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ÖNSÖZ 

Bu kitap; Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Edebiyatları 

Ana bilim dalında Prof. Dr. Metin Arıkan danışmanlığında 2011 yılında tamamlanan “Kazak 

Batırlık Dastanları Üzerine Bir İnceleme” adlı doktora tezinin gözden geçirilmesi sonucu 

hazırlanmıştır. 

Çalışmanın amacı; konusunu Arap, Fars halklarının sözlü, yazılı edebi- folklorik 

örneklerinden alan veya onların etkisiyle doğan ve Kazak Türkleri arasında “dastan” adıyla anılan 

anlatmalardan “Munlık - Zarlık”, “İyrangayıp Şah Gabbas” ve “Şakir - Şakirat” destanlarını Türkiye 

Türkçesine aktarıp epizot ve motif yapılarını incelemek ve bu üç batırlık dastandan yola çıkarak 

dastanların özelliklerini genel olarak açıklamaktır. 

Çalışma giriş ve dört bölümden oluşmakta; sonuç ve kaynakça bölümleri ile son bulmaktadır. 

Çalışmanın “Giriş” bölümünde, bugüne kadar yapılan tanımlamalardan yola çıkarak destan 

kavramının sınırları belirtilmeye çalışılmıştır. Bilim adamlarının destan sözcüğü hakkındaki 

görüşleri, Kazak Türklerinde destan kavramı, destanların tasnif edilmesi, bilim adamlarının tasnif 

önerilerinden sonra kahramanlık destanı kavramı üzerinde durulmuş ve Kazak sözlü geleneğinde 

yer alan destan anlatıcılarına yer verilmiştir.  

Birinci bölümde incelenen destanların nüshaları hakkında bilgiler verilmiştir. Nüshaların 

derlenmesi, neşredilmesi ve incelenen destanların farklı kaynaklarda neşri ile ilgili bilgiler 

sunulduktan sonra; aktarması yapılan nüshaların özetleri yer almaktadır. 

İkinci bölümde kahramanlık destanları üzerinde Türkiye, Kazakistan ve diğer bazı ülkelerde 

yapılmış olan çalışmalar ulaşıldığı oranda tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaların hepsini görmek 

mümkün olamadığından birebir ulaşılamayan ve başka eserler aracılığıyla bilgi edinilen kaynakların 

adları ayraç içinde verilmiştir. 

Üçüncü bölümde incelenen destanların motif ve epizot incelemesi yapılmıştır. Tespit edilen 

motifler, diğer Türk dünyası destan ve halk hikâyelerindeki motiflerle mukayese edilirken bu motif 

ve epizotlardan bazılarının yer aldığı yabancı anlatmalardan da söz edilmiştir. Bu bölümde ayrıca 

destanların şekil özellikleri üzerinde de durulmuştur. 



x 

Dördüncü bölümde de incelemesi yapılan üç destanın transkripsiyonlu metniyle birlikte 

Türkiye Türkçesine aktarılmış şekli karşılıklı dizeler halinde sunulmuştur. Aktarma esnasında 

mümkün olduğunca Kazak Türkçesindeki sözcükleri Türkiye Türkçesindeki aynı kökten gelen 

sözcüklerle karşılamaya ve özellikle manzum kısımlarda dize sonlarındaki uyaklara uyum 

sağlamaya özen gösterilmiştir. Bu metinlerin transkripsiyonunda q, w gibi harfleri kullanılmamış; 

Q,q yerine Ķ, ķ ; w yerine de ses uyumuna göre uv, üv, v şekillerini kullanılmıştır.  

Çalışma sonuç bölümü ve kaynakça ile sona ermektedir. Sonuç bölümünde çalışma 

neticesinde ulaşılan bazı tespit ve kanaatleri sunulmuştur. Kaynakça kısmında ise birebir ulaşılan 

kaynaklar verilmiştir. Bu kaynaklardaki dipnotlarda yer alan veya o kaynaklarda belirtilen eserlerin 

adlarını metindeki dipnotlarda ayraç içinde belirtilmiş ancak ayrıca kaynakçada sunulmamıştır. 

Doktora çalışmam boyunca danışmanım olarak bana yol gösteren değerli hocam Prof. Dr. 

Metin Arıkan’a; lisans yıllarımdan bugüne dek hiçbir zaman desteğini esirgemeyen saygıdeğer 

hocam Prof. Dr. Fikret Türkmen’e; doktora tezimin kitaba dönüştürülmesi sürecindeki 

yardımlarından dolayı ilk doktorantım Doç. Dr. Mustafa Dinç’e ve her zaman yanımda olan eşim 

Hasan, kızım Rüya ve aileme yürekten teşekkür ediyorum.  

Derya ÖZCAN GÜLER 
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GİRİŞ 

Halkın ortak duygu, düşünce ve bilgi birikimi ile oluşan ve kalıplaşan sözlü gelenek 

ürünlerinin en kapsamlısı olan destanlar, milletlerin dünya görüşü ve felsefesini yansıtması 

özelliğiyle sağlam, köklü ve geniş bir temele sahiptir. Toplum hayatında derin izler bırakan 

olaylardan kaynağını alan destanlar, sözlü gelenek icracılarının dillerinde nesiller boyu yaşamaya 

devam etmiştir. Kazak Türkleri de diğer Türk boy ve topluluklarında olduğu gibi zengin bir kültürel 

mirasa sahiptir; bu mirasın en önemli varlığı ise destanlardır. 

1. Destan Kavramı

Türk sözlü geleneğinin temel taşlarını meydana getiren destanlar; uçsuz bucaksız 

zenginlikleri, derinlikleri ve toplumun milli bilincini meydana getiren birikimlerini yansıtmaları 

bakımından eşsiz birer hazinedir. 

Destanların yazı öncesi dönemde hem yaradılışa ve tanrılara hem de toplumun geçmişine 

yönelik bilgileri içerdiği bilinmektedir. Başka bir deyişle destan, toplumların daha az gelişmiş 

oldukları dönemlerde yaşanan olayları anlatır ki bu olaylar toplumun tamamını ilgilendiren, tüm 

toplumu içine alan olaylardır. Ancak destanlarda sadece olay yoktur, bu olayların temelinde yer alan 

sosyal, ekonomik durumlar da anlatılır. 

Genelde toplumu ilgilendiren konuları ele alan destanlar temsili, uzun anlatmalardır. 

Destanlar mücadelenin toplum dışına yöneldiği devrin ürünüdür ve kahramanlar bu mücadeleyi en 

iyi temsil eden ve büyük işler başarabilen kişilerdir.1 Kahramanlık konulu olayların ağırlıklı olarak 

yer aldığı destanlarda, normalin üstünde bir güce sahip olan kahramanın yaşadığı olaylar 

doğrultusunda anlatmanın uzunluğu değişmektedir. 

“Destan” terimiyle Türkiye sahası edebiyatında “Oğuz Kağan Destanı” gibi millî destanları, 

“Âşık Garip Destanı” gibi halk hikâyeleri, “Destan-ı Kırk Harami” gibi manzum masallar, “Destan-

ı İmam Ali” gibi biyografik dinî romanlar, “Dâstân-ı Yusuf Aleyhisselâm” gibi dinî hikâyeler, 

“Risaletün Nushiye” gibi tasavvufî eserler, “Kâbusnâme” gibi mensur edebi eserler, “Dâstân-ı 

Tevârih-i Müluk-i Âl-i Osman” gibi manzum tarihler, “Tacü’t-Tevârih” gibi mensur tarihler, 

1 Pertev Naili Boratav; Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, (Yayıma Hazırlayan: M. Sabri Koz), Tarih Vakfı 

Yayınları, İstanbul, 2011, s. 39-40. 
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“Düstarnâme” gibi vakayinameler yanı sıra toplumu etkileyen büyük olayları ve âşıklar tarafından 

uygun bulunan konuda meydana getirilen uzun hacimli şiirler karşılanmıştır.2 Bu kadar geniş bir 

anlam çerçevesi olan sözcük, bir olayın halk arasında yayılmasını anlatır şekilde “dillere destan 

olmak” şeklinde deyimleşerek de kullanılmaktadır. 

“Destan” kelimesinin anlamı ve Türk boylarındaki karşılıklarının incelenmesi noktasında 

Şükrü Elçin, “Türk Dilinde Destan Kelimesi ve Mefhumu” başlıklı makalesinde detaylı bilgi 

vermektedir. Örneğin, Çuvaşlarda destan geleneği yoktur ve bu noktada bunu ifade edecek bir 

sözcük de kullanılmamaktadır. Yakut Türkleri, manzum kahramanlık şiirlerine veya kahramanların 

hayat hikâyelerine “olongho”, “olongo” adını vermektedirler. Türkçe’de “ölöng”e karşılık olarak 

“şiir, raks havası, raks türküsü, koşma, gazel” karşılığında “koşug, yır, cır” sözcükleri 

kullanılmaktadır. “Sab” veya “sav” sözcükleri bazı boylarda “söz, nutuk, haber, salık, mektup, 

risale, atalar sözü, kıssa, hikâye, tarihi olay” anlamlarına gelmektedir. “İrtegi” sözcüğü, Kumancada, 

Kırım lehçesinde, Çağatay edebi dilinde ve Kur’an tercümelerinde “hikâye, kıssa, destan, eski söz” 

anlamında kullanılmaktadır. Kırgız Türklerinde kahramanlık destanına “comok” denmektedir. 

Destan sözcüğünün Türkler tarafından ilk kez 9. -11. yüzyıllarda yazılı edebiyatın çeşitli türlerinde 

kullanıldığı sanılmaktadır. “Dâstân” veya “Destân” sözcüğü Farsçada “efsane, mesel ve hikâyet-i 

güzeştegân” anlamlarındadır. Ayrıca destan sözcüğü İslam kültürü etkisiyle Divan, Halk ve Modern 

edebiyatımızda çeşitli türlerde kullanılmıştır.3 Bu ifadelerde görüldüğü gibi destan Türk boy ve 

topluluklarında hem farklı sözcüklerle karşılanmakta hem de kavram bakımından bazı farklılıklar 

içermektedir. 

“Dâstân” sözcüğü, Ferit Devellioğlu’nda “1. Destan, epope, hikâye. Masal. 2. Şöhret, ün.”, 

Muallim Naci’de “Kıssa, hikâye, masal”, Şemseddin Sami’de “1. Hikâye, masal, sergüzeşt 2. Bir 

vaka hali hikâye eden âmiyane manzume”, Ahmed Vefik’te “Manzum hikâye” olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sözcük; Azeri Türkçesinde “dastan”, Başkurt Türkçesinde “dastan, epos”, Kazak 

Türkçesinde “dastan”, Özbek Türkçesinde “dastan”, Kazan Türkçesinde “dastan, epos”, Türkmen 

Türkçesinde “epos, destân”, Uygur Türkçesinde “rivâyât, dastan” olarak yer almaktadır.4 

Destanın “epope (epos)” anlamına geldiğini ve âşık şiir türlerinden birini göstermekle 

beraber âşıkların destanlarıyla ancak çok uzaktan bir ilgisi olabileceğini belirten Pertev Naili 

                                                             
2 Özkul Çobanoğlu; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yayınları, Ankara, 2011, s.14. 
3 Şükrü Elçin; “Türk Dilinde Destan Kelimesi ve Mefhumu”, Halk Edebiyatı Araştırmaları-1, Akçağ Yayınları, Ankara, 

1997, s. 33-41. 
4 Naciye Yıldız; Manas Destanı (W.Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları: 623, Ankara, 1995, s. 3. (Ferit Devellioğlu; Osmanlıca-Türkçe 

Ansiklopedik Lugat, s. 201., Muallim Naci; Lugat-i Naci; s. 472., Şemseddin Sami; Kamus-i Türki, s. 598., Ahmed 

Vefik; Lehçe-i Osmani, s. 1108.) 
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Boratav, epos anlamındaki destanın uzun bir anlatı türü olduğunu ifade etmektedir. Destanların, 

genelde nazımla düzenlendiğini belirten Boratav; bunların ulusların yazı öncesi çağlarında oluşup 

gelişen yapıtlar olduğuna dilkat çekmektedir. Destanlar bu yazı öncesi dönemde hem yaradılış ve 

dönüşümlere tanrılara ve çeşitli olağanüstü varlıklara hem de toplumun geçmişine yönelik bilgileri 

vermektedirler. Destanın en belirgin karakteristik özelliği toplumsal görevidir. Destanda toplum bir 

bütün olarak görülür, kahraman bu bütün adına iş görür.5 

“Destan (epos), bir boy, ulus (kavim) veya millet hayatında tam estetik hüviyet kazanmamış 

eser sayılan efsanelerden sonra, nazım şeklinde ortaya çıkan en eski halk edebiyatı mahsullerinden 

biridir.” şeklinde destanı tanımlayan Şükrü Elçin, sözlü geleneğe bağlı bu anonim ürünlerin zaman 

ve mekân içinde toplum iradesini elinde tutan ‘kahraman-bilge’ kişilerin menkabevi ve gerçek 

hayatları etrafında ortaya çıkmış, uzun, didaktik hikâyeler olduğunu belirtmiştir. Tarih 

sayılmamakla beraber tarihe bağlı olan bu eserlerin oluşması için savaş, din değiştirme, göç, kuraklık 

gibi büyük bir olay yaratma zemini oluşturarak bunlar çerçevesinde ozanlar tarafından belli bir 

teknik ve kompozisyon ile söylenmeye başlanmıştır.6 

Sonuç olarak bizde olduğu gibi diğer Türk topluluklarının terminolojisine de İslamiyet ve 

Fars kültürünün etkisiyle girmiş olan “destan” kelimesi Türkçe’de “hikâye, kıssa, manzum, masal” 

gibi değişik anlamlarda kullanılmış olmakla birlikte günümüzde daha çok gerçek ve 

olağanüstülüklerin birlikte kullanıldığı; amacı büyük tarihî olayları ve kahramanlıkları dile getirmek 

olan ve epik özellikler taşıyan hikâyelerdir. 

2.Kazak Destanlarının Tasnifi Çalışmaları 

Destan terimi ve türü, Türk Boyları arasında çok farklı şekiller ve anlamlar içinde 

kullanılmıştır. Biz konumuz itibariyle sadece Kazak folklorundaki destan (epos) kavramı üzerinde 

duracağız. 

Kazak Türkleri arasında destan türünü karşılamak için “epos, arhaik epos, köne epos, batırlık 

epos, kaharmandık-köne epos, liro-epos, gâşıktık epos, romandık epos, batırlık ertegi, cır, batırlar 

cırı, tarihi cır, gâşıktık cır, epostık cır, liro-epostık cırlar, liro- epikalık cırlar, dastan” gibi 

adlandırmalarla karşılaşılmaktadır. Bu terimlerden anlaşılacağı üzere Kazak destanları konularına 

göre çeşitlilik göstermektedir. Mehmet Aça’nın “Kozı Körpeş-Bayan Sulu Destanı Üzerinde 

Mukayeseli Bir Araştırma” adlı doktora çalışmasından edindiğimiz bu bilgilerle Kazak destanlarının 

5 Pertev Naili Boratav; 100 Soruda Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 35-38. 
6 Şükrü Elçin; Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, s. 72. 
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tasnifi konusuna da girmiş olacağız. Kazak destanlarını Mehmet Aça, konularına göre dört başlıkta 

toplamıştır: 

A) Arkaik destanlar: Kazaklar arasında eski insanların kainatı ve olayları nasıl 

yorumladıklarını, onların aile kurma usullerini, mitik ve masalsı kahramanların mitik ve masalsı 

varlıklarla gökte, yer üstünde ve yer altında yaptıkları mücadeleleri anlatan metinlere ‘arhaik epos’, 

‘kaharmandık köne epos’, ‘batırlık ertegi’ gibi adlar verilmektedir. İbraev, kahramanlık temasını 

işleyen arkaik destanların bilim aleminde ‘kaharmandık köne epos’ diye adlandırıldığını ve bunların 

daha sonraki kahramanlık destanlarına kaynaklık ettiğini söylediği ve ‘batırlık ertegi’ denmesinde 

de Jirmunskiy’in “bogatırskaya skazka” demesinin etkili olduğu belirtilmiştir. Kazaklar arasındaki 

‘arkaik epos’ ya da ‘ertegilik epos’lara şu örnekleri vermek mümkündür: Kulamergen-Coyamergen, 

Talasbay Mergen, Dotan Batır, Kubıgul, Munlık-Zarlık, Er Töstik, Kerkula Attı Kendebay, 

Alpamıs. 

B) Kahramanlık destanları /batırlık epos/ batırlar cırı: Arkaik destanların sonraki 

dönemlerdeki devam olarak kabul edilen Kazak kahramanlık destanları, diğer Türk boylarındaki 

kahramanlık destanlarıyla büyük benzerlikler taşımaktadır ve klasik kahramanlık destanları Anadolu 

sahasındaki destan (epos) kavramıyla da karşılanan kahramanlık hikâyelerini ifade etmektedir. 

Kazak kahramanlık destanlarında çoğu zaman olağanüstü bir şekilde doğan ve hızla büyüyen 

kahramanın kavmi ya da boyu adına mücadelesi söz konusu olduğu; bu noktada arkaik destanlardaki 

kahramanın kendi menfaati uğruna verdiği mücadelenin yerini kahramanın halkı için hanlara ve 

istilacılara karşı mücadelesinin aldığı belirtilmiştir. Epik cırlarda bazı erlik işleriyle göze çarpan ve 

düşmanları yenen kahramanlar hakkında hikâyeler anlatılmaktadır. Kazak kahramanlık destanları, 

arkaik destanların pek çok motif ve epizotunu içermektedir. Kazak bilim adamları bazı destanları 

hem arkaik epos hem de kahramanlık destanı olarak kabul etmektedir (Alpamıs, Munlık-Zarlık...). 

Kazak kahramanlık destanlarına şu örnekler verilmektedir: Alpamıs, Kobılandı Batır, Er Targın, 

Kambar Batır, Er Kosay, Er Kökşe, Karabek Batır, Törehan, Arkalık Batır, Bögen Batır, Köruğlı 

Sultan, vb. 

C) Aşk destanları/ liro epos/ gâşıktık epos/ dastan/ romandık epos: Devir olarak arkaik ve 

kahramanlık destanlarından sonraki dönem ürünleri olarak kabul edilen aşk destanlarında, insanın 

özgürlük mücadelesi, aşk özgürlüğü gibi konular öne çıkmaktadır. Arkaik ve kahramanlık 

destanlarındaki kahramanın eşine çeşitli mücadeleler sonucu kavuşması aşk destanlarında İslamiyet, 

tasavvuf ve İran mesnevicilik geleneğinin etkisiyle kavuşamama şeklinde trajik bir sona 

dönüşmüştür. Kazak aşk destanları, Türk kaynaklı olanlar ve Doğu edebiyatları geleneğinden 

gelenler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Türk kaynaklı olanlar ‘gâşıktık cır’, ‘liro epos’ adlarını 
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alırken Doğu kaynaklı olanlar ‘dastan’, ‘romandık dastan’, ‘romandık epos’ adını almaktadır. Liro 

eposlara örnek: Kozı Körpeş-Bayan Sulu, Kız Cibek, Ayman-Şolpan, Külşe Kız, Kul men Kız. 

Dastan adıyla Doğu edebiyatlarından yazılı olarak geçenler gâşıktık dastandar (Leyli-Mecnun, 

Seyfülmelik, Tahir-Zuhra) ve kaharmandık dastandar (Rüstem, Bozoğlan), kıyal-gacayıp dastandar 

(Agaş At, Melik Hasan) ve tarihi veya efsaneye dönüşen destanlar ( Ebu Ali İbn Sina, Hatımtay 

Comart, Haron-ar Raşid, Ebu Müslim) başlıkları altında toplanmaktadır. 

Ç) Tarihi destanlar/ tarihi cır: 18.-19. yüzyıllarda yaşanan tarihi mücadeleler ve 1916 

yılındaki Kazak bağımsızlık isyanının yansıması olarak epik destancıların anlattıkları hikâyeler 

tarihi destan veya cırları meydana getirmiştir. Tarihi cırlarla kahramanlık destanları arasında birçok 

benzerlik mevcuttur. Fark ise tarihi cırlarda anlatılanların yakın dönemlerde meydana gelmesi ve 

kahramanların tarihi gerçekliğe uygun olmasıdır. Tarihi cırların oluşumunda tarihi kahramanların 

etrafında destan geleneğindeki birçok motifin birleşmesi etkili olduğu belirtilmektedir. Kazak tarihi 

cırlarına örnek: Karatavdın Başınan Köş Keledi, 1916 Cıl, Abılay Han, Kabanbay Batır, Şakşak Ulı 

Er Canıbek, Olcabay Batır, Cankoca, İsatay-Mahambet.7 

Zengin bir geçmişi olan Kazak sözlü geleneğinde dastan, epos, epikalık poema, engime, el 

poeması gibi terimlerle karşılanan eserler, araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde tasnif 

edilmiştir. 

Üşkültay Sübhanberdina, destanları kültür kaynaklarına göre üç başlık altında toplamıştır. 

Kültür kaynaklarına göre destanlar: 

1) Dini hikâyeler

2)Komşu memleketlerin ve başka Doğu halklarının eski menkıbe ve efsanelerinden gelenler:

Seyfil-Melik, Bozcigit, Şekir-Şekiret, Binbir Gece... 

3) Doğu temeliyle kurulan ama Kazak edebiyatında benimsenen, Kazak folklor geleneğiyle

yoğrulup benimsenen ve asıl eserler arasında sayılan Munlık-Zarlık benzeri anlatmalar.8 

2) Dosmuhammedov, destanları konularına göre üç grupta toplamaktadır:

Konularına göre destanlar: 

3) Kahramanlık destanları

4) Tarihi ve günlük hayatı yansıtan destanlar

7 Mehmet Aça; Kozı Körpeş-Bayan Sulu Destanı Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, C.1, Konya, 1998 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi). 
8 Ü. Sübhanberdina, Gâşıktık Dastandar, Almatı, 1993, s. 3. 
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5) Lirik-Epik eserler (Kız Jibek, Ayman Şolpan, Kozı Körpeş-Bayan Sulu.)9 

Kazak edebiyatının önemli isimlerinden olan Muhtar Avezov’un, destanların hem konu hem 

de şekil özelliklerini dikkate alarak yaptığı tasnif şu şekildedir: 

1) El poemaları: Kozı Körpeş-Bayan Sulu, Kız Jibek, Ayman-Şolpan, Kul ile Kız, Munlık-

Zarlık vb. manzum anlatmalar. 

2) Batırlar engimesi: Koblandı Batır, Edige vb. kahramanlık konulu manzum anlatmalar. 

Avezov’un diğer bir sınıflandırması ise: 

1) Epik efsaneler: Koblandı, Edige, Alpamıs, Er Sayın, Kambar 

2) Halk poemleri: Kozı Körpeş-Bayan Sulu, Kız Jibek, Ayman-Şolpan 

3) Tarihi jırlar: İsetay, Muhambet, Kene Sarı-Navrız Bay 

4) Halk nazmının kısa türleri 

5) Masal, efsane, atasözü, bilmece 

6) Kahramanlık destanları 

7) Aşk destanları 

8) Tarihi destanlar 

9) Atışma şarkılar10 şeklindedir. Bu sınıflandırmada görüldüğü gibi destanlarla diğer folklor 

ürünlerini aynı grupta toplamıştır. 

Melik Ğabdullin, destan geleneği ürünlerini batırlar jırı ve liro-epos jırı olmak üzere iki 

başlıkta toplamaktadır. 

Y. İ. Simirnov destanları ayrım yapmaksızın “epik eser tipi” terimini kullanarak beş 

başlıkta toplamaktadır: 

1) Mitolojik anlatmalar 

2) Masallık anlatmalar 

3) Gerçek epik anlatmalar 

4) Tarihî anlatmalar 

                                                             
9 Şakir İbrayev; Destanın Yapısı (Kazak Destanlarında İnsan, Zaman ve Mekân), Akt. Ali Abbas Çınar, Atatürk Yüksek 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, s. 14. 
10 Ayşe Yücel Çetin; Kazakistan Sahası Halk Hikâyeciliği Geleneği, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 8-

9 ( Muhtar Avezov; Makaleler,[Haz. Zeyneş İsmail, Ahmet Güngör], Ankara, 1997, s. 11.) 
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5) Dinî efsanelik anlatmalar11

Kazak destanlarını, meydana çıkış zamanına göre tasnif edenlerden biri E. H. Marğulan’ dır. 

Marğulan, Kazak destanlarını (Oğuz - Kıpçak destanlarını) şu devirlere ayırmıştır: 

Teşekkül dönemlerine göre destanlar: 

1- En eski devirlerde meydana gelen destansı jırlar. Bu grubun içine “Er Töstik” “Ak 

Köbek”, “Kulamergen”, “Şolpan Mergen” gibi jır-anızlar (destan menkıbeler) girer. 

2- Oğuz-Kıpçak zamanında meydana çıkan destanlar (11.-12. yy.) “Dede Korkut”, 

“Alpamıs”, “Kazanbek”, “Dumbavıl”, “Kozı Körpeş-Bayan Suluv” vs. jırların konuları 

3- Tarihî devirlerdeki destan / 13-14. yy. / Bu dönem de ikiye ayrılır: a) Kazak topraklarında 

Joşı devletinin kurulması ve onun iç mücadelelerini anlatan Kobılandı ve Er Tarğın gibi destanlar. 

b) Bu devletin çöküşü zamanındaki destanlar ki bunlar arasından Kambar, Kaztuvğan gibi destanları

gösterebiliriz. Bazen bunlar “Nogay devrinin jırları” diye de adlandırılır. 

4- Jonğar derebeylerinin Kazak topraklarına saldırılarını, hücumlarını ve bunlara karşı 

yapılan mücadeleleri anlatan jırlar. Kabanbay, Bögenbay, Oljabay gibi destanlar. 

5- Derebeylik yönetimindeki adaletsizliklere, haksızlıklara karşı yapılan mücadelelere bağlı 

olarak doğan destanlar.12 

Avelbek Konıratbaev, Kazak destanlarını, kökü ve türleri bakımından on ayrı gruba 

bölmüştür. Bunlar : 

1. Masalsı destanlar. (“Er Töstik”, “Kula Mergen”, “Talasbay Mergen”, “Dotan”, “Munlık-

Zarlık” ) 

2. Türk Kağanlığı Devrinde meydana gelen secirelik-yıllık destanlar. (Orhun Kitabeleri,

Kültegin hakkındaki jırlar) 

3. Oğuz Destanı. (Dede Korkut Jırları, Oğuzname)

4. Boy Destanları (“Alpamıs”, “Kobılandı”, “Kambar”, “Şora Batır”)

5. Nogay Destanları (“Er Targın”, “Kırım’ın Kırık Batın”, “Orak-Mamay”, “Karasay-Kazi”)

6. Lirik Destanlar (“Kozı-Körpeş”, “Kız Jibek”)

11 Ayşe Yücel Çetin; age., s.10 (Y. İ. Simirnov; Slavyanskiye Epiçeskiye Traditsiyi, Moskova, 1974, s. 154.) 
12 Metin Arıkan, Köroğlu’nun Kazak Varyantları, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1999, (Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi)s. 2. (Şakir İbraev; age., s. 21 - 22 Ayrıca bk. Avelbek Konıratbaev, Kazak Eposı Jene Türkolojiya, 

İlim Bas., Almatı 1987, s. 97 ). 
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7. Tarihî Destanlar (“Beket”, “Dosan Batır”, 1916 yılı manzumeleri) 

8. Doğu Destanları (“Rüstem Dastan”, “çeşitli kıssalar”) 

9. Telif Destanlar (“Esempet”, “Ötegen Batır”, “Suranşı Batır”, “Narkız”) 

10. Sovyet Destanları (“Amankeldi”, “Melik”, “Tölegen hakkındaki jırlar”)13 şeklindedir. 

E. İsmailov, Batırlar Jırı hakkında yaptığı bir çalışmada kahramanlık destanlarını esas alarak 

dört maddede toplamıştır: 

1) 16. Yüzyıl Öncesi Eski Dönem-Kanlı Kıpçak Dönemi: Er Töştik, Kulamergen, Aralhan, 

Köroğlu, Bozoğlan ve Alpamıs bu döneme aittir. Edige, Koblandı, Şora, Er Targın, Er Töştik, Er 

Sayın destanlarını 14.-16. yüzyılın Nogaylı döneminin olaylarını anlatması nedeniyle farklı olarak 

sınıflandırmıştır. 

2) 17. - 18. yüzyıllardaki Kazak ve Kalmak arasındaki savaşla ilgili destana Kabanbay, Esim 

Han, Bögenbay, Olcabay, Alatay, Karatay destanlarını örnek olarak vermiştir. 

3) 19. yüzyıldaki bağımsızlık hareketlerinin kahramanları İsetay, Muhambet, Beket, 

Cankoca, Agıbay, Suranşı, vb. destanlardır.14 

Rahmankul Berdibayev, 1982 yılında yayımlanan “Kazak Eposı”15 adlı kitabında Kazak 

destanlarını hem tür hem de ortaya çıkış ve gelişme dönemlerine göre 4 gruba ayırarak tasnif 

etmiştir: 

1) Köne Epos (Kulamergen- Joyamergen, Dotan Batır, Kubıgul) 

2) Kaharmandık Epos (Alpamıs Batır, Koblandı Batır, Er Targın, Kambar Batır) 

3) Gâşıktık Epos (Kozı Körpeş-Bayan Sulu, Kız Jibek, Ayman-Şolpan) 

4) Tariyhi Jır (Kabanbay Batır, Bögembay Batır)16 

A. K. Borovkov, destanları Türk boylarına göre tasnif etmiştir. 

Türk boylarına göre destanlar: 

A. K. Borovkov, Orta Asya ve Kazak Türklerine ait destanları üç gruba ayırmaktadır. Kazak-

Kıpçak eposu olarak adlandırdığı destanların Nogaylı döneminden başladığını, bu dönemden 

                                                             
13 Metin Arıkan; age., s. 3. (Avelbek Konıratbaev; a. g. e., s. 98.) 
14 Ayşe Yücel Çetin; age., s. 13 (E. Ismayılov; Batırlar Jırı Turalı, Almatı, 1939; Ismayılov; Kazak Folkloristikası, 

Almatı, 1972, s. 215.) 
15 Rahmankul Berdibayev; Kazak Eposı, Almatı, 1982, s. 46. 
16 Rahmankul Berdibayev; Türk ve Moğolların Epik An’ane Sisteminde Hikâyecinin Rolü, (Çev. Mahmut Tezcan,), 

Kardaş Edebiyatlar, S:6, (Nisan-Mayıs-Haziran 1983) s. 16. 
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itibaren ortaya çıkan destanların ise Kıpçak eposu olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Borovkov, Oğuz 

eposunun 9.-10. yüzyıllarda, Kıpçak eposunun ise 14.-15. yüzyıllarda ortaya çıktığını ifade 

etmektedir. Tasnif şu şekildedir: 

1) Kıpçak 

2) Oğuz-Türkmen 

3) Kırgız eposu 17 

Şakir İbraev, Epos Alemi adlı kitabında ondan önceki tasnif çalışmalarından söz ederek 

kendisi Kazak Türklerinin destanlarını üç bölüme ayırmaktadır. 

1) Köne epos (Er Töstik, vs.) 

2) Batırlık cır (Alpamıs, Kobılandı Batır, vs.) 

3) Liro-epos. 

İbraev, Kazak aşk şiirlerini “liro epos” (Kozı Körpeş-Bayan Sulu, Ayman-Şolpan, Kız Cibek 

vb.) ve “dastanlar” ( Doğu edebiyatlarından [Fars ve Arap] geçen destanlar) olarak iki gruba ayırır. 

Ayrıca liro epos ile romandık eposun farklı olduğunu, romandık epos kavramının genelde Doğu 

halklarından geçen destanları karşılamak için kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Konusunu 

Arap, Fars halklarının sözlü, yazılı edebi-folklorik örneklerinden alan veya onların etkisiyle doğan 

eserlerin Kazak Türkleri arasında “dastan” veya “kıssa” olarak adlandırıldığından da söz etmiştir.18 

Bizim incelediğimiz destanlar da bu adlandırmaya göre “dastan” veya “kıssa” grubuna girmektedir.  

Lirik destanlar; hayatın, gelenek-göreneklerin, özlem, ayrılık, hasret gibi duyguların 

anlatıldığı destanlardır. Bu yüzden de bunlarda kahramanların iç dünyası ile duygularının, karakter 

çatışmalarının anlatıldığı çokça görülür. Lirik destanları romana yaklaştıran özelliklerin en önemlisi 

de budur. Bununla beraber lirik destanlar arkaik ve kahramanlık destan ögelerini bünyesinde 

barındırmışlardır. 

İ. Düysenbaev, “Lirik destanları üç gruba bölerek incelemek gerekir” diyerek lirik destanları 

şöyle tasnif eder. 1. Halk arasında geniş ölçüde yayılmış, eski zamanlarda yazıya geçirilmiş, bazıları 

da basılmış ürünler. 2. Halkın arasında biraz yayılmış olsa da basılmayan ürünler. 3. Doğu 

Edebiyatı’ndan gelmiş olan kıssalar.19 

                                                             
17 Ayşe Yücel Çetin; age., s. 15 (Konıratbayev; Kazak Eposı Jene Türkologiya, s. 74). 
18 Mehmet Aça; Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği, Kömen Yayınları, Konya, 2002, s. 52 (İbraev, 

Epos Alemi, Almatı, 1993, s. 28). 
19 Metin Arıkan; age., s. 9.(Rahmankul Berdibayev; age. s. 131., Daha fazla bilgi için bkz. age. s. 129 - 185. Şakir İbraev; 

Epos Alemi, s. 27.) 
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Kazak destanlarının sayıca çokluğu, tür çeşitliliği, konu zenginliği, olay örgüsü dikkate 

alındığında bu destanları tasnif etmenin kolay olmadığı açıktır. Yine de tasnif konusunda fikirlerine 

önem verilen bilim adamlarının görüşlerine yer verdikten sonra asıl konumuz olan kahramanlık 

destanlarına geçmek istiyoruz. 

Yeryüzünün ve kainatın oluşumuna, kaostan kozmosa dönüşüm sürecine dair geleneksel 

dünya görüşlerinin ilk verileri olarak tanımlanabilecek olan mitlerden sonra ve çoğunlukla onların 

gölgesini ve çizgilerini bir çerçeve olarak taşıyan, gerek kahramanlarının ve gerekse olayların 

akışıyla birlikte tarihe ait zamanlarda olmuş olayların hikâyesi inancıyla, sözlü kültür ortamında ve 

yüz yüze bir iletişim bağlamında teatral çizgilere sahip bir biçimde anlatılıp nakledilen, en geniş 

anlamıyla kahramanlık ana temalı öykülerini ‘epik destan’ olarak adlandıran Özkul Çobanoğlu; epik 

destanların bir yandan ulusların kahramanlık çağındaki uluslaşmalarının hikâyesi iken bir yandan 

da daha sonraki dönemlerde sözlü olarak oluşturulan ve tüm değişmelere rağmen gerçek olduğuna 

inanılan sözlü tarihler olarak algılandıklarını belirtmektedir.20 Tema, kahramanlar, başlama ve 

bitirme formelleri, olaylar zinciri, icra tekniği, belirli ilkeleri ile destanlar; Türk epik destan 

geleneğinde belli bir tarihsel dönemi oldukça geniş bir çerçeve ile ele almaktadırlar. Bu olaylar ve 

kalıplar, destanın kendine has mantığı ile anlatılmaktadır. Anlatılanlar, her ne kadar kaynağını 

tarihten alsa da genel anlamda tarihle bire bir örtüşmemektedir. Bu noktada ünlü Kazak bilim adamı 

Şakir İbraev’in görüşlerinden de söz etmek istiyoruz. 

“Destan tarihi gereklilik değil manevi bir mirastır.” diyen İbrayev’in “eski destan” diye 

adlandırdığı tür içinde kahramanlık teması ağır basmaktadır. Jirmunskiy kahramanlık destanlarına 

temel olarak kahramanlık masalını almıştır. Folklor kuramlarına göre bazen “kahramanlık destanı” 

bazen “kahramanlık masalı” olarak ele alınan türde bunların hem masal hem destan usulüne göre 

incelenmesi söz konusudur. Bilim adamları “kahramanlık masalı” terimini; kahramanlık destanının 

en eski türü oluşu, destanın en eski devrini gösteren tip oluşu, destanın en eski türlerini tanımlayan 

bir tür olarak düşünülmesi, klasik kahramanlık destanlarının başlangıcındaki ilk destan görüntüsü 

olması açısından dört farklı şekilde kullanmışlardır. 

Arkaik kahramanlık masalları hem destanlara hem de fantastik masallara temel oluşturur. 

Masala “bir varmış bir yokmuş” şeklinde başlamak, anlatılacakların inanılmayacak bir olay 

olduğunu daha ilk başta ifade etmek içindir. 

Kahramanlık destanı kendine kadar gelen eski destanın zengin içerik ve deneyimlerini, sözlü 

edebiyatın usullerini benimseyerek gelişmiştir. Kahramanlık destanında artık dünyanın varoluş sırrı 

                                                             
20 Özkul Çobanoğlu; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yayınları, Ankara, 2011, s.16. 
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çözülmüş, sevgili için savaşmanın anlamı kalmamış; kahraman artık yurt kurmak, yurdu düşmandan 

temizlemek gibi amaçlar edinmişlerdir. Kahramanlık destanlarının tarihle olan ilişkisi açısından 

söylenenler birkaç başlık altında toplanabilir: 

1- Kazak destanlarının ortaya çıktıkları dönem, boy birliklerinin, milletlerin, hanlıkların, 

tarihi olayların destana konu olduğu dönemdir. 

2- Kazak destanlarının ortaya çıktığı döneme göre sınıflandırılması ve kronolojik olarak 

düzenlenmesi söz konusudur: Eski Türk, Oğuz-Kıpçak, Nogay devirleri gibi. 

3- Destanın tür olarak ne zaman masal, mit, efsane, hikâyeden ayrılıp bağımsız bir şekil 

olduğu, başka bir deyişle bu ayrımın oluştuğu dönem hangi tarihsel dönemdir sorularına yanıt 

aranmaya çalışılmıştır. 

4- Destanda karşılaşılan olaylar, kişi adları, coğrafi adlandırmalar, eski sözcükler, yaşam 

şekilleri delil olarak ele alınmıştır. 

“Epik dönem, destanda beyan edilen türlü olayları, sosyal durumu, hayat mücadelesini, 

insanlar arasındaki ilişkileri şekillendirmenin epik geleneğe dayandırılan bir görünüşüdür.” diyen 

İbrayev, kahramanlık devrinin, halkın o devirdeki kahramanlık düşüncesiyle beslendiğini ifade 

etmektedir. 

Kahramanlık destanlarındaki batırın çıktığı ortam, anne-babası ve sosyal sınıfı ne olursa 

olsun iyi olarak verilmektedir. Han ise adil, bey veya zengin ise çalışkan, fakir ise kimseye zararı 

olmayan biridir. Kahramanlık destanlarında her yönüyle ideal olan tip batırın kendisidir. Batırlık, 

kişiye halkı koruduğu ve halka emeği geçtiği için saygı gösterilen değerdir. Batırın olağanüstü 

doğumu ve tek başına halkına hizmet etmesi kahramanlık destanlarında batırın ilk özellikleridir. 

Batırların en eski tipleri avcı ve nişancıdır. Arkaik destanlarda avcılık bir meslektir, hayatın 

kendisidir. Oysa kahramanlık destanlarında bu durum biraz değişmekte ve avcılık seyahatle yer 

değiştirmektedir. 

Eserin milli gelenek yapısına uygun gelişmesi ve birçok halka ait özellikler taşıması konunun 

iki işlevini meydana getirdiğini belirten İbrayev, Konu eserin özü olarak tanımlanmaktadır. 

Kompozisyon ise konunun başını ve sonunu toparlayarak konuyu meydana getiren olaylar 

silsilesini, bunların düzenini, kesişimini anlatan bir sisteme götürür. 

Konu epizotları (tipolojik motifler): Kelimelerden konu oluşturmanın ilk adımı motiflerin 

oluşturduğunu belirten İbrayev’e göre Kahramanlık destanlarında dilin işlerliği motiflerle ilgili 
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olarak incelenirse bu tipolojik durumu anlatmak da kalıplaşmış bir üslupla ve estetik tasvir  

kurallarıyla mümkündür. 

1. Konu: Batırın çocukluğu ve kahramanın evlenmesi.  

1-Soyun tasviri (taife, anne-baba) 

2-Kahramanın olağanüstü doğumu 

3-Batıra özgü çocukluk çağı 

4-İlk kahramanlığı (sonraki destanlarda yoktur) 

5-Gelin (sevdiği kız) hakkında haber (eş aramak) 

6-Kızla yarışmak, güreşmek (veya güveyler arasında rekabet) 

7-Zafer ve kahramanın gelinle dönmesi 

2. Konu: Batırın kahramanlıkları 

8-Düşmanın taarruzu hakkında haber 

9-Yola çıkma 

10-Batırların güreşmesi 

11-Teke tek mücadele ve kahramanın zaferi 

12-Zaferle geri dönme 

3. Konu: Düşmandan soyunu kurtarması 

13-Gelin veya akrabanın esir olması hakkında haber (rüya görme, işaret verilme) 

14-Kahramanın sevdiğiyle düşmanın, rakibin veya kölenin evlenmeye niyetlenmesi 

15-Eşle (gelinle) gizli buluşma veya eşinin düğününe yabancı birisi gibi gelmek 

16-Mücadelede kahramanın tanınması 

17-Yurda dönme veya rakip ve kölelerin cezalandırılması 

18-Düğün 

Bu şema yani iskelet birçok kahramanlık destanının konusuna uygulanabilir. 

Destanda yer alan tarih gerçeğin kendisi değil, halkın elde ettiği gerçektir. 
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Eski mit, kahramanlık masalı ve eski destanlardan hareketle ortaya çıkan kahramanlık 

destanlarının tür olarak kalıplaşması ise tarihî gerçeklerin değişmesiyle aynı dönemde olmuştur. 21 

Ahmet Baytursınov, ise kahramanlık hikâyelerinin gerçekle yalanı bir arada barındırdığını; 

kahramanın olması, halk için savaşması, yurdunu korumasının gerçek yanını; gerçekte olması 

mümkün olmayan güce sahip olmaları ve gerçekte olması mümkün olmayan işler yapmalarını ise 

inandırıcı olmayan taraf olarak belirtmiştir.22 

Muhtar Avezov da Kazak kahramanlık destanlarının eski devirlerde ortaya çıktığını 

belirtmektedir. “Kahramanlık destanlarının başlangıcı eski Türk birliği zamanındaki destanlardan 

doğmuştur. Kazak halkının tarihi kökeni yalnız Kazakların değil bütün Türk halkının köklülüğü 

olarak kabul edilir. Bu destanlarda eski Türk, Moğol devrini sürdüğü zamanlarda Altınordu, Akordu 

dönemlerinden bahsedilir. Nogay, Kırım, Kıpçak ve Kırgızların aynı bayrak altında büyük bir millet 

olarak yaşadığı zamanlar bunların konusu arasındadır. Bu devirler Türk yurtlarının bölünmediği, bir 

arada, kardeş olarak yaşadığı devirlerdir.”23 Kahramanlık destanlarının oluşum döneminin bu birlik 

dönemi olduğunu bir kez daha vurguladıktan sonra, kahramanlık destanlarının arkaik destanların bir 

devamı olarak değerlendirilmesi konusuna değineceğiz. 

Kahramanlık destanları, arkaik destanların farklı sosyo-kültürel yapılar içinde içerik ve konu 

bakımından daha gelişmiş ve farklılaşmış türüdür. Kahramanlık destanları, onların daha önceki 

formları olarak kabul edilen arkaik destanların sosyal ve kültürel yapılarda meydana gelen değişim 

ve dönüşümlere paralel olarak dünya görüşlerindeki değişimlerden kaynaklanan içerik 

değişikliklerini içermektedir. Bu değişikliklerin başında da boy veya kavim düzeninde yaşayan 

insanların boy ve kavim nitelikleri ötesinde geniş bir halk kitlesine dönüşmesi vardır. Bu yüzden de 

cadı, dev, peri veya ejderha gibi mitolojik yaratıkların yerine yurdun bağımsızlığı, ulusal menfaatler 

insanoğlunun meseleleri haline gelmiştir. Toplum yapısındaki bu değişim ve gelişimler nedeniyle 

arkaik destan günlük ihtiyaç olmaktan çıkmış ve onun yerini kahramanlık destanları almıştır. Ancak 

kahramanlık destanlarının konusu geniş, işlevi fazladır. Kahramanlık destanlarında tarihte yaşanmış, 

halkın ortak belleğinde yer alan veya yer alması gereken olaylar tasvir edilmiş ve bu olayların halkın 

hayatındaki önemi belirtilmiştir. Halkın birliğini sağlayan veya bozan olayların nedenleri 

gösterilmeye çalışılarak sonraki kuşaklara mesaj verilmeye çalışılmıştır diyebiliriz. Bu olayların 

merkezinde ise baş kahraman yer almaktadır. Baş kahraman; hal ve hareketlerinde, yaptığı işlerde 

21 Ayrıntılı bilgi için bkz. Şakir İbrayev; Destanın Yapısı (Kazak Destanlarında İnsan, Zaman ve Mekân), Akt. Ali Abbas 

Çınar, Atatürk Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1998. 
22Şakir İbrayev; age., s. 142. (Ahmet Baytursınov; Şığarmalar, Almatı, 1989, s. 236) 
23 Muhtar Avezov; “Folklor Yazıları (Seçmeler)”, Haz. Ali Abbas Çınar, Bilig Yayınları, Ankara, 1997, s. 190. (Edebiyat 

Tarihi, Almatı, Ana Tili Bas., s. 56-105.) 
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kendi hayatı değil halkın ve yurdun menfaatleri için endişe etmekte ve yurdu adına yüce değerler 

uğrunda mücadele etmektedir. İşte bu noktada baş kahraman halkın idealleştirdiği tiptir. Bu 

noktadan bakıldığında kahramanlık destanının arkaik destandan farklılaştığı görülmektedir.24 

Berdibayev, “Kazak Eposı” adlı kitabında Kazak anlatmalarından “Kulamergen- 

Joyamergen”, “Dotan Batır”, “Munlık- Zarlık”, “Kubıkul” destanları üzerinde ayrıntılı olarak durur. 

Aynı kitabın “Kazak Destanının Araştırılma Tarihinden” adlı ilk bölümünde Dotan, Kubıkul, 

Kulamergen-Joyamergen, Munlık-Zarlık gibi anlatmalar hakkında şunları söylemektedir: “Bizde 

(Kazaklarda) insanın hayat hakkındaki inanışlarını mitolojik sıfatta bildiren destanlarla da 

karşılaşırız. Bu gibi destanlarda masalsı, sihirli olağanüstü güçlere inanışın izleri görülür, türlü 

arkaik elementlerle karşılaşılır.” Bu incelemeyi yaparken bazen “eski destan”, bazen “arkaik destan” 

ifadelerini ve hatta bazen de aynı yerde “kahramanlık masalı” terimlerini kullanmaktadır. Daha 

doğrusu o, “kahramanlık masalı” teriminin yerine “eski destan” terimini kullanıp onu destanın türleri 

arasında göstermiştir. Eski destan ile kahramanlık masalı çoğu bilim adamı tarafından aynı manada 

kullanılmaktadır.25 

Rahmankul Berdibayev, “kahramanlık masalı” teriminin yerine “eski destan” terimini 

kullanıp onu destanın türleri arasında göstermiştir. Bunların hepsi, masal ve destanın çıkış 

kaynağının, onların tipolojik özelliklerinin ortaklığını kesin olarak ortaya koymasa ve ispatlamasa 

bile inkâr da etmez. Arkaik kahramanlık masallarının hem destana hem de olağanüstü masallara 

kaynak (esas) teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Eski destan ile kahramanlık masalı çoğu bilim adamı 

tarafından aynı anlamda kullanılmaktadır. Ama, aslında bunlar farklı türlerdir. Kahramanlık 

masallarının içinde düzyazı şeklinde veya şiir-düzyazı karışık olan ürünler de vardır. Manzum olarak 

söylenenlerin destana bir kademe daha yakın olduğunu söylemek mümkündür. Eski destanda, 

kahramanlık destanında olduğu gibi olay, gerçek hayatla ilgilidir, dinleyicinin de söyleyenin de 

anlatılan olaya inanmalarına engel yoktur. Oysa, kahramanlık masalında zaman ve mekânda 

gerçeklik özelliği, inandırıcılık özellikleri yoktur denebilir. Aslında, masal mitik olaylardan oldukça 

çok faydalanmıştır. Ama onları hayal dünyasına göçürmüş, eski insanların inandıkları inançları ve 

dünya görüşlerini olağanüstü, fantastik anlamlara dönüştürmüştür. Aslında mit ile masal bir türün 

iki ayrı tarihî devirdeki gerçekleri göstermesinin iki şekli ve aşamasıdır. Birincisi, tarihî devirler 

öncesi insanların görüşlerinde ve inanışlarındaki gerçek, ikincisi bu inanışların, görüşlerin yok 

olduğu, gözden çıkarıldığı zamandır. Fakat, bu iki aşamanın da kullanıldığı anlatma şekli genel 

                                                             
24 Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C:1,s. 77, 107 - 108. 
25 Metin Arıkan; Kazak Sözlü Kültür Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri, Ege Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2003, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 68. 
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olarak bakıldığında aynıdır. Bazı bilim adamlarının mitoloji ile masalı bir tutmasının sebebi budur.26 

Kahramanlık masalının da kendi içinde ikiye ayrıldığını ifade eden Karl Reichl, ilk grupta Er 

Töştük’ün Tatar, Kırgız ve Kazak Türkleri arasında bulunan masallaşmış şekillerinin dahil olduğu 

belirtir. İkinci tip kahramanlık masalı ise temel şekil olarak kahramanlık masalı olup Altay 

Türklerinin “çörçök”ü, Tuva Türklerinin “tool”u gibi her türlü anlatmayı ifade etmektedir.27 

Eski (arkaik) destan- kahramanlık destanı ilişkileri şu şekilde sıralanabilir: 

Eski destandaki kahramanın evlenmek amacıyla çıktığı yolculuklar ve mücadeleleri 

kahramanlık destanlarında da epikalık konunun büyük bir kısmını teşkil eder. Oysa kahramanlık 

destanında kahramanın evlenmesi arkaik destanlardaki gibi birinci sırada değildir. Kahramanlık 

destanlarının esas konusu; “vatanı savunma ve dışarıdan gelen düşmana karşı savaşmak” fikrini 

güçlendirmeye hizmet etmektir. 

Anaerkil devrin özelliklerine bağlı olarak kalıplaşan kadın tiplerinin (kahramanın anası, kız 

kardeşi, kadın-bahşılar gibi) eski destandaki esas kahramanlar olarak gösterilmektedir. Bunun bazı 

yönleri kahramanlık destanlarında korunmakla birlikte kahramanın atının seçiminde, geleceği 

tahminde kahramanın yarinin, kız kardeşinin rolü oldukça büyük olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte kahramanın düşmanı olarak gösterilen cadı kadın tipi de eski (arkaik) destandan beri gelen 

bilinen, tanıdık bir şahsiyettir. Kadın tiplerden bazılarının ataerkil toplumun gelişime paralel olarak 

değiştiği gerçektir. Cadı kadının da hilekârlığı dışında, kahramanları korkutan görünüşü 

kalmamıştır. 

Kahramanlık destanlarında da arkaik destanlardaki kahramanın hareketleri, tek başına 

düşmanla savaşması, atın koşmasının olabileceğinden daha abartılı şekilde tasviri belli oranda 

gelenek olmuştur. Bununla beraber eski destandaki gibi gökle yeri birleştirmek, gölün karşı yakasına 

geçmek için üç aylık yol kadar gerinmek, kahramanlık destanlarında yoktur. Birçok dinamik 

epizotlar yavaşlatılarak “gerçekliğe” yaklaştırılmıştır. 

Baş kahramanın doğumu, olağanüstü büyümesi, düş görmesi, kutsal güçlerin onun yanında 

olması (Erenler, Kırk Şilten, Pirler) gibi epizotların eski destan da olduğu gibi kahramanlık 

destanlarında da önemli derecede yer teşkil eder.28 

                                                             
26 Metin Arıkan; Köroğlu’nun Kazak Varyantları, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1999, (Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi), s. 6-7. (Rahmankul Berdibayev; Kazak Eposı, İlim Bas. Almatı, 1982, s. 46-225.) 
27 Kahramanlık masalı ile ilgili bkz: Karl Reichl; Türk Boylarının Destanları, Çev. Metin Ekici, TDK Yayınları, 

Ankara, 2002, s.142-151. 
28 Metin Arıkan; age., s.7-8. (Şakir İbraev; Epos Alemi, İlim Bas. Almatı, 1993, s. 76.) 
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Türk kahramanlık destanlarının teşekkül devrinin M.Ö. I. binde başlamış olduğunu 

vurgulayan Dursun Yıldırım, “Türk Kahramanlık Destanları”29 başlıklı makalesinde kahramanlık 

destanlarının birbirine benzer bir yapıya sahip olduğunu belirtmiştir. Olağanüstü öğelerin hâkim 

olduğu destanlarda kahramanların mücadele ettikleri alanlar yer altı ve yer üstü dünyalarıdır ki 

kahramanlar bu dünyalara ait olağanüstü yaratıklarla mücadele ederler. Kahramanın şamanistik 

gücü, atı ve yanındaki yardımcıları (kırk arkadaş, yiğit, keleş, koçak, çora...) onun mücadelesinin 

vazgeçilmez unsurlarıdır. Türk kahramanlık destanlarının M.Ö. XII. yüzyıl ile M.S. I. yüzyıl 

arasında teşekkül ettiği fikrinden yola çıkarak da ilk destan anlatıcılarının da bu tarihi süreçte ortaya 

çıktığı belirtilmektedir. Bu süreç ise kavimlerin ortaya çıktığı, avcılık ve çobanlık hayatının 

başladığı dönemdir. Önceki devirlerde Türk kavimlerinde önemli bir yere sahip olan “kam”, “baksı”, 

“oyun”, “ozan tipleri” bu çağda Türk destan anlatıcıları tipini yaratmaktadırlar. İlk destan anlatıcısı 

ise Korkut Ata sayılmaktadır. 

3.Kazak Sözlü Gelenek Temsilcileri 

Anadolu’da İslamiyetin kabulüne kadar Türk edebiyatı zümreleri arasında belirgin bir fark 

yoktur, İslamiyetten sonra ise sözlü gelenekte epik konuların yanı sıra İslam mistisizmi de şiire 15. 

yüzyıla dek giderek artan bir etkiyle girmeye devam etmiştir. 15. yüzyıl sonlarından itibaren ise epik 

şiir halk hikâyelerine, mistik şiir ise dini konulara kaymış ve bu şekilde bir sentez ortaya çıkmış; bu 

şiiri icra eden sanatçılar da âşık adını almışlardır.30 

Âşık tarzı şiir geleneğine, ozanlık geleneği doğrudan veya Tekke şairleri aracılığıyla 

girmiştir. Ozan-baksı geleneğinin devamı olan âşıklık geleneği, tamamıyla sözlü kültür ortamının 

ortaya çıkardığı bir olgudur ve bu gelenek 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 16. yüzyılda sona eren ozan-

baksı geleneği âşık tarzı edebiyatı hazırlayan ve oluşumunu etkileyerek onun içinde eriyen bir 

unsurdur.31 

Anadolu sahasında ozan-baksı geleneğinden âşıklık geleneğine geçilmesi gibi Kazak 

sahasında da sözlü gelenekte baksılık geleneğini takip eden devrede jıravlık geleneği oluşmuştur. 

Mircea Eliade, Kazak Türklerinde baksılık geleneği ile ilgili olarak şunları söylemektedir: 

“Kazak-Kırgızlarda baksılık mesleği normal olarak babadan oğula geçer; istisna olarak baba bunu 

iki oğluna birden bırakabilir. Fakat çırağın doğrudan doğruya yaşlı şamanlar tarafından seçildiği 

eski bir çağın anısı hep belleklerdedir. Eskiden baksılar bazen -çoğunlukla yetim kalmış- Kazak-

                                                             
29 Dursun Yıldırım; “Türk Kahramanlık Destanları”, Türk Bitiği, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, s. 149157. 
30 Fikret Türkmen; “Halk Şiirinde Az Kullanılan Nazım Şekilleri ve Türleri”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü Yayınları, Y. XXIV, S. 270, Ankara, 1985, s. 358-366. 
31 Özkul Çobanoğlu; Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, s.124- 142. 
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Kırgız çocuklarını küçük yaşta yanlarına alıp onlara baksılığın sırlarını öğretirlermiş ancak meslekte 

başarı gösterebilmek için sinir ve ruh hastalıklarına eğilimli olmak şartmış.”32 

Epik hikâyelerin yaratıcıları ve icracılarının kendilerine has terimlerinin çeşitli türeyiş 

yollarını Putilov şu şekilde ifade etmektedir: 

1- Epik üslupların adlarından türemiş olanlar; 

Yakutlardaki Olenhosutlar (Olenho’dan) 

Buryatlarda Uligerşinler (Uliger’den) 

Kazaklarda Jırav (Jır’dan) 

2- Büyük epik ürünlerin kendi isminden türemiş olanlar; 

Kırgızlarda Manasçı (Manas Destanı’ndan) 

Taciklerde Guruglihanlar (Gurugli Destanı’ndan) 

3- İcranın karakteristik özellikleriyle bağlantılı olarak türeyenler; 

Altaylarda, Şaylarda Kayçi 

Hakaslarda hayci (kay, hay gırtlak şarkısının karmâşık bir tarzıdır). 

4- Eserlerin icrasında kullanılan müzik aletlerinin adlarından türemiş olanlar; 

Güney Slavlarda Guslyarlar (Gusle’den) 

Ukraynalılarda Kobzarlar (Kobza’dan) 

5- Kendi kendini anlamlandıran terimler; 

Bahşı, akın, âşık, çiçyan, ozan33. 

Kazak sözlü kültür geleneğinde hâlâ çözüme ulaşmayan iki büyük problem vardır. Bunlar 

epik geleneğin yaratıcıları ve koruyucularından olan “akın ve jırav” ile ilgilidir. Birinci problem bu 

tiplerin hangisinin tarih sahnesine daha önce çıktığı ile ilgilidir. Kazakistan’da bugün bilim 

adamlarının çoğunluğu “jırav” tipinin daha önce meydana çıktığını kabul etmektedir. Ama bu 

konuda hâlâ şüpheler ve tartışmalar vardır. 

32 Mircea Eliade; Şamanizm, (Çev. İsmet Birkan) İmge Kitabevi, Ankara, 1999, s. 39. 
33 Metin Arıkan; Köroğlu’nun Kazak Varyantları, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1999, (Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi), s. 13. (B.N. Putilov; Epiçeskoe Skazitelstvo (Tipologiya, Etnikçeskaya Spetsifika), Moskova 1997, 

s. 7-8)
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İkinci problem ise, bu iki tipin fonksiyonları ile ilgilidir. Jıravın, “akınlar” gibi yaratıcılık 

özelliğinin olmadığı ve yalnızca kendisinden önce yaratılanları koruma ve gelecek nesillere aktarma 

fonksiyonunu gerçekleştirdiği yönündeki düşünceler uzun yıllar geçerliliğini korumuştur. Son 

yıllarda bazı bilim adamları (Rahmankul Berdibayev, Şakir İbraev vb.) ise jıravların da akınlar kadar 

olmasa bile “yaratıcı” olduklarını ileri sürmüşlerdir.34 

Jırav: Kendisi jır, tolgav yaratabilmekle birlikte eskiden kalıplaşan yaratımları, jırları tekrar 

düzenleyip geliştirerek kopuz veya dombıra eşliğinde nesilden nesile aktaran icracılara jırav 

denilmektedir. Jıravların repertuarlarında tarihi jırlarla birlikte terme, tolgav gibi didaktik şiirler ile 

Kazak edebiyat terminolojisinde “dastan” olarak geçen Arap ve Fars edebiyatı kaynaklı 

âşıklık/kahramanlık destanları da vardır. 35 36  

Jırav sözcüğünün “jır söyleyen” anlamına geldiği ve etimolojik olarak kökünün de “ır, yır-

jır” sözcüğü ile bağlantılı olduğunu belirten Arıkan; jır teriminin hem genel anlamda şiir olarak 

kullanıldığını hem de destan türünün bu terimle karşılandığını belirtmektedir. 

Kazak jıravları, hanın otağında dururlar ve memleket yönetimine katılırlardı. Hanlar ile 

kahramanlara, bütün halka nasihat söyleyen geleceği tahmin eden, yapılacak işlerin nasıl 

yapılacağını anlatan dualı ağız ve akıl küpü danışmanlardır. Jıravlar, Hanlar ile kahramanların, 

askerlerin kahramanlıklarını övüp jır söyleyen jırşılardı. Savaş sırasında jıravlar, hanların askerleri, 

danışmanları arasına katılırlar ve askerlerin morallerini yükseltip cesaretlendirici jırlar söylerlerdi. 

Jıravlar, boyların seciresini çok iyi bilen ve kahramanlık destanları ile tarihî jırları söyleyen 

kişilerdir. Jıravlar boylar birliğine giren bütün küçük boylar ile ilişkili olan kişilerdir (Akınların 

böyle bir özelliği yoktur). Han ile halka akıl, nasihat söyleyen, doğru yolu gösteren, han ile boylar 

arasındaki ilişkileri düzenleyen, “beyler meclisinin” bir üyesi olan, kahraman ve komutanların 

“askeri danışma kurulunda” han ile birlikte başkanlık görevini yerine getiren, sefer sırasında, savaş 

başlamadan önce askerlerin morallerini yükseltici jırlar söyleyen jıravların çıkarmalarında nasihat 

ve sefer (savaş) konuları ağır basmaktadır. Jıravlar, esasen, askerî soylular arasından çıkmaktadır. 

Jıravların şiirlerinde; genel nasihat verici sözlere nazaran hayatta karşılaşılan olay (değişiklikler) 

hakkındaki görüşleri, bunları onaylayıp onaylamadıklarına dair fikirleri ağırlıklı olarak görülür. 

Olayları soğukkanlılıkla yorumlarlar ve sonuçlarını, düşüncelerini halka şiirlerinde aktarırlardı.36 

Jırav teriminin daha yakın dönemlerde özellikle kahramanlık destanî şiiri söyleyicisi 

anlamına geldiğini belirten Karl Reichl, aslında bu terimin Kazakistan’da belli bölgelerde (Aktöbe, 

                                                             
34Metin Arıkan; age., s. 12-29. 
35Metin Arıkan; Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Kazak Jırav ve Akınları, Elik Yayınları, Uşak, 2010, s. 17-18. 
36 Metin Arıkan, Köroğlu’nun Kazak Varyantları, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 
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Kızıl Orda ve Batı Kazakistan bölgelerinde) bulunduğunu ve sınırlı bir mahalli kullanıma sahip 

olduğunu bildirmektedir.37 

Jırşı: Bazı araştırmacılara göre jırava göre daha kısa destani şiirler söyleyen; bazı 

araştırmacılara göre repertuarlarına halkın şeşenlik (hatiplik, güzel ve sanatlı söz söyleme) sözlerini, 

efsane ve masallarını ekleyen destan anlatıcısı tiplerindendir. Araştırmacıların bazıları jıravların 

yaratıcı, jırşıların ise icracı olduklarını iddia etmektedirler. 

Ölenşi: Ölen (Anadolu âşıklık geleneğinde koşma nazım şekline karşılık gelir.) söyleyicisi, 

icracısı anlamındadır. Hem lirik halk ölenlerini hem de günlük hayata ilişkin geleneksel ölenleri icra 

etmektedirler ancak ölenşilerin mükemmel bir sese ve ses tekniğine sahip olmaları gerekmektedir.  

Akın: Kazak halk müziği icracılarına akın, ölenşi ve enşi denmektedir. Akınlar, kendi akınlık 

kabiliyetini dinleyici önünde atışmalara katılarak kanıtlamak zorundadır. Akın kavramının jırav, 

jırşı, ölenşi gibi kavramların hepsini içine aldığını belirten görüşler de vardır. Akınlar ayrıca 

geleneksel törenleri de yönetmektedirler.38 

Edigey Tursınov, “Kazak Sözlü Edebiyatı Yaratıcılarının Eski Temsilcileri, Almatı, 1976” 

adlı eserinde şunları ileri sürmektedir: 

“Akınlar ile jıravların repertuvarı ile yerine getirdikleri vazifeleri karşılaştırırsak, akınların 

eski devir sıfatlarını taşıdığını, jıravların ise ondan sonraki devir özelliklerini taşıdığını görürüz. Bu 

özellikler şunlardır: 

Akınların arasında erkekler de vardır, kadınlar da. Bilhassa kız ile yiğit arasında geçen 

atışmanın kızsız geçmesi mümkün değildir. Jıravlar ise sadece erkekler arasından çıkar. Bu bize 

jıravlığın, ataerkil dönemin çok kuvvetlendiği dönemde ortaya çıktığını gösterir. 

Akın- boyun temsilcisidir. Atışma sırasında o kendi boyunun namına söyler. Jırav ise- bütün 

memleketin, yani boylar otağının (Hanlığın) temsilcisidir. Akınlar, köylerde yaşarlar. Jıravlar ise 

hanın sarayında (otağında) yaşarlar ve bütün hanlığın, halkın hayatı ile ilgili durumlarda hana bütün 

halka yol gösterir, akıl verirler. Bundan jıravların, önceleri tek başlarına ömür süren boyların bir 

araya gelip birlik oluşturmaya başladıkları devirde meydana çıktığını anlayabiliriz. Akınlar sonraki 

devirde meydana çıksalardı, jıravlık geleneğini daha da ileriye götürüp, geliştirip jıravların bütün 

milletin temsilcisi olarak söyleme geleneğini de geliştirmeleri, devam ettirmeleri gerekirdi. Fakat 

akınlar, boylar odağının temsilcisi olarak sadece komşu boyun akınları ile karşı karşıya geldiğinde 

                                                             
37 Karl Reichl; Türk Boylarının Destanları, Çev. Metin Ekici, TDK Yayınları, Ankara, 2002, s. 77. 
38 Jırşı, ölenşi ve akınla ilgili olarak bkz: Metin Arıkan; Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Kazak Jırav ve Akınları, s. 22-

36. 
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atışır. Diğer durumların hepsinde akın tek bir boyun temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Buna 

bakıp akınların boylar birliği devrinden önceki devirde meydana çıktığını söyleyebiliriz.  

Bu tahminin temelsiz olmadığına dair başka bir amil de şudur: Akın - dini törenlerin 

yönetimine katılan kişidir. Bundan başka o sadece katılımcı değil, aynı zamanda dini merasimi 

yöneten kişidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus; bu merasimlerin en eski 

merasimlerden oluşmasıdır. Düğün ve Ölü Aşı, Evlilik geleneğine bağlı başlıca adetleri (yüz açma, 

türküleri söyleme, düğünü şiir ile başlatma) akın yerine getirir. Düğün ve aşlarda o emir vererek, 

düğün merasimin düzen içinde yürütülmesini sağlar. Jıravlar ise bu görevlerin hiçbirini yerine 

getirmez (Onların vazifeleri değildir). Büyük aşlara katıldığı zaman onların dini merasimle ilgili 

yerine getirdiği başlıca görevi erenleri övüp, yüceltip, tolğav ve jır söylemektir. Erenler (evliyalar) 

kültürünün askeri demokrasi devrinde (boylar birliği kurulmaya başladığı devirde) kalıplaştığını 

hatırlarsak ve buna akınların jıravlara nazaran sinkretik özelliklerinin daha fazla olduğunu eklersek, 

akınların jıravlara göre daha eski tipler olduğunu kabul etmemiz gerekir.”39 

  

                                                             
39 Metin Arıkan, Köroğlu’nun Kazak Varyantları, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1999, (Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi), s. 24-25. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. Batırlık Dastanlar Kitabındaki Nüshalar Hakkında Bilgi ve Destanların Özetleri

Munlık-Zarlık destanının bizim incelediğimiz metnini, kıssacı akın Jüsipbek Şayhulislamov, 

1895 yılında sözlü gelenekte nazım nesir karşımı halinde yaşayan varyantları yeniden yazarak 1896, 

1899, 1901, 1903, 1905, 1908, 1910, 1911, 1914 ve 1916 yıllarında Kazan’da “Hikâyet Risale-i 

Munlık-Zarlık” adıyla yayımlatmıştır. 

İyrangayıp Şah Gabbas destanın incelediğimiz metni Şamsuddın Kusayınov tarafından 1907 

yılında Kazan şehrindeki üniversite matbaasında “Kıssa-i Şah Gabbas oğlu Gayıp İyran” adıyla 

duyurulmuştur. Söyleyen akın Öndirbayulı Muhammedgalı’dır. 

“Şakir- Şakirat” destanının Kazan ihtilalinden önce basılıp çıkan nüshaları ‘Bahtiyar’ adıyla 

ilişkilendirildiğini ve ‘Bahtiyar’ın 10. asırda yaşayan İyzaddin Bahtiyar Paşa’nın saray akını 

olduğunu Sübhanberdina’nın Batırlık Dastanlar kitabından öğrenmekteyiz. Destanın kitap şeklinde 

basılmış nüshalarının elyazmaları M.O. Avezov adındaki Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün 

elyazması kısmında (Aynatasov Tevji tarafından verilen 323 dosya 1 sıra), Moldafina Kamile’den 

derlenmiş (199 dosya 1 defter), Omorov Nurgazi’den derlenmiş nüshası (133. dosya) muhafaza 

edilmiştir. 

1.1. Batırlık Dastanlar Kitabındaki Nüshalar Hakkında Bilgi 

İncelenen nüshalar hakkında yukarıda verdiğimiz bilgilerden sonra Batırlık Dastanlar 

kitabında nüshalarla ilgili olarak yer alan şu bilgilere de değinmek istiyoruz. 

Munlık - Zarlık : 

Bu destanın halk arasında çok yayılmış olan sözlü nüshalarıyla birlikte elyazması nüshaları 

Moskova, S.Petersburg, Kazan, Almatı şehirlerinin arşivleri ile kütüphanelerinde muhafaza 

edilmektedir. Konusunun benzer olduğu “Altın Aydar”, “Zarlık”, “Şanşar Han”, “Kıssa-i Munlık-

Zarlık” şeklinde nüshaları vardır. “Munlık- Zarlık”ın halk arasında yaygın olarak bilinen anlatması 

akın Jüsipbek Şayhulislamov’un eseridir. O, 1895 yılında “Munlık- Zarlık”ın sözlü örneklerini şiir-

düzyazı karışık olarak kendisi yazmış ve bunlar 1903, 1905, 1908, 1910, 1911, 1914, 1916 yıllarında 

Kazan şehrinde “Hikâyat-ı Munlık-Zarlık” adıyla yayımlanmıştır. Kazakların masal ve efsaneleriyle 
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benzer olan bu diziyi kahramanlık şiirlerinde karşılaşılan üslup ile şekillendirmek genelde 

uygulanan bir yöntemdir. 

Destanın T. Jirenbaev’in söylediği nüshasının elyazması Kazakistan Cumhuriyeti Milli İlim 

Akademisi Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün elyazmaları bölümünde muhafaza edilmektedir. (Ş. 380 

EÖY) bu nüshanın mazmunu Jüsipbek Şayhulislamov’un kitabına benzerdir, sadece bazı dörtlükler 

yer değiştirilerek alınmıştır. 

Kazak Avız Edebiyetinin Bibliyografyalık Körsetkişi40 adlı kitapta Munlık-Zarlık’ ın beş 

nüshasından söz edilmiştir. 

Şayhulislamuglı J., Hikâyat Risele-i Munlık-Zarlık, Kazan, Universitet Tabıghanası, 1905, 

40 b. 

Şayhulislamuglı J., Hikâyat Risele-i Munlık-Zarlık, Kazan, Universitet 

Tabıghanası, 1907, 36 b. 

Şayhulislamuglı J., Hikâyat Risele-i Munlık-Zarlık, Kazan, Universitet 

Tabıghanası, 1915, 40 b. 

Munlık-Zarlık (Jiynak), Almatı, KBMB, 1941. 

Munlık-Zarlık, Almatı, 1967, 119 b. 

İyrangayıp Şah Gabbas: 

Adı, Arapların “Bin Bir Gece” masalından alınmış olan bu destan Şamsuddın Kusayınov 

tarafından 1907 yılında Kazan şehrindeki üniversite matbaasında “Kıssa-i Şah Gabbas oğlu Gayıp 

İyran” adıyla duyurulmuştur. Söyleyen akın Öndirbayulı Muhammedgalı hakkında bilgi kitabın 2. 

ve 35. sayfalarında verilmiştir. Külliyatın içinde bu varyantı yer almaktadır. Bu destanın elyazmaları 

1930 yılında yazılmıştır ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli İlim Akademisi Merkez İlimi 

Kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. Ebdirahmanulı Magzım’ ın teslim ettiği nüsha (Ş. 922. 

OGK) ile Koşanov’un teslim ettiği nüsha da orada yer almaktadır. 

Kazak Avız Edebiyetinin Bibliyografyalık Körsetkişi adlı kitapta da yukarıdaki nüshadan 

söz edilmektedir. 

Öndirbay H. M., Kıssa-i Şahgabbasuglı İyran- Gayıp, Kazan, Universitet Tabıghanası, 1907, 

36 b. 

                                                             
40 Kazak Avız Edebiyetinin Bibliyografyalık Körsetkişi; Kazakistan Respublikasının Gılım Akademiası, M. O. Avezov 

Adındaki Edebiyet jene Öner İnstiytutı, Gılım Baspası, Almatı, 1998. 
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Şakir-Şakirat : 

Kazaklar arasında yayılan destanın konusu Arapların “Bin Bir Gece” ve olağanüstü 

masallardan alınarak hikâyeye dönüştürülmüştür. Şakir-Şakirat destanı ile 1840, 1872 yıllarında 

basılan, büyük bilgin A. A. Bobrovnikov ile N. F. Katanov’un betimlemesinde (Kazan, 1898 J.30-

b) N. Sebitov’un bibliyografyasında (Kazak Edebiyatı Bibliyografyası) karşılaşılmıştır. 

Destan 1830, 1883, 1884, 1888, 1890, 1894, 1896, 1901, 1909, 1912, 1915, 1916 yıllarında 

Kazan şehrindeki üniversite matbaasında Ş. Kusayınov “Kıssa-i Şakir-Şakirat Padişah Haşim 

Balaları” adıyla basılıp çıkarılmıştır. Bunların içinde 1894 yılı basımı on bin tane olup bunlar 

hakkında N. F. Katanov’un makalesinde (“Deyatel”, no:10, str: 579-582) bilgi verilmiştir. Şiir halk 

arasında sözlü olarak oldukça yayılmıştır. Elyazması nüshaları Moskova, S. Petersburg, Kazan, 

Taşkent, Almatı şehirlerinin kütüphanelerinde ve arşivlerinde muhafaza edilmektedir. Destanın 

kitap şeklinde basılmış nüshalarının aslında söylenen elyazmaları M. O. Avezov adındaki Edebiyat 

ve Sanat Enstitüsü’nün elyazması kısmında (Aynatasov Tevji tarafından verilen 323 dosya 1 sıra), 

Moldafina Kamile’den derlenmiş (199 dosya 1 defter), Omorov Nurgazi’den derlenmiş nüshası 

(133. dosya) muhafaza edilmiştir. Sözü edilen külliyat 1915 yılında baskıya verilmiştir. 

Kazak Avız Edebiyetinin Bibliyografyalık Körsetkişi adlı kitapta beş nüshadan söz 

edilmektedir. 

Kıssa-i Şakir Şakirat Padişah Haşım Balaları, Kazan, Universitet Tabıghanası, 1901, 48 b. 

Kıssa-i Şakir Şakirat Padişah Haşım Balaları, Kazan, Universitet Tabıghanası, 1909, 48 b. 

Kıssa-i Şakir Şakirat Padişah Haşım Balaları, Kazan, Universitet Tabıghanası, 1912, 48 b. 

Kıssa-i Şakir Şakirat Padişah Haşım Balaları, Kazan, Universitet Tabıghanası, 1916, 

(Mukabada 1915). 

Şakir iy Şakret, O Kırgıskoy Poema, Tur. G. 1901. No. 35, C. 2 ; No. 36, C. 2 ; No. 37, C.2 

; No. 40, C. 2. 

1.2. Batırlık Dastanlar Kitabındaki Destanların Özetleri 

Munlık-Zarlık 

Nogay memleketinde Şanşar Han adlı adaletli bir han vardır. Han altmış yaşındadır, bir 

çocuk ister, altmış kadınla evlenir ama çocuğu olmaz. Evliyaları gezer, dağ taş yürüyüp dolaşır, 

ağlar, üzülür, bir yerde düşüp bayılır. Allah dileğini kabul eder. Hazret-i Hızır gelir. Padişaha evine 

gitmesini halk içinden bir güzel kız alıp evlenmesini o kızdan bir oğlu ve bir kızı olacağını söyler. 
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Şanşar Han geri döner, altmış kadın onu merak etmektedir. Han vezirini gönderip güzel bir kız 

getirmesini ister. Vezir bir kız bulup getirir. Ama o kızdan da çocuğu olmaz. 

Böylece on yıl daha geçer. Padişah Barın adlı vezirini çağırır böyle olmayacağını bir kızla 

daha evlenmesi gerektiğini, halka haber salmasını ister. Bir oğlan bir kız doğuracak kızına kefil olan 

varsa kızın boyu kadar altın vereceklerini söyler. Barın Vezir halkı toplayıp haber verir. Kimse bu 

sorumluluğu almaz. Şanşar Han ne söylüyor kim geleceğini bilebilir derler ve dağılırlar. 

Cavdır adlı altmış yaşında bir ihtiyar vardır. Karısı ölmüştür. Kanşayım adlı on bir yaşında 

bir kızı vardır. Fakirdirler, deniz kenarında bir kulübede balık tutarak yaşamaktadırlar. İhtiyar, kızını 

padişaha vermeyi düşünür. Kıza bundan söz eder, kız da kabul eder. Başlık parası olarak da iki 

parmak boyunda küçük bir torbayı dolduracak miktarda para isteyeceklerdir. İhtiyar vezire gider, 

kızın çocuk doğuracağını ve buna kefil olduğunu söyler. Vezir bu durumu padişaha iletir. Padişah 

kabul eder. Ama o iki parmaklık torba yedi oda dolusu parayla bile dolmaz. Padişahın parası biter. 

Sonra on bin Nogay’dan, her evden para ister. Torba yine dolmaz. Sonra kelden, az saçlıdan vs. para 

ister ama torba yine dolmaz. Böylece padişah bu torbanın nasıl dolacağını bilen var mı diye halka 

haber verir. Bu sefer üç yüz elli yaşına gelmiş, geçimsiz, huysuz, kötü bir cadı padişah hakkını 

verirse torbayı dolduracağını söyler. Padişah hakkını verir. Cadı yerden bir avuç toprak alıp torbaya 

koyar ve gider. Torba dolar taşar ve dökülür. Padişah hazinesini doldurur. Artanı fakirlere verir. 

Torbadaki parayı ihtiyar alır, kızını padişaha verir ve kız hamile kalır. Padişah, bebekler doğunca 

kalbi bu heyecana dayanamaz diye Şögirli’nin Dağı’na ava gider. Doğum olunca haber verilmesini 

ister. Padişah gidince padişahın altmış karısı cadıyı çağırırlar. Doğacak çocuklardan kurtulmak 

isterler. 

Cadı, Kanşayım doğum yapınca onu bayıltıp çocukları alır. Yanına iki köpek yavrusu koyar. 

Çocukları bir deniz kıyısına getirir. Denize atsın mı atmasın mı karar veremez. Çocuklar çok güzel 

olduğu için (oğlan altın saçlı, kız gümüş saçlıdır) atmaya kıyamaz. Ama atmazsa altmış kadından da 

para alamayacaktır. Küçük oğlan dile gelip konuşur. “Biz senin evladınız sana bakarız, bizi 

bırakma”, der. Cadı kadın da sussun diye ona vurur. Bebek ağlamaya başlayınca korkup onu suya 

atar. Çocuk suya düşmeden Gayıp erenler çocukları Şögirli’nin Dağı’na götürür. Onlara bir sığınak 

yapar, bir geyiği de başlarına anne olarak verir. 

Bu sırada cadı, Kanşayım’ı uyandırır. Ona iki köpek yavrusu doğurduğunu söyler. Padişahın 

hanımları padişaha haber vermek üzere Şögirli’nin Dağı’na cadı kadını gönderirler. Cadı, 

Kanşayım’ın iki köpek yavrusu doğurduğunu söyler. Padişah çok üzülür ve Kırk Yiğit’e onu 

öldürmelerini emreder. Ancak Barın Vezir Kırk Yiğit’e yalvarıp Kanşayım’ı korur. Kanşayım’a 

olanları anlatır. Kanşayım Kırk Yiğit’e bebekleri cadının çaldığını söyler. Barın Vezir Kırk Yiğit’e 
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Kanşayım’ın değil cadının öldürülmesi gerektiğini söyler. Cadı hana düşmanlık yapmak 

istemediğini ancak altmış kadının onu bu işe sevk ettiğini söyler. Yiğitler, Kanşayım’ı ağaca bağlar, 

Gayıp kırk cüce gelir, ağacı keserler ama Kanşayım ölmez. Kırk Yiğit bu özelliği görüp padişaha 

anlatır. Padişah bir yerde yedi katmanlı bir ada olduğunu orada kaplan ve kurtların çok olduğunu 

Kanşayım’ı oraya götürmelerini söyler. Yiğitler de götürürler. Padişah tekrar tahtına çıkar. Hızır 

İlyas, kırk cüceyle birlikte oğlana Zarlık, kıza Munlık ismini verir. Anne baba yüzü görmedikleri 

için Zarlık çok güçlü, Munlık da çok beceriklidir. 

Bir süre sonra Şanşar Han yiğitlerle birlikte Şögirli’nin Dağı’na ava gider. Dağın tepesinde 

parlayan bir şey görür. Gidip baktığında altın perçemli bir çocukla (Zarlık) karşılaşır. Attan inip 

çocuğu kucaklar. Çocuk korkup onu iter. Padişah bu çocuğu aklından çıkaramaz. Hanımları durumu 

cadıya anlatır. Cadı, padişahın kendi çocuğunu gördüğünü anlar. Hanımlar cadıdan çocuğu 

öldürmelerini ister. Cadı dağa gider. Zarlık ava gitmiştir. Munlık yalnızdır. Cadıyı görünce 

mağaraya girer. Kapıyı taşla örter. Cadı Munlık’a onun piri olduğunu, abisinin Gülmez Han’ın 

memleketine gidip altı ay içinde at ile kürk getirmesini ister. Eğer sözünü dinlemezse bir daha 

gelmeyeceğini söyler. 

Kız abisine olanları anlatır. Abisi onun cadı kadın olduğunu anlar. Onun yüzünden anasız 

babasız büyüdüklerini söyler. Munlık ağlayınca dayanamaz, gitmeye karar verir. Kardeşini önce 

Allah’a sonra erenlere emanet edip Gitsegelmez Yolu’na çıkar. 

Zarlık, durup dinlenmeden otuz gün yürür. Artık yürüyecek hali kalmaz, ayakları yara olur, 

ağlamaktan gözleri kurur. Dua eder yalvarır, Munlık’ı düşünüp uyur. Rüyasında, babasının da 

zamanında gördüğü Hazret-i Hızır’ı görür. Uyanınca eski gücünün geri döndüğünü anlar. Tekrar 

yola çıkar, yüksek bir dağ çıkar karşısına. Gülmez Han’a yetişemeyeceğini düşünür, umutsuzluğa 

kapılır, ağlamaya başlar. Gayıp cüce yanına gelir, ona yardım eder. Bu yüksek dağın ilerisi Kalmuk 

topraklarıdır. Gülmez Han’ın avlandığı göl de dağın ilerisindedir. Zarlıkcan, bu Kısravdın Gölü’ne 

ulaşır. 

Orada Gülsarı adlı atının üzerinde Gülmez Han’ı görür. Hanın yiğitleri bu çıplak çocuğu 

öldürmek için mızraklarını atarlar. Çocuk handan Gülsarı adlı atını ister. Han gülüp geçer. Zarlık 

buna darılır. Yiğitleri Gülmez Han’a onun hiç gülmediğini, bu yüzden ona Gülmez Han dendiğini, 

şimdi neden güldüğünü sorarlar. O da o çıplak ve yaya çocuğun babasının çok ulu padişah olduğunu, 

oğlunu böyle gezdirdiği için güldüğünü söyler. Zarlık çocuk, yukarıdaki şehre gelir. Yemek yer, 

üstüne bir kaftan giyer, para ödemeden gider. Kalmuklar bundan şikâyet eder. Zarlık onlarla 

dövüşür, hepsini yener. Kaftanı aldığı dükkâna döner. Çok esmer olduğu için giydiklerinin 

yakışmadığını düşünür, göle gidip beyazlaşıncaya kadar yedi gün yıkanmaya karar verir. Bu sırada 
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şehrin halkı kaçıp Gülmez Han’a sığınırlar. Han kırk yiğidine Zarlık’ı getirmelerini emreder. 

Zarlık’a tek kızı Kuralay’ı vereceğini söyler. Böylece onun gönlünü alacaktır ve Zarlık onların 

yurduna zarar vermeyecektir. 

Kırk Yiğit, gölde yıkanmakta olan Zarlık’ı bulup padişahın kızı Kuralay’ı ve atı Gülsarı’yı 

vereceğini söyler. Zarlık o yiğitlerle birlikte , onları da esir alarak, hanın yanına gider. Orada 

yiğitlerle dövüşür. Han ona kızını, atını, yurdunu hediye ettiğini, yiğitlerini öldürmesini istemediğini 

söyler. Zarlık yiğitleri bırakır. Gülmez Han kızını getirsinler diye on beş kadını gönderir.  

Kadınlar giderler ama Kuralay yerinde değildir. Çünkü Kuralay’a âşık olan, onunla 

evlenmek isteyen bir Karadev vardır. Bir iblis Kuralay’ın Zarlık’a verildiğini gidip Karadev’e 

söyler. Karadev de kızı kaçırır. Zarlık bunu duyunca Gülmez Han’dan Kuralay’ı kurtarmak için onu 

hazırlamasını ister. Silah yerine (zehire koyulup sulandırılmış) sekiz yüzlü keskin hançer, uçar gibi 

kanatlı at ve yine silah yerine altın perçem yayı ister. Gülmez han, Gülsarı atını ve istediği 

malzemeleri vererek onu gönderir. Zarlık, Karadev’in evini bulur; Kuralay’ı görür. Karadev’in 

etlerini paramparça eder ama dev ölmez, Zarlık’la dövüşür. Zarlık zor duruma düşünce dua eder, 

Hazret-i Hızır yardıma gelir. Çocuk pirlerin yardımıyla kuvvetlenir, Karadev’i öldürür. Kuralay’ı 

alıp gider, düğünleri yapılır. 

Bir gün kardeşi Munlık’ı rüyasında görür. Onu almak için Şögirli’nin Dağı’na gitmeye karar 

verir. Zarlık, Kuralay, Gülsarı at, iki bin koyun, at ve kölelerle yola çıkar. Temiz giysilerle Munlık’ı 

almaya gelir. Munlık cadıdan korkup başka bir yere saklanmıştır. Zarlık onu bulamayıp ağlamaya 

başlar. Munlık sesini duyar, iki kardeş kavuşurlar. Munlık abisinin getirdiği giysileri giyer. 

Bu sırada Kanşayım yerin yedi kat altındadır. Yanındaki köpek yavruları büyümüştür. Bir 

gün köpek yavrularından birini kaplan çok kötü yaralar. Kanşayım dua edip uyur. Rüyasında Hazret-

i Hızır ve Gayıp kırk cüceyi görür. Hızır ona olan her şeyi anlatır. Kanşayım uyanır, sevinç 

gözyaşları döküp şükreder. 

Şanşar Han bir gün Kırk Yiğit’ini yanına alıp Şögirli’ye ava gider. Orada kafası altın, vücudu 

gümüş bir geyik görür. Geyiği diri yakalamak için peşine düşer. Geyik, Zarlık’ın yanına gelir. Zarlık 

Han, Gülsarı atla birlikte geyiği kovalar. Geyik aksakallı dede olur, aslında o geyik Zarlık Han’ın 

pirlerinden olan Gayıp eren kırk cüceden biridir. Zarlık’la Şanşar Han’ı kavuşturmak için aralarına 

girmiştir. Bu gayıp eren Hızır, Zarlık’a Şanşar’ın babası olduğunu söyler. Zarlık, babasıyla 

kucaklaşır. 

Munlık’a müjde vermeye birilerini gönderirler. Munlık annesini ölü ya da diri görmeden 

babasıyla görüşmeyeceğini ve ona baba demeyeceğini söyler. Bunun üzerine Şanşar Han, Munlık, 
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Zarlık ve Kırk Yiğit Kanşayım’ı aramaya giderler. Kanşayım’ın yanındaki yavrular Munlık ile 

Zarlık’ın geldiğini hissederler. Bunu Kanşayım’a anlatırlar. İki yavru kaçar, Kanşayım onları takip 

ederek Munlık ile Zarlık’a doğru gider. Kanşayım daha çocuklarını görmeden tanır. Anne, baba ve 

çocuklar birbirlerine kavuşurlar. Şanşar Han şehre döner, kırk gün şölen yapar, altmış gün sonra 

eğlenceler biter. Padişah tahtına oturunca altmış kadını da cadıyı da cezalandırır. Şanşar Han tahtını 

oğlu Zarlık’a verdikten bir süre sonra ölür. 

İyrangayıp Şah Gabbas 

Asman şehrinde, Şah Gabbas adında on bin şehre hüküm süren saltanatlı bir padişah vardır. 

Bu padişah tahta geçtikten sonra veziri Allahbergen’i yanına alıp ülkesini yürüyerek gezmeye başlar. 

Uzak bir şehre varınca gece kalmak için bir eve konuk olmak isterler ancak onları kimse kabul 

etmez. Onlar da şehirdekilerin bu tavrını görüp oradan uzaklaşırlar. Bir gecekondu görüp oraya 

giderler. Gecekonduda yaşayan bir yaşlı ve kızı onları tanrı misafiri olarak evlerine kabul ederler. 

Padişah, babasına altın verip kızla evlenir ama ona padişah olduğunu söylemez. Beş ay sonra padişah 

gitmeye karar verir. Kız hamiledir ve çocuğun onu nasıl bulacağını sorar. Padişah da mekânının 

Asmanya şehrinde, Şah Gabbas padişahın yönünde olduğunu; Yetim Gabbas diye ararsa onu 

bulabileceğini söyler. Çocuk için bir madalya bırakır ve oğlu olursa adını İyrangayıp koymasını 

ister. 

Günlerden sonra kızın bir oğlu olur ve adını İyrangayıp koyar. Çocuğu iyi yetiştirirler ve 

çocuk yedi yaşına gelince okula gönderirler. On beş yaşına geldiğinde İyrangayıp, her türlü sanatı 

öğrenmiştir. Evine döner ve babasını sorar. Annesinden madalyayı alıp yola çıkar. 

Bu sırada Şah Gabbas yine kılık değiştirip yola çıkmıştır ve pazarda İyrangayıp’ı görür 

sanatından ve maharetinden etkilenir, onun evine tanrı misafiri olarak gider. Çocuk kim olduğunu 

bilmediği bu misafire hürmet eder, kim olduklarını sorar ki o anda yer altından üç kız çıkar. Onlara 

padişah Şah Gabbas’ın veziri Allahbergen’in Gaziza adlı bir kızı olduğunu, kızın onun nuruna âşık 

olduğunu ve misafirliğe davet ettiğini söylerler. İyrangayıp, misafiri olduğunu ve kimseyi 

tanımadığından gitmeyeceğini söyler. Kızlar geri döner, bu sefer yer altından elleri kılıçlı kırk kız 

çıkar ve onları zorla han kızının sarayına götürürler. İkisi geceyi sarayda geçirir. 

Şah Gabbas evine dönünce vezirini çağırır ve onunla birlikte kılık değiştirip İyrangayıp’ın 

evine giderler. Önceki günden farklı giyindiği için çocuk onu tanımaz, tanrı misafiri olarak eve 

girerler. Otururlarken yine kırk kız çıkıp gelir ve üçünü alıp Gaziza’nın altın sarayına götürürler. 

Kız onları tanımaz ve konuklar geceyi orada geçirirler. Sabah evlerine dönerler. Padişah, vezirine 

bozulan halkı düzeltmeye çalışırlarken kızının bozuk çıktığını söyleyerek kızın cezalandırılmasını 
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ister. Vezir, kimse bilip rezalet olmadan hepsini öldürmeyi teklif eder ve han kızı ile kırk kızı dar 

zindanın içine hapsederler. Sonra çocuğu getirtir ve onun da dar ağacına asılması için emir verir. 

Halk acıması için padişaha yalvarır, çocuk da yaptığının günah olduğunu söyler ve cellada boynuna 

darın ipini bağlamasını başını yaralamasını ve üstü kanlıyken onu öylece padişaha götürmesini ister. 

Padişahın karşısına çıkan çocuk, onlara başından geçenleri anlatmak istediğini, sonra 

öldürmelerini söyler. Padişah çocuğu affetmeyeceğini ama anlatacaklarını dinleyeceğini söyler. 

İyrangayıp anlatmaya başlar. 

Yaşlı bir dedesi ve fakir bir annesi olduğunu, fakirliğine rağmen çok hünerli olduğunu 

anlatır. Bir gün gönlüne gezi yapma hayali düşmüş ve yola çıkmıştır. Deniz kıyısında ve bozkırda 

beş ay yürüyüp bir gece acayip bir rüya görür. Rüyasında Kaf Dağı’ndaki bahçeye iner ve altın kafes 

içinde kanatları yakut ve gevher ateşleri yanan iki kuş vardır. Kuşlar, ondan gevherden yapılmış bir 

tahta oturmasını söylerler. Oturduğunda ipek perde asılı bir yer vardır, tahttan inip o perdeyi 

açmasını söyler kuşlar ve çocuk perdeyi açınca bir ejderha ıslık çalıp saldırır, sonra da ejderha düşer. 

Çocuk, şaşkınlığını atıp kendine gelince daha güzel bir perde olduğunu görür ve perdeyi açtığında 

karşısına bu sefer bir aslan çıkar, çocuk korkudan bayılmak üzereyken aslan da bayılıp düşer. 

Karşısına daha da güzel bir perde çıkar, perdeyi açınca bu sefer karşısına kara sinek sürüsü kadar 

çok, eli kılıçlı demir giysili askerler çıkar, çocuk bayılır ve kendine geldiğinde askerler kılıçlarını 

kınına koyup boyunlarını eğerler. Çocuğun korkmasına kuşlar gülerler. Bir perde daha çıkar 

karşısına ama korkudan yaklaşamaz. Kuşlar artık tehlikeli bir şey kalmadığını ve içeri girebileceğini 

söylerler. Korkarak perdeyi açtığında altın yatağın üstünde on beşinde dolunay gibi güzel bir kız 

görür. Çocuk orada kuşların şakımasıyla bayılıp düşer. Kendine geldiğinde kızı yanında görür ve 

âşık olur. Kıza kim olduğunu sorunca kız, oranın Sihirli şehir olduğunu, kuş padişahı Tayirmelik’in 

atası olup cin ve insanoğlu arası, deve ve periye yakın bir soy olduklarını söyler. Adı Şamşibanu’dur 

ve Allah onların kaderini birbirlerine yazmıştır. Yaşları yirmi beşe gelince nikâhlanacaklarını bu 

zamana dek İyrangayıp’ın çok sıkıntı çekeceğini, sabretmesi gerektiğini söyler. Yüzüklerini 

birbirlerine verip değişirler ve çocuk kulağında kuşların sesiyle uyanır. 

Kaderin yazdığını görmek için denizin kıyısında yürümeye devam ederken karşısına bir gemi 

çıkar. Gemidekiler onu görüp zavallı diye gemiye alırlar. Gemiyle giderlerken bir fırtına olur, gemi 

parçalanır, herkes can derdine düşür, İyrangayıp bir tahta bulup ona sarılır ve on gün on gece 

akıntıyla gidip en sonunda bir karaya ulaşır. Deniz kıyısındaki bu şehrin nasıl bir yer olduğunu, 

Müslüman mı kafir mi olduğunu, başına neler geleceğini bilmediğinden ve gece olduğundan şehre 

giremez. 
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Mezarlıkta kubbe gibi bir kabir görür ve içine girip yatar. Bir süre sonra kubbenin içi gün 

gibi aydınlanır, insan boyunda bir sandık parlayarak topraktan çıkar. Sandıkta başı kılıçla kesilmiş, 

üstü başı kanlı bir kadın yatmakta ve can çekişmektedir. Sandıkta bir torba içinde on altın vardır. 

İyrangayıp altınları alıp şehre gider, yemek yer, kız için de yiyecek alıp döner. Kız yemek yiyince 

kendine gelmeye başlar ve günden güne iyileşir. 

Bir gün kız ona orada yaşayamayacaklarını ve şehre gidip bir ev kiralamasını söyler ve bu 

eve taşınırlar. Sonra kız bu evi almaları gerektiğini söyler ve bir mektup yazıp onu bir dükkâna 

gönderir. Dükkânda ak sakallı bir ihtiyar, mektubu okuyunca ona bir kese altın verir. Evi alırlar, kız 

bu sırlarını kimseye söylememesini tembihler. İyrangayıp kimse şüphelenmesin diye bir tüccar gibi 

giyinir ve her gün şehirde gezer, pazara çıkar. Bir gün gezerken rüyasındakine benzer bir bahçe 

görür ama kızın tembihlerini hatırlayıp girmez bahçeye, eve gidince kıza anlatır. Yine bir gün 

pazarda iki padişah görür, emirlerindeki askerlerle beraber altın tahtlarında oturmaktadırlar. 

İyrangayıp kızın isteğiyle o padişahlarla tanışıp onları evlerine davet eder. Misafirler gelince güzelce 

ağırlanırlar, kız İyrangayıp aracılığıyla onların şarkı söylemelerini ister ve onlar şarkıya başlayınca 

herkes bayılıp kendinden geçer. 

İyrangayıp uyandığında ortada ne ev vardır ne şehir. Deniz kıyısında bir düzlüktedir ve ne 

yapacağını bilemeden yürür, bir yandan da kızı düşünür. Sonra kendini suya bırakır ölmek için, tam 

o sırada biri kolundan çekip çıkarır. Karşısında kırk yaveri ile o kız durmaktadır. Kız onu bırakıp 

gitmek için yola çıktığını ama sonra ona yaptığı yardımları hatırlayıp vazgeçtiğini söyler ve ondan 

yaşadıklarını anlatmasını ister. 

Çocuk gördüğü rüyayı, rüyadaki kıza âşık olduğunu anlatır. Aslında rüyadaki kız -

Şamşibanu- odur, çıkarıp yüzüğünü de gösterir. O şehir Zir şehridir ve Şamşibanu’nun padişah 

olarak hüküm sürdüğü şehirdir. Bahçesinde bir gün uyuduğunda rüyasında İyrangayıp’ı görmüş, ona 

âşık olmuştur. Kahinlere baktırmış, kahinler de beş sene sonra kavuşacaklarını, beş seneden önce 

yan yana gelseler de kavuşmamaları gerektiğini söylemiştir. Dünkü padişahlar da onun cariyesi ve 

kölesidir. Şamşibanu’nun emrine uymamışlar ve cezalandırılacakları için korkup onu kılıçla 

yaralayarak öldü diye sandığa koymuş ve mezara götürmüşlerdir. Şamşibanu onları evlerine 

çağırtarak orada ikisini de öldürmüştür. Kuşlara emredip İyrangayıp’ı da bir aylık yola göndermiştir. 

Ama o kendini öldürmek için suya girince hemen yanına gelip onu kurtarır ancak henüz 

kavuşacakları vadeli gün gelmemiştir. Kız gitmesini, altı aylık yoldan sonra bir şehre ulaşacağını, 

orada bir zengin adamın hizmetinde çalışıp itibar kazanacağını söyler. Şöhreti halka yayılınca bir 

zorlukla karşılaşacak, boynunda ip ve kırmızı kanla padişahın önünde suçlu olup ölümle 

karşılaşacaktır. Sırlarını ancak boynuna kılıç deyip kan aktığında söylemesi gerekmektedir. 
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Böylece İyrangayıp, Şah Gabbas’a her şeyi anlatır. Ancak Şah Gabbas yine de öldürülmesini 

emreder. En son İyrangayıp kim olduğunu söyler. Dedesi yaşlı bir sığırcı, annesi fakir bir kızdır; 

babası Yetim Gabbas adlı biridir ve babasından alameti olan bir madalyası vardır. Padişah bunu 

duyunca tahttan düşer, olanları hatırlayıp oğlunu kucaklar. İyrangayıp iyileşir, tacını giyip tahta 

çıkar. Hem vezirin kızı Gaziza hem de Şamşibanu ile nikâh kıyar. Annesiyle dedesini de yanına 

aldırır, mutlu bir hayat geçirirler. 

Şakir-Şakirat 

Haşım adlı adil ve saltanatlı bir padişah vardır. Padişahın Şakir ve Şakirat adında on bir ve 

on üç yaşında iki oğlu vardır. Çocukların anneleri onlar küçükken ölür, padişah da genç bir kadınla 

evlenir. Bu üvey anne padişahı yaşlı bulup küçük oğlu Şakir’e âşık olur. Ancak bu durumu kimse 

bilmemektedir. Şakir’in evde yalnız kaldığı bir gün üvey annesi onun yanına gelir. Çocuk, niyetini 

anlayıp oradan kaçar. Babası avdan dönüp üvey anneyi perişan görür ve üvey anne oğlana iftirada 

bulunur. Padişah oğlunu öldürmeleri için cellatları görevlendirir. Cellatlar çocuğu yakalayıp 

öldürmeye götürürler. Şakir çocuk, ağlayıp yalvarır. Abisini görmeden ölmek istemediğini, üvey 

annenin ona iftira ettiğini söyleyip yalvarır. Cellatlar çocuğa acıyıp onu öldürmekten vazgeçerler. 

Çocuğun gömleğini alıp kestikleri koyunun kanına bulaştırıp padişaha verirler. 

Şakir koşarak gider ve yolda abisi ile karşılaşır. Abisi ne olduğunu sorunca başına gelenleri 

anlatır. Abisi kardeşini yanına alıp cellatlardan Şakirat’ı da öldürdük demelerini ister. iki kardeş yola 

koyulurlar bir dağı aşıp bir su kenarına gelirler. Oradan su içip uyuyakalırlar. Bir su yılanı Şakir’i 

zehirleyip canını alır. Şakirat uyanıp kardeşini görünce öldüğünü zanneder. Hem ağlar hem Allah’a 

yalvarır. Ne mezar kazacak çapası ne de üstünü örtecek kefen vardır. Kardeşini orda bırakmaya karar 

verir. Ondan sonra gelecek birileri onu gömsün diye taşa yazı yazar. Yanına altın bırakır ve gider. 

Önceleri çok ağlayıp üzülür. Güç bela bir şehre varır. Şehir halkı toplanıp nereden geldiğini 

kim olduğunu sorar. O da tüccar olduğunu düşmanların elindeki malları alıp onu öylece ortada 

bıraktıklarını söyler. Onunla konuşan yaşlı kişi oralarda bir ejderha olduğunu önüne çıkan herkesi 

ve her şeyi sokup zehirlediğini ve insanların buna çare bulamadığını söyler. O ülkenin padişahı her 

kim o ejderhayı yenerse ona tahtını vereceğini söyler. Şakirat bismillah deyip ejderhanın karşısına 

çıkar. Ejderhayı yener ve ejderha ona canını almasın diye yalvarır. Şakirat ona vergi olarak bir koyun 

ve bir kız vereceğini eğer bunu kabul etmezse onu öldüreceğini söyler. Ejderha kabul eder eğer ona 

bir kız ve bir koyun verilirse o şehirdekileri rahat bırakacağını söyler. Şakirat şehir halkına bunu 

kabul edip etmediklerini sorar. Halk kabul eder, padişah da sözünü tutarak tahtını ve tacını ona verir, 

Şakirat da ülkenin padişahı olur. 
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İhtiyar bir kadın ve adam Mekke’ ye gitmek üzere yola çıkmışlardır. Yüksek bir dağa çıkıp 

orada abisinin öldü sandığı Şakiri bulurlar. Abisinin yazdığı yazıyı okuyup çocuk için üzülüp dua 

ederler. Allah dualarını kabul edip çocuğa can verir. Şakir uyanır, abisini göremeyince şaşırıp ağlar. 

İhtiyar kadın ve adama kim olduklarını sorar. Onlar da dinlerine düşkün bir karı koca olduklarını 

söylerler ve ona kim olduğunu sorarlar. Şakir de başına gelenleri anlatır, abisinin bıraktığı altınları 

ihtiyarlara verip, onların duasını alarak yola çıkar ve bilmeden abisinin hüküm sürdüğü şehre gelir. 

Şehre yaklaştığında akşam olmuş ve her yer kararmıştır. O da şehrin dışındaki bir eve sığınır. 

Evde ihtiyar bir karı koca ve kızları vardır. Şakir eve girince korkarlar. O da korkmamalarını misafir 

olduğunu söyler. İhtiyarlar, çok geç yaşta sahip oldukları kızlarını yarın ejderhaya vereceklerini o 

yüzden ağladıklarını söylerler. Şakir de ejderhaya kız yerine kendisini götürmelerini söyler. Sabah 

Şakir kızın giysilerini giyer. İhtiyar adam Şakir’ i kıza benzetip yanına bir de koyun alıp ejderhaya 

götürür. Ejderha kızı ve koyunu yutar. Şakir yanına aldığı hançerle ejderhayı boydan boya kesip 

ikiye böler. Sonra da yorulup yıkılır. Bu sırada padişah cellatlara ejderhanın gidip gitmediğini 

öğrensinler diye emir verir. Cellatlar gelip ejderhanın öldüğünü görürler. Ejderhayı biz öldürdük 

demek için Şakir’i vurup yarı ölü halde kuma gömerler. Sonra gidip padişaha ejderhayı biz öldürdük 

derler. Padişah ne isterlerse vereceğini söyleyince onlar da güç ve iktidar isterler. Padişah onları 

kadı yapar. Şakir’ in yardım ettiği yaşlı karı koca kızları için kendini feda eden Şakir’e bir koyun 

kesmek isterler ve ejderhanın yanına giderler. O sırada cellatların kuma gömdüğü Şakir’i bulurlar. 

Yarı cansız çocuğu evlerine götürüp iyileştirirler. Onu kendi oğulları gibi görürler. 

Çocuk bir gün pazara gittiğinde kendini gömen ve sonradan kadı olan cellatlarla karşılaşır. 

Adamlar onu tanırlar ve onu yok etmeye karar verirler. İhtiyar karı kocanın evine giderler, ihtiyarın 

sabaha kadar iki çadır dokumasını eğer yapamazsa adamı öldüreceklerini söylerler. Şakir de adamın 

bu çadırları dokuyamayacağını söyler. Cellatlar tam çocuğu öldürmeye çalışırken oraya büyük bir 

kervan gelir. Bir suçlu aradıklarını, yollarının üzerinde bir deniz olduğunu ve sudan geçerken suya 

bir kurban vermeleri gerektiğini o nedenle de kanını akıtabilecekleri birini aradıklarını söylerler. 

Dört kumaşa çocuğu satın alırlar ve yola çıkarlar. Denize varıp çocuğu öldürecekleri anda çocuk 

beni öldürmeyin diye yalvarır. Ben parmağımı kanatıp suya batırayım siz sağ salim denizden 

geçersiniz der. Kervan bu sayede sudan geçer. Bu çocuğun basit bir çocuk olmadığını anlayarak ona 

hürmet ederler. Çocuğa üç deve yükü mal verirler. Kendileri de şehre varıp mallarını satarlar. 

Şakir çocuk, bir gün pazara gider. Köpek kızağıyla üç sandık taşıyan bir adam görür. 

Sandıklarda ne olduğunu kimse bilmemektedir. Adam sandıkları almak isteyen olup olmadığını 

sorar. Şakir çocuk almak ister. Sandıkların fiyatı üç deve yükü maldır. Şakir çocuk, sandığı alır. 

Sandığın içinde çok güzel bir kız vardır. Kız Şakirden kendisini kimseye göstermemesini eğer onu 
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gören olursa onun için kavga edileceğini söyler. Şakir de etrafındakilere sandığın boş olduğunu 

söyleyerek geldiği kervanla yola devam etmeye karar verir. Kervan Şakir’e eğer onları tekrar sudan 

geçirirse iki deve yükü mal daha vereceklerini söyler. Kervan sudan geçer. Sonra ona daha önce de 

mal verdiklerini bütün parayı bir sandığa verdiğini o yüzden gidip sandıkta ne olduğuna bakmaları 

gerektiğini söylerler. Bunu Şakir’e söylerler, o sandığı açmak istemese de onlar zorla açıp bakarlar 

ve kızı görürler. Kızı almak için aralarında kavga ederler. Kervandaki yaşlılar kızın padişaha hediye 

olarak verilmesini uygun bulurlar. Şakir’i de sandığa koyup suya atarlar. 

Kızı, Şakirat padişaha getirirler. O da kıza âşık olur, kervana hazineden mal verir. Düğün 

yapar. Kız boynundaki yazıyı padişaha verir. Şakirat yazıyı okuyunca kardeşinin yazısını tanır. 

Ağlayıp üzülür, kızla evlenmez. Şakir başından geçen her şeyi yazıp kızın boynuna asmıştır. Şakirat 

kardeşinin ejderhadan kurtardığı kızın ihtiyar anne babasını, Şakir’i kuma gömüp ejderhayı biz 

öldürdük diyen cellatları çağırır, olanları anlattırır. Kervana da kardeşini sorar. Kervan da olanları 

olduğu gibi anlatır. Şakirat kervancıları da iki kadıyı da cezalandırır. Kardeşinin içine koyulduğu 

sandığı bulan var mı diye soruşturur. 

Bu esnada deniz kenarında bir şehirde balık avlamaya giden bir yoksul sandığı bulmuş ama 

içini açmamış, gidip padişahına haber vermiştir. Padişah gelir, sandığı açarlar. Şakir’i çıkarırlar. 

Kendine getirip olanları anlattırırlar. Padişah, bir kızı olan yaşlı bir adamdır. Şakircan’ı kızıyla 

evlendirip tahta geçirir. 

Bir gün iki misafir gelir. Padişahları Şakirat’ın bir sandık aradığını sudan sandık bulan varsa 

ona müjdeler sunacağını söylerler. Şakircan o sandıktan çıkanın kendisi olduğunu söyler. Abisine 

gitmek için hazırlanıp yola çıkar. Abisine ulaşmaya birkaç günlük yol kaldığında müjdeyi versinler 

diye önden iki haberci gönderir. Onlar da gidip müjdeyi verirler. Şakirat kardeşini yolda bekler, iki 

kardeş sarılıp kucaklaşıp sevinirler. Şölenler düzenlenir. Sandıktan çıkan kızla Şakirat’a nikah 

kıyılır. 

İki kardeş sonra babalarına gitmeye karar verirler. Asker ve silah alıp yola çıkarlar. Babaları 

dilenci olup sokaklara düşmüştür. İki kardeş babalarını tanırlar ama babaları onları tanımaz çünkü 

üvey anne ona büyü yapmıştır. Tahtını vezirlerinin zorla elinden aldığını karısını dilenip onu 

geçindirdiğini söyler. Evlatlarının ona düşmanlık ettiğini evlatları için karısını öldürmeyeceğini 

söyler. Çocuklar vezirleri babalarının tahtından indirirler. Mollalar da araştırıp üvey annenin babaya 

büyü yapıp okuduğunu söylerler. Oğullar, üvey anneyi getirtirler. Mollalar da babayı okuyup 

iyileştirirler. Baba üvey anneyi öldürür ve tahtına geri döner. Üçü de muratlarına ermişlerdir. 

Başlarından geçenleri birbirlerine anlatırlar. Sonra iki çocuk da yurtlarına geri döner
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. Kahramanlık Destanları Üzerinde Yapılan Çalışmalar

Konusunu Arap, Fars halklarının sözlü, yazılı edebi-folklorik örneklerinden alan veya 

onların etkisiyle doğan eserlerin Kazak Türkleri arasında “dastan” veya “kıssa” olarak 

adlandırıldığından söz etmiştik. Genelde Doğu halklarından geçen destanları karşılamak için 

kullanılan “dastan”ların içine kahramanlık konulu olanlar da dahil olduğundan yapılan çalışmalar 

bölümünde kahramanlık destanları üzerinde yapılan çalışmaları almayı gerekli bulduk. 

Bölüme başlarken destanları aldığımız “Batırlık Dastandar” kitabının ön söz kısmını yazan 

Ü. Sübhanberdina’nın görüşlerine de değinmek istiyoruz. 

“Doğu’nun konularıyla yazılan Kazak destanları asırlar boyunca halkımız ile birlikte yaşayıp 

gelen çok değerli nüshalardır. Onların hepsinin kaynağı “Şeh-name”, ‘Bin Bir Gece’, ‘Kelile ve 

Dinme’, ‘Tutiname’, ‘Yusuf ile Züleyha’, ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Bozyiğit’, ‘Seyfülmelik’ gibi klasik 

eserlerle benzeşiyor. Bu destanlarda ayrıca övgü, gerçek tasvir edilen yiğitlik-kahramanlık ve sevgi 

meselesi ile ilgilidir. Sevgi ile kahramanlığın beraber örüldüğü bu edebi eserlerin kaynak ve düşünce 

konularından yararlanmak açısından olsun, okuyucuya tasvir etmeyi, çeşitli akınlık üsluplarını, 

görkemli özellikleri göstermek yönünden olsun Kazak halkının sözlü edebiyat nüshalarıyla benzer 

ve ahenkli yönleri az değildir. Bunlardan birinde açık sevgiyi, can dünyasının temizliği, tazeliği, 

iyiliği, insancıllığı, insan özgürlüğünün özlenen yaşlarını tasvir etse; diğerinde eski gelenek görenek, 

milli kimlikten doğan kederi, eşitsizliği, sevinç ve üzüntüyü tasvir etmesi çok karşılaşılan bir 

durumdur. Bunlardan iyisi de seçmeli örnekleri Kazak edebiyatındaki destan ve hikâyeler türünün 

tümüne eserin temas ettiği açıktır. 

Dünyada çok meşhur olan Doğu’nun klasik edebiyat örneklerinin Kazak dilinde yaşayan 

nüshalarından Kazak edebiyatının akraba halklar edebiyatıyla tarihe kök salmış olan, eskiden gelen, 

derin, köklü ilişkiler kurduğunu gözlüyoruz. Öyleyse, o nüshaların farkını seçmek, incelemek, 

deneme gözüyle sınıflandırmak bugünkü taleplere uygun olanları sıkça tekrarlayarak yerleştirmek 

önemli işlerimizden biridir.”41 

41 Ü. Sübhanberdina; Batırlık Dastandar, Almatı, 1995, s. 7-8. 



Kazak Kahramanlık Destanları 

 

34 
 

2.1. Türkiye’de Yapılan Çalışmalar 

Türkiye’de yapılmış olan çalışmaları ulaşabildiğimiz kaynakların yayım tarihlerine göre 

sunmaya çalışacağız. 

Türk destanlarının bağımsız bir konu olarak 19. yüzyılın ortalarına doğru Fin destanı 

Kalevala’nın neşrinden sonra destanlara karşı uyanan ilgi sonucunda incelenmeye başladığını 

belirten Pertev Naili Boratav, bu sözleriyle Türk destanlarıyla ilgili ilk çalışmaların 19. yüzyılda 

başladığını belirtmiştir.42 

Dursun Yıldırım, Milli Folklor dergisinde yayımlanan bir makalesinde Köroğlu’nun Orta 

Asya rivayetleri hakkında bilgi verirken Köroğlu’nun Kazak varyantları üzerinde de durmuştur.43 

Mehmet Aça, “Kozı Körpeş-Bayan Sulu Destanı Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma” adlı 

doktora tezinde, geniş bir coğrafyada yayılmış olan destanın Sibirya Tatarları, Kazan Tatarları, 

Kırım Tatarları, Dobruca Tatarları, Altay Türkleri, Başkurt Türkleri, Kazak Türkleri ve Uygur 

Türkleri’ndeki varyantları, bu bölgelerde destanlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi 

verildikten sonra Kazak Türkleri arasından derlenmiş olan nüshalara yer verilmiştir.44 

Dursun Yıldırım, “Türk Kahramanlık Destanları” başlıklı makalesinde Türk kahramanlık 

destanlarının teşekkül devri üzerinde çeşitli bilim adamlarının görüşlerine değinip Türk destan 

edebiyatının teşekkülünün M. Ö. 1000 yıllarında başlamış olabileceğini belirttikten sonra “Türk 

Kahramanlık Destanlarının Mevzuları” alt başlığı altında Türk kahramanlık destanlarının 

mevzularının genel çizgiler içinde birbirine benzer olduğunu söylemiştir. “Türk Kahramanlık 

Destanlarının Tasnifi” alt başlığı altında destanların anlatım tekniklerine göre a. Nazım b. Nesir c. 

Nazım nesir şeklinde; temalarına göre ise a. Olağanüstü olayların b. Tarihi vakaların c. Günlük 

hadiselerin ağırlık taşıdığı destanlar şeklinde tasnif edilmesini sağlıklı bulduğunu belirtmektedir.45 

Metin Arıkan, “Köroğlu’nun Kazak Varyantları”46 adlı çalışmasında Kazak sözlü kültür 

geleneği içinde destan türü, bu tür içinde Köroğlu’nun yeri üzerinde durmuş ve bu destan üzerine 

yapılan çalışmaları tanıtmıştır. Sözlü gelenekten derlenmiş 29 Kazak Köroğlu anlatması üzerinde 

çalışan Arıkan, bu anlatmaların özetlerini, 6 tanesinin Türkiye Türkçesine aktarılmış metnini verip 

anlatmaların yapılarını incelemiştir. 

                                                             
42 Pertev Naili Boratav; Folklor ve Edebiyat (1982), Cilt:2, Adam Yayınları, İstanbul, 1991, s. 75. 
43 Dursun Yıldırım; “Köroğlu Destanın Orta Asya Rivayetleri”, Milli Folklor, 1 (4), Aralık, 1989, s. 1011,26. 
44 Mehmet Aça; Kozı Körpeş-Bayan Sulu Destanı Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, 3 cilt, Selçuk Ünv., Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Konya, 1998. 
45 Dursun Yıldırım; “Türk Kahramanlık Destanları”, Türk Bitiği, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, s. 149157. 
46 Metin Arıkan, Köroğlu’nun Kazak Varyantları, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1999, (Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi). 
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Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi47 3. cildinde 

‘Kobılandı Batır’, ‘Alpamıs Batır’, ‘Er Targın’, ‘Kambar Batır’, ‘Kozı Körpeş-Bayan Suluv’, ‘Kız 

Jibek’, ‘Ayman- Şolpan’, ‘Köruglı’, ‘Beket Batır’ destanlarının Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi 

metinleri yer almaktadır. Cildin yazarlığı Şakir İbrayev ve Şeriyazdan Elevkenov tarafından 

yapılmıştır. 

Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi48 adlı çalışma için hazırladığı “Sözlü 

Edebiyat” adlı bölümde Türk destanlarının kendi arasında, kronolojik bakımdan “eski” ve “yeni” 

destanlar olarak ikiye ayrılarak tasnif edilebilir demekte ve görüşlerine şöyle devam etmektedir: 

“Eski destanlardan metni tam olarak elimize geçen mevcut değildir. Yeni destanlar olarak 

adlandırılan ve elimizde gerekli tahlillere yeterli metinleri bulunan destanlar ise çok büyük bir 

çoğunluğunun son iki yüzyılda derlenmiş olması ve gerekse tema ve konu yoğunlaşmaları nedeniyle 

daha yakın zamanların verimleri olarak karşımıza çıkmaktadır”. Onun destan tasnifini şu şekilde 

gösterebiliriz: 1. Eski Destanlar 2. Yeni Destanlar a) Arkaik unsurları taşıyan destanlar b) 

Kahramanlık destanları c) Tarihi destanlar. Tasniften de anlaşıldığı üzere eski destan ile arkaik 

destan terimlerinin örtüştürülmesine karşı çıkmakta ve onları ayırmaktadır ve onun tarafından aşk 

destanları başka bir tür olarak kabul edildiği için tasnife alınmamıştır. 

Mustafa Aça, Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü 

Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme” adlı makalesinde olağanüstü yardımcı 

kahramanların Türk dünyası sözlü geleneğindeki önemini mukayeseli bir çalışmayla ortaya 

koymaya çalışırken bizim inceleme konumuz olan destanlardan (Dotan Batır) da bahsetmiştir. Dotan 

Batır burada Kazak kahramanlık destanı olarak belirtilmiştir. 49 

“Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi”50 adlı çalışmanın birinci 

cildinde ‘Türk Destanlarının Tasnifi’ bölümünde ‘kahramanlık destanlarının arkaik destanlar olarak 

adlandırılanların devamı ve onların farklı sosyo kültürel yapılar içinde muhteva ve şekil bakımından 

daha gelişmiş ve farklılaşmış bir çeşidi’ olarak söz edilmiş ve İyrangayıp Şah Gabbas Destanı ve 

Şakir-Şakirat Destanı kahramanlık destanları içerisinde örnek olarak verilmiştir. 

Mehmet Aça; “Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği”51 adlı çalışmasında 

Kazak Türklerinin destanları üzerinde Türkiye’de ve Türkiye dışında yapılan çalışmalar hakkında 

                                                             
47 Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, Cilt:3, AKM Yayınları, Ankara, 2003. 
48 Özkul Çobanoğlu; Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, I. Cilt, AKM Yayınları, Ankara, 

2001, s. 101-109. 
49 Mustafa Aça; “Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar 

Motifi Üzerine Bir Deneme”, Millî Folklor, S. 51, Ankara, 2001, s. 65-74. 
50 Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, AKM Yayınları, Cilt:1, Ankara, 2001. 
51 Mehmet Aça; Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği, Kömen Yayınları, Konya, 2002. 
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bilgi vermiştir. Çalışmaları A) Çarlık Rusyası döneminde yapılan çalışmalar B) Sovyetler Birliği 

dönemi ve sonrasında yapılan çalışmalar olarak iki kısımda incelemiştir. Kitapta ayrıca Er Töstik, 

Dotan Batır, Toksan Üyli Tobır, Er Kosay, Bozcigit destanları Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi 

metinleriyle verilmiştir. Kazak Türklerinin destancılık geleneği adlı kısımda destanlar: arkaik 

destanlar (köne epos), kahramanlık destanları (batırlık epos, batırlar cırı), aşk destanları (liro-epos, 

gâşıktık epos, dastan, romandık epos), tarihi destanlar (tarihi cır) olarak dört bölüme ayrılmıştır. 

Metin Ergun, Kazak Türklerinin destan geleneğinde önemli bir yere sahip olan akınlar, 

jıravlar, jırşılar, jırşılık mektepleri hakkında bilgi verdiği “Kopuz Sarını-Kazak Âşık Tarzı Şiir 

Geleneği Akın ve Cıravlar”52 adlı kitabında, Kazak halk şiirinin şekil, tür, muhteva, özellikleri 

hakkında da ayrıntılı olarak bilgi vermiştir. 

Ayşe Yücel Çetin, “Kazakistan Sahası Halk Hikâyeciliği Geleneği”53 adlı çalışmasında 

‘Kazakistan Sahası Hikâyecilik Geleneği ve İcracıları’ bölümünde destan/hikâyelerin kültür kaynağı 

itibarıyla, konuları itibarıyla, teşekkül dönemleri itibarıyla ve Türk boylarına göre tasniflerine ve bu 

konuda çalışma yapan kişilerin nasıl tasnif ettiklerine değinmiştir. Kültür kaynağı itibarıyla yapılan 

tasnifte Y. Sübhanberdina’nın doğu kaynaklı hikâyeleri üç alt başlıkta toplandığı belirtilmiş ve 

incelediğimiz destanlardan biri olan “Şakir- Şakirat” ikinci madde olan ‘Komşu memleketlerin veya 

başka doğu halklarının eski efsane-menkıbelerinden gelen hikâyeler’ bölümünde verilmiştir. 

İncelediğimiz diğer bir destan olan “Munlık- Zarlık” ise Kültür kaynağı itibarıyla yapılan tasnifte 

üçüncü madde olan ‘Doğu temeline kurulan ama Kazak edebiyatında benimsenen Kazak 

folklorunun prensipleriyle uyuşan ve asıl eserler arasında sayılan Munlık- Zarlık benzeri hikâyeler’ 

ifadesiyle karşımıza çıkmaktadır. Konu itibarıyla yapılan tasniflerde Muhtar Avezov’un tasnifinde 

‘El Poemaları’ kısmında Munlık- Zarlık örnek verilmiştir. Destan/hikâyelerin teşekkül dönemleri 

itibarıyla yapılan tasnifte Konıratbayev’in tasnifinde tür ve kronoloji esas alınarak bir tasnif 

yapıldığı belirtilmiştir ve bu tasnifte ‘Ertegilik Eposu’na örnek olarak yine Munlık-Zarlık’tan söz 

edilmiştir. 

Metin Ekici, “Türk Dünyasında Köroğlu”54 adlı kitabında, Köroğlu hikâyelerinin ilk kolu 

üzerinde karşılaştırmalı olarak hazırladığı çalışmada Köroğlu’nun Kazak varyantını da ele almıştır. 

Köroğlu ile ilgili Kazakistan’da yapılan çalışmalar ve Köroğlu anlatıcılarına da yer verilmiştir. 

Kitapta Köroğlu’nun doğumundan başlayarak kahraman olarak tanınmasına kadar olan bölümü 

içine alan ilk kol Türkiye Türkçesi ile yayımlanmıştır. 

                                                             
52 Metin Ergun; Kopuz-Sarını Kazak Âşık Tarzı Şiir Geleneği Akın ve Cıravlar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 

2002. 
53 Ayşe Yücel Çetin; Kazakistan Sahası Halk Hikâyeciliği Geleneği, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2003. 
54 Metin Ekici; Türk Dünyasında Köroğlu, Ankara, 2004. 
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“Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi”55 nin 6. 

cildinde ‘Anonim Edebiyat’- ‘Masallar’ başlığı altında Kazak masallarından örnekler verilmiştir. 

‘Bozingen’, ‘Kötülüğün Sebebi Nedir’, ‘Ana Sevgisi’, ‘Meleğin Sesi’, ‘Geveze Keloğlan (Kırk 

Yalan)’, ‘Altın Saka’, ‘Keloğlan’, ‘Er Töstik’, ‘Kerkula Atlı Kendebay’, ‘Baktıbay Biy’, isimli 

metinlerin Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi metinleri yer almaktadır. 

“Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi”56 nin 7. 

cildinde Kazakistan fıkralarına yer verilmiştir. 

“Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi”57 nin 8. 

cildinde alkış-kargış, atasözleri, tekerlemeler, bilmeceler, maniler, ninniler, türküler, ağıtlar yer 

almaktadır. Alkış- kargış sayfa 46-47; atasözleri sayfa 191-195; bilmeceler sayfa 391-404; maniler 

sayfa 587- 605 ve ninniler sayfa 831- 848’de Kazakistan sahasına ait örnekler bulunmaktadır. 

Kazak kahramanlık destanlarından Alankay Batır üzerinde çalışan Bülent Bayram’ın 

“Alankay Batır” adlı yüksek lisans çalışmasında Kazak destanları hakkında yapılan çalışmalar, 

Kazak Türklerinin destanlarının tasnifi çalışmaları ve destan anlatıcıları üzerinde durulduktan sonra 

destanın epizot ve motif yapısı incelenmiş ve destan metni verilmiştir.58 

“Kazak Destanları I-Köroğlu’nun Kazak Anlatmaları”59 adlı çalışmada Köroğlu’nun Kazak 

anlatmalarından Melike Gumarova ve J. Ebisev tarafından yayıma hazırlanan Kazak Halk Edebiyatı-

Batırlar Jırı serisinin dördüncü cildi içindeki yedi anlatmanın transkripsiyonlu metniyle birlikte 

Türkiye Türkçesine aktarımları Metin Arıkan tarafından yapılmıştır. 

“Kazak Destanları II” 60 adlı çalışma Metin Arıkan tarafından hazırlanmıştır. Kitapta 

‘Kubıkul’, ‘Dotan Batır’, ‘Kulamergen-Joyamergen’ ve ‘Karabek Batır’ destanlarının özetleri ve 

metinleri yer almaktadır. Bu destanlardan ‘Kubıkul’, ‘Dotan Batır’, ‘Kulamergen-Joyamergen’ 

bilim adamları tarafından arkaik destan; ‘Karabek Batır’ destanı ise kahramanlık destanı olarak 

değerlendirilmiştir. 

“Kazak Destanları III”61 adlı çalışmada Oktay Selim Karaca; ‘Barak Batır’ ve ‘Akböpe-

Savıtbek’ adlı iki hikâye aktarılmış. ‘Barak Batır’, kahramanlık hikâyesi; ‘Akböpe-Savıtbek’ ise bir 

                                                             
55 Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, Cilt: 6, AKM Yayınları, Ankara, 2004, 

s. 146-275. 
56 Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi”, Cilt: 7, AKM Yayınları, Ankara, 2006, 

s. 620-635. 
57 Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi”, Cilt: 8, AKM Yayınları, Ankara, 2007. 
58 Bülent Bayram; Alankay Batır (Metin- İnceleme), Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, 2004 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 
59 Kazak Destanları I-Köroğlu’nun Kazak Anlatmaları; Metin Arıkan, TDK Yayınları, Ankara, 2007. 
60 Kazak Destanları II; Metin Arıkan, TDK Yayınları, Ankara, 2007. 
61 Kazak Destanları III; Oktay Selim Karaca, TDK Yayınları, Ankara, 2007. 
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aşk hikâyesidir. Bu iki destanda okurların Kazak Türklerinin hayatını, tarihinin bir kesitini, yaşanan 

zorlukları, Kazak coğrafyasını, inanışını, Kazak halkının çektiği sıkıntıları tanıma fırsatı bulacağı 

belirtilmiştir. 

“Kazak Destanları IV - Kırım’ın Kırk Batırı”62 adlı çalışmada Murın Jırav Sengirbayev 

tarafından anlatılan “Kırım’ın Kırk Batırı” adlı destanın Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi 

karşılığı yer almaktadır. “Kırım’ın Kırk Batırı” adlı anlatmaların, ‘Anşıbay Batır ve Onun Nesli’, 

‘Karadön Batır ve Onun Nesli’, ‘Belli Başlı Kahramanlar Hakkındaki Destanlar’ olmak üzere üç 

koldan oluştuğu belirtilmiştir. Ön sözde “Kırım’ın Kırk Batırı” anlatmalarının metinlerinin yer 

aldığı kaynaklar, Murın Jırav’ın hayatı hakkında bilgi verildikten sonra anlatmaların aktarmaları 

verilmiştir. 

Bu dört kitap da “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve 

Yayımlanması Projesi” kapsamında Türkiye Türkçesine aktarılan kitaplardır. 

“Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Kazak Jırav ve Akınları”63 adlı kitapta Kazak sözlü kültür 

geleneği temsilcileri ve Kazak sözlü kültür geleneğinde mektepler hakkında bilgi verildikten sonra 

Kazak Hanlığı öncesi jıravları, 15.-17. yüzyıl jıravları, 18. yüzyıl jırav ve akınları, 19. yüzyıl akınları 

tanıtılmıştır. 

2.2. Kazakistan ve Diğer Ülkelerde Yapılan Çalışmalar 

XIX. yüzyılda Kazak Türklerinin destanlarını toplamak, yayımlamak ve görüş belirtmek 

bilgin, seyyah ve diğer meslek sahiplerinin (asker, çevirmen vb.) ilgi alanında olmuş ancak bu 

çalışmalar bir folklor disiplini içinde gerçekleşmemiştir. Yüzyılın ilk yarısında, sözlü edebiyat ve 

destana ait ilk görüşler genelde tarihi-etnografik bir temelde yürütülmüştür. Seyyah ve bilginler, 

folklor çalışmalarını halkın toplumsal hayatından, örf ve adetlerinden ayırmadan ele almışlardır. 

Sonuçta destan sanatı bakımından eksiklikler bulunsa da destanların nerede ve neden söylendiği, 

destan anlatıcılarının icra ve söyleme hünerleri geniş ölçüde araştırılarak derlenmiştir. Yüzyılın ilk 

yarısında, Kazak destanlarını toplama, Rusça’ya çevirme ve görüş bildirme açısından bu harekete 

katılanlar arasında A. Levşin, İ. Belenitsin, V. Feodorov, P. Zolotov, G. S. Sablukov, S. B. Bronevski 

sayılabilir. Destanların el yazmalarını toplama ve kâğıda geçirme çalışmalarına Kazak Türklerinden 

Şıngıs Velijanov, Ahmet Jantörin, Abduvali Debisaliulı, Halivulla Öskenbayulı gibi isimler 

katılmışlardır. Kazak folklor çalışmalarının bilimsel bir ölçüde yayılmaya başlaması yüzyılın ikinci 

yarısında olmuştur. Çünkü bu dönemde Kazakistan’ın Rusya’ya dahil olma süreci sona ermiş ve 

                                                             
62 Kazak Destanları IV-Kırım’ın Kırk Batırı; Anlatan: Murın Jırav (Sengirbayev), Türkiye Türkçesine Akt.: Fikret 

Türkmen, Metin Arıkan, TDK Yayınları, Ankara, 2007. 
63 Metin Arıkan; Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Kazak Jırav ve Akınları, Elik Yayınları, Uşak, 2010. 
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ülkenin yönetim sisteminde değişmeler meydana gelmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Kazak 

destanlarıyla ilgili olarak söylenenlerin çoğunu o devirdeki Rusya’nın bilimsel ve toplumsal 

düşüncelerinden ayırmak mümkün değildir zira o dönemdeki bilim adamlarının hepsi Rus folkloru 

geleneğiyle yetişmişlerdir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Rus folklor araştırma tarihinde var 

olan akımlar Kazak folklorunda aynen tekrarlanmamıştır. 64 

Çarlık Rusyası döneminde Rus, Alman ve Türkistan kökenli bilim adamı, subay, misyoner 

ve gezginler Türk topluluklarını tanıma amacıyla özellikle halk edebiyatı ve folklor malzemelerini 

derleme çalışmaları başlatmışlardır.65 

Sablukov adlı Rus bilgini, Kozı Körpeş-Bayan Suluv destanının bir varyantını 1830 yılında 

Semey’de yaşayan bir cıravdan derlemiştir.66 

N. İ. İlminskiy, Er Targın destanını suvırıp salma akını Marabay’dan 1859’da derlemiş ve 

1862’de kitap olarak basmıştır.66 67 Kazak folklorcularınca Kazak Türklerine ait olan destanların ilk 

neşri olarak kabul edilir. 

V. V. Radlov, Obratzsı adlı eserinin üçüncü cildini Kazak Türklerinin sözlü edebiyatını ele 

almış ve Er Targın, Er Sayın, Er Köşke ve Kozı Körpeş-Bayan Suluv gibi destan metinlerine de 

eserinde yer vermiştir.68 

Şokan Velihanov, Manas destanını derleyerek geniş bir özet yayımlamıştır. Velihanov, ünlü 

Canak akından da Kozı Körpeş-Bayan Suluv destanını derlediğini yazmış ama araştırmacılar bu 

metnin onun eserleri arasında yer almadığını söylemişlerdir. 

İbiray Altınsarin, Marabay akından Kobılandı Batır’ı derlemiş ve ders kitabında bu metni 

yayımlamıştır.69 

Bu dönemlerde (Velihanov ve Altınsarin dönemlerinde) Rus bilim adamları ve siyasileri 

tarafından Kazak Türkleri, Kırgız ve daha sonra da Kara-Kırgız adıyla anılmışlar ve eserlerde Kazak 

yerine Kırgız terimini kullanmışlardır. 

                                                             
64 Şakir İbrayev; Destanın Yapısı (Kazak Destanlarında İnsan, Zaman ve Mekân),Akt. Ali Abbas Çınar, Atatürk Yüksek 

Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, s. 1-13. 
65 (Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mehmet Aça; “Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği”, Kömen Yayınları, 

Konya, 2002, 5-47.) 
66 (Muhtar Avezov; Kozı Körpeş-Bayan Sulu, Şıgarmalar, 11.c., Almatı, 1969, 358.) 
67 (N. İ. İlminskiy; Er Targın, Kazan,1862.) 
68 (V.V. Radlov; Obratzsı Narodnoy Literaurı Turkskih Plemen, Jivuşçih v Yujnoy Sibiri i Cungarskoy Stepi, 3. c., SPh, 

1870.) 
69 (İbiray Altınsarin; Kirgizskaya Hrestomatiya, Orenburg, 1879.) 
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Abubekir Divaev, Kazak Türkleri arasından içinde destanların da yer aldığı şiir ve nesir 

metinleri derleyip yayınlamıştır. Alpamıs, Er Targın, Kobılandı, Er Sayın, Edige, Kambar, Şora 

destanları yayımladıkları arasında yer alanların en önemlileridir. 

Kazak Türklerinin destanlarının araştırılıp yayımlanması sadece bilim adamları tarafından 

değil öğretmen, yayımcı gibi halk edebiyatına meraklı kişilerce de yapılmıştır. 

Sovyetler Birliği döneminde, diğer Türk topluluklarında olduğu gibi, öncelikle destanların 

daha önce derlenen bazı varyantları üzerinde durulmuş ve Marksist felsefeye göre destanlar ele 

alınmıştır. Eserler içindeki dini ve milli unsurlar çıkarılmış, ezici sınıfın temsilcisi olarak kabul 

edilen bey ve hanları tahkir edici unsurlar yerleştirilmiş ve bu işlemler genelde eseri icra eden 

sanatçıya icra esnasında yaptırılmıştır.70 

1920’li yılların sonu ile 1930’lu yıllar içinde, destan araştırmalarında S. Seyfullin, M. 

Avezov’un çalışmaları çok önemli bir yere sahiptir. Onların önemli bir aşama kaydeden çalışmaları 

S. Mukanov, A. Marğulan, H. Jumaliyev, E. Ismayılov, B. Kencebayev, M. Gabdullin, N. S. 

Smirnova’nın çalışmalarına temel oluşturmuştur.71 

Muhtar Avezov, Edebiyat Tarihi adlı eserinde Kazak sözlü edebiyat ürünlerinin bir tasnifini 

yapmış ve Edige, Kobılandı, gibi kahramanlık destanlarını batırlar engimesi; Kozı Körpeş-Bayan 

Sulu, Kız Cibek, Ayman-Şolpan gibi destanları da el poemaları başlığı altında göstermiştir.72 

Avezov, Edebiyat Hrestomatiyası73 74 adlı bir ders kitabı hazırlamış ve bu derslikte Kambar Batır 

destanına ait bir bölüm yer almıştır. 

Sabit Mukanov, Batırlar Cırı adlı eserinin birinci cildinde Kazak Türklerinin bazı 

kahramanlık destanlarına (Er Targın, Kambar Batır, Kobılandı Batır, Kız Cibek,...) 74 yer vermiştir. 

Stalin döneminde, Sovyet ideolojisinin kendini iyice hissettirmesi ve yerleşmesiyle birlikte 

yazarlar ve bilim adamları üzerinde baskılar artmış, resmî ideolojiye zarar verebilecek her türlü 

çalışmanın önü kesilmiştir. Han ve beylerin yönetiminde mutluluk içerisinde yaşayan halkı konu 

edinen destanları, kahramanlık hikâyelerini yayımlayanlar veya bunlarla ilgili araştırma yapanlar 

burjuva yazarlar olarak tanıtılmış ve emperyalizme hizmet etmekle suçlanmışlardır. Bu yüzden 

Köroğlu da dâhil olmak üzere “Munlık Zarlık”, “İrangayıp Şah”, “Gabbas Bahram”, “Ziyada 

Şahmurat”, “Melik Hasan”, “Yusuf Zeliha”, “Seyfülmelik” vb. destanlarla ilgili araştırma yapan 

                                                             
70 (Ayrıntılı bilgi için bkz: Şakir İbrayev; Epos Alemi, Almatı, 1993, s.10-19.) 
71 Şakir İbrayev; age., s. 14. 
72 (Muhtar Avezov; Edebiyat Tarihi, Taşkent, 1927.) 
73 (Muhtar Avezov; Edebiyat Hrestomatiyası, KMB, 1937.) 
74 (Sabit Mukanov; Batırlar Cırı, 1. cilt, Almatı, 1939.) 
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Kazak bilim adamları takibata uğramakta; hatta kendi meslektaşları tarafından dışlanıp 

ayıplanmaktadırlar.75 

1940’lı ve 1950’li yıllarda birçok Kazak destanı varyantlarıyla birlikte derlenmiş ve yazıya 

geçirilmiştir. Toplanan malzemeler, Kazak SSR İlim Akademisi’nin İlim Kitaplığı ile Edebiyat 

Enstitüsü’nün Halk Sanatı Bölümü’nün Yazmalar Arşivi’ne konmuştur. Bu dönemden başlayarak 

destanın geniş alana yayıldığı yerler ve söyleniş farklılıkları da belirlenmiş ve epik bölgeler denen 

destanın yaygınlık alanını bildiren kavramlar şekillenmiştir. Murın Sengirbayev, Aysa Baytabınov, 

Rahmet Mazhocayev, Jambıl Jabayev Nurpeyis Bayğanin gibi sanatçıların repertuarındaki destanlar 

yazıya geçirilmiştir.76 

Muhtar Avezov’un redaktörlüğünde 1948 yılında Kazak Edebiyatının Tarihi adlı kitabın 

birinci cildi yayımlanmıştır. Bu birinci cilt folklora ayrılmış ve Kozı Körpeş- Bayan Sulu ve Kız 

Cibek destanları hakkında Avezov’un bir yazısı yer almıştır.77 

Avelbek Konıratbaev, Kozı Körpeş-Bayan Sulu destanı hakkında bir monografi hazırlamış 

ve destanla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.78 

Kazak SSR İlim Akademisi’nin Dil ve Edebiyat Enstitüsü tarafından, N. S. Simirnova’nın 

başkanlığında bir ekip tarafından Kazak Eposı adıyla batırlar cırları ve turmıs-salt cırları kitaplar 

halinde yayımlanmıştır. Birinci kitap, Kambar Batır; ikinci kitap, Er Targın; üçüncü kitap, Alpamıs; 

dördüncü kitap, Kobılandı Batır; beşinci kitap, Kozı Körpeş-Bayan Sulu; altıncı kitap, Kız Cibek; 

yedinci kitap ise Ayman-Şolpan’dan oluşmuştur. Her kitapta ilgili destanlarla ilgili açıklamalara yer 

verilmiştir.79 

Kazım Jumaliyev, Kazak Eposı men Edebiyet Tarihinin Meseleleri adlı kitapta destan 

kavramı ve destan kahramanlarının temel işlevleri üzerinde durmuş ve kahramanlık destanları 

hakkında da görüşlerini belirtmiştir.80 

Kazak Halkının Avız Edebiyatı adlı kitap Kazak Edebiyatının Tarihi adlı serinin birinci 

cildinin birinci kitabı olarak 1960 yılında yayımlanmıştır. Bu ciltte yer alan Kozı Körpeş-Bayan 

Sulu ve Kız Cibek Muhtar Avezov, Kobılandı Batır Melik Gabdullin, Er Targın Kazım Jumaliyev, 

                                                             
75 Metin Arıkan; “Kazak Köroğlu Anlatmaları (Anlatıcılara Bağlı Bazı Özellikler Üzerine), 23-25 Eylül tarihlerinde 

Daşoğuz-Türkmenistan’da gerçekleştirilen ‘Görogly Yordumy we Gündogar Edebiyaty’ adlı Uluslararası Kongrede 

bildiri olarak sunulmuştur. 
76 Şakir İbrayev; age., s. 14-15. 
77 (Kazak Edebiyatının Tarihi, 1. Cilt, Folklor, Almatı, 1948, [Red. Muhtar Avezov].) 
78 (Avelbek Konıratbaev; Kazaktın Kozı Körpeş Cırı Tuvralı, Almatı, 1958.) 
79 [Kazak Eposı; 7cilt, Almatı, 1957 (1.Cilt Kambar Batır; 2. Cilt Er Targın; 3. Cilt Alpamıs, 4. Cilt Kobılandı Batır, 5. 

Cilt Kozı Körpeş-Bayan Sulu; 6. Cilt Kız Cibek; 7. Cilt Ayman-Şolpan).] 
80(Kazım Jumaliyev; Kazak Eposı men Edebiyet Tarihinin Meseleleri, Almatı, 1958.) 
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Ayman-Şolpan ve Kazaktın Liro Eposı Cayında başlıklı bölümler I. Düysenbayev, 1916 Cıl Tuvralı 

Cırlar adlı bölüm E. Ismayılov, Batırlık Cır Cayında ve Alpamıs adlı bölümler M. Gumarova ve N. 

S. Simirnova tarafından yazılmıştır.81 

Seken Seyfullin, Kazak Türklerinin sözlü geleneğinde yaşayan destanları Kırım, Nogay, 

Moğol ve Türkiye Türklerinin destanları ile karşılaştırarak bu anlatmaların benzerliği üzerinde 

durduğu Şığarmalar adlı çalışmasının büyük bir bölümü Kazaktın Köne Edebiyet Nushaları adlı 

eserinde yer almıştır.82 

Wiesbaden’de yayımlanan Philologiae Turcicae Fundamenta adlı çalışmanın ikinci cildinde 

Pertev Naili Boratav tarafından yazılan “L’Epopee et la Hikâye” adlı makale yer almıştır. Makalede 

destan ve hikâyelerin şekil yapısından söz edildikten sonra Kazak destanlarının şekil yapısından da 

söz edilmiştir. Yazıda epope ya da destanlar üç gruba ayrılmıştır: mitik temli olanlar, tarihi destanlar 

ve lirik destanlar(hikâyeler). 83 

Melik Gabdullin, Kazak Halkının Avız Edebiyatı adlı kitabında (önce 1958 ve 1964 

yıllarında sonra ies 1974 yılında yayımlanmıştır) destanları batırlık cırı ve liro- epostik cırlar adı 

altında incelemiştir. Batırlar cırlarının derlenmesi ve incelenmesi, batırlar cırlarının tarihsel 

kaynakları gibi konular üzerinde durmuştur.84 

Kazak Folkloristikası adlı çalışma Melik Gabdullin’in redaktörlüğünde yayımlanmıştır. 

Kitapta çeşitli araştırmacıların Kazak folklorunun gelişme yolları, türleri ve Kazak Türklerinin 

folklorunu inceleyen kişiler hakkında yazılar yer almaktadır. Kitapta Kazak Türklerinin destanları 

üzerinde yapılmış olan çalışmalardan söz edilmiş ve bibliyografya kısmında Kazak Türklerinin 

destanları üzerinde yapılan çalışmalar da belirtilmektedir.85 

Kazak Halkının Batırlık Cırı adlı çalışma M. Gabdullin ve T. Sıdıkov tarafından 

hazırlanmıştır. Kitapta çarlık ve Sovyetler döneminde Kazak Türklerinin kahramanlık destanları 

üzerine yapılmış olan çalışmalardan söz edildikten sonra Alpamıs Batır, Kobılandı Batır, Er Targın 

ve Kambar Batır destanları üzerinde durulmuştur.86 

                                                             
81 (Kazak Edebiyatının Tarihi; 1. Cilt, 1. Kitap, Almatı, 1960.) 
82 (Seken Seyfullin; Şığarmalar, C. 6, Almatı, 1964.) 
83 (Pertev Naili Boratav; “L’Epopee et la Hikâye”, Philologiae Turcicae Fundamenta, 2, Wiesbaden, 1965, s. 11-44.) 
84 (Melik Gabdullin; Kazak Halkının Avız Edebiyatı, Almatı, 1974.) 
85 (Kazak Folkloristikası; Almatı, 1972, [Red. M. Gabdullin].) 
86 (M. Gabdullin, T. Sıdıkov; Kazak Halkının Batırlık Cırı, Almatı, 1972.) 
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Kazak Türklerinin destancılık geleneğini ve gelişmesini anlatan Akın-Cıravlar adlı kitap 

1974’te yayımlanır. K. Sıdıkov bu çalışmasında Batı Kazakistan bölgesi cıravlarının icra ve sanat 

özellikleri bakımından ortaklıklarını ele almıştır.87 

Rahmankul Berdibayev, Kazak Eposı adlı kitabında Kazak Türklerinin destanlarını dönem 

ve tür açısından ele alıp köne, kaharmandık, gâşıktık epostar ve tarihi cırlar olarak dört gruba 

ayırmıştır. Köne Epos adlı bölümde Kulamergen- Coyamergen, Dotan Batır, Munlık-Zarlık, 

Kubıkul, Alpamıs gibi köne eposlar değerlendirilmiştir. Kaharmandık Epos adlı bölümde Kobılandı 

Batır, Er Targın, Alpamıs, Kambar Batır, Şora Batır, Edige Batır gibi kahramanlık destanlarından 

yola çıkılarak kaharmandık eposları konu, tür ve şekil özellikleri olarak incelenmiş; ayrıca 

kahramanların doğuşu, yetişmesi, atları gibi konular üzerinde de durulmuştur. Gâşıktık Epos adlı 

bölümde gâşıktık eposların kaharmandık epostan sonra teşekkül ettiğini belirterek Cüsip-Zıliyha, 

Leyli-Mecnun, Kusırav-Şirin, Seyfülmelik, Tahir-Zuhra, Bozcigit gibi yabancı ve doğu kaynaklı 

destanların da Kazaklar arasında yayıldığını belirtmiştir. Bu destanlardan sonra ise Kozı Körpeş-

Bayan Sulu, Kız Cibek ve Ayman- Şolpan destanları üzerinde durmuştur. Tarihi Cır adlı bölümde 

ise 18. yüzyıldan itibaren Kazak Türklerinin hayatında iz bırakmış olan tarihi şahıs ve olayların 

tarihi cırların konusunu oluşturduğunu belirtip yaşanmış olayları ve tarihi kişileri konu etmesi 

bakımından kahramanlık destanlarından ayrıldığından söz etmiştir.88 

Destanlar üzerinde çok çalışmış olan Alkey Margulan’ın yazıları, Ecelgi Cır Anızdar adıyla 

yayımlanmıştır. Margulan’ın yazıları, Rahmankul Berdibayev tarafından bir araya getirilmiş ve 

1985’te yayımlanmıştır.89 

Kazak ve Kırgız akınları arasındaki sanatsal ilişkiler, birbirlerini etkilemeleri, Kazak ve 

Kırgız sözlü geleneklerinin Kazak ve Kırgız akınları tarafından Kazak ve Kırgız sözlü geleneklerine 

aktarılması gibi konular Kırgız, Kazak Akındarının Çıgarmaçılık Baylanışı adlı kitapta ele 

alınmıştır. Ayrıca Şöce (Çöce) akın üzerinde durulmuş ve Er Töştük destanının Kazak ve Kırgız 

Türkleri arasındaki anlatılış özellikleri de verilmiştir.90 

1980’li yıllarda Kazak Türklerinin destanları Kazak Halık Edebiyatı-Batırlar Cırı adıyla 

yayımlanmıştır. Birinci ciltte Kobılandı Batır gibi destanlar yer almıştır. Kitabın ikinci cildi 

Alpamıs’a ayrılmıştır. Üçüncü cildi Kambar Batır, Er Kökşe, Er Kosay, Er Targın, Targın Batır Cırı, 

Karabek ve Bögen Batır destanları yer almıştır. Dördüncü ciltte Köruğlı, beşinci ciltte Anşıbay Batır, 

                                                             
87 (K. Sıdıkov; Akın-Cıravlar, Almatı, 1974.) 
88 (Rahmankul Berdibayev; Kazak Eposı, Almatı, 1982.) 
89 (Alkey Margulan; Ecelgi Cır Anızdar, Almatı, 1985.) 
90(B. Kebekova; Kırgız, Kazak Akındarının Çıgarmaçılık Baylanışı, Frunze (Bişkek), 1985.) 
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Er Bergis, Cubanış gibi destanlar, altıncı ciltte ise Aysanın Ulı Ahmet, Amet Batır, Köşke Batır gibi 

metinler yer almıştır. 91 

Avelbek Konıratbaev, Kazak Eposı cene Türkologiya adlı eserinin birinci bölümünde Kazak 

destanlarının karakteristik özellikleri ortaya konulmuş, Kazak ve Moğol destanları ele alınmıştır. 

Kazaktın Ertegilik Eposı başlığında Kula Mergen, Er Töstik, Dotan Batır ve bizim incelediğimiz 

Munlık-Zarlık destanları gibi ertegilik epos ve köne eposlar üzerinde durulmuştur. Kitabı Korkıt 

Cırları başlığında da Dede Korkut Kitabında yer alan on iki boy anlatılmıştır. Nogaylı Cırı Tuvralı 

başlığı altında Nogaylı devri destanları (kahramanlık ve tarihi destanlar) incelenmiştir.92  

1990’lı yıllarda Kazak Türklerinin destanlarının yayımına devam edilerek Kazak Halık 

Edebiyeti-Dastandar’ın ikinci cildi Kazak SSR Bilim Akademisinin M. N. Avezov Adındaki 

Edebiyat ve Sanat Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır. Bu ciltte Klasik Doğu edebiyatı örneklerinin 

Kazak Türkleri arasındaki yansımalarından örnekler verilmiştir. Abugasilina Abilharis, Akımtay 

Comart, Kasım Comart adlı destanların metinleri yer almaktadır. 93 

Kazak Türklerinin folkloru üzerine tanınan Kazak folklorcuları tarafından yazılan makaleler 

Folklor Şındığı adıyla kitap olarak yayımlanmıştır. R. Berdibayev, Ş. İbraev, T. Sıdıkov, Z. 

Seyitcanov gibi bilim adamlarının makalelerine yer verilen kitapta Kazak Türklerinin destancılık 

geleneği ve destanlar üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler yer almaktadır.94 

Ahmet Baytursınov’un şiir, tercüme, gazete yazısı ve edebi incelemelerine yer verilen Ak 

Col adlı kitap 1991’de yayımlanmıştır. 1923 yılında Ahmet Baytursınov tarafından derlenip 

yayımlanan Er Sayın destanının metni de kitapta yer almıştır. Ayrıca Baytursınov’un bir araya 

getirdiği ve ünlü Kazak cırav ve akınlarının söyledikleri yirmi üç coktav yani ağıt metni de kitapta 

yer almıştır. Bunlar arasında destanlardan alınan coktav örnekleri de vardır. Kitapta Edebiyet 

Tanıtkış adlı bölümde Kazak sözlü edebiyatı söyleniş amacına göre savıktama (gönül eğlendirme) 

ve sarındama (öğüt verme) olarak ikiye ayrılarak ele alınmıştır. 95 

Avelbek Konıratbaev’in Kazak Folklorının Tarihı adlı kitabı 1991 yılında yayımlanmıştır. 

Kitapta destanlar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuş, Er Töştik destanı hakkında açıklamalar 

                                                             
91 (Kazak Halık Edebiyeti-Batırlar Cırı, 1.cilt, Almatı, 1986.  

Kazak Halık Edebiyeti-Batırlar Cırı, 1.cilt, Almatı, 1986.  

Kazak Halık Edebiyeti-Batırlar Cırı, 2.cilt, Almatı, 1986.  

Kazak Halık Edebiyeti-Batırlar Cırı, 3.cilt, Almatı, 1987.  

Kazak Halık Edebiyeti-Batırlar Cırı, 4.cilt, Almatı, 1989.  

Kazak Halık Edebiyeti-Batırlar Cırı, 5.cilt, Almatı, 1989.  

Kazak Halık Edebiyeti-Batırlar Cırı, 6.cilt, Almatı, 1990 
92 (Avelbek Konıratbaev; Kazak Eposı cene Türkologiya, Almatı, 1987.) 
93 (Kazak Halık Edebiyeti-Dastannar, C. 2, Almatı, 1990.) 
94 (Folklor Şındığı; Almatı, 1990.) 
95 (Ahmet Baytursınov; Ak Col, Almatı, 1991.) 
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yapılmış, Kazak destanları tasnif edilmiş, Konıratbaev’in kendisine ait bir tasnif de yer almıştır. 

Batırlar Cırı başlığı altında Köruğlı, Kobılandı Batır, Alpamıs Batır ve Kambar Batır destanları 

verilmiştir.96 

Şakir İbraev, Epos Alemi adlı kitabında Kazak Türklerinin destanlarının incelenmesi tarihi 

verilmiş, Kazak destanlarının tasnifi üzerinde durulmuştur. Batırlık Cırlardın Tarihnaması adlı 

bölümde Kazak Türklerinin kahramanlık ve aşk destanları üzerinde yapılan çalışmaların tarihi 

hakkında bilgi verilmiştir. Eser Türkiye’de de yayımlanmıştır. 97 

Avelbek Konıratbaev’in Kazak Edebiyeti Tarihı adlı kitabı yüksek okul öğrencileri için 

hazırlanan bir kitaptır. Kitapta Kazak destancılık geleneğinin oluşumu ve gelişimini sağlayan cırav 

ve akınlar ele alınmıştır.98 

Ü. Sübhanberdina 1994 yılında yayımladığı Gâşıktık Dastandar99 adlı kitapta Kazak Türkleri 

arasında yayılmış olan Doğu kaynaklı aşk destanlarına yer vermiştir. Kitapta sırasıyla Bozcigit, 

Seyfulmelik, Tahir-Zühra, Cüsip-Zıliyha, Layla-Mecnun adlı destan metinleri yer almıştır. Kitapta 

Gâşık-name’den farklı olarak İyrangayıp Şah Abbas adlı bizim incelediğimiz destan yer almamış 

onun yerine Layla-Mecnun adlı destan metni yer almıştır. 

Bizim destan metinlerini aldığımız Batırlık Dastandar100 adlı kitap yine Ü. Sübhanberdina 

tarafından 1995 yılında yayımlanmıştır. Kitapta Fars edebiyatının önemli kaynaklarından olan 

Şehname kaynaklı kahramanlık destanları yer almıştır. Kitapta sırasıyla Munlık-Zarlık, İyrangayıp 

Şah Gabbas, Bahram, Şakir-Şakirat, Ziyada- Şah Murat, Melik Hasan adlı metinlere yer verilmiştir. 

Rahmankul Berdibayev’in Epos-El Kazınası adlı kitabında destanlar, destancılık geleneği, 

ertegi-epos ilişkisi, dini destanlar, efsaneler, Kırım’ın kırk bahadırı, Edige, Er Şora, kahramanlık 

destanı gibi konular incelenmiştir.101 

Kazak Avız Edebiyetinin Bibliyografyalık Körsetkişi102 adlı çalışmada 1900 yılından 1991 

yılına dek Kazak folkloruyla ilgili kitap ve makalelerin bibliyografyası verilmiştir. Bibliyografyada 

kahramanlık konulu anlatmalar da yer almaktadır. 

                                                             
96 (Avelbek Konıratbaev; Kazak Folklorının Tarihı, Almatı, 1991.) 
97 (Şakir İbraev, Epos Alemi, Almatı, 1993.) 
98 (Avelbek Konıratbaev; Kazak Edebiyeti Tarihı, Almatı, 1994.) 
99 (Ü. Sübhanberdina; Gâşıktık Dastandar, Almatı, 1994.) 
100 Ü. Sübhanberdina; Batırlık Dastandar, Almatı, 1995. 
101 (Rahmankul Berdibayev; Epos-El Kazınası, Almatı, 1995.) 
102 Kazak Avız Edebiyetinin Bibliyografyalık Körsetkişi ; Kazakistan Respublikasının Gılım Akademiası, 

M.O.Avezov Adındaki Edebiyet jene Öner İnstiytutı, Gılım Baspası, Almatı, 1998. 
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“Kazakistan’da Dede Korkut”103 adlı kitapta Abdilmelik Nısanbayev, Şakir İbrayev, 

Abubekir Divayev, Akselev Seydimbek, Musabek Jarkınbeov, Alkey Margulan, Avelbek 

Konıratbayev, Seyit Kaskabakova ait makaleler bulunmaktadır. Makalelerden sonra ‘Korkut Ata 

Kitabı’ başlığı altında ‘Korkıt Ata Entsiklopediyalık Jiynak’ta yer alan ‘Kitab-ı Dedem Korkut’un 

Dresden nüshasının Kazak Türkçesine aktarılmış metninin bir önsözü mahiyetinde bir yazı B. 

Iskakov ve Ş. İbrayev tarafından kaleme alınmıştır. Ayrıca Kazakistan’da Korkut Ata üzerinde 

yapılan çalışmalar da bibliyografya olarak verilmiştir. 

  

                                                             
103 Abdilmelik Nısanbayev; Kazakistan’da Dede Korkut, AKM Yayınları : 210, Ankara, 2000. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.1. Destanların Epizot ve Motif Yapısı: 

Destanların yapısını incelerken yaptığımız planı; Prof. Fikret Türkmen’in, “Âşık Garip 

Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme”104 ve “Tahir ile Zühre”105 adlı; Prof. Dr. Metin 

Ekici’nin, “Dede Korkut Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri”106 adlı eserlerinden faydalanarak 

hazırladık. 

İncelemeye başlamadan önce kısaca motif kavramı üstünde durmak istiyoruz. Metin 

merkezli Tarihi-Coğrafi Fin Metoduna bağlı olarak ortaya çıkan Stith Thompson’ın “Motif İndex of 

Folk-Literature” çalışmasında motif kavramı “eskiden beri yaşama kabiliyetine sahip olan, masalın 

en küçük unsuru” olarak tanımlanmıştır. Yaşama kabiliyetine sahip olması ise motifin dikkat çeken 

ve tabiatüstü olan bazı vasıfları içermesi olarak verilmektedir ki bunu Thompson, üç ana bölüme 

işaret etmektedir. İlki şahıslardır: tanrılar, tabiatüstü hayvanlar, fevkalade mahluklar (büyücüler, 

devler, periler vs.). İkincisi olaylarda geri planda kalan şeylerdir: sihirli eşyalar, enteresan adetler, 

tuhaf inanışlar vs. Üçüncüsü ise tek olaylardır ki bu kısım motiflerin büyük çoğunluğunu meydana 

getirir.107 Şakir İbrayev’in motifin anlamı ve yapısı hakkındaki görüşleri şöyledir: “Motif, anlamı 

bakımından konu etrafında toplanır. Yapısı bakımından nazım dili çerçevesinde tasvirlenmektedir. 

Destan motiflerinin yapısının estetik üslup ve tasviri kelimelerin yapısıyla bağdaştığı bir gerçektir. 

Onlar konudaki sırasına, önemine, fonksiyonuna uygun olarak gelişirler. Bunlarla destanın fikri ve 

amacı gösterilmeye çalışılır. Burada, motiflerin gerçek gelişiminin estetik tasvir kurallarıyla ilgili 

olmadığı görülür. Bunların hepsinin de anlamı, yükü ve biçiminin destan nazmının özelliklerinden 

oluşan sistemli hadise olduğu gerçektir.”108 Ali Berat Alptekin, motifi “hikâye etmenin en küçük 

unsuru”109 olarak tarif ederken Rabia Uçkun’un tarifi ise şu şekildedir: “Motif, sözlü kültür 

ortamında üretilen, farklı zaman ve coğrafi mekânlara yayılarak geçmişten bugüne yaşama gücüne 

104 Fikret Türkmen; Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995. 
105 Tahir ile Zühre (İnceleme-Metin), AKM Yayınları: 165, Ankara, 1998. 
106 Metin Ekici; Dede Korkut Tesiri İle Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri, AKM. Yayınları , S. 101, Ankara 1995. 
107 Abdulselam Arvas; Dede Korkut Destanı ve Kıpçak Sahası Epik Destan Geleneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Van, 2009, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 61. 
108 Şakir İbrayev; Destanın Yapısı (Kazak Destanlarında İnsan, Zaman ve Mekân), Akt. Ali Abbas Çınar, Atatürk 

Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, s. 305. 
109 Ali Berat Alptekin; Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009, s. 295. 
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sahip olan, kendisini gelenekte muhafaza eden, az ya da çok parçalara ayrılabilen anlatı 

unsurudur.”110 

3.1.1. Munlık-Zarlık Destanının Epizot ve Motif Yapısı 

Munlık-Zarlık destanıyla ilgili olarak Batırlık Dastanlar kitabının yazarı Ü. Sübhanberdina 

ön sözde bilgi vermiştir. Klasik Doğu kaynaklarından alınmış Kazak poema (manzume)larının 

içinde “Şeh-name”den alınan nüshaların yeri ayrıdır. Abilkasım Firdovsi’nin “Şeh-name” epopesi 

yeryüzü medeniyetinin en güzel eserlerinden biri olarak bilinir. Batılılar “Şeh-name”yi 18. asrın 

ikinci yarısından başlayarak kendi dillerine çevirip tanımaya başlamışlardır. Onu Rus diline ilk 

aktaran ünlü akın B. A. Juvkovski’dir. 

Halk edebiyatının farklı örneklerinin bir araya getirildiği “Batırlık Destanlar” külliyatında da 

“Şeh-name”den alınan nüshalar yer almaktadır. Doğu konularından kaynağını alan Kazak 

folklorunun gelenekleri ile birleşip aynı özelliklere sahip onun gibi bir edebi eser olan “Munlık-

Zarlık” destanı da bu nüshalardan biridir. 

Şiirin çok tanınan ve halk arasında benimsenip yayılan örneğini söyleyen, kıssaşıl akın 

Jüsipbek Şayhulislamov’dur. O şiir-düzyazı karışık nüshasını 1895 yılında yazıp ihtilalden önce 

yaklaşık on defa kendisi kitap olarak yayımlamaya çalışmıştır. O nüsha sonra 1964, 1967 yıllarında 

yine basılmıştır. Şiirin konusu temelde Kazakların masal ve efsanelerine benzerdir. Orada 

kahramanlık şiirlerinde karşılaşılan söz becerileri ile şekillendirilen üslup özellikleri yaygın olarak 

kullanılmıştır. “Munlık - Zarlık”, Kazak topraklarına Doğudan gelen uzun okumaların içindeki en 

seçkin, kapsamlı, süslü, ilgi çekici edebi eserler içinde yer alır. 111 İncelenen metin kıssaşıl akın 

Jüsipbek Şayhulislamov’un söylediği nüshadır. 

3.1.1.1. Hazırlık Bölümü 

Destan giriş formelleriyle başlamakta ve anlatıcı Jüsipbek Hoca kendi ismini vermektedir. 

Destanlarda yer alan kalıp ifadelerle ilgili olarak Kazak Türk destanlarında formel unsurlara 

fazlasıyla yer verildiğini görmekteyiz. Bu formel unsurlar, bir taraftan vezin ve cümle yapısından 

kaynaklanan bir taraftan da cümledeki kalıplaşma; benzer cümle ve ifadelerden kaynaklanan 

cümleler arasında oldukça yakın bir ilişki olduğu görülür. 

Epos dilinin kalıplaşmış ifade tarzları Rahmankul Berdibayev tarafından üç grupta 

toplanmaktadır. Bunlar: 

                                                             
110 Rabia Uçkun; Gagauz Masallarının Tip ve Motif Yapısı Bakımından İncelemesi, Dan. Fikret Türkmen, Ege Üni. Sos. 

Bil. Ens., İzmir, 2003, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 105. 
111 Ü. Sübhanberdina; Batırlık Dastandar, Almatı, 1995, s. 3-8. 
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a. Aynı şahıslara ait kelime grupları 

b. Çeşitli benzer durumlar tasvir edilirken tekrarlanan dizeler veya satırlar 

c. Epostaki gerekli durumları anlatan büyük tasvirler 

Bu tür kalıplaşmış ifadelerin her bir eserin farklı nüshalarında farklı biçimde kullanıldığı, 

benzerliklerin yanında bu farklılıkların da olması doğaldır. 

Munlık-Zarlık destanının başlangıç ifadesi, bilge ve söz ustası kişiler tarafından söylenen, 

ibret dolu veciz ifadeler, nükteli söz, atalarsözü ve deyim seviyesinde toplumda kabul görmüş olan 

şeşenlik sözleri ile başlayıp destan anlatıcısının bunlardan örnekler vermesinin yanında, kendini 

ifade etmesi ve nasihat verici sözler söylemesiyle başlamaktadır112: 

“Evvela söz başlayayım, 

İşimi Allah doğrultsa. 

Söz ustasında söz bulunur, 

Bulut gökyüzünü kaplasa. 

Eğik ağaç düzelir, 

Ağacı köze koysa 

Ahirette sevap yok, 

Söylenecek cevap yok. 

Yetim, dul ve garibi, 

Küçümseyip onu horlasa. 

Bundan kötüsü o olur, 

Verdiği sözde durmasa. 

Ak sungur gelip yakalanır,  

Avcı önüne tuzak kurarsa. 

Beyaz antilop gelip yıkılır,  

Önüne çukur kazılırsa. 

Kulun bahtı açık olmaz, 

Kedere duşar olsa. 

                                                             
112 Ayşe Yücel Çetin; Kazakistan Sahası Halk Hikâyeciliği Geleneği, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara, 2003, s.76-

87, 88. (Rahmankul Berdibay; Epos Muratı, Almatı,1996, s:124-125) 
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Jüsipbek Hoca konuşacak,  

Cemaat desteklerse. 

Söylediğim sözüme,  

Kulak verseniz halkım. 

Zarlık’ı artık anlatayım. 

Tükenmez bu sözüm, 

Uzatmadan artık başlatayım. 

Nasıl olsa ecel gelecek,  

Kader gelirse bir gün. 

Ömrüm oldukça anlatayım. 

Şiir yapmıştım özgeyi, 

Bunu şiirleştirip yazayım. 

Kulak verip dinleyin” 

Aynı destanın geçiş formeli şu şekildedir: 

“Elkıssa ihtiyar adam inlemeyi bırakıp kızına şöyle dedi:” 

“Elkıssa Kanşayım bu sözü söyleyip ağladı. Bundan sonraki sözümüz Şanşar Han’dan 

bahsetmek.” 

Munlık-Zarlık destanının bitiş formeli şu şekildedir. 

“Muradına erdi böyle olup, 

Nihayetinde göç etti dünyadan, 

Her ne kadar padişah olsa da, 

Geldiğinden sonra ecel felaketi. 

Kendi peşinden gitmiş 

Padişahlık saltanatı, 

Sözü kalmış bizlere. 

Hikâye olup çok önceki 

Sözümün olmuş sonu.” 
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3.1.1.1.1. Zaman 

Destandaki zaman geçmişe yöneliktir ve: 

“Geçmiş zamanda 

 Müslümanlar huzur içindeyken” (33-34) 

satırlarında görüldüğü gibi belirsiz bir şekilde ifade edilmiştir. Bu ifadeler “geçmişe dönük olup 

hikâyede yaşanan olayların ve bunları yaşayan kahramanların geçmişte olduğunu ifade eder”113 ve 

bunlara “itibari” zaman denmektedir. 

Kahramanlık destanlarındaki zaman B. N. Putilov tarafından üçe ayrılmıştır. Bunlar: 1. 

Anlatıcı zamanı 2. Konu zamanı 3. Destan devri zamanı. Destancı (anlatıcı) zamanı ile destan devri 

arasındaki fark sadece ikisinin iki ayrı zamanda olması değil, kahramanların zamanı ile destancının 

zamanı arasında büyük bir fark olmasıdır. Destan zamanı ile dinleyici zamanını ayıran da birleştiren 

de anlatıcıdır. Anlatıcı, genellikle itibari (konvansiyonel) zaman ifadeleriyle başladığı destanın 

sonunda kendi zamanı ile destanda kullanılan zaman arasındaki farkı göstermeden anlatır.114 

3.1.1.1.2. Mekân 

Destanda mekân olarak Nogay yurdu verilmektedir: 

“Dini müslüman kardeşler. 

Geçmiş zamanda, 

Müslümanlar huzur içindeyken, 

On bin Nogay memleketinde, 

Şanşar Han adlı hanı varmış,” (32-36) 

Bütününü çoğunlukla Kazak boylarının oluşturduğu Nogay Hanlığı; Kazak destanlarında 

Nogay yurdu, Nogay zamanı gibi ifadelerle karşımıza çıkmaktadır. Nogay yurdu denilen yeri veya 

destanlarda geçen yer adlarını bugünkü coğrafi sınırlar veya bakış açısıyla düşünmek doğru değildir. 

Nogay yurdu denilince Sibirya’dan Kırım’a kadar olan alan düşünülmelidir. Nogaylılar tek bir boy 

değil, birçok boyun birleştiği bir merkez; iyi geçinen, akraba boyların birlik oldukları, iç çatışmaların 

olmadığı devirdir. Nogay devri, diğer dönemlerden farklı olarak folklora ve özellikle destanlara 

                                                             
113 Metin Ekici; Dede Korkut Tesiri İle Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri, A. K. M. Yayınları, S. 101, Ankara 1995, s. 

12. 
114 Metin Arıkan; Köroğlu’nun Kazak Varyantları, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İzmir, 1999, s.48. 
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temel oluşturmaktadır. Bu dönem Kazak destanlarında epik dönem seviyesine çıkmaktadır. Kazak 

geleneğinde Nogay devrine rastlayan destanlarda birlik düşüncesi hakimdir. 

Nogaylılar, 15. ve 16. yüzyıllar arasında tarihte yer almış ve çevrede tanınmışlardır. 13. ve 

14. yüzyıllarda Altın Orda ve sonrasında Ak Orda yıkılınca önceki boy ve milletler bölünmüş ve 

içlerinde en büyükleri Nogay ve Özbek hanlıkları olmak üzere Kazak, Kazan ve Kırım hanlıkları da 

yer almıştır. Nogaylıların Altın Orda’dan ayrılmaya başladığı dönem 13. yüzyılın sonundan başlayıp 

14. yüzyılda ve sonrasında da devam etmiştir. Nogaylıların asıl yöneticiler Mangıt boyundandır. 

Altın Orda ve Ak Orda yıkıldıktan sonra Kırım, Kafkas, Kazakistan, Sibir, Edil civarı ve Orta 

Asya’da yaşayan Türkler bağımsız hanlıklar ve devletler kurmuşlar; her bir hanlık ayrı birer devlet 

olmuştur. Altın Orda ve Ak Orda imparatorlukları yıkıldıktan sonra ortaya çıkan hanlıkların tarihine 

bakıldığında göçebe Türkler ile yerleşik olan Türklerin bir daha birleşemedikleri ve göçebe 

hanlıkların savaşsız, birlik olarak yaşadıkları o dönemki Nogay ve Kazak hanlıklarının birlik 

oluşturmasına bakılarak söylenebilir. 

“Özellikle Janıbek yönetimdeyken kökeni bir olan Kazaklar ve Nogaylıların iç içe 

yaşadıkları o devir Kazak destanlarında “Altın Asır” olarak adlandırılmıştır.” 

Nogay Ordası, Altın Orda ve Ak Orda’dan bölünen göçebelerin kurduğu bir hanlık olarak 

nitelendirilmektedir. Böylece göçebe toplumun merkezine dönüşen Nogay devleti, epik geleneğin 

de merkezi haline gelmiştir. Nogay devrinin epik geleneği, iç yapısı itibariyle hem geçmişteki hem 

günümüzdeki özellikleri toplayan, destanın toplumsal ideolojiyi etkilemeye başladığı dönem 

olmuştur. Nogay Ordasının(devletinin) asıl toprağı, Edil (Volga) ile Jayık nehri arasıdır; Nogay 

Devletinde Mangıt, Nayman, Argın, Kanlı, Alşın, Kıpçak, Keneres, Karluk, Alaş, Tama vb. boylar 

yaşamıştır ve bunlar etnik değil siyasi bir birliktir. 

Ancak elbette Kazak kahramanlık destanlarındaki kahramanların yaşadıkları yerler Nogay 

hanlığıyla sınırlanamaz ve Kazak destanlarında Kıpçak ve Konırat gibi Boylar devrini esas almış 

olan destanlar da yer almaktadır.115 

3.1.1.1.3. Ailenin Tanıtımı 

Destanda ailenin tanıtımı, Türk destan ve hikâyelerinde görülen klasik aile tanıtımı ile aynı 

özellikleri taşımaktadır. Destan kahramanlarının babası Şanşar Han ve içinde bulunduğu durum 

ayrıntılı olarak verilmiştir. Şanşar Han altmış yaşına gelmiş, altmış kadınla evlenmiş ancak yine de 

çocuk sahibi olamamıştır. 

                                                             
115 Şakir İbrayev; Destanın Yapısı (Kazak Destanlarında İnsan, Zaman ve Mekân), Akt. Ali Abbas Çınar, Atatürk 

Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1998. (Şokan Velihanov, Tandamalı, Almatı, 1985, s.124.) 
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“On bin Nogay yurdunda, 

Şanşar Han adlı han varmış, 

Adaletli han imiş, 

Hayırını değdiren cihana. 

Şiddetle bir evlat istemişti,  

Altmış kadınla evlenmişti.  

Ümitlerim gerçekleşmeden  

Gider miyim hayattan,  

Altmış kadın alsam da,  

Birinden de evlatlı olmadan,  

Kaygılı olmuş Şanşar Han, 

Anne ileriki bölümlerde tanıtılmıştır: 

“O vakit yaşı altmışa gelmiş Cavdır denen bir ihtiyar vardı. Karısı ölmüş, on bir yaşında 

Kanşayım adlı kızı vardı. Evcil hayvanları yoktu. Kamıştan kulübe yapıp denizin kenarında balık 

tutup yaşayışını geçiriyordu o Cavdır ihtiyar.” 

Destanda Cavdır adlı ihtiyarın Kanşayım adlı bir kızı olduğundan söz edilmiştir ancak kız 

ona dede diye hitap etmektedir. 

“Aynalayın dedecim, 

Botanın söylediği sözüne, 

Kulağını ver, dedecim! 

Erkence hana git, dede. 

Mal mülkünü sayıp al, dede, 

Bana kefil ol dede. 

Üzülme, dedecim, boşuna 

Ecel gelse ölürüz,” 

Burada üzerinde durmak istediğimiz ilk nokta altmış sayısıdır. Baba Şanşar Han altmış 

yaşındadır, altmış kadınla evlenmiştir, anne Kanşayım’ın babası altmış yaşındadır, destanın sonunda 

Şanşar Han çocuklarına kavuşunca altmış gün şölen yapar. 
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“Allah dünyayı altı günde yaratmıştır. Kuran’ın A’raf Suresi’nin 54. Ayetiyle Yunus 

Suresi’nin 3. ayetinde Allah’ın gökleri ve yeri altı günde yarattığı ifade edilir... 

Ayrıca Allah isminin sayısal karşılığı altmışaltıdır. Sayısal değeri altı olan vav harfinin yan 

yana kullanılışı altmış altıyı ifade eder.”116 

Altmış, Manas destanında da en çok kullanılan sayılardandır. 

“Altmış ala yorgayı 

Önüne al Cakıp Han” 

“Semetey gibi kulaksız 

Altmış atı bir yerde 

Durduruverdi” 

“Altmış kalday beraber varsa 

Aşikâr vuruşmuş çoralar” dizelerinde insan sayısını, kalabalığı anlatmak üzere 

kullanılmaktadır. 

“Altmış ipe bin kulunu 

Fazlaca bağladı.” dizelerinde de zenginliği belirtmek üzere kullanılmaktadır.117 

3.1.1.1.4. Çocuksuzluk 

Destan ve halk hikâyelerinin çoğunda ailenin tanıtımından sonra yer alan önemli bir nokta 

çocuksuzluktur. Çocuğu olmayan yaşlı padişah motifi, kahramanın mucizevi doğumu için 

hazırlayıcı nitelikte bir motiftir. Çocuksuzluktan son derece üzgün olan yaşlı padişahın derdine 

hekimler, hocalar çare bulamaz, kılık değiştiren padişah derdine çare aramaya çıkar.118 

Çocuksuzluğun, kahramanın ailesine sıkıntı vermesi iki sebebe dayanmaktadır: 

a) Geleneklerin çocuksuz kişiyi ayıplaması. Bu durum, Dede Korkut hikâyelerinde olduğu 

gibi, “Allah o kişiyi kınadığı için” yapılır. 

b) İktidar sahibi kişinin mirasının (tacının, tahtının) kime kalacağından duyduğu kaygı 

sebebiyle de olur. (İncelediğimiz destanda da Şanşar Han yerini bırakacak bir evladı-oğlu olmadığı 

için üzüntülüdür.) 

                                                             
116 Yaşar Çoruhlu; Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002, s.201, 204. 
117 Naciye Yıldız; Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları: 623, Ankara, 1995, s. 451-452. 
118 Fikret Türkmen; Tahir ile Zühre (İnceleme-Metin), AKM Yayınları: 165, Ankara, 1998, s.178. 
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Çocuksuzluktan şikâyet edilmesinin temel sebebi özellikle varisin yokluğundan dolayı 

duyulan üzüntü, yani erkek çocuk yokluğudur. Bu yüzden istenen çocuk genellikle oğlan olmakta 

ve doğan çocuk bu istek doğrultusunda erkek çocuk olmaktadır.119 

Şanşar Han, Nogay yurdunda adaletli bir handır, altmış kadınla evlenmesine rağmen çocuğu 

olmamıştır ve bu duruma çok üzülmektedir. 

“On bin Nogay yurdunda, 

Şanşar Han adlı hanı varmış, 

Adaletli han imiş, 

Hayrını değdiren cihana. 

Şiddetle bir evlat istemişti, 

Altmış kadınla evlenmişti. 

Ümitlerim gerçekleşmeden 

Gider miyim hayattan, 

Altmış kadın alsam da, 

Birinden de evlatlı olmadan, 

Kaygılı olmuş Şanşar Han, 

Sırrını anlatmadan hiçbir adama, 

Altmış yaşını doldurduğunda, 

«Yerimi kim alacak, 

Ecel gelip öldüğümde». 

Bunu düşünüp Şanşar Han, 

Ruhu daraldı, içi içine sığmadı 

Asa alıp eline, 

Dağ taştan yürüyerek geçmiş. 

Evliyayı gezip, 

Gayesiz dolaşıp gitti cihana. 

                                                             
119 Metin Ekici; age., s.14-15. 
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Terk edip dünyayı, 

Nazik canını zorladı. 

Bir evladın derdinden, 

Göz yaşını dindirmedi. 

Bir yerlere geldiğinde, 

Yorulup düşüverdi. 

Ölecek miyim ki bu yerde diye, 

Garip candan umudunu kesti. 

Bayıla yatıp Şanşar han, 

Kaygı çekip çok ağladı” (35-64) 

Kubıkul destanında, kahramanın babası Veli Han saltanat ve zenginlik içinde yaşayan bir 

padişahtır ve yetmiş yaşına gelmesine rağmen bir çocuğu olmamıştır. Destanda Veli Han’ın 

çocuksuzluktan duyduğu üzüntü şöyle anlatılmaktadır: 

“Padişah idi o halka, 

Hükmü adil, sözü ılımlı, 

Mal-mülkü ile bahtı kendine denk. 

Edepliliği de buna denk. 

Dışardan düşman göz koysa, 

Asker, silah, hepsi denk. 

Böyle yaşayan Veli, 

Tam da yetmişine geldi. 

Gençlikteki baht, devran gitti. 

“Çocuğu yok kuv bas han” diye, 

Adı etrafa yayıldı. 

“Hanımız” deyip ona , 

Halkı selam vermedi. 

Söz söylediğinde Veli, 
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Halkı kabul etmedi. 

Veli’yi adam yerine, 

Koyan olmadı.” 

Alpamış’ın Kazak eş metninde de çocuksuzluk motifiyle şu şekilde karşılaşılmaktadır: 

“O kadar zengin olsa da, 

Yoktu bu yiğidin bir çocuğu 

Allah vermeyince 

Kulun var mı buna çaresi?... 

“Almadın, Huda, canımı 

Çocuğum olmadığı için 

Akrabalar yiyor malımı. 

Kurbanı olayım adının 

Yaradan biricik Huda’m. 

Bir çocuğum olmadığı için, 

Eziyet ediyor etrafım. 

Hüküm ederek konuşuyor, 

Çocuğu çok akrabalarım. 

Göreceğin gün olacak mı 

Gözyaşlarımı, ey Huda’m? 

Bende cesaret kalmadı, 

Dostlarım uzaklaştı, 

Gören gözüm kör oldu, 

Çocuk sahibi olma arzusundan. 

Akan göz yaşlarımı durduramayıp, 

Çocuksuzluk yarası yüreğe işliyor. 

Çocuğu olmayanın, 

Herkes hakkını yiyor. 
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“Bayböri kurubaş” sözü, 

Dağlıyor yüreğimi. 

Yaradan Cebbar, Huda’m, 

Evlatsızlık derdine düşüreceğine 

Yaratmasaydın olmaz mıydı?” 

Manas destanında Jakıp (Yakup) çocuksuzluk yüzünden sıkıntı çekip şöyle yakınmaktadır: 

“Vermese Tanrı çare yok, 

Beş tülikten (deve, sığır, koyun, keçi,at) mal topladım, 

Tırnak kadar haram yok. 

Süslenip at binecek, 

Yaka takıp giyinecek, 

Peşimden gelecek evlat yok. 

Tutunmaya dayanak yok, 

Akrabadan ayrılan, 

Yurtta benim gibisi yok. 

Ecel gerçek, çare yok, 

Esen gezmeye sebep yok, 

Ahirete yol alırsam, 

Ata deyip peşimden, 

Yas tutacak çocuk yok.” 120 

3.1.1.1.5. Çare Arama ve Doğum 

Çocuksuzluk derdiyle sıkıntıda olan kahramanın bu derdine çare aramak için çeşitli yollara 

başvurması destan geleneği içerisinde yer alan önemli yapılardandır. 

Çocuksuzluğa çare arama iki temel maddede toplanabilir: 

                                                             
120 Metin Arıkan; Kazak Sözlü Kültür Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri, Ege Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2003, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 101-104. (Manas destan metni: Manas 1. Kitap, 

Frunze 1958, s.17; Berdibayev 1982: 107 ) 
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a) Doğrudan dua ederek veya ziyafet vererek duaların kabulü sayesinde çocuk sahibi 

olmaya çalışmak. 

b) Çocuksuz kişinin “tebdil-i kıyafet” eyleyerek dini hüviyeti bulunan Hızır, pir, evliya, 

ermiş gibi şahısları arayıp bunlarla tesadüfen karşılaştığında, bu kişinin kendisini tanıyıp çare arayan 

kişiye yol göstermesi veya verdiği büyülü nesne sayesinde çocuk sahibi olmaya çalışmak.121 

Munlık-Zarlık destanında Şanşar Han’ın “tebdil-i kıyafet” eylediğine dair belirgin bir ifade 

yoktur ancak çocuksuzluk derdiyle sıkıntıda olan Şanşar Han evliyaları gezer, dağ taş yürüyüp 

dolaşır, ağlar, üzülür, bir yerde düşüp bayılır. Allah dileğini kabul eder. Hazret-i Hızır gelir. Padişaha 

evine gitmesini halk içinden bir güzel kız alıp evlenmesini o kızdan bir oğlu ve bir kızı olacağını 

söyler. 

“Dileğini Allah kabul etmiş. 

Beyaz sakallı kişi olarak, 

Hazret-i Hızır gelmiş: 

Padişah, evine git, - demiş, 

Halk içinden seçerek 

Bir güzel kızı al, - demiş. 

Evlendikten sonra o kadın, 

Bir oğlan, bir kız doğacak». 

Bunu duya sevinip, 

Duracak gibi oldu kalbi, 

Evine doğru yöneldi.” (66-76) 

Manas’ın Keneş Yusupov anlatmasında ise çocuksuzluğa çare aramayla ilgili şunlar 

söylenmektedir: 

“Ağılı hayvanla, heybesi yemekle, hazinesi altınla dolmuş olmasına rağmen, Cakıp Bay’ın 

yüreğinde bir acı vardı. Onun derdi şuydu: hesapsız sığırı ve devleti vardı. Yalancı dünyada gözü 

doymuştu. Her gün yağla, etle besleniyordu. Ancak kara günlerde onu koruyacak, ocağını devam 

ettirecek, tahtına varis olacak bir çocuğu yoktu. Çocuğu olmayanın dünyası kururmuş. Cakıp Bay’la 

obada “ihtiyar”, “çocuksuz ihtiyar” denilerek alay ediliyordu. 

                                                             
121 Metin Ekici, age., s.16. 
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Cakıp, çocuğum yok diye gezmeye başladığı bir gün, kutsal dağdaki bir süt pınarına gelerek 

dua etti. Göz yaşlarını yağmur gibi döktü. Sonra. Azoo Bel’in kenarındaki Calgız Arça (Yalnız 

Ardıç)’ya varıp Tanrısı Ak Taylak’ı çağırıp, çocuğum yok diye ağlayarak, derdine derman istedi.. 

Tanrı onu duymadı. 

Yanında Cakıp Bay dağdan inerken dağderesindeki Kara Önkür (Mağara) yolunda, yaşı 

yetmiş civarında, sakalı göğsüne kadar uzayan bir dervişe rastladı... ‘Yaşım kırk sekize ulaştı, 

gençliğimde mal biriktirdim. Gördüm ki mala mülke sahip çıkacak olan çocuk imiş, çocuğu 

olmayanın malı mülkü kurusun, çocuğu olmayanın yuvası, yıkılmış şehre benziyormuş.’ Cakıp 

dervişe derdini anlattı. 

Derviş düşündü: 

‘Bir yerden duymuştum. Tibet’e gidersem bin çeşit ottan yapılmış bir ilacı getireceğim. 

Geçmişte atalar, hanımı doğurmazsa onu küçümser, hakir görürlermiş. Eskiler böyle anlatırdı.’ dedi 

derviş. 

‘Evliyam, sözüne, aklına sağlık.’ Cakıp dervişin eline altın vererek yolcu etti Sonra Cakıp 

bir rüya görür, ziyafet verir ve bir zaman sonra hanımı Çıyırdı hamile kalır 122 

Hızır’ın zor durumlarda ve felaketlerde yardımcılık, iyileri mükâfatlandırıp kötüleri 

cezalandırma, berekete ve bolluğa kavuşturma ve savaşlarda yardım etme işlevleri vardır. 123 Bu 

işlevlerden biri olan zor duruma düşen kahramanların Hızır’dan yardım görmesi Türk destanlarında 

çok sık karşılaştığımız bir motiftir. Hızır’ın, Türk kavimleri arasında en yaygın inanışlardan 

olduğunu belirten Bahaeddin Ögel, İslamiyet öncesi dönemdeki “Ak sakallı, Gök sakallı, Kocalar” 

inanışı ile İslamiyet’teki Hızır inanışının özellikleri açısından pek ayrılmadığını ve eski Türk 

Kocalarının ad değiştirerek Hızır tanıtması ile ortaya çıktıklarını belirtmiştir. Ancak Anadolu’daki 

Hızır ile ilgili inanışlarla İslamiyet’teki Hızır inanışı arasındaki benzerliklerin az olduğunu da 

vurgulamıştır. Hızır, destan ve hikâyelerde yardım umulan, ad veren, yoldaş olan; ak giyimli, ak-

boz atlı ve asalı bir tiptir, bir sihirbaz değildir. Türklerde ve İslamiyet’te en belirgin özelliği, 

insanlara ve düşkünlere yardım etmesidir. Hızır’dan çocuk dileme, en sık karşılaşılan motiftir. 

Anadolu masallarında da Hızır yardımcıdır. Hızır’ın yoldaş ve kılavuz olması, kahramanı kollaması 

yanı sıra çocuklara ad vermesi de karşımıza sıklıkla çıkan motiflerdendir. “.. . Aksakallı şöyle dedi: 

                                                             
122 Fikret Türkmen, Alimcan İnayet; Manas Destanı (Keneş Yusupov), AKM Yayınları, S. 96, Ankara 1995, s. 9 -10. 
123 Ahmet Yaşar Ocak; İslam-Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır - İlyas Kültü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 

109-118. 
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Yurdunun sözünü söylesin, akınlar akınlasın! Adı Batır-Sayın olsun! Üstüne ervah konsun! 

Gönülden razı olsun!” 124 

Efsaneye göre Hızır, âb-ı hayat denen ölmezlik suyunu içip ölmezliğe kavuşan kişidir. Hızır, 

arkadaşı İlyas ile beraber İskender-i Zülkarneyn’in maiyetinde bulunup ona kılavuzluk ederek 

Zulumat ülkesinde âb-ı hayatı aramaya çıkmışlar. Uzun maceralardan sonra Hızır ile İlyas bir pınar 

kenarında oturmuşlar ve yanlarında bulunan pişmiş balıkları yerken Hızır’ın elinden bir damla su 

balığa damlamış ve balık canlanıp suya atlamış. Onlar da suyun âb-ı hayat olduğunu anlayıp 

içmişler. Sonra İskender’e haber vermişler ama tekrar o suyu bulamamışlar. Böylece ölümsüzleşen 

Hızır ve İlyas dünyada sıkıntıya düşen insanların yardımına koşarlarmış. Hızır efsanesi halk arasında 

çok yaygın olduğundan birçok hikâye ve destana da girmiştir.125 

Hazret-i Hızır indekste (V) harfiyle gösterilmektedir. 

“Hazret-i Hızır, Bey ve kahyasına nar vererek onların çocuklarının olmasını sağlar.”126 

İncelediğimiz destanda sık kullanılan “Gayb Erenler” ise halk arasında Allah’ın sevgili 

kulları olarak bilinmektedir. Her devirde var olan bu Gayb Erenler Allah’ın emirlerine göre insanları 

idare etmeye çalışırlar. “Kutb” (değirmen taşının etrafında döndüğü eksen, tasavvufta Tanrı’nın ilk 

taayyün ve tenezzülü olan Hakikat-i Muhammedi’ye mazhar olan kişidir ki kâinat o kişinin etrafında 

döndüğü için ona kutb denir.), peygamberin manevi mirasına sahiptir. Kutb’un sağında ve solunda 

iki yardımcısı vardır ve bunların hepsine birden “Üçler” denir. Alemin dört yanında idareyi sürdüren 

dört kişi daha vardır ve diğer üçüyle beraber “Yediler” adını alırlar. Bunlardan sonra dereceleri daha 

düşük olan kırk kişi gelir ki bunlara da “Kırklar” denir. Darda kalanlar bunlardan yardım ister.127 

Kırk sayısı tasavvufta da önemli bir yere sahiptir. “Kırk sayısının Türk folklorundaki önemli 

yeri yanında “erbain”, “çile” gibi tasavvufi terimlerle de değeri artmış ve şiirlerde çok kullanılmıştır. 

Özellikle “Kırklar” diye bilinen Hak erenleri tasavvufta sıkça geçer. Dünyayı idare eden bu kırk 

erenin başında Kutb (değirmen taşının etrafında döndüğü eksen, tasavvufta Tanrı’nın ilk taayyün ve 

tenezzülü olan Hakikat-i Muhammedi’ye mazhar olan kişi. Kainat o kişinin etrafında döndüğü için 

ona kutb denir.) veya Kutbu’l Aktab bulunur. Bunların “yediler”, “üçler” gibi üst makamları vardır. 

Alevi-Bektaşi inanışında kırklar meclisi vardır. Kırkların başında Hz. Ali bulunur.”128 

Destanda “Gayb Eren” olarak geçen “Kayberen”in sözlüklerde ‘dağdaki geviş getiren 

hayvanların hamisi’ olarak verildiğini Kırgız Epik Terimler Sözlüğü’nden öğrenmekteyiz. 

                                                             
124 Bahaeddin Ögel; Türk Mitolojisi, C. 2, TTK, Ankara, 2010, s. 89-100. 
125 İskender Pala; Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1998, s.183-184. 
126 Ali Berat Alptekin; Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009, s. 354. 
127 Ali Berat Alptekin; age., s.148-149. 
128 Ali Berat Alptekin; age., s.240. 
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Kayberen, Kırgız Türklerinden Bugu soyunun türeyiş efsanelerinde yer alan “geyik ana”dır. Cengiz 

Aytmatov’un Beyaz Gemi romanında yer alan “Geyik Ana Masalı” Kayberen’in yani Bugu soyunun 

türeyiş efsanesidir. Buna göre; eski zamanlarda hepsi öldürülen Kırgızlardan, o sırada ormanda olan 

bir oğlan ve bir kız kurtulurlar. Bu çocukları da bulan askerler onları öldürmesi için yaşlı, topal bir 

kadına verirler. Kadın onları ırmağa atacağı sırada beyaz boynuzlarının güzelliği dikkat çeken Geyik 

Ana adlı dişi bir geyik, yaşlı kadına kendisinin ölen ikizleri yerine bu çocukları ona vermesini ister. 

Yaşlı kadın, insanların nankör olduğunu söylese de geyik çocukları alıp Isık Göl tarafındaki dağlara 

götürür. Bu çocukları büyütür, çocuklar büyüyünce evlenirler ve Bugubay adında bir oğulları olur. 

Bugubay, Kıpçak soyundan bir kızla evlenir ve böylece çoğalırlar. Bugubay ölünce oğulları 

babalarının geyik soyundan geldiğini anlatmak için mezarının başına beyaz geyik boynuzu asmak 

isterler. Böylece her ölenin mezarına boynuz asmak ve bu yüzden geyik öldürmek bir gelenek haline 

gelir. Uzun yıllar boyunca dostça yaşayan Bugulular ve boynuzlu beyaz geyiklerin dostluğu bu avlar 

nedeniyle bozulur. Geyikler artık onlardan kaçmaya başlar. Bu sebeple insanlara gücenen Geyik 

Ana, Isık Göl’e veda ederek insan ayağının basamayacağı yerlere tüm soyunu alarak göç eder ve bir 

daha gelmeyeceğine yemin eder.129 Bu efsanede yer alan yaşlı, topal kadının Munlık-Zarlık 

destanındaki mıstan kempiri; ırmağa atılmak üzere olan biri kız biri erkek çocukların Munlık ve 

Zarlık adlı ikizleri; suya atılmak üzere iken Geyik Ana’nın çocukları kurtarması da Gayb Erenlerin 

çocukları kurtarıp başlarına bir geyiği anne olarak vermesini anımsatmaktadır. İki anlatma 

arasındaki bu benzerlikler dikkat çekicidir. 

Bu şekilde Hızır’la görüşen Şanşar Han geri döner, altmış kadın onu merak etmektedir. Han 

vezirini gönderip güzel bir kız getirmesini ister. Vezir bir kız bulup getirir. Ama o kızdan da çocuğu 

olmaz. 

Böylece on yıl daha geçer. Padişah, Barın adlı vezirini çağırır böyle olmayacağını bir kızla 

daha evlenmesi gerektiğini, halka haber salmasını ister. Bir oğlan bir kız doğuracak kızına kefil olan 

varsa kızın boyu kadar altın vereceklerini söyler. Barın Vezir halkı toplayıp haber verir. Kimse bu 

sorumluluğu almaz. Şanşar Han ne söylüyor kim geleceğini bilebilir diyerek dağılırlar. 

Cavdır adlı altmış yaşında bir ihtiyar vardır. Karısı ölmüştür. Kanşayım adlı on bir yaşında 

bir kızı vardır. Fakirdirler, deniz kenarında bir kulübede balık tutarak yaşamaktadırlar. İhtiyar kızını 

vermeyi düşünür. Kıza bundan söz eder, kız da kabul eder. Başlık parası olarak da küçük bir torba 

para isteyeceklerdir. İhtiyar vezire gider, kızın çocuk doğuracağını ve buna kefil olduğunu söyler. 

Vezir bu durumu padişaha iletir. Padişah kabul eder. Ama o iki parmaklık torba yedi oda dolusu 

parayla bile dolmaz. Padişahın parası biter. Sonra on bin Nogay’dan, her evden para ister. Torba 

                                                             
129 Nerin Yayın; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü, Ege Üniversitesi Yayınları No: 149, İzmir, 2008, s. 270-271. 
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yine dolmaz. Sonra kelden, az saçlıdan vs. para ister ama torba yine dolmaz. Böylece padişah bu 

torbanın nasıl dolacağını bilen var mı diye halka haber verir. Bu sefer üç yüz elli yaşına gelmiş 

geçimsiz huysuz kötü bir cadı padişah hakkını verirse torbayı dolduracağını söyler: 

“Elkıssa (böylece), artık padişah: «Bu nasıl bir torba, bunun dolacak imkânı var mıymış?» - 

diye halka haber vermiş. Kimse çaresini bilmemiş. O sefer üç yüz elli yaşına gelen, sıcak içen, soğuk 

çıkaran, çatık kaşlı, herkesle kavga eden, dizine cepkeni yetmeyen, başını kötülükten alamayan, 

kendisi doğduğundan beri Allah kahreden, bir iyilik görmeyen, bir cadı: «Padişah benim hakkımı 

verse, ben torbayı doldurabilirim», - demiş.” 

Bu noktada da destan ve halk hikâyelerinde sıklıkla karşımıza çıkan ve Munlık- Zarlık’ta 

“mıstan kempir”, “mıstan”, “kempir”, “jalmavız kempir”, “jalmavız” adlarıyla geçen ihtiyar cadı 

kadın / cadı kocakarı motifi üzerinde durmak istiyoruz. 

Mangus/Mangas (Moğol), Mangidhay/mahraTxan (Buryat), Mansihar (Salar) 

Manges/Mankes (SarıUygur),Yalmavuz (Uygur),Yelmavız (Başkurt),Yalmavız (Tatar), 

Yalmağız/Yalmovız (Özbek), Celmağuz (Kırgız), Yelmavız (Nogay), Jalmavız (Kazak) vb. çeşitli 

adlarla Türk mitolojisiyle birlikte Altay dil ailesine bağlı diğer milletlerin anlatmalarında da 

rastlanılan tek gözlü canavar, yedi başlı ejderha, yılan veya ihtiyar kadın, normal insan vb. gibi türlü 

türlü şekillerde karşımıza çıkan bu yaratık sık sık ateşle birlikte görülmektedir. Büyü yapmaktadır 

ve şekilden şekle girebilmektedir. Bu nedenle ateş ile, albastı ile, tepegöz ile, ejderha ile, dev ile, 

şaman ile ve cadı ile ilişkilendirilebilir. İncelediğimiz destanda olduğu gibi yalmavuz, özellikle 

destan ve halk hikâyelerinde çoğunlukla ihtiyar nine kılığında ortaya çıkar. Türkiye Türkleri bu tipe 

“cadı”, “büyücü”; Uygurlar “caduger”, “kempir”, “momay”, “hazazul”; Tatarlar “ubırlı karçık”, 

“karı hatın”, “mamay”; Özbekler “maston kempir”; Kazaklar “mıstan kempir”; Kırgızlar “mastan 

kempir” demişlerdir. Cadı daha çok yalmavuzun büyücülük karakterini muhafaza etmiştir. 130 

Calmavızın yanı sıra Tatar masallarında “ubırlı kocakarı (ubırlı (karçık)”nın olumsuz olarak 

tasvir edilen ve insanlara zarar veren bir tip olduğundan söz eden Mustafa Gültekin; “ubır”ın Türk 

ve dünya mitolojilerinde görülen kötü ruhlardan biri olduğunu belirtmektedir. “Ubırlı kocakarı” kan 

emici ve insanlara kötülük eden bir varlıktır. Ancak ele geçirilmesi halinde ondan istifade edilerek 

hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.131 

“Ana-erkil dönem sona erip ata erkil dönem başladığında kadınları düşman güç ve vefasız 

tipler olarak göstermek moda haline geldi. Araştırmacıların düşüncesine göre, bu değişim, cadı 

                                                             
130 Alimcan İnayet; Türk Dünyası Efsane ve Masallarında Bir Dev Tipi: Yalmavuz/Celmoğuz, Külcüoğlu Kültür 

Merkezi Yayınları, İzmir, 2007. 
131 Mustafa Gültekin; Tataristan Masalları Üzerinde Bir Araştırma, Dan. Metin Ekici, İzmir, 2010, Cilt:1, İnceleme 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 407-408. 
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kadın / jalmavız kempir tipinde çok iyi şekilde saklanmıştır”, diyen Şakir İbraev, “...(bunların), 

geleceği tahmin eden, kahramanı devamlı olarak himayesi altına alan veya türlü hilelerle, sihirle ona 

karşı mücadele ederek düşman tarafında yer alan kişiler olarak eski destanlarda oldukça çok tasviri 

edilen kadın baksı tipinin daha sonradan transformasyona uğramış, farklılaşmış, uzun evrimden 

geçmiş türü olmasının mümkün olabileceğini” ileri sürmektedir. O, Türk Moğol destanlarında baş 

karakterlerden birinin kadın baksılar olduğunu ve onların kahraman olacak çocuğa kendi hünerlerini 

öğrettiğini ve ileride ne yapması gerektiğini de onların söylediğini belirtmekte ve ilginç olanın ise 

kadın baksıların sihirli hünerlerinin yanında güç sahibi olduklarını, kardeşlerinin himayecisi, 

destekçisi olarak göründüklerini söylemeyip fikirlerini şöyle sıralamaktadır: “Kadın baksıların her 

zaman iyi tipler olarak görünmezler. Onların içinde baş kahraman karşı mücadele edenleri de var. 

Bu mücadelelerde bazen kahraman bazen de kendilerinin sihirli güçleriyle kadın baskılar galip 

gelmektedir. Bunlara dikkate aldığımızda, klasik kahramanlık destanındaki geleceği tahmin edip, 

himaye edici olarak görünen de kahraman gelmeden onun geleceğini bilip ona karşı türlü türlü oyun-

hile düşünen sihirli cadı kadın tipinin de eski destandaki prototipi bu kadın baskılar karakterine 

dayanmaktadır”. Rahmankul Berdibayev: “Cadıların, hanlara, yöneticilere akıl verici, düşmanların 

sırlarını bilebilen kişiler olarak düşünülmesi, biz zamanlardaki kadın cinsinin üstünlüğünün, ihtiyar 

anaların külte dönüşmesinin, dünyada bilmedikleri şey yok diye düşünülmesinin yeni hali olması 

normaldir. Bu yüzden bu cadı kadın “bilgiçliği” ataerkil döneme geçişte “iyiliğin önündeki engel”, 

oldukça kötü niyetli güçler olarak gösterildi.” Özkul Çobanoğlu, Kazak bilim adamlarıyla 

hemfikirdir. Aslında onun görüşleri Albastı ile ilgili olmasına rağmen biz bunların ortaya çıkış 

temelinin aynı olduğu kanaatindeyiz. O, albastı inancının kökenlerinin muhtemelen, eski dünyanın 

neolitik toprağa bağlı anaerkil orman içi köylerinin toplum yapısının avcı-çobanlığa doğru dönüşüp, 

ormandan bozkıra çıkmaları ve çevrelerindeki dünyanın yaşanabilir bölgelerini yavaş yavaş fethedip 

ataerkil toplum yapısının gücünü hissettirmeye başlamasıyla ortaya çıkmış olması gereken erk ve 

inanç bunalımından kaynaklanmış olabileceğini iddia etmektedir. O ayrıca orman kültünün de buna 

bağlı olarak, yani anaerkil yapıdan ana erkil yapıya geçiş sürecinde meydana gelen değişime, 

önemini yitirdiğini ve orman tanrılarının kötü ruhlara dönüştüğünü de belirtmiştir.132 

Jalmavız/Yalmavuz tipi üzerinde bir monografi hazırlayan Alimcan İnayet, “jelmavız” 

kelimesinin “yal” ve “mangus” sözcüklerinin birleşmesinden oluştuğunu ve “Mangus”un ise fonetik 

değişiklik sonucu “Mavuz” halini aldığını iddia etmektedir. Ona göre, Jalmavız tipi, ana- erkil 

                                                             
132 Metin Arıkan: age., s.158-160. (Şakir İbraev; Epos Alemi, (Destan Âlemi), Gılım Basımevi, Almatı 1993, s. 69-70.) 

(Özkul Çobanoğlu; Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi I. Cilt AKM Yay, Ankara, 2001, s. 

51.) 
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dönemde yaşamış önemli bir tanrıça veya savaşçı kadının bedenleştirilmiş ruhunun daha sonraki 

tarihî süreçte kötülenerek canavar, cin, şeytan ve deve dönüştürülmüş şeklidir. 

Büyücü (cadı), motifi indekste (G) harfiyle gösterilmektedir: 

“Asuman’ı bir cadı karısı kaçırır. 

Cadının sihiri ile Reba Sultan ve Şirin, bir anda Bağdat’a gelirler. 

Cadı sihirle yağmur yağdırır. 

Akrebe benzeyen cadı karısı Arzu ile Kamber’in yollarını keserek kardeş olmadıklarını 

söyler.” 133 

Munlık - Zarlık destanında padişah cadının hakkını verir. Cadı yerden bir avuç toprak alıp 

torbaya koyar ve gider. Torba dolar taşar ve dökülür. Padişah hazinesini doldurur. Artanı fakirlere 

verir. Torbadaki parayı ihtiyar alır, kızını padişaha verir ve kız hamile kalır.  

Kubıkul destanında çocuksuzluk derdiyle perişan olan Veli Han; 

“Mal mülk toplayıp ne yapayım, 

Devlet, baht, malımın, 

Hepsini terk edeyim. 

Bir evlat hasreti için, 

Acı, yokluk içinde yaşayayım. 

Çocuksuzluk derdi, 

Başımdaki bahtı uçurdu ya. 

Dünyadan ümidi keseyim, 

Beklemeyeyim artık gideyim, 

Pirlerden dilek dileyeyim, 

Demir asa elime alıp, 

Demir çarık giyeyim. 

Böyle eziyet çekeceğime, 

Gideyim ben gideyim. 

                                                             
133 Ali Berat Alptekin: age., s. 310. 
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Hayırsız şu yurdu, 

Artık terk edeyim...” 

der ve tebdil-i kıyafet edip evliya evliya gezmeye başlar. Dokuz ay kadar dolaşır, pirlerden bir 

yardım göremeyince ümitsizliğe kapılıp geri dönmeye karar verir. Perişan bir haldedir. Gönlünde 

hep Baba Tükti Evliya vardır. Karasu’dan su içip etrafına bakınca ıpıl ıpıl yanan bir ışığı görür ve 

aradığının o olduğunu anlar. Derdini anlatmaya başlar. Konuşması bittikten sonra yorgunluktan 

uykuya dalar gider. Beyaz sarıklı, elinde asası olan Baba Tükti Evliya onun geleceğini zaten 

bilmektedir ve, 

“Dertli gelen biçarem, 

Dileğini vereceğim. 

Dileğini vereyim, 

Sevinç gözyaşlarını göreyim..” 

der. Yalnız hayvanlarının hepsini kesip sadaka olarak dağıtmasını ister. Çocuk doğduktan sonra da 

büyük bir toy düzenlemesini ve bu toy için kesilen hayvanlarının hepsinin de Dede Korkut’ta olduğu 

gibi doğurmamış kısrak ve koyun olmasını ister. 

“Hasretle kavuştuğun biricik balanın, 

Adını da Kubıkul koy. 

Sevincine, hürmetine oğlunun, 

Büyük şölen toy yapılsın. 

Şölen, toy için kesilenin hepsi, 

Doğurmamış kısrak, koyun olsun.” 

der ve elini açıp dua ettikten sonra ortadan kaybolur. Veli Han sevinç içinde memleketine döner ve 

fakir fukaraya sadaka dağıtır. Eşi Kanış on iki aş erer. Aş ermesine çare bulunamayıp zayıflayıp 

eriyip gitmiştir. Nihayet Kökşetav’da bir elmas taşı ağzına alıp çiğneyerek rahata ermiştir. Dokuz 

ay gün dolduğunda da bir oğlan çocuk doğurur. 

Alpamış destanında Bayböri ile karısı mal-mülklerini dağıtıp çocuk sahibi olmak için evliya 

evliya gezmeye çıkarlar. Pek çok evliya mezarında geceledikten sonra bir işaret göremeyince tekrar 

yola koyulurlar. Bir su kenarında, bir karaağaç altında uyuyakalırlar ve yanlarına gelen bir evliya 

onları asasıyla dürterek uyandırır ve şöyle der: 
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“Ey, aciz ve bahtsız insan 

Söyle, size neydi lazım olan? 

Diyeceksin ki bana oğul lazım. 

Evliyaları dolaştın. 

Diyar diyar gezdin, 

Alnını döve döve. 

Her birinin farklı farklı, 

Mevkii birbirinden ayrı. 

Senin için hepsi zorlandı, 

Hepsi bir yere toplandı. 

“Bir oğul verir misin ona?” diyerek, 

Yaradan yalnız Huda’nın 

Bizzat kendisine yalvardı. 

Ben de vardım aralarında... 

Yaradan Hak tekti, 

Bu Kadir Allah’ın hoşuna gitti. 

Hoşlandığını şundan anla; 

Oğulla birlikte bir de kız bahşetti..” 

Munlık-Zarlık destanında padişah, bebekler doğunca kalbi bu heyecana dayanamaz diye 

Şögirli’nin Dağı’na ava gider. Doğum olunca haber verilmesini ister. Padişah gidince padişahın 

altmış karısı cadıyı çağırırlar. Doğacak çocuklardan kurtulmak isterler. 

Kanşayım’ın doğurduğu çocuklardan oğlan “altın perçemli”, kız “gümüş perçemli”dir.  

“Bir günü kadın doğum sancısını çektiğinde cadı gelip yüzüne bir soluk vermiş, Kanşayım 

bayılıp düşekalmış. Bir oğlan, bir kız doğmuş. Oğlu altın perçemli, kızı gümüş perçemli doğmuştu. 

Bundan sonra cadı köpek yavruların alıp geldi de Kanşayım’ın için çekti. Cadı iki yavruyu 

Kanşayım’ın eteğinin üzerine koyup, çocukları hanımlara alıp gelmiş.” 

Doğan çocuklardan birinin altın birinin gümüş perçemli oluşu nedeniyle altın ve gümüş 

madenleri hakkında bilgi vermek gerekmektedir. 
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Mircae Eliade’ye göre madenler; varoluşun “kutsal olmayan unsurlarını” oluşturmamakta, 

dünya dışı alanlardan gelmektedirler. İster gökten düşmüş isterse toprağın bağrından çıkarılmış 

olsunlar, her durumda “başka yer”den gelmektedirler. Burada da arkaik kültürlerin mantığı tutarlılık 

göstermektedir. Doğal olarak insana ait olmayan her şey, onun yakınında olmayan her şey 

“varoluşun âdemi haline” katılmayan her şey gizemli, kutsanmış ya da şeytanîdir çünkü bu onun 

doğasını değiştirir. Madenler insanın doğasını değiştirip onun varoluş koşullarını 

biçimlendirmektedirler. 134 

“Altın maden filizi “göğün, özellikle güneşin etkisi altında doğmakta ve ateşin yakıp yok 

edebileceği hiçbir özellik taşımadığı gibi ateşin buharlaştırabileceği hiçbir nem de 

taşımamaktadır.”135 

“Altının ‘soyluluğu’ olgunlaşmış meyve olmasındandır; öteki madenler ‘bayağıdır’ çünkü 

olgunlaşmamışlardır. Doğanın tek arzusu mineral krallığının tamamlanması, tamamen 

‘olgunlaşmasıdır’.136 diyen Mircea Eliade’ye göre “Altın olgundur ve uğraşılırsa her maden 

maddenin en mükemmel haline ulaşabilir, yani “Altın” haline gelebilir”, bu işle uğraşan yani madeni 

altına dönüştürerek mükemmelleştirmeyi deneyen Doğu simyacılarının aslında kendi kendilerini 

mükemmel kılmaya çalıştıklarını; bunların kendi bedenleri üzerinde (çileci alıştırmalarla) ve “kendi 

bilinci” üzerinde (yogayı, meditasyonu, yoğunlaşmayı uygulayarak) çalışmak yerine, kendi 

durumunu kendi dışına yansıtarak adi madenlerde “saf” olmayan mistik bir beden bularak ve bunları 

saflaştırmaya çalıştıklarını belirtmektedir. Bu konu hakkında da Louis Massignon’un haklı olarak 

şunları söylediğini belirtmektedir: “İnsanoğlu’nun deneyimlerindeki bu iki efsanevî dram, yani 

bilim ve mistisizm ile evrensel dönüşümü sağlayacak iksiri, gençlik suyunu arayan simyacı ile 

kutsallığın hâkimi olan Tini arayan çileci arasındaki benzerlik edebiyatta su yüzüne çıkmıştır.”137 

Simyacının daha doğrusu insanoğlunun bu uğraşısının doğayı tamamlayarak kendini 

tamamlamaya çalışması olarak yorumlayan Eliade’nin bu düşüncesi Fikret Türkmen’in “Eski 

Türklerin düşünce ve inanç sisteminde insan-tabiat bütünleşmesi hatta aynîleşmesine sık sık 

rastlanmaktadır. Türkler de diğer insanlar gibi, evrenin bir parçası olarak yaşamak ve öyle kalmak, 

tabiattaki olayları izlemek, ona saygılı olmak için kendi kozmik sistemlerini kurmuşlardır”138 

şeklindeki düşüncesiyle paralel niteliktedir. 

                                                             
134 Mircae Eliade; Babil Simyası ve Kozmolojisi, Kabalcı Yayınevi:186, İstanbul, 2002, s. 54-55. 
135 Mircae Eliade; age., s. 94. 
136 Mircae Eliade; Asya Simyası, Kabalcı Yayınevi:189, İstanbul, 2002, s.80. 
137 Mircae Eliade ; age., s. 101 
138 Fikret Türkmen; “Eski Türklerin İnançlarında Tabiat Kültü”, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi-

III, İzmir, 1998, s. 175-181. 
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Cadı, Kanşayım doğum yapınca onu bayıltıp çocukları alır. Yanına iki köpek yavrusu koyar. 

Çocukları bir deniz kıyısına getirir. Denize atsın mı atmasın mı karar veremez. Çocuklar çok güzel 

olduğu için (oğlan altın saçlı, kız gümüş saçlıdır) atmaya kıyamaz. Ama atmazsa altmış kadından da 

para alamayacaktır. Küçük oğlan dile gelip konuşur. Biz senin evladınız sana bakarız, bizi bırakma 

der. Cadı kadın da sussun diye ona vurur. Bebek ağlamaya başlayınca korkup onu suya atar. Çocuk 

suya düşmeden Gayıp erenlerden kırk cüce(eren) çocukları Şögirli’nin Dağı’na götürür. Onlara bir 

sığınak yapar, bir geyiği de başlarına anne olarak verir. 

Gayıp eren kırk cüce Suya düşürmeyip almış, 

Şögirlinin dağına, 

İnsan gitmez yerlere, 

Cüceler alıp getirmiş. 

Taştan örüp ev yapıp, 

Sığınak yapıp vermiş. 

İkisine bir geyiği 

Anne kılıp vermiş. 

O geyiğe çocuğu 

Evlat olarak vermiş. 

Kudreti güçlü Allah’ım, 

Dağdan elma yedirip, 

Geyiğe anne dedirtip, 

Geyik yürümüş üç mevsim, 

Evlat gibi emzirip. (357-372) 

Bu sırada cadı, Kanşayım’ı uyandırır. Ona iki köpek yavrusu doğurduğunu söyler. Padişahın 

hanımları padişaha haber vermek üzere Şögirli’nin Dağı’na cadı kadını gönderirler. Cadı 

Kanşayım’ın iki köpek yavrusu doğurduğunu söyler. Padişah çok üzülür ve Kırk Yiğit’e onu 

öldürmelerini emreder. Ancak Barın Vezir Kırk Yiğit’e yalvarıp Kanşayım’ı korur. Kanşayım’a 

olanları anlatır. Kanşayım Kırk Yiğit’e bebekleri cadının çaldığını söyler. Barın Vezir Kırk Yiğit’e 

Kanşayım’ın değil cadının öldürülmesi gerektiğini söyler. Cadı hana düşmanlık yapmak 

istemediğini ancak altmış kadının onu bu işe sevk ettiğini söyler. Yiğitler Kanşayım’ı ağaca bağlar, 

Gayıp kırk cüce gelir, ağacı keserler ama Kanşayım ölmez. Kırk Yiğit bu özelliği görüp padişaha 
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anlatır. Padişah bir yerde yedi katmanlı bir ada olduğunu orada kaplan ve kurtların çok olduğunu 

Kanşayım’ı oraya götürmelerini söyler. Yiğitler de götürürler. Padişah tekrar tahtına çıkar. 

“O anda padişahın sözü: Filan yerde yedi katmanlı ada varmış. Adada kaplan, kurt, çita çok, 

oraya kadını bırakın, -demiş. Artık yiğitler Kanşayım’ı iki köpek yavrusu ile adaya kayıkla nehirden 

geçirip getirmiş. Yiğitler döndükten sonra padişahı şehre alıp gelip gönlünü alıp tahtına bindirmişti.” 

Cavdır ihtiyarın vaatlerinin boş çıkması üzerine Şanşar Han Kanşayım’ı yer altında yedi 

katmanlı bir adaya göndererek cezalandırır. 

Yer altına inme, Şamanların en önemli sınavlarındandır. Kanşayım da burada köpek 

yavrularıyla yaşayıp sınanacak daha sonra çocuklarına kavuşacaktır. Yer altına inme motifi çeşitli 

şekillerde karşımıza çıkmaktadır. 

“Yakın doğu mitlerinden gelen ve Türkler arasında yerleşen mitolojik bilgilere göre yer ile 

göğün arası beş yüz yıllık yoldur. Bu ara, hava ile doludur. Bu mitolojik bilgilere göre yer altı yedi 

tabakadır.”139 Metinde de Kanşayım yedi katmanlı bir adaya yani başka bir deyişle yerin yedi kat 

altına gönderilmiştir. 

Şaman olmuş bir kamın vazifesi doğa üstü dünyayla ilişkiye girerek, halkın çeşitli dertlerine 

ve isteklerine çare bulmaktır. Şaman çeşitli işleri gerçekleştirirken, vecdi seyahate çıkacağı bir tören 

düzenlemek durumundadır. Onun vecdi seyahati göğe çıkmak veya yer altına inmek şeklinde olur. 

Bu seyahati sırasında kama çeşitli hayvanlar yardımcı olur. Bunlar kartal, ördek, kaz, kuş, geyik, at, 

ayı, kurt v.b hayvanlardır. Şaman bunların yardımıyla veya onların şeklini alarak gökyüzüne çıkıp 

tanrılardan, ruhlardan, Gök Tanrı ya da Ülgen’den gerekli şeyleri alarak insanların yardımına koşar. 

Onların isteklerini yerine getirir ve hastalıklarını sağaltır. 

Eliade’ye göre yer altına iniş düşey veya yatay düşey olmak üzere iki şekilde olabilir. İlk 

usülde kam yedi basamaklı bir merdivenden yardımcı ruhlarla birlikte inmekte ve her katta 

karşılaştığı engelleri aşmak zorundadır. Son katta Erlik’le karşılaşan şaman ona isteğini kabul 

ettirmek için yalvarmaktadır.140 

“Şamanların yeraltına inişlerinin kimi temaları Sibirya halklarının (bize göre bütün dünya 

halklarının) sözlü edebiyatına da geçmiştir”141 diyen Mircae Eliade ancak bunu söyledikten sonra 

bir konuya dikkat çekmeyi de ihmal etmez. O da burada bahsedilen anlatmaların, kahramanın birçok 

başka serüven ve sınamalar arasında yeraltına da inmesinin gerektiği çevrimsel kahramanlık 

                                                             
139 Murat Uraz; Türk Mitolojisi, Düşünen Adam Yayınları, İstanbul, 1994, s. 93. 
140 Yaşar Çoruhlu; Türk Mitolojisinin ABC’si, Şamanist Mitoloji, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1998, s. 7273. 
141 Mircea Eliade; Şamanizm, (Çev. İsmet Birkan) İmge Kitabevi, Ankara, 1999, s. 246. 
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öyküleri olduğudur. Çevrimsel kahramanlık öyküleri dediği “kahramanın dönüşümü”dür, yani 

kahramanın seferi manevî bir yolculuktur ve bu sefer sonunda kendisinin “kim”olduğunu 

öğrenecektir. Kısacası mistik bir deneyimdir ve ergenlik sınavları arasında aynı şamanın yaptığı gibi 

yer altına da inmesi gerekecektir ve o da bunu yapar. 

Eliade, içinde yer altı ile ilgili bölümlerin de olduğu mitlerin sadece şamancıl deneyimlerin 

yaratısı olduğunu düşünmenin aşırıya kaçmak olduğunu söylemekte ama mitlerin bu deneyimleri de 

kullanıp yorumladıklarını ifade etmektedir.142 

“Şamanların göğe çıkışlarına nazaran yer altına inişleri daha zor ve tehlikelidir. Dünyanın 

çeşitli bölgelerindeki şamanlar yer altı yolculuğuna mağara, kuyu, çukur, yerdeki bir delik, pınar, 

ağaç kütüğü ve kökleri gibi yerlerden başlar. Kam yedi basamaklı bir merdivenden (olasılıkla bir 

ağaç) yardımcı ruhlarla birlikte inmekte ve her katta karşılaştığı engelleri aşmak zorunda 

kalmaktadır. Sibirya yakutlarına göre şaman yeraltına bir canavar_yılanın boğazından girerek ve 

vücudunda seyahat ederek gider. Bu nedenle şaman bu yolculukta geçeceği dar ve sivri yerlerden 

korunmak için elbise ve ayakkabılarını ona göre seçmelidir. Yoksa ölümcül yaralanmalar 

gerçekleşebilir. 

Altay şamanları ise yer altı yolculuğu sırasında önce ormanlar, yüksek dağlar, bozkır ve 

çorak arazileri geçer. Bu yolculukta ölmüş şamanların kemiklerinden oluşmuş yığınları görür. Sonra 

yeraltına giden bir deliğe ulaşır. Buradan asıl yolculuğa başlar. Bu arada ölüler ülkesine girdikten 

sonra hastalık veren ruhlar şamanı taciz ederler. Günahkârların ruhları korkunç, vahşi ölümlerini 

açığa vuracak şekilde ona görünürler. Nihayet şaman azgın azgın bir boğa gibi böğüren yer altı 

dünyası efendisinin (Erlik) karşısına gelerek onunla mücadele etmeye başlar. Nihayetinde çeşitli 

hileler ve hediyelerle ve yardım vaadlerini alan (ya da ruhları kurtaran) şaman vahşi bir erkek kazın 

kanatları üzerinde yer altı dünyasından geri döner. Bu son mitolojik motif, yani kuşun kanatları 

üzerinde yeryüzüne çıkma teması Er Töştik masalında da yer almaktadır.” 143 

Yer altının, yeryüzünde idealize edilen hayat tarzına ilişkin olumlu faaliyetlerde 

bulunmayanların, yani sıradan varlıkları, ölüm sonrasında gideceklerine inanılan cehennemin ve 

karanlık güçlerin sembolik mekânı olduğunu belirten Mustafa Arslan; yer altının “gök” merkezine 

dahil olduğunu da vurgulamaktadır.144 

                                                             
142 Metin Arıkan; Kazak Sözlü Kültür Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri, Ege Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2003, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 177. (Mircae Eliade; age., s. 348.) 
143 Yaşar Çoruhlu; age., s. 70. 
144 Mustafa Arslan; “Türk Destanlarında Evren Tasarımı”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Matbaası, 

İzmir, 2005, s. 65-74. 
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Kanşayım’ın yer altındaki yedi katmanlı bir adaya gönderilmesinde karşımıza çıkan bir diğer 

motif olan yedi sayısı, en sık karşılaşılan formulistik sayılardandır. Yedi sayısı indekste (Z) harfiyle 

gösterilmektedir: 

“Han Nigar, Köroğlu’nu 7 yıl bekler. 

Köroğlu, 7 gün Dağıstan’da kalır. 

Köse Kenan’la Dânâ Hanım’a 7 gün 7 gece düğün yapılır. 

Köroğlu, Bağdat’a gidecek koçakları için 7 bal şerbeti yapar. 

Kirmanşah, 3’ler, 7’ler, 40’lar aşkına bade içer. 

Şah Abbas, sıkıntısını gidermek için 7 başlı ejderha masalını dinler. 

Selvi’nin dokuyacağı halı, 7 yılda tamamlanacaktır...”145'5 

Manas destanında yedi sayısı kültürümüzde kullanıldığı kutsal şekliyle olmasa da 

kullanılmıştır. 

<Töştük kalkıp bunu söyledi; 

“Yer altına düşeli 

Yedi yıl oldu.”> (Metin I-II, R., s.171/1042-1045) 

“Yedi günde öteye var! 

Yedi günde beri gel! 

Öteye varış yedi gün! 

Beri geliş yedi gün!” (Metin I-II, R., s.327-328/531-535) dizelerinde zamanı belirtmek 

amacıyla kullanılmıştır.146 

Yedi sayısı Âşık Garip Hikâyesi’nde de karşımıza çıkmaktadır. Fikret Türkmen’in “Âşık 

Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme” adlı kitabında belirttiği üzere hikâyenin bütün 

varyantlarında Âşık Garip, Şah Senem ile evlenmek için vereceği başlık parasını kazanmak için yedi 

yıl vade ister. Eğer bu yedi yıl bitene kadar Garip gelirse Şah Senem’i alacaktır.147 

“Yedi sayısı İslami inanışlarda yaygın olarak karşımıza çıkar. Allah göğü yedi katlı olarak 

yaratmıştır. Tasavvufta bedenin ruhsal güçlerin toplandığı yedi noktasından söz edilir. Ayrıca 

dünyayı çevreleyen dokuz felekten yedi tanesi yedi gezegenin feleğidir. Tasavvufta yedi çeşit 
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neftsen söz edilmiştir. Kuzey yarımküredeki Süreyya (Ülker ya da Pervin) yıldız kümesi yedi 

yıldızdan meydana gelmiştir. Yedi sayısı en çok cehennem konusuyla ilgili olarak geçer. Kuran’da 

cehennemin muhtemel yedi kapısı olduğu beyan edilir. Öte yandan Kuran’ın yetmiş yedi ayetinde 

cehennem konusunun yer alması da yedinin katları olan bir sayı olması bakımından ilginçtir. Yedi 

sayısına Bektaşi giyiminde de simgesel ifade amacıyla kullanılmış olarak rastlanır. Kemer eski 

zamanlarda birtakım erdemleri ifade etmek üzere yedi kere bağlanırmış. Öte yandan Bektaşi tacının 

yedi dilimli olanına güneşe izafeten (belki Tanrı’yı ve bazı yerlerde Ali’yi kastederek) şemsi taç 

denilir.”148 

“Köpek Türklerde genellikle kurdun karşısında koyunun konumuna benzer bir işlev 

üstlenmiştir. Nitekim ayinler sırasında güçlü şamanlar kurt, kartal gibi hayvanların biçimine 

girerken, zayıf şamanlar köpek şekline giriyordu ve köpek genellikle yer altına inerken 

kullanılıyordu. Bu olumsuz anlamına uygun olarak bazı Türk topluluklarında cenaze töreninde 

kurban edilen bu hayvan Türk Kozmolojisinde ölüme işaret eden timsallerdendi. Nadiren olmakla 

birlikte proto-Bulgarlar gibi bazı eski Türk toplulukları köpeğe tapıyor ve ona kurban kesiyorlardı. 

Karakırgızlar ya da Çin’in kuzeyindeki eski Türk kavimleri gibi bazıları da köpekten türediklerine 

inanıyorlardı. Ancak köpeğin tanrı, ata ya da türeme simgesi olması daha çok Moğol, Tibet ve Çin 

kültürüyle ilgilidir. Öte yandan eski dünyanın birçok milletinin mitolojisinde yer alan köpek başlı 

insanların varlığından kuzey ve doğu Türklerinde söz edilir. Efsanelere göre it başlı sığır ayaklı bu 

millet Ögel’e göre daha sonra İt-Barak adıyla karşımıza çıkacaktır. İslamiyetten sonra köpeğin ava 

verilen önem ve avın soylular sınıfına itibar gösteren bir spor olması nedeniyle önemi daha da arttı. 

Ancak avcı hayvan olarak çeşitli cins köpeklerin önem kazanmasıyla birlikte onunla ilgili olumsuz 

anlamlar da devam etmiştir. Av köpeği dostluk ve sadakatin timsalidir, o ayrıca sabrın ve tevekkülün 

de amblemi olmuştur.”149 

İncelediğimiz destanda Kanşayım’a verilen ceza yer altına hapsedilmektir. İki köpek yavrusu 

doğurduğunu söyleyen jalmavız yüzünden o köpek yavrularıyla beraber yerin yedi kat altına 

yollanmıştır. Köpeğin burada söz edilen olumsuz anlamlarıyla, zayıf Şamanların köpek kılığına 

girmesi ve yer altına girerken köpeğin kullanılması da bu durumu destekler niteliktedir. 

Bahaeddin Ögel, “Türk Mitolojisi” adlı eserinde Tibetlilerin iki ak köpekten türediklerine 

dair bir rivayet olduğundan söz etmektedir. Türklerin köpeği aşağı bir hayvan olarak gördüklerini 

bu nedenle Tibetlileri de aşağı bir kavim olarak kabul ettiklerini belirtmektedir. Türklere göre köpek 

kötü ve çirkin bir hayvandır. Mitolojide “Barak” veya “İt Barak” adlı efsanevi bir köpek olduğundan 
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söz eden Ögel, Eski Türk edebiyatında köpeğin adının ancak av köpeklerinden söz açıldığında geçer 

demektedir. Manas-han ve oğullarıyla ilgili destanlarda kahramanların av kuşları ve av köpeklerinin 

yanlarından ayırmadıkları en önemli arkadaşları olduğu da belirtilmektedir. Ayrıca köpek, Türk 

takviminin 11. yılıdır. Av köpeklerinin cinsleri hakkında pek çok deyim kullanılmasına karşın 

sonuçta köpek Türklerde pek itibar edilmeyen bir hayvandır denmektedir.150 

Bu motif Kırım’ın Kırk Batırı’nda yer alan Edige destanında şu şekilde yer alır: “Toktamış 

Han’ın elmas kılıcı her zaman onun oturduğu yatağın yanında bulunurdu. O, Kuttıkıya içeriye girer 

girmez, hiçbir şey söylemeden kafasını kesiverir. Sonra da Kuttıkıya’nın eşinin hamile olup 

olmadığını öğrenmeleri için adamlarını onun evine yollar. Gidenler geri döner ve kadının hamile 

olduğunu bildirirler. Toktamış, o kadını gözlemekle ve doğurduğu zaman ister erkek ister kız çocuğu 

olsun alıp kendisine getirmekle iki kişiyi görevlendirir. Bu iki bekçi, kadının doğuracağı zamanı 

beklemeye başlar. O zamanlar evin yanındaki bir evde düğün oluyormuş. Düğün evinin kara köpeği 

de hamileymiş. Kuttıkıya’nın eşinin doğum sancıları başladığında hanın görevlendirdiği iki bekçi, 

bu düğündeymişler. (Bu sırada) Kuttıkıya’nın eşi doğurur ve adamlarından birine bebeği verip 

Jılkıbay’ın evinin yanına bırakmasını söyler. Kendisi de düğün yapmakta olan komşusunun kara ala 

köpeğinin eniğini getirip ayak tarafına koyar. Olanları iki bekçi hiç fark etmez. İki bekçi kadının 

yanındaki köpek eniğini getirip Toktamış’a teslim eder. (Eniği gören) Toktamış: “Allah’ın 

kudretidir” demekle yetinir. Bir gün Jılkıbay evinden çıkıp bakınca, dışarıda bir bebeğin ağladığını 

görür. Bebeği evine getirip bakınca, erkek çocuk olduğunu anlar ve eşine şöyle der: “Bu bebeği 

emzirip kendi çocuğunla birlikte büyüt. Bu bebeği bize Allah verdi. Bu elden gelmiş bir çocuktur; 

onun için adını ‘Edige’ koyalım.” 151 

Geyik ise, Türk mitolojisinin kökleri mezolitik devre kadar inen en eski simgelerinden 

biridir. Gök ve yer unsurlarına bağlı olarak diğer birçok hayvanla ortak özellikler gösterir. Şaman 

törenlerinde suretine bürünülen hayvan-ata ya da ruhlardan biridir. Bu nedenle şaman elbisesi ya da 

davulu üzerinde temsili olarak ya da ona ait bir parçayla görülebilirler.152 Geyik, Türkler için kutsal 

bir hayvandır. Geyik bazı Türk boylarında ongun, totem bir hayvan olmuştur ve mitolojisinde, 

efsanelerinde ve türeyiş destanlarında önemli rol oynamaktadır. Geyiklerden bahsederken 

çoğunlukla dişi geyikten bahsedilmektedir. Geyik, belki narin, esnek ve ince vücut yapısından 

dolayı, bir yandan dişiliği ve bereketi simgelemektedir. Geyikleri bir türü koruyucu dişi ruhu, 

yarıtanrısal güç veya ilahe olarak algılamak mümkündür. Geyiğin bu tasavvuru belirgin bir şekilde 

                                                             
150 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 1. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Dizi, Sayı: 102, Ankara, 2010, s. 561- 

568. 
151 Kazak Destanları 4, Kırım’ın Kırk Batırı, Murın Jırav Sengirbayev’den akt: Fikret Türkmen, Metin Arıkan, TDK 

Yayınları, Ankara, 2007, s. 135-137. 
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Gök-Türk dönemine ait bir rivayetten anlaşılmaktadır: “Göktürklerin atalarından biri, sık sık bir  

mağaraya girerek orada dişi bir Deniz-Tanrısı ile sevişirmiş. ...günün birinde bu Göktürk reisi, bir 

sürek avı düzenleyerek ordusu ile ava çıkmış. ...Tam bu sırada askerlerden biri, karşısına çıkan bir 

Ak-geyiği okuyla vurarak öldürmüş. Bundan sonra sevgilisini yerinde bulamayan Göktürk reisi, 

meseleyi anlamış ve bu Ak-geyiği vuran askerle onun kabilesini cezalandırmış.”153 Altay 

şamanizminde beyaz renk ilahelere mahsus bir renk olarak bilinmektedir. Orta Asya’da bu nedenle 

beyaz geyiğe kutsal bir hayvan olarak saygı gösterilmiştir. Örneğin, Kitan kabilesi Çin imparatoruna 

özel hediye olarak beyaz dişi geyikleri göndermiştir. Beyaz rengi Türk mitolojisinde tüm ilaheler, 

örneğin Ak-Ana veya Ülgen’in kızları olan Ak-Kızlarına ve özel olarak da Deniz-İlahesinin rengi 

olmuştur.154 Gök-kurt ve Ak-geyik gökte doğmuş olan ve tanrıya yardım eden veya Tanrının elçisi 

olarak tanınmıştır. Geyik bazen hikâyede kahramanı tanrılara götürmektedir. Burada Tanrının 

gönderdiği bir işaret rolünde bulunmaktadır. Örneğin Güney Sibirya’daki masallarda geyik 

kahramanı peşinden sürükleyip Bakırdağı’na kadar götürüp dağın içine girip kaybolur. Kahraman 

aynı yerden dağın içine girer ve sonra Yedi Tanrı ile buluşur.155 

Türk kozmolojisinde geyik önemli yer tutmaktadır. Örneğin terazi yıldızı geyik olarak 

tanınmıştır. Bazı rivayetlere göre geyik eskiden gökte yaşarmış. Bilinen geyikten farklı olarak boyu 

daha büyük ve altı ayaklı bir hayvan olarak tasvir edilmektedir. Tunk- Pox adlı bir kahraman onu 

bir kez gökte dolaşırken görür ve kovalamaya başlar. Geyiğin iki ayağı kırılır, o zamandan beri geyik 

sadece dört ayaklı olur. Kahraman geyiği kovalarken ayağında bir kayak vardır, bu kayak gökte izler 

bırakır, bu izlerle Samanyolu meydana gelir.156 

Şamanizmde geyik çeşitli inançlarda, uygulamalarda, süsleme sembollerinde vs. önemli rol 

oynamaktadır. Geyik, özellikle beyaz geyik kutsal bir hayvandır ve tanrısal bir özelliğe sahiptir. 

Yakut Türkleri geyikleri yakalayıp, kulaklarına küpe takarak tanrı için hediye olsun diye serbest 

bırakırlar.157 

Güçlü şamanlar, yardımcı ruhların hayvan şekline girebilirler. Çeşitli törenlerde şaman özel 

kıyafet ya da en az başlık giymekte ve bazı aksesuarlar kullanmakta, çünkü bu giysi ve aksesuar ona 

özel bir güç vermektedir. Giysilerde ve başlıklarda geyik motiflerine rastlanmaktadır. Hayvan-

Ataları temsil eden üç çeşit giysiler, Kartal-Ata, Ayı-Ata ve Geyik-Ata giysileri, en sık sık kullanılır. 

                                                             
153 Bahaeddin Ögel; age., s. 569-570. 
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Geyik-Ata elbiselerin özelliği başlığındadır, başlık çoğunlukla demirden yapılmış geyik veya ren 

geyiği boynuzlarla süslenmiştir.158 Kuzey Sibirya’da yaşayan Samoyedlerde her şamanın bir ren 

geyiğinin sahibi olduğuna inanılır. Şaman onunla büyü yapar, tartışır ve geyik öldüğünde şaman da 

ölür. Ölen şamanın ruhu için bir heykel yapılır ve heykelin başına boynuzlar takılmaktadır.159 

Şamanın en güçlü büyülü etkisi olan aksesuar kuşkusuz davuldur. Davul genellikle oval 

şeklindedir ve geyik ya da at derisinden yapılmaktadır. Geyik ve başka hayvanlar davul üzerinde 

resmedilir. Geyiğin sembolik gücü burada hem malzeme, hem resim ve bazen de isim olarak 

tartışılmaz önemi taşımaktadır. Bazı kabilelerde davula “kara geyik” ismi verilmektedir. Şaman, bu 

davula vurarak vecd haline geçer ve davulda resmedilen hızlı hayvanlara veya kuşlara binerek koşar 

ya da uçar. Bu durum tören sırasında okunan, “bindiğim hayvan geyik, sığın...” diye parçasını içeren 

dualardan anlaşılmaktadır.160 

3.1.1.1.6. Ad Verme 

Çocuksuz anne babanın bir çare bulup çocuk sahibi olmaları ve muhtemelen olağanüstü bir 

doğumun ardından kahraman olacak çocuğa ad verilmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. 

Metin Ekici, çeşitli halk hikâyelerini inceleyerek ad vermeyi üç bölüm halinde tasnif etmiştir. 

Bunlar : 

1. Cemiyet hayatında mevcut geleneğe göre çocuğun gösterdiği başarıya uygun olarak, 

nüfuzlu bir kişinin ad vermesi- “Dede Korkut” hikâyelerindeki gibi. 

2. Çocuğun doğumunda olağanüstü tesiri bulunan veya çocuğun doğumunu sağlayan kutsal 

bir kişinin ad vermesi- “Bey Böyrek”, “Şah Yusuf”, “Tahir ve Zühre”, “Melik Şah ile Güllü Han” 

hikâyelerinde olduğu gibi . 

3. Hiçbir geleneğe bağlı olmaksızın, çocuk doğar doğmaz ebeveynlerinin ad vermesi. - “Gül 

ile Sitemkar”, “Hüyrlük Hemra” hikâyelerinde olduğu gibi. 161 

Munlık-Zarlık’taki ad verme 2 numaralı tasnife uygundur. Çocuklar doğumda cadı 

tarafından kaçırılırlar, cadı onları suya atarken Gayıp eren kırk cüce çocukları kurtarır ve Hızır İlyas 

Kırk cüceyle birlikte oğlana Zarlık, kıza Munlık ismini verir. Anne baba yüzü görmedikleri için 

Zarlık çok güçlü, Munlık da çok beceriklidir. 

                                                             
158 Bahaeddin Ögel; age., s. 36-37. 
159 Bahaeddin Ögel; age., s. 108-109. 
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Er Töştük destanında ad verme: “Paman eve gelip tövbe eder ve bütün gün uyur. Allah onu 

affeder ve karısı hamile kalır. Bir oğlu olur, çocuk iki günde ana, altı günde baba der. Kısa zamanda 

ayağa kalkıp koyunları otlatmaya gider. Karısı Paman’a çocuklarına isim koymadığı için kızar. 

Paman hemen bir kuzu kesip halkı çağırır, çocuğuna isim koymalarını söyler. Ak sakallı bir yaşlı 

gelip: ‘Baş elini yiyen büyükler, başını adı konacak çocuğa ye demiş. Döşü yiyen beyler, çocuğa 

döşü ye demiş; bunun ismini ben versem, Allah’ın rahmeti üzerine Er Töştük adı olsun.’ der.”162 

Manas’ın doğumunda Cakıp Han, Çıyırdı ile evlendikten tam on dört yıl sonra kavuştuğu 

oğlu için toy (tören) düzenler. Türk destanlarında genellikle bu şekilde düzenlenen toylara bütün 

halk, hatta yabancı ülkelerden temsilciler de çağrılır. 

“Ak boz kısrak soydurdu, 

Dört peygamber hocaya 

Adını Manas koydurdu. 

Dört peygamber kucakladı. 

Peygamber balayı sınadı. 

Cerken’den gelen yedi elçi, 

Centeğini adamakıllı yiyip gitti, 

Manas cin gibi çıkacak deyip gitti. 

Kıtay’dan gelen kırk elçi, 

Kaynasını adamakıllı yiyip gitti...”163 

Yusup Mamay anlatmasında ise Manas elinde üzerine Manas yazılı bir kağıt ve diğer 

avucunda da bir kan pıhtısı ile doğar. Aynı özellikler Manas’taki Kün Çora ve 

Kan-Çora adlı kahramanların doğumunda da görülmektedir.164 Manas’ın oğlu Semetey’e ad 

verilmesi töreninde ise Kara Han’ın ilinden ona ad verecek bir kişi çıkmayınca bir aksakallının 

ortaya çıkıp ad verdiğini görmekteyiz. Seytek’e ad verilmesi de babası Semetey’in ki gibi olmuştur. 

Halktan hiç kimse bu işe cesaret edemeyince, Ay Koca gökten iner, çocuğa isim verip ortadan 

kaybolur.165 

                                                             
162 Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Cilt:1, AKM Yayınları: 287, Ankara, 2001, s.157. 
163 Naciye Yıldız; age., s. 538. 
164 Fikret Türkmen, “Manas Destanı ve Anadolu Halk Hikâyeleri”, Manas 1000 Bişkek Bildirileri, AKM Yayınları, 

Ankara 1995, s. 241-251. 
165 Naciye Yıldız, age., s. 254-255. 
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3.1.1.1.7. Kahramanın Eğitimi 

Birçok kahramanlık destanında kahramanın eğitimiyle ilgili olarak ayrıntılı olarak bilgi 

verilir. Munlık - Zarlık destanında eğitime dair açık bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle 

kahramanın eğitimi ile ilgili genel değerlendirmeleri İyrangayıp destanında yapacağız. Bu destanda 

yalnızca Hızır’ın yardım edip çocuklara güç verdiğinden söz edilmiştir: 

“Hızır İlyas, kırk cüceyle birlikte oğlana Zarlık, kıza Munlık ismini verir. Anne baba yüzü 

görmedikleri için Zarlık çok güçlü, Munlık da çok beceriklidir. Anne-baba yüzünü görmemiş diye 

Zarlık’a yüz erkeğin gücünü vermiş hem yayı kirişlemeyi öğretmiş. Kıza anne yüzünü görmemiş 

diye yedi alem halkının bezemelerini öğretmiş.” 

3.1.1.2. Macera Bölümü 

3.1.1.2.1. Memleketten Ayrılma 

Toplumun ideal tipleri olan asıl kahramanların maceraya atılmaları genelde çeşitli sebepler 

yüzünden memleketten ayrılmaları ile başlar. 

Bir süre sonra Şanşar Han yiğitlerle birlikte Şögirli’nin Dağı’na ava gider. Dağın tepesinde 

parlayan bir şey görür. Gidip baktığında altın perçemli bir çocukla (Zarlık) karşılaşır. Attan inip 

çocuğu kucaklar. Çocuk korkup onu iter. Padişah bu çocuğu aklından çıkaramaz. Hanımları durumu 

cadıya anlatır. Cadı, padişahın kendi çocuğunu gördüğünü anlar. Hanımlar cadıdan çocuğu 

öldürmelerini ister. Cadı dağa gider. Zarlık ava gitmiştir. Munlık yalnızdır. Cadıyı görünce 

mağaraya girer. Kapıyı taşla örter. Cadı Munlık’a onun piri olduğunu, abisinin Gülmez Han’ın 

memleketine gidip altı ay içinde at ile kürk getirmesini ister. Eğer sözünü dinlemezse bir daha 

gelmeyeceğini söyler. Kız abisine olanları anlatır. Abisi onun cadı kadın olduğunu anlar. Onun 

yüzünden anasız babasız büyüdüklerini söyler. Munlık ağlayınca dayanamaz, gitmeye karar verir. 

Kardeşini önce Allah’a sonra erenlere emanet edip Gitsegelmez yoluna çıkar. 

“Gitsegelmez Yolu”, bir masal motifidir ve “olağanüstü yer” motifi olarak indekste (F) 

harfiyle gösterilerek ‘Celali ve Mehmet Bey Hikâyesi’nde karşımıza çıkar: “Mehmet Bey ve 

arkadaşları gidip de dönülmeyen yoldan giderler.”166 

3.1.1.2.2. Engeller 

Destanlarda engeller maceranın kilit noktalarıdır. Aşılan her engel, sevgiliye, başarıya, mutlu 

sona bir adım daha yaklaşıldığının göstergesidir. 

                                                             
166 Ali Berat Alptekin; age., s. 307. 
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Zarlık, durup dinlenmeden otuz gün yürür. Artık yürüyecek hali kalmaz, ayakları yara olur, 

ağlamaktan gözleri kurur. Dua eder yalvarır, Munlık’ı düşünüp uyur. Rüyasında, babasının da 

zamanında gördüğü Hazret-i Hızır’ı görür. Uyanınca eski gücünün geri döndüğünü anlar. Tekrar 

yola çıkar, yüksek bir dağ çıkar karşısına. Gülmez Han’a yetişemeyeceğini düşünür, umutsuzluğa 

kapılır, ağlamaya başlar. Gayıp eren yanına gelir, ona yardım eder. Bu yüksek dağın ilerisi Kalmuk 

topraklarıdır. Gülmez Han’ın avlandığı göl de dağın ilerisindedir. Zarlıkcan, bu Kısravdın gölüne 

ulaşır. 

Orada Gülsarı adlı atının üzerinde Gülmez Han’ı görür. Hanın yiğitleri bu çıplak çocuğu 

öldürmek için mızraklarını atarlar. Çocuk handan Gülsarı adlı atını ister. Han gülüp geçer. Zarlık 

buna darılır. Yiğitleri Gülmez Han’a onun hiç gülmediğini, bu yüzden ona Gülmez Han dendiğini, 

şimdi neden güldüğünü sorarlar. O da, o çıplak ve yaya çocuğun babasının çok ulu padişah 

olduğunu, oğlunu böyle gezdirdiği için güldüğünü söyler. Zarlık çocuk yukarıdaki şehre gelir. 

Yemek yer, üstüne bir kaftan giyer, para ödemeden gider. Kalmuklar bundan şikâyet eder. Zarlık 

onlarla dövüşür, hepsini yener. Kaftanı aldığı dükkâna döner. Çok esmer olduğu için giydiklerinin 

yakışmadığını düşünür, göle gidip beyazlaşıncaya kadar yedi gün yıkanmaya karar verir. Bu sırada 

şehrin halkı kaçıp Gülmez Han’a sığınırlar. Han Kırk yiğidine Zarlık’ı getirmelerini emreder. 

Zarlık’a tek kızı Kuralay’ı vereceğini söyler. Böylece onun gönlünü alacaktır ve Zarlık onların 

yurduna zarar vermeyecektir. Kırk Yiğit gölde yıkanmakta olan Zarlık’ı bulup padişahın kızı 

Kuralay’ı ve atı Gülsarı’yı vereceğini söyler. Zarlık o yiğitlerle birlikte, onları da esir alarak, hanın 

yanına gider. Orada yiğitlerle dövüşür. Han ona kızını, atını, yurdunu hediye ettiğini, yiğitlerini 

öldürmesini istemediğini söyler. Padişah ülkesini korumak için kızını vermeyi teklif eder Zarlık 

yiğitleri bırakır. Gülmez Han kızını getirsinler diye on beş kadını gönderir. Kadınlar giderler ama 

Kuralay yerinde değildir. Çünkü Kuralay’a âşık olan, onunla evlenmek isteyen bir Karadev vardır. 

Bir iblis, Kuralay’ ın Zarlık’a verildiğini gidip Karadev’e söyler. Karadev de kızı kaçırır. Zarlık 

bunu duyunca Gülmez Han’dan Kuralay’ı kurtarmak için onu hazırlamasını ister. Silah yerine zehire 

koyulup sulandırılmış sekiz yüzlü keskin hançer, kanatlı at ve yine silah yerine altın perçem yayı 

ister. Gülmez han, Gülsarı atını ve istediği malzemeleri vererek onu gönderir. Zarlık Karadev’in 

evini bulur, Kuralay’ı görür. Karadev’in etlerini paramparça eder ama dev ölmez, Zarlık’la dövüşür. 

Zarlık zor duruma düşünce dua eder, Hazret-i Hızır yardıma gelir. Çocuk pirlerin yardımıyla 

kuvvetlenir, Karadev’i öldürür. Kuralay’ ı alıp gider, düğünleri yapılır. 

Kahramanın devle mücadelesi konusunda Eliade şu örneği vermektedir: “Nordik geleneğine 

göre, ilk düello Hrugnir adlı devle Thor arasındadır ve Thor onu tek bir kavgada yenmiştir. Bundan 

sonraki savaşçıların da Thor gibi ancak üç başlı bir canavarı yenerek askeri topluluğa yani alplık 

sınıfına geçebileceği ifade edilmektedir. Babil’de Marduk ile Tiamat , Yahudi geleneğinde Yehova 
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ile Rahab ve Leviathan, Hint’te İndra ile Vrtra, Mısır’da Tanrı Ra ile Apopsis bu mücadelelere örnek 

olarak verilebilir. Bizde ise Oğuz Han ile gergedan, Boğaç Han ile boğa, Kazak Kubıkul destanında 

Kubıkul ile ejderhanın mücadelesi söz konusudur ve bunlar yani kahramanın ilk karşılaştığı canavar, 

dev veya ejderha ile mücadelesinde kaosu temsil eden bu canavarın, devin öldürülmesi Türk 

mitolojisinde de diğer mitolojilerde de aynı fonksiyondadır.167 

Zarlık’ın silah seçiminde yine mitolojik unsurlar söz konusudur. 

Kazak anlatmaları arasında kahraman sefere çıkarken genellikle “beş silah”ı kuşanır. 

Köroğlu’nun Esenjolov Ergali tarafından derlenen Kazak eş metninde bu durum şöyle 

karşımıza çıkmaktadır: “Köroğlu’nu mezarda yakalayıp eve getiren dayısı bir gün ava çıkar. Dağ 

başında 41 adamı görür ve onlardan korkup geri döner. Köroğlu’nu onların üstüne gönderir. Köroğlu 

da ; “Bozoğlan gibi dayım/Şu silahlar hakkında her şeyi anlat” der ve bunun üzerine dayısı da şöyle 

der : “Şu yay miras kalmıştır, /Rüstem ile Dastan’dan. /İbrahim ile Halil’den, /Kalmıştı mızrağı.. 

./Atan eski yiğit Davut,/ Sana bırakmıştır, /Savıt (zırh) ile kılıcı/ Beş çeşit silahı as omzuna,/ Eline 

aldığında beyaz mızrağı, /Soktuğunda kana doymasın.” der. 

Kubıkul destanında : “İzin verdi yola çıkmaya, /Çokça verdi silahı da. /Sağlam bir zırh 

giydirdi, /Yayını da bağlatıp /Yiğit silahı “beş silah” /Beşiyle de onu donattı. /Beş silahını kuşanır, 

/Sağlam zırhını da giyer. /“Ya Allah!” deyip atına biner, (Kubıkul 1356-1364) 168 

Sıra dışı ok, görünmeyen ok, sıra dışı mızrak, kancalı mızrak, sıra dışı kılıç, sıra dışı yay, 

altından-gümüşten ve bakırdan olan yay, sıra dışı savaş baltası, sıra dışı keskin bıçak, sıra dışı 

kalkan, sıra dışı gürz, sıra dışı tüfek motifleri Kıpçak sahası epik destanlar içinde savaş malzemeleri 

olarak kullanılmıştır.169 

Zarlık ise silah yerine zehire koyulup sulandırılmış sekiz yüzlü keskin hançer, kanatlı at ve 

yine silah yerine altın perçem yayı ister. Ok, mızrak, silah, hançer, kılıç, yay vb. tüm savaş aletleri 

kahramanın kaosu, kötülüğü simgeleyen canlıyla savaşında ona yardımcı olacaktır. Kanatlı at, 

hançer ve yay destanda sadece ismen geçmiş; işlevsel olarak kahramanın ondan nasıl 

yararlandığından söz edilmemiştir. 

Emel Esin’in “beş silahı icat eden savaş tanrısı” ile ilgili olarak belirttiğine göre; “beş türlü 

silahı ve zırhları icat ettiği rivayet edilen Çin’ li olmayan, olasılıkla Çin’in Kuzey yönündeki iç 

                                                             
167 Metin Arıkan; “Kahramanın Dönüşümü”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2005, s. 

55-64. 
168 Metin Arıkan; Kazak Sözlü Kültür Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri, Ege Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2003, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 135-136. 
169Abdulselam Arvas; Dede Korkut Destanı ve Kıpçak Sahası Epik Destan Geleneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Van, 2009, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 213-220. 
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Asyalı boylara bağlı alp ve savaş tanrısı Ch’ih-yo ile sihirli kılıç K’un-wu destanları, kılıç şeklindeki 

bir savaş tanrısına ibadet geleneği, ant içme töreni hep “Batılı” ve Kuzeyli”, Çinli olmayan 

göçebelerden geçmiştir. Belki değişik ırklardan olmakla beraber, İç Asyalı göçebeler aynı kültüre 

bağlıdır. Nitekim Çin tarihlerinde, Çu devleti kurucusu Wu ile ilgili olarak geçen khyen-lio (Hsiung-

nu döneminde keng- lou/ching-lu) kelimesi ile Herotodos’un Akinakes şeklinde yansıttığı iki ayrı 

adın ikisi de kılıç şeklindeki bir savaş tanrısının simgesidirler. Her iki kelimenin de olasılıkla Türkçe 

Kınırak (iki yanı keskin kama) kelimesinden değiştirildiği anılmaktadır. Böylece Çu alplık geleneği 

onu sanattaki oluşumlarından söz ederken Kuzey Çin’den ve Ordos’tan Batıya doğru, Ötüken 

bölgesinden Kem ve Ulug-Kem’e (Uyuk-Arjan ve Karasuk kültürleri); Ala-tağ’da, Kök-Türk 

harflerine benzeyen bir yazının bulunduğu Esik mezarına; Aral Gölü ve Kamırmağı (Ananin 

kültürü) üzerinden, Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan geniş bir alan göz önünde 

bulundurulmaktadır.”170 

3.1.1.3. Sonuç Bölümü 

Bu bölüme başlamadan önce Kazaklar arasında yaygın olarak bilinen bir efsane ile Munlık-

Zarlık destanı arasındaki bağlantıya dikkat çekmek istiyoruz. 

“Ağacın İçindeki İki İp ve Hüzün Nağmeleri” başlığıyla ulaştığımız bu efsane şu şekildedir: 

“Dombıranın çıkışıyla ilgili yaygın olan efsane hüzünlü bir hikâyeyi barındırır. Eskiden bir 

hanın kızı fakir bir delikanlıya âşık olur ve gizli gizli buluşurlar. Bu durumu fark eden han, 

delikanlıyı öldürtür. Ölen delikanlıdan hamile kalan kız, bir kız ve bir oğlan doğurur. Dedikodudan 

korkan han, çocukları jalmavuza, yani cadıya öldürtmeyi düşünür. Jalmavuz çocukları gözün 

görmediği, kulağın duymadığı bir yere götürüp yemyeşil yüksek bir ağacın başına; kızı doğuya, 

oğlanı batıya doğru çevirip bağlar. Çocukların gözyaşlarının ağaca değdiği yer çürümeye başlar. İki 

bebeğin kalp atışı durduğunda bu ağaç da yaşamını durdurur. Kız ise halk arasında söylenenlere 

dayanamayıp ikizlerini aramaya yola çıkar. Gitmediği yer, çıkmadığı dağ kalmaz. Üzüntüyle günleri 

geceleri uykusuz geçer; umutla ayları, ağlamakla yılları geçer. Sonunda yorgun, halsiz kalan kız 

dinlenmek için çürümekte olan ağacın altına gelip uzanır. Uyuyakaldığında onu büyüleyici bir ses 

uyandırır. İyice dinleyince sesin ağaçtan geldiğini fark eder. Kız gündüz ikizlerini arar, gece ise bu 

ağacın altında hem dinlenir hem de ağaçtan gelen sesle gönlünü avutur. Günün birinde etrafına 

bakmak için ağaca tırmanırken onu devirir. Çok geçmeden rüzgar esince ağaç tekrar canlanır. Kız 

onun sırrını araştırınca ağacın tepesinden dibine kadar oyuk olduğunu görür. Ağacın tepesinde 

incecik çekilmiş ip görür. Bu ipler onun iki çocuğundan kalan iplerdir. Batıdaki ip serbest, doğudaki 

ip ise sert çekilerek bağlanmıştır. Ölmüş ikizinin ipleri olduğundan haberi olmayan kız ağacın bu 

                                                             
170 Metin Arıkan; age., s. 138-139. (Emel Esin; Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001, s. 119-120.) 
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şekilde güzel sesleri verdiğini anlar. Sonra kendisi de ağacı oyup iki ip bağlayıp çalmaya başlar. 

Çalınca çok güzel ses çıkarır alet. Kız, ipin gevşek olanına hüzünlü sesinden dolayı oğluna koyacağı 

Munlık (hüzün) ismini, sert çekilmiş ipe de sesinin acı olmasından dolayı kızına koyacağı Zarlık 

(aşırı üzüntü, hüzün) ismini verir. Aleti gece gündüz elinden bırakmayıp ezgi besteleyip halk 

arasında dolaşıp ikizlerini ararmış.”171 

3.1.1.3.1. Memlekete Dönüş 

Başarıya ulaşan kahramanın memlekete geri dönmesi engellerin aşıldığını, kahramanın 

sınavdan başarıyla çıktığını ifade eder. 

Zarlık bir gün kardeşi Munlık’ı rüyasında görür. Onu almak için Şögirli’nin Dağı’na gitmeye 

karar verir. Zarlık, Kuralay, Gülsarı at, iki bin koyun, at ve kölelerle yola çıkar. Temiz giysilerle 

Munlık’ı almaya gelir. Munlık cadıdan korkup başka bir yere saklanmıştır. Zarlık onu bulamayıp 

ağlamaya başlar. Munlık sesini duyar, iki kardeş kavuşurlar. Munlık abisinin getirdiği giysileri giyer. 

Şögirli’nin güzel bir yerine kafileyi yerleştirirler. Bu sırada Kanşayım yerin yedi kat altındadır. 

Yanındaki köpek yavruları büyümüştür. Bir gün köpek yavrularından birini kaplan çok kötü yaralar. 

Kanşayım dua edip uyur. Rüyasında Hazret-i Hızır ve Gayıp kırk cüceyi görür. Hızır, ona olan her 

şeyi anlatır. Kanşayım uyanır, sevinç gözyaşları döküp şükreder. 

3.1.1.3.2. Ailenin Kavuşması 

Bu epizot anne, baba ve çocukların birbirlerine kavuşması şeklindedir. 

Şanşar Han bir gün Kırk Yiğit’ini yanına alıp Şögirli’ye ava gider. Orada kafası altın, vücudu 

gümüş bir geyik görür. Geyiği diri yakalamak için peşine düşer. Geyik 

Zarlık çocuğun yanına gelir. Zarlık Han, Gülsarı atla birlikte geyiği kovalar. Geyik aksakallı 

dede olur, aslında o geyik Zarlık Han’ın pirlerinden olan Gayıp erenlerden biridir. Zarlık’la Şanşar 

Han’ı kavuşturmak için aralarına girmiştir. 

Masal kahramanlarının veya hanın geyiği kovalaması, geyiğin rehberliğinde bir yerden bir 

yere gidilmesi- beylik etmeye ruhsat niteliğindeki boynuz-taç prototipinin takip edilmesi - Gök 

Tanrı’nın hana veya kahramana dolayısıyla halka gidilecek kutlu yeri veya memleketi göstermesi 

şeklinde düşünülebilmektedir.172 

                                                             
171 www.turkcuturanci.com (erişim tarihi: 1 Kasım 2011) 
172 Metin Arıkan; “Bursa Halk Kültüründe Eski Türk İnançlarının İzleri ve Bunların Türk Dünyası Sözlü 

Anlatmalarındaki Yansımaları”, II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Kitabı Cilt II, Bursa, 2022 Ekim 2005, 

s. 401-413. 
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Bu Gayıp Eren Hızır, Zarlık’a Şanşar’ın babası olduğunu söyler. Zarlık da babasına anlatır, 

sarılıp kucaklaşırlar. Munlık’a müjde vermeye birilerini gönderirler. Munlık annesini ölü ya da dir i 

görmeden babasıyla görüşmeyeceğini ve ona baba demeyeceğini söyler. Bunun üzerine Şanşar Han, 

Munlık, Zarlık ve Kırk Yiğitler Kanşayım’ı aramaya giderler o deryaya. Kanşayım’ın yanındaki 

yavrular Munlık ile Zarlık’ın geldiğini hissederler. Bunu Kanşayım’a anlatırlar. İki yavru kaçar, 

Kanşayım onları takip ederek Munlık ile Zarlık’a doğru gider. Kanşayım daha çocuklarını görmeden 

tanır. Anne, baba ve çocuklar birbirlerine kavuşurlar. Şanşar Han şehre döner, kırk gün şölen yapar, 

altmış gün sonra eğlenceler biter. Padişah tahtına oturunca altmış kadını da cadıyı da cezalandırır. 

Şanşar Han, tahtını oğlu Zarlık’a verdikten bir süre sonra ölür. 

3.1.2. İyrangayıp - Şah Gabbas Destanının Epizot ve Motif Yapısı 

Destan hakkında Batırlık Dastanlar kitabının ön sözünde Ü. Sübhanberdina şu şekilde yorum 

yapmıştır. “İyrangayıp Şah Gabbas” destanının temeli “Bin Bir Gece” ve “Şeh-name”den alınmış 

olağanüstü olaylarla doludur. Şah Gabbas sık sık yurdunu gezip durmaktadır. Bu gibi bir gezisinde 

sığırcı ihtiyarın kızını beğenip evlendi. Beş ay sonra evine döner. Hamile kalan hanımına: “Kız 

doğarsa hangi ismi istersen ver, senin kararındır; eğer oğlan doğarsa adını İyrangayıp koyacaksın.” 

der ve bunu boynuna takarsın, buluşursam ondan tanırım diye altın madalyon verip gider. Arada 

dokuz ay dokuz gün geçtikten sonra sığırcının kızı sağ salim bir oğlan doğurur. Destanın aslı bundan 

sonra İyrangayıp’ın büyüyüp babasını aramaya çıkmasıyla başlar. Okuyucu kendini şaşırtıcı 

olayların içinde bulur. Sonra İyrangayıp ve sevdiği kızla sağ salim kavuşup muradına erer. 

İyrangayıp Şah Gabbas’ta sadece kahramanlık ile iyi niyetlilik övülmemektedir. Yiğidin 

kıza, çocuğun babaya sevgisi de temelde istenildiği gibi verilmiş, jır kahramanlarının hareketi 

dostluğa çağırmış, sevgiye davet etmiştir.173 

Destandaki Şah Gabbas, İyrangayıp’ın babasıdır. Şah Gabbas, karşımıza çeşitli halk 

hikâyelerinde de hikâye kahramanı olarak çıkmaktadır. Kazan Tatarlarındaki “Şahsenem ve 

Garip”174 hikâyesinde Şahsenem’in babası Şah Abbas’tır. Bu hikâyede Şah Abbas, kızını vezirinin 

oğlu Garip’e vermek istemez ve onu sürgüne gönderir. Daha sonra şekil değiştiren kızına âşık olan 

ve onu bir peri kızı zanneden Şah Abbas aşk derdinin ne olduğunu anlar ve kızını Garip’e vermeye 

karar verir. Köroğlu destanı Bağdat Kolu’nda175 Şahoğlu Şah Abbas olarak karşımıza çıkan 

kahraman, “Bağdat ülkesinin hâkimi” güçlü bir şahtır. “Tufarganlı Âşık Abbas ve Gülgez Peri”176 

                                                             
173 Ü. Sübhanberdina; Batırlık Dastandar, Gılım, Almatı, 1995, s. 4-5. 
174 Gülhan Atnur; “Kazan Tatarlarında Şahsenem ve Garip Hikâyesi”, Milli Folklor Dergisi, S. 76, Yıl: 19, 2007, s. 149-

156. 
175 Özet için bkz. Ali Berat Alptekin; Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009, s. 151-160. 
176 Özet için bkz. Ali Berat Alptekin; age., s. 228-229. 
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hikâyesinde İsfahan Şahı, Şahoğlu Şah Abbas; Gülgez Peri’nin ününü duyup onu kaçırtır. Tufarganlı 

Abbas’ı da zehir kuyusuna attırır. Ama âşıklar daha sonra kavuşurlar. “Ercişli Emrah ve Selvi Han 

Hikâyesi”nde177 İsfahan Şahı, Şahoğlu Şah Abbas’ın sarayında kırk âşık vardır. Şah Abbas, bu 

âşıkların şahı olan Âşık Abbas’ın oğlu Emrah’ın sevdiği Selvi Han ile karşılaşıp ona âşık olur. Ancak 

hikâyenin sonunda Emrah ile Selvi kavuşurlar. İyrangayıp Şah Gabbas destanında ise İyrangayıp’ın 

babası olan Şah Gabbas, adil ve güçlü bir padişahtır. Ülkesini kılık değiştirip gezerken İyrangayıp’ın 

annesi ile evlenir ama bir süre sonra onu bırakıp tahtına geri döner. Vezirinin kızına âşık olan oğlunu 

cezalandırır. Metinler karşılaştırıldığında ortak özellik olarak hepsinde Şah Abbas güçlü bir 

padişahtır. Bilmeden bazı olumsuzluklara sebep olsa bile gerçek ortaya çıktığında olumlu bir tavır 

sergilemiştir. İyrangayıp Şah Gabbas destanında da incelediğimiz diğer destanlardaki kahramanların 

babalarına oranla daha ön plandadır, destanda aktif olarak yer almaktadır. Şah Abbas’ın tarihsel 

kimliği konusunda ise Fikret Türkmen, Şah Abbas’ın 16. yüzyılda yaşamış tarihî bir şahsiyet 

olduğunu belirtmektedir.178 

3.1.2.1. Hazırlık Bölümü 

Destanın hazırlık bölümünde anlatıcı kendini tanıtarak giriş yapmaktadır: 

Bir kıssa yayına yazdığım mektubumu 

Allah’ın diline atıp adını, ismini 

Babamız Öndir Halife Hacı adlı, 

Muhammed idi kendi adım 

 

Karkaralı Kazak asıl köküm 

Yazı harfim uyuşmazsa kınamayın  (9-13) 

3.1.2.1.1. Zaman 

Kahramanlık destanlarında yer alan “geçmiş eski zaman” memleket tarihinde ayrı bir öneme 

sahip bir zaman olarak nitelendirilmiştir. Bu devir atalar zamanı, kahramanların yaşadıkları 

zamandır ve bu nedenle özeldir, eserin bütününde hissedilir. 

B. N. Putilov’a göre kahramanlık destanındaki zaman üçe ayrılır: 1.Destancı zamanı 2.Konu 

zamanı 3.Destan devri zamanı. 

                                                             
177 Özet için bkz. Ali Berat Alptekin; age., s. 230-234. 
178 Fikret Türkmen; Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995, s. 10. 
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Destancı Zamanı: Eskiden geçmiş destan zamanı ile dinleyici zamanını ayıran da birleştiren 

de destancıdır. Destan devri kahramanların yaşadığı devir; destancı devri ise o zamanın destan olarak 

anlatıldığı devir olarak ifade edilmektedir. Kahramanlık destanlarındaki destancı zamanı folklorik 

türlerin asırlık geleneğine uygun olarak gelişip devamlılık arz eder. Kahramanlık destanlarında 

müellif zamanı yoktur çünkü destanı yaratan müellif belli olsa bile onun yaratıcılığı anlatıcı zamanı 

dışında görülememektedir. Konu Zamanı: kahramanın yaptığı işlerin örülüşünden doğan konu 

zamanda sanatsal özellik baskın çıkmaktadır. Kahramanlık destanında konu dışında bir hareket 

olmadığından hareketin olduğu her yerde zaman ölçüsü vardır çünkü olaylar zinciri zamana göre 

ilerlemektedir. Destan Devri Zamanı: Destan zamanı olayın başladığı konu vaktine geçtiği yerde 

başlamaktadır. Konu zamanı destan devri içindedir. Bazı destanlarda konu dışında da zamanı 

gösteren olaylar yer almaktadır. Sonuç kısmında yer alan bazı sözlerde kahramanın mezarının yeri, 

onun yaşadığı dönemden bu güne ne kadar vakit geçtiği, akrabalarının kimler olduğu vb. anlatılır 

konu zamanı ile destancı zamanı arasında yer alan bu zaman aralığının destanda, destan devri ile 

dinleyici zamanını yaklaştırmak, bu zaman aralığını inandırıcı kılmak gibi bir fonksiyonu vardır.179 

İncelediğimiz destanda zaman kesin olarak belirtilmemektedir. 

Bir daha söze başlayayım bismillah diye 

Dünya anlatılacak her türlü lafla doluymuş 

Eski zamanlarda yaşayan insanlardan 

Düşündüm biraz kıssa yazayım diye (5-8) 

Bu dörtlükte gördüğümüz gibi olayların “eski zamanlarda” geçtiği belirtilmiştir. 

3.1.2.1.2. Mekân 

Kahramanlık destanları, kesin toponomik adlardan oluşmaktadır. Destanda yer, yurt ve 

kahramanların yaşadığı yerlerin adları verilip gerçek kavramlara yaklaşılmaya çalışılmaktadır. 

Destandaki yer adlarını tam olarak belirlemek mümkün değildir. Birbirinden uzak yerlerin aynı 

çizgideymiş gibi durması gerçek hayata uygun değildir. Ancak destancı dağları bir yerde gölleri bir 

yerde toplayarak uzun bir yol oluşturur ve bu yolu destan geleneğine göre anlatır. Olaylar ve 

konunun fantastik veya temeli gerçeğe dayalı oluşu ölçüsünde zaman ve mekânı etkiler. 

Kahramanlık destanlarındaki mekân olay ile verilir. Olayların oluş sebebi de değişim düzeni de 

                                                             
179 Şakir İbrayev; Destanın Yapısı (Kazak Destanlarında İnsan, Zaman ve Mekân), 

Akt. Ali Abbas Çınar, Atatürk Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, s.85-132. (B. N. Putilov; Geroiçeskiy Epos i 

Deysvitelnost, Leningrad, 1988, s.33.) 
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kahramanların yaşadıkları yerlerle ilişkilidir. Kahramanlık destanlarında çevre betimlemeleri bir 

işlevi yoksa yapılmamaktadır. Dağ, aşılırken; ağaç at bağlanırken anılır. 

Baş kahramanın karşısına çevre bir engel olarak çıkmamaktadır. 

Mekânın “bizim” ve “bizim olmayan” diye ikiye ayrılması mitolojinin izi olarak 

belirtilmektedir. Klasik destanlarda bizden- Nogay, Kıpçak, Kazak; ve bizden olmayan- Kalmak, 

Kızılbas (düşman anlamında), Indıs diye biçimlere ayrılarak verilir. 

Kazak destanlarında Ortaçağ olayları ve yer-su adları bol miktarda kullanılmış ve 

korunmuştur. İlk göçebe toplumun yaşayışına uygun olan yer adları ve kavramları Kıpçak, Oğuz, 

Nogay zamanlarında gözden geçirilerek tarihi gerçeklere uygun olanlar sözlü edebiyatta yer edinmiş 

ve kahramanlık destanlarının temeli olarak kalıplaşmıştır. Dolayısıyla göçebe halkın yaşayışıyla 

coğrafi durumu da destanlara gelenek olarak girmiş ve bu topraklar Kazak destanlarının rahatça 

yayılmasına olanak sağlamıştır.180 

İncelediğimiz destanda ise mekân olarak: 

“Asman şehrinde bir padişah 

Şah Gabbas diyorlarmış onun adına ,, (15-16) 

dizelerinde görüldüğü gibi Asman şehri verilmektedir. 

3.1.2.1.3. Ailenin Tanıtımı 

Genel olarak halk hikâyeleri ve destanlarda sadece baba çeşitli özellikleriyle verilirken anne 

çok silik olarak tanıtılmaktadır. Annenin ikinci planda yer alması hem anlatılan hikâyenin yapısıyla 

hem de Türk aile tipiyle ilgilidir. Aile genellikle soylu kişilerden oluşur. Baba genelde padişah, 

sultan, han, vezir, bey, paşadır.181 

Aile tanıtımı; babanın tanıtımıyla şöyle başlamaktadır: 

“Şah Gabbas diyorlarmış onun adına 

Padişah Şah Gabbas’mış bilsen adını 

Ağızla anlatamazsın saltanatı 

Sadece on bin şehir ona bağımlı 

Görmemiş adam evladını 

                                                             
180 Şakir İbrayev; age., s.133-164. 
181 Metin Ekici; Dede Korkut Hikâyeleri Tesiriyle Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri, AKM Yayınları, S. 101, THH Dizisi, 

S.6, Ankara, 1995, s:13. 
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Halkına adalet sağlamış 

Bir sene tahtta padişah olarak kalmış” (16-22) 

Destanın bu kısmında henüz anne ile baba karşılaşmadığından anne ileriki bölümlerde 

tanıtılmıştır. Şah Gabbas ve veziri bir gecekonduya tanrı misafiri olarak giderler: 

“Gecekondunun içinden birisi çıktı, 

- Buyrun girin, diye saygı gösterdi. 

Kapıyı açıp: - Buyrun, - diye, 

İkisine iltifat etti. 

Oturdu iki garip eve girip, 

Misafir diye hürmet etti ayakta durup. 

Baksa birisi yaşlı, birisi kız, 

Oturdu hayran olup buna bakıp. 

Şehirde sığırcıymış yaşlının kendisi, 

Onları ikisinin gördü gözü. 

Oğlanı yok, eşi ölen bir birisiymiş, 

Yanındaki da yalnız kızıymış. 

Demin kız pak dürüst boylu, 

Güzel yüzlü iyi bir insanmış. 

Fakirliği olmazsa bir huylu, 

Kadın da akıllı ve de insanmış.” (57-72) 

Bu şekilde annenin de iyi huylu, dürüst, akıllı, güzel ve uzun boylu olduğu belirtilmiştir. 

Dede Korkut hikâyelerinde karşılaşıldığı gibi kahraman bir bey veya han ailesine 

mensuptur.182 

Şah Gabbas, tahta geçtikten sonra Veziri Allahbergen’i yanına alıp ülkesini yürüyerek 

gezmeye başlar. Uzak bir şehre varınca gece kalmak için bir eve konuk olmak isterler ancak onları 

kimse kabul etmez. Onlar da şehirdekilerin bu tavrını görüp oradan uzaklaşırlar. Bir gecekondu 

görüp oraya giderler. Gecekonduda yaşayan bir yaşlı ve kızı onları tanrı misafiri olarak evlerine 

                                                             
182 Metin Ekici; age.,s:46. 



Kazak Kahramanlık Destanları 

 

88 
 

kabul ederler. Padişah, babasına altın verip kızla evlenir ama ona padişah olduğunu söylemez. Beş 

ay sonra padişah gitmeye karar verir. Kız hamiledir ve çocuğun onu nasıl bulacağını sorar. Padişah 

da mekânının Asmanya şehrinde, Şah Gabbas padişahın yönünde olduğunu; Yetim Gabbas diye 

ararsa onu bulabileceğini söyler. Çocuk için altın bir madalya bırakır ve oğlu olursa adını İyrangayıp 

koymasını ister. 

Görüldüğü gibi destanda çocuksuzluk yoktur. Ancak Şah Gabbas’ın nikah kıydığı halde, 

İyrangayıp’ın annesine kimliğini açıklamaması dikkat çekicidir. Anneye altın verip bir daha 

dönmemek üzere gittiğini söyler. Ayrıca anne, kız doğurursa ona istediği adı verebilecektir ama 

erkek olursa adını İyrangayıp koymasını ister. 

“İzin, memnuniyet verdim sana 

Zavallı, hiç merak etme bana 

Kız doğarsa istediğimi verdim sana 

Oğlan olsa bizde sayılır doğmuş evlat” (101-104) 

Kız çocuğun evlat sayılmamasını ataerkil yapıya hatta İslamiyet inancı sonucu etkilenilen 

Arap kültürüne bağlamak sanırız yanlış olmayacaktır. 

“Padişah bu sözü dürüst bulmuş 

Koynundan altın madalya alıp vermiş 

-İçinden bağlayıp yürüsün doğmuş evlat 

Bu alameti olsun onun demiş. 

 

Oğlan doğarsa İyrangayıp adını verirsin 

Yola çıksa bir Allah’ a sığınsın” (113-118) 

3.1.2.1.4. Kahramanın Doğumu 

 Kahramanın doğumuyla ilgili pek çok destanda karşılaşılan olağanüstü herhangi bir özellik 

destanda yoktur. Günü geldiğinde anne bir oğul dünyaya getirir ve söz verdiği üzere adını İyrangayıp 

koyar. 

3.1.2.1.5. Ad Verme 

Kahramana ad verme motifi pek çok destan ve halk hikâyesinde karşımıza çıkmaktadır. 
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Ad verme; bazen bir geleneğe bağlı olarak toy şeklinde, bazen çocuğun olmasını sağlayan 

dervişin ad vermesiyle bazen de doğrudan ana-baba tarafından hiçbir geleneğe uyulmaksızın 

yapılmaktadır.183 

İncelediğimiz destanda baba, oğul olursa adının İyrangayıp konulmasını ister ve bunu 

herhangi bir sebebe, geleneğe bağlamamaktadır. 

Padişah Şah Gabbas geri döndükten bir süre sonra kızın bir oğlu olur ve adını İyrangayıp 

koyarlar. Doğumda herhangi bir olağanüstülük olduğundan söz edilmemiştir. 

“Padişah herkese yalnız haktı, 

Kız kaldı padişahtan evhamlandı. 

Dokuz ay on güne hamâl dolup, 

Tanırın şefaatiyle bir oğlan doğdu. 

Evlada İyrangayıp adın vermiş, 

Para alıp varlıklı olan garip yaşlı, 

Zengin oldum diye oturmamış evinde, 

Hâlâ da sığırcı olarak çalışmış.” (141-162) 

“Çocuklara ad verme” motifi indekste (T) harfiyle gösterilmektedir: 

“Babasının ölümünden sonra Ruşen Ali, Köroğlu adını alır. 

Padişah on dört yaşına gelen çocuğa ad vermek için meclisi toplar. 

Derviş, çocuğun adını Beyrek, atın adını Bengiboz koyar. 

Yeni doğan çocuklara, Derdiyok ile Zülfüsiyah adları verilir. 

Dervişin verdiği elmanın yenmesi neticesinde doğan çocuklara Arzu ve Kamber adları 

verilir. 

Padişah ve vezirinin yeni doğan çocuklarına Tahir ve Zühre adları verilir.”184 

Eski Türk inanç sisteminde bir gelenek olarak var olan ad verme, ad insanın ruhu olarak 

düşünüldüğü için ayrı bir yere sahiptir. Manas destanında Cakıp Han, on dört yıl sonra Çıırçı’dan 

bir erkek çocuk sahibi olur ve ad verme toyu düzenler: 

                                                             
183 Metin Ekici, age., s: 18. 
184 Ad verme ile ilgili örnekler için bk. Ali Berat Alptekin; age., s. 351. 
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“Ak boz kısrak soydurdu 

Dört peygamber hocaya 

Adını Manas koydurdu 

Dört peygamber kucakladı 

Peygamber balayı sınadı 

Cerken’den gelen yedi elçi 

Centeğini adamakıllı yiyip gitti 

Manas cin gibi çıkacak deyip gitti 

Kıtay’dan gelen kırk elçi 

Kaynasını adamakıllı yiyip gitti 

Manas Kıtay’ı kıracak deyip gitti 

Nogay’dan gelen on elçi 

Oturup etini yiyip gitti 

Manas kuvvetli çıkacak deyip gitti” 

Manas’taki ikinci ad verme töreni Semetey içindir. Manas’ın ölümünden sonra dünyaya 

gelen oğlunu, Cakıp Han’ın, Abeke ve Köböş’ün kötülüğünden korumak için Kanıkey’in babası 

Kara Han’a getirirler ve Kara Han: 

“Kanıkey’in balasını 

Kanıkey’e vermedi 

Kara Han alıp gitti 

Kara Han alıp baktırıp 

Aladan baytal saldırıp 

Aşa yurdunu toplayıp 

Tepeden baytal soydurup 

Yurdun dört yanını yığdırıp 

İle bir toy çekti 

Ak boz atlı var olmuş 
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Asa dayak elinde 

Ak sakallı bir kişi 

Han Semetey bu olsun 

Ulu atasını öldürsün 

Kavgacı kesik kulak bu olsun 

Beşikte yatıp yetişsin 

Beş yaşında ev yağmalasın 

Doğmadan yatıp cesaretlensin 

Tuurdan düşmeyip çırpınsın 

On beşinde ok atsın 

On beşine çıkar çıkmaz 

Çok kalabalık yurt düzsün 

Han Semetey bu olsun 

Ad veren ak sakal 

Gözden kayboldu” 

Ad verme motifi, Dede Korkut Hikâyeleri’nde “Ol zamanda bir oğlan baş kesmese kan 

dökmese ad koymazlar-idi” sözleriyle verilmiştir ve ad vermeyi toplumun bir değer yargısına 

bağladığını, dolayısıyla bir çocuğun ad almasının gösterdiği kahramanlık doğrultusunda gerçekleşip 

yiğidin bu adla toplumdaki varlığının tescillendiği görülmektedir.185 

‘Çocuklara ad koyma’ motifi Kıpçak sahası destanlarında da sık kullanılan bir motif olarak 

karşımıza çıkmaktadır: 

“Baba Tükti, hana doğacak çocuğa Kubıkul adını koymasını söyler. 

Karadön altmış yaşında çocuk sahibi olunca adını Jubanış koyar. 

Süyiniş’in doğumundan duyulan sevinçten olayı adını Süyiniş koyarlar. 

Halk toplanır ve Ak Han’ın oğluna Kuzı Körpe, Kara Han’ın kızına Bayansılu adını koyarlar. 

                                                             
185 Naciye Yıldız; Manas Destanı (W.Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları: 623, Ankara, 1995, s. 251, 252, 256, 257. 
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Hösrev padişah toy esnasında çocuklarına isim koyar, küçük hanımından olan oğluna Hemra 

adını verir. 

Derviş padişaha kızı olursa Zühre adını, vezire ise oğlu olursa Tahir adını koymasını söyler 

ve kaybolur. 

Zengin adamın oğlu olunca adını Kays koyarlar. 

Alankay’ın ıssıza bırakılan çocuğu bulununca adı Alakay konulur. 

Kırklar mezarda doğan Köroğlu’na mezarda doğan anlamında Köroğlu adını koyarlar.”186 

3.1.2.1.6. Kahramanın Eğitimi 

Destanlarda eğitim genelde silahlı eğitim veya ilmi eğitim olarak karşımıza çıkar. Bu 

destanda ise ilmi eğitim ile karşılaşmaktayız. 

Çocuk dünyaya geldikten sonra annesi onu terbiyeyle yetiştirir. Yedi yaşında bir molladan 

ders almaya başlar. Birçok ilim ve sanatı öğrenir. İlim ve sanatta her şeyi öğrenir ayrıca ok atmak  

kılıç kullanma konularında da eğitilir. 

“Mollası bismillah diye ders vermiş, 

Halk, duyacak şahane gelmiş. 

Üç sene boyunca mollasından ders alıp, 

İlimin çok çığırlarını öğrenmiş. 

İyran’a yardım veren kudretli şah, 

Her sanata çabalandı durmadan. 

On beş yaşına geldiğinde İyrangayıp, 

Sanatları öğrendi birini de atmadan. 

Sanatkâr nakışlamak, çizgi çizmek, 

Ok atıp, kuş ta salıp, kılıç saldırmak. 

Şıklık, tacırlık, dikiş dikmek, 

Bilge bilmeyene akıl söylemek. 

Mükemmel farklı sanat bildi, 

                                                             
186 Abdulselam Arvas; Dede Korkut Destanı ve Kıpçak Sahası Epik Destan Geleneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Van, 2009, Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 396-400. 
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Bir ayak bir kolla ata koşmak. 

Daha bildi sanatı beyit söylemek, 

İnsanın içindeki sırrı düşünerek bulmak. 

Bilge akıllı zeki olmuş alim, 

Sanatı har tarafa olmuş malum. 

Sanatkâr bu dünyada farklı türlü, 

Söyleyin hangisini, bildi tümünü.” 

“Türk destanlarının çoğunda, özellikle kahramanlık destanlarında, gelecekte kahraman 

olacak çocuğun çabuk büyümesi veya başka bir ifadeyle bu sürenin anlatıcı tarafından toplumun 

ihtiyaç veya isteklerine cevap verecek şekilde süratli bir şekilde geçilmesidir. V.Propp bu motifi 

kahramanın doğum motifi ile birleştirerek açıklamaktadır. Ona göre toplum ihtiyacı olan, kurtarıcısı 

olarak gördüğü kahramanın büyümesini bekleyemeyeceğinden kahraman olacak çocuk çok hızlı bir 

şekilde büyümektedir. Kahramanın yetişkin bir şekilde doğduğunu ve onun öbür dünyadan Tanrı 

tarafından gönderildiğine dair yaygın bir inancın bütün Türklerde kabul gördüğünü belirtmektedir. 

Kubıkul destanında kahramanın çabuk yetişmesi şu şekilde anlatılmaktadır: 

‘Yuvarlak yüzlü, pek güzeldir. 

Birinci yaşını doldurur. 

Acı çekip muradına eren Veli Han, 

Böyle bir mutluluk yaşamıştı. 

İki yaşında yürümüş. 

Hayırlı, saygın hanın oğlunu, 

Halkı da beğenmiş, sevmişti. 

Dış görünüşüne baksan, 

Kubıkul oğlan pek sevimli, 

Üçünü geçip dört yaşına basmış. 

Babası ile anası, 

Onunla eğlenip neşe bulmuş. 

Gönlünde dert, kaygı yok, 
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Mutlu bir hayat yaşamış. 

Beş altı yaşlarında, 

Bu bala olgunlaştı. 

Ne kadar nazlı (şımarık) olsa da, 

Yaramaz değil, makûldü, 

Babası ile anası, 

Cömert olduklarını gösterdi. 

Fakir fukara, miskin gelse evine 

Hayır, sadakam” diye elleriyle, 

Dağıttı her gün saçıyı. 

Misafiri yadırgamaz, 

Her zaman açık kapısı. 

Yedi yaşına geldiğinde, 

Atın en iyisine bindi. 

Güzel, gösterişli giyim giydi.”187 

Şakir İbrayev, kahramanlık destanlarında zamanı göstermenin ve zamanın hızlı akmasının 

iki sebebi olduğu belirtilmektedir. İlki olayların seyrekliği veya hızlı oluşu(çok çabuk büyümek veya 

çok uzun yol yürümek), ikincisi ise uzun zaman gerektiren faaliyetleri sıkıştırmak (kahramanın 

büyük bir orduyla tek başına savaşması).188 

3.1.2.2. Macera Bölümü 

3.1.2.2.1. Memleketten Ayrılma 

Memleketten ayrılma veya gurbete çıkma destan ve halk hikâyelerinde sıklıkla 

karşılaştığımız bir yapıdır. Memleketten veya sevgiliden ayrılma nedeni anlatmalarda farklı 

farklıdır. Âşık Garip Hikâyesinde189 Garip başlık parasını bulmak için gurbete çıkarken Tahir ile 

                                                             
187 Metin Arıkan; Kazak Sözlü Kültür Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri, Ege Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2003, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 119-120 (V.Y. Propp; Motiv Çudesnogo 

Rozjdeniya-Uçenie Zapiski LGU, Seriya Filologiçeskaya, L. 1941, s. 97). 
188 Şakir İbrayev; Destanın Yapısı (Kazak Destanlarında İnsan, Zaman ve Mekân), Akt. Ali Abbas Çınar, Atatürk 

Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, s.122-123. 
189 Fikret Türkmen; Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995, s. 20. 



Derya Özcan Güler 

95  

Zühre hikâyesinde 190  Tahir, Zühre’nin babası tarafından çeşitli yöntemlerle sürgün edilerek 

memleketten uzaklaştırılmıştır. Nerin Köse, 144 halk hikâyesi üzerinde yaptığı araştırma sonucunda 

bu hikâyelerin seksen tanesinde, kahramanın gurbete çıkış sebebinin “herhangi bir sebeple âşık 

olduğu sevgiliyi arama” olduğunu, on altısında da kahramanın kendine eş aramak için yola çıktığını 

belirtmiştir. 191 

M. Ekici’nin belirttiği gibi memleketten ayrılma, “iradi” olarak ayrılma ve “zorunlu” veya 

“şartlar gereği” ayrılma olarak ikiye ayrılabilir. İyrangayıp’ın, babasını aramak üzere “iradi” olarak 

memleketinden ayrıldığını söyleyebiliriz. 

Mircea Eliade’ye göre ise yeni, bilinmeyen, işlenmemiş bir ülkeye yerleşmek yaratılış 

eylemine eş değerdir. 192 

İyrangayıp, eğitiminden sonra eve gelir, annesine babasını sorar. Aldığı bilgiler 

doğrultusunda babasını aramak için memleketinden ayrılır. 

“O çocuk annesine cevap vermiş, 

- Ey anne, gönlüme bir hayal gelmiş. 

Utanmadan gerçeği söyler misin, 

Annem sensin, babam var mıymış?”(173-176) 

“Konuşmuş İrangayıp annesiyle: 

- Ben gidiyorum, anne, yalnız kalıyorsun. 

İnşallah anne görüşürüz sizinle, 

Yaşarsın hudanın desteğiyle. 

Bir daha görüşmesek razı ol, 

Allah izin vermezse bendenin çaresi yok. 

Dedesiz diyen sözdü duyurarak 

Giremezsin halkın arasına. 

Delikanlı tevekkül diye çıktı yola, 

Tanrım neyi nasip etmez insana. 

                                                             
190 Fikret Türkmen; Tahir ile Zühre (İnceleme-Metin), AKM Yayınları: 165, Ankara, 1998, s. 183. 
191 Nerin Köse; “Türk Halk Hikâyelerinde Gurbet”, Millî Folklor Yayınları, İzmir, 1997, s. 62-83. 
192 Mircea Eliade; Ebedi Dönüş Mitosu, İmge Kitabevi, Ankara, 1994, s.24. 
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Hangi yöne gitmesini bilmedikten, 

Zavallı çıkıp gitti düz çöl tarafına” (201-212) 

3.1.2.2.2. Âşık Olma 

Türk destan ve halk hikâyelerinde “rüya” ve “rüyada âşık olma” oldukça sık rastlanan 

motiflerdendir. 

“Mustafa Cemiloğlu, 120 hikâye ve bu hikâyelerin 250’ye yakın benzer metni üzerinde 

yaptığı çalışma sonucu hikâyelerdeki âşık olma motifinin belli başlı birkaç yapıda teşekkül ettiğini 

söylemektedir. Bunlar: a. Rüyada (Bade içerek) Âşık olma b. Yıldırım Aşkı c. Aşka Dönüşen 

Mektep Arkadaşlığı (Buna, aynı ortamda yetişen gençlerin birbirine âşık olması da denilebilir.) d. 

Resme Âşık olma’dır. 

Kazak Köroğlu anlatmalarında Köroğlu’nun âşık olması ve evlenmeleri şu şekillerde 

anlatılır: 

a) Kızı görüp âşık olup evlenme 

b) Beşik kertmesi sonucu evlenme 

c) Kendisinin adını, şanını duyan kızlarla evlenme 

d) Savaşta yendiği kişinin kızını ganimet olarak alıp, evlenme”193 

Köroğlu’nun Anadolu anlatmalarında, Köroğlu kızın bizzat kendisini veya fotoğrafını 

görerek âşık olur. Bazı anlatmalarda rüyada âşık olma motifiyle de karşılaşılmaktadır. 194 

Rüyada âşık olma motifi, “Tahir ile Zühre” hikâyesinde de karşımıza çıkmaktadır. Tahir 

sürgüne giderken uğradığı ülkenin padişahının kızı yahut misafir kaldığı köşkün sahibinin kızı onu 

rüyalarında görerek âşık olurlar.195 

İlhan Başgöz’ün “Türk Halk Hikâyelerinde Düş Motifi Zinciri” makalesinde, düşün ya 

büyük bir umutsuzluk ya zor bir işte yorulma ya da bir dayak veya işkenceden sonra görüldüğü 

belirtilmektedir. (Nitekim İyrangayıp beş ay yol yürüdükten sonra uyuyunca düş görmüştür.) Düş 

görme şaman ayinleriyle bağdaştırılmıştır; şamanlar, şaman olabilmek için bir eğitimden geçerler 

ve bu eğitim ya düşler ya da kendinden geçmelerle şaman adayına ilham edilir. Düş motifleri zinciri, 

                                                             
193 Metin Arıkan; Kazak Sözlü Kültür Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri, Ege Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2003, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 69. (Mustafa Cemiloğlu; “Azerbaycan ve Anadolu 

Halk Hikâyelerinde Kahramanların Âşık Olması ile İlgili Motifler ve Bunların Yapısı, TDK Türk Dünyası Dil ve 

Edebiyat Dergisi, S. 3, Ankara 1997, s. 62-91. 
194 Metin Arıkan; Köroğlu’nun Kazak Varyantları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1999. 

(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 69-70. 
195 Fikret Türkmen; Tahir ile Zühre İnceleme-Metin, AKM Yayınları:165, Ankara, 1998, s.184. 
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Asya Şamanlığının bir kalıntısı olarak bildirilir ve Asya Şamanlığının en önemli unsuru olan 

kendinden geçme aşka düşen kahramanın ruh hali olarak betimlenir.196 

İyrangayıp rüyasında ise âşık olacağı kızı görene dek, açtığı perdelerde önce ıslık çalarak 

saldıran bir ejderha, anırıp saldıran bir aslan ve üçüncü olarak da eli kılıçlı, demir giymiş çok sayıda 

askerle karşılaşır. İyrangayıp’ı bu üçünden de, iki kuşun şakımaları kurtarır. Son perdeyi açınca kızı 

görür ve âşık olur. Yine kuşların sesiyle uyanır. 

“Rüyalar bazen hikâyeyi birbirine bağlamada çapraz veya tekrar edilen (leit motif) bir motif 

fonksiyonuna sahiptir. Bazen anlatımın başında ortaya çıkan rüyanın içeriği hikâyenin yapısına etki 

eder. Bazen de haber verme, ikaz etme gibi realist olaylara dayalı unsurlar taşımaktadırlar.” diyen 

Umay Günay; halk hikâyelerinde hikâye kahramanını âşık olmaya ulaştıran rüya motifinin karmaşık 

bir motif olduğunu da vurgulamaktadır.197 

İyrangayıp’ın memleketinden ayrıldıktan sonra başına gelenler ilk etapta anlatılmamıştır. Bir 

şehre gelmesi, orada yaşananlar sonucu aslında babası olan Şah Gabbas tarafından ölüme mahkûm 

edilmesi ve ölmeden önce başına gelenleri anlatması sonucu macera tamamlanmıştır. Destanda önce 

bu darağacına asılacağı zaman verilmiş İyrangayıp’ ın anlattıkları sonraki bölümde ortaya çıkmıştır. 

Biz destanın daha kolay anlaşılması açısından memleketinden ayrılmasından sonra yaşadığı olayları 

aktarıp sonra son sahne olan padişahın onu cezalandırmak istediği bölüme geçmeyi uygun bulduk. 

“Bir gün gönlüne gezi yapma hayali düşmüş ve yola çıkmıştır. Deniz kıyısında ve bozkırda 

beş ay yürüyüp bir gece acayip bir rüya görür. Rüyasında Kaf Dağı’ndaki bahçeye iner ve altın kafes 

içinde kanatları yakut ve gevher ateşleri yanan iki kuş vardır. Kuşlar, ondan gevherden yapılmış bir 

tahta oturmasını söylerler. 

“Denizin iki ay yürüdüm yakasında, 

Üç ay yürüdüm engin bozkırında. 

Bir günü gece uyuyarak yatmış idim, 

Bir acayip rüya gördüm inanır mısın? 

Padişahım, rüyamda göğe uçmuşum, 

Kaf dağındaki bahçeye inmişim. 

Altın kafes içinde şakıyıp duran, 

                                                             
196 İlhan Başgöz; “Türk Halk Hikâyelerinde Düş Motifi Zinciri”, Folklor Yazıları, Adam Yayınları, İstanbul, 1986, s. 

24-38. 
197 Umay Günay; Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993, s. 90. 
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Ben izledim iki kuşun şahanesini. 

Yanına iki kuşun hemen yetiştim, 

Hürmet etmiş gibi oldu, saygı gösterip. 

Dünyayı şakırdığında hareket ettirdiği gibi 

Kalmamış hiçbir sırrım hoşum kaçıp. 

İki kuş durdu o zaman kanat çırpıp, 

Kanadında yakut, gevher ateşleri yanıp. 

İkisi bana bakarak cevap söyledi, 

Dilinden konuştuğunda şerbet akıp. 

Ben durmuştum şaşırıp hayrete düşüp 

Gevherden bir taht dur nurlanıp. 

- Üstüne bu tahtın otur, - diye, 

İki kuş kılmış emir ben garibe.” 

Oturduğunda ipek perde asılı bir yer vardır, tahttan inip o perdeyi açmasını söyler kuşlar ve 

çocuk perdeyi açınca bir ejderha ıslık çalıp saldırır, sonra da ejderha düşer. Çocuk, şaşkınlığını atıp 

kendine gelince daha güzel bir perde olduğunu görür ve perdeyi açtığında karşısına bu sefer bir aslan 

çıkar, çocuk korkudan bayılmak üzereyken aslan da bayılıp düşer. Karşısına daha da güzel bir perde 

çıkar, perdeyi açınca bu sefer karşısına kara sinek sürüsü kadar çok, eli kılıçlı demir giysili askerler 

çıkar, çocuk bayılır ve kendine geldiğinde askerler kılıçlarını kınına koyup boyunlarını eğerler. 

Çocuğun korkmasına kuşlar gülerler. Bir perde daha çıkar karşısına ama korkudan yaklaşamaz. 

Kuşlar artık tehlikeli bir şey kalmadığını ve içeri girebileceğini söylerler. Korkarak perdeyi açtığında 

altın yatağın üstünde on beşinde dolunay gibi güzel bir kız görür. Çocuk orada kuşların şakımasıyla 

bayılıp düşer. Kendine geldiğinde kızı yanında görür ve âşık olur. Kıza kim olduğunu sorunca 

kız,oranın Sihirli şehir olduğunu, kuş padişahı Tayirmelik’in atası olup cin ve insanoğlu arası, deve 

ve periye yakın bir soy olduklarını söyler. Adı Şamşibanu’dur ve Allah onların kaderini birbirlerine 

yazmıştır. Yaşları yirmi beşe gelince nikahlanacaklarını bu zamana dek İyrangayıp’ın çok sıkıntı 

çekeceğini, sabretmesi gerektiğini söyler. Yüzüklerini birbirlerine verip değişirler ve çocuk 

kulağında kuşların sesiyle uyanır.” 
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3.1.2.2.3. İkinci Gurbete Çıkma 

“İyrangayıp, kaderin yazdığını görmek için denizin kıyısında yürümeye devam ederken 

karşısına bir gemi çıkar. Gemidekiler onu görüp zavallı diye gemiye alırlar. Gemiyle giderlerken bir 

fırtına olur, gemi parçalanır, herkes can derdine düşür, İyrangayıp bir tahta bulup ona sarılır ve on 

gün on gece akıntıyla gidip en sonunda bir karaya ulaşır. Deniz kıyısındaki bu şehrin nasıl bir yer 

olduğunu, Müslüman mı kafir mi olduğunu, başına neler geleceğini bilmediğinden ve gece 

olduğundan şehre giremez. 

Mezarlıkta kubbe gibi bir kabir görür ve içine girip yatar. Bir süre sonra kubbenin içi gün 

gibi aydınlanır, insan boyunda bir sandık parlayarak topraktan çıkar. Sandıkta başı kılıçla kesilmiş, 

üstü başı kanlı bir kadın yatmakta ve can çekişmektedir.” İyrangayıp kıza yardım edip onu iyileştirir. 

Beraber Zir(sihir) şehrine gelirler. 

“Şehre gece olduğundan giremedim,  

Nereye yatarım bilemedim. 

Varmış bir kabir kubbe gibi,  

İçine onun girmeyi düşündüm. 

 

Ya efendi, o kubbede yatakaldım,  

Dinlenip rahata batakaldım. 

Baksam bir zaman ayağa kalkıp,  

Geliyormuş gün ağarıp. 

 

Kubbenin içi aydınlandı sonuçta, 

 Baktım ben garip fakir etrafıma. 

Kişi boyundaki bir sandık, han efendim,  

Parlayıp çıkıyor topraktan. 

 

Yerimden kalktım adım basıp,  

Baktım o sandığın ağzını açıp. 

İçinde o sandığın bir kız yatmıştı,  

Han efendim, bu arada kaldım şaşıp. 

 

Sandıkta kadın öleyatmış,  

Şaşırıp bakadurdum garip fakir. 
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Neden öldüğünü öğreneyim diye,  

Yerden alıp çıkardım artık. 

 

Başı kılıçla kesilmiş, 

Tüm vücudu kızıl kanla örtülmüş.  

Gövdesinde kızın canı çekişip,  

Zavallı kız ölmek üzere kalmış. 

 

Zavallı kız ölmek üzere kalmış, 

Bendeye ölüm yakınmış. 

Sandıktaki bir torbaya alıp baksam,  

On kadar kırmızı dilda altın varmış. 

 

Garip kız o arada nefes aldı, 

Söylemek için biçarede hâl olmadı. 

Altını elime alıp şehre gittim,  

Bırakıp oraya aziz canı.” 

“Şah Gabbas bir gün kılık değiştirip yola çıkar ve pazarda İyrangayıp’ı görür sanatından ve 

maharetinden etkilenir, onun evine tanrı misafiri olarak gider. Çocuk kim olduğunu bilmediği bu 

misafire hürmet eder kim olduklarını sorar ki o anda yer altından üç kız çıkar. Onlara padişah Şah 

Gabbas’ın veziri Allahbergen’in Gaziza adlı bir kızı olduğunu, kızın onun nuruna âşık olduğunu ve 

misafirliğe davet ettiğini söylerler. İyrangayıp, misafiri olduğunu ve kimseyi tanımadığından 

gitmeyeceğini söyler. Kızlar geri döner, bu sefer yer altından elleri kılıçlı kırk kız çıkar ve onları 

zorla han kızının sarayına götürürler. İkisi geceyi sarayda geçirir. Şah Gabbas evine dönünce vezirini 

çağırır ve onunla birlikte kılık değiştirip İyrangayıp’ın evine giderler. Önceki günden farklı giyindiği 

için çocuk onu tanımaz, tanrı misafiri olarak eve girerler. Otururlarken yine kırk kız çıkıp gelir ve 

üçünü alıp Gaziza’nın altın sarayına götürürler. Kız onları tanımaz ve konuklar geceyi orada 

geçirirler. Sabah evlerine dönerler. Padişah, vezirine bozulan halkı düzeltmeye çalışırlarken kızının 

bozuk çıktığını söyleyerek kızın cezalandırılmasını ister. Vezir, kimse bilip rezalet olmadan hepsini 

öldürmeyi teklif eder ve han kızı ile kırk kızı dar zindanın içine hapsederler. Sonra çocuğu getirtir 

ve onun da dar ağacına asılması için emir verir. Halk acıması için padişaha yalvarır, çocuk da 

yaptığının günah olduğunu söyler ve cellada boynuna darın ipini bağlamasını başını yaralamasını ve 

üstü kanlıyken onu öylece padişaha götürmesini ister. Padişahın karşısına çıkan çocuk, onlara 
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başından geçenleri anlatmak istediğini, sonra öldürmelerini söyler. Padişah çocuğu affetmeyeceğini 

ama anlatacaklarını dinleyeceğini söyler. İyrangayıp anlatmaya başlar.” 

Destanda yer altından önce üç sonra kırk kız çıkmaktadır. Yer altı mitolojide karşımıza şu 

şekilde çıkmaktadır: 

“Orta ve Kuzey Asya’ daki Türklerde ve komşularında Gök Tanrı’ nın yedi veya dokuz 

oğlundan söz edilir. Bu ifade onların oturduğu yedi ya da dokuz gökküresi ya da katı olduğunu 

göstermektedir. Gök katları bu şekilde tasavvur edildiği gibi yer altı da belirli sayıda katlara bölünür. 

Karagas ve Soyotlar gökleri üç kat olarak düşündükleri gibi yeraltını da üç kat olarak 

düşünmekteydiler. Ancak Orta ve Kuzey Asya’ daki Türk veya onların komşuları olan topluluklarda, 

yer altı, her biri şamanın geçmesi için birer engel teşkil eden yedi ya da dokuz katlı olarak 

düşünülmüştür. 

Yer altındaki katlardan söz edilirken en çok Erlik’ in beşinci ya da dokuzuncu katta oturduğu 

belirtilir. Ondan aşağıdaysa Altaylıların ‘Kasırgan’ dedikleri cehennem bulunur. ,,198 

Üç sayısı, yer altından üç kızın çıkması şekliyle formulistik sayı olarak kullanılmıştır ve 

indekste (Z) harfiyle gösterilmektedir: 

“Kervancıbaşı, Köroğlu’na üç gün misafir olur. 

Köroğlu, Hasan Bey’e darda kaldığı vakit birbirine sürtmesi için üç kıl verir. 

İhtiyar, çelimsiz taya dua ederek üç aylık yolu üç günde almasını söyler. 

Kirmanşah üç defa bade içer. 

Çocuk üç yaşına gelince yaşı konulur. 

Meclis üç gece çocuğa isim vermek maksadıyla toplanır. 

Yusuf ve Züleyha, evliliklerinden üç gün sonra rüyasında Hazret-i Hızır’ı görürler. 

Üç kardeş, üç defa Yusuf’ un yanına buğday almaya gelirler.”199 

“Üç sayısı, sayıların tekrarlanması ve vurgulanması bakımından en zengin alan Şamanizmle 

karışmış eski Türk kozmolojisidir. Gök ve yer olarak iki temel unsurda toplanan eski Türk dinsel 

inanışlarından yer unsuru zaman içinde yer-su-atalar şeklinde üçe bölünmüştür. Kültiğin yazıtında 

                                                             
198 

Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 196. 
199 Ali Berat Alptekin; age., s.356-358. 
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da belirtildiği gibi insanın yeryüzündeki konumu vurgulanırken dünya temel olarak üç bölüme 

ayrılmaktadır: gök, yer ve ikisi arasında insanoğlunun yaşadığı yeryüzü.”200 

Üç sayısı, “Üç atanın oğlu Müslüman” ifadesiyle, özellikle Müslümanların kaç boy olduğunu 

anlatmak için Manas destanında sıklıkla kullanılmıştır.201 

Yeraltından önce üç sonra kırk kız çıkmaktadır. Kırk kızlar, Bozcigit destanında da karşımıza 

çıkmaktadır. 

“Karaşaş kızın sarayındaki kırk kız; onun can yoldaşı, sırdaşı, oyun ve eğlence arkadaşı, her 

derdine dert ortaklarıdır. Onlar hizmetçi (kün) değildir. Hizmet ettikleri tek kişi Hankızı’dır.” Kırk 

kızların veya destan ve hikâyelerde görüldüğü üzere hanların, şehzadelerin yanlarından hiç 

ayrılmayan Kırk Yiğit’in hiçbirinin adı bilinmez, hiçbiri kişilik özelliğiyle bireysel olarak 

destanlarda yer almaz. Onların kırkı birden tek kişilik halinde yer alırlar.202 

Türk destan ve masallarında çok yaygın olan “kırk kız” veya “kırk yiğit” motifinin kökeni 

çok eski çağlara dayanmaktadır. Beylerin yanında “kırk yiğit” olduğu gibi hatunların da “kırk kız” 

bulunmaktadır ve bunlar da tıpkı hatunlar ve beyler gibi soylu ailelere mensupturlar.203 

Kırk sayısı indekste (Z) harfiyle gösterilmektedir: 

“ Köroğlu, Hasan Bey’ e kırkıncı odayı açmamasını tembihler. (6) 

Köroğlu, gittiği yerden kırkıncı gün dönecektir. (6) 

Şemsinur’ un yanında kırk cariye vardır. (15) 

Kamber, kırk arkadaşı ile harami başının yanına uğrar. (15) 

Evlilik imtihanında Beyrek atını kırk adım ileriye atlatacaktır. (29) 

Kerem, kırk kızın içinden sadece Aslı’ ya bakar. (41),,204 

Kırk sayısı Kutadgu Bilig’de insanın olgunluk yaşı olarak gösterilmiştir. “Kimin yaşı kırkı 

geçerse / Gençlik insana ‘Allaha ısmarladık’ der.” Divan-ı Lugat’it-Türk’te kırk sayısı zamanın 

uzunluğunu anlatan bir atasözünde kullanılmıştır. “Kırk yıla kadar zengin ile yoksul bir olur çünkü 

ya ölüm gelecek ya da zaman değişecektir.” Halk inanışlarında, doğum ve ölüm adetlerinde kırk 

sayısı yine karşımıza çıkmaktadır. Emine Gürsoy Naskali, Ülker veya Süreyya yıldız grubunun 

                                                             
200 Yaşar Çoruhlu, age., s. 195. 
201 Naciye Yıldız; age., s.441. 
202 Hatice Direk; Kazaklarda Bozcigit Anlatması, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2010, 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 76-78. 
203 Abdulkadir İnan; “Türk Destan ve Masallarında ‘Kırklar’ Motifi”, Makaleler ve İncelemeler, I. Cilt, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, s. 238-240. 
204 Ali Berat Alptekin, age., s.359-361. 
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Mezopotamya’da kırk gün süreyle gözden kaybolduğunu belirtmiş ve bu kayboluş Babil’de kırk 

sayısının endişe ve sabır ile anılmasına sebep olmuştur. Kırk günlük bekleme süresinin bu nedenle 

Mezopotamya bizim kültürümüze geçmiş olma olasılığının yüksek olduğunu belirtmiştir. Kırk 

Erenler veya Kırklar Türk halklarının mitolojik görüşlerine göre sonsuza kadar yaşayacağına 

inanılan varlıklardır.kırklar veya kayıp eren ruhlarının koruyuculuk işlevi İslamiyet öncesi dönemin 

inançlarıyla ilişkilendirilmektedir. Şamanist inanca göre ölünün ruhu bedenini kırk gün sonra terk 

eder. Kırgızların oluşumunda da kırk kızın rolü olduğuna inanılmaktadır. Sağın Han adlı Kazak 

hükümdarının kızı, kırk cariyesiyle ırmağın kıyısında parmaklarını suya daldırarak gebe kalırlar. 

Hükümdar bunları mağaraya sürer. Orada çoğalarak Kırgız budununu oluştururlar.205 

Kırk sayısı tasavvufta da önemli bir yere sahiptir. “Kırk sayısının Türk folklorundaki önemli 

yeri yanında “erbain”, “çile” gibi tasavvufi terimlerle de değeri artmış ve şiirlerde çok kullanılmıştır. 

Özellikle “kırklar” diye bilinen Hak erenleri tasavvufta sıkça geçer. Dünyayı idare eden bu kırk 

erenin başında kutb (değirmen taşının etrafında döndüğü eksen. Tasavvufta Tanrı’nın ilk taayyün ve 

tenezzülü olan Hakikat-i Muhammedi’ye mazhar olan kişi. Kainat o kişinin etrafında döndüğü için 

ona kutb denir.) veya kutbu’l aktab bulunur. Bunların “yediler”, “üçler” gibi üst makamları vardır. 

Alevi-Bektaşi inanışında kırklar meclisi vardır. Kırkların başında Hz. Ali bulunur.”206 

3.1.2.3. Sonuç Bölümü 

3.1.2.3.1. Kavuşma ve Düğün 

Destan, İyrangayıp’ın hem annesine hem babasına kavuşması ve evlenmesiyle son 

bulmaktadır. Ancak bu destanda iki eşle evlilik söz konusudur. 

“Böylece İyrangayıp, Şah Gabbas’a her şeyi anlatır. Ancak Şah Gabbas yine de 

öldürülmesini emreder. En son İyrangayıp kim olduğunu söyler. Dedesi yaşlı bir sığırcı, annesi fakir 

bir kızdır; babası Yetim Gabbas adlı biridir ve babasından alameti olan bir madalyası vardır. Padişah 

bunu duyunca tahttan düşer, olanları hatırlayıp oğlunu kucaklar. İyrangayıp iyileşir, tacını giyip 

tahta çıkar. Hem vezirin kızı Gaziza hem de Şamşibanu ile nikah kıyar. Annesiyle dedesini de yanına 

aldırır, mutlu bir hayat geçirirler.” 

“Çok eşle evlilik” indekste (T) harfiyle gösterilmektedir: 

“Beyrek hem Kral Kızı hem de Akkavak Kızı ile evlenir. 

                                                             
205 Ahmet Özgür Güvenç; “Kırk Sayısının Halk Edebiyatı Ürünlerinde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk 

Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:41, Erzurum, 2009, s. 85-97. (Emine Gürsoy Naskali; 

“Manas Destanında Kırk Yiğit(Niçin Kırk Yiğit), Türk Dili, 529, 1996, s. 56-59.) (Kırgız budunu ile ilgili bkz. Ziya 

Gökalp; Türk Uygarlığı Tarihi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1991, s. 75.) 
206 İskender Pala; Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1998, s.240. 
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Şah İsmail; Gülizar, Gülperi ve Arap Üzengi ile evlenir. 

Emrah, önce Selvihan ile sonra da Selatin Peri ile evlenir. 

Mahmut Gazi, gittiği yerlerde değişik tipte hanımlarla evlenir.”207 

 

Destanda sonuç kısmı şu dizelerle anlatılmaktadır: 

 

Millet toplandı padişahın emri için, 

Bin kişi kuruyup durdu sokak başını. 

Her sokağa serip ipek halıyı, 

Düzeltip değiştirdi şehir içini. 

İpekten sahraya çadır kurmuş, 

Oyuncu birkaç adam oynayıp durmuş. 

Safkan atlara binip kızın önünde, 

Hizmetçi üç yüz yiğit hazır durmuş. 

 

Kıssanın sonuçlandıracak zamanı geldi, 

Mesela biçarenin başına gelen olaylar. 

Değişip kırk kızını yanına alıp, 

Gaziza da çıktı vezir kızı. 

 

Şahane yapıp durdu toplanmış halk, 

Hizmetçiler kız gelecek diye hazır durmuş. 

Önce anlatıldığı gibi yeri yarıp, 

Kız geldi binlerce askeriyle. 

 

                                                             
207 Ali Berat Alptekin; age., s.350. 
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Başına İyrangayıp tacını giydi, 

Kırk gün şölen verdirip halkını topladı,  

Vezir kızı, aşkı Şamşibanu, 

Bu yerde ikisi ile nikâh yaptı. 

 

Yiğitler, görmüş müydünüz böyle kepi,  

Ezelde Allahü tealâ kader etti. 

Kaç yıldır zorluk çekip gezdi,  

Muradına İyrangayıp sonunda ulaştı. 

 

İyrana bu mihneti Allah vermiş,  

Annesini dedesi ile alıp gelmiş,  

İki ülkeye eşit padişah olup, 

Öylece İyrangayıp mutlu hayat geçirmiş. 

 

Mesela Muhamedgali lakap adım, 

Öndir Halfe diye söylemiş dedem adını. 

İyrangayıp padişah olduğu zaman,  

On bin şehir vermiş vergi 

 

Gaziza, peri kızı Şamşibanu,  

İyrangayıp üçü baldan tatlı. 

Böylece dünyada mürüvvet görüp,  

Ölümüne kadar olmuş sevimli. 

 

Birbirini severek geçirdi hayatı, 

Beyit şekline getirdim asıl duyguyu. 
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Jusupoğlu Abdirahman Bey’e, 

Gönderdim bu kitap emaneti. 

Destanın sonunda anlatıcı bu metni Jusupoğlu Abdirahman Bey’e sunduğunu bildirmektedir. 

3.1.3. Şakir - Şakirat Destanının Epizot ve Motif Yapısı 

Destan hakkında kitabın ön sözünde şu bilgiler verilmektedir: Doğu konulu “Şakir - Şakirat” 

destanı da samimiyete, dayanıklılığa bağlıdır. Jırda ağabeyli - kardeşli iki yetim çocuğun birbirine 

düşkünlüğü , birçok zorluk ve azap görseler de iyilik yolundan çıkmayarak sonunda ikisi iki ülkeye 

padişah olarak muratlarına ermeleri anlatılmıştır. 

Şakir ile Şakirat; insanlara iyilik yapan, eksiklerini gideren, onları çeşitli zorluklardan 

kurtaran, gerçekten de halkın sevdiği yiğitler arasında anılırmış. Eserde baba ile çocuklarını ayıran 

üvey annenin kurnazlığı ile zalimliği; çekingen, uyuşuk padişahın çocuğunu ölüme yollayan 

pasifliği; ölüp kalan Şakir’i dirilten ihtiyar karıkocanın iyi dileğinin yerine gelmesi; Şakirat’ın 

ejderhanın ağzından balıkçı ihtiyar ile yaşlı karısının kızlarını kurtarışı; mal için, şöhret için iyi 

insanlara azap gösteren yöneticilerin, vezirlerin, tüccarların zalimlik, kötülük hareketleri vb. üst üste 

hayatlarının değişmesi ustaca tasvir edilmiştir. 

“Şakir- Şakirat” destanının Kazan ihtilalinden önce basılıp çıkan nüshaları Bahtiyar’ın adıyla 

ilişkilendirilmiştir. Bahtiyar 10. asırda yaşayan İyzaddin Bahtiyar Paşa’nın saray akınıdır. O, 

“Bahtiyari” adıyla “Yusuf- Züleyha” poemasını söyleyen kişidir. “Şakir- Şakirat” destanını da yazan 

o Bahtiyar mı başkası mı bunu tespit etmek gereklidir. 

3.1.3.1. Hazırlık Bölümü 

3.1.3.1.1. Zaman 

Kahramanlık destanlarında zaman ve mekân üç grupta incelenmiştir: 1. Realist (fiziki) 

zaman ve mekân: insanın dışındaki gerçek olan değişimlere ve bunların yer değiştirme özelliklerine 

bağlıdır, fiziki zaman ve mekân sınırsızdır. 2. Kavramsal zaman ve mekân: insan, dünya ve insanın 

duygu dünyasında toplanan kavramlar (her halkın kullandığı ayi gün ve takvimler). 3. Duygulu 

zaman ve mekân: insanın duygu ve düşüncesinin, psikolojik durumunun değişmesiyle ilgilidir (bir 

halk eseri içinde sürüp giden zaman ve mekâna bağlı olarak kişinin gönül hoşluğunun değişmesi). 

Kahramanlık destanlarında yer alan “geçmiş eski zaman” memleket tarihinde ayrı bir öneme 

sahip bir zaman olarak nitelendirilmiştir. Bu devir atalar zamanı, kahramanların yaşadıkları 

zamandır ve bu nedenle özeldir, eserin bütününde hissedilir. Kahramanlık destanlarında zamanı 

göstermenin ve zamanın hızlı akmasının iki sebebi olduğu belirtilmektedir. İlki olayların seyrekliği 
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veya hızlı oluşu (çok çabuk büyümek veya çok uzun yol yürümek), ikincisi ise uzun zaman 

gerektiren faaliyetleri sıkıştırmak (kahramanın büyük bir orduyla tek başına savaşması). 

Kahraman olayların tam ortasında durmaktadır. Zamanın hepsi kahramanın etrafında 

toplanmıştır. Kahramanlık destanının zaman merkezi, kahramanın gücünün yerinde olduğu 

dönemdir. Genelde destanlarda kahramanın ihtiyarlayıp elden ayaktan düşmesi anlatılmamaktadır. 

Kahraman yabancı ülkede ne kadar kalırsa kalsın, amacına ulaşması ne kadar zaman alırsa alsın 

anne ve babası destandan çıkmaz çünkü onlar yaşadıkça kahraman da ihtiyarlamaz. Çünkü 

kahramanın ihtiyarlaması vb. kahramanlık kavramına uygun düşmemektedir. Kahramanın yürüdüğü 

yol, vardığı yer yaz olarak tasvir edilir. Bu durum destan devri için idealize edilmiştir ve göçebe 

yaşam için yayla zamanını karşılamaktadır. Kazakların zaman kavramlarının hepsi (et pişirim vakti, 

kısrak sağma vakti, et kurutma gibi) göçebe yaşamla birebir bağlantılıdır.208 

Anlatıcının önceki ile sonraki devri eşitlemesindeki (birleştirme) amacı, kahramanların 

içinde bulundukları olağanüstü, mitolojik, masalsı olayları dinleyicilere inandırmak, bu gibi erlik 

yapan kahramanların da günümüz insanlarından (bizlerden) farklı olmadığını bildirip ibret 

alınmasını sağlamaktır.209 

İncelediğimiz destanda zaman ile ilgili olarak belirgin bir ifade yoktur. 

“Elime kalem aldım mektup yazmak için 

Birçok zaman geçti yoksulluğuna halkın 

Dinleyin kulak verip cemaat, 

Anlatayım Şakir-Şakirat’a sözümü” 

3.1.3.1.2. Mekân 

Destanda, olayların geçtiği mekân hakkında bilgi verilmemiştir. 

3.1.3.1.3. Ailenin Tanıtımı 

Bu destanda ailenin tanıtımı, Türk destan ve hikâyelerinde görülen klasik aile tanıtımı ile 

aynı özellikleri göstermemektedir. Yani çocuksuzluk, çare arama, kahramanın doğumu, eğitimi gibi 

                                                             
208 Şakir İbrayev; Destanın Yapısı (Kazak Destanlarında İnsan, Zaman ve Mekân), Akt. Ali Abbas Çınar, Atatürk 

Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, s.85-132. 
209 Metin Arıkan; Köroğlu’nun Kazak Varyantları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1999. (Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi), s. 48-51. (Şakir İbraev; Epos Alemi (Destan Alemi), Almatı, İlim Basımevi, 1993, 295 sayfa. Bu 
eser Yard. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar tarafından aktarılmış ve 1998 yılında AKMB. tarafından yayınlanmıştır. Destanın 
Yapısı (Kazak Destanlarında İnsan, Zaman ve Mekân) Şakir İbraev Akt; Ali Abbas Çınar, Atatürk Kültür Merkezi 
Yayını, Ankara 1998.) 
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epizotlar bulunmamaktadır. Baba kısaca tanıtılmış ölmüş olan anneden ise hiç söz edilmemiştir. 

Baba adaletli, saltanatlı bir padişahtır. 

Ailenin tanıtılmasında padişah olarak tanıtılan babanın (Haşim) çok adil ve saltanatlı 

olduğundan söz edilmiştir. Padişahın Şakir ve Şakirat adlı biri on üç biri on beş yaşında iki oğlu 

vardır. Oğulları da terbiyeli ve iyidir ve padişah iki oğlunu da çok sevmektedir. 

“Bir padişah olmuştu Haşım adlı, 

Halk yurduna pek adil saltanatlı. 

Şakir - Şakirat diye iki oğlu vardı, 

Çok iyiydi çocukları baldan tatlı” (5-8) 

3.1.3.2. Macera Bölümü 

Destanda macera, oğulların gurbete çıkmasıyla başlamaktadır. 

Macera, Eliade’ ye göre mistik açıdan değerlendirildiğinde kahramanın merkeze 

yolculuğudur. “Merkez, o halde, her şeyin öncesinde kutsal olanın, mutlak gerçekliğin bölgesidir. 

...Merkeze giden yol, “zorlu bir yoldur” ve bu gerçeklik düzeyinde doğrulanmaktadır; tapınağın 

zorlukla çıkılan katları, kutsal mekânlara hac seferi; Altın Post, Altın Elmalar, Hayat Otu’ nu bulmak 

için girişilmiş kahramanca ve tehlike dolu yolculuklar; labirentlerdeki gezintiler, kendi benliğine, 

varlığının “merkezi”ne giden yolu arayan kişinin karşılaştığı zorluklar ve diğer birçokları. Yol 

zahmetlidir, tehlikelerle doludur; çünkü din dışı olandan kutsal olana, geçici ve yanıltıcı olandan 

gerçeklik ve ebediyete, ölümden yaşama, insandan tanrıya geçiş ayinidir. Merkeze ulaşmak 

kutsallaşmaya, erginleşmeye hak kazanmaya eşittir; dinin din dışı ve yanıltıcı varoluşunun yerini 

yeni bir varoluş, gerçek, kalıcı ve etkin olan yeni bir yaşam almalıdır.”210 Yani maceraya atılan 

kahraman, yeni bir yaşama başlamaktadır denebilir. 

Haşim padişahın iki çocuğunun anneleri, onlar küçükken ölür, padişah da genç bir kadınla 

evlenir. Ancak bu genç kadın padişahı yaşlı bulup küçük oğul Şakir’ e âşık olur. Ancak bunu Şakir 

de dahil olmak üzere kimse bilmemektedir. Abi Şakirat ve babalarının avda olup eve gelmedikleri 

bir gün Şakir’ in yanına gelir. Çocuk, onun niyetini anlayıp oradan kaçar. Babası avdan dönüp üvey 

anneyi perişan, ağlarken görür. Olanları sorunca üvey anne çocuğa iftira eder. Çocuğun kendisine 

âşık olduğunu, onun üzerine gittiğini, babasını öldürüp onunla evlenmek istediğini namusunun 

lekelendiğini, oğlunu öldürmesi gerektiğini söyler. Bunu üzerine padişah karısına inanıp oğlunu 

                                                             
210 Mircea Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu, İmge Kitabevi, Ankara, 1994, s. 31. 
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öldürmeleri için cellatlara emir verir. Cellatlar, çocuğun kafasını kesip öldürecekler ve kanlı gömleği 

getireceklerdir. 

Burada kötü üvey anne motifiyle karşı karşıyayız. Destanda bu üvey annenin fiziki 

özellikleri, soyu, dini vs. anlatılmamaktadır. Ancak üvey oğluna âşık olup onun yanına gittiğinden 

ahlaken olumsuz bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Manas destanında Manas’ın ganimet olarak aldığı eşlerinden Akılay da olumsuz kadın 

tiplerindendir. Asil bir kadında ve iyi bir eşte bulunması gereken özelliklere sahip değildir. Kıskanç 

ve acımasızdır; ganimet olduğundan sosyal statü açısından da düşük bir seviyededir ve bozuk ahlaklı 

kişilerin statüleriyle karakterlerinin düşüklüğü arasında bir bağ olduğu düşüncesine örnek olacak 

niteliktedir.211 

Manas destanında görülen aşk kıskançlıkları, halk hikâyelerinde de sık sık kullanılan 

motiflerdendir. İndekste (K) harfi ile gösterilen hainlikler, kahramanın, ya kan bağıyla ya da dost 

olarak yakında bulunan insanların ihanetleri (Manas’ta Köz Kaman, Melikşah hikâyesinde anne 

gibi) beşeri motiflerden en önemlileridir.212 

İftira, indekste (K) harfi ile gösterilmektedir. 

“Üvey anne Asıl ile Nesil’e iftira eder. 

İki âşığı birlikte gören komşular, Kamber Arzu’yu öpüyor diye iftirada bulunurlar. 

Arif Bey’in arkadaşı, Telli Senem’e âşık olunca kötü yolda diye iftirada bulunur.”213 

Üvey anne, indekste (P) harfi ile gösterilmektedir. 

“Gizlice buluşan âşıkları üvey anne ayırır.” 214 

Zalim anne, indekste (S) harfi ile gösteriliyor. 

“Melikşah’ın annesi oğlunu, aslanların bulunduğu yerdeki narı getirmeye gönderir. 

Melikşah’ın annesi, oğlunun başındaki sihirli tüyü çıkararak onu güçsüz hale getirir. Anne, 

oğlunun gözlerini çıkardıktan sonra bir kuyuya atar. “ 

Zalim üvey anne: İndekste (S) harfi ile gösteriliyor. 

                                                             
211 Naciye Yıldız; Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları: 623, Ankara, 1995, s. 168-169. 
212 Fikret Türkmen, “Manas Destanı ve Anadolu Halk Hikâyeleri”, Manas 1000 Bişkek Bildirileri, 26-31 Ağustos 

1995, AKM Yayınları122, Ankara 1997, s. 247. 
213 Ali Berat Alptekin; age., s. 320. 
214 Ali Berat Alptekin; age., s.337. 
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“Üvey anne, Asıl ile Nesil’e iftirada bulunur.”215 

Alankay Batır destanında ise kötü olmayan üvey anne motifiyle karşılaşıyoruz. Alankay’ın 

annesi ölmüştür, üvey annesi vardır ancak bu üvey anne Alankay ve kardeşi Akkebez’i öz çocukları 

gibi görmekte ve onlara üvey anne muamelesi yapmamaktadır.216 

Burada görüldüğü gibi destanlarda zaman zaman kahramanların yakın akrabalarının (anne, 

eş, kız kardeş) ihanetine uğradıklarını görülmektedir. Mehmet Aça, “Türk Kahramanlık 

Destanlarında İç Mücadele ve Yakın Akrabaları Tarafından İhanete Uğrayan Kahraman” adlı 

makalesinde bu konuyla ilgili şöyle bir sonuca varmıştır: “Başlangıçta toplum ve yüksek idealler 

adına geçici bir iç çekişme yaşanırken daha sonraki dönemlerde sosyal hayatın, yaşam tarzının, 

üretim ve tüketim tarzlarının değişmesi sebebiyle zaman zaman bireysel çıkarlar adına yapılan ve 

çok rahat bir şekilde ihanet boyutuna varan çekişmeler yaşanmıştır”. Bu sonuca varırken başlangıç 

için örnek alınan destan Oğuz Han’dır. Metin Arıkan, eğer yakın akrabanın ihanetini (anne, kız 

kardeş vb.) sonraki dönemlerde toplumun gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan ihanetler olarak 

değerlendirilirse bunların mitolojik anlatmalarda veya ilk epik ürün diye sayılabilecek destan ve 

masallarda yer almaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun sebebini başka şeylere dayandırmak 

gerekir diyerek; cadı, albastı tiplerinin ortaya çıkış sebebi olarak gösterdiğimiz; ana erkil dönemin 

etkisini yitirmesi ve ataerkil dönemin gelişiyle ortaya çıkmış olması gereken erk ve inanç 

bunalımından kaynaklanmış olabilir, fikir belki de vefasız, ihanet eden kadın ve kız akrabalar için 

de geçerli olabilir.217 

Muhtar Avezov, Taşkent’te basılan Edige destanının pek çok değişikliğe uğradığını, diğer 

milletlere ait bazı özellikler taşımaya başladığını belirtirken Edige ile onu evlat edinen Toktamış 

Han’ın arasının açılmasını, Şakir-Şakirat destanının tekrarı olduğu şeklinde açıklamıştır.218 Şakir-

Şakirat’ta baba ile oğlun arası üvey annenin iftirası nedeniyle açılmıştır. Baba, üvey anneye 

inanmıştır. Edige destanında da farklı bir nedenden de olsa baba-oğulun arası açılmıştır. 

3.1.3.2.1. Memleketten Ayrılma 

Kazak, Kırgız, Altay, Şor, Hakas, Tuva gibi Türk topluluklarının kahramanlık destanlarında; 

destan kahramanın obasını yağmalayan, ulusunu veya ana babasını tutsak eden ya da öldüren 

düşmanlara karşı mücadelesinin sıklıkla işlendiği bilgisiyle Mehmet Aça’nın “Türk Kahramanlık 

                                                             
215 Ali Berat Alptekin; age., s.344. 
216 Bülent Bayram; age., s. 43. 
217 Metin Arıkan; Kazak Sözlü Kültür Geleneğinde Arkaik Destanların..., s. 174. (Mehmet Aça; “Türk Kahramanlık 

Destanlarında İç Mücadele ve Yakın Akrabaları Tarafından İhanete Uğrayan Kahraman”, Millî Foklor Dergisi, S. 44, 

Ankara 2000, s. 21.) 
218 Muhtar Avezov; Folklor Yazıları (Seçmeler), Haz. Ali Abbas Çınar, Bilig Yayınları, Ankara, 1997, s.195. 
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Destanlarının Öksüz Yetim Bahadırları” adlı makalesinde de karşılaşıyoruz. “İli, ulusu yağmalayan; 

bahadırların çoklukla han ya da bey olan babalarını öldüren / tutsak eden düşman, kötülüğün ,yani, 

Erlik’in temsilcisidir.” diyen Aça; bahadırları da Tanrı kutunu taşıyan nesne veya canlılar tarafından 

kollanan Tanrı temsilcileri olarak tanımlamıştır. “Türk düşüncesindeki hanların ve han soyundan 

gelenlerin yer yüzüne töreyi, adaleti ve huzuru hakim kılmaları için bizzat Tanrı tarafından yer 

yüzüne indirildikleri inanışı göz önüne alındığında han soyundan olan öksüz yetim bahadırların 

yürüttükleri mücadelelerin sadece intikam almak amacıyla gerçekleştirilmediğini, tanrısal nizamı 

tehdit eden adaletsizliği, zulmü ortadan kaldırmak, Erlik ya da kötülüğün temsilcisi olanları 

cezalandırmak, dize getirmek amacıyla gerçekleştirildiği” düşüncesinden hareketle kahramanlık 

destanlarında iyi ile kötünün tanrısal bir mahiyette karşı karşıya geldikleri söylenebilir.219 Şakir-

Şakirat destanındaki mücadele bu şekilde yağmalama veya öldürme gibi sebeplerle değildir ancak 

üvey anne iftirasıyla memleketini terk etmek zorunda kalan kardeşlerin karşılaştıkları zorluklarla, 

kötü kişilerle, olağanüstü varlıklarla mücadelesi ve birbirlerini kaybedip bulmaları şeklinde bir 

macera söz konusudur. 

Şakir çocuğu cellatlar şehirden uzak bir yere götürürler. Çocuk ağlayıp yalvarır. Abisini 

görmeden ölmek istemediğini, üvey annesinin ona iftirada bulunduğunu söyleyip yalvarır. 

Cellatlar, beni öldürme, 

Canıma kaza getirme. 

Hiç suçum yoktu, 

Canım sizin elinizde. 

Bu dünyadan giderim, 

Gerçek dünyaya ulaşırım. 

Öldürme beni, cellatlar, 

Hayalim gerçekleşmeden geçerim. 

Öldürseniz siz, geçtiğim, 

Gerçek dünyaya ulaştığım. 

Ava giden abiyimle, 

Selamlaşmadan gittiğim; 

                                                             
219 Mehmet Aça; “Türk Kahramanlık Destanlarının Öksüz Yetim Bahadırları”, Milli Folklor Dergisi, Yıl:15, Sayı:58, 

Yaz/2003, s. 67-75. 
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Abiyim gitmiş hayvan avlayıp; 

Beş yüz erle düşmanı zapt edip. 

Zalim annemin içine 

Şeytan yakmış gittikçe yayılacak ateşi. 

Annesi ölen öksüzdüm, 

Günahsız büyüyen kendimden. 

Üvey annemin dilini alacak kadar, 

Ben babama ne yapmıştım? 

Gömleğimi kan kılıp, 

Babama alıp getiriniz. 

Babamın öfkesi geçsin, 

Kapalı gözleriniz açılsın. 

Dünyada zavallı olup, 

Mal mülkü saçılsın. 

Kanıma ortak olmayınız, 

Vebalimi almayınız, 

Suçsuzum cellatlar, 

Bu kaygılı sözümü dinleyiniz. 

Göz yaşımı görünüz, 

Bana bir dilek veriniz. 

Sözüme benim inanınız. 

Hiç suçum yoktu, 

Allah için affediniz! 

Boynumdan halatı çıkarınız! 

Ben garibe sevap kılınız, 

Merhamet yoluna düşünüz. 

Sözüme benim inanınız. 
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Vebalime ortak olup 

Kanımı beraber dökmeyiniz. 

Cellatlar çocuğa acıyıp onu öldürmekten vazgeçerler. 

Işığım, çok ağlama öldürmeyeceğiz 

Başına çok azap çektirmeyeceğiz 

Kulak duymaz, göz görmez bir yere git 

Babana öldürdük diye bildireceğiz 

Cellatlar, yumruk kadar altın vermişler, 

Hepsi bir olarak canı acıyıp esirgemişler. 

Bir koyun kesip gömleğini kana bulaştırıp, 

Şakir’i çırılçıplak şekilde bırakmışlar. 

Çocuğun gömleğini alıp kestikleri koyunun kanına bulaştırarak padişaha verirler. 

Şakir çırılçıplak üç gün üç gece koşar. Kanlı göz yaşı döker. Yolda abisiyle karşılaşıp 

olanları anlatır. Şakirat, yanındaki yiğitlere, gömleğini kana bulayıp babalarına götürmelerini ve 

Şakirat’ı da öldürdük demelerini ister. Böylece iki kardeş yola koyulurlar ve gurbete çıkmış 

olurlar. 

“Ölüm haberi olarak kanlı gömlek götürme” motifi, bilinen bir masal motifidir ve “Tahir ile 

Zühre” hikâyesinde de karşımıza çıkmaktadır. Tahir’i öldürmek üzere götüren cellatlar, ona acıyıp 

serbest bırakırlar ve gömleğini alıp kana bulayarak padişaha getirirler.220 

Bahaeddin Ögel de Türk Mitolojisi kitabında bu motifin sık kullanılan bir masal motifi 

olduğunu belirtmiştir: “Çocuğu öldürmeyip de başka bir kanlı gömlek götürme” motifi Anadolu 

masallarında da büyük bir yer tutar. Yabancı tesirlerin girmediği bazı Altay destanlarında, “Bir baba 

küçük oğlunu, iki büyük oğluna öldürtmek istiyor fakat iki büyük oğlan kardeşlerini öldürmeyip 

gömleğini köpek kanına bulayıp götürüyorlar. Bu çok değerli bir Türk masal motifidir.”221 

Gömleğin İslamiyet etkisiyle gelen bir motif olduğunu belirten Orhan Şaik Gökyay, kana 

bulanmış gömleğe ilkin Yusuf peygamber hikâyesinde rastlandığından söz etmektedir. Öldürülmesi 

                                                             
220 Fikret Türkmen; Tahir ile Zühre İnceleme-Metin, AKM Yayınları:165, Ankara, 1998, s.184. 
221 Bahaeddin Ögel; age., 584-585. 
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için cellada verilen kimsenin gömleğini, cellat bir hayvanın kanına batırarak buyruğun yerine 

getirildiğini kanıtlamış olur. 222 

“Ölüm sembolü kanlı gömlek” motifi indekste (Z) harfiyle gösterilmektedir: “Keloğlan, 

kanlı gömleği Garip’in annesine göstererek onun öldüğünü söyler.” 

“Dört hain kardeş, Yusuf’u kuyuya attıktan sonra Hazreti Yakup’un yanına gelerek Yusuf’un 

öldüğünü söylerler.”223 

“Ölüm sembolü kanlı gömlek” motifi “Z100-199 Sembolizm” konu başlığı altında Dede 

Korkut’ta da karşımıza çıkmaktadır: 

“Yalancıoğlu Yaltacuk, kendisinde bulunan Beyrek’in gömleğini kana bulayarak onun 

öldüğünü söyler.” (Dede Korkut Destanları-Bamsı Beyrek Boyu)224 

3.1.3.2.2. İlk Engel 

 Önceki iki destanda engeller ve fonksiyonlarından söz ettiğimiz için burada engel epizotu 

üzerinde durmayacağız. 

Şakir ve Şakirat yola koyulurlar, yüksek bir dağla karşılaşırlar. Zorla dağı geçip bir kayanın 

altından çıkan suyu görürler. Sudan içip uyuyakalırlar. Ancak bir su yılanı Şakir’ i zehirleyip canını 

alır. Bu durum destanda şöyle verilmektedir: 

“Oradan gelip su içip dinlenmişler 

Yorgun olan biçareler hemen uyumuşlar 

Su yılanı denen yılan efsunlayıp 

Şakir’ in yattığı yerde canını almış” 

Şakirat uyanıp kardeşini görünce öldüğünü sanır. Hem ağlar hem Allah’ a yalvarır. Ne mezar 

kazacak çapası ne de üstünü örtecek kefen vardır. Kardeşini orada bırakmaya karar verir. Ondan 

sonra gelecek birileri onu gömsün diye bir taşa yazı yazar, yanına altın bırakır ve gider. Çok ağlar, 

üzülür. Güç bela bir şehre ulaşır. 

Engellerde karşımıza çıkan ilk motif “dağ”dır. Kardeşlerin karşısına yüksek bir dağ çıkar. 

Önce bu dağa çıkamayıp mola verirler, sonra dolaşıp zorla dağ başına çıkarlar. 

                                                             
222 Orhan Şaik Gökyay; Dedem Korkudun Kitabı, MEB Yayınları, İstanbul, 2000, s. CCLXXXVIII. 
223 Ali Berat Alptekin, age., s.362. 
224 Abdulselam Arvas; Dede Korkut Destanı ve Kıpçak Sahası Epik Destan Geleneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2009, Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 126. 
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Emel Esin’den öğrendiğimize göre; Eski Çu’lar göçebe kökenli olmaları nedeniyle kainatı 

silindir gövdeli ve kubbeli bir otağa ya da üstünde otağ veya şemsiye bulunan iki tekerlekli bir 

arabaya benzetmişlerdir. Kök Türk ve Uygur kağanlıkları döneminin Doğu Türkleri de kainatı 

silindir ve kubbeli hükümdar otağına benzetiyorlardı. Yeryüzü ise Çin’de olduğu gibi denizler içinde 

yüzen dört köşe bir düzlük olarak anlatılmaktadır.225 Yeryüzünün bu düzlüğü yanında, dağın 

güçlüğü, engelleri simgelediği açıktır. 

“Gök Tanrı’ ya yakın ve bazen ona destek olan dikeyliğin güçlü bir simgesi, evrenin 

merkezinde bulunan ve kozmik bir işlevi olan, ırkın beşiği, ağaçlı, karlı hem erişilmez hem gizemli 

bir yer olan dağ, Türk ve Moğol mitolojisinde her zaman önemli bir rol oynamıştır.... Gerçekten 

Türklerin İslam’ ı kabullerinin ilk yüzyıllarında, dağın tanrısal değerinin önemli bir kısmını 

koruduğu kuşku götürmez. Dede Korkut kitabında Qazilik Tag’a dua edilir, onun çöküşünün, 

yaşlanmasının ne de korkunç olacağı hatırlanır. ”226 

Türk Mitolojisi’nde Türk düşünce ve geleneğinde “dağlar” ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Göktürk yazıtlarında gök, yer ve insanlığın yani üç büyük varlığın tanrı tarafından yaratıldığı; dağ, 

deniz gibi varlıkların ise daha küçük olduğu belirtilmektedir. Dağlardaki mağaralarda ibadet 

edildiği, Kutadgu Bilig’de “dağa gitme”nin “zahid olma” ile eşdeğer tutulduğundan söz 

edilmektedir. Dağların kutlu özellikleri üzerinde durulmuş kuzeydeki Abakan Şamanlarının bazı 

dualarında dağ adlarının geçtiği belirtilmiştir. Türk destanlarında dağlar ile ırmaklar veya suların 

birbirinden ayrılmadan verilmesi eski Türk yer-su anlayışıyla bağdaştırılmıştır. Altay ve daha 

kuzeydeki Türk destanlarında da dağ ve ırmak ikilisinin görüldüğünden de söz edilmiştir. Dağlara 

dua etmek mitolojiyle bağdaştırılmıştır.227 

“İkisi el tutuşup yaya gezmişler, 

Birçok yüksek dağa yaklaşmışlar. 

Dağ başına çıkamayıp mola vermişler, 

Dolaşıp zorla çıkmış dağ başına, 

Dertlerini döküp sığınmışlar Allah’ına. 

Hudaya münacat kılıp ağlamışlar, 

Taş erimiş dökülen göz yaşına. 

                                                             
225 Emel Esin; Türk Kozmolojisine Giriş, Toplu Eserler I, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2001, s. 39-40. 
226 Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü, Yön: Yves Bonnefoy, Çev: Levent 

Yılmaz, Dost Kitabevi, 1. cilt, “dağ” maddesi, s. 147-148. 
227 Bahaeddin Ögel; Türk Mitolojisi II, TTK, Ankara, 2010, s. 423-464. 
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İkisi dağdan artık geçmişler, 

Bir kaya altından su gözükmüş. 

Şu sudan su içip yatalım diye, 

İkisi el tutuşup aniden yetişmişti. 

Oradan gelip su içip dinlenmişler, 

Yorgun olan biçareler hemen uyumuşlar. 

Su yılanı denen yılan efsunlayıp, 

Şakir’in yattığı yerde canını almış.” 

Görüldüğü gibi iki kardeş Allah’a yalvarıp dua ederek dağı aşmışlardır. Allah adının 

kullanılmasıyla ilgili olarak: 

“Zar enirep sıyınadı Allasına 

Gudayga münejat kıp jılap edi 

Tas balkıdı jılagan köz jasına” 

Aynı metinde, üstelik alt alta satırlarda hem “Allah” hem “Kuday” adının geçmesi dikkat 

çekicidir. İslamiyetin yayılmaya başlaması sonucu anlatıcının hem eski adlandırma olan ‘Kuday’ı 

hem de İslamiyet ile dile yerleşen ‘Allah’ı kullanması bir geçiş dönemi yaşandığı şeklinde 

yorumlanabilir ve anlatıcı zamanı hakkında da bir fikir verebilir. 

Mitolojide dağ motifinin önemli yer tutmakta hem güç aşılması hem erişilmez, gizemli 

olması özellikleriyle kahramanın karşılaşacağı önemli engellerden biridir. Nitekim dağ aşılınca bir 

kayadan çıkan suya ulaşırlar ancak o sudan çıkan yılan Şakir’i efsunlayıp canını alır.  

Yılan, Türk şamanizminde yer altı ilahı Erlik’le ilgili olarak düşünülmektedir. Yer ve yer altı 

tanrısı Erlik kara renkle simgelendiğinden kara yılan olarak da anılır. Öte yandan şamanların bazıları 

yılan biçimine girip tören esnasında onun hareketlerini taklit ederler. Yakut inanışında ilk kam, bir 

kara şamandır ve vücudu bir yığın yılandan meydana gelmiştir. Sonuç olarak yılan Türklerde daha 

çok olumsuz bir niteliğe sahiptir.228 Destanda da olumsuz bir nitelikle karşımıza çıkmaktadır. 

3.1.3.2.3. İkinci Engel 

İkinci engel abi Şakirat’ın ejderha ile mücadelesinden oluşmaktadır. 

                                                             
228 Yaşar Çoruhlu; Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000, s. 157-159. 
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Şakirat bir şehre ulaşır. Şehir halkı toplanıp nereden geldiğini kim olduğunu sorar. O da 

tüccar olduğunu düşmanların elindeki malları alıp onu öylece ortada bıraktıklarını söyler. Onunla 

konuşan yaşlı kişi oralarda bir ejderha olduğunu önüne çıkan herkesi ve her şeyi sokup zehirlediğini 

ve insanların buna çare bulamadığını söyler. 

- Ey, çocuğum, buralarda bir ejderha vardır, 

Gözüne gözüken her şeyi sokar. 

Zehirine dayanamayıp kaçıp yürüyen, 

Çözüm bulamayıp beyhude dolaşan müslümanlar. 

- Padişahınız ahmakmış kaçıp yürüyen, 

Ejderha bu şehri yapsa mekân. 

Hileyle ejderhayı ben durdursam, 

Padişahın nasıl iyilik edermiş? 

Ejderhanın önüne karşı yürümüş, 

Ejderha artık ağzını açıp ıslık çalmış. 

Bismillah diye bir ayet okumuş, 

Islık çalan ejderhanın dilini boğmuş. 

Ejderha o arada konuşabilmişti, 

Basit delikanlı değilsin, öğrendim, - demiş. 

Küçücük canımı alma demiş, 

Şakirat’ın ayağına yıkılmış artık. 

Şakirat söylemiş: - Sözümü kabul ediyor musun, 

Kabul etmesen bu yerde ölecek misin? 

Vergi olarak vereyim bir koyun, bir kız, 

Onunla yaşamını geçirebilir misin? 

Ey, yiğit, emrini şimdi kabul ettim, 

Hususiyetin varmış anlaştık. 

Her sene bana bir koyun ve bir kız ver, 
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Sen olmazsan bu şehri yutardım. 

O ülkenin padişahı her kim o ejderhayı yenerse ona tahtını vereceğini söyler. Şakirat 

bismillah deyip ejderhanın karşısına çıkar. Ejderhayı yener ve ejderha ona canını almasın diye 

yalvarır. Şakirat ona vergi olarak bir koyun ve bir kız vereceğini eğer bunu kabul etmezse onu 

öldüreceğini söyler. Ejderha kabul eder eğer ona bir kız ve bir koyun verilirse o şehirdekileri rahat 

bırakacağını söyler. Şakirat şehir halkına bunu kabul edip etmediklerini sorar. Halk kabul eder, 

padişah da sözünü tutarak tahtını ve tacını ona verir, Şakirat da ülkenin padişahı olur. 

“Ejderha bütün dünyada Çin mitolojisine ait kabul edilse de Türk mitoloji ve sanatında da 

önemli bir yer tutmuştur... Türklerde özellikle erken dönemlerde bereket, refah, güç ve kuvvet 

simgesi olarak kabul edilmiş bu efsanevi yaratık, Ön Asya kültürleri ile ilişkiye geçildiğinde bu 

anlamları zayıflamış ve daha çok alt edilen kötülüğün simgesi olmuştur.” 229 

Ejderha Türklere çok eski çağlarda Çin’den gelen bir motiftir. Bu nedenle Hunlar 

başkentlerine “Ejderha Şehri” demişlerdir. Hun düşüncesinde bunun birçok örneği olmasına rağmen 

halka inildikçe ejderhanın yerini zaman zaman yılanlar almıştır. Anadolu masallarında “yedi başlı 

devler”den çok söz edilmektedir. Osmanlı kaynaklarında evren çoğu zaman büyük yılan olarak 

tanımlanır. Dış kültürlerin etkilerinden uzun süre uzak kalmış olan Altay ve Kuzey Türkleri Çin 

ejderhası yerine kendi efsanevi büyük yılanlarını koymuşlardır.230 

İncelediğimiz bu destanda olduğu gibi, kahramanlar macera bölümünde ejderha, yılan, 

canavar, cadı kadın, dev, dönüşü olmayan yol, gibi çeşitli engellerle karşılaşırlar. Halk hikâyelerinde 

de çeşitli şekillerde rastlanan engellerin bütün hikâyelerde yer alması, edebi eser veya edebi 

anlatmanın şartlarına uygunluktan ve sonuçta elde edilenin değerinin dinleyici- okuyucu tarafından 

daha iyi anlaşılmasını sağlar.231 

3.1.3.2.4. Üçüncü Engel 

Üçüncü engel epizotu kardeş Şakir’in yaşlı bir karıkocanın dualarıyla hayata dönmesi, daha 

önce abisinin savaşıp pazarlık yaparak canını bağışladığı ejderha ile mücadelesi ve ejderhayı 

öldürmesinden oluşmaktadır. 

İhtiyar bir kadın ve adam Mekke’ ye gitmek üzere yola çıkmışlar ve yüksek bir dağa çıkıp 

oradan abisinin öldü sandığı Şakir’i bulurlar. Abisinin yazdığı yazıyı okuyup çocuk için üzülüp dua 

ederler. Allah dualarını kabul edip çocuğa can verir. Şakir uyanır, abisini göremeyince şaşırıp ağlar. 

                                                             
229 Yaşar Çoruhlu, age., s. 132-133. 
230 Bahaeddin Ögel; age., s. 566-569. 
231 Metin Ekici, Dede Korkut Hikâyeleri, AKM Yayınları, S: 101, Ankara, 1995, s. 27 
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İhtiyar kadın ve adama kim olduklarını sorar. Onlar da dinlerine düşkün bir karı koca olduklarını 

söylerler ve ona kim olduğunu sorarlar. Şakir de başına gelenleri anlatır, abisinin bıraktığı altınları 

ihtiyarlara verip, onların duasını alarak yola çıkar ve bilmeden abisinin hüküm sürdüğü şehre gelir. 

Bu bölümde karşımıza “ölümden sonra diriliş” motifi çıkmaktadır. Şakir çocuğu, yılan 

efsunlayıp canını alır. Onu bulan yaşlı bir çift Allah’ a dua ederler. 

“Çok sızlayıp dua etmişler ihtiyar kadınla adam 

Allah’ ım kudretinle buna can ver 

Biçareyi diriltip can ver de 

Bunun için kurban olarak ikimizi al 

Taş içinde böceğe can vermişsin 

Yarattığın hayvanlara da ilham vermişsin 

Kudretinle buna da can verseydin 

Yoktan böylece var yapan sadece kendinsin” 

“Türk destan ve halk hikâyelerinde ölümle ilgili özellikle ruhla ilgili oldukça fazla inanç 

bulunmaktadır.. ..Günümüz Türk topluluklarında olsun, epik karakterli eserlerde olsun pek çok 

alanda yaşayan bu inançlardan ruhun göçüşü ile ölüp dirilme inancı zaman zaman motif seviyesinde 

karşımıza çıkarlar..Ölüp dirilme ve başka bir surette görünme motifleri destan ve halk hikâyelerinde 

dönemin ve çevrenin eğilim ve ihtiyaçları da karışarak zenginleşmiş olarak karşımıza çıkarlar. 

Manas destanında bu motif iki defa karşımıza çıkmaktadır. Radloff varyantında, Manas ile Er Kökçö 

arasındaki savaşta, Manas’ ın kılıcı kesmez, gülle işlemez diye bilinen zırhı delinir. Aslında daha 

sonraki anlatılanlardan anlaşıldığına göre Manas ile Er Kökçö tüfekle düello etmektedirler. 

Yaralanan Manas, Ak-Padişah’ ın huzuruna çıkmaktadır. . Manas ölünce atı, kuşu ve tazısı (Akkula, 

Ak Şumgar ve Aktaygan) devamlı feryat ederler ve Manas’ın çevresinden ayrılmazlar. Tanrı bir 

melek gönderir ve bu üç hayvanın sadakati sebebiyle Manas dirilir. Manas’ ın ikinci ölümü 

Mendibay’ ın hileleri ile olmaktadır. Aslı Kalmuk olan Közkaman’ ın çocuğu olan Kökçö Köz, 

Manas’ ın içkisine zehir koyarak zehirler, öldürür. Manas, Temir Han’ ın ilaçları ve Mekkeli Kan 

Koca’ nın mucizesi ile dirilir. Manas’ ın zincirine bağlı Er- Töştük destanında kuyudaki Çon Kulak’ 

ı Manas kurtarır. Yedirir, içirir. Ancak hain olan Çon Kulak, Er- Töştük’ ü öldürür. Er Töştük’ ün 

atı onu bulur. Ancak köpekler cesedi parçalayıp yemişlerdir. Sadece bir kemik kalmıştır. At bu 

kemiği yutar. Sonra tekrar tükürür. Er - Töştük dirilir. Halk hikâyelerinde bu örnekler çoğaltılabilir. 

Ancak gerek ölüp- dirilme, gerekse tenasüh şekli olan, destan ve halk hikâyelerimize çeşitli 
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şekillerde girişi uzun bir tarihi yol kat ederek olmuştur. Normal olarak İslami inançlara aykırı olan 

bu olgu eski Asya dinleriyle ilgili olmalıdır. Bazı araştırıcılar bunun menşeini Totemizme ve 

Şamanizme; bazı araştırıcılar ise Budizm’ e bağlamaktadırlar.”232 

Altın Arığ destanında, Altın Arığ öldürüldükten sonra onun ve atının kemikleri bulunur. 

Yapılan dua ve pratiklerden sonra Altın Arığ ve atının asıllarına göre vücut ölçüleri çok küçük boyda 

da olsa, dirilmeleri sağlanır.233 

Destanda sık sık karşımıza “dua” motifi çıkmaktadır. Dua ederek birtakım zorlukların 

üstesinden gelme, duanın mucizevi gücüyle Şakir’in dirilmesi (Mekke’ye giden yaşlı bir çift Şakir’i 

bulup Allah’a dua ederler) destanda İslamiyet etkisini göstermektedir. 

Dua indekste (V) harfiyle gösterilmektedir. 

“Telli Nigâr, Allah’a yalvararak yardım gönderilmesini ister. 

Şah, çocuğunun olması için Allah’a dua eder. 

Gurbete çıkan Garip, arkasından dua edilmesini söyler. 

Kerem’in duası kabul olur, akan su akmaz ve rahatlıkla geçer.”234 

Namaz, bazı dinsel pratikler, dua etme ve duanın mucizevi gücü Kıpçak sahası destanlarda 

da karşımıza çıkmaktadır.235 

Şehre yaklaştığında akşam olmuş ve her yer kararmıştır. O da şehrin dışındaki bir eve sığınır. 

Evde ihtiyar bir karı koca ve kızları vardır. Şakir eve girince korkarlar. O da korkmamalarını, misafir 

olduğunu söyler. İhtiyarlar çok geç yaşta sahip oldukları kızlarını yarın ejderhaya vereceklerini o 

yüzden ağladıklarını söylerler. 

“- Ey, çocuğum, bir karılı kocalı yaşlılardık, 

İhtiyarlık çağımızda kızımız olmuştuk. 

Yarın kızı vereceğiz ejderhaya, 

Son gece vedalaşmaya oturuyorduk.” 

Ejderha bir koyun, bir kız vergi almış, 

                                                             
232 Fikret Türkmen; “Türk Destanları ve Halk Hikâyelerinde Ölümden Sonra Dirilişin İfade Ediliş Şekilleri”, Türk 

Dünyası Kültür, Sanat, Haber ve Araştırma Dergisi, Türksoy Yayınları, S.2, Ankara, 2001, s. 15-19. 
233 Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, AKM Yayınları, Cilt 1, Ankara, 2001, s.213. (Altın Arığ hakkında ayrıntılı bilgi için 

bkz: Fatma Özkan, Altın Arığ Destanı, AYÜ Yardım Vakfı, Ankara, 1997.) 
234 Ali Berat Alptekin, age., s.352-353. 
235 Abdulselam Arvas; age., s. 402-412. 
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Yarın o gün sıra bana gelmiş. 

Biz böylece özlemimizi giderelim diye, Oturuyoruz ne yapacağız, dünya yalan! 

- Sizler şöyle ağlamayın, ihtiyarlar, 

Ejderhaya kız olarak beni getir. 

Biçare kızların kalsın yanınızda, 

Bugünce beni yemeğe doydur. 

Şakir de ejderhaya kız yerine kendisini götürmelerini söyler. Sabah Şakir kızın giysilerini 

giyer. İhtiyar adam Şakir’i kıza benzetip yanına bir de koyun alıp ejderhaya götürür. Ejderha kızı ve 

koyunu yutar. Şakir yanına aldığı hançerle ejderhayı boydan boya kesip ikiye böler. Sonra da 

yorulup yıkılır. Bu sırada padişah cellatlara ejderhanın gidip gitmediğini öğrensinler diye emir verir. 

Cellatlar gelip ejderhanın öldüğünü görürler. Ejderhayı biz öldürdük demek için Şakir’i vurup yarı 

ölü halde kuma gömerler. Sonra gidip padişaha ejderhayı biz öldürdük derler. Padişah ne isterlerse 

vereceğini söyleyince onlar da güç ve iktidar isterler. Padişah onları kadı yapar. Şakir’ in yardım 

ettiği yaşlı karı koca kızları için kendini feda eden Şakir’ e bir koyun kesmek isterler ve ejderhanın 

yanına giderler. O sırada cellatların kuma gömdüğü Şakir’ i bulurlar. Yarı cansız çocuğu evlerine 

götürüp iyileştirirler. Onu kendi oğulları gibi görürler. 

Avcı göçebe toplumun ilk dönemlerinde “sosyal ve reel” bir tehlike arz eden vahşi bir 

hayvanın öldürülmesi son derece fonksiyonel ve gerçekçidir. Buna en tipik örnek Oğuz Kağan’ın 

toplumu ve toplumun geçim kaynağı sürüleri tehdit eden “canavarı” öldürmesidir. Dede Korkut’ta 

ise “hayvanlarla mücadelenin” bir takım değişiklikler gösterdiğini görüyoruz. Artık vahşi ve ehli 

olanların azgını sayılabilecek hayvanla, toplum için, toplumun geçim kaynağı at, koyun ve deve 

sürüleri için gerçek bir tehlike değildir. Ancak bir oğuz gencinin ergen ve alp olabilmesi için 

hafızalarda hâlâ yaşayan taze bir vasıtadır. Bu itibarla hayvanla mücadele motifi, Dede Korkut’ta 

fonksiyonellikten uzaklaşıp estetik ve sembolik bir mana yüklenmeye başlanmıştır... Kan Turalı 

hikâyesinde geçen ve Selcen Hatun için ifade edilen “Ol kızun üç canavar kalınlığı kaftanlığı vardı 

sözleri, ergenlerin evlenmek için yerine getirmek zorunda oldukları bir şartı da sosyal ve kültürel 

aşamalarıyla birlikte bize sunuyor. Kan Turalı’nın başlık yani olarak üç canavarı öldürmesi icap 

etmektedir. Kemal Abdullah’ın da çok güzel ifade ettiği gibi bu engel ilk aşamada “üç canavar”, 

daha sonra ise bu üç canavar gibi kalınlık yerine geçen kaftandır. Eğer bu engelin devamı ne olabilir 

diye düşünürsek sosyal değişmeye paralel en son şekli de Kerem ile Aslı’nın kavuşmasına engel 

olan 40 düğmeli sihirli gömlektir. Yani engel önce fonksiyonel, daha sonra estetik ve sembolik, en 
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sonunda da mistik bir mahiyet kazanmaktadır. Bu da elbette ki toplumun geçirdiği merhalelerle 

ilgilidir.236 

Çocuk bir gün pazara gittiğinde kendini gömen ve sonradan kadı olan cellatlarla karşılaşır. 

Adamlar onu tanırlar ve onu yok etmeye karar verirler. İhtiyar karı kocanın evine giderler, ihtiyarın 

sabaha kadar iki çadır dokumasını eğer yapamazsa adamı öldüreceklerini söylerler. Şakir de adamın 

bu çadırları dokuyamayacağını söyler. Cellatlar tam çocuğu öldürmeye çalışırken oraya büyük bir 

kervan gelir. Bir suçlu aradıklarını, yollarının üzerinde bir deniz olduğunu ve sudan geçerken suya 

bir kurban vermeleri gerektiğini o nedenle de kanını akıtabilecekleri birini aradıklarını söylerler. 

Dört kumaşa çocuğu satın alırlar ve yola çıkarlar. Denize varıp çocuğu öldürecekleri anda çocuk 

beni öldürmeyin, diye yalvarır. Ben parmağımı kanatıp suya batırayım siz sağ salim denizden 

geçersiniz der. Kervan bu sayede sudan geçer. Bu çocuğun basit bir çocuk olmadığını anlayarak ona 

hürmet ederler. Çocuğa üç deve yükü mal verirler. Kendileri de şehre varıp mallarını satarlar. 

“Kervanlar bir yere şimdi gelmişler, 

Çocuğun özelliğin artık öğrenmişler. 

Ortasından çıkarıp gudayı olarak, 

Çocuğa üç deve yük artık bölmüşler. 

Kervanlar üç deve yük bölmüşler, 

Büyük şehir pazarına gelip girmişler. 

Bunlara Allah vermiş hayırlı pazarın, 

Eskisinden üç kat fayda görmüşler.” 

Şakir çocuk, bir gün pazara gider. Köpek kızağıyla üç sandık taşıyan bir adam görür. 

Sandıklarda ne olduğunu kimse bilmemektedir. Adam sandıkları almak isteyen olup olmadığını 

sorar. Şakir çocuk almak ister. Sandıkların fiyatı üç deve yükü maldır. Şakir çocuk sandığı alır. 

Sandığın içinde çok güzel bir kız vardır. Kız Şakir’den kendisini kimseye göstermemesini eğer onu 

gören olursa onun için kavga edileceğini söyler. Şakir de etrafındakilere sandığın boş olduğunu 

söyleyerek geldiği kervanla yola devam etmeye karar verir. Kervan Şakir’e eğer onları tekrar sudan 

geçirirse iki deve yükü mal daha vereceklerini söyler. Kervan sudan geçer. Sonra ona daha önce de 

mal verdiklerini bütün parayı bir sandığa verdiğini o yüzden gidip sandıkta ne olduğuna bakmaları 

gerektiğini söylerler. Bunu Şakir’e söylerler, o sandığı açmak istemese de onlar zorla açıp bakarlar 

                                                             
236 Ali Duymaz; Derlemeler ve İncelemeler II, Destan ve Halk Hikâyesi Yazıları, Balıkesir, 2001, s. 3536. 
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ve kızı görürler. Kızı almak için aralarında kavga ederler. Kervandaki yaşlılar kızın padişaha hediye 

olarak verilmesini uygun bulurlar. Şakir’i de sandığa koyup suya atarlar. 

“Sandıkla deryaya atılma”nın çok eski bir motif olduğunu ve Hazreti Musa’nın doğuşu ile 

ilgili kıssanın bilinen en eski metin olduğunu Fikret Türkmen’den öğrenmekteyiz. Bu motif birçok 

masal ve hikâyede kullanılmıştır.237 

Kızı Şakirat padişaha getirirler. O da kıza âşık olur, kervana hazineden mal verir. Düğün 

yapar. Kız boynundaki yazıyı padişaha verir. Şakirat yazıyı okuyunca kardeşinin yazısını tanır. 

Ağlayıp üzülür, kızla evlenmez. Şakir başından geçen her şeyi yazıp kızın boynuna asmıştır. Şakirat 

kardeşinin ejderhadan kurtardığı kızın ihtiyar anne babasını, Şakir’i kuma gömüp ejderhayı biz 

öldürdük diyen cellatları çağırır, olanları anlattırır. Kervana da kardeşini sorar. Kervan da olanları 

olduğu gibi anlatır. Şakirat kervancıları da iki kadıyı da cezalandırır. Kardeşinin içine koyulduğu 

sandığı bulan var mı diye soruşturur. 

Bu esnada deniz kenarında bir şehirde balık avlamaya giden bir yoksul sandığı bulmuş ama 

içini açmamış, gidip padişahına haber vermiştir. Padişah gelir, sandığı açarlar. Şakir’i çıkarırlar. 

Kendine getirip olanları anlattırırlar. Padişah bir kızı olan yaşlı bir adamdır. Şakircan’ ı kızıyla 

evlendirip tahta geçirir. 

Abi Şakirat ejderhayla savaşıp onu yener ve vergi olarak her yıl ejderhaya bir kız ve bir 

koyun verilecek yani kurban edilecektir. Ejderha da şehirdekileri rahat bırakacaktır. Böylece Şakir, 

abisinin savaştığı ejderhayla karşı karşıya gelir ve o da ejderhayı yener üstelik öldürür. 

Ejderhaya vergi olarak verilen kız ve koyun kurban motifini anımsatmaktadır. Ne var ki Türk 

mitolojisinde “kurban; insanların Tanrı’ya yakınlık elde etmek için adadığı can ” olarak ifade edilir. 

Kurbanlar, iki türlüdür. 1. Kanlı (canlı) kurbanlar: İnsan, hayvan 2. Kansız (cansız) 

kurbanlar: İnsan ve hayvan dışındaki hediyeler (gıda maddesi vs.) V. Eberhard, Türklerde insan 

kurbanının bulunmadığını; Bahaeddin Ögel de, atalarının ruhlarına insan kurban etme adetinin bir 

Moğol geleneği olduğunu belirtmektedirler. Başkurtların ünlü destanı Ural - Batır’ da, yılda bir defa, 

Kağan’ ın kendisi, doğum günü, suyuyla yıkandığı kuyu ve tanrı için kurban sunulduğunu belirten 

dizeler yer almaktadır. Bu dizelerde kızların kuyuya koyulduğu Tanrı için kurban edildikleri 

belirtilmiştir.238 

                                                             
237 Fikret Türkmen; Tahir ile Zühre İnceleme-Metin, AKM Yayınları:165, Ankara, 1998, s.183-184. 
238 Selahaddin Bekki, “Türk Mitolojisindeki Kurban”, Atatürk Ünv., Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, 

Erzurum, 1996, s. 16-28. (Ayrıca bkz. Gülhan Atnur, Ural Batır Destanı Üzerine Bir İnceleme, (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Atatürk Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1996.) 
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İncelediğimiz destanda Tanrıya değil ama çok korkulan ejderhaya “ vergi ” olarak bir kız ve 

bir koyun verilmektedir. Ayrıca destanın ilerleyen dizelerinde bir kervan gelir, denizden yani sudan 

geçmek için kurban edecekleri suçlu bir insan aradıklarını söylerler. 

“Kervan söylemiş: - Gideriz biz pazara 

Geçip yürüdüğümüz varmış bir derya 

Bir kişiyi suya kurban ediyorduk 

Onun için gerekir suçlu kişi almaya 

Bir kişiyi biz sadaka ediyorduk 

Sağ - selamet geçiyorduk 

Bir adamı boğazlayıp suya atmadan 

Geçsek hepimiz birden ölecektik. ,, 

Ancak Şakir parmağından kan akıtıp suya batırmış ve kervan sağ salim sudan geçmiştir. 

- Kervan, beni öldürüp ne kazanırsınız, 

Öldürseniz canınıza günah alırsınız. 

Parmağımı kan kılıp suya batırsam, 

Sağ selamet denizden geçersiniz. 

Kervan sağ salim sudan geçmiş, 

Şakir’in göz yaşını kabul etmiş. 

Bu çocuk basit çocuk değil ki diye, 

Kervan halkı çocuğa hürmet etmiş. 

Türk mitolojisinde “kan” hakkında Bahaeddin Ögel şunları belirtmektedir: “Çingiz Han 

‘avucunda bir kan pıhtısı tutarak doğmuştu.’ Bu bir Türk geleneği değil Hint mitolojisinden gelen 

bir motiftir. Çingiz Han’dan gelen bu gelenek daha sonraki Türk destanlarında da devam etmektedir. 

Manas Han da ‘avucunda kan tutarak doğmuştu’... Kuzey Türklerinde halk zaman zaman mollalara 

karşı cephe almıştır. ‘Mollalar, kıskandıkları bir çocuğu kesmek istiyorlar fakat bıçak kesmiyor. 

Bunun üzerine çocuk, -beni keserseniz kanım toprakla karışır ve ondan yeni bir insan yaratılır ve 
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sizi öldürür diyor. Mollalar da bundan korkup çocuğu kesmiyorlar. Halkın gelenekleri böylece 

İslami inanışlara üstün geliyordu. Türk kozmogonisinde ‘kan ırmağı’ da bir yer tutmaktadır.239 

3.1.3.3. Sonuç Bölümü 

3.1.3.3.1. Memlekete Dönüş ve Düğün 

Bu epizot iki kardeşin evlenmeleri, daha sonra babalarını bulmak için memleketlerine 

dönmelerinden oluşmaktadır. Ancak babalarını bulup tekrar tahta geçirdikten sonra her ikisi de 

padişah oldukları ülkelere geri dönmektedirler. 

Bir gün iki misafir gelir. Padişahları Şakirat’ ın bir sandık aradığını sudan sandık bulan varsa 

ona müjdeler sunacağını söylerler. Şakircan o sandıktan çıkanın kendisi olduğunu söyler. Abisine 

gitmek için hazırlanıp yola çıkar. Abisine ulaşmaya birkaç günlük yol kaldığında müjdeyi versinler 

diye önden iki haberci gönderir. Onlar da gidip müjdeyi verirler. Şakirat kardeşini yolda bekler, iki 

kardeş sarılıp kucaklaşıp sevinirler. Şölenler düzenlenir. Sandıktan çıkan kızla Şakirat’a nikah 

kıyılır. 

Kardeşlerin buluşmalarında, birbirlerine söyledikleri güzel sözlere yer verilmiştir: 

“Şakir: Bir anneden doğuran 

Beli sağlam bağlayan 

Aşık oynayıp çarpışan 

Payıma yarışan 

Anne sütüne dalaşıp 

Bir memeye tartışan 

Ak sütün birlikte ama 

Dar yatağı paylaşan 

Dersi beraber okuyan 

Aklımı iyice dinleyen 

Kardeş için dolayıp 

Halk yurdundan ayrılan 

Müstahak yer, abicim 

                                                             
239 Bahaeddin Ögel; age., s. 584-585. 
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Abicim bu dünyada var mıymış? 

Şakirat: Geliyormuş karağım 

Işıldatıp siyahın 

Ölmüş kardeşim geliyor 

Neşem yerine gelsin 

Allah’ ım verdi isteğimi 

Kucaklaşır bileğim 

Karşımda kardeşim geliyor 

Yarılsın benim yüreğim 

Tek erkek kardeşimsin 

Benim canım tenimsin 

Aydın nur Zühre’msin 

Benim ayım günümsün 

Canım tenim sendin 

Tek abin bendim 

Haberini alıp hasret çekip 

Allah’ımdan diledim ,, 

İki kardeş sonra babalarına gitmeye karar verirler. Asker ve silah alıp yola çıkarlar. Babaları 

dilenci olup sokaklara düşmüştür. İki kardeş babalarını tanırlar ama babaları onları tanımaz. Tahtını 

vezirlerinin zorla elinden aldığını karısını dilenip onu geçindirdiğini söyler. Evlatlarının ona 

düşmanlık ettiğini evlatları için karısını öldürmeyeceğini söyler. Çocuklar vezirleri babalarının 

tahtından indirirler. Mollalar da araştırıp üvey annenin babaya büyü yapıp okuduğunu söylerler.  

“Büyülenmiş insan”, indekste (D) harfiyle gösterilmektedir. 240 

“Paşaoğlu, bacısı cazı karısının yardımı ile göze görünmeden ortalıkta dolaşır.” 

“Mehbub, sihirin tesiriyle sevgilisi Mahmut’u yaralar.” 

                                                             
240 Ali Berat Alptaekin; age., s.302. 



Derya Özcan Güler 

127  

Oğullar üvey anneyi getirtirler. Mollalar da babayı okuyup iyileştirirler. Baba üvey anneyi 

öldürür ve tahtına geri döner. Üçü de muratlarına ermişlerdir. Başlarından geçenleri birbirlerine 

anlatırlar. Sonra iki çocuk da yurtlarına geri döner. 

“İki erkek kardeş” motifi indekste (P) harfiyle gösterilmektedir: 

“Latif Şah’ın Asıl ve Nesil isminde iki oğlu vardır. 

Çin’de yaşamakta olan iki kardeşin de çocukları olmaz. 

Muğdat öldükten sonra iki oğlundan Ahmet içkiye, gece hayatına başlar. Mahmut da okula 

devam edip babasının mezarını ziyaret eder. 

Haramiliğe başlayan Mahmut ile Mehbub’u “delibaşı” olan kardeşi Ahmet yakalar. Cafer 

Han’ın Elatin ve Ülfetin isminde iki oğlu vardır.”241 

Sonuç bölümünde görüldüğü üzere önce kardeşler buluşurlar, ardından babalarını bulurlar. 

“Türk Destanlarının Bitiş Kalıpları” adlı makalesinde Naciye Yıldız, destanların bitiş 

kalıplarının, destan anlatıcısının gerçek dünyadan koparak destan dünyasında gezinen dinleyicinin 

ve anlatıcının kendisinin tekrar gerçek dünyaya dönmesini ve anlatıcının dinleyici ile ilişkisini 

sağlayan kalıplar olduğunu belirterek çeşitli destanlardan bitiş kalıbı örnekleri vermiştir: 

Manas destanın Sagımbay Orazbakoğlu’ndan derlenen metninde destanın bitiş kalıbı şu 

şekildedir: 

“Bunu söyleyen Sagımbay / Söyleyiverse destanını / Bilmediği söz yok / Akıl sahipleri 

hepiniz işitin / Yazıp nüsha çıkardı” 

Kırgız Türkleri arasında anlatılagelen Âşık Garip destanı şiir-düzyazı karışık bir destandır; 

sonuç kalıbı ise manzumdur: 

“ Dinleyiniz ağalar, tarif edeyim / Aşığın türküsünü ben söyleyip gideyim / Baharda açılır 

Tiflis’te çiçekler / Düğünde bayramda atlas giyerler / Âşık Garib’i bilseniz Kafkas’ta derler”242 

Şakir - Şakirat manzum bir metindir ve bitiş kalıbı da şu şekildedir: 

“Üçü de muratlarına şimdi kavuşmuşlar 

Kaç gündür gördüklerini danışmışlar 

Yurdunu imar edip babalarını padişah yapıp 

İki çocuk kendi yurtlarına geri gitmişler. 

                                                             
241 Ali Berat Alptekin; age., s. 336. 
242 Naciye Yıldız; “Türk Destanlarının Bitiş Kalıpları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, 

(Prof. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı) Bahar-2003, s.309-319. 
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3.2. Destanların Şekil Özellikleri 

Bilindiği gibi Türk destanlarının anlatımı şiir, düzyazı ve şiir-düzyazı karışık olmak üzere üç 

anlatım şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Türk destanları geneli itibariyle şiir veya şiir-düzyazı 

karışık olarak görülmektedir. İncelediğimiz Munlık-Zarlık destanı şiir-düzyazı karışık olarak 

yazılmıştır. İyrangayıp Şah Gabbas destanı sadece dörtlüklerden oluşan şiir şeklindedir. Şakir - 

Şakirat ise şiir - düzyazı karışık olarak yazılmıştır ve şiir kısmı da bazen dörtlük bazen de dörtlüğün 

kullanılmayıp dizelerin alt alta dizilmesiyle oluşturulan ve belirli bir nazım birimi olmayan 

bölümlerden oluşmuştur. 

İncelediğimiz üç destanda da hece ölçüsünün kullanıldığını görmekteyiz. Fakat destanlarda 

tek bir ölçü kullanılmamıştır. Türk destanlarının genel hece ölçüsü olan 7’li ve 11’li ölçülerin 

destanlarda hâkim olduğunu görmekteyiz. Ancak 8’li, 12’li ölçüler de karşımıza çıkmaktadır. 

Destanlar içinde hece vezninin türlü ölçüleri kullanılmıştır. Munlık-Zarlık destanında, 8’li ölçüyle 

karşılaşsak da 7’li ölçünün ağır bastığını söyleyebiliriz. Örneğin; 

“Kıysık ağaş tüzeler 

Tezge basıp morlasa. 

Akirette savap jok, 

Aytatuğın javap jok” 

dizelerinde hece ölçüsü, 4+3=7’li olarak düzenlenmiştir. 

İyrangayıp Şah Gabbas destanında ise dörtlüklerde genelde 11’li ölçü kullanılmaktadır. Bu 

ölçü bazı dizelerde 10, 12 veya 13 de olabilmektedir. 

“Jolıkkan şahar adam söyledi kep: 

Tekke konak kıluvğa körmeymiz ep  

Pul bersen tamak penen üy beremiz,  

Tek kudayı konaktın keregi jok.” 

Şakir-Şakirat destanında genelde 7’li ve 11’li ölçü ile karşılaşmaktayız. 

“Haşım patşa özi bek mergen eken 

Ol eki balanın şeşesi ölgen eken 

Şekir-Şekirat deytugın eki bala 

Jas küninen jetimdik körgen eken” şeklinde 11’li ölçü ile ve: 
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“Osılayşa oylandı 

Tura sala aylandı 

Bir kudayga jalındı 

Akıl tappay candaldı” 

7’li ölçü ile karşılaşmaktayız. 

Bunun yanında destanlar içerisinde bazen dizelerdeki hece ölçülerinin ve durakların birbirini 

tutmadığı durumlarla da karşılaşmaktayız. 

Örneğin İyrangayıp Şah Gabbas destanında: 

“Patşa el şetine ketti deydi, 

Kasına Allabergendi ertti deydi. 

Elinin en şetine bes ay jürip, 

Kişkene bir şaharga jetti deydi.” 

Bu dizelerde hece sayılarının farklı olmasının dışında hece durakları da oldukça farklı 

düzenlenmiştir. 1. dizede 10’lu hece ölçüsü kullanılırken 2. dizede 12’li, 3. dizede 11’live 4. dizede 

11’li hece ölçüleri kullanılmıştır. Bu durum her üç destan için de geçerlidir. 7’li hece ölçüsü 

kullanılan yerlerde hece sayısı bazen 9’a, 11’li hece ölçüsü kullanılan yerlerde ise 12 hatta 13’e 

çıktığı görülmektedir. Dursun Yıldırım, bu farklılıkların nedenini “icra esnasında kullanılan melodi 

ve ritmlerin değişkenlik ve akışkanlık yapılarına”243 bağlamaktadır. 

Görüldüğü gibi incelediğimiz üç destan geneli göz önüne alındığında Türk destanlarında 

sıklıkla kullanılan 7’li ve 11’li hece ölçüleri ile oluşturulmuştur. 

Destanların nazım birimlerini incelediğimizde İyrangayıp Şah Gabbas destanının dörtlük ile 

yazıldığını görmekteyiz. Diğer iki destan da ise çoğunlukla nazım birimi dörtlüktür. Fakat bu dörtlük 

hakimiyetinin yanı sıra belirli bir nazım birimi kullanmadan dizelerin arka arkaya dizilmesiyle 

oluşturulan bölümler de bulunmaktadır. Belirli bir nazım biriminden bahsedemeyiz. Belirli bir 

nazım birimi kullanılmayan bölümlerde bazen tek bir dizede tamamlanan anlam, bazen ikili bazen 

de çok sayıda dizelerle tamamlanmaktadır. Bu durum uzun nazım şekillerinde monotonluğu kırarak 

hareketliliği sağlamakla birlikte, sözlü ifadenin, uzun bir eser boyunca tek bir birime bağlanmasının 

mümkün olmayışından kaynaklanmaktadır244. 

                                                             
243 Dursun Yıldırım; “Ergenekon”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara, 1997, s. 61-149. 
244 Naciye Yıldız; Manas Destanı (W.Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller, TDK Yayınları, Ankara 

1995, s. 39. 
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Destanlardaki uyak örgüsü ise hemen hemen aynıdır. İyrangayıp Şah Gabbas ve Şakir Şakirat 

destanlarında dörtlüklerde kullanılan uyak şeması genellikle (a, a, b, a) şeklindedir. Kazaklarda bu 

uyak örgüsüne verilen isim Kara Ölen Uykası’dır. 

İyrangayıp Şah Gabbas destanında: 

61 “Otırdı eki garip üyge kirip, 

Konak dep kurmet tuttı tike turıp. 

Karasa birevi şal, birevi kız, 

Otırdı kayran bolıp munı körip.” 

Aynı şekilde Şakir - Şakirat destanında: 

1052 “Sandıkta jatır eken bir suluv kız 

Ayday suluv bir kızga jolıktı kez  

Algandagı armanda bolar edi  

Ayak jagı bir talay boladı söz” 

Dörtlüklerde uyak oluşturulurken rediflerle de karşılaşmaktayız. Bu redifler bazen belirli bir 

uyak oluşturan ses tekrarlarından sonra bazen de uyak aramaksızın kullanılmıştır. Kazaklar, 

rediflerin kullanıldığı uyak şekline Edipteme Uykas adını vermektedirler. Örneğin İyrangayıp Şah 

Gabbas destanında; 

77“Ornınan türegeldi tan atkan son,  

Ekevinin könili hoş dem tatkan son. 

Erten tagı ekevi boldı konak,  

Kurmetin kız baygustın unatkan son” 

Şakir Şakirat destanında: 

536 “Jalgannan, bavırım kettin be?  

Şın düniyege jettin be  

Ben beyşara agandı  

Jalgız tastap kettin be? 

gibi redifli dörtlükler karşımıza çıkmaktadır. 

Redifleri dörtlüklerin dışındaki dizelerde de görmekteyiz. Munlık- Zarlık destanında; 
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1688 “Özimnen tuvgan balam jok, 

Teniri saldı bul küyge. 

Kılatın kayla, şaram jok.  

Artımnan joktap kelerge,  

Tuvıskan, tuvgan bavrım jok.  

Zar bolıp öttim düniyyadan,  

Bir tengelik bagam jok.” 

şeklinde karşılaşmaktayız. 

Her üç destanda da dörtlükler dışındaki dizeler arasında hakim bir uyak şeması ile 

karşılaşmıyoruz. İyrangayıp Şah Gabbas destanının yalnızca dörtlüklerden oluştuğunu belirtmiştik. 

Bu dörtlüklerde; Munlık- Zarlık ve Şakir - Şakirat destanlarında ise dizelerin arka arkaya 

getirilmesiyle oluşturulmuş olan bölümlerde Kazakların “Şubırtpalı Uykas”, “Egiz Uykas”, 

“Kezekti Uykas”, “Kavsırma Uykas”, “Erikti Uykas” adını verdikleri uyak çeşitleriyle 

karşılaşmaktayız. 

Destanlarda bu uyak çeşitlerinin hemen hemen hepsi kullanılmıştır. Fakat içlerinde en çok 

kullanılanı Şubırtpalı Uykas’tır. Destan tarzı söylenen şiirlerde görülen şubırtpalı uykas, alt alta 

dizelerin aynı uyakla uyaklanması esasına dayanmaktadır. Alt alta gelen iki, üç, beş veya daha çok 

dizenin aynı uyakla, onlardan sonra gelen belli bir sayıdaki dizenin aynı uyakla, daha sonra gelen 

dizelerin de aynı uyakla uyak oluşturmasıdır245. Bu uyağa uygun olarak Munlık- Zarlık destanından 

şu dizeleri örnek verebiliriz. 

1815 “Tülki kuvıp sonarga.  

Tirşilikte, Kudaya,  

Munlık penen Zarlıkka  

Kosılar künim bolar ma?  

Düniyenin tarttım beynetin,  

Tüzeler me eken kelbetim,” 

Aynı uyak örgüsüne bir diğer yine Munlık- Zarlık destanında şu şekildedir: 

                                                             
245 Metin Ergun; Kopuz Sarını-Kazak Âşık Tarzı Şiir Geleneği Akın ve Cıravlar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 

2002, s. 98. 
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1933 “Şanşar Han jedip keldi kastarına, 

Orangan altın tejin bastarına.  

Atasın körgennen son Zarlık bala,  

Közinin betin juvdı jastarına.  

Patşanın kolın aldı elden burın, 

Bilmey tur bul Zarlıktın işki sırın.  

Köl boldı közdin jası etegine,  

Köristi kırık jigitpen birin-birin.” 

Şubırtpalı Uykas’ın yanı sıra incelediğimiz destan metinlerinde Kezekti Uykas’ın da çokça 

kullanıldığını görmekteyiz. Kezekti Uykas, uyaksız bir dizeden sonra uyaklı bir dizenin gelmesi 

esasına dayanır. Kezekti Uykas’ın birinci dizesi ile üçüncü dizesinin, ikinci dizesi ile dördüncü 

dizesinin uyaklı olduğu şekli de vardır246. Bu uyak örgüsüne Şakir- Şakirat destanından şu dizeler 

örnek olarak verilebilir: 

2584 “Bilelik kuzettirip kızdın könlin 

Bazardan astıp alğan menin inim 

Ağası kızğa karap söz suradı 

-Könliniz kaysımızda jarıktıgım” 

İncelediğimiz destan metinlerinde çok kullanılan bir uyak örgüsü de Kazakların Erikti Uykas 

adını verdikleri uyaklandırma çeşididir. Erikti Uykas özellikle destanlarda görülmektedir. 

Belirlenmiş bir uyak örgüsü bulunmayan Erikti Uykas serbest bir yapıya sahiptir. Uyaklı bir dizeden 

sonra iki veya üç uyaksız dizenin ardından tekrar uyaklı bir dizenin, sonra tekrar uyaksız dizelerin 

gelmesi şeklinde devam eder247. Bu uyak örgüsüne Munlık - Zarlık destanında: 

38“Kayırı tiygen j ahanğa. 

Bir perzentke zar bolıp,  

Alpıs katın alıptı. 

Ketem be dep armanda, 

                                                             
246 Metin Ergun; age., s. 100. 
247 Metin Ergun; age., s. 101. 
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Alpıs katın alsa da 

Bir perzent bolmay berinen,” 

dizeleri, Şakir Şakirat destanında: 

2220 “Gadalatı tağı artık, 

Asıp ketti aybatı. 

Maksutka jetti sonday bop, 

Akırı ötti düniyeden,  

Kanşa patşa bolsa da,  

Jetken son ajal nevbeti.  

Özimen ketti ilesip  

Padışalık sevleti, 

Sözi kaldı bizderge.” 

dizeleri örnek olarak verilebilir. 

Kazak destan geleneğinde görülen bir başka uyaklandırma şekli ise baş kafiyedir. Baş kafiye 

sadece Kazak Türklerinin destanlarında değil, tüm Türk destanlarının özelliklerinden biridir248. 

İncelediğimiz destan metinlerinde uyaklandırma bakımından bu yönteme çok nadir başvurulmuş 

olup hâkim bir özellik taşımamaktadır. Munlık - Zarlık destanında: 

2111 “Kaşıp barıp eki iyt 

Kanşayımdı apardı 

Munlık penen Zarlıkka. 

Kaşıp küşik tığıldı, 

Ayağına jığıldı 

Şanşar Hannın kasında. 

Kanşayım munı köredi,” 

2135 “Kanatın jaya beredi. 

Kuşağın jayıp Kanşayım, 

                                                             
248 Metin Ergun; age., s. 95. 
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Kuşaktasa beredi. 

Kuşaktap turıp patşanı, 

Botaday bozdap eniredi.” 

dizeleri örnek olabilir. Cümle başı uyak için verdiğimiz örneklerde aliterasyon ve asonansların 

güçlülüğü de göze çarpmaktadır. Aliterasyon ve asonans, eski Türk şiirinde ve özellikle de destan 

yapısında ahenk ve ses zenginliğini arttırmak için sıkça başvurulan bir yapıdır. İncelediğimiz 

destanlar içerisinde de birçok örnekleriyle karşılaştık. Örneğin Şakir- Şakirat destanında: 

2080 “Jarık sevle Şolpanım  

Menin ayım-künimsin 

Janım-tenim sen edin 

Jalğız ağan men edim 

Habarındı estip jüdedim 

Kudayımnan tiledim 

Berdi kuday tilegim” 

Jana aykastı bilegim 

Dizelerinde “j, k, m” ünsüzlerinin tekrarıyla oluşan aliterasyon, “a, e, ı, i” ünlüleriyle oluşan 

asonans dikkati çekmektedir. Diğer destanlarda farklı seslerin tekrarıyla oluşturulmuş aliterasyon ve 

asonans örnekleriyle karşılaşmaktayız. İyrangayıp Şah Gabbas destanında: 

1317 “Men sonda kızdı körip boldım kayran 

Kız pakır tanıp keldi eldekaydan. 

-Körinbey keteyin dep oy oylap em 

Kıyya almay korkıp keldim bir Kudaydan.” 

1589 “Men endi sol atamdı boldım tappas, 

Atam atın surasan jetim Gabbas. 

Özim atım aytayın Iyranğayıp,  

Atamnın belgisi bar bir gavhar tas.” 

“M, n, t, s” ünsüzleri ve “a, e, ı, i” ünlüleriyle bu yapılar oluşturulmuştur.
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4. BÖLÜM

METİNLER 

4.1. Munlık-Zarlık 

1 Èveli söz bastayın, 

İsimdi Ķuday oñdasa. 

Şeşennen söztabılar, 

Javar bulttay torlasa. 

5 Kıysıķ aġaş tüzeler 

Tezge basıp morlasa. 

Aķirette savap joķ, 

Aytatuġın javap joķ, 

Jetim−jesir ġarıptı, 

10 Kemsinip onı ķorlasa. 

Munan jaman sol bolar, 

Vaġdalı sözde turmasa. 

Aķ suñķar kelip şırmalar, 

Sayatşı aldın torlasa. 

15 Aķ böken kelip jıġılar, 

Aldın ķazıp orlasa. 

Bendeniñ baķıtı aşılmas, 

Mañdayı ķalıñ sorlasa. 

Jüsipbek Ķoja söyleydi, 

20 Jamaġattar ķoldasa. 

Meniñ aytķan sözimdi, 

Ķulaķ salsañ, jarañdar. 

Zarlıķtı endi bastayın, 

Ada bolmas bul sözim, 

25 Uzatpay endi bastayın. 

Èytevir ajal keledi 

Taġdır jetse bir küni. 

Tirilikte ķaķsayın. 

Öleñ ķıp em özgeni, 

Evvela söz başlayayım, 

İşimi Allah doğrultsa. 

Söz ustasında söz bulunur, 

Bulut gökyüzünü kaplasa. 

Eğik ağaç düzelir, 

Köze basıp kızdırsa. 

Ahirette sevap yok, 

Söylenecek cevap yok. 

Yetim, dul ve garibi, 

Küçümseyip onu horlasa. 

Bundan kötüsü o olur, 

Verdiği sözde durmasa. 

Ak sungur gelip yakalanır, 

Avcı önüne tuzak kurarsa. 

Beyaz antilop gelip yıkılır, 

Önüne çukur kazılırsa. 

Kulun bahtı açık olmaz, 

Kedere duşar olsa. 

Cüsipbek Hoca konuşacak, 

Cemaat desteklerse. 

Söylediğim sözüme, 

Kulak verseniz halkım. 

Zarlık’ı artık anlatayım. 

Tükenmez bu sözüm, 

Uzatmadan artık başlayayım. 

Nasıl olsa ecel gelecek, 

Kader gelirse bir gün. 

Ömrüm oldukça anlatayım. 

Şiir yapmıştım özgeyi, 
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30 Munı jırlap jazayın. 

Ķulaġıñ salıp tıñdaġın, 

Din müsılman aġayın. 

Burınġı ötken zamanda, 

Din musılman amanda, 

35 On san ñoġay elinde, 

Şanşar Han attı hanı bar, 

Ġadalattı han eken, 

Ķayırı tiygen jahanġa. 

Bir perzentke zar bolıp, 

40 Alpıs ķatın alıptı. 

Ketem be dep armanda, 

Alpıs ķatın alsa da 

Bir perzent bolmay bérinen, 

45 Ķayġılı boldı Şanşar Han, 

Sırın aytpay adamġa, 

Jası alpısķa kelgende, 

«Ornımdı kim basadı, 

Ajal kelip ölgende». 

Munı oylap Şanşar Han, 

50 Köñilin ķıyķüv basadı. 

Tayaķ alıp ķolına, 

Tav−tastan jayauv acadı. 

Èvliyeni ķıdırıp, 

Ķañğırıp ketti jahanġa. 

55 Térik ķılıp düniyeni, 

Şıbın jandı ķıynadı. 

Bir perzenttiñ dertinen, 

Köziniñ jasın tıymadı. 

Bir jerlerge kelgende, 

60 Şarşap barıp jığıldı. 

 

 

 

Bunu şiirleştirip yazayım. 

Kulak verip dinleyin, 

Dini müslüman kardeşler. 

Geçmiş zamanda, 

Müslümanlar huzur içindeyken, 

On bin Nogay yurdunda, 

Şanşar Han adlı hanı varmış, 

Adaletli han imiş, 

Hayırını değdiren cihana. 

Şiddetle bir evlat istemişti, 

Altmış kadınla evlenmişti. 

Gider miyim hayattan, 

Altmış kadın alsam da, 

Birinden de evlatlı olmadan, 

Kaygılı olmuş Şanşar Han, 

Sırrını anlatmadan hiçbir adama, 

Altmış yaşını doldurduğunda, 

«Yerimi kim alacak, 

Ecel gelip öldüğümde». 

Bunu düşünüp Şanşar Han, 

Gönlünü çığlık kapladı 

Asa alıp eline, 

Dağ taştan yürüyerek geçmiş. 

Evliyayı gezip, 

Gayesiz dolaşıp gitti cihana. 

Terk edip dünyayı, 

Nazik canını zorladı. 

Bir evladın derdinden, 

Göz yaşını dindirmedi. 

Bir yerlere geldiğinde, 

Yorulup düşüverdi. 
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Ölemin ġoy dep bu jerde, 

Ġarıp jannan tüñildi. 

Talıp jatıp Şanşar Han, 

Ķayġırıp ķattı jıladı. 

65 Jılan jatķan jerinde, 

Tilegin Ķuday beredi. 

Aķ saķaldı kisi bop, 

Haziret ķızır keledi: 

«Üyiñe, patşa, bar, − deydi, 

70 Tañdap jürip eliñnen 

Bir suluv ķız al, − deydi. 

Sol ķatındı alġan soñ, 

Bir ul, bir ķız tabadı». 

Munı estip ķuvanıp, 

75 Jarıla jazdap jüregi, 

Üyine ķarap jönedi. 

Alpıs kün jürgen jolına, 

On bes künde keledi. 

Alpıs ķatın barşası, 

80 Joķ bolġan soñ patşası, 

Şuvlap jılap jatķanın 

Şanşar Han kelip köredi. 

Ķatındarın jubatıp, 

Birneşe kün turadı. 

85 Vézirin atķa mingizip, 

«Bir suluv ķız ékel» dep, 

Vézirge buyrıķ ķıladı. 

Barın attı véziri 

Bir suluv ķızdı ékelip, 

90 Han ķoyına saladı. 

«Bir ul, bir ķız tabar» dep, 

 

 

 

Ölecek miyim ki bu yerde diye, 

Garip candan umudunu kesti. 

Bayıla yatıp Şanşar Han, 

Kaygı çekip çok ağladı. 

Ağlayıp yatmış yerinde, 

Dileğini Allah kabul etmiş. 

Beyaz sakallı kişi olarak, 

Hazret-i Hızır gelmiş: 

«Padişah, evine git, - demiş, 

Halk içinden seçerek 

Bir güzel kızı al, - demiş. 

Evlendikten sonra o kadın, 

Bir oğlan, bir kız doğacak». 

Bunu duyup sevinip, 

Duracak gibi oldu kalbi, 

Evine doğru yöneldi. 

Altmış gün yürmüş yoluna, 

On beş gün harcamıştı. 

Altmış kadının hepsisi, 

Yok olduğundan padişahı, 

Hırgür çıkarıp ağladıkların 

Şanşar Han gelip görmüştü. 

Kadınlarını avutup, 

Birkaç gün durmuştu. 

Vezirini ata bindirip, 

«Bir güzel kız getir» diye, 

Vezire emir vermişti. 

Çok gezdi veziri 

Bir güzel kızı getirip, 

Han koynuna koymuştu. 

«Bir oğlan, bir kız doğacak» diye, 
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On jılġa şeyin ķaradı. 

On jıl tamam ötkenşe 

Ķatınnan bala tuvmadı. 

95 Jetpiske özi kelgen soñ, 

Ötem be dep tuyaķsız, 

Patşanıñ köñili jaman bop, 

Jüregi ķattı soladı. 

 

Èlķıyssa, patşa Barın degen vézirin 

şaķırıp alıp jurttı jıydırdı: − Büytip 

ķapa bolıp turġanımız jaramas, jéne 

bir ķız alayın. Patşanıñ toyı bar dep 

jurttı jıyıp jar salıñız: «Bir ul, bir ķız 

tabatın ķız bar ma?» dep. Birev 

ķızına kepil bolsa sol ķızdı öziniñ 

boyınday altın bersek te alalıķ dep 

edi. Endi Barın jurttı jıyıp, özi 

munaraġa şıġıp jurtķa jar salıp 

aytķanı: 

 

100 Al meniñ atım Barın−dı, 

Men aytamın zarımdı. 

Bir perzenttiñ dertinen 

Betten töktim arımdı. 

Ketirdi alla sénimdi; 

105 Temirden deydi kitapta, 

Jaladinniñ eki ķanatın. 

Salar deydi sanatın, 

On san Noġay işinde 

Bir sévegey bar ma eken? 

110 Suravsız beyiş baratın. 

 

 

 

On seneye kadar beklemişti. 

On sene tamam geçmişti 

Kadından evlat doğmamıştı. 

Yetmişe erişmekten sonra, 

Öleceğim mi diye nesilsiz, 

Padişahın gönlü kötüleşip, 

Dertten kalbi solmuştu. 

 

Elkıssa, padişah Barın denen 

vezirini çağırıp halkı - yurdu 

toplattırdı: - Böyle darılmamız, 

kırılmamız doğru olmaz, bir kızla 

daha evleneyim. Padişahın töreni 

varmış diye halkı toplayıp haber 

veriniz: «Bir oğlan, bir kız 

doğuracak kız var mı?» diye. Birisi 

kızına kefil olsa o kızın boyu kadar 

altın verip alalım demişti. Artık 

Barın halkı toplayıp, kendisi 

minareye çıkıp halka haber vermiş: 

Benim adım Barın’dır, 

Anlatayım kaygımı. 

Bir evladın derdinden 

Lekeledim namusumu. 

Yitti Allah yakışıklığımı; 

Demirden demiş kitapta, 

Celadinnin iki kanıtını . 

Yapar demiş sanatını, 

On bin Nogay içinde 

Bir kahin var mıymış? 

İzinsiz cennete gidecek. 
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Bir ul, bir ķız tabadı dep 

Ķız mindetin alatın. 

Ķızına kepil bolatın. 

Ķatar−ķatar nar ma eken, 

115 Èrkim mendey zarma eken? 

On san Noġay işinde, 

Bir sévegey bar ma eken, 

Atasına almas şaba almay, 

Mehir ofa taba almay, 

120 On san Noġay sandaldı. 

Bir ul, bir ķız tabadı dep, 

Ķızına kepil bola almay. 

Bekter miner ķızıldı, 

Jal−ķuyrığı uzındı. 

125 Barın aytķan sözine, 

Tappay javap sozıldı. 

Ķız mindetin ala almay, 

Ķızına kepil bola almay, 

On san Noġay buzıldı. 

 

Èlķıyssa, véziriniñ bul sözin esitip 

jurt oyladılar: «Bul Şanşar Han 

ķalay aytadı, ġayıpnı kim boljaydı?» 

− dep jurt tarķap ketti. Sol vaķıtta 

jası alpısķa kelgen Javdır degen şal 

bar edi. ķatını ölip, on bir jasar 

Ķanşayım degen ķızı bar edi. Malı 

joķ edi. ķamıstan kürke ķılıp 

teñizdiñ jağasında balıķ avlap jan 

saķtap avķat ķılıp jürer edi ol şal 

Javdır. Şal oylaydı: «Men ķızıma 

 

 

 

Bir oğlan, bir kız doğacak diye, 

Kızının sorumluluğunu alacak. 

Kızına kefil olabilecek. 

Katar katar deve miymiş, 

Herkes benim gibi kaygılı mıymış? 

On bin Nogay içinde, 

Bir kahin var mıymış. 

Dedesine keskin kılıç çekemeden, 

Merhamet şefkat bulamadan, 

On bin Nogay dolaştı. 

Bir oğlan, bir kız doğacak diye, 

Kızına kefil olamadan. 

Beyler biner yağız ata, 

Kuyruğu, yelesi uzundu. 

Barın söylediği sözüne, 

Bulamadan cevabını uzattı. 

Kız sorumluluğunu alamadan, 

Kızına kefil olamadan, 

On bin Nogay bozuldu. 

 

Elkıssa (böylece), vezirin bu 

sözünü duyup düşündü: «Bu 

Şanşar Han nasıl söylüyor, gaipini 

kim tahmin edebilir?» - diye millet 

dağıldı. O vakit yaşı altmışa gelmiş 

Cavdır denen bir ihtiyar vardı. 

Karısı ölmüş, on bir yaşında 

Kanşayım adlı kızı vardı. Evcil 

hayvanları yoktu. Kamıştan kulübe 

yapıp denizin kenarında balık tutup 

yaşayışını geçiriyordu o Cavdır 
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barıp surayın, ķızım bala tabamın 

der me eken, tappaymın der me 

eken. Tabamın dese Hannıñ altının 

alayın», − dep üyine keldi, kelse ķızı 

jalġız otır eken. ķızına aytuvġa bata 

almay, avırġan kisi bolıp, basın 

şırmavıķpenen baylap jatıp 

sandıraġan bolġanı: 

130 − Ey, botam meniñ aytķanım, 

Meniñ oylap ķoyğanım: 

Èli esimnen ketpeydi. 

Şanşar Han’nıñ toyınan 

Ölgenşe meniñ toyġanım. 

135 Jurt sultanı Şanşar Han 

Jurttıñ bérin jıynadı. 

Jıyıp alıp sıyladı. 

Sıylaġanı ķurısın, 

Ķasımdaġı jalġızdı 

140 Bererge közim ķıymadı. 

Kedey boldım jasımnan, 

Kedeylik şirkin ketpeydi, 

Jasımnan−aķ basımnan. 

Baspaķ tolġan mıñ dillé, 

145 Dillési ķursın, ķayteyin, 

Jalġızdı közim ķıymadı, 

Bererge ustap ķolımnan. 

Kedey boldım ér kezde, 

Kedeylik dévren sürgizdi. 

150 Jar basına ķondırıp, 

 

 

 

 

 

ihtiyar. «Ben kızımın yanına gidip 

sorayım, kızım çocuk doğuracağım ya da 

doğurmayacağım der miymiş. Doğuracağım 

derse Han’ın altınını alayım»,-diye düşünüp 

evine geldiğinde kızı yalnız oturuyormuş. 

Kızına açıkça söyleyemediğinden hasta gibi 

davranıp başını sarmaşıkla bağladı da yatıp 

saçmalar gibi oldu: 

- Ey, köşeğım benim anlattığım, 

Benim düşüne koydugum: 

Hala aklımdan gitmiyor. 

Şanşar Han’ın töreninde 

Ölünceye kadar doyduğum. 

Yurt sultanı Şanşar Han 

Tüm halkı topladı. 

Topladı da saygı gösterdi. 

Hürmeti onun kaybolsun 

Yanımdaki yalnızı 

Vermeye gözüm kıyamadı. 

Fakir oldum gençliğimden, 

Fakirlik maalesef geçmiyor, 

Çocukluğumdan beri başımda. 

Cebim bin dillaya dolu, 

Dillası kaybolsun, ne yapayım, 

Yalnızı gözüm kıyamadı, 

Vermeme tutup elimden. 

Fakir oldum her zaman, 

Fakirlik ömür geçirtti. 

Yar başına kondurup, 
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Jartı laşıķ tikkizip, 

Alpıs jasķa kelgende 

Ķatınımdı öltirip, 

Ķazan urġan köldey ġıp, 

Bir tamırdan soldırdı. 

155 Hanı ķursın, ķayteyin, 

Ķaytıp közim ķıyyadı, 

Ķasımdaġı jalġızdı. 

Èlķıyssa, endi ķızı atasınıñ bul sözin 

esitip oyladı:«Meni Han ayttırmaķ 

bolġan eken. Bul atam maġan 

estirtkeni eken. Ne de bolsa bul 

atamnıñ Zarlık’ın ķılayın», dep 

dalağa şığıp turıp ķızınıñ atasına 

bergen javabı budır: 

158 Aynalayın, jan ata, 

Botañnıñ aytķan sözine 

160 Kulaġıñdı sal, ata! 

Erterek hanġa bar, ata. 

Malıñdı sanap al, ata, 

Maġan kelip bol, ata. 

Ķayġırma, atam, bep−beker 

165 Ajal kelse ölermiz, 

Ķara jerdiñ astında 

Ķolġap kiydim jeñ üşin, 

Men tuvġanım sen üşin. 

Jarasa basım sata ber, 

170 Ķayġırma, ata, men üşin. 

Alpıs ķatın üstine 

Meni satıp barasıñ, 

 

 

 

 

Yarım çardak diktirip, 

Altmışa geldiğimde 

Hanımımı öldürüp, 

Kazanla vurulmuş göl gibi yapıp, 

Bir damardan soldurdu. 

Hanı kaybolsun, ne yapayım, 

Nasıl gözüm kıyacak, 

Yanımdaki yalnızı. 

Elkıssa (böylece), kızı artık dedesinin bu 

sözünü duyup düşündü: «Han benimle 

nişanlanmak istemişti. Bu dedemin bana 

duyurduğu imiş. Ne olsa bile dedemin 

bu yalvarışın yapayım»,-diye 

dışarıya çıka durup kızının dedesine 

veren cevabı budur: 

Aynalayın dedecim, 

Botanın söylediği sözüne, 

Kulağını ver, dedecim! 

Erkence Han’a git, dede. 

Mal mülkünü sayıp al, dede, 

Bana kefil ol dede. 

Üzülme, dedecim, boşuna 

Ecel gelse ölürüz, 

Kara toprağın altında 

Eldiven giymiştim yen için, 

Ben doğmuştum sen için, 

İşe yarasa başım satıver, 

Kaygılanma ,dede, ben için. 

Altmış kadın üzerine 

Beni satıverirsin, 
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173 Oybay, téñiri ķayteyin, 

Teñ ķurbımnan kem üşin. 

Èlķıyssa, şal ıñķıldaġanıñ ķoyıp, 

ornınan turıp ķızına aytķanı: 

175 −Aynalayın, botam−ay, 

Ķay söziñe nanayın, 

Ot bolıp zavlap janayın, 

Ķaraġım, seniñ malıña 

Ķay tülik maldı alayın. 

180 Kölden köldi ķıdırıp, 

Butımdı buta sıdırıp 

Aķ suñķardı ķolġa alıp, 

Aķķuvġa salsam teñizde. 

Ķarşıġama ildirsem, 

185 Duvadaķ ķustan sezimdi. 

Bul teñizdiñ boyında 

Eki ayaķ tarı saluvğa. 

Ķırmandap tarı aluvğa, 

Alayın ba mal üşin 

190 Ķoñır şolaķ ögizdi. 

Balanıñ davı ķaytar−dı 

Ķaydan bildiñ, jan balam, 

Osı sözdi aytar−dı. 

Jayauvlıķtan joġaldım 

195 Alayın ba mal üşin, 

Torı şolaķ baytaldı. 

Ķuday berse baķ dévlet, 

Artayın oğan küfimdi 

 

 

 

 

 

 

Eyvah, tanrı ne yapıyım, 

Eşit yaşıtımdan garibanlığım için. 

Elkıssa , ihtiyarın inlemesini kesip, 

yerinden kalkıp kızına söylediği: 

Aynalayın, botacım, 

Hangi sözüne inanayım. 

Ateş olup çabuk yanayım, 

Karağım, başlık para yerine 

Hangi hayvanları alayım. 

Gölden göle kadar gezip, 

Butumu çalıya yaralap, 

Beyaz sunguru elime alıp, 

Kuğuya yollasam denize 

Akdoğanıma yakalatsam, 

Toy kuşun semizini. 

Bu denizin boyunda 

İki kap darı ekmeye. 

Harmanlayıp darı almaya, 

Alalım mı başlık para yerine 

Kahverengi çolak öküzü. 

Çocuğun davası geçerdi 

Nereden öğrendin, çocuğum, 

Bu sözü söylerdi. 

Yaya gezmekten yoruldum 

Alalım mı başlık para yerine 

Doru çolak baytalı 

Allah verse baht mülk, 

Yükleyeyim ona küfümü 
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Halıķ işinde ķalķayıp, 

200 Şaylamdı artıp jürüvge, 

Alayın ba mal üşin 

Sarı ķospaķ ingendi. 

Èlķıyssa, ķızı Ķanşayım ayttı: «Ey, 

éke, mal alıp ne ķılısıñ. Baġıp berer 

balañ joķ, baylap ķoyar panañ joķ. 

Ne de bolsa dillé alıp janbasıñnıñ 

astına jıyıp jat», − deydi. 

Endi şal ayttı: «ķanşa dillé alayın?». 

Ķanşayım ayttı: «Mına ķaltanı 

toltırıp alsañ meniñ ķalıñ malım 

jeter», − deydi. 

Şal ķarasa üş dillé zorġa sıyġanday. 

Şal oylaydı: «Ķızımdı Ķuday urġan 

eken. 

Tiyetuġın bayına burġan eken, munı 

ķalay ķılamın?» , − dep, üş kün 

toķtadı. 

Aķırı barmaķ boldı. Ne ķılayın bul 

ķızdı, az da bolsa ķanağat ķılayın 

dep ķaltanı ķolına alıp derev vézirge 

jedip kelse, Barın vézir otır eken. 

Şal ayttı: « Ay, Barın, meniñ bir 

ķızım bar, bir ul men bir ķız tabadı. 

Saġan kepil bolamın» , − deydi. 

Endi Barın şaldı ķolınan jeteledi. 

Şal ayttı: «Öziñ barġın, mına ķaltanı 

Han’ġa bergin. Osını toltırıp dillé 

berse boladı», − deydi. 

 

 

 

 

Halk içinde gözüküp, 

Rahatla oturarak gezmeye, 

Alalım mı başlık para yerine 

Sarı yan yana duran ingeni. 

Elkıssa (böylece), kızı Kanşayım 

söyledi: «Ey, baba, hayvan alıp ne 

yapacaksın.Bakacak çocuğun yok, 

bağlayıp koyacak yerin yok. Ne 

olsa bile dilla alıp yatağının altına 

toplayarak yat», - demiş. Bundan 

sonra ihtiyar konuştu: «Ne kadar 

dilla alıyım?» Kanşayım: «Şu 

torbayı doldurup alsan benim 

başlık param yeterli olur» - diye 

söylemişti. İhtiyar bir baksa uç 

dilla zar zor sığmış gibi. «Kızımı 

Allah vurmuştu. Evlenmeden 

adamının halini düşünüyor, bunu 

ne kılayım?», - diye üç gün bekledi. 

Sonuçta gidecek oldu. Ne yapayım 

bu kızı, az da olsa kanaat kılayım 

diye torbayı eline alıp direk 

vezire gelse, Barın vezir oturuyormuş. 

«Ey, Barın, benim bir kızım 

vardır, bir oğlan ve bir kız 

doğacaktır. Ona kefil olabilirim», - 

diye yaşlı konuşmuş. Artık barın 

ihtiyarı elinden yedeklemişti. 

«Kendin gidip bu torbayı Han’a 

ver. Bunu dillaya doldursa yeter», 
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Endi Barın vézirdiñ patşaġa kelip 

aytķanı:, 

 

203 − Assalavmaġaleyküm, 

Aldıyyar taķsır hanımız, 

205 Bir perzenttiñ dertinen 

Betten ketti arımız. 

Ketti jurtķa sénimiz 

Aynalayın taķsır−av, 

Bu sözge ķulaķ salıñız. 

210 Kepil turġan ķarsıġa, 

Mınav ğarıp şalıñız. 

Şal üyinde bar eken, 

Sizge layıķ jarıñız. 

Haraķat jıyġan malıñız, 

215 Şal ķolında ķalta bar, 

Ķaltanı ķolġa alıñız, 

Sizde ınsap ķılıñız. 

Üş dillélik ķalta eken, 

Altı dillé salıñız, 

220 Aldıña kelgen bul şaldıñ 

Ķızın tegin alıñız. 

Ķaltanı Han’ġa tastadı, 

Han ķolına ustadı. 

Sonda patşa söyledi: 

225 − Esik aldı ebeyin, 

Küygen ürer kömeyin. 

Aldımdağı, Barın−av, 

Şaldıñ ķarnı toķ pa eken, 

Üyinde malı köp pe eken? 

 

 

 

 

diye yaşlı konuşmuş. Bundan sonra 

Barın vezirin Han’ın yanına gelip 

söylediği: 

- Selamünaleyküm, 

Haşmetli efendi hanımız, 

Bir evladın derdinden 

Lekeledik namusumuzu. 

Halk gözünde itibardan düştük, 

Aynalayın efendim, 

Bu söze kulak veriniz. 

Gelip duran karşıya, 

Şu garip yaşlınız. 

İhtiyarın evinde 

Size layık yarınız varmış. 

Tanelenip toplanan servetiniz, 

Yaşlı elinde torba vardır, 

Torbayı ele alınız, 

Sizde insaf kılınız. 

Üç dillalık torbaymış, 

Altı dilla koyunuz, 

Önüne gelen bu ihtiyarın 

Kızın bedeva alınız. 

Torbayı Han’a bıraktı, 

Han eline tuttu. 

O zaman padişah söyledi: 

- Ebelere dolu sarayın, 

Acıdan düğümlenmiş boğazın. 

Karşımdaki, Barıncım, 

İhtiyarın karnı tok muymuş, 

Evinde hayvanı çok muymuş? 
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230 On san Noġay işinde 

Aķşa salıp alġanday 

Eki en dorba joķpa eken? 

Bul sözdi aytıp patşa 

Kaltanıñ avzın aşadı. 

235 Bes dillé alıp saladı, 

Karasın körmey baradı. 

Otız dillé saladı, 

Endi barıp patşa 

Kazına avzın aşadı. 

240 Jeti tam edi aķşası, 

Ķaltanı aşıp jigitter 

Kürektep dillé saladı, 

Sonda da ķalta tolmaydı. 

Tolar zaman bolmaydı. 

245 Jeti tam tolġan aķşanı, 

Eki eli dorba jalmadı. 

Dorba ékelgen Javdır şal 

Uvağdam bar dep tastadı, 

Toltıra almay ķaltanı, 

250 Şanşar ķattı sasadı. 

Bekter miner ķızıldı, 

Jal−ķuyrığı uzındı. 

Toltıra almay ķaltanı, 

Patşanıñ beli üzildi. 

255 Üzilmey endi ne ķılsın, 

Jeti tam tolġan aķşası 

Béri de kedip suvrıldı. 

Aķ suñķar ķus ķanatın, 

Uşarında ķomdaydı. 

 

 

 

 

On bin Nogay içinde 

Para koyup almış gibi, 

İki enli torbası yok muymuş? 

Bu sözü söyleyip padişah 

Torbanın ağzını açmıştı. 

Beş dilla alıp koymuştu, 

Baksa para gözükmüyor. 

Otuz dilla koymuştu, 

Şimdi gidip padişah 

Hazine ağzını açmıştı. 

Yedi oda dolusu para, 

Torbayı açıp yiğitler 

Kürekle parayı koymuştu, 

Yine de torba dolmamış. 

Dolacak zaman gelmemiş. 

Yedi odayı dolduran parayı, 

İki parmaklı torbayı yalayıp yuttu. 

Torba getiren yaşlı Cavdır 

Anlaşmamız var diye söyledi, 

Dolduramayıp torbayı, 

Şanşar Han şaşakaldı. 

Beyler biner yağız ata, 

Kuyruğu, yelesi uzundu. 

Dolduramayıp torbayı, 

Padişahın beli çökmüştü. 

Çökmeden şimdi ne yapsın, 

Yedi odayı dolduran parası, 

Tümüyle tükenmişti. 

Beyaz sungur kuş kanadın, 

Uçarında hazırlıyor. 
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260 Şınımen Ķuday oñdaydı 

Jeti tam tolġan aķşası 

Bir ķaltağa tolmaydı. 

On san jatķan Noġayğa 

Üy basına on somnan 

265 Üş ķaytara saladı. 

Sonda ķalta tolmadı, 

Tolar zaman bolmadı. 

Endi turıp Şanşar Han, 

Jurtına hükim şaşadı. 

270 Hükimine şıdamay, 

ķaladan Noġay ķaşadı. 

Sonda turıp Şanşar Han: 

«Töbel tazğa − tört teñge, 

Ayna tazġa − altı teñge, 

275 Ķırma tazğa − ķırıķ teñge, 

Oyma tazğa − on teñge. 

Sal kötiñdi kerseñge, 

Sıysa da ber bes teñge. 

Sıymasa da ber bes teñge», 

280 − Dep bir jarlıķ saladı. 

Semiz menen tazdarğa 

Salıķ salıp aladı. 

Alıp kelip ķaltağa 

Ķayta−ķayta saladı. 

285 Sonda da ķalta tolmadı, 

Tolar zaman bolmadı, 

On san jatķan Noġaydı, 

Jalġız−aķ ķalta jalmadı 

 

Èlķıyssa, endi patşa ayttı:  

 

 

 

Gerçekten Allah doğrultuyormuş, 

Yedi odayı dolduran para, 

Bir torbayı dolduramamış. 

On bin yatan Nogay’a 

Her evden on somdan 

Üç kere koydu. 

Yine de torba dolmamış, 

Dolacak zaman gelmemiş. 

Şimdi durup Şanşar Han, 

Halkına hüküm vermiş. 

Hükmüne dayanamadan, 

Şehirden Nogay kaçmış. 

O anda durup Şanşar Han: 

«Töbel kele – dört tenge, 

Ayna kele – altı tenge, 

Kırma kele – kırk tenge, 

Oyma kele – on tenge. 

Koy arkanı kersene, 

Sığsa da ver beş tenge, 

Sığmasa da ve beş tenge», - 

Diye bir emir etmişti. 

Semiz ile kellere 

Vergi salıp almıştı. 

Alıp gelip torbaya 

Tekrar tekrar koymuştu. 

Yine de torba dolmamış. 

Dolacak zaman gelmemiş. 

On bin yatan Noġay’ı, 

Yalnızca torba yalayıp yutmuştu. 

 

Elkıssa (böylece), artık padişah: 
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«Bul ne degen ķalta, munıñ 

tolatuğın ılajı bar ma eken?» − dep 

jurtķa jar saldı. Eşkim ménisin 

bilmedi. Sol vaķıtta üş jüz elüv 

jasķa kelgen, ıstıķ işken, suvıķ 

tışķan, ķabağı tırısķan, köringenmen 

urısķan, tizesine şekpeni jetpegen, 

basınan jamanşılıķ ketpegen, kenep 

dambalı kötine ķatķan, özin 

tuvġannan Ķuday atķan, bir jaķsılıķ 

körmegen, tilevin Ķuday bermegen 

bir mıstan degen kempir ayttı: 

«Patşa meniñ hakımdı berse, men 

ķaltanı toltırıp beremin», − deydi. 

Endi patşa haķısın berdi. Kempir 

kelip jerden bir ķısım topıraķ alıp 

ķaltaġa salıp ketti. Endi ķalta tolıp, 

tasıp tögilip, köşege dildé sıymay 

ketti. Patşa ķazınasın ķayta toltırıp 

alıp, ķalġanın ġarıp−ķasirge berdi. 

ķaltadaġı aķşanı şal jeti atan tüyege 

artıp alıp kedip, ķızı Ķanşayımdı 

patşaġa berdi. 

 

Künderden kün, jıldardan jıl ötip, 

bir küni Ķanşayım jükti bolıp tuvar 

halatķa keledi. Patşa Barın vézirin 

şaķırıp alıp ayttı: «Men ömirimde eş 

perzenttiñ davısın üyimnen 

esitkenim joķ edi. Bala tuvġanda 

jüregim jarılıp ketedi ğoy dep 

 

 

 

«Bu nasıl bir torba, bunun dolacak 

imkanı var mıymış?» - diye halka 

haber vermiş. Kimse çaresini 

bilmemiş. O sefer üç yüz elli yaşa 

gelen, sıcak içen, soğuk çıkaran, 

çatık kaşlı, herkesle kavga eden, 

dizine cepkeni yetmeyen ,başı 

kötülükten geçmeyen kaba 

dokunmuş donu götüne yapışan, 

kendisi doğduğundan beri Allah 

kahreden, bir iyilik görmeyen, 

dilediğine Allah vermeyen bir 

kocakarı: «Padişah benim hakkımı 

verse, ben torbayı doldurabilirim», 

- demiş. Artık padişah hakkını vermiş. 

Kocakarı gelip yerden bir 

avuç toprak alıp torbaya koyup 

gitmiş. Şimdi torba dolmuş, taşıp 

dökül-müş, sokağa dilla sığmayıp 

gitmiş. Padişah hazinesini tekrar 

doldurup alıp, artanı garip 

kederlilere vermiş. Torbadaki 

parayı ihtiyar yedi atan deveye 

yükleyip gitmiş. Kızı Kanşayım’ı 

padişaha vermiş. Günlerden gün, 

yıllardan yıl geçip, bir günü 

Kanşayım hamile olup doğacak 

hale gelmiş. Padişah veziri Barın’ı 

çağırıp: «Ben hayatımda hiç yeni 

doğmuş çocuğun sesin evimde 

duymamıştım. Bebek doğduğunda 
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ķorķamın», − deydi. 

Endi Barın ayttı: «Şögirliniñ tavına 

barıp ķırıķ jigitpenen añ avlap 

jatalıķ. Bala tuvġanda birev süyinşi 

dep keledi, sonda at ķoyıp barsaķ 

jürektiñ ķuvanışı basılıp ķaladı», - 

deydi. Patşa Barınnıñ sözin maķul 

körip ķırıķ jigitimenen tavda añ 

avlap jata beredi. Endigi sözdi alpıs 

ķatınnan estiñiz. ķatındar jıyılıp 

keñes ķılıp, mıstandı şaķırıp alap 

ayttı: 

«Èy, ana patşa bizderge jolavşığa 

uķsap alpıs künde bir tünep jürüvşi 

edi. Mına ķatın bala tapķan soñ 

bizder ķatındıķtan ķalamız ğoy. 

Buğan bir aķıl tavıp balasın 

joġaltıñız», - dep alpıs tabaķ dillé 

beredi. Endi kempir maķul körip, 

munıñ ılajın tabam dedi. Bir küni 

ķatın tolġatķanda kempir kelip 

betine bir dem salıp ķoyıp edi, 

Ķanşayım talıp jıġılıp ķaldı. Bir ul, 

bir ķız tuvdı. Ulınıñ altın aydarı 

boldı, ķızınıñ kümis aydarı bolıp 

tuvdı. Endi kempir iyttiñ eki küşigin 

alıp kelip Ķanşayım’nıñ işin tarttı. 

Kempir eki küşikti eteginiñ üstine 

salıp, balasın ķatındarġa alıp keldi. 

Katındar ayttı: 

«Ne ķılsañ özin ķıl», - dedi. Endi 

 

 

 

kalbim yarılıp gider mi ki diye 

korkuyorum»,-demiş. Şimdi Barın: 

«Şögirli nin dağına gidip Kırk 

Yiğitle avcılıkla geçinip yatalım. 

Bebek doğduğunda birisi müjde 

diye gelir, o zaman ad koyup 

gelsek yüreğin sevinci basılır», - 

demiş. Padişah Barının sözün 

makul sayıp Kırk Yiğitle dağda 

hayvan avlamış. Şimdiki sözü 

altmış hanımlardan duyunuz. 

Hanımlar toplanıp meclis yapıp, 

cadıyı çağırıp: 

«Ey, işte padişah bizlere yolcu gibi 

altmış günde bir gecelemişti. Şu 

kadın doğum yaptıktan sonra biz 

kadınlıktan kalırız ki. Buna bir 

çare bulup bebeği yok ediniz», - 

diye altmış tabak dilla vermiş. 

Artık cadı makul görüp, bunun bir 

çaresini bulurum demiş. Bir günü 

kadın doğum sancısını çektiğinde 

cadı gelip yüzüne bir soluk vermiş, 

Kanşayım bayılmış. Bir oğlan, bir 

kız doğmuş. Oğlu altın perçemli, 

kızı gümüş perçemli olup 

doğmuştu. Bundan sonra cadı 

köpek yavruların alıp geldi de 

Kanşayım’ın için çekti. Cadı iki 

yavruyu Kanşayım’ın eteğinin 

üzerine koyup, çocukları getirmiş. 
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kempir eki balanı eki ķoltığına ķısıp 

bir darıyyaġa alıp keldi. Sol 

darıyyaġa alıp kelip tastayın dese 

balalardı közi ķıymay, tastamayın 

dese dildéni ķıymay kempir bılay 

deydi: 

 

289 -Esiktiñ aldı köl ġana, 

290 Saġan boldım men ana. 

Eki asıl sultanım, 

Ķanıñdı jüktep baramın 

Alpıs tabaķ dillé üşin, 

Bul bes kündik düniyyada, 

295 Tastayın desem bul suvġa 

Sındarıñdı közim ķıymaydı, 

Tastamayın desem de, 

Boyıma dillé sıymaydı. 

Tastamayın desem de 

300 Alpıs «anañ» bolmaydı. 

Barġın, balam, allaġa, 

Razı bolġın ķazaġa. 

Tipti közim ķıymaydı. 

ķızığıp kettim, botam-ay, 

305 Alpıs tabaķ dilléġa, 

Altın saķa alşısı. 

Saķanıñ bolmas ķalşısı, 

Esen bolsañ, botam-ay, 

Ekeviñ de bolarsıñ 

310 El-jurtınıñ basşısı. 

Patşa ulı bolsañ da 

 

 

 

 

Hanımlar: «Ne yapsan da kendin 

yap», demişler.Artık cadı bebekleri 

koltukaltına sokmuş ve bir deryaya getirmiş. 

O deryaya getirip çocukları suya atıp 

atmamaya karar verememiş. Atsa çocuklara 

yazık, atmazsa dillaya yazık. Çaresizlikten 

böyle demişti: 

- Kapı önü göl sadece , 

Oldum sana ben anne. 

İki asil sultanım, 

Günahkar olup gidiyorum 

Altmış tabak dilla için, 

Bu beş günlük dünyada, 

Atayım desem bu suya 

Güzelliklerini gözüm kıymıyor, 

Atmayayım desem de 

Boyuma dilla sığmıyor. 

Atmayayım desem de 

Altmış «annen» olmuyor. 

Gidersin, yavrum, Allah’a, 

Memnun olursun kazaya. 

Hiç gözüm kıymıyor. 

İlgi duydum, botacım, 

Altmış tabak dillaya, 

Altın saka alşısı, 

Sakanın olmaz kalşısı, 

Esen olsan, botacım, 

İkiniz de olursunuz 

Bütün halkın başkanı. 

Padişahın oğlu olsan bile 
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Ekeviñ de balasıñ, 

Bas bilmegen danasıñ. 

Mıñ jasaġan Ulıķpan, 

315 Ol ne kördi düniyyadan, 

Taba almaġan düniyyada, 

O da ölimniñ şarasın. 

Tiri jürseñ, şıraġım, 

Èr bélege ķalasıñ. 

320 Jıl-jıl sayın jıl biter, 

Kiné artıp alasıñ. 

Bul künde ölseñ, şıraġım, 

Dél beyişke barasıñ. 

Kün bitkennen tün bitti, 

325 Ķudireti küşti, Ķudayım, 

Jas kevdege til bitti, 

Til bitip bala söyledi: 

- Mıstan kempir anamız, 

-Bizder sizdiñ balañız, 

330 Tastamay suvġa alıñız, 

Özimiz adam bolġan soñ, 

Ölgenşe sizdi baġamız. 

Ajalıñ jedip sen ölseñ, 

Basıña şıraķ jaġamız. 

335 Joljaldı mezgil bolġanda, 

Ajal jetse ölermiz. 

Şaġımnan sizdi jibergen, 

Oybay téñiri ķaytarmız. 

Kündestigi ķurısın, 

340 Tuvmay jatıp ne ķıldıķ, 

Alpıs ögey anamız, 

Aylasına urındıķ. 

 

 

 

İkiniz de bebeksiniz, 

Usunu bilmeyen tanesin. 

Bin yaşamış Ulıkpan, 

O ne görmüş, dünyadan, 

Bulamayan dünyada, 

O da ölümün çaresi. 

Diri yürsen, ışığım, 

Her belaya uğrarsın. 

Yıldan yıla yıl biter, 

Hatalarını çoğaltıp alırsın. 

Bu günü ölsen, ışığım, 

Tam cennete gidersin. 

Gün geçtikten sonra gece geçmiş, 

Kudreti güçlü, Allah’ım, 

Küçük çocuk dile gelmiş 

Dili çıkıp çocuk konuşmuş: 

- Cadı kocakarı annemiz, 

Bizler sizin evladınız, 

Bırakmayıp bizi alınız, 

Kendimiz kişi olduğumuzdan, 

Ölünceye kadar size bakarız. 

Ecel gelip sen ölsen, 

Başına kandil yakarız, 

Tahmini mevsim olduğunda, 

Ecel gelse ölürüz. 

Şikâyetten sizi gönderenlere, 

Eyvah Allah için iade ederiz. 

Kıskançlığı kaybolsun, 

Doğmadan ne yaptık, 

Altmış üvey annemizin, 

Düzenbazlığına uğradık. 
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Tastay bergin ķayteyin, 

Oy, düniyya -ay, bir Ķuday bolsın 

panamız. 

345 Mıstan kempir turadı, 

Èñgime-düken ķuradı. 

Söylemegin ködek dep, 

Şapalaķtap uradı. 

Urġanına şıdamay, 

350 Şırķırap bala jıladı. 

Mıstannıñ ķolı ķattı edi, 

Urġan tayaķ battı endi. 

Jılaġan davsın esitip 

Birev kelip ķalar dep, 

355 Ķol-ayaġın berik ustap, 

Balanı suvġa attı endi, 

Ġayıp eren ķırıķ şilten 

Tüsirmey suvdan aladı, 

Şögirliniñ tavına, 

360 Adam barmas jerine, 

Şiltender alıp baradı. 

Tastan ķalap üy ķılıp, 

Pana ķılıp beredi. 

Ekevine bir kiyik 

365 Ana ķılıp beredi. 

Ol kiyikke balanı 

Bala ķılıp beredi. 

Ķudireti küşti Ķudayım, 

Tavdan alma jegizip, 

370 Kiyikti ana degizip, 

Kiyik jürdi üş mezgil, 

Balasınday emizip. 

 

 

 

Bırakabilirsin ne yapalım, 

Oy, dünya, bir Allah olsun 

sığınağımız. 

Cadı kocakarı durmuştu, 

Sohbet-dükkan kurmuştu. 

Söyleme sâbi diye, 

Tokatlayıp vurmuştu. 

Vuruşuna dayanamadan, 

Bebek viyak viyak ağlamıştı. 

Cadının eli sert idi, 

Vurmuş sopa acıtmış şimdi. 

Ağlayan sesini duyup 

Her kimse gelebilir diye, 

Kol ayağın sert tutup, 

Çocuğu suya attı şimdi, 

Gaip müstesna kırk cüce 

Suya düşürmeyip almış, 

Şögirli’nin dağına, 

İnsan gitmez yerlere, 

Cüceler alıp getirmiş. 

Taştan örüp ev yapıp, 

Sığınak yapıp vermiş. 

İkisine bir geyiği 

Anne kılıp vermiş. 

O geyiğe çocuğu 

Evlat olarak vermiş. 

Kudreti güçlü Allah’ım, 

Dağdan elma yedirip, 

Geyiği anne dedirtip, 

Geyik yürmüş üç mevsim, 

Evlat gibi emzirip. 
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Èlķıysa, mıstan alpıs ķatınmenen 

Ķanşayım’nıñ üstine keldi, kelip 

körse ökpesi zorğa soğadı, astında 

eki küşigi jatır. Mıstan kempir 

Ķanşayım’ġa bir dem salıp edi, 

basın köterip aldı. Katındar «ıyt 

balasın taptı» dep betine tükirip kete 

berdi. Dalaġa şıġıp keñes ķıldı. 

Hanġa ķaytıp esittiremiz dep, özge 

el patşaġa bizder aytuvġa jüregimiz 

şıdamaydı, uyalmaytuñın mıstan 

kempir barsın dedi. Sonda mıstan 

«ķup» dep patşaġa ķarap kete berdi. 

Ol vaķıtta patşanıñ eki közi el jaķta 

bolıp, ķaşan süyinşi suramaķķa kisi 

keledi dep töbege şığıp turġanda, 

kele jatķan kempirdi körip ķırıķ 

jigitiniñ aytķanı: 

 

373 - Şahar jaķtan bir adam 

Elbeñ-elbeñ etedi, 

375 Bizge ķaşan jetedi. 

At ķoyalıķ, ķırıķ jigit, 

At ķoysaķ nemiz ketedi? 

Atķa saldım terlikti, 

Duşpanġa ķıldım erlikti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkıssa, cadı kocakarı, altmış hanımla 

Kanşayım’ın yanına gelmiş, gelip baksa 

akciğeri solmuş zorla nefes alıyormuş, 

altında iki köpek yavrusu varmış. 

Cadı kocakarı Kanşayım’a bir 

soluk vermiş idi, başını kaldırmış. 

Hanımlar «köpek yavrusu doğurdu» diye 

yüzüne tükürüp gitmişti. Dışarıya çıkıp 

meclis yapmışlar. Han’a nasıl haber veririz, 

yabancı birinden duysa doğru olmaz, 

kendimiz söylerdik kalbimiz dayanmaz, 

utanmaz kocakarıyla haber gönderelim 

demişler. O zaman kocakarı «tamam» diye 

padişahın bulunduğu yere doğru gidiverdi. 

O anda padişah yurdunu gözlemişti bir de ne 

zaman müjde isteyen kişi gelecek diye 

tepenin başına çıktığında, kocakarıyı görüp 

Kırk Yiğit’in söylediği: 

 

- Şehir yönünden bir kişi, 

Hoplaya zıplaya geliyor, 

Bize ne zaman yetişecek. 

Eyer kapatalım, Kırk Yiğit, 

Eyer kapatsak ne olur? 

Ata koydum terliği 

Düşmana gösterdim cesurluğu, 
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380 At ķoyalıķ, ķırıķ jigit, 

Köñilim jaman zerikti! 

Ķırıķ jigit sonda at ķoydı, 

At basına lap ķoydı, 

Şögirli tavdıñ beti edi, 

385 Bir saġat bolmay ķırıķ jigit, 

Mıstanġa kelip jetedi. 

At şabar jeri dirildep, 

Kiygen tonı ķavdırap 

Jedip keldi mıstanġa, 

390 Ķırıķ jigittiñ közi javdırap. 

Tileviñ ķurġır ķuv mıstan 

Köziniñ jasın buvlaydı. 

Bir top bitken şeñgeldi 

Ķuşaķtap turap jılaydı. 

395 -Atañnıñ basın tart, balam, 

Ne dep otır ķart anañ. 

Ķart anañnıñ sözine 

Ķulaġıñ sal, ķırıķ balam. 

Ġayıp bolsın sırlasıñ, 

400 Kepil bolıp ķız bergen 

Jalġanşı eken Javdır şal, 

Bul düniyede öñbasın, 

Öñbasın demey ne deyin, 

Iym balasın taptı ğoy, 

405 Ķanşayımday joldasıñ. 

Şal emes suñķar ķıyyaķsız, 

Iyt balasın taptı ġoyġ 

Ķanşayımday uyatsız. 

Estirtkeli kelip tur, 

410 Ananıñ sorlı sıyyaķsız. 

 

 

 

Eyer kapatalım, Kırk Yiğit, 

Boş yatmaktan çok bıktım! 

Kırk Yiğit o anda eyer kapatmış, 

Atlara çabuk binmiş, 

Şögirli dağın yüzü idi, 

Bir saat geçmeden Kırk Yiğit, 

Kocakarıya aniden yetişmişler. 

Atın koşan yeri titrenip, 

Giydiği kürkü sararıp 

Cadıya aniden yetişiyorlarmış, 

Umarca ona bakıyormuşlar. 

Dileğin kahrolsun hain cadı 

Göz yaşlarını dökmüştü 

Bir kucak yetişmiş şengeli 

Kucaklayarak ağlıyormuş. 

Adının başın çek, çocuğum, 

Ne diye oturuyor yaşlı annen. 

Yaşlı annenin sözüne 

Kulak ver, kırk çocuğum. 

Gaip olsun sırdaşın, 

Kefil olup kız veren 

Yalancı imiş Cavdır ihtiyar, 

Bu dünyada lanet olsun, 

Lanet olsun demeden ne diyeyim, 

Köpek yavrusunu doğurdu ki 

Kanşayım gibi arkadaşın. 

İhtiyar değil sungur tüysüz, 

Köpek yavrusunu doğurdu ki, 

Kanşayım gibi edepsiz. 

Duyurmaya gelip dur, 

Biçare yüzsüz anneniz. 
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411 Şınıñmenen sen sorlı 

Eş nérse körmey düniyeden, 

Ötkeniñ be tuyaķsız? 

Élķıyssa, bulay dep üttéyim 

jalmavız kempir jılap turġan soñ, 

Han atınan tüsip jer bavırlap jata 

ketedi. Bir zamanda basın köterip 

alıp jigitterine: «Endi sizderge aytar 

sözim joķ, elge ķarar jüzim joķ, men 

osı jerde jatayın. Sizder Ķanşayımdı 

darğa asıp öltiriñder?» - deydi. Endi 

Barın ķırıķ jigitke bara jatıp aytķanı: 

 

414 - Jañbır javar éveden 

415 Ķara bult torlasa. 

Béleket elde köbeyer, 

Jigitti jigit ķorlasa. 

Duşpan ķorlap ne ķılsın, 

Aruvaķ basķa urmasa. 

420 Alpıs tuvmay jürgende, 

Ne ġıp edi Şanşar Han. 

Bolmay jürgen ejelden, 

Balası ķursın, ķayteyin. 

Munday isti bilmey me, 

425 Esi joķ kisi bolmasa. 

Jaķsınıñ isi bitedi, 

Jamannıñ isi jatadı. 

Tilimdi alsañ, ķırıķ jigit, 

Öltirmeseñ netedi? 

430 Öltirgenmen patşanıñ 

 

 

 

 

Gerçekten de sen uğursuzsun 

Hiçbir şey görmeden dünyadan, 

Hayattan geçtiğin mi nesilsiz. 

Elkıssa, şöyle diye kurnaz kocakarı 

ağlayıp durduğundan Han 

atından inip yere sürünüp yatıverdi. 

Bir zamanda başın kaldırıp 

yiğitlerine: «Şimdi size söyleyecek 

sözüm yok, halka bakar yüzüm 

yok, ben bu yerde kalayım. Sizler 

Kanşayımı dara asıp öldürünüz»- 

demiş. Bundan sonra Barın, Kırk 

Yiğite geri döndüğünde söylediği: 

- Yağmur yağar havadan 

Kara bulut kaplasa. 

Felaket yurtta çoğalır, 

Yiğiti yiğit horlasa. 

Düşman eziyet edip ne yapsın, 

Ruhlar başa vurmasa. 

Altmış doğurmadan yürüdüğünde, 

Ne yapmıştı Şanşar Han. 

Eskiden olmayan 

Çocuğu kaybolsun, ne yapayım. 

Böyle işi bilmiyor mu, 

Akılsız kişi olmazsa. 

İyi birisinin işi bitecek, 

Kötü birisinin işi kalacak. 

Dilimi dinlesen, Kırk Yiğit, 

Öldürmesek ne olacak? 

Öldürme ile padişahın 
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Kaysı kegi bitedi? 

Esil ġana jigit jan 

Beyküné ölip ketedi. 

Osılayşa söyledi, 

435 Barın vézir tolġaydı, 

Ķırıķ jigitke jalınıp, 

Ķanşayımdı ķorğaydı. 

Buyraķpenen kelgen ķırıķ jigit 

Bul aytķan sözge bolmaydı. 

 

Èlķıyssa, Barın vézir ķırıķ jigitke 

endi men üyden alıp şığayın dep 

üyge kirip Ķanşayım’ġa aytķanı: 

 

440 - Bolat ķaķpa, tas kilt, 

Sizdi surap patşadan, 

Ķanşayım, ķıldıķ biz ümit, 

Surasaķ ta bermedi, 

Dalaġa şıķķan, Ķanşayım, 

445 Sizge keldi ķırıķ jigit. 

Jük kötergen ķara nar, 

Müsépir ķılsa bendeni, 

Allaġa neşik şara bar. 

Dalağa şıķķan, Ķanşayım, 

450 Müsépir bolġan sizderge, 

Ķuruvlı turġan darı bar. 

Mına sözdi esitip, 

Ķanşayım ķanı ķaşadı, 

Ayaġın téltek basadı, 

455 Ķattı jaman sasadı. 

Sasķanınıñ belgisi, 

 

 

 

Hangi öcü bitecek? 

Anlıyorsun yiğidim 

Günahsız ölecekmiş ki. 

Böylece söylemişti 

Barın vezir şakımıştı, 

Kırk Yiğite yalvarıp, 

Kanşayım’ı korumuştu. 

Emriyle gelen Kırk Yiğit 

Bu sözü kabul etmemişti. 

 

Elkıssa, Barın vezir Kırk Yiğite 

şimdi ben evden alıp çıkayım diye 

eve girip Kanşayım’a söylediği: 

 

- Çelik dış kapı, taş anahtar, 

Size af diledim padişahtan, 

Kanşayım, biz ümit ettik, 

İstesek de affetmemiş, 

Dışarıya çıkan, Kanşayım, 

Size gelmiş Kırk Yiğit. 

Yük yükleyen kara nar, 

Zavallı kılsa bendeni, 

Allah’a nasıl çare olsun. 

Dışarıya çıkan, Kanşayım, 

Zavallı olan sizlere, 

Silahlı olanlar var. 

Bu sözü duyup, 

Kanşayım sararıp solmuştu, 

Ayağını zorla basmıştı, 

Çok kötü şaşırmıştı. 

Şaşırdığının belirtisi, 
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Jügirip esik aşadı, 

Bay malınday ırġalıp 

Öñkey jibek şulġanıp, 

460 Dalaġa şıķtı Ķanşayım, 

Jas küşikti ķolġa alıp, 

Ķanşayım endi jılaydı 

Köziniñ jasın bulaydı, 

Ne pıyġılımnan taptım dep 

465 Jat ķılıp jappar Ķudaydı. 

Sonda Barın soyleydi: 

- Bul düniyede jar ediñ, 

Ay men künşe bar ediñ, 

Öz ķatarıñ işinde 

470 Artıķşa tuvġan jan ediñ. 

Senen perzent bolġanda, 

Patşalıķ orındı sol 

Basar dep ümit ķılıp jür edim. 

Amanda bol, Ķanşayım, 

475 Bul düniyeden jönediñ. 

Şapsa balta ötpeydi 

Şaġırlavdıñ tasına. 

Aķ isin ķara ķılıptı, 

Ķanşayım’nıñ basına. 

480 Buyrıķpen kelgen ķırıķ jigit 

Jedip keldi ķasına. 

Etegin belge türinip, 

Ķılışın belden suvırıp, 

Jedip keldi ķırıķ jigit. 

485 Ķanşayım’ġa jügirip. 

Tıñdamadı ayķayın, 

Ayamadı oybayın, 

 

 

 

Koşarak kapıyı açmıştı, 

Zar zor sallanıp 

Tamamen ipek sarılıp 

Dışarıya çıkmış Kanşayım, 

Köpek yavrusunu eline alıp, 

Kanşayım şimdi ağlamıştı 

Göz yaşını dökmüştü, 

Nasıl niyetimden buldum diye 

Yad kılıp cabbar Allah’ı. 

O anda Barın söylemişti: 

- Bu dünyada eş idin, 

Ay ve güneş gibi olmuştun, 

Kendi yaşıtlarından 

Farklı doğmuş canmışsın. 

Senden bebek olduğunda, 

Padişahın tahtına o 

Çıkar diye umut beslemiştim. 

Sağ ol, Kanşayım, 

Bu dünyadan yöneldin. 

Baltalasa kesilmiyor. 

Şağırlayın taşına. 

Ak işini kara yapmıştı, 

Kanşayım’ın başına. 

Emriyle gelen Kırk Yiğit 

Aniden yetişmiş yanına. 

Eteğini bele kaldırıp, 

Kılıcını belden çıkarıp, 

Çıkageldi Kırk Yiğit. 

Kanşayım’a yaklaştı. 

Dinlememiş çığlığını, 

Fark etmemiş feryadını, 
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Darġa ķarap aydaydı, 

Eki ķolın baylaydı, 

490 «Aķķa zaval joķtı» dep, 

Dar ķasındı Ķanşayım 

Jılap jürip zarlaydı: 

- Balalı arķar mañıraydı, 

Balasız arķar tıñdaydı, 

495 Men bir jüzi ķara boldım dep 

Müsépir bolıp Ķanşayım 

Dar tübinde zırlaydı. 

Düniye üşin küymedim, 

Basımda dévlet barında 

500 Jamandıķtı süymedim. 

Tavdan aķķan bulaķtay 

Şıraġıma iyimedim. 

Mıstan kempir, ķayteyin, 

Kesir boldıñ keldiñ de. 

505 Men ķozımdı süymedim. 

Baķta güldi termedim, 

Düniyeni ķolmen sermedim. 

Opası jok, sum jalġan, 

Öteriñdi bilmedim. 

510 Aldıma alıp ķozımdı, 

Öz ķolımnan bermedim. 

Düniyeniñ bildim jalġanın, 

Köterdim alla salġanın. 

Tistevli ketti barmaġım 

515 Mıstan kempir, ķayteyin 

Kesir bolıp keldiñ de, 

Ķozımdı köre almadım. 

Bes kün dévren süre almay, 

 

 

 

Dar tarafına yönlendirmişti, 

İki kolunu bağlamıştı, 

«Suçsuza ceza yoktur» diye, 

Dar yanında Kanşayım 

Ağlayarak derdini dökmüştü: 

- Yavrulu koyun meliyor, 

Yavrusuz koyun dinliyor, 

Ben bir arsız oldum diye, 

Zavallı olup Kanşayım 

Dar dibinde derdini döküyor, 

Dünya için yanmadım, 

Başımda iktidar varında, 

Kötülüğü sevmedim, 

Dağdan akan pınar gibi, 

Kandilime içim ısımadı. 

Cadı kocakarı, ne yapayım, 

Engel oldun geldin de. 

Ben yavrumu öpmedim. 

Bahçede çiçek toplamadım, 

Dünyaya kollarımı açtım. 

Şefkati yok, yalan dünya, 

Geçeceğini bilemedim. 

Önüme alıp bebeğimi, 

Kendi elimden vermedim. 

Dünyanın yalancılığını bildim, 

Allah’ın yazdığına sabrettim. 

Dişlenmiş gitti parmağım 

Cadı kocakarı, ne yapayım, 

Engel olup geldin de. 

Yavrumu göremedim. 

Beş gün ömür sürmeyip, 
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İşimde ketti armanım. 

Èlķıyssa, endi Barın vézir ayttı: 

«Èy, aķımaķtar körmeysiñ be, 

balamdı mıstan kempir urlap aldı 

dep tur. Jüriñder, mıstanġa baralıķ», 

-dep ķırıķ jigitti ertip béri kempirge 

kelip aytķanı: 

 

520 - Mıstan kempir anamız, 

Biz de sizdiñ balañız. 

Ķabıl boldı ma dep edik, 

Siz benen bizdiñ tobamız. 

Èveli Ķuday ķalasa, 

525 Şanşar Hannıñ dévleti 

Altın oķa bop edi, 

Siz benen bizdiñ jaġamız, 

Tileviñ ķuğır, ķuv mıstan, 

Üş jüz jasķa barıp, sen, 

530 Düniyeniñ şalıp tübin, sen, 

Alpıs ķatın işinde, 

Mésliyhat ķılıp alıp, sen, 

Künékar bolsam da aytayın, 

Ķaltañdamay ķatıp ķal, 

535 Ķaltañmenen jatıp ķal. 

Ķanşayımday suluvdıñ 

Balasın urlap alıp, sen, 

Ķaltaña urlap salıp, sen. 

Bolıp pa eñ ķatın işinde, 

540 Sen balamdı aldı dep, 

Zar jılaydı Ķanşayım, 

 

 

 

 

İçimde gitti hayalim. 

Elkıssa, bundan sonra Barın vezir: 

«Ey, ahmaklar görmüyor musunuz, 

çocuğumu cadı kocakarı çaldı 

diyor. Haydi gidelim cadıya», - 

diye Kırk Yiğiti yanına alıp 

beraber kocakarıya gelip söylemiş: 

 

- Cadı kocakarı annemiz, 

Bizler sizin evladınız. 

Kabul oldu mu demiştik, 

Siz ve bizim şükrümüz. 

İlk önce Allah kabul etse, 

Şanşar Han’ın devleti 

Altınla süslenmişti, 

Siz ve bizin yakamız, 

Dileğin kahrolsun, hain cadı, 

Üç yüz yaşa gelip, sen, 

Dünyanın çalıp dibini, 

Altmış kadın içinde, 

Müşavere yapıp sen, 

Günahkar olsam bile söyleyeyim, 

Sarsak cadı felce uğrayıp kal, 

Sarsakla yatıp kal. 

Kanşayım gibi güzelin 

Bebeğini çalıp aldın sen, 

Cebine çalıp aldın sen. 

Olmuş muydun kadının yanında, 

Sen bebeğini çaldın diye, 

Çok ağlıyor Kanşayım, 

 

 

 

 



Derya Özcan Güler 

159  

Dél darınıñ astında. 

Ķaşan ölip ketkenşe, 

Avızdasıp söylesip, 

 

545 Öziñ de turğın ķasında. 

Endi kempir ayttı: - Men de patşanıñ 

tilevin tilep jürsem, sizder bunı 

aytasız. Men nege Han’ġa ķastıķ 

ķılayın, - dedi. Endi ķırıķ jigit bul 

sözbenen Ķanşayım’dı darġa tartadı. 

Ġayıp eren ķırıķ şilten kelip dardıñ 

arķalığın üş mérte üzdi. ķarasa birev 

basıp jatķanın körip şoşıp, atasın 

laķtırıp jiberdi. 

Endi ķırıķ jigit bul ķasiyetin körip 

patşaġa barıp ayttı. Sonda patşanıñ 

aytķanı: - Bélen jerde jeti ķabat aral 

bar. İşinde jolbarıs, böri, ķabılan 

köp, Saġan tastañdar, - deydi. 

Endi jigitter Ķanşayımdı eki 

küşigimen aparıp, ķayıķpenen 

ötkizip tastadı. Jigitter ķaytıp kelip 

patşanı şaharġa alıp kelip köñilin 

avlap taġına mingizedi. 

Endi Ķızır İliyyas Ġayıp eren ķırıķ 

şiltenmen ulınıñ atın Zarlıķ ķoydı, 

ķızınıñ atın Muñlıķ ķoydı. Ataananıñ 

jüzin körmedi dep Zarlıķķa 

jüz erdiñ küşin payda ķıldı hém 

sadaķ tartüvdı üyretti. ķızğa ana 

jüzin körmedi dep jeti ğalam eliniñ 

 

 

 

Tam darının altında. 

Ne zaman ölürsen de, 

Karşılaşıp konuşup 

 

Sen de duracaksın yanında. 

Şimdi kocakarı söyledi: - Ben de 

padişahın isteğini diliyorum, sizler 

bana bunu konuşuyorsunuz. Ben 

niye Han’a düşmanlık yapayım, - 

demiş. Bundan sonra Kırk Yiğit 

Kanşayım’ı dara sürüklemiş. 

Ķanşayım Gaip yaşayan kırk cüce 

gelip darın ağacını üç defa 

kesmişler. Kanşayım ölmemiş. 

Artık kırk yiğit bu özelliğini 

gördükten sonra Han’a gidip 

anlatmışlar. O anda padişahın 

sözü:Filan yerde yedi katmanlı ada 

varmış. Adada kaplan, kurt, çita 

çok, oraya kadını bırakın, - demiş. 

Artık yiğitler Kanşayım’ı iki köpek 

yavrusu ile adaya kayıkla nehirden 

geçirip getirmiş. Yiğitler döndükten 

sonra padişahı şehre getirip 

gönlünü alıp tahtına bindirmişti. 

Hızır İlyas gaip müstesna kırk 

cüceyle oğluna Zarlık, kızına 

Munlık diye isimler vermiş. Anne - 

baba yüzünü görmediler diye 

Zarlık’a yüz erkeğin gücünü 

vermiş hem yayı kirişlemeyi 
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örnegin üyretti. 

Endi künderde bir kün Şanşar Han 

jigitterimen birge añ avlap 

Şögirliniñ tavına şıķtı. Tav basında 

jaltırap jatķan nérse körindi. Onı 

körip Han jigitterine: 

- Bireviñ barıp biliñiz, ne eken, - 

deydi. Eşķaysısı barmadı. – Endi, 

Barın, sen bar, - dedi. Barın vézir 

aytı: 

- Ey, taķsır, joldasıñ Ķanşayımdı bir 

jalmavız kempirdiñ tilimen ölimge 

jiberdiñ, endi bizderden Taġı 

ķutılġıñ keldi me? Ol tavdaġı 

aydahar, barsañ öziñ bar, - deydi. – 

bizder ķorķamız, öltirseñiz de 

barmaymız, - deydi. 

Patşa bul sözge aşuvlanıp, özi şavıp 

ketti. Kelse altın aydarı bar bir bala 

uyıķtıp jatķan. Patşa balanı körip 

atınan ķarġıp tüsip balanı ķuşaķtap 

aldı. Bala oyana kelip Seniñ üşin 

tögermin ķan aralas jasımdı. 

Ne ķıladı kelgende,Han türegelip 

jéne uıytılıp edi, sadağın bala kezep 

tura ķaldı. Onan ķorķıp patşa ķaytıp 

üyine kelip ķayğılanıp jatıp, taġına 

minbey, jılap jattı. Patşanıñ aytķanı: 

 

 

 

 

 

 

öğretmiş. Kıza anne yüzünü 

görmemiş diye yedi alem halkının 

bezemelerini öğretmiş. Biraz vakit 

geçtikten sonra Şanşar Han 

yiğitleri ile birlikte Şögirli Dağına 

avcılık yapmaya çıkmıştı. Dağ 

tepesinde parlayan bir şey görmüş. 

Onu görüp Han yiğitlerine: - 

Biriniz gidip ne olduğunu öğrenin, 

- demiş. Hiçbiri gitmemiş.O zaman 

Barın sen gidip bak, - demiş. Barın 

vezir: Ey, efendim, yarın Kanşayım’ı 

bir kocakarı dilinden ölüme 

gönderdin, şimdi bizlerden de 

kurtulmak mı istiyorsun? O dağdaki 

ejderha, gitsen kendin git 

bizler korkuyoruz, öldürseniz bile 

gitmeyeceğiz, - demiş. Padişah 

böyle söze kızdı da kendisi gitmiş. 

Gelse altın perçemli bir çocuk 

uyuyormuş.Padişah çocuğu gördü 

de atından zıplayıp inip onu 

kucaklamış. Çocuk uyanıp baksa 

birisinin geldiğini görüp çok korkmuş 

da babasını itmiş. Han kalkıp 

daha ileriye atılmıştı, çocuk yayın 

doğrulta durukalmış. Ondan korktuğundan 

padişah evine geri dönüp 

kaygılanmış, tahtına binmeyip 

ağlamış. Padişah: 
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546 - Ķudireti küşti, Ķudaya, 

Tavġa berdiñ balanı. 

Tavdan bala körgizip, 

Köñilime saldıñ jaranı. 

550 Düniyyadan ötsem osılay, 

ķaladı-av ornım ķarañġı. 

Ķayda barıp tögermin 

İşimdegi sananı. 

Meniñ balam bolar ma 

555 Meken ķılġan dalanı? 

Rahmeti mol iylahım 

Büytip zarlap jürgende, 

Tav-tas ķurlı körmediñ, 

Mendey ġarip bendeñdi. 

 

Èlķıyssa, alpıs ķatın bul sözdi estip, 

kempirge kelip ayttı: 

- Ey, ana, patşaġa bir ķayğı tüsti. 

Daladan bir bala köripti, eşkimge 

sırın aytpaydı, siz patşaġa barıp 

köñiliniñ ġam-ġasasın ketirip, bir 

aķıl aytıñız, - deydi. 

Endi mıstan kempir patşaġa elip 

aytķanı: 

 

560 - Aynalayın padıyşa, 

Mıstan anañ kelip tur. 

Otırıptı ķasıñda. 

Seniñ üşin tögermin ķan aralas 

jasımdı  

Ne ķıladı kelgende, 

 

 

 

- Kudretli güçlü huda, 

Dağa verdin çocuğu. 

Dağdan çocuk gösterip, 

Gönlüme koydun yara. 

Dünyadan geçsem böylece, 

Kalacak ki yerim boş. 

Nereye gidip dökeyim 

İçimdeki derdimi. 

Benden nesil olur mu 

Miken yapan düzü? 

Merhameti çok Allah’ım 

Böyle dertlenip yürüdüğümde, 

Dağ-taş gibi görmedin, 

Benim gibi garip bendendi. 

 

Elkıssa, altmış Hanım bu sözü 

duyup kocakarıya gelip söylemişler: 

- Ey, anne, padişaha bir kaygıdüştü.  

Düzden bir çocuk görmüş, 

hiç kimseye sırrını anlatmıyor, siz 

padişahın yanına gidip kasavetini 

dağıtıp bir akıl veriniz, - demişler. 

Bundan sonra cadının padişaha gelip 

söylediği: 

 

- Aynalayın padişah, 

Cadı annen gelip durur. 

Oturuyordu yanında. 

Senin için dökerim kan karışan 

yaşımı. 

Ne olur geldiğimde 
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565 Bir köterseñ basıñdı. 

Tavġa da sen barasıñ, 

Periniñ kördiñ balasın. 

Körgeniñ seniñ, padıyşa, 

Perilerdiñ balası. 

570 Jalañaş-jalpı jüredi, 

ķasına barsañ balanıñ, 

Sadaķpenen tartadı, 

Onı nege bilmeysiñ, 

Jurtıñ arız ķılsa da, 

575 Ornıñnan nege turmaysıñ. 

Para bolıp öleyin, 

Tékapparlıķ ķıldıñ ba? 

Jetpiske kelgen jasıñda, 

Moynıñdı maġan burmaysıñ. 

 

Èlķıyssa, patşa ornınan turıp, 

keremetpen bildi dep jürip ketti, 

bayaġı ķalpınday bolıp. Onan keyin 

kempir ķatındarġa kelip ayttı: «Ey, 

ķatındar, sol patşanıñ körgeni 

Ķanşayım’nıñ tapķan balası», - 

deydi. Endi ķatındar jéne kempirge 

jalındı: «Sol balanı öltirip keliñiz 

dep. öltirseñiz bizderden jéne dillé 

alıñız», - deydi. Bul sözbenen 

kempir balanı izdep Şögirliniñ 

tavına ķaray bara jatıp ayttı: 

 

 

 

 

 

 

Kaldırıversen başını. 

Dağa da sen gidersin, 

Periyin görmüşsün evladını. 

Senin gördüğün padişah, 

Perilerin çocuğu. 

Genelde çırılçıplak geziyor, 

Yanına gitsen çocuğun, 

Yayını kirişliyor, 

Onu niye bilmiyorsun, 

Yurdun istek kılsa da, 

Yerinden niye kalkmıyorsun? 

Parçalanıp öleyim, 

Kabirlik kıldın mı? 

Yetmişe gelen yaşında, 

Bana yüz vermiyorsun. 

 

Elkıssa, padişah yerinden kalkıp, 

muhteşemle karşılaşmışım diye 

önceki haline gelip yürüyüp gitti. 

Sonradan kocakarı hanımlara gelip 

anlatmış: «Ey, kadınlar, padişahın 

o gördüğü Kanşayım’ın doğurduğu 

çocuk» demiş. Şimdi kadınlar kocakarıya 

yeniden yalvarındı: «O çocuğu öldürünüz. 

Öldürseniz bizlerden daha dilla alırsınız», 

demiş. Bu sözden sonra kocakarı 

çocuğu arayıp Şögirlinin dağına 

doğru giderek söylediği: 
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580 - Talap ķılıp şıķtım joldıñ şetine, 

Kadam bastım Şögirliniñ betine. 

Kulaķ salar adam bar ma, jarandar, 

Meniñ bul aytķan kepime. 

Tuzın tatıp, öz Hanıma 

585 Duşpandıķtı oyladım. 

Küye sürter adam bar ma, jarandar, 

Meniñ eki betime. 

Ķayda barıp oñamın? 

Ķuv kempir sonı aytıp tavdı kezdi, 

590 Aytķızġan Ķuday oğan osı sözdi. 

Künge ķarap otırġan şaşın tarap, 

Köredi bir jartasta Muñlıķ ķızdı. 

Sol künde altı jasķa jetken eken. 

Añ avlap Zarlıķ bala ketken eken, 

595 Kempirdi körgennen soñ Muñlıķ 

ķız, 

Ķaşıp kirip üñgirge jatķan eken. 

Taspen avzın bekitken üñgir tastı, 

Zalım kempir basında ķılġan ķastı. 

Üñgirine kire almay zalım kempir, 

600 Tasta turıp Muñlıķpenen javaptastı. 

Kemper ayttı bul üyde kim bar dedi, 

Muñlıķ ayttı, sen kimsiñ, men bar 

dedi. 

Kempir ayttı, piriñmin, Ġayıp eren, 

Alġalı kelip turmın habar deydi. 

605 Muñlıķ ayttı, sen ras pirim bolsañ, 

Habarġa ķoldaġalı kelip tursañ. 

Kiyimim joķ, kiyim ber, jalañaşpın, 

Jüre bergin egerde adam bolsañ. 

Kempir ayttı, kördegi men bir ġayıp, 

 

 

-Talep kılıp çıktım yolun kenarına, 

Adım bastım Şögirlinin tarafına, 

Kulak verecek kişi var mı,halkım 

Benim bu anlattığım lafıma. 

Tuzun tadıp, öz hanıma 

Düşmanlık düşündüm. 

Kara sürecek insan var mı,halkım 

Benim iki yanağıma. 

Nereye gidip doğrulurum? 

Kurnaz kocakarı deyip dağı gezdi 

Söylettiren Allah ona bu sözleri. 

Güneşe bakarak saçını tarayan, 

Görmüş bir kayada Munlık kızı. 

O günü altı yaşa gelmişti, 

Hayvan avlayıp Zarlık gitmişti, 

Kocakarıyı gördükten sonra Munlık  

kız, 

Kaçıp mağaraya girip yatmıştı. 

Taşla mağaranın ağzını kapatmıştı, 

Zalim cadı başında kılan garezliği 

Mağarasına giremeyip zalim cadı, 

Dışarıda durup Munlık’la konuştu. 

Cadı:«- Kim vardı evde?», -demiş, 

Munlık: Sen kimsin, ben varım 

demiş 

Cadı söylemiş, pirinim gaipten 

Haber almaya geliyorum demiş. 

Munlık demiş, gerçekten pirimsen 

Haber almaya gelip dursan. 

Giysim yok,giysi ver,çıplağım 

Gidebilirsin eğer insan olursan. 

Kocakarı der mezarda ben bir gaip 
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610 Jalañaş dep seni men ķılman ayıp. 

Jamanşılıķ basıña keler bolsa, 

Ķorġap, ķorşap jüremin ķanat jayıp. 

Senderdi köp adamnan ķıldım zerek, 

Eger kiyim sizderge bolsa kerek, 

615 Men sizge bayan ķılġan sözderimdi, 

Aġaña añnan kelgen soñ ayt tezirek. 

Sélem de, aġañ tilimdi alsın deymin, 

Eline Külmes Hannıñ barsın 

deymin. 

Toķsan kündik jolı bar arasınıñ, 

620 Altı ayda at, ton alıp kelsin deymin. 

Sonda barsa alıp keler at pen ton, 

Til almasa, kelmeymin men munan 

soñ. 

Bunda medet ķılamın tilim alsa, 

Meniñ bul javabımnıñ béri de oñ. 

625 Bul sözdi ķızġa kempir aytıp saldı, 

Sıyķırmen duġa oķıp, ġayıp boldı. 

Pirim eken desin dep ol jalmavız, 

Közine körinbestey ķayla ķıldı. 

Ķız ķarasa jalmavız körinbeydi, 

630 Ķız baġus anıķ pirim eken deydi. 

Aġası añnan kelgen soñ keşke 

taman, 

Körgen isin bir-birlep bayan ķıldı. 

Ağası ayttı, ol yuzdiñ duşpanımız, 

Bizdi suvġa tastağan ol jalmavız. 

635 Osı zalım kempirdiñ ķastığımen, 

JaHanda ķañğıp östik ata-anasız. 

Ol meni jolġa aydaġan Barsa kelmes 

 

 

 

Çıplak diye seni ben utandırmam, 

Kötülük başına gelir olsa, 

Korur, himaye ederim kanat gerip 

Sizleri çok insandan zeki yaptım, 

Eğer sizlere gerek olsa giyim, 

Benim size anlattığım sözlerimi, 

Abine avdan gelince çabuk anlat. 

Selam de, abin sözümü dinlesin 

Gülmez Han’ın yurduna gitsin 

diyorum. 

Doksan günlük yolu vardır arasının 

Altı ayda at ile kürk alsın diyorum 

Oraya gitse alıp gelir at ve kürkü, 

Sözümü dinlemezse, gelmem bundan  

sonra. 

Burada yardım ederim beni dinlese 

Benim cevabımın hepsi de doğru. 

Bu sözü kıza kocakarı söyledi, 

Sihirle dua edip, kayboldu. 

Pirim imiş desin diye o obur cadı, 

Gözüne gözükmeden kayboldu. 

Kız baksa obur cadı gözükmemiş, 

Kız biçare, gerçekten pirim demiş. 

Abisi avdan geldiğinde akşama 

doğru, 

Gördüğü işi bir birden anlattı. 

Abiyi demiş, o bizim düşmanımız, 

Bizi suya atan o obur cadı. 

Bu zalim cadının düşmanlığından, 

Cihanı gezip büyüdük ana babasız. 

Beni Gitsegelmez yoluna yollamış 
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Dep oylap munda teñdik bermes. 

Seni munda bir évre ķılayın dep, 

640 Meni alısķa jumsaġan adam körmes. 

Bul sözge jılay berdi Muñlıķ ġarip, 

Men deseñ sol saparġa kelgin barıp. 

Ķarındası aldında jılaġansoñ, 

Kelmek boldı Zarlıķ jan saġan barıp. 

 

Èlķıyssa, Zarlıķ ķarındasınıñ köñilin 

ķıymay barmaķ bolıp tavġa şığıp, 

alpıs ķulan atıp keldi. Zarlıķ bala 

ķırıķ ķulanda ķarındasına berip, men 

kelgenşe avķat ķılıp tur dep özi 

jıyırmasın tuzdap keptirip, bériniñ 

terisin tilip arķan ķılıp alıp, azığın 

arķasına tırmaştap alıp «Barsa 

kelmestiñ» jolına barmaķ bolıp 

ķarındasına bir söz deydi. Èveli 

allatağala, ekinşi Ġayıp 

erenderge tapsırıp, amandasıp 

aytķanı: 

 

645 - Ey, jaratķan, ķadır Zuljalalı 

Ķız Muñlıķ esiñe al, 

Ķalmasınşı ıyesiz jan, 

Jéne aynalıp kelgenşe, 

Aķ jüziñdi körgenşe, 

650 Ķaraġım Muñlıķ, aman bol. 

Munda ķaldı bir közim, 

Sarġayar boldı aķ jüzim, 

Muñlıķtı sizderge tapsırdım, 

Ķaziret üvajım aġızam. 

 

 

Düzenimizi bozmayı düşünmüş. 

Seni burada bir zahmet etsin diye, 

Beni, insansız yere göndermiş 

Bu söze ağlayıverdi Munlık garip, 

İstersen ben o yolculuğa giderim. 

Kardeşi karşısında ağladı için, 

Gidip gelmek oldu Zarlık o yere. 

 

Elkıssa, Zarlık kardeşini incitmek 

istemedi de dağa çıkıp altmış 

yabani at vurup gelmiş. Zarlık kırk 

yabani atı kardeşine verip, benim 

gelmeme kadar yersin diye kendisi 

yirmisini tuzlayıp kurutup, 

hepsinin derisini kesip urgan 

yapmış, yemeğini sırtına bağlamış 

da «Gitse gelmez» yoluna çıkmış 

olup kardeşine bir söz demiş. İlk 

önce Allah’a, ikinciden gaip 

müstesna cücelere şardeşini 

emanet edip selamlaşıp söylediği: 

 

- Ey, yaradan, Kadir Zülcalalı 

Kız Munlık’ı hatırla, 

Sahipsiz kalmasın can, 

Tekrar geri döndükçe, 

Güzel yüzünü gördükçe, 

Sevimli Munlık sağ ol. 

Barada kalmış bir gözüm, 

Sararacak oldu beyaz yüzüm 

Munlık sizlere emanet, 

Hazret mazеreti bulacağım. 
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655 Jéne aynalıp kelgenşe, 

Aķ jüziñdi körgenşe, 

Aman bol, meniñ jalġızım, 

Erdiñ jolın aşayıķ, 

Jamandıķ joldan ķaşayıķ, 

660 Muñlıġım ķaldı, Ķuday-av, 

Şögirli tavda şoşayıp. 

Muñlıķtı sizge tapsırdım, 

Burınġı ötken, maşayıķ 

Jürekte köp tur şerlerim, 

665 İzdedim Ķalmaķ erlerin. 

Körer boldım jol şegip, 

Aranıñ suvsız şölderin. 

Muñlıķtı sizge tapsırdım, 

Atı kémil, pirlerim. 

670 Habardar bolġan, jarandar, 

Şiltender bolġın médetker. 

Kedeyliktiñ zarınan 

Ķalmaķķa boldıķ talapker. 

Muñlıķtı sizge tapsırdım, 

675 Burınġı ötken şéhériyar. 

Jolınıñ kördim ķorlıġın, 

Allaġa köp-ti ķılıġım. 

Jéne aynalıp kelgenşe, 

Aķ jüziñdi körgenşe, 

680 Aman bolğın, Muñlıġım. 

Joldıñ tarttım jarağın, 

Şiltender miner pırağın. 

Jéne aynalıp kelgenşe, 

Aķ jüziñdi körgenşe, 

685 Aman bol, Muñlıķ şıraġım. 

 

 

 

Tekrar geri döndükçe, 

Güzel yüzünü gördükçe, 

Sağ ol, benim yalnızım, 

Erkeğin yolun açalım, 

Kötü yola düşmeyelim, 

Munlık kalıyor, Allah’ım, 

Şögirli dağda tek başına. 

Munlık size emanet, 

Önceki geçen, akıllılar 

Kalbimde çok var hasretim, 

Aradım kalacak yerleri. 

Görecek oldum yol azabın, 

Dünyayın susuz çöllerin. 

Munlık size emanet, 

Adı kâmil pirlerim. 

Habersiz olan, milletler, 

Cüceler olacak medetkar. 

Fakirliğin derdinden 

Kalmuk’a olduk hizmetçi. 

Munlık size emanet, 

Önceki geçen, peygamber. 

Yolunun gördüm eziyetin, 

Allah’a çoktu (iyi) hareketim 

Tekrar geri döndükçe, 

Güzel yüzünü gördükçe, 

Sağ ol, Munlık’ım. 

Taşıdım yolun yarısını, 

Cüceler binecek kanatlı atların. 

Tekrar geri döndükçe, 

Güzel yüzünü gördükçe, 

Sağ ol, Munlık ışığım 
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Bul sözdi aytıp Zarlıķjın, 

Jolġa tüsip jönedi. 

Mıydan-mıydan, jol mıydan, 

Maydalay basıp jönedi, 

690 Altınşı tavdan arı asıp, 

Jetinşi Tavġa jéne asıp, 

Ķarsaķ jortpas ķalıñnan, 

Ķarġıp ötip baradı, 

Tülki jortpas tüleyden, 

695 Tünde kedip baradı, 

Japalaķ uşpas jahannan, 

Jalġız kedip baradı. 

Iyt tatpaġan aşçı köl 

Onan da tatıp baradı. 

700 eti sortañ, otı aşçı 

Aşçı köl men tuşçı köl 

Onan da tatıp baradı. 

Moyıl-moyıl, moyıl-dı, 

Ködege ķozı toyındı. 

705 Ķudayġa Zarlıķ bel baylap, 

Jayauvlıķķa moyındı. 

Otız kün uday jol jürip, 

Jayavlıķtan şoyıldı. 

Jılay-jılay Zarlıķtıñ 

710 Eki közi oyıldı. 

Dél otız kün bolġanda, 

Bıyşara bolġan Zarlıķjan, 

Tabanı tasķa oyıldı. 

Bir jatpadı şeşinip, 

715 Eki ayaġın kösilip, 

As işpedi esilip. 

 

 

 

Bu sözü söyleyip Zarlıkcan, 

Yola çıkıp yöneldi. 

Çok eğri yoldu, 

Yavaş basıp yöneldi, 

Altıncı dağdan ileri geçip, 

Yedinci dağı yine geçip, 

Karsak avlanılmaz ormandan, 

Zıplayıp geçip gidiyor, 

Tilki avlanılmaz düzlükten, 

Gece geçip gidiyor, 

Baykuş uçmaz cihandan, 

Yalnız geçip gidiyor. 

Köpek tatmamış acı göl 

Ondan da tadıp gidiyor. 

Yeri tuzlak, otı acı 

Acı göl ve tuzsuz göl 

Ondan da tatıp gidiyor. 

Yol boyu idrisli, 

Ködeye kuzunun karnı doymuş. 

Allah’a yalvarıp Zarlık 

Yayanlığa boyun eğmiş. 

Otuz gün aralıksız yol sürüp, 

Yayanlıktan beli ağrımış. 

Ağlaya ağlaya Zarlık’ın 

İki gözü kurumuş. 

Tam otuzuncu günü, 

Biçare olan Zarlıkcan, 

Tabanı taşa aşınmış. 

Bir soyunup yatmamış, 

İki ayağını uzatıp, 

Doyasıya yemek yememiş. 
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Dél otız kün bolġanda, 

Jürüvge ayaķ jaramay, 

Tabanı ķaldı tesilip, 

720 Jalay berdi Zarlıķjan. 

Küre tamırı kesilip. 

Tav basına ķaraġay, 

Zarlıķjan zarlap baradı-ay. 

Aķsañday basıp baradı. 

725 Aldı-artına ķaramay 

Tabanġa tas batadı, 

Şıġarıp ķanın daladay, 

Boljaldı jerge jaramay. 

Dél otız kün bolġanda, 

730 Jılay berdi Zarlıķjan, 

Jürüvge ayaķ jaramay. 

Mingen atı ķula-dı, 

Ķayısķan bolat sınadı. 

Üstinen teri kepken soñ, 

735 Şökken jüyrik tınadı. 

Jürüvge ayaķ jaramay. 

Bir jerge kelip Zarlıķjan 

Etbetinen ķuladı. 

Kelip edi elpeñdep, 

740 Jürip edi tıypañdap, 

Jürüvge ayaķ jaramay. 

Bıyşara bolġan Zarlıķjan 

Jılay berdi eñkildep. 

Èveli Ķuday bir ķıldı, 

745 Öziniñ halķı, elinen. 

Beynet kördi otız kün, 

Ķus uşpastıñ jolınan. 

 

 

 

Tam otuzuncu günü, 

Yürümeye hali kalmayıp, 

Tabanı kaldı delinip. 

Ağlayıvermiş Zarlıkcan, 

Toplar damarı kesilip. 

Dağ başında çam ağacı, 

Zarlıkcan feryat edip, 

Topallayarak basıp gidiyor. 

Arkasına önüne bakmadan 

Tabanına taş batıyor, 

Kanını dere gibi akıtıp, 

İstediği yere yetişemiyor. 

Tam otuzuncu günü, 

Ağlayıvermiş Zarlıkcan, 

Yürümeye hali kalmayıp. 

Bindiği attan düşmüş, 

Eğri çelik kırılmış. 

Üzerinden teri kuruduktan sonra, 

Çökkün yürük dinlenmiş. 

Yürmeye ayağı yaramayıp, 

Bir yere gelip Zarlıkcan 

Yüzükoyun yere kapanmış. 

Gelmişti çok ilgi gösterip, 

Sık adımla yürümüştü 

Artık yürmeye hali kalmıyor. 

Biçare olan Zarlıkcan 

Ağlayıverdi hıçkırıp. 

Önce Allah ayırmış 

Öz halkından, yurdundan. 

Zorluk çekti otuz gün, 

Kuş uçmaz yolundan. 
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Munday boldı Zarlıķjan, 

Kempirdiñ aytķan tilimen, 

750 İsimde bar köp kiné, 

Kündi şektim ah ü vahıy. 

Bermeseñ ölermin, 

Jaratķan jalġız bar ķuda. 

Jer jüziniñ sultanı, 

755 Dévit ulı Süleymen, 

Sizden medet tileymin. 

Jür jıyırma tört mıñ énbiyya, 

Barşañızdan tileymin. 

Tüñilgennen men endi, 

760 Sözdi sözge oraymın... 

Bende ķılıp jaratıpsıñ, Ķudaya, 

Èkiye ķılıp bir öziñe jılaymın. 

Sizge boldıķ biz émet. 

Èmiriñiz bizge sanat. 

765 Aralşölde öler boldım, 

Ķudanıñ dostı Muhammet, 

Jılaymın endi zar-zar, 

Aralşölde öler boldım, 

Medet ayla dostı halıma. 

770 Bendelerge ķamķar bolġan 

şaharıyar, 

Jetim boldım ol künde 

Ġarip bolıp keldim munda. 

Öler boldım Aral şölde, 

Şöl ekesi ya ķazir 

775 Eş ķuvat-dere joķ mende, 

Zar jılaymın endi men. 

Aldımda jatır ķula tuz, 

 

 

 

Şöyle olmuş Zarlıkcan, 

Kocakarının söylediği aklıyla, 

İşimde varmış çok hata, 

Günleri kaygırıp geçirmiştim, 

Vermeyeceksen öleceğim, 

Yaratan varmış tek huda. 

Yer yüzünün sultanı, 

Davut oğlu Süleyman, 

Sizden medet istiyorum. 

Yüz yirmi dört enbiya, 

Hepinizden istiyorum. 

Karamsarlıktan ben artık, 

Sözü söze bağlarım. 

Bende olarak yaratmışsın Allah’ım 

İnanıp bir sana derdimi döktüm 

Size olduk biz zahmet. 

Emriniz bize sanat. 

Aral çölünde ölecek oldum, 

Allah’ın dostu Muhammet, 

Ağlayacağım daha çok çok, 

Aral çölünde ölecek oldum, 

Medet çare bul halime. 

Bendelere koruyucu olan 

Peygamber, 

Yetim olmuştum o günde 

Garip olarak geldim buraya. 

Ölecek oldum Aral çölünde, 

Dérmenim ketti halımnan, 

Aralşölde öler boldım. 

Medet bergen, ķırıķ şilten, 

Önümde benim ıssız bozkır, 
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Telmirip ķaldı eki köz, 

Men ölsem endi ne bolar, 

780 Şögirli tavda Muñlıķ ķız? 

Jigittikte keldi ölim. 

Solar boldı ķızıl gülim. 

Men ölsem endi ne bolar, 

Vay düniyya, 

785 Şögirli tavda Muñlıġım, 

Jetimdik boldı künderim. 

Jürüvge halim kelmeydi, 

Médet bergin, pirlerim. 

Bar Ķuday medet bermeseñ, 

790 Ketti endi dirmenim. 

Beynet kördim aluvan-aluvan, 

Aralşölde toydım jannan. 

Bir alla, médet bermeseñ, 

Armanda öler Zarlıķjan. 

 

Èlķıyssa, Zarlıķ bul sözdi aytıp jatıp 

edi, öziniñ médetkeri jéne 

tuvmastan burın atasına ayan bergen 

Haziret, ķızır payğambar: «Tur, 

balam, jatpa», - dep öte berdi. Közin 

aşıp ķarasa tüsi eken. Tura kelse 

ķuvatı, jerinen şıķpay turġandağıday 

bolġanday eken, ķuvanıp jüre berdi. 

 

795 Pirleri médet bergen soñ, 

Bala suvday tasadı. 

Birneşe kün bel jürdi, 

 

 

 

 

Dikip bakakalmış iki gözüm, 

Ben şimdi ölsem ne olur, 

Şögirli dağda Munlık kız? 

Yiğitliğimde gelmiş ölüm. 

Solacakmış kırmızı çiçeğim. 

Ben şimdi ölsem ne olur 

Hey dünya, 

Şögirli dağda Munlık’ım, 

Öksüzlükte geçti günlerim. 

Yürüyecek halde değilim, 

Medet verin, pirlerim. 

Allah’ım medet vermezsen, 

Kesildi artık dermanım. 

Meşakkat çektim muazzam, 

Aral çölde çok azap gördüm. 

Bir Allah, medet vermezsen, 

Hayalde ölür Zarlıkcan. 

 

Elkıssa, Zarlık bu sözü söyleyip 

yatmıştı, kendine medetcisi ve 

doğmasından önce babasına ayan 

veren peygamber Hazret-i Hızır: 

«Kalk, evladım, yatma», demiş 

Gözlerin açıp baksa rüyada imiş. 

Kalkmışsa kuvvetli, mekanından 

gitmeden önceki gücü geri dönmüş 

gibi. Buna sevinip yürüyüverdi. 

Pirleri medet verdikten sonra, 

Çocuğun gücü su gibi kaynamıştı. 

Birkaç gündür derede yürümüştü, 
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Birneşe kün jol jürdi. 

Munan keyin Zarlıķjan 

800 Taġı otız kün jol jürdi. 

Körerine köz boldı, 

Söylerine söz boldı. 

Otız kün uday jol jürip, 

Zarlıķ batır taġı da 

805 Bir biyik tavġa kez boldı. 

Tavġa ķarap örleydi, 

Asuvın tappay terleydi. 

Asuvın şatķal bermeydi, 

Düniyeni ķolmen sermeydi. 

810 Ol tavdan asuv taba almay, 

Zar ķılıp Zarlıķ eñireydi. 

«Buzamın dep şığıp em 

Külmes Hannıñ ordasın. 

Minemin dep şığıp em 

815 Gülsarı at degen jorġasın. 

Osı tavdan asa almay , 

Külmes Han’ġa jete almay 

ķalġanım ba sor basım». 

Jıladı bala, torıķtı, 

820 Èbden şarşap zorıķtı. 

Jılap turġan kezinde, 

Şarķ aynalıa aspannan, 

Ġayıp şilten kelip jolıġıp, 

Jürgin beri, balam, dep, 

825 Bala barıp ustadı. 

Ķolday kör kün, babam, dep, 

Pirleri tapġan amalġa 

Kün besinge jetkende 

 

 

 

Birkaç gündür yol sürmüştü. 

Bundan sonra Zarlıkcan 

Daha otuz gün yolculuk sürmüştü. 

İzleyecek gözü oldu, 

Söyleyecek sözü oldu. 

Otuz gün aralıksız yol sürüp, 

Zarlık bahadır daha da 

Bir yüksek dağla karşılaşmıştı. 

Dağ tepesine doğru tırmanmıştı, 

Derbentini bulamayıp terlemiştı. 

Dağ geçidini vermemişti, 

Dünyayı koluyla sallamıştı. 

O dağın geçidini bulamayıp, 

Derdini döküp ağladı. 

«Yıkmak için çıkmıştım 

Gülmez Han’ın ordusunu. 

Binmek için çıkmıştım 

Gülsarı denen yorgasın. 

Bu dağdan geçemeyip, 

Gülmez Han’a yetişemeyip 

Kaldığım mı talihsiz başım». 

Ağladı çocuk, ümidini kesmişti, 

Çok güç sarf edip yorulmuştu. 

Ağlayıp durmuştuğunda, 

Yükseklerden çark edip, 

Gaip cüce buluşmaya gelmişti, 

Haydi yürüyün, yavrum, diye, 

Çocuk gidip bulmuştu, 

Yardımcım ol Allah’ım, diye, 

Pirleri bulan çözüme 

Öğleden sonraki vakıtta, 
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Ķısıravdıñ köline Zarlıķjan jedip 

keledi. 

830 Ķulannan attı ķodıķtı, 

Kölden tarttı borıķtı. 

Arada neşe ķonıptı, 

Jetemin dep torıķtı. 

ķırıķ jigit ķasında, 

835 Gülsarı atı astında, 

Iyt jügirtip, ķus salġan, 

Külmes Han’ġa jolıķtı. 

 

Èlķıyssa, Külmes Hannıñ ķırıķ jigiti 

jalañış balanı öltirmek bolıp 

nayzaların sala berdi. Bala ayttı: 

«Taķsır, arızım bar, bularğa toķta 

deñiz», - dep sélem berdi. Patşa 

jigitterine toķta deydi. Jigitter 

toķtadı. Endi balanıñ Külmes 

Han’ġa aytķanı: 

 

838 Assalavmağaleyküm, 

Aldıyyar taķsır Hanımız! 

840 Kedeyliktiñ zarpınan, 

Betten ketti arımız. 

Jalañaş, jayauv jürgen soñ, 

Ketti ġoy bizdiñ sénimiz. 

Jayauv eken demeñiz, 

845 Men balanı tanıñız. 

Añġa şıķķan, Külmes Han 

Ķulan dep atsañ ķodıķpın, 

 

 

 

 

Kısravdın gölüne Zarlıkcan 

gelmişti. 

Yabani attan sonra sıpayı vurmuştu 

Gölden kastoru tutmuştu, 

Arada kaç kere gecelemişti, 

Yetişemeyeceğine inanmıştı. 

Kırk Yiğiti yanında, 

Gülsarı atı altında, (binmiş) 

Köpeği koşturup, kuşla avlanan 

Gülmez Han’la karşılaşmıştı. 

 

Elkıssa, Gülmez Han’ın Kırk 

Yiğiti çıplak çocuğu öldurmek için 

mızraklarını atıvermiş. Çocuk: 

«Han efendi, isteğim vardır, 

bunları durdurun», - diye selam 

vermiş. Padişah yiğitlerin durdurmuş. 

Yiğitleri durmuşlar. Bundan sonra çocuğun 

Gülmez Han’a söylediği: 

 

- Selamünaleyküm, 

Haşmetli efendi Hanımız! 

Fakirliğin derdinden, 

Lekeledik namusumuzu. 

Çıplak, yaya yürüdüğümüzden 

Biz itibardan düştük, 

Yaya gezenmiş demeniz, 

Ben çocuğu tanıyınız. 

Avcılığa çıkan, Gülmez Han 

Yabani at diye vursan sıpayım, 
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Kölden tartsañ borıķpın, 

Aķılı ķısķa, taķsır-ay, 

850 El-jurtınan ayrılġan, 

Bizdey ġarip jetimniñ, 

Jolı bolmasķa nemene 

İzdep şıķķan elimnen 

Sultanıma jolıķtım, 

855 Kele jatķan bala edim, 

Bir haltte bar edim. 

Eş nérse joķ oyımda, 

Tört perişte at şapķan 

Ķırıķ şiltenniñ toyında. 

860 İzdep şıķķan elimnen, 

Sultanıma jolıķtım. 

Ķısıravdıñ boyında, 

Aķsaķ ķoyan sıyķıldı, 

Sizdey ğadıl patşaġa, 

865 Bizdey jetim ıntıķtı. 

Ķayırlı Han degenge, 

Suray kelip turmın men 

Jez ayıl ķıran mıltıķtı. 

Şaruva tiger şaylanı, 

870 Paķırlar ķılar paydanı. 

Ķayırlı Han degenge, 

Suray kelip turmın men 

Altındı pışaķ nayzanı, 

Ķuday kimdi ķalaptı, 

875 Ķalaġan kiyer manattı. 

Ķayırlı Han degenge, 

Suray kelip turmın men 

Altın aydar sadaķtı, 

 

 

 

Gölden tutsan kastorum, 

Aklı kısa, efendim, 

Milletinden ayırılmış, 

Bizim gibi öksüzün, 

Yolu olmadığına rağmen 

Yurdumdan çıkıp aradığım 

Sultanıma karşılaştım, 

Yolculuk yapan çocuktum, 

Bir durumda vardım. 

Hiç düşündüğüm yoktu, 

Dört peri at koşturmuş 

Kırk cücenin töreninde. 

Arayıp çıkmıştım yurdumdan 

Sultanıma karşılaştım, 

Kısıravın boyunda, 

Aksak tavşana benzemiş gibi, 

Sizin kadar saygılı padişaha, 

Ben gibi yetim ağırlamak istemiş. 

Merhametli Han dediğinden, 

Gelip duruyorum istemeye 

Mermili av tüfeği. 

İşçi diker çadırı, 

Fakirler arar faydayı. 

Merhametli Han didiğinden, 

Gelip duruyorum istemeye 

Altın bışaklı mızrağı, 

Allah kimi istemiş, 

İsteyen giyer kadife kumaş giyimi. 

Merhametli Han dediğinden, 

Gelip duruyorum istemeye 

Altın perçemli yayı, 
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Ķuday ķılsa bir isti, 

880 Köterer bende ér isti. 

Ķayırlı Han degenge, 

Suray kelip turmın men 

İysfahan ķılıştı. 

Süyedim pirge arķamdı, 

885 Jürgen jerim darķan-dı. 

Ķayırlı Han degenge, 

Suray kelip turmın men 

Şarayna beldi ķalķandı, 

Şöl balası şöldeydi, 

890 Atımdı meniñ Ġayıp eren, 

«ZarlıķHan» dep ķoyıptı. 

Ķayırlı Han degenge, 

Suray kelip turmın men 

Gülsarı degen atıñdı... 

 

Èlķıyssa, Zarlıķtıñ bul sözine Han 

küldi de jüre berdi. Hannıñ külip 

basķa söz aytpağanına Zarlıķ ķapa 

boldı, endi ķırıķ jigit patşaġa ayttı: 

 

- Ey taķsır, siz ömiriñizde eş 

külmegen emes ediñiz. Endi ol 

jalañaş bala avızınan kelgenin aytıp 

sandıraķtap edi, küldiñiz, sebebi 

ne?- deydi. 

Patşa külgenim joķ dep, aytpadı. 

ķırıķ jigit köp ötinip suradı. Endi 

patşa ayttı: 

 

 

 

 

Allah kılsa bir işi, 

Dayanır bende her işe. 

Merhametli Han dediğinden, 

Gelip duruyorum istemeye 

Sizden Acem kılıcı. 

Pirden aldım desteği, 

Gezmiş yerim bereketli. 

Merhametli Han dediğinden, 

Gelip duruyorum istemeye 

Zırhlı top kalkanı, 

Hararet çöl çocuğun basıyor, 

İsmim benim gaip cüce, 

«ZarlıkHan» diye koymuş. 

Merhametli Han dediğinden, 

Gelip duruyorum istemeye 

Gülsarı denen atını... 

 

Elkıssa, Zarlık’ın bu sözüne Han 

gülüp de yürüvermişti. Han’ın 

sadece gülüp bir şey dememesine 

Zarlık çok kırılmış. Bundan sonra 

Kırk Yiğit padişaha şöyle demişler: 

- Ey efendi, siz hayatınızda hiç 

gülmemiştiniz. Ondan dolayı size 

Gülmez Han diye lakap takılmış. 

Şimdi o çocuk ağzına gelen saçma 

sapan sözleri söylemişti, siz 

güldünüz, sebebi ne? - demişler. 

Padişah gülmedim ki diye, 

anlatmamış. Kırk Yiğit uzun süre 
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- Pérüvérdiger ķudanıñ ķudiretine 

tamaşa ķılıp külemin. Nege deseñiz, 

ol jayauv balanıñ ékesi bizden on 

ese artıķ ulı patşa edi. Onı jayauv, 

ķayır suratıp ķoyğanına külemin, - 

deydi. ķırıķ jigit bul sözge nanbadı. 

Endi Han ayttı: 

- Ey jigitter, künderdiñ küninde 

Şögirli elimniñ barlığın ķuvıp aydap 

ortağa keltirgende nanarsız,- dep 

jüre beredi. 

Endi Zarlıķ bala joğarğı şaöarğa 

bardı. Kelse aspazdar tağam pisirip 

jatır. Kelip: - Bul ne? – deydi. 

«Tağam», - dedi. Tuvğalı kisiniñ 

ķolınan tağam jemegen bul eki 

ķazannıñ asın bitiredi. Aspazdar 

pulın hıysap ķılıp otır eken. Jürip 

bara jatķanda: 

- Pulın ber, - deydi. Tıñdamadı. 

Jügirip barıp ustap, ursıp janjal ķılıp 

edi, Zarlıķ ķutılıp ketti. Onan bir 

dükenge kelip, jayulı onı tastap 

birevin kiydi. Aķırı aralap turġan 

şapandardı körip, birin alıp kiydi, 

birneşe şapandı kiyip jüre berdi. 

Düken iyesi: 

- Ey, pulın ber, - deydi. tıñdamadı, 

jüre berdi. 

 

 

 

 

 

oturup anlatmasını istemişler. 

Artık padişah:- Yaratan Allahın kudretine 

şahane kılıp gülüyorum. Niye deseniz, o 

yaya çocuğun babası bizden on kat üstün ulu 

padişahtı. Çocuğunu yaya gezdirip, 

dilendirdiğine gülüyorum, - demiş. Kırk Yiğit 

bu söze inanmamıştı. Sonra Han: 

- Ey yiğitler, günlerin gününde 

Şögirli yurdumun herkesin 

kovalayıp bir ortaya getirdiğinde 

inanırsınız, - diye yürüvermiş. 

Bundan sonra Zarlık çocuk 

yukarıdaki şehire gelmiş. Gelmişse 

aşçılar yemek pişiriyorlarmiş. Yaklaşıp: Bu 

ne? demiş. “Yemek”, demişler. 

Doğduğundan beri insan elinden yemek 

yemeyen çocuk iki kazan yemeği yiyip 

bitirmiş. Aşçılar parasını hesaplayıp 

oturmuşlar. Gittiğinde: 

-Parasını ver, demişler. 

Dinlememiş. Koşarak gidip 

tutmuş, Zarlık çabuk onlardan 

kurtulmuştu. Sonradan bir dükkana 

girip, asılmış kaftanları görüp, 

birini alıp giyimiş, onu bırakıp 

başkasını giyimişti. Sonuçta birkaç 

kaftanı üzerine giyip yürüvermişti. 

Dükkan sahibi: -Ey, parasın ver, - 
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Endi tamam Ķalmaķ jabılıp tartıp 

alıp ķaldı. Zardıķ bireviniñ 

ķolındağı baltasın tartıp alıp ketti. 

Ķalmaķtar dükenge ķaşıp baradı. 

Ol kün Zarlıķ dalağa avnap jatıp 

oylaydı: 

«Endi ne de bolsa keşegi özim 

körgen dükenge barayın, özime 

layıķ bir şapandı kiyeyin. Muñlıķķa 

layıķ bir şapandı alayın» dep. Tañ 

atısımen jügirip kele jatır. 

 

895 Kele jatır Zarlıķjan, 

Ertemenen ertelep. 

Jolġa tüsip empeñdep, 

Jaman tonı balanıñ, 

Kötine jetpey kelteñdep. 

900 Kelte tonı üstinde, 

Şomatayı selteñdep. 

Anda-sanda körinip, 

Bası şıġıp şoltañdap. 

Müsépir kelse alıstan, 

905 Hal-avķatın suramas. 

Şaharğa kirdi aralap, 

Tar köşeni panalap. 

Ķalmaķtıñ Zañtalaķ 

Eki beti ķantalap, 

910 Zarlıķjandı körgen soñ, 

Jıyıldı béri antalap. 

 

 

 

 

 

demişti.Dinlememiş,yürüyüvermiş. Artık 

Kalmuklar toplanıp geri zorka almışlar. 

Zarlık birisinin elindeki baltayı çekip alıp 

gitmişti. Kalmuklar dükkana kaçıp gitmiştı. 

O gün Zarlık çim üstünde yattığında:  

 

«Şimdi ne olsa bile dünkü gördüğüm 

dükkana tekrar gideyim, kendime uygun 

gelen bir kaftanı giyeyim. Munlık’a da bir 

kaftan alayım» diye düşünmüş. 

Sabahleyin dükkana doğru koşmuş. 

 

Geliyormuş Zarlıkcan, 

Sabah erkenden. 

Yola çıkıp 

Eski kürkü çocuğun, 

Üstüne yetmeyip kısa olup. 

Kısa kürkü üzerinde, 

Torbası boş dolaşıp. 

Ara sıra gözüküp, 

Başı çıkıp sallanıp. 

Yoksul gelse uzaktan, 

Durumunu kimse sormaz. 

Şehire girmiş gezinip, 

Dar sokağı sığınıp. 

Zantalak diyen Kalmuk’un 

İki yüzü kanlanıp, 

Zarlıkcanı gördükten sonra, 

Toplanmış hepsi yığılıp. 
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Onda Zarlıķ keledi, 

Aķ bökendey jeledi. 

Özi batır er edi, 

915 Ķalmaķpenen isi joķ, 

Keşegi körgen dükenniñ 

Ķulpın buzdı baltalap. 

Endi Ķalmaķ keledi, 

Urıs ķıla beredi. 

920 Tur dükendi panalap, 

Ķolındaġı arķanmen. 

Ķuvalap urdı sabalap, 

O da atadan tuvadı, 

Bu da atadan tuvadı, 

925 On besteyin jıyıp ap 

Arķanġa tartıp buvadı. 

Böri tiygen ķoyday ğıp 

Tus-tusına ķuvadı. 

Sadaġı jetken jer bolsa, 

930 Tartıp kedip baradı. 

Mıltıķ jetken jer bolsa, 

Atıp kedip baradı. 

Talay Ķalmaķ ķırılıp, 

Jılap kedip baradı. 

935 Şahardaġı Ķalmaķtar 

Ķaşıp kedip baradı. 

Ķılış jetken jer bolsa, 

Ķırıp kedip baradı. 

Öz bilgenin Zarlıķjan 

940 Ķılıp kedip baradı. 

Köp Ķalmaķtı ķırmaķķa 

Bir şermende ķılmaķķa 

 

 

 

Oraya Zarlık geliyormuş, 

Antilop gibi hızlanıp. 

Kendisi bahadır gençti, 

Kalmuk’la işi olmayan. 

Dünkü dükkânı görmüş 

Kilidini bozmuştu baltalayıp. 

Şimdi Kalmuk geliyormuş, 

Savaşa gireveriyormuş. 

Dur dükkânı sığınıp. 

Elindeki kementle, 

Kovalayıp vurmuş kırbaçlayıp, 

O da dededen doğmuştu, 

Bu da dededen doğmuştu, 

Yaklaşık on beşini biriktirip 

Kemente çekip bağlamış. 

Kurt takılan koyuna benzedip 

Her tarafa kovalamış. 

Yayı ulaşan yer olsa, 

Çekip gidiyormuş. 

Tüfek ulaşan yer olsa, 

Atışıp gidiyormuş. 

Birkaç Kalmuk kırılıp, (ölüp), 

Ağlayıp gidiyormuş. 

Şehirdeki Kalmuklar 

Kaçıp gidiyormuş. 

Kılıç ulaşan yer olsa, 

Kırıp gidiyormuş. 

Kendi bildiğin Zarlıkcan 

Yapıp gidiyormuş. 

Çok Kalmuk’u öldürmeye 

Aynı dertli kılmaya 
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Zarlıķjannıñ obarı 

645 Ķıdırıp kedip baradı. 

Bul maydannan köp Ķalmaķ 

Mayıp kedip baradı. 

Ata-ana balasın 

Ķuvıp kedip baradı. 

950 Ķoyġa kirgen ķasķırday, 

Soyıp kedip baradı. 

Ķalmaķtardıñ töbesin, 

Oyıp kedip baradı. 

Ķanın urttap Zarlıķjan 

955 Toyıp kedip baradı. 

Alpıs attı bir jerge, 

Jetpis attı bir jerge, 

Tüyip kedip baradı. 

Mola ķılıp ölgenin, 

960 Üyip kedip baradı. 

Zarlıķ batır Ķalmaķtı 

Joyıp kedip baradı. 

Ķalmaķ ķaştı jağalap, 

Tar köşeni panalap. 

965 Ul atasın danalap, 

Dadası şuvlap balalar, 

Ķastıķķı kirdi Zarlıķjan 

Aş arıstanday aralap, 

Batır tuvġan Zarlıķjan 

970 Ķalmaķtı ķırdı saralap. 

On segiz mıñ bardı ğalım 

Ķırıp joyıp köp Ķalmaķtı, 

Er Zarlıķjan ķıldı tamam. 

Èr kitapta payğambar atı sır bolıp, 

 

 

 

Zarlıkcanın oburluğu, 

Gittikçe artıyormuş. 

Bu meydandan çok Kalmuk 

Sakatlanıp gidiyormuş. 

Anne baba çocuğun 

Kovalayıp gidiyormuş. 

Koyunlar arasına giren kurt gibi 

Kesip gidiyormuş. 

Kalmukların tepesini, 

Oyup gidiyormuş. 

Kanın yudumlayıp Zarlıkcan 

Doyup gidiyormuş. 

Altmış atı bir yere, 

Yetmiş atı bir yere, 

Bağlayıp gidiyormuş. 

Mezar yapıp ölülerini, 

Yığıp gidiyormuş. 

Zarlık bahadır Kalmuk’u 

İmha edip gidiyormuş. 

Kalmuk kaçmış kenardan yürüyüp 

Dar sokağa sığınıp. 

Oğlan dedesini dedelep, 

Dedesi gürültü yapmış çocuklar, 

Garaze bağlanmış Zarlıkcan 

Aç kaplan gibi gezerek, 

Bahadır olarak doğmuş Zarlıkcan 

Kalmakları kırmış seçerek. 

On sekiz bin varmıştı âlim 

Kırıp yok edip çok Kalmuk’u, 

Genç Zarlıkcan kıldı tamam. 

Her kitapta peygamber adı sır olup, 
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975 Ķajılar kitap oķıdı. 

Köziniñ jası tizilip, 

Jaydıñ oğı tüskendey 

Şahardaġı köp Ķalmaķ 

Béri ķaştı buralıp. 

980 Ķalmaķ ķaşıp ketken soñ 

Batır tuvġan Zarlıķjan 

Bolġanġa moyın buradı. 

Özi körgen dükenge 

Ķayta jedip baradı. 

985 Bekitüvli dükendi 

Baltalap ķulpın buzadı. 

Kiydi kiyim ķabattıp, 

Şükir ķıp haķķa turadı. 

Şarayna alıp ķolına, 

990 Süvretine ķaradı. 

Sonda turıp söyledi: 

- Pul jiberdim ķalağa, 

Buzav, baspaķ, tanağa. 

Ķanşa kiyim kiysemde 

995 Jaraspaydı eken-av, 

Sendey bir küygen ķarağa. 

Sonav kölge barayın, 

Èbden appaķ bolġanşa, 

Jeti kün jatıp juvayın. 

1000 Ķamķa bavların süyredip, 

Suvġa ķarap jöneldi. 

İyesiz tastap Ķalmaķtıñ 

Ķazına düken sarayın. 

Batır tuvġan Zarlıķtıñ 

1005 Jüregi ottay ķavladı. 

 

 

 

Hacılar kitap okumuş. 

Gözünün yaşı dökülüp, 

Yıldırım oku düşmüş gibi, 

Şehirdeki çok Kalmuk 

Hepsi kaçmış dönerek. 

Kalmuk kaçıp gittikten sonra 

Bahadır olarak doğmuş Zarlıkcan 

Olduklara boynunu çevirmişti. 

Kendisi gören dikkene 

Tekrardan geri dönüyormuştu. 

Kapalı dükkânın 

Baltalayıp kilitin bozmuştu. 

Giymiş giyimi kat kat, 

Şükür kılıp Hakka durmuştu. 

Zırh alıp eline, 

Resmine bir bakmıştı. 

O anda durup söylemişti: 

- Para gönderdim şehire, 

Buzağı, bapsak, danayı. 

Kaç giyim giymişsem de 

Yakışmıyormuş, 

Senin gibi yanan esmere. 

Şu göle gideyım, 

Tamamıyla beyazlaşmayınca, 

Yedi gün boyunca yıkanayım. 

Kamkayı bağlarını sürükler, 

Suya doğru yönelmiş. 

Sahibsiz bırakıp Kalmuk’un 

Hazine dükkаn sarayın. 

Bahadır olarak doğmuş Zarlık’ın 

Kalbi güm güm atıyordu. 
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Aġartam dep denesin 

Balşıķķa, suvġa avnadı. 

Jaya jese jalday bop, 

Şeker jese balday bop, 

1010 Köl şetinde tolıķsıp, 

Tolķın soķķan salday bop. 

 

Èlķıyssa, joğarğı şahardıñ barşa 

adamdarı ķaşıp barıp Hannıñ 

ordasına tığıldı. Endi Han ķırıķ 

jigitke buyırdı: «Barıñdar, sol küngi 

balanı tavıp alıp keliñder. 

 

Jalġız ķızım Ķuralaydı beremin, 

süytip köñilin avlamasam elimdi 

oyran ķılar», - deydi. 

Endi ķırıķ jigit ér jerlerden ķarap 

jürip köldiñ şetinde suvġa şomılıp 

otırġanın körip Zarlıķ ekenin bilip 

ķasına jaķın barsaķ ustap aladı dep 

alısta turdı. Eger ol jerden umtılsa 

ordaġa bararmız dep Zarlıķķa 

aytķandarı: 

 

Biz turmız sizge jete almay, 

Sizden javap almastan, 

Hanġa ķaytıp kete almay. 

1015 Bizdi patşa jiberdi, 

Sizge keldik patşanıñ 

Buyrıġınan öte almay, 

Sizdi patşa şaķırdı, 

 

 

 

Beyazlaştıracağım diye vucudun 

Balçığa, suya ağnamıştı. 

Caya yese kocaman olup, 

Şeker yese bal gibi olup, 

Göl yakasında gürbüzleşip, 

Dalga vurmuş sal gibi olup. 

 

Elkıssa, yukarıdaki şehirin halkı 

kaçarak gidip Han’ın ordasında 

saklanmışlar. Artık Han Kırk 

Yiğit’ine emretmişti: «Gidin, 

geçen gördüğünüz çocuğu alıp getirin. 

 

Tek kızım Kuralay’ı vereceğim, 

onun gönlünden çıkmazsak yurdumuzu 

yok eder».- demiş. Bundan sonra Kırk Yiğit 

her yere bakıp yürüyüp gölün kenarında suya 

yıkandığını görüp, Zarlık olduğuna 

emin olup ama yanına yaklaşsak 

bizi yakalar diye uzakta durmuşlardı. 

Eğer Zarlık yerinden kalkıp 

atılırsa şehre geri döneriz diye  

konuşmuşlar. 

 

Biz duruyoruz size yetişemeyip 

Sizden cevap alamadan, 

Han’a ordasına geri dönemeyip. 

Bizi padişah göndermiş, 

Size geldik padişah 

Emir verdiğinden, 

Sizi padişah çağırmış, 
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Aķ jüziñdi körgeli. 

1020 Añda jürip körgen soñ, 

Onan soñ ķaytıp körmedi. 

Sizge patşa jiberdi 

Ķuralay ķızın bergeli. 

Köriñiz Hannıñ baķtısın, 

1025 Jıydı jurttıñ jaķsısın. 

Külmes Han sizdi şaķırdı 

Bergeli sizge taķtısın. 

Kelmesin, taķsır, ķaharıñ, 

Aşılġan gülde baharıñ 

1030 Patşa sizdi şaķırdı 

Bergeli Muzılus şaharın. 

Eki savlıķ, bir ķozı 

Bahar ayda ķırķarım, 

Şıķķın beri, suñķarım, 

1035 Külmes Han sizge jiberdi, 

Bergeli Gülsarı at degen tulparın 

 

Èlķıyssa, endi Zarlıķ oylaydı: - 

Meniñ ķarındasıma aytķan piri eken 

– dep, meniñ ana küngi 

suraġanımnıñ bérin pir añdıġan eken 

dep hoş vaķtı boldı jéne ayttı: «»Ey 

jigitter, kelip meniñ ķolımdı eki 

ķolımdı baylap jayav aydap 

aparıñdar», - deydi. Endi jigitter 

kelip ķasına attan tüsip edi, Zarlıķ 

bala jigitterdiñ atın ķolınan tartıp 

alıp, er-turmanın sıpırıp jiberip, 

özderin urıp ķuvalap barşasın 

 

 

 

Güzel yüzünü görmeye. 

Yürüdüğünü gördükten sonra, 

Sizi tekrar görmemiş. 

Size padişah göndermiş, 

Kuralay kızını vermek için. 

Görünüz Han’ın bahçesini, 

Yediği güzel yemeklerini. 

Gülmez Han sizi çağırmış 

Vermek için size tahtını. 

Efendim bize öfkelenmeyin, 

Açılmış çiçekte baharın 

Padişah sizi çağırmış 

Vermek için Muzulus şehrini. 

İki savlık, bir kuzu 

Bahar ayında kırkarsın, 

Çıkın ileriye, sungurum, 

Gülmez Han size göndermiş, 

Vermek için Gülsarı adlı atını 

 

Elkıssa, şimdi Zarlık: - benim 

kardeşime söyleyen gerçekten 

pirmiş, benim geçen günü 

dilediğimin hepsini pir izlemişti 

diye hoş vakti gelmişti,diye düşünmüş 

ve «Ey yiğitler, yanıma gelip 

benim iki elimi bağlayıp yaya sürgün 

edip beni götürünüz», - demiş. 

Artık yiğitler yanına gelip attan 

düşmüştü, Zarlık çocuk yiğitlerin 

atlarını zorla ayırıp eyerini çabuk 

çıkardı da kendilerini vurarak 
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Han’ġa jayav aydap keldi. 

 

Bulardı Han körip ayttı: «Meniñ 

ķazınamda ķanşa köp süvretterim 

bar edi, sonı körsetiñder», - deydi. 

Ol süvretti körsetti, ķızıķpadı. Endi 

Zarlıķtıñ aldına dastarķan jayıp, 

jigitter ķızmet körsetti. Neşe türli 

taġamdar ķoydı. Zarlıķtıñ tağammen 

isi joķ. Jigittermenen oynasam dep 

köterilip ķoysa jigitter aldı-aldına 

ķaşadı. Endi Zarlıķ tura jigitterge 

umtıldı. 

1036 Zarlıķ bala oynaydı, 

Arıstanday ķutırıp, 

Or tekedey jutılıp, 

Ķuvdı jigitti umtılıp. 

1040 Ķamdanıp turġan ķırıķ jigit, 

On besi ketti ķutılıp. 

Jıyırma besi balanıñ 

Ķolında ķaldı tutılıp. 

Ķutılıp ketken on besi 

1045 Han aldına bara almay, 

Tavġa ķaştı sıtılıp. 

Balanıñ özi naşar-dı, 

Bala ķuvlıķ aşadı. 

Minezderi ķalayşa, 

1050 Oynayın desem ķaşadı, 

Bu da ķaşıp keter dep, 

Jıyırma bes jigitti 

Astına alıp basadı. 

 

 

 

kovalayıp hepsini Han’a yaya sürgün edip 

götürmüş.  

Bunları Han görüp: «Benim hazinemde ne 

kadar çok resimlerim var, onları 

gösterin», - demiş. O resimleri 

göstermişler, ilgilenmemiş. Sonra 

Zarlık’ın şerefine sofra kurulmuş, 

yiğitler hizmetine bakmış. Çeşitli 

yemekler koymuşlar. Zarlık 

yemeklerle ilgilenmemiş. Yiğitlerle 

oynamaya kalkmışsa da yiğitler 

kaçmışlar. Sonra Zarlık yiğitlere 

doğru atılmış 

Zarlık çocuk oynamıştı, 

Arslan gibi kudurup, 

Büyük teke gibi sinirlenip, 

Kovalamıştı yiğitlere atılıp. 

Hazırlanmış duran Kırk Yiğit, 

On beşi gitmiş kurtulup. 

Yirmi beşi çocuğun 

Elinde kalmıştı tutulup. 

Kurtulmuş olan on beşi 

Han’ın önüne gidemeyip, 

Dağa kaçmıştı gözükmeyip. 

Çocuğun gücü azalmıştı, 

Ondan düzenbazlık yapmıştı. 

Huyları bunların nasılmış, 

Oynamak istesem kaçıyorlarmış, 

Bu da kaçıp gider diye, 

Yiğitlerin yirimi beşini 

Altına alıp basmıştı. 
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Balalarşa üstine 

1055 Sekirip jürip oynasa, 

Kesektep ķandı ķusadı. 

Ķay-ķaydaġı zardabı 

Şıķsın dep ķusķan sayın ķısadı. 

Patşa kelip ķarasa, 

1060 Oķ jılanday ısķırıp, 

Or tekedey pısķırıp, 

Jigitterdi butına 

Ķısıp-ķısıp tıştırıp. 

 

Èlķıyssa, patşa munı körip balaġa 

jedip kelip ķol ķuvsırıp turıp 

aytķanı: 

1065 -Eki savlıķ, bir ķozı 

Bahar ayında ķırķarım. 

Ġarzımdı tıñdı, sultanım, 

Saġan tartuv, şıraġım. 

Gülsarı at degen tulparım. 

1070 Söylevge halim kelmeydi, 

Ķurıdı jaman demeñiz. 

Aķ tuyğın ķus sen boldıñ, 

Ķoñır ala ķaz men boldım, 

Ustap alġan jemiñdi 

1075 Bermeymisiñ suñķarım, 

Kele jatķan şaġıñda 

Körip edim öziñdi. 

At üstitnen abaylap, 

Bayķap edim söziñdi. 

1080 Duşpandardıñ işinde 

Tuman ķılma jüzimdi. 

 

 

 

Çocukça üzerine 

Zıplayıp yüre oynasa, 

Lokma lokma kan kusmuştu. 

Saçma sapan zararları 

Çıksın diye her kustuğunda sıkmış 

Padişah gelip bir baksa, 

Ok yılan gibi ıslık çalıp, 

Büyuk teke gibi hapşırıp, 

Yiğitleri butuna 

Sıkıştıra sıkıştıra tıştırmış. 

 

Elkıssa, padişah buna bakıp 

çocuğun yanına aniden gelmişti de 

elini sıkıp söylediği: 

-İki savlık, bir kuzu 

Bahar ayında kırkarsın, 

Anlattığımı dinle, sultanım, 

Sana (verecek) hediyem, ışığım. 

Gülsarı at denen tulparın. 

Söylemeye halim yok, 

Mahvolmuş fena demeniz. 

Beyaz avcı kuş sen oldun, - 

Sade alacalı kaz ben oldun, 

Tuttuğun yemini, 

Vermeyecek misin sungurum, 

Bu tarafa geldiğin çağında 

Görmüş idim kendini. 

At üzerinden dikkatle, 

Bakmış idim sözüne. 

Düşmanların içinde 

Bulanık yapma üzünü. 
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Tartuv ķılıp men turmın 

Ķuralay attı ķızımdı. 

Ķırıķ jigitimdi öltirip 

1085 Sındırma meniñ belimdi. 

Baķķa ķonġan bulbulday, 

Sayratpaġın tilimdi. 

Elimdi tartuv men ķıldım, 

Ķay jerden taptıñ minimdi. 

1090 Meniñ aytķan bul sözim 

Jalġan emes, şınımdı. 

Büyte berseñ, jan balam, 

Ketirersiñ sınımdı. 

Jalınsa, jaķsı keşedi, 

1095 Jaman ķılma künimdi. 

Şaġı ķılıp şamalap, 

Sınadıñ meniñ élimdi. 

Tartuv ķılıp jalınıp, 

Aldıña saldım barımdı. 

1100 Buġan köñiliñ tolmasa, 

Aldıña salıp bereyin 

Toġayda jatķan malımdı. 

Buķara bolıp el-jurtım, 

Saġan ķarap bağındı. 

1105 Duşpandardıñ işinde 

Sındırma, balam, saġımdı. 

Bir sapar, balam, sıylaġın. 

Men aytķan ġarzımdı, 

Tökpe betten arımdı. 

1110 Patşazada şıraġım, 

Ķaşırma betten ķanımdı. 

Küném bolsa keşe kör, 

 

 

 

Hediye yapıp ben duruyorum 

Kuralay isimli kızımı. 

Kırk Yiğitimi öldürüp 

Kırma benim belimi. 

Bahçeye uçup gelen bülbül gibi, 

Konuşturmayın dilimi. 

Yurdumu da hediye ettim, 

Nereden bulmuşsun kusurumu. 

Söylediğim bu sözüm 

Yalan değil, gerçekti. 

Böyle yapsan, çocuğum, 

Yok edersin saygınlığımı. 

Yalvarınsa, iyi geçermiş, 

Fena yapma günümü, 

Uygun yapıp yorumlap 

Sınamışsın gücümü. 

Hediye yapıp yalvarıp, 

Önüne koydum varımı. 

Bundan memnun kalmazsan 

Önüne getirelim 

Çalılıktaki yayılan hayvanlarımı. 

Bütün (bir) olup yurdum, 

Sana başını eğimiş 

Düşmanların içinde 

Kırma, yavrum, inancımı. 

Bir gezi, yavrum, hediye etseydin. 

Söylediğim aklımı, 

Lekeleme namusumu. 

Padişah oğlu, ışığım, 

Kaçırma yüzümden kanımı. 

Suçum varsa mazur gör, 
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Han atañ kelip jalındı. 

Asıl tuvġan şıraġım, 

1115 Körgennen seni sıyladım, 

Sıylaġanım emes pe 

El-jurtımdı jıynadım. 

Dastarķan salġan jigitti 

Munşa nege ķıynadıñ? 

1120 Asıl tuvġan şıraġım, 

Asıl, kümis, gavhar tas, 

Èp nérse bolsa jıyġanım. 

Men de öziñdey Han edim 

Bir sapar, balam sıylaġın. 

 

Èlķıyssa, buġan javap bermesem 

édepsiz bolarmın dep Zarlıķtıñ 

Han’ġa aytķanı: 

 

1125 - Estip seniñ atıñdı, 

Şıġıp edim elimnen. 

Jayavlıķtan jüre almay 

Asuv-asķar beliñnen. 

Tavlap keşip öte almay 

1130 Şalķıġan şalķar köliñnen. 

Köñlimde bul is joķ edi, 

Han atam, boldı pıyġılıñnan. 

Kele jatķan şağımda, 

Öziñdi añda körgenim. 

1135 Osı şıġar hanım dep, 

İyilip sélem bergenim. 

Jol bolsın, balam, degende, 

Jönimdi aytıp bergenim. 

 

 

 

Han baban gelip yalvarıyor. 

Asil doğmuş ışığım, 

İlk gördüğümden seni savmıştım, 

Saygı göstermek değil mi 

Yurdumu topladığım. 

Sofra açan yiğiti 

Bu kadar niye zorladın? 

Asil doğrulmuş ışığım, 

Asil, gümüş, gevher taş, 

Her neyse olsa yığdığım. 

Ben de kendin gibi Han idim 

Bir gezi, yavrum, hediye etseydin. 

 

Elkıssa, buna cevap vermezsem 

edepsiz olurum diye Zarlık’ın 

Han’a söylediği: 

 

- Duyup senin adını, 

Çıkmıştım yurdumdan. 

Yaya olduğumdan geçemedim 

Çok yüksek dağlarından. 

Direkt yüzüp geçemedim 

Dolup taşan engin gölünden. 

Gönlümde bu iş yokmuştu, 

Han babam, olmuş senin niyetinde 

Bu tarafa yeni geldiğim çağımda 

Kendini avcılıkta görmüştüm. 

Bu olabilir Han’ım diye, 

Eğilip selam vermiştim. 

İyi yolculuklar, çocuğum, deyince, 

Durumumu anlatmıştım. 
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Bilip turıp jönimdi, 

1140 Jaķsı javap bermediñ. 

Meni öziñdey körmediñ, 

Nazar salıp adam dep, 

Balanı közge ilmediñ. 

Èli esimnen ketpeydi, 

1145 Saķalıñdı sıypalap, 

Masķara ķılıp külgeniñ. 

Bir jetim kelse külesiñ, 

Osı ma, patşam, bilgeniñ. 

Kelip turġan, Külmes Han, 

1150 Eş nérseni bilmes, Han. 

Jalınsañ da bul Zarlıķ, 

Tiliñdi bermes, Han. 

Nege keldiñ ķıdırıp 

Ķıdırıp kelgen balanı 

1155 Kisi ornına körmes, Han. 

Meni büytip sınama, 

Öziñdi büytip bulama. 

Tağdır jetpey alladan, 

Ajalsız adam ölmes, Han. 

1160 Jetim ķıldı Ķudayım 

Ayırıp ata-anadan. 

Ķızır İliyyas jar bolıp, 

Médet taptım daladan. 

Tuz ġayıbı erender 

1165 Atımdı ķoyġan Zarlıķ Han. 

Aldıma keldiñ, men keştim, 

Tuz buyırıp kelgen soñ, 

Èr nérse bolar, Kulmes Han! 

 

 

 

 

Bilmiş olsan bile durumumu, 

İyi cevap vermedin. 

Beni kendine eşit görmedin, 

İhtimam gösterip insan sayıp 

Çocuğu dikkatine almadın. 

Hala aklımdan gitmiyor, 

Sakalını okşayıp, 

Maskara kılıp güldüğün. 

Bir öksüz gelse gülüyorsun, 

Bu mu, padişahım, bildiğin. 

Gelip duran, Gülmez Han, 

Hiçbir şeyi bilmeyen Han. 

Yalvarsa da bu Zarlık, 

Dilediğini vermeyen, Han. 

Niye geldin gezmeye 

Gezip gelen çocuğu 

İnsan yerine görmeyen, Han. 

Beni böyle sınama, 

Kendini böyle yorma. 

Kader yetmeyip Allah’tan, 

Ecelsiz adamı ölmez, Han. 

Yetim yapmış Allah’ım 

Ayırıp anne-babamdan. 

Hızır İlyas yar olup, 

Medet buldum dışarıdan. 

Düz gaibi cüceler 

Zarlık ismini vermış, Han. 

Önüme geldin, ben affetim, 

Allah’ın yazdığından, 

Her neyse olur, Gülmez Han! 
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Èlķıyssa, bul sözdi aytıp jigitterin 

bosatıp jiberdi. Endi patşa ordasına 

kelip jigitterge ayttı «Barıñız, 

Ķuralay ķızımdı alıp kelip ķosıñız. 

Köñili aldanıp, elime tınıştıķ bere 

me eken?» - deydi. Onda jigitter on 

bes ķatınġa buyırdı. 

 

1169 Ķuralayġa jumsadı, 

1170 On bes birdey ķatındı 

Ordaġa ķurdı şatırdı, 

Toķtatķalı aylamen 

Zarlıķ Handay batırdı. 

Ķırıķ jigit pen Külmes Han 

1175 Bir jerge ķıldı ġaķıldı. 

Sarayda jatķan Han ķızın, 

Ordada Hanı otırıp 

On bes ķatın şaķırdı, 

Şaķırġalı baradı 

1180 Ķuralay jatķan sarayġa, 

Ķatındar nazar saladı, 

Barsa üyi buzılġan, 

Ķatındar añ-tañ ķaladı, 

Añ-tañ bolıp ķatındar, 

1185 Töñirekke ķaradı. 

Béri de ķatın pañdarı, 

Buķzılıp jatır tamdarı, 

Bayķasa jaña buzılġan, 

Basılmay jatır şañdarı. 

1190 Terezeniñ aldına, 

 

 

 

 

Elkıssa, bu sözü söyleyip yiğitlerini 

salıvermiş. Bundan sonra padişah 

ordasına gelip yiğitlerine 

demiş:“Gidin, Kuralay kızımı getirin. 

Gönlü alınıp, yurdumuza huzur 

verir miymiş?” demiş. Sonradan 

yiğitler on beş kadına emir vermiş: 

 

Kuralaya göndermiş, 

Birbirine benzeyen on beş kadını 

Ordaya kurmuş çadırı, 

Durdurmak için hileyle 

Zarlık Han gibi bahadırı. 

Kırk Yiğit ile Gülmez Han 

Bir yerde gizlenmiş. 

Sarayda olan Han kızını, 

Ordada oturan Han 

On beş kadını çağırmış, 

Çağırmaya gitmişler 

Kuralay’ın yaşadığı saraya, 

Kadınlar dikkat etmişler, 

Yaklaşsa evi yıkılmış, 

Kadınlar şaşakalmışlar, 

Şaşakalan kadınlar, 

Etrafına göz atmışlar. 

Kadınların her biri gururlu, 

Bozulmuştu damları, 

Baksa yeni buzulmuş 

Basılmamış tozları. 

Pencerenin önüne 
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Bir tamġan eken ķandarı. 

Tamġan ķandı körgen soñ, 

Jıyılıp barğan ķatınnıñ 

Şoşıp ketti jandarı. 

1195 Ne derin bilmey ķatındar 

İzdeytuġın izi joķ. 

Zarlap aytar sözi joķ, 

Ķaytıp keldi ķatındar, 

Elge ķarar jüzi joķ. 

1200 Ordada otır Zarlıķ Han 

Aş arıstanday ıñıranıp, 

Èp jılanday tolġanıp, 

Alısam dep birevmen 

Ķozġala tüsip ırġalıp, 

1205 Oylasadı ķırıķ jigit. 

Ķasına munıñ barmalıķ, 

Ķapa ķılar bizderdi 

Ķasında munıñ turmalıķ. 

On bes ķatın keledi, 

1210 Ķuralaydan ķur ķalıp. 

Ķuralaydıñ özi joķ, 

Belgili ketken izi joķ. 

Kulaķ salġın, jarandar, 

Esiktiñ aldı tal edi, 

1215 Taldı kesse sal edi. 

Ķuralayġa bir ġaşıķ, 

Ķaradév degen bar edi. 

Ķuralayġa ıntıķ bop, 

Ķosılmaķķa zar edi. 

1220 Söz söyleyin basınan, 

Ġaşıķ edi Ķaradév 

 

 

 

Damlamış kanları. 

Damlayan kanı gördükten, 

Toplanıp gelen kadınların 

Ödü kopmuş. 

Ne konuşacağını bilmeyen kadınlar 

Aranacak izi yok. 

Derdi anlatmak için sözü yok, 

Geri dönmüş kadınlar, 

Halka bakacak yüzü yok. 

Ordada oturmuş Zarlık Han 

Aç arslan gibi inlenip, 

Yılan gibi düşüncelere dalıp 

Tartışacağım diye birisiyle 

Hareket edip sallanıp, 

Danışmıştı Kırk Yiğit. 

Yanına bunun gitmeyelim, 

Kırıp öldürür bizleri 

Yanında bunun durmayalım. 

On beş kadın geliyor, 

Kuralay’dan mahrum kalıp. 

Kuralay’ın kendisi yok, 

Belirgin kalan izi yok. 

Kulak verin, milletler, 

Kapının önu tal idi, 

Taldı kesse sal idi. 

Kuralaya bir aşk olan, 

Karadev diyen var idi. 

Kuralay’ı istemiş, 

Evlenmeyi arzulanmış. 

Anlatayım başından, 

Aşık idi Karadev 
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Ķuralay ķızġa jasınan, 

Ķuralay dese Ķaradév 

Ayırılar edi ġaşıķ bop 

1225 Avzında turġan asınan. 

Bir ézézil bar edi, 

Jay ķılġan edi ol şaytan 

Ķaradévdiñ ķasınan. 

Ķaradévge joldas bop, 

1230 Bir ézézil jüripti, 

Èr nérseni köripti. 

Ķuralay jatķan sarayğa 

Tap sol küni kelipti. 

Zarlıķķa ķızdı bermekti 

1235 Ol küni şaytan bilipti. 

Habarsız jatķan ol dévge, 

Habardı şaytan beripti. 

Ķuralay jatķan ordaġa 

Aşuvlanġan boyımen, 

1240 Ķaradév jedip kelipti. 

Şıday almay Ķaradév 

Èynekten ķoldı salıptı. 

Bıyhabar jatķan sorlını 

Èynekten tartıp alıptı. 

1245 Munı bilip Zarlıķ Han, 

Kirdi endi küşine. 

Javatın bulttay tünerip, 

Söylemedi kisige 

Adam ķarap bolmaydı 

1250 Zarlıķtıñ sonda tüsine. 

Ķuralayday suluvdı 

Dév alıp ketti degen soñ, 

 

 

 

Kuralay kıza gençliğinden, 

Kuralay için Karadev 

Vazgeçtі aşık olup 

Ağzındaki yemekten. 

Bir iblis var idi, 

Yıldırım çarpmıştı o şeytan 

Karadev’in kaşından. 

Karadev’e dost olup, 

Bir iblis yürümüştü, 

Her şey görmüştü. 

Kuralay yaşayan saraya 

Tam o günü gelmişti. 

Zarlık’a kızın verildiğini 

O günü şeytan bilmişti. 

Habersiz olan o deve, 

Haberi şeytan vermişti. 

Kuralay’ın yaşadığı şehre 

Kızmış halinde 

Karadev aniden gelmişti. 

Dayanamayıp Karadev 

Camdan elini koymuştu. 

Habersiz olan zavallıyı 

Camdan çekip almıştı. 

Bunu öğrenip Zarlık Han, 

Gelmiş kendi gücüne. 

Yayacak bulut gibi kararıp, 

Anlatmamış kimseye 

İnsanlar sık sık bakmışlar 

Zarlık’ın o andaki haline. 

Kuralay gibi güzeli 

Dev kaçırmış dedikten, 
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Toldı ķayġı işine. 

Al Zarlıķ Han söyleydi: 

1255 -Meniñ özim balamın, 

Bala da bolsam danamın. 

Jetim bolıp össem de 

İşim bir tolġan sanamın. 

Ġayıp eren jar bolsa, 

1260 Ķaradévdiñ ķolınan 

Ķuralay ķızdı alamın. 

Jabdıķta meni, Külmes Han, 

Ķuralaydı izdep baramın. 

Tévkel dep, köz jumıp, 

1265 İsimdi haķķa salamın. 

Ķuday, öziñ pana bol, 

Dérgéhine bas urdım, 

Oñġarġın osı talabım. 

Sıyınġan pirim eren-di, 

1270 Oylaġan oyım tereñ-di. 

Èr nérse desem, Külmes Han, 

Maġan tavıp ber endi. 

Özimdi jolġa salamın. 

Talabımdı kör endi. 

1275 Maġan bergin ķırķarġa, 

Segiz ķırlı berendi. 

Zarlıķ zan haķķa jalbardı, 

Amanat etti jan bardı. 

Téñiri berse alarmın, 

1280 Ķaradévdey zañġardı. 

Maġan bergin ķırķarġa, 

Zaharġa salıp suvarġan, 

Tas kesken asıl ķanjardı. 

 

 

 

Dolmuş kaygı içine. 

Şimdi Zarlık Han söylemiş: 

-Kendim de çocuğum, 

Genç olsam bile dahîyim. 

Yetim olarak büyüsem de 

Dolmuş içim bilinсe. 

Gaip cüce yar olsa, 

Karadev’in elinden 

Kuralay kızı alırım. 

Hazırla beni, Gülmez Han, 

Kuralay’ı arıyacağım. 

Tevekkül diye gözümü kapatıp, 

İşimi Hakka koyuyorum. 

Allah’ım kendin destek ol, 

Huda önünde başvurdum, 

Doğrultsa bu talebimi. 

Sığınan pirim cüce idi, 

Düşündüğüm düşüncem derindi. 

İstediğim her şeyi, Gülmez Han, 

Bulup veririsin bana artık. 

Kendimi yola hazırlayacağım. 

Talebime bak şimdi. 

Bana vereceksin silah yerine 

Sekiz yüzlü keskin hançeri. 

Zarlık Han Hakka yalvarmış, 

Emanet etmiş canlıları. 

Tanrı verse alırım, 

Karadev gibi yükseği. 

Bana vereceksin silah yerine 

Zehire koyulup sulandırılmış, 

Taşı kesen asil hançeri. 
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Büytken künim ķurısın, 

1285 Bolmaydı endi turısım. 

Maķul bolsın Allaġa, 

Meniñ bul ķılġan jumısım. 

Kémil pirim jar bolsa, 

Oñarġın alla bul isim, 

1290 Ķuralaydı dévden almasam, 

Zarlıķ Han atım ķurısın. 

Maġan bergin, Külmes Han, 

Zaharġa salıp suvarġan, 

Asbahanı ķılışıñ. 

1295 Ķuday kimdi ķalaptı, 

Ķalaġan kiyer manattı. 

Ķuralaydıñ jolına 

Endi ķıldım talaptı. 

Ġayıp pirim jar bolsa, 

1300 Salamın jurtķa sanattı. 

Ataña nélet, Ķaradév 

Jolına bizdi ķarattı. 

Bul talaptan ķaytpaspın, 

Meni de Ķuday jarattı. 

1305 İs ķılayın erlerdey 

Tavıp ber maġan bir attı. 

Atıñ bolsın joldasım 

Uşar ķustay ķanattı. 

Sıyınġan pirim Dévletti, 

1310 Kiydik jıynap mavıttı. 

Ķuralaydıñ jolına 

Köñilim meniñ avıptı. 

Tavıp ber maġan jaraķtı, 

Ķılmaytın javdan javaptı. 

 

 

 

Böyle günüm lanet olsun, 

Artık şöyle duramam. 

Makul olsun Allah’a, 

Benim bu yapan içim. 

Kâmil pirim yar olsa, 

Doğrultsa Allah bu işimi, 

Kuralay’ı devden almazsam, 

Zarlık Han ismim lanet olsun. 

Bana vereceksin, Gülmez Han, 

Zehire koyulup sulandırılmış, 

Yıpranmayacak hançerini. 

Allah kimi istemiş, 

İsteğen giyer kadife kumaş giyimi. 

Kuralay’ın yolunda 

Şimdi kıldım talabı. 

Gaip pirim yar olsa, 

Yurda iyilik yaparım. 

Atana lanet, Karadev 

Yoluna bizi baktırtmış. 

Bu talebimden vaz geçmem, 

Beni de Allah yaratmış. 

İş yapıyım erler gibi 

Bul bana bir atı. 

Atın olsun yoldaşım, 

Uçar kuş gibi kanatlı. 

Sığınan pirim Davut’tu, 

Giymiştik toplap çuhayı. 

Kuralay’ın yolunda 

Gönlüm benim meyletmiş. 

Bul bana teçhizatı, 

İstemeyelim düşmandan cevabı. 
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1315 Bekter işer şaraptı, 

Dérgahinde Ķudayım 

Èr türli jandı jarattı. 

Maġan bergin ķırķarğa, 

Altın aydar sadaķtı. 

 

Èlķıyssa, Külmes Han ayttı: 

- Ey, balam, barma, bekerge ölip 

ketersiñ, - deydi. Endi ķırıķ jigit 

ayttı: 

- Ey, taķsır, osımenen köbeymey-aķ 

ķoyayıķ. Jan şıķtı ğoy, ķoya beriñiz, 

-dedi. Endi Han aytķan 

ķaruvjaraķtarın 

dayar ķıldı. Astına Gülsarı 

attı mingizdi. Tulpar attı minip alıp 

jolġa tüsip bir ğazal oķıdı: 

 

1320 Batır tuvġan Zarlıķ Han 

Dévdi izdep jönedi. 

Jalġız özi Zarlıķtıñ 

Joġa tüsip keledi. 

Şüv, januvar, Gülsarı at, 

1325 Kökiregiñde jazġan hat. 

Kekiliñnen januvar, 

Jol tanabın juvıķ tart. 

Dévdiñ jatır ķolında 

Ķuralay attı şahıyzat. 

1330 Ķuyrıġıñ suluv, januvar, 

Köterip şapsañ japıraķtay, 

Boyıñ suluv tabaķtay. 

 

 

 

Beyler içer şarabı, 

Hudretli Allah’ım 

Her türlü canlı yaratmış. 

Bana vereceksin silah yerine 

Altın perçem yayı. 

 

Elkıssa, Gülmez Han söylemiş: 

- Ey, çocuğum, gitme, boşuna ölüp 

kalırsın, demış. Şimdi Kırk Yiğit 

söylemiş: 

-Ey, efendi, bununla çoğalmayalım. 

Canımızı çıkarmış ki, gidiversin, 

- demiş. Bundan sonra Han 

istediği teçhizatı hazırlamış. 

Gülsarı atına bindirmiş. Tulpar ata 

binip bir koşuk okumuş: 

 

 

Bahadır doğmuş Zarlık Han 

Devi aramaya yönelmiş. 

Tek başına Zarlıkcan 

Yola çıkıp geliyormuş. 

Şuu, hayvan, Gülsarı at, 

Gögüsünde yazılan hat. (mektup) 

Kakülünden hayvan, 

Yol arsasına yakın git. 

Şu an devin elinde 

Kuralay isimli şahizat 

Kuyruğun güzel, hayvan, 

Uçarak koşmuşsan yaprak gibi, 

Vucudun güzel tabaka gibi. 
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Beliñ suluv, Gülsarı at, 

Tört ķırlaġan ķayraķtay. 

1335 Kerbez basķan ayaġıñ 

Ķız tañdaġan boydaķtay. 

Basa körgin oynaķtay. 

Jılıñ suluv, Gülsarı at, 

Kültelengen jibektey. 

1340 Sıypatıña bolayın, 

Mal tüspegen tübektey. 

Tanavıña bolayın, 

Tübi tüsken şelektey 

Şüv, januvar, şüv deydi, 

1345 Esken jeldey güvleydi. 

Ķarsaķ jortpas ķalıñnan 

Ķarġıp ötip baradı. 

Tülki jortpas tüleyden, 

Tötelep ötip baradı. 

1350 Ķulaķtarı terledi, 

Terlegen sayın örledi. 

Köldeneñ jatķan añġardı 

Jer oşaķ ķurlı körmedi. 

Ķamşı bastı sanına, 

1355 Jébir ķıldı janına. 

İlespedi uşķan ķus, 

Gülsarı attıñ şañına. 

Gülsarı atım, tulparım, 

Ķus ķanattı, suñķarım, 

1360 Jol tanabın juvıķ tart, 

Javġa şabüvġa iñkérim. 

Zarlıķ Han atķa ķatıldı, 

Savırına ķamşı batırdı. 

 

 

 

Belin güzel, Gülsarı at, 

Dört kırlayan kayrak gibi. 

Zarif bastığın ayağını 

Kız seçmiş bekar gibi. 

Basabiliyorsun oynayarak. 

Yelesi güzel, Gülsarı at, 

Yalabımış ipek gibi. 

Bakır güzelliğine sevinmişim, 

Hayvan girmeyen yarımada gibi. 

Burnuna sevinmişim, 

Dibi düşen büyük kova gibi. 

Şuu, hayvan, şuu demiş, 

Esen rüzgâr gibi uğuldamış. 

Karsak avlanılmaz ormandan, 

Zıplayıp geçip gidiyor, 

Tilki avlanılmaz düzlükten, 

Kestirme yoldan geçip gidiyor. 

Kulakları terlemiş, 

Her terlediği zaman ilerlemiş. 

Yatay yatmış vadiyi 

Yer ocağı gibi saymamış. 

Kamçı basmış bacağına, 

Cefa çektirmiş canına. 

Uçan kuş bile takılamamış, 

Gülsarı atın tozuna. 

Gülsarı atım, tulparım, 

Kuş kanatlı, sungurum, 

Yol arsasına yakın git, 

Düşmana saldırmaya hevesli. 

Zarlık Han ata katılmış, 

Sağrına kamçı batırmış, 
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Tört tuyaķtan şıķķan ot, 

1365 Nısına atıp jerge şaşıldı. 

Neşe dürkin bel jürdi, 

Neşe dürkin kün jol jürdi, 

Arada suvsız şöl jürdi. 

Söylerine söz boldı, 

1370 Jürgeni japan tüz boldı. 

Zarlıķ batır sol vaķta 

Köldeneñi ķırıķ ķulaş 

Bir ülken darıyyaġa kez boldı. 

Tarıldı Zarlıķ aylası, 

1375 Aķılınıñ jetti paydası. 

Ķarsı aldınan kez boldı, 

Ölinebuldıñ darıyyası. 

Bul darıyyanı körgen soñ, 

Aġa berdi köz jası. 

1380 Boldı sarsañ bir bası, 

Jat edipti pirlerin. 

Ah degende Zarlıķ Han, 

Tarķatıp köñil kirlerin, 

Jürgen jolı ķazıldı. 

1385 Şüv degende Gülsarı at 

Ķırıķ ķulaş barıp jazıldı. 

Jat ķıldı Zarlıķ ķudiretti, 

Atķa ķıldı raķımdı. 

Köterildi Gülsarı at 

1390 Ķarġıġanda januvar 

Ķırıķ arķan boyı ol ketti. 

Kökke ķarap ķırıldap, 

Uşķan ķustay pırıldap, 

Bultķa jaķın ol jetti. 

 

 

 

Dört toynaktan çıkan ateş, 

Nişan atıp yere saçılmış. 

Kaç defa dağ geçmiş, 

Kaç gündür yolculuk sürmüş, 

Arada susuz çöli geçmiş. 

Konuşmaya sözü olmuş, 

Gezdiği ıssız ova olmuş. 

Bahadır Zarlık o anda 

Genişliği kırk kulaç 

Bir büyük deryayla karşılaşmış. 

Darılmış Zarlık’ın hilesi, 

Aklının yetmiş faydası. 

Karşısından çıka gelmiş 

Ölünebulun deryası. 

Bu deryayı görünce 

Akıvermiş göz yaşı. 

Gaile olmuş bir başı, 

Tad etmişti pirlerin. 

Ah, dediğinde Zarlık Han, 

Çıkarıp içindeki sıkıntısın, 

Yürdüğü yolu kazılmış. 

Şuu dediğinde Gülsarı at 

Kırk kulaç koşup yayılmiş. 

Yad kılmış Zarlık kudreti, 

Ata merhametini göstermiş. 

Kalkmıştı Gülsarı at 

Zıpladığında hayvan 

Kırk halata boyu uzamış. 

Göke bakıp hırıldap, 

Uçan kuş gibi pırpırlayıp, 

Buluta da yaklaşmış. 
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1395 Ar jağına darıyyanıñ 

Mısıķtay bolıp top etti. 

Tüsken jeri tulpardıñ 

Oyıla jazdap solķ etti. 

Gülsarı at mindi ķayratķa, 

1400 Zarlıķ Han kirdi ol şaķta. 

Darıyya jumıs bolmaydı, 

Astında tulpar Sarı atķa. 

Gülsarı attı ırğıttı, 

Atķan oķtay sırġıttı, 

1405 Közine ilmey darıyyanı, 

Tévekel dep ķarġıttı. 

Jürek bolmas jamanda, 

Gülsarı attay kelbetti 

Jılķı bolmas jahanda, 

1410 Jıġılmastan darıyyaġa, 

Alıp şıķtı japanġa. 

Ötkizdi aman darıyyadan 

Zarlıķ Handay balañdı. 

Zarlıķ Hannıñ, jaķsılar, 

1415 Al, ķayratın kör endi, 

Kele jatsa Zarlıķ Han 

Oynaķtap turġan aldında, 

Bir bölek tavdı köredi. 

 

Èlķıyssa, Zarlıķ oyladı: «Bul jaķtıñ 

tayı köşip jüredi eken. Bir tavdıñ 

astında ķalıp ölemin be» dep, bul 

tav Ķaradévdiñ üyiniñ tüñligi eken. 

Dév demin alsa şoşañdap turġan. 

Zarlıķ bala jedip keldi. Kelse üyden 

 

 

 

Karşı yakasında deryanın 

Kedi gibi atlamış 

Düşen yeri tulparın 

Oyulayazdı sancımış. 

Gülsarı at dincelmiş, 

Zarlık Han o an ata binmiş. 

Derya engel olamaz, 

Altındaki tulpar Sarı ata. 

Gülsarı atı zıplatmış, 

Atılan ok gibi hızlı koşturmuş, 

Gözünü kırpmadan deryayı, 

Tevekkül diye atlatmış. 

Yürek olmaz korkakta, 

Gülsarı at gibi kılıklı 

At olamaz cihanda, 

Düşmeden deryaya, 

Alıp çıkmış ıssız ovaya. 

Geçirmiş sağ salim deryadan 

Zarlık Han gibi evladını. 

Zarlık Han’ın, güçlüler, 

Haydi, kuvvetine bak şimdi, 

Geliyorsa Zarlık Han 

Oynayarak duran karşısında, 

Bir farklı dağı görmüş. 

 

Elkıssa, Zarlık «Bu tarafın dağları 

göç ediyorlarmış. Bir dağın altında 

kalıp ölecek miyim» demiş, bu dağ 

Karadev’in evinin tunluğu imiş. 

Dev yorgunluğunu alsa ırgalanıp 

duruyormuş. Zarlık çocuk hemen 
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Ķuralay suluv şıġa kelip ayttı: 

- Ey bıyşara, bul jerge nege keldiñ, 

ölesiñ ġoy, - deydi. Zarlıķ batır 

ķızğa atın ustata salıp, özi üyge kirip 

keledi. Ķaradév uyıķtap jatır eken. 

Jügirip üstine şıķtı, oyanbadı. O jaķ, 

bu jağına ķaradı. Közdegen dévdiñ 

şoķparı bosağada tur eken. Onı alıp 

dévdi basķa urdı. Endi dév közin 

aşıp ķaradı. Zarlıķtıñ urıp turġanın 

kördi. Dév ayttı: 

- Ey, bala, meni nege urasıñ, 

urğanıñ şıbınnıñ şaķķanı ķadarlı 

bolmaydı, - deydi. Endi Zarlıķ ayttı: 

- Seni öltiremin, - deydi. Dév ayttı: - 

Meni öltirer bolsañ, éveli meniñ bir 

ayaġımmen küres. Men köterip 

turayın, ayaġımdı jerge tiygizseñ, 

senimen küreseyin. Ayaġımdı jıġa 

almasañ, uyķımdı buzbay jönel, - 

deydi. Endi Zarlıķ batır ķolındaġı 

arķanın tuzıķ ķılıp, ayaġınıñ basına 

ilip alıp tısķa şıġıp atına minip, 

taķımına salıp üyden süyredip ala 

jöneldi. 

 

1419 Zarlıķ batır al, sonda, 

1420 Ķaradévdi süyretti. 

 

 

 

 

 

 

yetişmiş. Gelince evden Kuralay 

güzel çıka gelip: - Ey biçare, bu yere niye 

geldin, öleceksin ki,diye konuşmuş. Zarlık 

bahadır kıza atın tutturdu da kendizi evin 

içine aniden girmiş. Dev uyuyormuş. Koşup 

üzerine çıkmış, ona rağmen uyanmamış. 

Etrafına bir bakmış.Aradığı devin 

çomağı eşikte duruyormuş. Onu 

aldı da devi başından vurmuş. 

Artık dev gözünü açıp bakmış. 

Zarlık’ın vurduğunu görmüş. Dev: 

- Ey, çocuk, beni niye vuruyorsun, 

vurduğun sinek ısırması gibi 

demiş. Şimdi Zarlık: 

- Seni öldürürüm, - demiş. Dev: 

- Beni öldürmek istesen önce 

benim bir ayağımla güreş. Ben 

ayağımı kaldırayım, eğer yere 

değdirebilirsen seninle güreşeyim. 

Ayağımdan üstün gelmesen benim 

uykumu bozma git, -demiş. Artık 

Zarlık bahadır elindeki halatı tuzak 

yapıp ayağının başına takmış 

dışarıya çıkıp atına binmiş, 

takımına koyup evden sürükleyip gitmiş. 

 

Zarlık bahadır, o zaman, 

Karadev’i sürüklemiş. 
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Süyretki ķılıp üyretti, 

Şettegi şeñgel, tikenge 

Ökpe, bavırın küyretti, 

Tasķa tavmenen soķtırıp, 

1425 Ķabırġasın küyretti. 

Ķaradévdi süyredip, 

Dırıldatıp keledi. 

Ildıydan tömen ķulatıp, 

Zırıldatıp keledi. 

1430 Badanın tasķa ķaķtırıp, 

Pırıldatıp keledi. 

Jüregin tasķa ķaķtırıp, 

Sırıldatıp keledi. 

Töbet iyttey ırjıytıp, 

1435 Irıldatıp keledi. 

Soġıp tasķa denesin, 

Dirildedip keledi. 

Ķaradévdiñ torğayın 

Şırıldatıp keledi. 

1440 Süyretti dévdi dalaġa, 

Tas tıġıldı şaraġa, 

Jalındı sonda Ķaradév 

Zarlıķ Handay balaġa: 

- Bir is ķıldıñ, jas bala, 

1445 Burınġı ötken murttayın, 

Ķaptaġan ķara örtteyin. 

Bir kötertşi basımdı, 

Aynalayın jan bala, 

Armanda ölip ketpeyin. 

1450 Aynalayın jan bala, 

Ķalmadı mende aķıl-ay, 

 

 

 

Sürük yapıp öğretmiş, 

Kenardaki şengel, dikene 

Akciğer, karaciğerini harap etmiş, 

Taş ile dağa vurdurup, 

Kaburgasını harap etmiş. 

Karadevi sürükleyip, 

Dırdırlatıp geliyor. 

Bayırdan aşaya indirip, 

Fırfırlatıp geliyor. 

Kafasın taşa çarptırıp, 

Pırpırlatıp geliyor. 

Kalbin taşa çarptırıp, 

Sırsırlatıp geliyor. 

Töbet köpek gibi sırıtıklanıp, 

Irıldatıp geliyor. 

Vurup taşa vucudun, 

Titredip geliyor. 

Karadev’in serçesin 

Çıngırdatıp geliyor. 

Sürüklemiş devi dışarıya, 

Taş girmiş koynuna, 

Yalvarmış o anda Karadev 

Zarlık Han diyen çocuğa: 

- Bir iş kıldın, genç çocuk, 

Çok yormuşsun sen beni, 

Vücudum ateş gibi yanıyor. 

Bir kaldırtsaydın başimi, 

Aynalayın çocuk can, 

Hayalime kavuşmadan ölmeyeyim. 

Aynalayın çocuk can, 

Kalmamış bende akılım, 
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Ķurıdı halim, taķsır-ay, 

Bir müşemdey balanıñ 

Küşti edi ķanday taķımı-ay, 

1155 Armanda ölip baramın, 

Düniyeden kettim aķırı-ay. 

Kötere almay basımdı, 

Ketem endi ġapıl-ay, 

Ne boldı maġan yapır-ay! 

1460 Düniyeniñ bildim jalġanın, 

Köterdim alla salġanın, 

Tistevli ketti barmaġım. 

Kötere almay basımdı, 

İşimde ketti armanım. 

1465 Bir müşemdey balanı 

Toķtata almay baramın, 

Ķay jaķķa ketti salmaġım, 

Aynalayın ķaraġım, 

Janıma ķattı batķan soñ, 

1470 Közimnen aķtı bulaġım. 

Taķımġa salıp süyredip, 

Boldım ba kökpar laġıñ. 

Men de öziñdey er edim, 

Erge şerik şer edim. 

1475 Jetti halim ölmekke, 

Bir köterşi basımdı. 

Ne tileysiñ bereyin, 

Aynalayın şıraġım. 

 

Èlķıyssa, endi Dévdiñ etinen eş 

nérse ķalmay para-para bolġan soñ, 

endi ne janı ķaldı ölmeytuğın dep 

 

 

 

Halsiz kaldım efendim, 

Vücudumun bir arası gibi çocuğun 

Ne kadar kuvvetliymiş takımı, 

Hayalime kavuşmadan ölüyorum, 

Dünyadan sonuçta gidiyorum, 

Kalktıramadan kafamı, 

Gidermiyim artık ansızın, 

Ne olmuş bana evah! 

Dünyayın oğrendim yalnışlığın, 

Kabul etmişim Allahın yazdıkların, 

Dişlenmiş gitmiş parmağım. 

Kalktıramadan kafamı, 

İçimde kalmış hayalim. 

Vücudumun bir arası gibi çocuğu 

Durduramadan gidiyorum, 

Nereye gitti ağırlığım, 

Aynalayın ışığım, 

Canıma çok battığından, 

Gözümden akmış pınarım. 

Takıma koyup sürüklep, 

Olduğum mu kökpar oğlağın. 

Ben de kendin gibi er idim, 

Mehir erlerden de mehir idim. 

Ölmek haline yaklaştım, 

Bir kalktırsaydın kafamı. 

Ne istiyorsun veriyim, 

Aynalayın ışığım. 

 

Elkıssa, artık Devin etinden hiçbir 

şey kalmayıp paramparça olunca, 

ne canı kalmış ölmeyecek diye 
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bosatadı, Dévķara ķıyrap biraz jatıp, 

esin jıyıp alıp, basın köterip balanı 

körip tura kelip alısa berdi. 

 

1479 Tura kelip alıstı, 

1480 Jaġalasıp alıstı. 

Ķarsı şeñgel salıstı, 

Ataña nélet Ķaradév 

Endi oyladı namıstı. 

Bir vaķıttar bolġanda, 

1485 Zarlıķ Handay balanıñ 

Maķayşaġı mayıstı, 

Ķabırġası ķayıstı. 

Aydaharday ısķırıp, 

Balıķtayın bulķıstı. 

1490 Jas balanıñ basına 

Ķıyın-ķıstav is tüsti. 

Jıġılarġa epteylep 

Ayaķtarı sandalıp, 

Zarlıķ Han batır sol vaķta 

1495 Ķaradévden bek sastı 

Èlķıyssa, Zarlıķ bala dévdiñ ķolında 

ķısıldı. Hali kelmeytin bolġan soñ 

éveli allatağalağa jalbarıp, ekinşi 

jamiyğiy payğambarlardan şapıyķ 

keltirip, jamle évliyelerden medet 

tilep endi ölgenim be dep aytķanı: 

 

1496 Mendey ġarip ķulıñnıñ, 

Al, usındım ķolın al. 

 

 

 

 

boşaltmış, Karadev dağılıp biraz yattıktan 

sonra kendine gelip, kafasını kaldırıp çocuğu 

görüp kalkıvermişti de çarpışmıştı. 

 

Kalkıvermişti de çarpışmıştı, 

Çekişerek çarpışmıştı. 

Karşıdaki şengel içinde de dövüştü 

Atana lanet Karadev 

Şimdi düşünmüş namusunu. 

Biraz zaman geçtikten sinra, 

Zarlık Han denen çocuğun 

Omurgası bükülmüş, 

Kaburgası eğilmiş. 

Ejderha gibi ıslık çalıp, 

Balık gibi hırpalanmış. 

Genç çocuğun başına 

Çok ağır iş düşmüş. 

Yıkılmaya yavaşça, 

Ayakları beyhude dolaşıp, 

Zarlık Han bahadır o anda 

Karadev’den çok korkmuş. 

Elkıssa, Zarlık çocuk Karadev’in 

elinde sıkılmış.Hali kalmayınca ilk 

önce Allaha yalvarıp, ikinciden 

cemaat peygamberlerden şefaat 

isteyip, evliyalardan medet isteyip 

sonradan öldüm mü diye söylediği: 

 

Ben gibi garip kölenin, 

Al, sunmuşum elin al. 
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Süyegim meniñ boldı sal, 

Ķuvat kedip ténimnen, 

1500 Ķalmadı mende zérret él! 

Bir medet berer küniñdi, 

Jaratķan ķadır Zuljalal. 

Tilimde köptir hatamız, 

Din üşin jandı satamız. 

1505 Men perzentiñ ķısıldı, 

Ķaziret adam atamız. 

Munda kördim köp maşaķat, 

Maşaķat kördim men bıyķat. 

Bul sonday sasķan uvaķtımda, 

1510 Ya résüvl, ķıl şapaġat. 

Jetim boldım ével bastan, 

Talay beynet kördim jastan. 

Müsépir ķılıp Ķudayım, 

Ķorlıķ kördim talay isten. 

1515 Bir medet berer küniñde, 

Èbüvbékir, Ġumar, Ġusman. 

Men bıyşara boldım kedey, 

El-jurtımnan boldım juda. 

Èvliyeler jolına 

1520 Bayladım jandı men pıyda. 

Bir medet berer küniñde, 

Ya, ķazireti jeri ķuda. 

Közimnen aķtı ķandı jas. 

Ġarip boldı ġazıyz bas, 

1525 Boldı maġan endi jat 

Aġayın, tuvġan ķarındas. 

Bir medet berer küniñde, 

Bir medet berer küniñde, 

 

 

 

Kemiğim benim olmuş sal 

Küvvetim gidip tenimden, 

Kalmamış bende gayret hal! 

Bir medet verecek gününü, 

Yaratmış Kadir Zulcalal. 

Dilimizde çoktur hatamız, 

Din için canımızı satarız. 

Ben evladın kısılmıştım, 

Hazreti adam atamız. 

Burada çekmişim çok meşakkat, 

Meşakkat çekmişim ben kaç kere. 

Böyle şaşmaz zamanımda, 

Ya resul, kıl şefkat. 

Öksüz olmuşum ilk baştan, 

Çok azap çektim küçüklüğümden. 

Zavallı yapıp Allah’ım, 

Eziyet görmüşüm kaç işten. 

Bir medet verecek gününde, 

Ebubekir, Ömer, Osman. 

Ben biçare olmuşum fakir, 

Yurdumdan olmuşum mahrum. 

Evliyalar yoluna 

Bağlamışım canı ben feda. 

Bir medet verecek gününde, 

Ya, hazret yeri Allah’ın. 

Gözümden akmış kanlı yaş. 

Garip olmuş aziz baş, 

Olmuş şimdi bana yad 

Akrabalar ve öz kardeş. 

Bir medet verecek gününde, 

Bir medet verecek gününde, 
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Ġus ķıyyası Ķızır İliyyas. 

1530 Armanda kettim endi men, 

Dérmenim ketti halimnen. 

Bir medet berer küniñde, 

Jasımnan baķķan ķırıķ şilten 

Ķulaķtarım boldı kereñ, 

1535 Bir medet berseñ boladı 

Kémil pirim Ġayıp eren. 

 

Èlķıyssa, bala bulayşa dep münajat 

ķılıp jılaġan soñ, ķaziret ķızır 

pirimiz balaġa medet ķılıp jüz erdiñ 

ķuvatın payda ķıldı. 

 

1537 Pirleri medet bergen soñ, 

Bala suvday tasadı. 

Kaytadan asıp ķayratı, 

1540 Ķaradévdi Zarlıķtıñ 

Aruvaġı ustap basadı. 

Èrne bolsa Zarlıķ Han 

Peşeneden köredi, 

Pirleri medet beredi. 

1545 Ġayıp eren ķırıķ şilten 

Zarlıķtıñ kémil piri edi. 

Pirleri medet bergen soñ, 

Endi bala asadı. 

Köterip alıp Zarlıķ Han 

1550 Dévdi astına basadı, 

Bas salıp jatıp Zarlıķ Han 

Dévdiñ basın kesedi. 

Suvday şaşıp ķandarın, 

 

 

 

Gusül inatçı Hızır Ilyas. 

Hayalime kavuşmadan gidiyorum, 

Dermanım gitmiş halimden. 

Bir medet verecek gününde, 

Küçüklüğümden büyüten kırk cüce 

Olmuş sağır kulaklarım. 

Bir medet versen yeterliymiş 

Kâmil gaip müstesna pirim. 

 

Elkıssa, çocuk böyle diye münacat 

kılıp yalvarınca, Hazret-i Hızır 

pirimiz çocuğa medet edip yüz erin 

gücü ile sağlamlaştırmış. 

 

Pirleri medet verdikten sonra, 

Çocuk su gibi taşımış. 

Yeniden çoğalıp küvveti, 

Karadev’i Zarlık’ın 

Ruhu tutup basmıştı. 

Ne olsa bile Zarlık Han 

Kaderinden görüyor, 

Pirleri medet veriyorlar. 

Gaip müstesna kırk cüce 

Zarlık’ın kamil piri idi. 

Pirleri medet verdikten sonra, 

Artık çocuk güçlenmiş. 

Kaldırıp Zarlık Han 

Devi altına almış, 

Bir anda yakalayıp Zarlık Han 

Devin kafasını kesmiş. 

Su gibi saçıp kanlarını, 
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Aġaşķa basın asadı. 

Èlķıyssa, Zarlıķ batır dévdiñ basın 

kesip, erinin tesip aġaşķa basın asıp, 

Gülsarı atķa minip ķaytadan salıp 

jedip Ķuralayġa keledi. Endi 

Zarlıķtan ķız savġa suradı. 

- Ķup! Dévdi öltirdim, dep 

Ķuralaydı artına miñgestirip alıp 

jöney beredi. 

 

1555 Bérekeldi, jigitter, 

Zarlıķ Han ķılġan sanatķa, 

Munday ķılġan ķayratķa. 

Ķuralay men Zarlıķ Han 

Miñgesti bular bir atķa, 

1560 Basın jolġa saladı, 

Tulpardan tuvġan Gülsarı at 

Sümbidey bolıp jaradı. 

Miñgesip alıp ketedi, 

Neşe belden ötedi. 

1565 Bayaġı körgen darıyyaġa 

Miñgesip kelip jetedi. 

Bul darıyyaġa jol ķastı, 

Tulparġa ķamşı bir bastı. 

Artına ġayal miñgesti. 

1570 Kiyiktey suluv Gülsarı at 

Bir ayaġı jer bastı, 

Bir ayaġı suv bastı, 

Kete jazdap darıyyaġa 

Zarlıķ batır bir sastı. 

 

 

 

 

Ağaca kafasını asmış. 

Elkıssa, Zarlık bahadır devin 

kafasını kesip, dudakların delip 

ağaca kafasını asıp, Gülsarı ata 

binip Kuralay’a geri dönmüş. 

Şimdi kız Zarlık’tan af dilemiş. 

- Haydi! Devi öldürdüm, - diye 

Kuralay’ı arkasına bindirerek 

gidiyormuş. 

 

Harika, yiğitler, 

Zarlık Han kılan maharete, 

Şöyle kılan küvvete. 

Kuralay ili Zarlık Han 

Binleşmiş bunlar bir ata, 

Başın yola yöneltmiş, 

Tulpardan doğmuş Gülsarı at 

Harbi gibi işe yaramış. 

Binleştirip alıp geliyor, 

Kaç dağlardan geçiyor. 

Önce görmüş deryaya 

Binleşip çabuk gelmiş. 

Bu deryaya yol tehlikeli, 

Tulpara kamçı bir basmış. 

Arkasına ayal binleşmiş. 

Geyik gibi güzel Gülsarı at 

Bir ayağıyla yer basmış, 

Bir ayağıyla su basmış, 

Gideyazmıştı deryaya 

Zarlık bahadır bir şaşmış. 
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1575 Ol darıyyadan ötedi, 

Ötip alıp ketedi. 

Külmes Hannıñ üyine 

Ķuralay, Zarlıķ jetedi. 

Kedeyler tiger kepesin, 

1580 Aķsaķal jedi şekesin, 

Arjaın surap netesiñ. 

Uzın sözdi ķısķartıp, 

Endi aytalıķ tötesin. 

Otız kün uday oyın ķıp, 

1585 Ķırıķ kün uday toyın ķıp, 

Ķuralaydı Zarlıķķa 

Moldalar ķıldı nekesin... 

 

Èlķıyssa, Zarlıķ batır oyın-

külkimenen jata berdi. Künderde bir 

kün Muñlıķ Zarlıķtıñ tüsine kirip: 

«Ey, aġa, meni umıtıp kettiñ be?» 

deydi.Endi Zarlıķ «Ah... darıyġa» dep 

oyanıp ayttı: 

- Ey, Ķuralay, men ķaytamın, meniñ 

ķarındasım ıyesiz tavda jür edi, deydi. 

Endi Ķuralay ķız atasına habar berdi. 

- Meni Zarlıķtan endi ķaldırmaġız, - 

dep. Endi atası Külmes Han 

Zarlıķķa işin altın, sırtın kümis uılıp 

altı ķanat aķ orda berdi. Jéne mıñ 

jılķı, eki mıñ ķoy, on ķul, on küñ 

berdi. On otavmen Zarlıķķa Gülsarı 

 

 

 

 

 

Han o deryadan geçmiş, 

Geçip alıp gitmiş. 

Gülmez Han’ın evine 

Kuralay, Zarlık yetişmiş. 

Fakirler diker kulübesini, 

Aksakal yemiş şakağını, 

İlerisini öğrenip ne yaparsın. 

Uzun sözu kısaltıp, 

Şimdi anlatalım asıl olanı. 

Otuz gün güzel oyun kılıp, 

Kırk gün güzel düğün yapıp, 

Kuralay ile Zarlık’ın 

Mollalar kıymış nikahını... 

 

Elkıssa, Zarlık bahadır eğlenceyle 

yatıvermiş. Günlerin bir gününde 

Munlık Zarlık’ın rüyasına girmiş: 

«Ey, abi beni unuttun mu?» demiş. 

Bundan sonra «Ah...dünya» diye 

uyanıp söylemiş: 

 

- Ey, Kuralay, ben gidiyorum, 

benim kardeşim yalnız dağda 

kalmıştı, - demiş. 

Şimdi Kuralay kız babasına haber 

vermiş: 

- Beni artık Zarlık’tan ayırmayın, - 

demiş. Bundan sonra Gülmez Han 

Zarlık’a içini altın, dışını gümüşten 

yapıp altı kanatlı ak orda vermiş. 

Buna üstelik bin at, iki bin koyun, 

on erkek köle, on kadın köle 
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attı berdi. ķoş dep rıyza ķılıp barıp 

jolġa Şıġarıp saldı. Bular neşe medet 

jol jürip Şögirliniñ tavına keledi. 

Endi Zarlıķ jaķsı taza kiyimder alıp, 

ilgeri ķarındasına ozıp ketti. Bayaġı 

ornına kelse Muñlıķ joķ eken. 

Ķayda ekenin bilmey Zarlıķtıñ 

jılaġanı: 

 

1588 -Ey közden aķķan ķandı jas, 

Sarsañ boldı ğaziz bas, 

1590 Basķa beynet tüskende, 

Aķıldasım, sırlasım, 

Birge ösken muñdasım, 

Kökeñ keldi sağınıp ķaydasıñ, 

Muñlıķ, joldasım? 

1595 Şaruva tiger şaylasın, 

Paķırlar ķılar paydasın. 

İziñdi jerden taba almay, 

Ķurttı kökeñ aylasın. 

Kökeñ keldi saġınıp, 

1600 Ķaraġım, Muñlıķ, ķaydasıñ! 

Allaġa köpdür ķuldıġım, 

Ķılmadım tüzüv ķuldıġın. 

Kökeñ keldi saġınıp, 

Jüregi ottay ķabınıp, 

Ķaydasıñ, ķalķam, Muñlıġım! 

 

Èlķıyssa, Muñlıķ mıstan kempirden 

ķorķıp, basķa bir berik jerden meken 

 

 

 

 

vermiş. On otağ ile Zarlık’a Gülsarı 

atı vermiş. Hoş diye memnun etti 

de yola göndermiş. Bunlar kaç medet yol 

yürüyerek Şögirli Dağına gelmiş. Artık 

Zarlık güzel temiz kıyafetler alıp ileriye 

kardeşine doğru gitmiş. Eski yerine gelse 

Munlık yokmuş. Nerede olduğunu bilmeden 

Zarlık’ın ağıt yakıp ağladığı: 

 

- Ey gözden akan kanlı yaş, 

Zahmetli olmuş aziz baş, 

Başım ıstırap çektiğinde, 

Akıldaşım, sırdaşım, 

Beraber büyüyen dertteşim, 

Köken gelmiş özleyip 

Nerelerdesin, Munluk, yoldaşım? 

Köylü diker otağını, 

Fakirler bulur faydasını. 

İzini yerden bulamayıp, 

Mahvetmiş köken hilesini. 

Köken gelmiş özleyip, 

Karağım Munluk, neredesin! 

Allaha çoktur kulluğum, 

Kılamadım doğru kulluğun. 

Köken gelmiş özleyip, 

Kalbi ateş gibi kabarıp. 

Nerdesin, kalkam, Munlık’ım! 

 

Elkıssa, Munlık cadı kocakarıdan 

korkup başka bir sağlam yerde 
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ķılġan edi. Aġasınıñ davısın estip, 

ayġay salıp kelip ķuşaķtap alıp, 

körisip turıp aytķanı: 

 

1606 -Keldiñ be, köke, jañadan, 

Ötkesin tereñ suvlardan. 

Kökejan, öziñ ketkeli, 

Ketpedi avzım tévbadan. 

1610 Ketpedi ķolım jağadan. 

Bilmediñ, köke, ķızıķpen, 

Bir jıl ötti aradan. 

Keldiñ be, aġa, ķaraġım, 

Asıl tuvġan suñķarım. 

1615 Jurt ıyesi, sultanım, 

Jayavlıķpen kedip eñ, 

Ķuttı bolsın, jan köke, 

Astıñı mingen tulparıñ. 

Boldı maķul suraġım, 

1620 Joldıñ kördiñ jıraġın. 

Ķuttı bolsın, jan köke, 

Astıñı mingen pıraġıñ. 

Boldı-av ķabıl suraġım, 

Bul barġannan barġanıñ, 

1625 Külmes Han elin alġanıñ. 

Elin ķırıp, jan köke, 

Basına ķayġı salġanıñ. 

Bıyşara bolġan Muñlıķtı 

Sonda esiñe almadıñ. 

1630 Ķayırılıp, köke, kelmediñ, 

Muñlıġım ķaldı demediñ. 

Duşpannan ķorķıp kütinip, 

 

 

 

mekân kılmıştı. Abisinin sesini 

duyup bağırarak gelip kucaklamıştı. 

Görüşünce söylediği: 

 

- Geldin mi, köke, şimdi, 

Geçmişsin derin sulardan. 

Kökecan, kendin gittiğinden, 

Gitmemiş tövbem ağzımdan. 

Gitmemiş kolum yakadan. 

Bilmedin, köke, merakla, 

Bir sene geçmiş aradan. 

Geldin mi, abi, karağım, 

Asil olarak doğmuş sungurum. 

Yurt sahibi, sultanım, 

Yayan gitmiştin, 

Kutlu olsun, can köke, 

Altına bindiğin tulparın. 

Olmuştu makul isteğim, 

Yolun gördün uzaklığın. 

Kutlu olsun, can köke, 

Altına bindiğin kanatlı atın. 

Olmuştuki kabul dileğim, 

Bu sefer uzun süre gitmişsin, 

Gülmez Han’ın yurdun almışsın. 

Halkın kırıp, can köke , 

Başına kaygı çektirtmişsin. 

Biçare olan Munlık’ı 

O zamanda aklına almadın. 

Geri dönüp köke gelmedin, 

Munlık’ım kaldiki demedin. 

Düşmandan korkup saklanıp, 
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Èste üvayım jemediñ. 

Ķuralaydı ap ketken 

1635 Ķaradévdi izdediñ. 

Jolġa tüsip esildiñ, 

ķayratķa senip esirdiñ. 

Ķaradévdiñ ķolında 

Biraz ğana ķısıldıñ. 

1640 Bıyşara bolġan Muñlıķtı 

Sonda esiñe almadıñ. 

Jıyhannan astı öneriñ, 

Talay beynet körgeniñ, 

Ķaradévdi öltirip, 

1645 Jazasın onıñ bergeniñ. 

Ķuralaymen mingesip, 

Darıyyağa jedip kelgeniñ. 

Bıyşara bolġan Muñlıķtı 

Sonda da esiñe almadıñ. 

1650 Vayım ķılıp azbadıñ, 

Erlikten, siré, jazbadıñ. 

Saġınġannan sarġayıp, 

Üş mezgil seni izdedim. 

Ol darıyyanıñ jüzinde 

1655 Süvġa kete jazdadıñ. 

Bıyşara bolġan Muñlıķtı 

Sonda da esiñe almadıñ. 

Duşpan ķıldı ķorlıķtı, 

Allaġa ķıldım ķuldıķtı. 

1660 Bilmeydi dep pe eñ, jan köke, 

Tavdaġı ġarip Muñlıķtı. 

Téñirim ķılıp jürekti, 

Öziñe berdi erlikti, 

 

 

 

Asla evhamlanmadın. 

Kuralay’ı kaçıran 

Karadev’i aradın. 

Yoluna çıkıp esilin, 

Kuvvetine inanıp esirdin. 

Karadevin elinde 

Tek biraz kısıldın. 

Biçare olan Munlık’ı 

O zamanda da aklına almadın. 

Cihandan geçmiş hünerin, 

Çok azap çekmiştin, 

Karadev’i öldürüp, 

Cezasin onun vermiştin. 

Kuralay’la binleşip, 

Deryaya çabuk gelmiştin. 

Biçare olan Munlık’ı 

O zamanda da aklına almadın. 

Endişelenip halsizleşmedin, 

Erlikten herhalde vazgeçmedin, 

Hararetten sararıp, 

Üç mevsim seni aradım. 

O deryanın dibine 

Suya gideyazmışım. 

Biçare olan Munlık’ı 

O zamanda da aklına almadın. 

Düşman çektirmiş eziyeti, 

Allaha kıldım kulluğu. 

Bilmiyor mu zannettin, can köke 

Dağdaki garip Munlık’ı. 

Tanrım yapıp kalbini, 

Kendine vermiş erliği 
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Duşpannan ķorķıp Muñlıġıñ, 

1665 Tav men tasķa bekindi. 

Külmes Hannıñ tartuvın, 

Aynalayın jan kökem, 

Ķuralaydı alġan sekildi. 

Bilmedi dep pe eñ, köke jan, 

1670 Tavdaġı Muñlıķ jetimdi... 

 

Èlķıyssa, Muñlıķ bul sözdi aytıp 

ķuşaġın jazıp otırdı, aġası alıp 

kelgen asıl kiyimderin kiyip, 

köşterin bastap alıp kelip, Şögirliniñ 

bir jaķsı jerine ķondırıp, maldarın 

bağıp, oyın-tamaşa ķılıp jata berdi... 

 

Endigi sözdi jeti ķabat araldağı 

Ķanşayımnan estiñiz. 

Ķanşayım’nıñ ķasındağı eki küşigi 

er jedip, toğaydan añnan terisin 

Ķanşayım’ġa alıp kelip berip, aram 

ölikti özderi jep jüredi. Bir küni eki 

küşiktiñ birin ķabılan talap, jaman 

jaralap ketedi. Jarasına déri jağıp 

otırıp, Ķanşayım’nıñ köñiline ķıyyal 

tüsip, ķapa bolıp éveli allatağalağa, 

ekinşi pirlerge minajat ķılıp jalbarıp 

aytķanı: 

1671 -Jaratķan ķadır birev bar, 

Èr nérse ķılsañ erkiñ bar. 

Men bıyşara kembaġal, 

 

 

 

 

Düşmandan korkup Munlık’ın, 

Dağ ve taşa gizlenmiş. 

Gülmez Han’ın hediyesin, 

Aynalayın can kökem, 

Kuralay’ı aldığın gibi. 

Bilmiyor mu zannettin, kökecan, 

Dağdaki Munlık yetimdi... 

 

Elkıssa, Munlık bu sözü söyleyip 

oturdu, abisinin getirdiği asil 

kıyafetleri giyip Gülsarı atına binerek 

Kuralay’ı karşılamaya çıktı. 

Göçü getirip Şögirlinin bir güzel 

yerine koydu hayvanların besleyerek 

eğlence kılıp yaşamaya başladı. 

Şimdi yedi kat yer altındaki 

Kanşayım’dan bahsedelim. 

Kanşayım’ın yanındaki iki köpek 

yavrusu büyümüştü, ormandan 

hayvan derisini Kanşayım’a alıp 

gelip, haram leşi kendileri yemişti. 

Bir gün iki köpeğin birini kaplan 

çok kötü yaralamış. Yarasına ilaç 

süren Kanşayım’ın gönlüne hayal 

düşüp kaygılanıp ilk önce Allah’a, 

ikinci pirlere yalvarmış: 

 

- Yaratan kadir biri vardır, 

Her şeyi rahatla yaparsın. 

Ben biçare özürlü, 
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Dérgahıña ķaldım zar. 

1675 Ķuday rahım ķılmasañ, 

Keñ düniyya maġan boldı tar. 

Ġumırım ötti alañ bop, 

Vaķıtım ötti ķayteyin 

Iyt küşigi balam bop. 

1680 Söylevge de tili joķ, 

Bularmenen birge ösken, 

Men bıyşara jayran bop. 

Jaratķan ķadir, Ķudayım, 

Iyt pen ķustıñ işinde 

1685 Ötti me künim ķarañ bop. 

Dereksiz ķaldım aralda, 

Adam körmes süyegim. 

Özimnen tuvġan balam joķ, 

Téñiri saldı bul küyge. 

1690 Ķılatın ķayla, şaram joķ. 

Artımnan joķtap kelerge, 

Tuvısķan, tuvġan bavrım joķ. 

Zar bolıp öttim düniyyadan, 

Bir teñgelik baġam joķ. 

1695 Dereksiz ķaldım aralda 

Ah darıyġa-ay, ne oylayın. 

Opasız ötken düniyya boķ. 

Öttiñ düniyya bayansız. 

Allaġa isim ayansız, 

1700 Ne pıyġılımnan, Ķudaya, 

Jolıķtım munday dévletke. 

Jan edim jurtķa zıyyansız, 

Ķaldım jalġız toġayda, 

Köz jasım ķabıl bolmasa, 

 

 

 

Dergâhına derdimi döktüm. 

Huda iyilik etmesen, 

Uçsuz dünya bana olmuş dar. 

Hayatim geçmiş merakla, 

Vaktim geçmiş ne yapayım 

Köpek yavrusu çocuğum olmuş, 

Konuşmaya da dili yokmuş, 

Bunlarla beraber büyüp, 

Ben biçare darmadağın olmuşum. 

Yaratan kadir, Allah’ım, 

Köpek ile kuşun içinde 

Geçmiş mi günüm azapla. 

Habersiz kalmışım adada, 

İnsan görmez kemiğimi. 

Kendimden doğumuş evlat yok, 

Tanrım getirmiş bu hale, 

Kılacak kürküm, çarem yok. 

Ardımdan ağıt yakmaya gelecek, 

Akrabam, öz kardeşim yok. 

Dertle geçmişim dünyadan, 

Bir tengeli değerim yok. 

Habersiz kalmışım adada, 

Ah dünya, neyi düşüneyim. 

Vefasız geçen dünya bok. 

Geçmişsin dünya kutsuz. 

Allah’a işim belirsiz. 

Ne niyetimden, Hudaya, 

Karşılaştım böyle zenginliğe. 

Can idim halka ziyansız. 

Kalmışım yalnız ormanda, 

Göz yaşım kabul olsa, 
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1705 Biybi, Batıyma, Ķadıyşa 

Jaķsılıķ nazar salmasa. 

Nazar salıp pirlerim, 

Jetimdi kelip almasa. 

Ķor boldım elsiz aralda. 

1710 Biybisara pirimiz, 

Men bıyşara sorlınıñ 

Ķolınan süyredip almasa. 

Pirlerim alġın ķolımnan, 

Adasıp jürgen jolımnan. 

1715 Tuvısķan, jekjat mende joķ 

İzdep keler soñımnan. 

Bul dévletke kez boldım, 

Duşpandıķ körip zalımnan. 

Medet ķılġın, pirlerim, 

1720 Müsépir, ġarip sorlımın, 

Ķorlıķpen ötti ömirim. 

Bosadı bolat temirim, 

Ķarañġılıķ bop ötti 

Ravşan bolġan künderim. 

1725 Üstime tüsken avır jük, 

Bar ma eken, siré, kemiriñ. 

Ölip ketsem bul jerde, 

Boyımda joķ eken, 

Oranıp jatar kebinim. 

1730 Er-jurtımnan ayırıp, 

Ul ķıldım eki küşikti, 

Jan tétti eken şöşekti. 

El-jurtımnan ayırıp, 

Saldıñ-av téñiri tüyşikti. 

1735 Men ġaripke Ķudaya, 

 

 

 

Biby, Batima, Kadişa 

İyice ehemmiyet vermese. 

İhtimam gösterip pirlerim, 

Öksüzü gelip almazsa. 

Zavallı duruma düştüm adada. 

Bibisarı pirimiz, 

Ben biçare herifçeğizim 

Kolundan sürükleyip çıkarmazsa. 

Pirlerim tutun kolumdan, 

Alın beni yalnış yolumdan. 

Akraba, cekcat bende yok 

Arayıp gelir arkamdan. 

Bir zenginliğe karşılaştım, 

Düşmanlık görmüşüm zalimden. 

Medet kılın, pirlerim, 

Zavallı, garip herifçeğizim, 

Eziyetle geçmiş hayatım. 

Küvvetim azalmış, 

Karanlık olarak geçmiş 

Güzel olan günlerim. 

Başıma düşmüş ağır yük, 

Var mı ki ona dayanacak halim. 

Öleceksem bu yerde, 

Üzerimde de yokmuş, 

Sarınıp yatacak kefenim. 

Halk yurdumdan ayırıp 

Oğlan yaptım iki köpek yavrusunu, 

Nasılsa can tatlıymış . 

Halk yurdumdan ayırıp, 

Allah’ım çıkmaza sokmuşsun. 

Ben garibe huda, 
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Aşar küniñ bolar ma 

Rahmetiñmen esikti? 

Japanda jalġız jay ķılıp, 

Buyırġan kördim nésipti. 

1740 Alla raķım ķılmasañ, 

Ķorlıķpen künim ötipti. 

Iyt, ķus bolıp joldasım, 

Taġdırġa, siré, neşikti. 

Kömüvsiz ķaldım aralda, 

1745 Bir apta kiysem, tastavşı em 

Altındı jaġa işikti. 

Ķanşayım ķıldı nalanı, 

Duşpandar ķıldı jalanı. 

Meken ķılıp jatırmın, 

1750 Iyt men ķusķa joldas bop 

Adam jürmes dalanı. 

Ķasımda joldas küşigim, 

Ķabılannan boldı jaralı. 

Boldı ma meniñ aķ ordam 

1755 Jaratķan jappar, Ķudaya, 

Ķus uşpastıñ aralı. 

Saķtasañşı, Ķudaya, 

Eki jıyhan patşası 

Iyt te bolsa joldasım, 

1760 Aldımda eki balanı. 

Aşılğan baķta gül edim, 

Sayraġan ķızıl til edim, 

Ķudaya, raķım ķılmasañ, 

Men müsépir jüdedim. 

1765 Baķ dévlet jürgen şaġında, 

Jaķmı adamnıñ biri edim. 

 

 

 

Açacak günün olur mu 

İyilikle kapıyı. 

Issız ovada yalnız ev yapıp, 

Buyurulan görmüşüm nesibi. 

Huda iyilik etmesen, 

Eziyetle geçmiş hayatım. 

Köpek, kuş olmuş yoldaşım, 

Kaderim belki öyleymiş ne çare. 

Definsiz kalmışım adada, 

Bir hafta giyimişsem, atmıştım 

Altın yakalı ışığı. 

Kanşayım kılmıştı kargısı, 

Düşmanlar iftira atmıştı. 

Mekân yapıp yaşıyorum, 

Köpekle kuşa yoldaş olup, 

İnsan gezmez ovayı. 

Yanımda yoldaş köpek yavrum, 

Kaplandan yaralanmış. 

Olmuş mu benim ak ordam 

Yaratmış Cabbar Allah’ım, 

Kuşta uçmayan ada. 

Korusaydın Allah’ım, 

İki cihan padişahı 

Köpek olsa bile yoldaşım, 

Karşımdaki iki yavrumu. 

Bahçede açılan çiçektim, 

Edebi dilde konuşmuştum, 

Huda iyilik etmesen, 

Ben zavallı zayıflamışım. 

Zengin yaşadığım çağımda, 

İyi insanların biri idim. 
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Aķırı ķalıp aralda, 

Iyt tilevin men tilep, 

Jaġadan ketpey bilegim. 

1770 Ķus uşpas degen darıyyada 

Bilinbey ketti-av deregim. 

Opasız ötken düniyya-ay, 

Ķabıl bolmay köz jasım. 

Aşılar ma eken ravşan bop, 

1775 Ķayġılı köñil jüregim. 

Ķorlıķpen öttim jalġanda, 

Eş adamzat körmedim. 

On bes jıl jalġız ķalġanda. 

Pirlerim medet ķılsayşı, 

1780 Osınday bolıp ķalġanda. 

Rahman alla, rahım ķıp, 

Pirler medet ķılmasa, 

Ķanşayım ketti armanda!.. 

 

Èlķıyssa, Ķanşayım bul sözderdi 

aytıp, zar jılap, tün ortası bolġanda 

jattı, közi uyķığa ketedi. ķaziret 

ķızır payġambar Ġayıp eren ķırıķ 

şiltenmen birge kelip Ķanşıyımġa 

ayttı: «Ey, bıyşara, köp nazalanba, 

senen bir ul, bir ķız tuvġan edi, 

ulıñnıñ atı Zarlıķ, ķızıñnıñ atı 

Muñlıķ. Asıķpasañ aman-esen 

balalarıña ķosılasıñ...» dep tüsinde 

Ġayıp boldı. Jéne mıstan kempirdiñ 

urlap alġanın bayan ķılıp ketti. Endi 

Ķanşayım uyķısınan oyanıp ķuvanıp 

 

 

 

Sonuçta kalıp adada, 

Köpek isteğini ben dileyip, 

Balık avlayarak geçirdim hayatımı. 

Kuş uçmaz diyen alemde 

Bilinmeyip gitti ki malumatım. 

Vefasız geçen dünya 

Kabul olmayıp göz yaşım. 

Açılır mıymış gül olup, 

Kaygılı günüllü kalbim 

Eziyetle geçmiş hayatım, 

Hiçbir insanoğlunu görmemişim. 

On beş sene yalnız yaşadığımda, 

Pirlerim, medet kılsaydın, 

Böyle durumda kaldığımda. 

Rahman Allah, iyilik yapıp 

Pirler medet kılmazsa, 

Kanşayım hayaline kavuşmadan gidecek!.. 

 

Elkıssa, Kanşayım bu sözleri 

söyleyip çok ağlayıp gece yatmış, 

gözleri uykuya dalmış. Hazret-i 

Hızır peygamber gaip müstesna 

kırk cüceyle beraber gelip 

Kanşayım’a anlatmış: “Ey, biçare, 

çok üzülme, senden bir oğlan ve 

bir kız doğmuştu, oğlunun adı 

Zarlık, kızının adı Munlık. Acele 

etmezsen sağ salim çocuklarına 

kavuşursun.” diye rüyasına girmiş. 

Cadı kocakarının çocukları 

kaçırdığını da anlatmış. Artık 
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jılap aytķanı: 

 

1784 - Ey, ķudireti küşti, Ķudayım, 

1785 Ķuvanış kirip işçime. 

Èr nérse ķılsañ béri bar, 

Köndim tağdır isine. 

Beynetim keter, tüs kördim 

Düysenbiniñ keşinde, 

1790 Ras kelse bul tüsim, 

Kördim dep beynet ne deyin, 

Şükir ķılmay Ķudayġa, 

Ökinemin nesine. 

Ötip edim ķorlıķpen, 

1795 Kémil pirim jar bolıp, 

Bügin kirdi tüsime. 

Özim kedip bir basķa, 

Perzentim kedip bir basķa, 

Müsépir bolıp men ġarip, 

1800 Közim toldı köl jasķa. 

Perzentin körse Ķanşayım 

Janın ķurban ķılmas pa?! 

Perzentke ölse ķurban bop, 

Ķanşayım’nıñ tévbesi, 

1805 Siré dé ķabıl bolmas pa. 

Aynalayın Ķudayım, 

Dérgehiñe jılayın, 

Bul sekildi jaķsılıķ 

Körsetkeniñ ıras pa?! 

1810 Uşıp ketken dévlet ķus 

Basıma ķaytıp ķonar ma? 

Perzentim körip tiride 

 

 

 

Kanşayım uykudan uyanıp sevinç 

gözyaşı döküp söylediği: 

- Ey, kudretli güçlü Huda, 

Sevinç girip içime. 

Ne yapsan bile her şeyim vardır, 

Kadere boyun eğdim. 

Istırabım geçer, rüya gördüm 

Pazartesi akşam, 

Gerçekleşse bu rüyam, 

Istırap görmüşüm diyemem 

Şükür kılmayıp Hudaya, 

Neden pişman olayım. 

Yaşamıştım eziyetle, 

Kâmil pirim yar olup, 

Bugün girmiş rüyama, 

Kendim gidip bir yöne, 

Evladım gidip başka yöne, 

Zavallı olup ben garip, 

Gözüm dolmuş acı yaşa. 

Evladını görse Kanşayım 

Canın kurban yapmaz mı?! 

Evladı için ölse kurban olup, 

Kanşayım’ın dileği, 

Acaba gerçekleşmez mi. 

Aynalayın Hudam, 

Dergahına ağlayayım, 

Bu gibi iyilik 

Gösterdiğin hakikat mı?! 

Uçup gitmiş talih kuşu 

Başıma tekrar konar mı? 

Evladımı görüp dirimde 
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Ġarip köñilim tolar ma? 

Azar bolsa kelip keter 

1815 Tülki ķuvıp sonarġa. 

Tirşilikte, Ķudaya, 

Muñlıķ penen Zarlıķķa 

Ķosılar künim bolar ma? 

Düniyeniñ tarttım beynetin, 

1820 Tüzeler me eken kelbetim, 

Ķolday körgin, ıyya, résüvl, 

Men künahar ümmétiñ. 

Iķılasımmen ķılarmın 

Buyırġan ömir sünnétin. 

1825 Ķosılar künim bolar ma 

Muñlıķ, Zarlıķ perzentim. 

Duşpannıñ kördim tarlıġın, 

Allanıñ bildim jarlıġın, 

Körerge seni zar boldım, 

1830 Ķaydasıñ, ķalķam Zarlıġım?! 

Duşpannıñ kördim ķorlıġın, 

Jeti ķabat aralda 

Allaġa ķıldım ķuldığın. 

Anañ seniñ zar boldı 

1835 Ķaydasıñ, ķalķam Muñlıġım?! 

Süyedim pirge arķamdı, 

Jürgen jerim darķan-dı, 

Şanşar Han darġa buyırġan 

Moynıma salıp arķandı. 

1840 Ķay vaķıtta köremin 

Zarlıķ, Muñlıķ ķalķamdı?! 

Kimge opa ķılasıñ 

Düniye şirkin jalġan-ay, 

 

 

 

Garip gönlüm dolar mı? 

Hiddetlense gelip gider 

Tilki kovalayıp ilk karda. 

Bu yaşamda, huda, 

Munlık ile Zarlık’a 

Kavuşacak günüm olur mu? 

Dünyanın çektim ısırabını, 

Düzelir miymiş görünüşüm, 

Kollayın, ya Rasul, 

Ben günahkar ümmetin. 

Samimiyetle yaparım 

Nesip olan ömür sünnetini. 

Kavuşacak günüm olur mu 

Munlık, Zarlık çocuklarıma. 

Düşmanın gördüm kızgançın, 

Allah’ın bildim emrini, 

Görmek seni istedim, 

Neredesin, kalkam Zarlık’ım?! 

Düşmanın gördüm eziyetin, 

Yedi katlı adada 

Allah’a kıldım kulluğun. 

Annen seni görmek istemiş 

Neredesin, kalkam Munlık?! 

Pire arkamı dayadım, 

Gezdiğim yer ferahlı, 

Şanşar Han dara buyurmuş 

Boynuma takip halati. 

Ne zaman göreceğim 

Zarlık, Munlık kalkalarımı ?! 

Kime şefkat yaparsın 

Hey dünya yalansın, 
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Basıma beynet salġan-ay. 

1845 Ķuv kempirdiñ tilimen 

Ķosaġım Şanşar padıyşa 

Ķısımġa meni alġan-ay. 

Jeti ķabat aralda 

Ķanşayım’nıñ ķalġan-ay. 

1850 Zarlıķ, Muñlıķ perzentin 

Körse endi Ķanşayım 

Ölse de joķ ķoy armanı-ay. 

Estidim, ķalķam, atıñdı, 

Zarlıķ, Muñlıķ zatıñdı. 

1855 Sizderge téñri jetkizgey 

Meniñ bul ķılġan zarımdı, 

Duşpandar jür ġoy ķamalap, 

Men jürmin aġaş panalap. 

Muñlıķ, Zarlıķ perzentim, 

1860 Men ġariptı, Ķudaya, 

Joķtar ma eken analap?.. 

 

Èlķıyssa, Ķanşayım bul sözdi aytıp 

jılap jattı. Endigi sözdi Şanşar 

Hannan istiñiz. 

 

1862 Şanşar Han bir kün turıp ķıldı beyil, 

Duşpanġa eregisken özi zeyil. 

Añ avlap, ķırıķ jigitti ķasına alıp, 

1865 Kelipti Şögirlige ķurıp seyil. 

Patşa ķırıķ jigitpen ketti jürip, 

Bir jerge toķtamadı sabır ķılıp. 

Oyın-külki tamaşa saltanatpen 

Kelipti Şögirlige seyil ķurıp. 

 

 

 

Başıma işkence etmişsin. 

Hilekâr kocakarının diliyle 

Eşim Şanşar padişah 

Beni sıkıştırmıştı. 

Yedi katlı adada 

Kanşayım kalmıştı. 

Zarlık, Munlık çocuklarıyla 

Görüşürse şimdi Kanşayım 

Ölse de kalmazdı ki hayali. 

Duymuştum, kalkam, adını, 

Zarlık, Munlık varlıklarını. 

Sizlere Tanrım yetiştirseydi 

Benim bu ağlayıp sızlamamı, 

Düşmanlar yürümüşler tutuklayıp 

Ben yürmüşüm ağaçta korunup. 

Zarlık, Munlık çocuklarım, 

Ben garibi, Allah’ım, 

Anar mıymış anneler?.. 

 

Elkıssa, Kanşayım böyle söyleyip 

ağlayıp yatmıştı. Şimdi Şanşar 

Han’dan bahsedelim. 

 

Şanşar Han bir gün niyetlenmiş 

Düşmanla tartışmaya düşkünmüş. 

Ava gidip, Kırk Yiğiti yanına alıp 

Gelmişti Şögirliye kılmak seyil. 

Padişah Kırk Yiğitle gitmiş kalkıp, 

Bir yerde mola vermemiş sabredip 

Eğlence temaşa şölenle 

Gelmişti Şögirli’ye seyil kılıp. 
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1870 Mergen edi Şanşar Han patşa özi, 

Jolda bop kiyik üşin eki közi, 

Şögirliniñ tavına kelgen şaķta 

Patşanıñ bir kiyikke keldi kezi. 

Bul kiyiktiñ bası altın, köti kümis, 

1875 Patşa oyġa aladı ülken jumıs. 

Kiyikti tiri ustap alamın dep 

Patşa ol kiyikke jedip keldi. 

Ķaharın patşanıñ kiyik kördi. 

Patşanıñ ķaharınan ķaşıp barıp, 

1880 Bir jartasķa ol kiyik barıp kirdi. 

Bir jartasķa ķamadı ol kiyikti, 

Patşa ustaymın dep köñili mıķtı, 

Basıñnan ķarġıġanıñ ustaysıñ dep, 

Şanşar Han ķırıķ jigitke buyrıķ ķıptı. 

1885 Kiyikti ustaymın dep ķamaladı, 

Sonda kiyik öz küşin şamaladı. 

Şanşar Hannıñ basınan ķarġıp ötip, 

Kiyik ketti bet alıp sarı dalanı. 

Sol kiyik bastan ķarġıp ķaşıp ketti, 

1890 Patşanıñ tasķının basıp ketti. 

Tav basında jür edi Zarlıķ bala, 

Ol kiyik Zarlıķ Han’ġa jedip kepti. 

Zarlıķ Han bul kiyikti közi kördi, 

Tavda jürgen balağa kezi keldi. 

1895 Atınıñ basın burıp ap Zarlıķ bala, 

Kiyikti ustamaķķa ķuva berdi. 

Zarlıķ Han urıp ķamşı bastı Gülsarı 

atķa, 

Kiyik şaptı tavdı örlep ķalıñ şatķa. 

Gülsarı at ķızıp alġan soñ ķutķara 

 

 

 

Keskin nişancıydı Şanşar Han 

Yolda olmuş geyik için iki gözü, 

Şögirlinin dağına geldiği zaman 

Padişah bir geyiğe nişan almış 

Bu geyiğin kafası altın,ardı gümüş, 

Padişah büyük bir işi düşünmüş. 

Geyiği diri yakalayacağım diye 

Padişah geyiğin yanına gelmiş 

Hiddetini padişahın geyik görmüş. 

Padişahın hiddetinen kaçtı da 

Bir kayaya o geyik girmiş. 

Bir kayaya tutuklamış o geyiği, 

Padişah yakalamayı çok istiyormuş 

Kafasından atladığında tutmak için 

Şanşar Han Kırk Yiğite emretmiş. 

Geyiği yakalayacağım diye tutmuş 

O anda geyik gücünü toplamış 

Şanşar Han’ın üstünden atlamış 

Geyik sarı düze yönelmiş. 

O geyik üstüden atlayıp kaçmış 

Padişahın sinirini bozup gitmiş. 

Dağ başında yürümüş Zarlık çocuk 

O geyik Zarlık’ın yanına gelmiş 

Zarlık Han, o geyiği görmüş, 

Dağda gezen çocuğa sıra gelmiş. 

Atını döndürüp Zarlık çocuk, 

Geyiği yakalamak için kovalamış. 

Zarlık Han kamçı basmış Gülsarı 

ata 

Geyik kaçmış ilerlep dağ geçidine. 

Gülsarı at kızdığından sonra çabuk 
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ma, 

1900 Zarlıķ Han ķuvıp jetti bir saġatta. 

Kiyikke jedip keldi Zarlıķ bala, 

Ķasında eki jigit keldi jéne. 

Sol kiyik bir jartasķa ķarġıp şıķtı 

Jamıyġat, ķulaķ salıp tıñdap ķara. 

1905 Ol kiyik adam boldı aķsaķaldı, 

Kördi de Zarlıķ bala tañġa ķaldı. 

«Jan balam, ne sebepten ķuvasıñ!» 

dep, 

Ol adam Zarlıķ Han’ġa surav saldı. 

1910 Ol kiyik Zarlıķ Hannıñ pirleri eken, 

Ġayıp eren ķırıķ şiltenniñ birevi 

eken. 

Zarlıķ pen Şanşar Handı ķospaķ 

üşin 

Ķüvéhi bop arasında jüredi eken. 

 

Èlķıyssa, endi Zarlıķķa Ġayıp eren 

Ķızır payġambardıñ Şanşar Handı 

bayan ķılġanı: 

 

1913 -Şanşar Han adal patşa ulıķ bolġan, 

Köp patşadan müléyim sınıķ bolġan. 

1915 Ķırıķ jigit ķasında tamaşalap, 

Tavına Şögirliniñ kelip ķonġan. 

Şanşar Han adal patşa seniñ atañ, 

Duşpanġa sayattılı özi mékem. 

İzimmenen keledi meni ķuvıp, 

1920 Ey, bala, duġaygöyiñ seniñ ékeñ. 

Ey, bala, kele jatır duġay göyiñ. 

 

 

 

koşmuş, 

Zarlık Han bir saat içinde yetişmiş. 

Geyiğin yanına gelmiş Zarlık 

Yanına iki yiğit gelmiş daha. 

O geyik bir kayaya zıplayıp çıkmış 

Cemaat, kulak verip dikkatle bak. 

O geyik adam olmuş aksakaldı, 

Görmüş de Zarlık hayret etmiş. 

«Çocuğum neden kovalıyorsun!» 

diye, 

O adam Zarlık Han’a sual açmış. 

O geyik Zarlık Han’ın pirleri imiş, 

Gaip müstesna kırk cücenin biri 

imiş. 

Zarlıkla Şanşar Han’ı kavuşturmak 

için, 

Şahit olarak arsında yürümüştü. 

 

Elkıssa, şimdi Zarlık’a gaip eren 

Hızır peygamberin Şanşar Han 

hakkında anlattığı: 

 

-Şanşar Han adil ulu padişah 

Çok padişahlara göre hüzünlü imiş. 

Kırk Yiğitle beraber seyredip 

Şögirli Dağına gelip yerleşmiş. 

Şanşar Han adil padişah, baban 

Düşmana sayatılı özü küvvetli, 

İzimle geliyor beni kovalayıp, 

Ey, çocuk, dua edin, senin baban. 

Ey, çocuk, geliyor, dua edin. 
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Médiyna, Meke menen ķubıla küniñ 

Atañız kele jatır ķırıķ jigitpen, 

Aldınan şıķ atañnıñ turma keyin... 

1925 Munı aytıp Ġayıp boldı Zarlıķ piri, 

Atasın arman bar ma körse tiri. 

Atasın estigen soñ taġat ķılmay, 

Zarlıķ Han keyin ķarap jüredi endi 

Ķarap tursa ékesi kele jatır, 

1930 Ķasında joldas bolġan öñşeñ batır. 

Atasın körgennen soñ ķurmet ķılıp, 

Turadı attan tüsip Zarlıķ batır. 

Şanşar Han jedip keldi ķastarına, 

Oranġan altın téjin bastarına. 

1935 Atasın körgennen soñ Zarlıķ bala, 

Köziniñ betin juvdı jastarına. 

Patşanıñ ķolın aldı elden burın, 

Bilmey tur bul Zarlıķtıñ işki sırın. 

Köl boldı közdiñ jası etegine, 

1940 Köristi ķırıķ jigitpen birin-birin. 

Patşa ayttı: - Ey balam, kimsiñ, - 

dedi. 

Bul tavġa ķaydan kelip jürsiñ, - 

dedi. 

Ķay jerliksiñ, ķay patşanıñ balasısıñ, 

Sırıñdı ayt, osı halıķ bilsin, - dedi. 

1945 Patşa söz suraydı ortaġa alıp, 

Jigitter tur bul balaġa ķayran ķalıp. 

Javabın atasınıñ estigen soñ, 

Jılaydı öksip-öksip ķayġılanıp. 

Bala ayttı: - Men söyleyin, ey 

padıyşam, 

 

 

 

Medine, Mekke ile kıble günün. 

Baban geliyor Kırk Yiğitle, 

Karşıla babanı durma arkada... 

Bunu deyip kayboldu Zarlık’ın piri 

Hayali kalır mı babasını görse diri. 

Duyduklarından takati kalmayıp, 

Zarlık Han arkasına bakıp gezmiş 

Bakıp dursa babası geliyormuş, 

Yoldaşlarının hepsi bahadır 

Babasını görünce hürmet edip, 

Durmuş attan inip Zarlık bahadır. 

Şanşar Han aniden yanına gelmiş, 

Altın taçı kafasına örtülmüş. 

Babasın gördükten sonra Zarlık 

Yüzünü yıkamış göz yaşlarıyla. 

Padişahın elin almış en önce, 

Bilmiyormuş Zarlık’ın sırrını. 

Göl olmuş göz yaşı eteğine, 

Görüşmüş Kırk Yiğitle ayrı ayrı. 

Padişah: - Ey çocuğum, kimsin, - 

diye söylemiş. 

Bu dağlara nereden gelmişsin, 

demiş. 

Nerelisin, hangi padişahın oğlusun, 

Sırrını söyle, şu halk bilsin, demiş. 

Padişah konuşmasını istemiş, 

Yiğitler durmuş çocuğa hayret edip 

Cevabını babasının duyunca 

Kaygıyla içini çekerek ağlamış. 

Çocuk: - Ben söyleyeyim, ey 

padişahım, 
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1950 Jetimdikpen zar boldım ata-anadan. 

Sizge bayan ķılayın men sırımdı, 

Ķulaķ salıp, ey patşa, sözge ķarañ. 

Patşası patşalardıñ patşa Ķuday, 

Jıladım dérgéhiñ sağınıp uday. 

1955 Bar edi ġadıl patşa Şanşar attı, 

Ķaraġan ķol astına on san Noġay. 

Bilseñiz sol patşanıñ balasımın, 

Köziniñ aġı menen ķarasımın. 

Allanıñ taġdır – isi munday bolıp, 

1960 Tuvġan soñ ata-anamnan adasıppın. 

Anamızdıñ atı eken Ķanşayım, 

Jetim ķılıp ösirdi bul Ķudayım. 

Bastan-ayaķ aytayın vaķıyġamdı. 

Tıñdañız bolġan isitiñ méni-jayın. 

1965 Anadan tüvıp edik bir ul, bir ķız, 

Beyne bir ķatar turġan eki juldız. 

Alpıs ögey anamız duşpandıķpen 

Bizge jébir ķılıptı kil ķara jüz. 

Atamız kiyik avlap ketken eken, 

1970 Anamızdıñ mezgili jetken eken. 

Alpım ķatın tilimen suvġa tastap, 

Mıstan kempir duşpandıķ etken 

eken. 

Jolavşı alıs jolda at arıttı, 

Kötergen şilten pirim men ġarıptı. 

1975 Jaratķannan ķorıķpaġan mıstan 

Zalım bizderdi suvġa tastap jiberipti. 

Suvdan bizdi kötergen pirim Ġayıp, 

 

 

 

 

 

Öksüz kaldım ana babasız, 

Size anlatayım ben sırrımı, 

Kulak verin, ey padişah, sözüme 

Padişahların padişahı Huda 

Ağladım dergahını özleyip çok, 

Vardı adaletli padişah Şanşar adlı, 

Yönetmiş o on bin Nogayı, 

Bilyorsanız o padişahın evladıyım, 

Gözünün akı ve karasıyım. 

Allah’ın kader – işi böyle olup, 

Doğduktan sonra ana-babamdan kalmışım. 

Annemizin adı Kanşayım’mış, 

Yetim büyütmüş bu Allah’ım. 

Baştan sona söyleyim hikâyemi. 

Dinleyin olmuş işin durumunu. 

Anneden doğduk bir oğlan, bir kız 

Sanki yan yana durmuş iki yıldız. 

Altmış üvey annemiz kara yüzlü 

Düşmanlıkla bize zulüm kılmıştı. 

Babamız geyik avlamaya gitmiş, 

Annemizin doğum saatiolmuş. 

Altmış kadın diliyle suya atıp, 

Cadı kocakarı düşmanlık yapmış 

imiş. 

Yolcu uzak yolda atın yormuştu, 

Ben garibi cüce pirim çıkarmıştı. 

Yaratıcıdan korkmayan cadı zalim 

Bizi suya atıvermişti. 

Sudan bizi çıkaran pirim gaip, 
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Iyt mıstan ata-anamdı ķılġan mayıp. 

Şögirlide künelttik bir ul, bir ķız, 

1980 Pirler bata bergen soñ ķolın jayıp. 

Şögirlide kün kördik biz jalañaş, 

joķ ata-ana hém ķarındas. 

Bastan keşken aytayın vaķıyġamdı, 

Ey, taķsır, dévletiñe aldıyyar bas. 

1985 Atamız Şanşar patşa mergen eken, 

Añ avlap bir kün tavġa kelgen eken, 

Jalañaş uyıķtap jatsam ķaratasta, 

Üstime ġarıp atam kelgen eken. 

Oyansam jatır eken meni basıp, 

1990 Oyanġan soñ men ķaldım jaman 

sasıp. 

Sadaġımdı ķolıma alıp, oġın kezep, 

Ķutıldım öz ékemnen özim ķaşıp. 

Şanşar Han osı sözdi tıñdap turdı, 

Aytķan sayın añırap jılap turdı. 

1995 Ah darıyġa Ķuday dep Şanşar patşa 

Basınan altın téjin laķtıradı. 

Ķudaydan jürüvşi edi bala surap, 

Patşa sözdi esitip turdı jılap. 

Jaķsılar perzent isi ķiyın eken, 

2000 Ķalıptı Şanşar patşa attan ķulap. 

Balanı ķırıķ jigit tur ortaġa alıp, 

Kezek-kezek köristi béri barıp. 

On san Noġay biylegen Şanşar 

patşa, 

Ulın körip esinen ķaldı tañıp. 

 

 

 

 

 

Köpek cadı ana babamı sakatlamış 

Şögirlide yaşadık bir oğlan, bir kız 

Pirler dua edince elini yayıp 

Şögirlide gün geçirdik çırılçıplak 

Bizde yok anne-baba hem kardeş. 

Anlatayım başımdan geçenleri 

Ey, efendi, devletine haşvetli baş. 

Babamız Şanşar padişah keskin nişancıymış 

Av avlayıp bir gün dağa gelmiş 

Çırılçıplak uyurken karataşta, 

Üzerime garip babam gelmiş. 

Uyandığımda yatıyormuş beni basıp 

Uyandıktan sonra ben çok 

şaşakalmışım. 

Yayımı elime alıp, okun doğrultıp, 

Kurtulmuşum babamdan kaçıp. 

Şanşar Han bu sözü dinlemiş 

Anlatınca hüngür hüngür ağlamış 

O dünya Allah’ım diye Şanşar Han 

Başından altın tacını atıvermiş. 

Geziyordu Allah’tan evlat isteyip 

Padişah sözü duyup ağlamış 

Milletim evlat işi zormuş, 

Kalmıştı Şanşar Han attan düşüp. 

Çocuğu Kırk Yiğit ortaya almış 

Sırayla görüşmüşler yanına gidip 

On bin Noġaya hüküm süren Şanşar  

padişah, 

Oğlunu görüp bayılıvermiş 
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Èlķıyssa, Şanşar Hannıñ bir zamannan 

soñ esin jıyıp aytķanı: 

 

2005 Aynalayın Ķaraġım, 

Közimnen aķtı bulaġım, 

Ķaraġım, seniñ jolıñda, 

Men ķurbandıķ laġıñ. 

Endi ölsem arman joķ, 

2010 Ķabıl boldı suraġım. 

Tiri jan köredi eken birin-biri, 

Avızdan aytsa keter köñil kiri. 

Muradın hasıl ķılġan 

Tuvmay turıp ayrılġan balaların 

2015 Osı eken Ķudayımnıñ körsetkeni. 

Amanbısıñ şıraġım, 

Ķaytadan jastı jasayın, 

Şıraġımnıñ ķuvanışına 

Ķazınamdı şaşayın. 

2020 Kirgin, ķalķam, ķoynıma, 

Ķuşaġımdı aşayın. 

Körgenim seni ras pa? 

Bavrıña bavrım ķosayın. 

Tamağıñnan ıyiskep, 

2025 Aymalap mavķım basayın. 

Ķaraġım ulım, ķandaymın, 

Saġınġannan zarlaymın. 

Ķaraġım, seni körgen soñ, 

Botalaġan nardaymın. 

2030 Tüsim be dep ķorķamın. 

Èli de, ulım, nanbaymın. 

 

 

 

 

Elkıssa, Şanşar Han biraz zaman 

sonra kendine gelip söylediği: 

 

Aynalayın karağım, 

Gözümden akmış pınarım, 

Karağım, senin yolunda 

Ben kurbanlık oğlağın. 

Şimdi ölsem de hayalim yok, 

Kabul olmuş dileğim. 

Diri can görüşüyormuş birbiriyle 

O söylese gider gönül kaygısı 

Muradın gerçekleştiren 

Doğurmadan ayırmış evlatlarından 

Bu imiş Allah’ımın yazdığı. 

Sağ salim misin ışığım, 

Tekrardan doğmuş gibiyim, 

Işığımın sevinç şerefine 

Hazinemi saçayım. 

Gel kalkam koynuma, 

Kucağımı açıyım. 

Seni gördüğüm hakikat mı? 

Çok sıkı kucaklayım. 

İmiğinden koklayıp, 

Okşayıp özlemimi gidereyim. 

Karağım oğlum, nasılım, 

Özlediğimden ağlayıp sızlıyorum. 

Karağım, seni gördükten sonra, 

Yavrulanmış hecin gibiyim. 

Rüyam mı diye korkuyorum. 

Hala da oğlum inanmıyorum. 
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Dertiñnen seniñ ölgenim, 

Amanat jandı bergenim. 

Endi ölsem arman joķ, 

2035 Kemelge osı kelgenim. 

Tüsim be dep ķorķamın, 

Ras pa, ķalķam, körgenim? 

Basıma keldi dévletim, 

Patşalıķ sén-sévletim, 

2040Armanım joķ Ķudayġa. 

Bitse de bügin névbetim, 

Şaşayın ķazına malımdı. 

İşime saldıñ jalındı, 

Ķaraġım, seni körgen soñ, 

2045 Köñilden kirim arıldı. 

Ķaraġımdı ķuşaķtap, 

Sum jüregim jarıldı. 

Ķalasa téñiri ķurtarmın, 

Duşpandıķ ķılġan zalımdı. 

2050 Darġa tartıp barşasın, 

Alayın süytip kegimdi. 

Téñirim ķabıl ķılıptı, 

Bügin meniñ zarımdı. 

Razımın Ķudayġa 

2055 Ķuşaķtasıp turġanda, 

Alsa meniñ janımdı. 

İşi janıp küyedi, 

Tösine tösi tiyedi, 

Alpıs eki tamırı patşanıñ ıyedi. 

2060 Tamaġınan ıyiskep, 

Zarlıķtı patşa süyedi. 

Patşa ķoynın aşadı. 

 

 

 

Derdinden senin öldüğüm, 

Emanet canı verdiğim. 

Artık ölsem hayalim yok, 

Bu kemale erdiğim. 

Rüyam mı diye korkuyorum, 

Hakikat mı, seni, gördüğüm? 

Başıma konmuş bahtım, 

Padişahlık zarif şatafatım, 

İsteğim yokmuş Allahtan. 

Bitmişse de bügün nimetim, 

Saçayım hazinemdeki malı mülkü 

İçime koymuşsun alevi, 

Karağım, seni gördükten sonra, 

Gönlümdeki hasretten kurtuldum. 

Karağımı kucaklayıp, 

Yalan kalbim yarılmış. 

İsterse Allah’ım yok ederim, 

Düşmanlık yapan zalimi. 

Dara asıp hepsini, 

Alayım böylece intikamımı. 

Tanrım kabul etmişti, 

Bugün benim dileğimi. 

Hoşnut olurum Allah’a 

Kucaklaşıp durduğumda, 

Alırsa benim canımı. 

İçi yanıp kömürleşmişti, 

Döşüne döşü değmişti, 

Altmış iki damarı padişahın eğimiş 

Böğüründen koklayıp, 

Zarlık’ı padişah öpmüştü. 

Padişah koyunu açmıştı. 
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Köziniñ jasın şaşadı. 

Şıbın janın pıyda ķıp, 

2065 Aymalap mayķım basadı. 

 

Èlķıyssa, Barın vézir bulardı 

ajıratıp, jılavınan toķtatıp, jetelep 

Zarlıķtıñ ordasına keledi. Attarına 

mingizip, endi birev atañ keledi dep 

Muñlıķtan süyinşi tilep bardı. 

Muñlıķ oġan nar bası ķılıp toğız 

tartuv süyinşi berip, atasına 

körispeydi. 

«Meniñ anamdı körsetseñ 

körisemin. Ölse süyegin körset, tiriñ 

bolsa özin körset, tipti süyegin 

körmeyinşe men sizdi ata 

demeymin», - dedi. 

Patşa bul sözdi estip, bul jerde turıp 

bolmas eken dep, Zarlıķ, Muñlıķ 

jéne ķırıķ jigitti ertip alıp 

Ķanşayımdı izdep 

darıyyağa kelip kememen ötip, 

toġaydan jol taba almay ķarap 

jüredi... 

Endi Ķanşayımnan söz estiñiz. 

Ķanşayım’nıñ eki küşigi bulardıñ 

izdep jürgenin bilip, Ķanşayım’nıñ 

javlığın tistep alıp ķaştı erkelep. 

Ķanşayım bul oyınġa ķapa bolıp, 

zar-zar jılap bir söz aytķanı: 

 

 

 

 

Göz yaşınını saçmıştı. 

Nazik canın feda kılıp, 

Okşayıp özlemimi gidereyim. 

 

Elkıssa, Barın vezir bunların 

arasını açıp, sakinleştirip, onları 

peşine takıp Zarlık’ın ordasına 

getirmiş. Atlarına binip, şimdi 

birisi baban geliyor diye Munlıktan 

müjde dileyip gitmiş. Munlık ona 

ilk müjde dokuz hediye vemiş, 

ama babasıyla görüşmemiş. 

«Benim annemi göstersen 

görüşeceğim. Ölmüşse naaşını 

göster, diri olsa kendisin göster, 

hatta naaşın görmeyince ben size 

baba demeyeceğim», - demiş. 

Padişah bu sözü duyup, tamam bu 

yerde durmayalım diye, Zarlık, 

Munlık ve Kırk Yiğitler ile 

Kanşayım’ı arayıp deryaya gelip, 

gemiyle karşı yakaya geçip, 

ormanda yol bulamayıp gezmişler. 

Şimdi Kanşayım’dan bahsedelim. 

Kanşayım’ın iki yavrusu onların 

aradığını hissedip Kanşayım’ın baş 

örtüsünü dişleyip şımarıp 

kaçmışlar. Kanşayım onların 

oyunlarına üzülüp kaygıyla ağlayıp 

söz söylemiş: 
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2066 - Ķutırıp ölgir, ķutırma, 

Oynıñ kelip otır ma? 

Oynarġa añ taba almay 

Endi ayız saldıñ ba, 

2070 Men sıyyaķtı paķırġa, 

Sen de boldıñ sor mañday, 

Men de boldım sor mañday, 

Jeti ķabat aralda 

Jatuvşı edik köñil jay. 

2075 Köñiliñ seniñ tolġanday. 

Munşa nege ķutırdıñ, 

Muradıñ ķasil bolġanday. 

Nege büytip esirdiñ? 

Muñlıķ penen Zarlıġım 

2080 Ekevi kelip turġanday. 

Köñlim boldı köp ķapa, 

Tarttırdı Ķuday köp japa, 

Ķarap tursam julmalap, 

Bolġanıñ ba bıy opa! 

2085 Bıy opa büytip bolġanıñ, 

Kemelge jedip tolġanıñ, 

Tuvmasañ da ekeviñ 

Tuvġanday bolıp ķorğadıñ. 

Tilekti téñiri berdi me, 

2090 Közimniñ jasın kördi me, 

Büytpevşi ediñ, küşigim, 

Bir jaķsılıķ keldi me? 

Ķuvandıñ munşa, jarķınım, 

Muñlıķ, Zarlıķ perzentim 

2095 Ekevi meniñ keldi me? 

Sonda küşik tasadı, 

 

 

 

- Kudurup ölecekler, kudurma, 

Oynamak mı istiyorsunuz?! 

Oynamak için hayvan bulamayıp 

Artık yemek istedin mi 

Benim gibi fakire, 

Sen de olmuşsun bahtsız, 

Ben de olmuşsun bahtsız, 

Yedi katlı adada 

Yaşamıştık rahatla. 

Gönlün senin dolmuş gibi. 

Bu kadar niye kudurdun, 

Muradın engellenmiş gibi. 

Niye böyle azgınlık ettin? 

Munlık ile Zarlık’ım 

İkisi gelmiş gibi. 

Gönlüm olmuş kaygıda, 

Çektirmiş Allah çok cefa, 

Bakıversem hırpalanıp, 

Olduğun mu hoş vefa! 

Böyle hoş vefa olduğunu, 

Kemale erip dolduğunu, 

Yabancı olsanız bile ikiniz 

Öz annelerini gibi korudunuz. 

Dileğimi Allah’ım vermiş mi, 

Gözümün yaşını görmüş mü, 

Yapmamıştın böyle, yavrucum, 

Bir iyilik gelmiş mi? 

Sevinmişsin bu kadar, güleryüzlüm 

Munlık, Zarlık çocuklarım 

İkisi benim gelmiş mi? 

O zaman yavru sevinmiş, 
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Erkelep avzın aşadı. 

Anasınıñ javlığın 

Tistep alıp ķaşadı. 

2100 Ķuvalap küşikti ormanġa, 

Ķanşayım ķadam basadı. 

Küşikti tura ķuvadı, 

Beldi mekem buvadı. 

Ķorlaġan téñiri şaġında, 

2105 Bu da ķorlıķ etti dep, 

Jaspen betin juvadı. 

Sonda küşik ķorķadı, 

Aldına tüsip jortadı. 

Kim könbeydi tarlıķķa, 

2110 Jetkizgen alla barlıķķa. 

Ķaşıp barıp eki iyt 

Ķanşayımdı apardı 

Muñlıķ penen Zarlıķķa. 

Ķaşıp küşik tıġıldı, 

2115 Ayaġına jıġıldı 

Şanşar Hannıñ ķasında. 

Ķanşayım munı köredi, 

Kep turġan ul, ķızı, 

Ķanşayım haķķa jalındı, 

2120 Jüregi ottay ķabındı. 

Muñlıķ penen Zarlıķtı 

Körmese de tanıdı. 

Jedip keldi Ķanşayım 

Tanıdı Şanşar patşasın. 

2125 Ķamķor anam keldi dep, 

Balalar saldı ayġayın. 

Anasın ortaġa aladı, 

 

 

 

Şımarıp ağzını açmış. 

Annesinin örtüsün 

Dişleyip alıp kaçmış. 

Kovalayıp yavruyu ormana, 

Kanşayım adım basmış. 

Yavruyu doğruca kovalamış, 

Kendisini tehlikeye atmış. 

Tanrı aşağıladığı çağında, 

Bu da eziyet etmiş diye, 

Yaşla yüzünü yıkamış. 

O zaman yavru korkmuş, 

Önüne çıkıp yürmüş. 

Kim yokluğu kabul etmiyor, 

Varlığa Allah yetiştiriyor. 

Kaçıp gidip iki köpek 

Kanşayım’ı getirmiş 

Munlık ile Zarlık’a. 

Kaçıp yavru saklanmış, 

Ayaklarına yıkılmış 

Şanşar Han’ın yanında. 

Kanşayım bunu görmüş, 

Gelmiş olan oğlanı, kızı, 

Kanşayım Hakka yalvarmış, 

Kalbi ateş gibi kabarmış. 

Munlık ile Zarlık’ı 

Görmezse de tanımış. 

Aniden yaklaşmış Kanşayım 

Tanımış Şanşar padişahını. 

Destekçi annem gelmiş diye, 

Çocuklar sevinçten bağırmışlar. 

Annesini ortaya almışlar, 
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Ķanşayım küyip baradı. 

Bulardı körip Ķanşayım 

2130 Esinen ébden tanadı. 

Tanğanınıñ belgisi, 

Aķılı kedip ķaladı. 

Taġı özine keledi, 

Şanşar Handı köredi. 

2135 Ķanatın jaya beredi. 

Ķuşaġın jayıp Ķanşayım, 

Ķuşaķtasa beredi. 

Ķuşaķtap turıp patşanı, 

Botaday bozdap eñiredi. 

2140 Duşpandardıñ tilimen, 

Armanda boldım men deydi. 

Armanım joķ ölsem de, 

Körsettiñ esen sen deydi. 

Sonda patşa soyleydi: 

2145 Amanbısıñ Ķanşayım! 

Basıña gavhar şaşayın, 

Bul iske endi sabır ķıp, 

Ķazına avzın aşayın. 

Duşpandıķ ķılġan zalımnıñ, 

2150 Ķanın suvday şaşayın, 

Alpıs ķatın, mıstandı... 

Mavķımdı süytip basayın. 

Ķanşayımday suluvdıñ 

Ulı men ķızın ķuşaķtap 

2155 Betine avzı jabıstı, 

Ķabırġası mayıstı. 

Ķudireti keñ bir obar, 

Anası men balası 

 

 

 

Kanşayımın içi yanayazmış. 

Bunları görüp Kanşayım 

Tamamyila bayılmış. 

Bayıldığının belirtisi, 

Akılı kaçıvermiş. 

Daha kendisine gelmiş, 

Şanşar Hanı görmüş. 

Kollarını iki yana açmış. 

Kuçağını yayıp Kanşayım, 

Kucaklaşıp durmuş. 

Kucaklap durup padişahı, 

Hüngür hüngür ağlamış. 

Düşmanların dilinden, 

Yanılsamayla yaşamışım. 

Hayalim yok ölsem de, 

Göstermişim sağ olduğunu demiş. 

O zaman padişah söylemiş: 

Selamette misin, Kanşayım! 

Başına gevher saçayım, 

Bu işe şimdi sabredip, 

Hazinemin ağzını açıyım. 

Düşmanlık kılan zalimin, 

Kanın su gibi sıçratıyım, 

Altmış kadının, cadının 

Böylece özlemimi gidereyim. 

Kanşayım gibi güzelin 

Oğlanı ile kızını kucaklap 

Yüzlerine dudkları yaрışmış, 

Kaburgası bükülmüş. 

Her şeyi kapsayan Kudret, 

Annesi ile çocukları 
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Ķozıday mañırap tabıstı. 

2160 Ķayġıları ketisti, 

Muradına jetisti. 

Amandasıp körisip, 

Birbirin tügel körgen soñ, 

Köñilderi bitisti. 

2165 Ata-anası balası 

Birbirin tügel köredi. 

Şanşar Handay patşanıñ 

Tilegin Ķuday beredi. 

Attarına minisip, 

2170 Elderine jüredi. 

Ķırıķ jigiti ķurmettep, 

Arttarınan eredi. 

Atasın bastap Zarlıķ Han, 

Şögirliniñ tavına, 

2175 Üyine alıp keledi. 

Ġıyş-ġıyşrat ķısılıp, 

Bir kün ķonıp ol jerde, 

Şaharġa köşip jönedi. 

Aman kördi Şanşar Han 

2180 Ķatını men balasın. 

Ķayran ķıldı Şanşar Han 

Ulı men ķızın ékelip 

Külli şahar ķalasın. 

Ķırıķ kün uday toy ķılıp, 

2185 Alpıs kün uday şañ ķılıp, 

At şaptırıp oyınmen, 

Ķuvanışķa böledi. 

Şögirliniñ dalasın, 

Alpıs kün tamam ötken soñ, 

 

 

 

Kuzu gibi meleyip görüşmüş. 

Kaygıları geçmiş, 

Muradına yetişmiş. 

Selâmlaşıp görüşüp, 

Birbirini tamamen gördükten sonra 

Keyifleri iyileşmiş. 

Anne-baba ve çocuklar 

Birbirini tamamen görmüşler. 

Şanşar Han gibi padişahın 

İsteğini Allah vermiş. 

Atlarına binişip, 

Öz yurtlarına gitmişler. 

Kırk Yiğit hürmetle 

Peşinden yürümüşler. 

Babasını Zarlık Han, 

Şögirlinin dağına, 

Evine getirmiş. 

Lezzet alıp utanıp, 

Bir gün konup o yerde, 

Şehrine geri göçmüştü. 

Sağ salim görmüş Şanşar Han 

Kadını ile çocukların. 

Hayrette bırakmış Şanşar Han 

Oğlu ile kızın getirip 

Küllî kent şehirin. 

Kırk gündür haşmetli şölen yapıp, 

Altmış gündür yerin tozun çıkarıp, 

At koşturup haşmetli oyun kılıp, 

Sevinçe sarmış, 

Şögirlinin vadisini. 

Altmış gün geçtikten sonra, 
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2190 Oyını jurttıñ bitken soñ, 

Tahıtına patşa turadı. 

Darġa asıp ķas ķılġan, 

Ķatındarın ķıradı. 

Mıstan ķaşıp kedipti, 

2195 Barın vézir ķuvadı. 

Bir jerlerge kelgende, 

Ustap alıp kempirdi, 

Suķbatına keltirdi: 

Ķulaġın kesti ķuntıytıp, 

2200 Murnın kesti şuntıytıp, 

Eki közin aġızıp, 

Ķuv basın ķoydı sımpıytıp. 

Küye jağıp betine, 

Tirseginen tiledi. 

2205 Bayterektiñ basına 

Salbıratıp iledi. 

Körgen halıķ küledi, 

Munıñ mıstan ekenin 

Tamam jurttar biledi. 

2210 Tahıtın berip Zarlıķķa, 

Ornına patşa ķıladı. 

Tirligine Şanşar Han 

Ulına elin biyletti. 

Patşalıķķa ķalay dep, 

2215 Jurtķa ulın sınattı. 

Ġadildigin Zarlıķtıñ 

Körgen halıķ unattı. 

Atasınan Zarlıķtıñ 

Jüz ķıyssa boldı ķayratı. 

2220 Ġadalatı taġı artıķ, 

 

 

 

Eğlencesi halkın bittikten sonra, 

Tahtına padişah oturmuş. 

Dara asıp zulüm kılan, 

Kadınlarını öldürmüş 

Cadı kaçıp gitmiş, 

Barın vezir kovalamış. 

Bir yerlere geldiğinde, 

Tutuklayıp kocakarıyı, 

İyice cezalandırmış: 

Kulağını kesmiş küçültüp, 

Burnunu kesmiş küçültüp, 

İki gözünü akıtıp, 

Başını mahrum kılıp, 

Avuduna kül sürüp, 

Dizini dilmiş. 

Büyük ağacın başına 

Sarkıtıp asmış. 

İzlemiş halk gülmüş, 

Bunun cadı olduğunu 

Tüm millet biliyormuş. 

Tahtını verip Zarlık’a, 

Yerine padişah kılmış. 

Bu hayattayken Şahşar Han 

Oğluna devlet hükmünü sürdürmüş 

Padişahlığa nasıl diye, 

Halkına oğlanın sınattırmış. 

Adaletini Zarlık’ın 

İzleyen millet hoş etmiş. 

Babasına göre Zarlık 

Yüz defa olmuş kuvvetli. 

Adaleti de daha fazla, 
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Asıp ketti aybatı. 

Maķsutķa jetti sonday bop, 

Aķırı ötti düniyeden, 

Ķanşa patşa bolsa da, 

2225 Jetken soñ ajal névbeti. 

Özimen ketti ilesip 

Padışalıķ sévleti, 

Sözi ķaldı bizderge. 

Hıykaya bolıp bayaġı 

2230 Sözimniñ bolġan ayaġı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üstün olmuş haybetli. 

Muradına erdi böyle olup, 

Nihayetinde göç etti dünyadan, 

Her ne kadar padişah olsa da, 

Geldiğinden sonra ecel felaketi. 

Kendi peşinden gitmiş 

Padişahlık saltanatı, 

Sözü kalmış bizlere. 

Hikâye olup çok önceki 

Sözümün olmuş sonu. 
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4.2. İyrangayıp Şah Gabbas

 

1 Éveli jat etemin téñirim atın, 

Suraydı bendeleri onan datın. 

Bahavıy ķaġaz benen ķalam aldım 

Ayıp etpe, jarandar, jazġan hatım. 

 

5 Taġı da söz bastaymın bismilla dep, 

Düniyede tolıp jatır ér türli kep. 

Burınġı ötip ketken adamdardan, 

Oylandım biraz ķıssa jazayın dep 

 

9 Bir ķıssa şıġırmaķķa jazġan hatım, 

Allanıñ tilime alıp esim, zatın. 

Ékemiz Öndir Hélfe Hajı degen, 

Muhammedġalıy edi özim atım 

 

13 Ķarķaralı ķazaġı asıl zatım, 

Kelispese sökpeñiz jazuv érpim. 

Asmanıyya şaharında bir patşa, 

Şah Ġabbas deydi eken onıñ atın. 

 

17 Patşa Şah Ġabbas eken bilseñ atın, 

Avızben aytıp bolmas saltanatın. 

Bir özine ķaraydı on mıñ şahar, 

Körmegen adam eken ol perzentin 

 

21 Halķına édilettik ķuradı eken, 

Bir jıl taķıtta pataşa bop turadı eken. 

Endi bir jıl belgisiz jolavşı bop, 

Aralap eli-jurtın jüredi eken. 

 

 

 

 

Yabancı sayıyorum tanrım adını bile 

İzin almak istiyorlar ondan bendeleri. 

Temiz kağıtla yazacak kalem aldım, 

Kusura bakma, halk yazdığım mektubu 

 

Bir daha söz başlayayım bismillah diye 

Dünya her türlü lafla doluymuş. 

Eski zamanlarda yaşayan insanlardan, 

Düşündüm biraz kıssa yazayım diye. 

 

Bir kıssa yayına yazdığım mektubum, 

Allah’ın dilime alıp adın, ismin. 

Babamız Öndir Halfe Hacı adlı, 

Muhammed idi kendi adım. 

 

Karkaralı Kazak asıl köküm, 

Yazı harfım uyuşmazsa kınamayın. 

Asman şehrinde bir padişah, 

Şah Gabbas diyorlarmış onun adına. 

 

Padişah Şah Gabbas’mış bilsen adın, 

Ağızla anlatamazsın saltanatın. 

Sadece ona on bin şehir bağımlı, 

Görmemiş adam evladını. 

 

Halkına adalet sağlamış, 

Bir sene tahta padişah olarak kalmış. 

Öbür senede de meçhul yolcu olarak, 

Ülkesini yürüyerek gezmiş 
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25 Ķudaydıñ ķaray ķoyşı, ķudiretine, 

Ġabbastıñ tañ ķalarsız kelbetine. 

Vézirin Allabergen ķasına alıp, 

Eliniñ jürip ketti bir şetine. 

 

29 Patşa el şetine ketti deydi, 

Ķasına Allabergendi ertti deydi. 

Eliniñ eñ şetine bes ay jürip, 

Kişkene bir şaharġa jetti deydi. 

 

33 Şahardı keşke taman araladı, 

Eşkim ķon dep aytuvġa jaramadı. 

Kelgen jandı üyine kirgizbeydi, 

Bir adam ķonaķ eter taba almadı. 

 

37 Jolıķķan ér adamġa söz söyledi, 

Jahan kezgen paķır edik,dep söyledi. 

Jolavşı jahan kezgen paķır edik, 

Bir künge ķondırıñız, - dep söyledi. 

 

41 Jolıķķan şahar adam söyledi kep: 

Tekke ķonaķ ķıluvġa körmeymiz ep 

Pul berseñ tamaķ penen üy beremiz, 

Tek ķudayı ķonaķtıñ keregi joķ. 

 

45 Bir ķatar jürdi ekevi üy ķıdırıp, 

Déstürin bul şahardıñ kördi buzıķ. 

Üyine eşbir adam jolatpadı, 

Şahardan keş bolġan soñ ketti şıġıp 

 

 

 

 

 

Baksana Allah’ın kudretine, 

Hayran kalırsınız Gabbas’ın heybetine 

Veziri Allahbergen’i yanına alıp, 

Ülkesinin gitti bir uzak yerine. 

 

Padişah ülke gezmesine gitmiş demiş, 

Yanına da Allabergen’i almış demiş. 

Ülke sınırına beş ay yürüdükten sonra, 

Küçücük bir şehre ulaşmış demiş. 

 

Şehri akşama doğru gezdi, 

Kimse gecele demeye yaramadı. 

Gelen canı eve sokmadı, 

Misafir edecek birisini bulamadı 

 

Karşılaşan her insana söz söyledi, 

- Cihan gezen garip idik – diye söyledi. 

Yolcu cihan gezen garip idik, 

Bir güne geceletin, - diye söyledi. 

 

Karşılaşan şehir adamı da söyledi 

Misafir ağırlamaya gücümüz yok 

Para versen yemek ve ev vereceğiz, 

Sadece tanrı misafirinin gereği yok. 

 

İkisi bir sokak boyundaki evleri gezdi, 

Bu şehrin bozuk geleneklerini gördü. 

Evine hiç bir insan yaklaştırmadı, 

Şehirden geç olduğu için çıkıp gitti. 
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49 Endi ekevi şahardan şıġıp ketti, 

Bir ķamıs balaġanġa kelip jetti. 

-Jan bolsa balaġanġa kirgiziñder, 

Biz ġarip ķonaķpız, - dep davıs etti 

 

53 Ekevi kelip turdı davıs berip, 

Aldında esiginiñ turdı kütip. 

- Ķudayı ķonaķ bolsa üyge kel, dep, 

- Bir éyel söz söyledi üyde otırıp. 

 

57 İşinen balaġannıñ birev şıķtı, 

- Ķonaġım, üyge jür dep ķurmet etti. 

Esik aşıp: - Kiriñiz, - dep balaġanġa, 

Ekevin ķoşametten jaķsı kütti. 

 

61 Otırdı eki ġarip üyge kirip, 

Ķonaķ dep ķurmet tuttı tike turıp. 

Ķarasa birevi şal, birevi ķız, 

Otırdı ķayran bolıp munı körip. 

 

65 Şaharġa sıyırşı eken şaldıñ özi, 

Olardı ekeviniñ kördi közi. 

Ulı joķ, ķatını ölgen bir şal eken, 

Er jetken ķasındaġı jılġız ķızı. 

 

69 Élgi ķız adam eken jaķsı sözdi, 

Pakıyzat tüzik boylı, ķızıl jüzdi. 

Éyelde aķılı dana adam eken, 

Kedeyligi bolmasa bir minezdi 

 

 

 

 

 

Artık ikisi şehirden çıkıp gitti, 

Bir kamış gecekonduya yetişti. 

-Gecekonduda biri varsa içeriye alınız 

Biz garip misafiriz, - diye seslendi. 

 

İkisi geldi seslendi, 

Kapı önünde bekledi. 

- Tanrı misafiri isen gir eve, diye, 

Bir kadın içeriden söyledi. 

 

Gecekondunun içinden birisi çıktı, 

- Buyrun girin, diye saygı gösterdi. 

Kapıyı açıp: - Buyrun, - diye, 

İkisine iltifat etti. 

 

Oturdu iki garip eve girip, 

Misafir diye hürmet etti ayakta durup. 

Baksa birisi yaşlı, birisi kız, 

Oturdu hayran olup buna bakıp. 

 

Şehirde sığırcıymış yaşlının kendisi, 

Onları ikisinin gördü gözü. 

Oğlanı yok, eşi ölen bir birisiymiş, 

Yanındaki da yalnız kızıymış. 

 

Demin kız pak dürüst boylu, 

Güzel yüzlü iyi bir insanmış. 

Fakirliği olmazsa bir huylu, 

Kadın da akıllı ve de insanmış 
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73 Ekevi meyman bolıp sonda jattı, 

Buyırġan bir ķudanıñ démin tattı. 

Ekevin ķız bıyşara kütip alıp, 

Kün şıġıp birazdan soñ tañ da attı 

 

77 Ornınan türegeldi tañ atķan soñ, 

Ekeviniñ köñili hoş dém tatķan soñ. 

Erteñ taġı ekevi boldı ķonaķ, 

Ķurmetin ķız bayġustıñ unatķan soñ 

 

81 Köñili patşa şahtıñ ķızġa toldı, 

Patşa ķızdı almaķķa köñili boldı. 

Ékesine jüz elüv dildé berip, 

Neke oķıtıp, patşa aldı ķızdı. 

 

85 Patşa neke oķıtıp aldı ķızdı, 

Patşalıġın paş ķılıp aytpay sırdı. 

Özinen tamaķ işip, kiyim ķiyip, 

Ekevi ķız ķolında bes ay turdı. 

 

89 Patşa bes aydan soñ ķaytpaķ boldı, 

Söyleydi ķaytayın dep ķızġa sözdi. 

Üş jüz dildé bul berdi ķız ķolına, 

- Ekinşi köre almaysız,-dedi, bizdi. 

 

93 Elime men ķaytamın endi, - deydi. 

Elime ķaytar vaķıtım boldı, deydi. 

Otırsañ, erge tiyseñ ıķtıyyarıñ, 

Ruķsattı öz basıña berdim, - deydi 

 

 

 

 

 

İkisi misafir olup orda kaldı, 

Nasip olan dünürün tadın tattı. 

İkisini zavallı kız götürüp aldı, 

Güneş çıktı sabah oldu. 

 

Sabahta yerinden kalkmış, 

İkisinin gönülleri hoşmuş. 

Yarın da ikisi konuk olmuş, 

Garip kızın hürmetinden hoşlanmış. 

 

Gönlü padişahın kıza doldu, 

Onunla evlenmeye karar verdi. 

Babasına yüz elli altın para verip, 

Nikâh kıyıp, padişah kızla evlendi. 

 

Padişah nikâh kıyıp, kızla evlendi, 

Padişah olduğunu söylemedi, sakladı. 

Kendisinden yemek yiyip giysi giyip 

İkisi kızın evinde beş ay kaldı. 

 

Padişah beş ay sonra dönmek istemiş, 

Ben gidiyorum - diye kıza söylemiş. 

Kızın eline üç yüz altın para tutturmuş, 

İkinci kez görmeyeceksiniz bizi demiş. 

 

Ülkeme geri döneyim, - demiş. 

Ülkeme dönecek zaman geldi, - demiş. 

Otursan, birisi ile evlenmek istersen, 

İzin verdim sana, - demiş. 
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97 Ķız ayttı: - Ketesiz be tastap bizdi? 

Ekinşi köre almasam endi sizdi. 

İşimde sizden bolġan hémiyléñiz bar 

Ķalayşa tastamaķsız balañızdı 

 

101 - Ruķsat, razılıķ berdim saġan, 

Bıyşara, tipti alıñ bolma maġan. 

Ķız tuvsa ıķtıyyarıñ berdim saġan, 

Ul bolsa bizde bolar tuġan balañ. 

 

105 Ķız ayttı:Men ķalamın siz ketken soñ, 

Bala tuvmay tura ma kün bitken soñ 

Atı-jöniñ bilmeymin, kim ekeniñ, 

Balañ ķaydan tabadı er jetken soñ? 

 

109 - Mekenim Asmanıyya şaharında, 

Şah Ġabbas patşanıñ tarapında. 

Jetim Ġabbas deytuġın ķayırşı adam 

Ékem sol dep izdese tabar sonda. 

 

113 Patşa mına sözdi maķul kördi, 

Ķoynınan altın medal alıp berdi. 

- İşinen baylap jürsin tuvġan balañ, 

Belgisi osı bolsın onıñ, - dedi. 

 

117 Ul tuvsa Iyranġayıp at ķoyarsıñ, 

Jol jürse bir Allaġa tapsırarsıñ. 

Üş jüz dildé öziñiz ķarajat ķıl, 

Onan soñ haķ jazġanın kün körersiñ 

 

 

 

 

 

Kız dedi:Gidecek misiniz bırakıp bizi? 

İkinci kere göremeyeceğim sizi. 

İçimde sizden olan çocuğunuz var, 

Nasıl evladınızı bırakırsınız. 

 

İzin, memnuniyet verdim sana, 

Zavallı, hiç merak etme bana. 

Kız doğarsa isteğimi verdim sana, 

Oğlan olsa bizde olur doğmuş evlat. 

 

Kız demiş:-Ben kalırım siz gittikten sonra, 

Evlat doğurma günü geldikten sonra. 

Adını da bilmiyorum, kim olduğunu da 

Çocuğunuz nasıl bulur sizi büyüyünce 

 

- Mekânım Asmanya şehrinde, 

Şah Gabbas padişahın yönünde. 

Yetim Gabbas denen fakir adam 

Babam oymuş diye ararsa bulur beni 

 

Padişah bu sözü dürüst bulmuş, 

Koynundan altın madalya alıp vermiş. 

-İçinden bağlasın doğan evlat 

Bu alameti olsun onun, - demiş. 

 

Oğlan doğarsa İyrangayıp adını ver 

Yola çıksa bir Allah yardımcısı olsun. 

Üç yüz altın parayı kendine harca, 

Sonra kaderin yazdıkların görürsün 
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121 Jubattı ķızdıñ köñilin osını aytıp, 

Patşa endi üyine ketti ķaytıp. 

Kim ekenin bilmesten ķız bıyşara, 

Artında ķala berdi ķayġı tartıp. 

 

125 Patşa barşa janġa jalġız haķtı, 

Ķız ķalıp patşadan ķayġı tarttı. 

Toġız ay on küninde hamél tolıp, 

Ķudanıñ raķımımen bir ul taptı 

 

129 Balanıñ atın ķoydı Iyranġayıp, 

Pul alıp şal bayġus ta ķalġan bayıp, 

Bay boldım dep üyinde otarmaydı, 

Sonda da şal jüredi sıyır jayıp. 

 

133 Osınday bir ul tuvdı ķuday ķalap, 

Bir özin jubatadı mıñġa balap. 

Taza taġam, tazadan kiyim berip, 

Ķız bayġus asıradı térbiyelep 

 

137 Sol bala endi jetti jeti jasķa, 

Bek abzal uķsap tuġan asıl tasķa. 

Mektepke oķıtpaķķa alıp keldi, 

Düniyede nesi bolsın onan baķsa 

 

141 Moldası bismillé, dep sabaķ berdi, 

Jarandar, tıñdaytuġın ġajap keldi. 

Üş jılda moldasınan sabaķ alıp, 

Ġılımnıñ neşe türli bérin bildi 

 

 

 

 

 

Kız gönlünü bunu söyleyip avutmuş, 

Padişah evine geri dönmüş. 

Kim olduğunu bilmeden zavallı kız, 

Arkasında evhamlanıp kalmış 

 

Padişah herkese yalnız haktı, 

Kız kaldı padişahtan evhamlandı. 

Dokuz ay on güne hamâl dolup, 

Tanrının şefaatiyle bir oğlan doğdu 

 

Evlada İyrangayıp adını vermiş, 

Para alıp varlıklı olan garip yaşlı, 

Zengin oldum diye oturmamış evinde, 

Hala da sığırcı olarak çalışmış. 

 

Böyle bir oğul doğmuş Tanrı iradesiyle 

Kendisini avuttu ihtimam göstererek. 

Taze yemek, temiz giyim vererek, 

Kız zavallı terbiyeyle yetiştirdi. 

 

Şu çocuk yedi yaşa yetişmiş, 

Pek kıymetli, benzemiş soylu taşa. 

Okula okutmak için getirmiş, 

Dünyada bundan iyisi var mı başka. 

 

Mollası bismillah diye ders vermiş, 

Halk, duyacak şahane gelmiş. 

Üç sene mollasından ders alıp 

İlimin çok çeşitlerini öğrenmiş. 
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145 Iyranġa jérdem bergen patşa ķuday, 

Ér önerge umtıldı ķarap turmay. 

On bes jasķa tolġanda Iyranġayıp, 

Önerdiñ bérin bildi birin ķoymay 

 

149 Önerpaz oyu oymaķ, sızuv sızbaķ, 

Oķ atıp, ķus ta salıp, ķılış şappaķ. 

Serigerlik, savdagerlik, tegis tikpek, 

Danışpan bilmegenge aķıl aytpaķ 

 

153 Ġajayıp neşe türli öner bildi, 

Bir ayaķ bir ķolmenen atķa şappaķ. 

Taġı bildi önerdi béyit aytpaķ, 

Adamnıñ işki sırın oymen tappaķ 

 

157 Danışpan aķıl zerek boldı ġalım, 

Öneri ér tarapķa boldı maġlum. 

Önerpaz bul düniyede neşe türli, 

Aytayın ķaysı birin bildi-av, bérin 

 

161 Danışpan Iyranġayıp érkim bildi, 

Ġaripke ne berse de ķuday berdi. 

On üş jasķa kelgende İyranġayıp, 

Ķasına şeşesiniñ ķaytıp keldi. 

 

165 Baġılan Iyranġayıp üyge kirdi, 

Şeşesi ķuvanġannan türekeldi. 

Jalġız ulı, janarı bolġannan soñ, 

Ķuvanıp bir Allaġa şükir ķıldı. 

 

 

 

 

 

İyran’a yardım veren kudretli şah, 

Her sanata çabalandı durmadan. 

On beş yaşına geldiğinde İyrangayıp, 

Sanatları öğrendi birini de atmadan 

 

Sanatkâr nakışlamak, çizgi çizmek, 

Ok atıp, kuş ta salıp, kılıç saldırmak. 

Şıklık, tacırlık, dikiş dikmek, 

Bilge bilmeyene akıl söylemek. 

 

Mükemmel farklı sanat bildi, 

Bir ayak bir kolla ata koşmak. 

Daha bildi sanatı beyit söylemek, 

İnsanın içindeki sırrı düşünüp bulmak. 

 

Bilge akıllı zeki olmuş alim, 

Sanatı har tarafa olmuş malum. 

Sanatkâr bu dünyada farklı türlü, 

Söyleyin hangisini, bildi tümünü. 

 

İyrangayıp bilgiyi herkes bildi, 

Garibe ne verse de Tanrı verdi. 

On üç yaşına geldiğinde İyrangayıp, 

Yanına annesinin geri döndü. 

 

Özlenen İyrangayıp eve girdi, 

Annesi sevinçten ayağa kalktı. 

Yalnız oğlu, göz nuru olduğundan, 

Sevinip Allah΄a şükür etti. 
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169 Ķız otırdı şalmenen ķorşalasıp, 

Ķurmettep, otıradı, térbiyelep. 

-Şıraġım, üyrene ber ġalım-hıkmet, 

Taġı da üyrenbekke ķılsañ talap 

 

173 Sol bala anasına javap berdi, 

− Ey ana, köñilime bir hıyyal keldi. 

Uyalmay, şının aytıp berşi maġan, 

Anam sen, ékem meniñ bar ma dedi 

 

177 Anası eki közge aldı jasın, 

Köterip ķayran bolıp aldı basın. 

−Ékeñ bar, bolsa daġı bul jerde joķ, 

Ékeni opası joķ ne ķılasıñ! 

 

181 Bir jolavşı aldı da, ketti tastap, 

Aytpadı surasam da vaķıyġasın. 

Mekenin, atı−jönin aytpay ketti, 

Neşe jıl izdeseñ de taba almaysıñ 

 

185 Mekenin netken adam, aytpay ketken 

Élde bir ķaşķın şıġar kelgen şetten. 

Atasın tiri bolsa izdemegen, 

Jigitke ķorlıķ eken öner bitken. 

 

189 − Sen ediñ aldanışım, jalġız öziñ, 

Ékeñniñ men aytayın aytķan sözin. 

Belgige tastap ketti altın medal, 

Uġıp al aytķan sözin, körer közim 

 

 

 

 

 

Kız oturmuş yaşlıyla sarılıp, 

Hürmetle, oturacakmış, terbiyeleyip. 

- Işığım, öğreniver alim-hikmeti, 

Daha da öğrenmek istersen. 

 

O çocuk annesine cevap vermiş, 

- Ey anne, gönlüme bir hayal gelmiş. 

Utanmadan gerçeği söyler misin, 

Annem sensin, babam var mıymış? 

 

Gözleri annesinin yaşla dolmuş, 

Hayret edip başın kaldırmış. 

- Baban var, olsa bile burda yok, 

Şefkati yok babanı ne yaparsın! 

 

Bir yolcu evlenmiş bırakıp gitmiş, 

Söylememiş sorsam da hadisesin. 

Mekânını, adını söylemeden gitmiş, 

Ne kadar arasan da bulamazsın. 

 

Yerini söylemeden gitmiş, nasıl adam 

Belki kaçak birisi yâddan gelen. 

Atasın diri olup aramayan, 

Yiğite eziyet iken sanat bilen. 

 

Sen idin avunmam, sadece sendin, 

Babanın söyleyeyim sözlerini. 

Alamet olarak bıraktı altın madalya, 

Anla söyleyen sözün, varımda. 
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193 Jalañaş bul medaldi belge bayla, 

Ķılarsıñ duşpanıña aķıl−ayla. 

Duşpan köp jürer jolda ey perzentim 

Jürersiñ paķırlıķpen onı da oyla. 

 

197 Şaharım Asmanıyya jerim − degen, 

Maġlum biz bir paķır özim − degen. 

Ķayırşı jetim Ġabbas dese tabar, 

Atım méşhür kisi emes meniñ degen 

 

201 Söyledi İyranġayıp anasına: 

− Men ketip, anam, jalġız ķalasıñ ba? 

Ķuday jazsa körermin sizdi, anam, 

Kün körersiñ ķudaydıñ panasında. 

 

205 Aynalıp köre almasaķ razı bol, 

Bendeniñ ķuday salsa şarası ne. 

Atasız degen sözdi estip turıp, 

Halıķtıñ kire almaysıñ arasına 

 

209 Jas bala tévekel dep jürdi jolġa, 

Ķudayım ne salmaydı jazġan ķulġa. 

Ķay jaķķa jüreriniñ jolın bilmey, 

Bıyşara şıġıp ketti japan şölge. 

 

213 Ķañġırıp bala kezer düniye jüzin, 

Bul jerge toķtatalıķ munıñ özin. 

Endi şah Ġabbastan söz söyleyik, 

Ayaġında aytarmın munıñ sözin 

 

 

 

 

 

Bu sade madalyayı bağla bele, 

Kılarsın düşmanına akıl hile. 

Düşman çok yolda gezen, evladım, 

Gezersin fakirlikle onu da düşün 

 

Şehirim yerim Asmanya – demiş, 

Malum bize kendisi bir fakirmiş. 

Fakir yetim Gabbas derse bulur, 

Adım meşhur kişi değilim demiş. 

 

Konuşmuş İyrangayıp annesiyle: 

- Ben gidiyorum, anne, yalnız kalıyorsun. 

İnşallah anne görüşürüz sizinle, 

Yaşarsın hudanın desteğiyle. 

 

Bir daha görüşmesek razı ol, 

Allah izin vermezse çare yok 

Dedesiz diyen sözdü duyurarak 

Giremezsin halkın arasına. 

 

Delikanlı tevekkül diye çıktı yola, 

Tanrım neyi nasip etmez insana. 

Hangi yöne gitmesini bilmedikten, 

Zavallı çıkıp gitti düz çöl tarafına 

 

Dünyayı çocuk aylak gezer, 

Bu yere durduralım onun kendisin. 

Artık Şah Gabbas’tan bahsedelim, 

Sonuçta söylerim bunun sözün 
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217 Atasın izdey bersin İyranġayıp, 

Azbasın ér musılman joldan tayıp. 

Keñesi bul balanıñ keyin bolar, 

Patşadan şah Ġabbas söz ķılayıķ 

 

221 Bir küni sol patşa oy oylaydı, 

Danışpan érbir aķıl köp oylaydı. 

Şaharda buzıķ bar ma, tüzik bar ma, 

Halķımdı bayķayınşı dep oylaydı 

 

225 Patşa üyden şıķtı buzıp tüsin, 

Jaķsı−jaman halķınıñ bilmek üşin. 

Kiyimin jolavşınıñ kiyip alıp, 

éveli araladı bazar işin. 

 

229 Aralap bazar işin biraz jürdi, 

Bayķastap jan−jaġına moynın burdı. 

Aldında bir dükenniñ köp halayıķ, 

Tamaşaġa jıyılġanın patşa kördi 

 

233 Patşa jıynalġanġa keldi deydi, 

Jıyılġan adamdardı kördi deydi. 

Ne nérseni tamaşa ķılıp tur dep, 

Ķasına patşa kelip turdı deydi. 

 

237 İşinde sol dükenniñ bir jas bala, 

Nur bergen jas balaġa alla taġala. 

Sol balanıñ türine tamaşa etip, 

Ķanşa halıķ jıyılġan sol araġa. 

 

 

 

 

 

Dedesini arayıversin İyrangayıp, 

Azmasın her müslüman yolunu sapıtıp. 

Önerisi bu çocuğun olur sonra, 

Padişah Şah Gabbas’tan söz edelim. 

 

Bir günü padişah düşünmüş, 

Bilge her bir aklı çok düşünmüş. 

Şehirde bozuk var mı, dürüst var mı, 

Halkını gözlemeye düşünmüş. 

 

Padişah evden çıktı kaçırıp huzurunu, 

Bilmek için halkın iyisini kötüsünü. 

Giyip yolcu giyimini, 

İlk önce gezdi pazar içini. 

 

Gezip pazar için biraz yürümüş, 

Gözleyip etrafını boynunu çevirmiş. 

Önünde bir dükkânın çok ahali, 

Şahaneye toplandığın padişah görmüş 

 

Padişah yığına geldi demiş, 

Toplanan kişileri gördü demiş. 

Ne oyuna bakıyorlar diye, 

Padişah yanına gelip durdu demiş. 

 

İçinde o dükkânın bir genç çocuk, 

Nur vermiş Allah insanoğluna. 

O çocuğun görünüşünü temaşa edip, 

Ne kadar kişi toplanan oraya. 
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241 Patşa sol arada biraz turadı, 

Nurına sol balanıñ ķayran boldı. 

Jekelep munıñ jayın bileyin dep, 

Üyine patşa keyin ķaytıp keldi. 

 

245 Dükenge patşa keldi bala turġan, 

Kün batķasın lépke esigin javıp 

Ķarasa, üy işinde şam janadı, 

Patşa esik aşıp dıbıs ķılġan. 

 

249 Bul kim dep esik ķaķķan, bala keldi, 

Fonarın bir ķolına ala keldi. 

Ķarasa esik ķaķķan bir jolavşı, 

Vaķıtsız ķalay jürgen adam, deydi. 

 

253 Patşa ayttı: − dérüviş ġarip edim, 

Bügin osı şaharġa kelip edim. 

Ruķsat bolsa bolamın sizge meyman 

Şaharda tanısım joķ adam edim. 

 

257 Üyine jolavşını alıp kirdi, 

− Jayġasıp, otırıñız ġarip, − dedi. 

Aldına neşe türli taġam ķoyıp, 

Jas bala ķonaġım dep ķurmettedi. 

 

261 Ekevi birge otırıp taġam jedi, 

Ġarip dep jolavşını ķurmettedi. 

İşip−jep, tamaķtanıp bolġannan soñ, 

Ekevi jéne jayına otırdı endi. 

 

 

 

 

 

Padişah o yerde biraz durmuş, 

Nuruna o çocuğun hayret etmiş. 

İnceleyip bunun halin bilmek için, 

Evine sonra geri dönmüş. 

 

Padişah çocuk duran dükkana gelmiş, 

Gün battığı için kapısı kapanmış. 

Baksa, ev içinde ışık yanmış, 

Padişah kapıyı açıp seslenmiş. 

 

Kim kapıyı vuran, diye çocuk gelmiş, 

Fenerin bir eline alıp gelmiş. 

Baksa kapıyı vuran bir yolcuymuş, 

-Vakitsiz nasıl gelen adam, - demiş. 

 

Padişah söylemiş: - derviş garipmişim, 

Bugün bu şehre gelmişim. 

İzin verirsen ben size misafir olacağım, 

Şehirde tanıdığım olmayan adam idim 

 

Evine yolcunu getirmiş, 

- Yerleşin, oturun garip, - demiş. 

Önüne çeşitli yemek koyup, 

Genç çocuk konuğuna hürmet etmiş 

 

İkisi beraber oturup yemek yedi, 

Garip diye yolcuya saygı gösterdi. 

İçip yemeğini yiyip olduktan sonra, 

İkisi de kendi hallerinde oturdu. 
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265 Otırdı ekevi de jay jayına, 

Balanıñ tañ ķaladı şırayına. 

Balanıñ ata−jönin surayın dep, 

Javabınıñ ķarap turdı ıñġayına. 

 

269 Jolavşı javap ayttı sözdi bastap, 

Bala tıñdap otıradı onı ķostap. 

Bir üş ķız jer astınan şıġa keldi, 

Ķolına jarķıldatıp fonar ustap. 

 

273 Sol üş ķız üy astınan şıġa keldi, 

Ekevi munı körip ķayran boldı. 

− Vaķıtsız jer astınan şıġıp jürgen 

Sen, üş ķız, vaķıyġañdı söyle, dedi. 

 

277 Ķızdar sonda söyledi: Ey bay-batşa 

Şah Ġabbas bul künde bizdiñ patşa, 

Veziri patşanıñ Allabergen, 

Patşaġa jaķın jan jok onan basķa. 

 

281 Ķaraydı sol patşaġa düniye jüzi, 

Mıñ şahardı biylegen jalġız özi. 

Véziri patşanıñ Allabergen, 

Bar edi Ġazıyza attı jalġız ķızı. 

 

285 Vézirdiñ jalġız ķızı Ġazıyza attı, 

Bav şarbaķ, mükémmalı saltanattı. 

Düniyede oġan teñdes jan bolmaġan 

Körmeysiz onday abzal adamzattı. 

 

 

 

 

 

Oturdu ikisi de kendi kendine, 

Çocuğun hayret etti yakışıklığına. 

Gencin adını öğreneyim diye, 

Cevabını bekledi fırsatını. 

 

Yolcu cevapladı söze başlayıp 

Çocuk dinliyordu, onu onaylayıp 

Yer altından zıp diye üç kız çıktı, 

Ellerine parlatıp fener tutarak. 

 

O üç kız ev altından zıp diye çıktı, 

İkisi bunu izleyip şaşırdı. 

- Vakitsiz yer altından çıkan 

Sen, üç kız, anlatın olayı, - dedi. 

 

Kızlar o zaman söyledi: - Ey zengin, 

Şah Gabbas bu günü bizim padişah, 

Veziri padişahın Allabergen, 

Padişaha yakın can yok ondan başka. 

 

Bakıyor padişaha umum âlem, 

Bin şehre hükmeden tek kendisi. 

Veziri padişahın Allabergen, 

Varmış onun Gaziza adlı tek kızı. 

 

Vezirin tek kızı Gaziza adlı, 

Bahçe çit, serveti görkemli. 

Dünyada ona denk can olmamış, 

Görmezsiniz onun gibi kıymetli insanı 
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289 Seyilge sol hanşa şıķķan özi, 

Kéniyzek ķasına ergen ķırıķ ķızı. 

Seyilden kele jatıp élgi hanşa, 

Sizdiñ nur sıypatıña tüsken közi 

 

293 Körgende jaġılıptı ġaşıķ otı, 

Ķudaydıñ ġaşıķ ķılġan ķudireti. 

Raķım ķılıp könseñiz aytķanına, 

Sizdi meyman ķılarġa bar niyeti 

 

297 Ekenim meniñ hanşa bilsin, -deydi, 

Nurına ġaşıķtıġım körsin, -deydi. 

Düniyeniñ mahabbatı oyın−külki, 

Ķonaķķa bizdiñ üyge kelsin, deydi. 

 

301 Baybatşa ayttı: Ey ķızdar,söziñ şındı 

Bul jerde tanımaymın eşbir kimdi. 

Bir baydıñ özim ġarip ķızmetkeri, 

Ķızmetten bosanbaymın kündiz-tüni 

 

305 Ķızmetten basķa jerge jüre almaymın 

Kim jaķsı kim jaman bile almaymın 

Özim ġarip jéne bir ķonaġım bar, 

Şaķırġan hanşaġa bara almaymın. 

 

309 Osılay bay−batşa tur javap aytıp, 

Jolavşı külip otır ezüv tartıp, 

Bay−batşa barmaytuġın bolġannan 

Soñ, Jönine élgi ķızdar ketti ķaytıp. 

 

 

 

 

 

Yürüyüş yapmaya çıkmış han kızı, 

Yanında cariye kırk kız gezmiş. 

Yürüyüşten gelirken demin han kızı, 

Sizin nurlu görünüşünüze göz dikmiş 

 

Gördüğünde yanmış aşk ateşi, 

Hudanın aşk yapan hudreti. 

İyilik edip ikna olsanız söylediklerine, 

Sizi mihman yapmaya varmış niyeti 

 

Han kızı olduğumu bilsin, - demiş, 

Nuruna aşık olduğumu görsün,-demiş. 

Dünyanın sevgisi oyun gülüş, 

Misafirliğe bizim eve gelsin, - demiş 

 

Zengin: Ey kızlar, sözün gerçek 

Bu yerde tanımıyorum hiç kimseyi. 

Ben bir zenginin garip hizmetçisiyim, 

Görevden boşalmıyorum gündüz gece. 

 

Görevden başka yere gidemiyorum, 

Kim iyi, kim kötü bilemiyorum. 

Kendim garibim ve konuğum vardır, 

Çağıran han kızına gidemiyorum. 

 

Böylece zengin cevap söyleyerek 

Yolcu oturmuştu gülümseyerek, 

Zengin gitmeyecek olduktan sonra, 

Şu kızlar gitmişti geri dönerek. 
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313 Ķız ketti bay−batşanıñ sözin alıp, 

Ayaġına ķarañız ķulaķ salıp. 

Ķırıķ ķız jer astınan şıġa keldi, 

Ķolına ér ķaysısı ķılış alıp. 

 

317 Ķızdar ayttı: − Hanşa ķıldı jarlıķ, 

Ķonaġın kelsin, dedi ķasına alıp. 

Jürmeseñ ķılış tiyer moynıña, 

Bildiñ ġoy öleriñdi, tursıñ ne ġıp? 

 

321 Ķızġa erip ķorıķķannan bala jürdi, 

Ķonaġın ķasına ertip ala jürdi. 

Azıraķ jer astımen jürdi−daġı, 

Şam jaķķan altın üyge kelip kirdi. 

 

325 Kirip kelse hanşa otır ķustay jaynap, 

Sarayda gül rayhan bulbul sayrap. 

Süyikti ġaşıķ dostım, keldiñ be, dep, 

Söyledi bay−batşanı külip−oynap. 

 

329 Balanı otırġızdı altın taķķa, 

Patşa tañ ķaladı munday képķa. 

Jolavşı bay−batşa men ķız hanşa, 

Otırdı oynap−külip sol saġatta. 

 

333 Körsetti neşe türli oyın−savıķ, 

Bul ķızdar eş béndeden ķılmas ķavip 

Ġéyiş ķıp işip−jesip şeker−şérbet, 

Otırdı bir−birinen lézzét tavıp. 

 

 

 

 

 

Kız gitti zenginin sözünü dinleyip, 

Sözün sonun dinleyiniz dikkatli. 

Kırk kız yer altından ortaya çıktı, 

Her biri eline kılıç almış 

 

Kızlar söylediler: −Han kızı emretmiş 

Konuğuyla beraber gelsin demiş. 

Yürümezsen kılıç değer boynuna, 

Öleceğini öğrendin ne bakıyorsun 

 

Korkan çocuk kızın peşinden yürüdü, 

Konuğuyla beraber yürüdü. 

Azıcık yer altından geçti de, 

Mum yanan altın eve gelip girmiş. 

 

İçeri giren han kızı kuş gibi parlarmuş 

Sarayda çiçek reyhan bülbül şakırmış. 

- Sevimli aşk dostum, geldin mi,-demiş 

Zengine gülüp oynayıp söylemiş. 

 

Çocuğu oturttu altın tahta, 

Padişah hayret etti böyle duruma. 

Yolcu zengin ile han kızı, 

Eğlenip oturdu o saatte. 

 

Göstermiş farklı oyun eğlence, 

Bu kızlar hiç bendeden korkmamışlar 

Gayiş yapıp içip yeyip şeker-şerbet, 

Oturmuş birbirinden lezzet bulup. 
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337 Otırdı biraz vaķıt oyın oynap, 

Bilgizgey patşa otır işi ķaynap. 

Basılıp oyın−külki, saldı tösek, 

Üy bası eki adamġa özin saylap. 

 

341 Hanşa bay-batşamen birge jattı, 

Bar ma estigeniñ munday kepti? 

Jolavşı da jatsın dep bir ķız alıp, 

Hanşa sol arada jarlıķ etti. 

 

345 Jolavşı bir kéniyzek alsın deydi, 

Ġıyşarat o da ķızıķ körsin deydi. 

Jolavşı lajı joķ bir ķız aldı, 

Jigitter körip pe ediñ munday haldi? 

 

349 Aytķandarın ķılmasa basın alsın, 

Öz obalı özine bolsın dedi. 

Kéniyzek ne ķıl dese, sonı ķılıp, 

Ķudanıñ ķudiretine ķayran ķaldı. 

 

353 Sonımen tañġa jaķın vaķıt boldı, 

Patşa ébden bilde mine sırdı. 

Tañ atıp, kün şıġardıñ mezgilinde, 

Ekevin öz ornına alıp keldi. 

 

357 Bay-batşa jolavşımen üyge kirdi, 

Dükende tamaķ işip otırdı endi. 

Hoş aytıp bay-batşamen amandasıp, 

Patşa öz üyine ķaytıp keldi. 

 

 

 

 

 

Oturmuş biraz vakit oyun oynayıp, 

Padişah otur içinde tutkular kaynayıp. 

Eğlence bitip, yatak sermiş, 

Ev sahibi iki adama kendisini sunmuş. 

 

Han kızı zenginle beraber yatmış, 

Var mı duyduğun böyle kepi ? 

Yolcu da yatsın diye bir kız alıp, 

Han kızı o arada emir etmiş. 

 

Yolcu bir cariye alsın dedi, 

Muhteşem o da mürüvvet görsün dedi 

Yolcu naçar bir kız almış, 

Yiğitler görmüş müydünüz böyle hali? 

 

Söylediklerini yapmazsa idam edilsin, 

Öz vebali boynuna demiş. 

Cariye ne yap dese, onu yapıp, 

Allah’̉ın kudretine hayret etmiş. 

 

Böylece tana yakın vakit olmuş, 

Padişah işte tümüyle sırrı bilmiş. 

Gün ağarıp, güneş doğduğu zamanda, 

İkisini öz yerine getirmiş. 

 

Zengin yolcuyla eve girmiş, 

Artık dükkânda yemek yiyip oturmuş. 

Hoş söyleyip zenginle selamlaşıp, 

Padişah kendi evine geri dönmüş. 
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361 Patşa taķtasına mindi kelip, 

Ķurmettep jigitter tur ölip-öşip. 

Kündegi édetimen el jıyılıp, 

Véziri, ķızmetkeri béri kelip. 

 

365 Tarķattı keşke jaķın ķavım jandı, 

Vézirin Allabergen ķasına aldı: 

- Bir azıraķ ķuralıķ tünde seyil, 

Köretin bir ġajap is jumıs bar-dı. 

 

369 Vézirim, meniñ sözim tıñda, - dedi, 

Heş buġan sabırsızdıķ ķılma, - dedi. 

Ġarip bolıp körelik bir tamaşa, 

Ne bolsa da osı jolı şıda, - dedi. 

 

373 Jolavşı kiyimderin kiyip aldı, 

Betine perdelepin javıp aldı. 

Kündegi ķalıbınan böten bolıp, 

Üyine bay-batşanıñ taġı bardı. 

 

377 - Alıstan jaña kelgen ġarip edik, 

Şaharġa tünde kirip ķalıp edik. 

Ķuday üşin bir meyman ķıla ma 

Birevden sizdi surap tavıp edik. 

 

381 Bay-batşa ayttı: Jaraydı ķonıñızdar, 

Ķudaydıñ büyırġanın köriñizder. 

Aldına ekeviniñ taġam ķoydı, 

Ġaripter, bügin munda bolıñızdar. 

 

 

 

 

 

Padişah tahta bindi gelip, 

Hürmetkar yiğitler aşırı ilgi gösterip. 

Her gündeki gibi millet toplanıp, 

Veziri, hizmetçileri hepsi gelip. 

 

Dağıttı akşama doğru topluluğu, 

Vezirin Allabergen΄i yanına almış: 

- Bir azıcık gece gezi yapalım, 

Bakacak bir mükemmel iş varmış. 

 

Vezirim, benim sözümü dinle, - demiş, 

Hiç buna sabırsızlık yapma, - demiş. 

Garip olup izleyelim bir şahane, 

Ne olsa bile bu sefer dayan, - demiş. 

 

Yolcu kıyafetlerin giymiş, 

Yüzünü perdeyle kapatmış. 

Her gün giydiğinden başka giyip, 

Evine zenginin tekrar gitmiş. 

 

- Uzaktan yeni gelen garip idik, 

Şehre gece gelmiş idik. 

Allah için bir mihman yapar mı diye 

Birisinden sizi sorarak bulup idik. 

 

Zengin söylemiş: - Tamam geceleyin, 

Allah΄ın yazdıgın görün. 

Önüne ikisinin yemek koymuş, 

Garipler, bugün burda olunuz. 
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385 Otırdı taġam işip eki ġarip, 

Balanıñ ekevine ķurmeti anıķ. 

Üşevi otır edi sol arada, 

Ķırıķ ķız şıġa keldi jerdi jarıp. 

 

389 Ķırıķ ķız jer astınan şıġa keldi, 

- Bay-batşa, jüriñiz, dep söz söyledi, 

- Üyimde eki ġarip ķonaġım bar, 

Vaķıtım joķbara almaymınbügin, dedi 

 

393 - Cizge, ķız sol hanşa kelsin, - dedi, 

Ķızıġın bul düniyeniñ körsin, - dedi. 

Renjitpe ķonaġıñız ekev bolsa, 

Ekevi sizben birge jürsin, - dedi. 

 

397 Üşevin sol arada alıp jürdi, 

Véziri munı körip ķayran boldı. 

Azıraķ jer astımen jürdi-daġı, 

Keşegi altın üyge kelip kirdi. 

 

401 Vézir men patşanı ķız bilmedi, 

İşinen Allabergen ķayġı jedi. 

Oyın-külki, tamaşa, ķızıķ ķurmet, 

Tartılıp hoş évezder dürildedi. 

 

405 Ķosılġan ķızıķ ķurmet eki ġaşıķ, 

Biri-birinen lézzét alar avzın aşıp. 

Ékem bar dep hanşanıñ oyında bar 

Jüredi ķız ben jigit ķuşaķtasıp. 

 

 

 

 

 

Oturmuş iki garip yiyip yemek, 

Çocuğun ikisine hürmeti gerçek. 

Üçü otur idi o arada, 

Kırk kız yeri yarıp çıkmış meydana 

 

Kırk kız yer altından ortaya çıktı, 

- Zengin, yürüyünüz, diye söyledi, 

- Evimde iki garip konuğum vardır, 

Zamanım yok gidemem bugün, - dedi 

 

- Size, kız o han kızı gelsin, - demiş, 

Mürüvvetini dünyanın görsün,demiş. 

İncitme konuğunuz iki tane olsa, 

İkisi sizinle beraber gelsin, - demiş. 

 

Üçünü o arada alıp yürümüş, 

Veziri bunu izleyip hayret etmiş. 

Azıcık yer altından geçti de, 

Dünkü altın eve gelip girmiş. 

 

Vezir ile padişahı kız tanımamış, 

İçinden Allabergen evhamlanmış. 

Eğlence şahane, mürüvvetli hürmet, 

Çalınıp hoş besteler, ezgiler çınlamış 

 

Kavuşan mürüvvet hürmetle iki âşık, 

Birbirinden lezzet alıp hoşlanmış. 

Babasının yanında olduğunu anlamadan 

Yürümüş kız ve yiğit sarılıp 
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409 Vézirdiñ sonda turar işi ķaynap, 

Tüni boyı seyilse de işip-oynap. 

Ķırıķ ķız jatpaķşı bop tösek saldı, 

Üy bası eki-ekiden orın saylap. 

 

413 Taġı da hanşa ķız ķıldı jarlıķ, 

Ġaripter jatsın bir-bir ķızdan alıp. 

Aytķanımdı ķılmasa jolavşılar, 

Moynına ķılış tiyip ölmegi anıķ 

 

417 Tösekke jolavşılar jattı barıp, 

Tañdaġan érķaysısı bir ķız alıp. 

Kéniyzek ne ķıl dese sonı ķılıp, 

Boldı dep ne üvaķıyġa ķayran ķalıp. 

 

421 Osınday tüni boyı kördi kepti, 

Ġajayıp körip pe ediñ munday kepti. 

Üşevin tañ atķan soñ ķırıķ ķızdar, 

Üyine bay-batşanıñ alıp ketti. 

 

425 Otırdı endi üşevi ķız ķaytķan soñ, 

Baybatşa berdi taġam tañ taķan soñ, 

Şah, vézir hoş aytısıp jürip ketti, 

Üyinen bay-batşanıñ dém tatķan soñ 

 

429 Patşa vézirmen üyge keldi, 

Üstine altın taķıt minedi endi. 

Tündegi körip kelgen ġajabınan, 

Patşa vézirine söz söyledi. maġ 

 

 

 

 

 

Vezir durur o anda öfkelenip, 

Gece boyu eğlense de içip oynayıp. 

Kırk kız yatacak olup yatak serdi, 

Ev sahibi iki ikiden yer seçip. 

 

Bir daha han kızı emir vermiş, 

Garipler yatsın bir kız alıp. 

Söylediklerimi yapmazsa yolcular, 

Boynuna kılıç değip öleceği belli. 

 

Yatağa yolcular yatmış, 

Her biri seçtiği kızı almış. 

Cariye ne yap dese, onu yapıp, 

Olduğu olaya hayret etmiş. 

 

Gece boyu izlemiş böyle kepi, 

İzlemiş miydin böyle acayip kepi. 

Üçünü gün ağardıktan sonra kırk kız, 

Evine zenginin geri götürmüş. 

 

Oturdu üçü kız gittikten sonra, 

Zengin kahvaltı vermiş sabahta. 

Şah, vezir hoş söyleyip yürüyüp gitti, 

Zenginin evindeki yemekten sonra 

 

Padişah veziri ile eve gelmiş, 

Üzerine altın tahtın binecek artık. 

Gece izlediği acayiplikten, 

Padişah vezirine söz söylemiş. 
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433 -Édildigim kete me meniñ,deydi, 

Buzılġanġa uķsaydı elim, − deydi. 

Halıķtı tüzetemiz dep jürgende, 

Balañnan buzıķ şıķtı seniñ, − deydi. 

 

437 Vézir ayttı: − Aytsañız munı maġan, 

Han patşam, ér nérsege keler şamañ. 

Bul sırdı eş adamzat bilmey ķalsıñ, 

Darġa asıp öltiriñiz bérin tamam. 

 

441 Taķsır han, ne aytasız maġan, dedi, 

Tez isin bitiriñiz tamam, − dedi. 

Jurt esitse süyekke tañba bolar, 

Aķılı munıñ bolar jaman, − dedi. 

 

445 Patşa sol arada ķıldı jarlıķ, 

Boladı bir-aķ künde joķtıķ-barlıķ. 

Ķırıķ ķız ben hanşanı darġa aspaķķa, 

İşine tar zındannıñ ķoydı salıp. 

 

449 Onañ soñ bay-batşanı alıp keldi, 

Dalaġa dar aġaşıñ kelip ķurdı. 

Ġıybrat jurtķa ülgi ķılamın dep, 

Maydanġa şaķırttı şah tamam eldi 

 

453 Jıyıldı dar aġaşķa jannıñ béri, 

Şaharda eş ķalmadı jas pen kéri. 

Bolġan soñ tamaşaġa jurt jıyılıp, 

Darġa as, dep jarlıķ ķıldı ol balanı 

 

 

 

 

 

-Adaletliğim gidecek mi benim,demiş 

Bozulmuş gibi halkım,- demiş. 

Halkı düzelteceğiz diyorken 

Çocuğun yaramaz çıktı senin, - demiş. 

 

Vezir söylemiş: -Söyleseniz bunu bana 

Padişahım, her şeye yeter çaban. 

Bu sırrı kimse bilmeden, 

Darağacına asıp öldürün hepsini 

 

Efendim han, ne söylersiz bana, - dedi, 

Tez işini bitiriniz tamam, - dedi. 

Halk duysa silinmez rezalet olacak, 

Aklı bunun fena olacak, - dedi. 

 

Padişah o arada emir vermiş, 

Yalnız bir günde olabilir yokluk bolluk 

Kırk kız ile han kızını darağacına asmak için 

İçine dar zindanın hapsettiler 

 

Sonradan zengini getirdi, 

Dışarıya dar ağacını gelip yaptı. 

İbret halka örnek kılacağım diye, 

Meydana çağırdı şah tüm milleti. 

 

Toplandı dar ağaca canın hepsi, 

Şehirde genç, yaşlı kimse kalmadı 

Halk izlemeye toplandıktan sonra, 

Dara as, diye emir verdi o çocuğu. 
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457 Balanı darġa as dep ķıldı jarlıķ, 

Bıyşara ġarip bala ķıldı zarlıķ. 

Jendetter balanı alıp jönelgende, 

Ķamalap tura ķaldı ķanşa halıķ. 

 

461 Jurt ayttı:- Bıyşara, ġarıyp bala, 

Patşaġa ne uılıp eñ, ķanday küné? 

Jabılıp biz patşadan tilelik, 

Ménisin ķılġan isiñ aytıp ķara. 

 

465 Bala ayttı: Ey jarandar, köp günahım, 

Kez kelgen munday iske haķ iylahım 

Meni surap alıñız patşadan, 

Razımın érne ķılsa patşahım. 

 

469 Balaġa «jür»- dep jendet urar tayaķ, 

Moynına dardıñ jibin otır tayap. 

Ķadim jurt patşaġa zar jılıdı, 

-Günahın keşeñiz dep, balanı ayap 

 

473 Patşa ayttı: -Suramañdar munı, dedi. 

Men–daġı bir Allanıñ ķulı, - dedi. 

Men keşerge künésin ķoldan kelmes 

Öltirmek şarıyġattıñ jöni deydi. 

 

477 Jurt suradı: - Künésin keşiñiz, - dep, 

Moynınan dardıñ jibin şeşiñiz, -dep. 

Musılmandıķ haķına surap turmız, 

Bul ul bizdiñ emes ķoy dosımız, dep. 

 

 

 

 

 

Çocuğu dara as diye emir verdi, 

Zavallı garip çocuk feryat etti. 

Cellatlar çocuğu alıp yöneldiğinde, 

Kuşatarak duruverdi o kadar halk. 

 

Halk söyledi: - Zavallı, garip çocuk, 

Padişaha ne yaptın, nasıl günah? 

Birlikte padişahtan biz dileyelim, 

Manasını yaptığın işin anlat bakalım. 

 

Çocuk söyledi: Ey, halkım, çok günahım, 

Herkes yapan böyle işi hak ilahım. 

Beni sorup alınız padişahtan, 

Razıyım her ne yapsa padişahım. 

 

Çocuğa ‘yürü’ der cellat sopayla döver 

Boynuna darın ipini dur yaklaştırıp. 

Kadim millet padişaha içini döktü, 

-Günahını affediniz deyip çocuğa acır 

 

Padişah söyledi: - Sormayın bunu,dedi 

Ben de bir Allah΄ın kölesiyim, - dedi. 

Ben günahını affedemem 

Öldürmek şeriatın yasası, dedi. 

 

Halk sordu: -Günahını affediniz, diye, 

Boynundan darın ipini çıkarınız, diye. 

Müslümanlık adına sorup duruyoruz, 

Bu oğul bizden değil ki, dostumuz, diye 
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481 Patşa suraġanġa bere almadı, 

Endi aytpay turuvġa bola almadı. 

Moynına bayladı dardıñ jibin, 

Eş ayla şıbın janġa bola almadı 

 

485 Balanıñ ölerine közi jetti, 

Ġaripke ķuday saldı munday kepti. 

- Bir saġat ayal ber,- dep ġarip bala, 

Jendettiñ bastıġına zarlıķ etti. 

 

489 Balaġa jendet ayttı:- Söyle, - dedi, 

Söziñdi aytatuġın oyla,- dedi. 

Bir saġat ayal berdim ķuday üşin, 

Ķapıda bolma, balam, ķalma,- dedi 

 

493 -Moynıma dardıñ jibin sal, dep ayttı, 

Basımdı ölmestey ġıp jar, -dep ayttı. 

Kiyimimniñ barşasın ķanġa bılġap, 

Meni alıp patşaġa bar,- dep ayttı. 

 

497 Moynına dardıñ jibin ilip saldı, 

Bir soġıp ķılışpenen basın jardı. 

Üsti-basın ķıp-ķızıl ķanġa boyap, 

Aldına patşanıñ alıp bardı. 

 

501 Patşa sol arada kördi munı, 

Moynınan aġıp turġan ķızıl ķanı. 

- Aldımı munı nege alıp keldiñ, 

Öltirmey darġa asıp munı? – dedi 

 

 

 

 

 

Padişah onlara istediklerini veremedi, 

Artık konuşmaya bir şey kalmadı. 

Boynuna bağladı darın ipini, 

Ömrünü kurtaracak çare kalmadı. 

 

Çocuk öleceğine inandı, 

Garibe Allah yazdı böyle kepi. 

- Bir saat mola ver, -diye garip çocuk, 

Celladın başkanına yalvardı 

 

Çocuğa cellat söyledi: - Söyle, - dedi, 

Söyleyecek sözünü düşün, - dedi. 

Bir saat mola verdim Allah için, 

Pişmanlık duyma, yavrum, dedi. 

 

- Boynuma darın ipini bağla, dedi, 

Başımı öldürmeden yar, diye söyledi. 

Tüm giysimi kana bulayıp, 

Beni padişaha götür, diye söyledi. 

 

Boynuna darın ipini asıp bağladı, 

Bir vurup kılıçla başını yaraladı. 

Üst başını kıpkırmızı kana boyayıp, 

Önüne padişahın getirdi. 

 

Padişah o arada görmüş bunu, 

Boynundan akmış kızıl kanı. 

- Önüme bunu niye getirdin, 

Öldürmeden darа asıp? – dedi. 
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505 Jendet ayttı: - Iyé taķsır, bar tilegi, 

Birer söz sizge aytar bar-dı kebi. 

Armanda ketpesin dep erik berdik, 

Sizge aytar sözim bar dep köp tiledi. 

 

509 Patşa ayttı: - Ey bala, aķır öldiñ, 

Bir saġat jendetimnen tilek aldıñ, 

Vaķıtı bir saġatıñ bolıp ķaldı, 

Aldıma söyle, -deydi –nege keldiñ? 

 

513 -Ey patşam, kez kelippin bir ajalġa, 

Aldıñda ġarip boldım amal bar ma? 

Kim eken dep aytarsız ölip ketsem, 

Atı-jönim, meniñ jayım suraġanġa. 

 

517 Aldıña men kelmekke ķadam bastım 

Ķazaġa taġdır Alla duvşarlastım. 

Atı-jönim, vaķıyġamdı suramastan, 

Jalġız-aķ darġa as dep jarlıķ şaştıñ 

 

521 Muhamed ümbetimin, ķudayġa ķul, 

Ayta bersem kevdemde küném mol. 

Surap öltir, ıyé taķsır, vaķıyġamdı, 

Mehnat beynet kördim sapar jol. 

 

525 Aytayın vaķıyġamdı bastan-ayaķ, 

Eş birin körgenimniñ tastamay-aķ. 

Vaķıyġam, taķsır, sizge unap ketse, 

Künémdi keşirersiz janımdı ayap 

 

 

 

 

 

Cellat dedi: Evet efendim,varmış dileği 

Size söyler sözü varmış gibi. 

Pişmanlık duymasın diye erk verdik, 

Size söyler sözü var diye çok dileği 

 

Padişah dedi: - Ey çocuk, zaten öldün 

Bir saat celladımla dilek aldın. 

Vaktin bir saatin geçmiş gibi, 

Önüme söyle, demiş; niye geldin? 

 

-Ey padişahım, ben karşılaştım ecelle, 

Önüne garip geldim çarem var mı? 

Kim olmuş diye sorarsın ölünce 

Ad-soyadım, hakkımda soru sorana. 

 

Ben karşına gelmeye karar verdim, 

Kazaya kader Allah duçar oldum. 

Ad-soyadımı, olayımı sormadan, 

Yalnızca dara as diye emir verdin. 

 

Muhammed ümmetimin, Allah΄a köle, 

Söyle versem benim günahım bol. 

Olayımı öğrenip öldür, efendim, 

Mihnet ıstırap gördüm çok seyahat yol 

 

Söyleyim olayımı baştan sona kadar, 

Gördüğümün hiçbirini bırakmadan. 

Olayım, efendim sizin hoşunuza gitse, 

Günahımı affedersiniz canınız acıyıp 
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529 Düniyede jahan kezgen bir sayaķ, 

Ölimge ġarip janım tur ġoy tayap. 

Vaķıyġamdı bolġanşa ruķsat ber, 

Onan soñ öltire ber ayamay-aķ. 

 

533 Patşa ayttı: - Ruķsat, söyle, - dedi, 

Umıtķanıñ bar bolsa, oyla, - dedi. 

Ne keşermin, ne seni öltirermin, 

Bizge aytpaġan eş nérse ķoyma, dedi 

 

537 - Söyleyin, han patşa, tıñda, - dedi, 

Jıyılsın köp halayıķ munda, - dedi. 

Vaķıyġamdı söyletip öltiriñiz, 

Söyletpey köp ķapada bolma, - dedi. 

 

541 Jıyıldı sol arada ķanşa halıķ, 

Otırdı ol balanı ortaġa alıp. 

Ruķsat patşa bergen soñ söz söyledi, 

Halayıķ tıñdap otır ķulaķ salıp. 

 

545 - Patşam, men bir jürgen ġarip edim, 

Bir hıyyal köñilime alıp edim. 

Jasımda bir paķırdıñ balası ekem, 

Er jetken soñ ér joldı tanıp edim 

 

549 Atam şal, şeşem paķır jetim edim, 

Bir sapar paķırlıķpen etip edim. 

Balası bir kedeydiñ bolsam-daġı 

Ösken soñ külli önerge jetik edim. 

 

 

 

 

 

Dünyada cihanı yalnız gezen birisiyim, 

Ölüme garip canım yaklaşıyor ki 

Yaşadıklarımı anlatmaya izin ver, 

Ondan sonra öldürebilirsin acımadan 

 

Padişah: İzin verdim, söyle dedi 

Unuttuğun varsa düşün,- dedi. 

Ne affederim ne seni öldürürüm, 

Söylemediğin hiçbir şey kalmasın, dedi 

 

- Söyleyeyim, padişah, dinle, - dedi, 

Toplansın çok halk buraya, - dedi. 

Olayımı anlatıp öldürünüz, 

Konuşturmadan çok pişman olma, -dedi 

 

Toplandı o arada ne kadar halk, 

Oturdu o çocuğu ortaya alıp. 

İzin verdikten sonra padişah söyledi, 

Halk dinliyordu ihtimam gösterip 

 

-Padişahım, ben yürüyen bir gariptim 

Gönlümde bir hayal kurmuştum. 

Küçükten bir fakirin evladıydım, 

Büyüdükten sonra her yolu tanımıştım 

 

Dedem yaşlı, annem fakir yetim idim, 

Bir yolculuk fakirlikten yapmış idim. 

Bir yoksulun çocuğu olsam bile 

Büyüdüğümde külli hünerin ehliydim 
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553 Ölimge osı künde turmın dayar, 

Men bilmegen öner joķ, ey jarandar. 

Bir kün üyde otırıp ġarip basım, 

Köñilime sapar jürmek keldi hıyyal 

 

557 Turdım da ķadam bastım ayaġımdı, 

Atım joķ, ķolımda bar tayaġım-dı. 

Aytayın aķırında umıtpañdar, 

Oylap şıķķan hıyyaldı ayaġındı. 

 

561 Sonımen özim şıķtım jayav jolġa, 

Jol bilmey şıġıp kettim japan şölge. 

Ġariptik bul düniyede ķattı kördim, 

Alla raķım ķılmay ma bizdey ķulġa 

 

565 Solayşa men bıyşara jol jürippin, 

Tav men tas, darıyya,aġaş,şöl jürippin 

İzdegenge jetem be dep jürgenimde, 

Onan ķıyın bir iske kez kelippin. 

 

569 Darıyyanıñ eki ay jürdim jaġasında, 

Üş ay jürdim jazıyra dalasında. 

Bir küni tünde uyıķtap jatır edim, 

Tüs kördim bir ġajayıp nanasıñ ba? 

 

573 Patşam, tüsimde aspanġa uştım, 

Baķşaġa Ķap tavında barıp tüstim. 

İşinde altın ķapas sayrap turġan, 

Men kördim tamaşasın eki ķustıñ 

 

 

 

 

 

Ölüme bu günde durmuşum hazır, 

Bilmediğim sanat yok, ey millet. 

Bir gün evde oturup garip başım, 

Gönlüme gezi yapmak hayali geldi. 

 

Durdum da adım bastım ayağımı, 

Adım yok, elimde sadece sopam vardı 

Anlatayım sonuçta unutmayın, 

Düşünülen hayali sonuna kadar. 

 

Öylece kendim çıktım yaya yola, 

Yol bilmeden çıkıp gittim düz çöle. 

Garipliği bu dünyada çok gördüm, 

Allah iyilik etseydi bizim gibi kölelere 

 

Böylece ben zavallı yol yürümüşüm, 

Dağ ve taş, deniz, ağaç, çöl yürüdüm. 

Aradığımı bulur muyum diye yürüdüğümde, 

Ondan zor bir işle karşılaştım 

 

Denizin iki ay yürüdüm yakasında, 

Üç ay yürüdüm engin bozkırında. 

Bir günü gece uyuyarak yatmış idim, 

Bir acayip rüya gördüm inanır mısın? 

 

Padişahım, rüyamda göğe uçmuşum, 

Kaf dağındaki bahçeye inmişim. 

Altın kafes içinde şakıyıp duran, 

Ben izledim iki kuşun şahanesini. 
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577 Ķasına eki ķustıñ bardım jetip, 

Sekildi ķurmet etip, meni kütip. 

Düniyeni sayraġanda ķozġaltķanday, 

Ķalmadı eşbir sırım hoşım ketip 

 

581 Eki ķus sonda ķanat ķaġıp, 

Ķanatınan laġıl, gavhar ottar janıp. 

Ekevi maġan ķarap javap ayttı, 

Tilinen söylegende şarbat aġıp. 

 

585 Men turdım ķayran bolıp tañdanıpta 

Gavhardan bir taķıt tur nurlanıp ta. 

- Üstine bul taķıttıñ otırġın, - dep, 

Eki ķus ķıldı jarlıķ men ġaripke. 

 

589 Otırdım ķus aytķan soñ taķķa barıp, 

Ķaradım töñirekke közim salıp. 

Bir perde jibek, atlas ķuruvlı tur, 

Tamaşa ķılıp turdım ķayran ķalıp. 

 

593 Eki ķus turdı sonda maġan ķarap, 

Söyledi maġan ķarap tamaşalap: 

- Bul perde aldıñdaġı ķuruvlı tur, 

Jasalġan edi ol basta saġan arnap. 

 

597 Jıyıp al, ey adamzat, aķıl hoşıñ, 

Barşası osılardıñ seniñ üşin. 

Mübarak ķolıñmenen perdeni aşıp, 

Adamzat, tamaşa ķıl onıñ işin. 

 

 

 

 

 

Yanına iki kuşun hemen yetiştim, 

Hürmet etmiş gibi oldu, saygı gösterip. 

Dünyayı şakıdığında hareket ettirdiği gibi 

Kalmamış hiçbir sırrım hoşum kaçıp. 

 

İki kuş durdu o zaman kanat çırpıp, 

Kanadında yakut, gevher ateşler yanıp 

İkisi bana bakarak cevap söyledi, 

Dilinden konuştuğunda şerbet akıp. 

 

Ben durmuştum şaşırıp hayrete düşüp 

Gevherden bir taht dur nurlanıp. 

- Üstüne bu tahtın otur, - diye, 

İki kuş kılmış emir ben garibe. 

 

Oturdum kuş söyledikten sonra tahta, 

Baktım etrafa göz atıp. 

Bir ipek, atlas perde asılmış, 

Şahane yapıp durdum hayret edip. 

 

İki kuş durmuş o anda bana bakarak, 

Söyledi bana bakıp temaşa ederek: 

- Önündeki kumaş perde kurulu dur, 

Yapılmış idi ilk baştan sana mahsus 

 

Yığıp al, ey insanoğlu, akıl hoşunu, 

Bunun hepsi senin için. 

Mübarek elinle perdeyi açıp, 

İnsanoğlu, şahane yap onun içini. 

 

 

 

 

 



Kazak Kahramanlık Destanları 

 

254 
 

601 Jürdim taķtın tüsip ķadam basıp 

Kördim ķolımmenen perdeni aşıp. 

Isķırıp bir ajdaha umtılġanda, 

Esimnen tana jazdap asıp-sasıp. 

 

605 Bilmedim sol arada ne ķılardı, 

Şıġadı dep oyladım şıbın jandı. 

Eki ķus sayrap kelip ketip edi, 

Aydahar sım tas bolıp ķulap ķaldı 

 

609 Esimdi turdım sonda jıyıp alıp, 

Men turdım töñirekke közim salıp. 

Taġı da bir perde tur onan artıķ, 

Payımdap, tamaşalap kördim anıķ. 

 

613 Men taġı oġan taman ķadam bastım, 

Perdeni ķolımmenen taġı da aştım. 

Aķırıp bir arıstan jéne umtıldı, 

Ölgenim osı eken dep jaman sastım. 

 

617 Eki ķus jibergende taġı én salıp, 

Arıstan sol arada tüsti talıp. 

Taġı da bir perde tur onan artıķ, 

Payımdap, tamaşalap kördim anıķ 

 

621 Men taġı oġan taman ķadam bastım, 

Perdeni ķolımmenen taġı da aştım. 

Ķıysapsız temir kiygen ésker şıķtı, 

Janımnan ümit üzip jaman sastım 

 

 

 

 

 

Ben yürümüşüm tahttan inip adım atıp, 

Elimle perdeyi açmaya kalktım. 

Islık çalarak bir ejderha saldırdığında, 

Bayılayazdım baskın yaptığında. 

 

Bilmedim o arada ne yapacağımı, 

Canım çıkar diye düşündüm. 

İki kuş şakımaya gelip gitmiş idi, 

Ejderha susup düşüverdi. 

 

Kendime geldim o zaman, 

Ben durdum etrafa dikkatle bakıp. 

Daha da güzel bir perde dur, 

Kavrayıp büyük beğeniyle seyrettim 

 

Ben daha ona yaklaştım, 

Perdeyi elimle bir daha açtım. 

Anırıp bir arslan da saldırdı, 

Öldüğüm yer bu imiş diye şaşakaldım. 

 

İki kuş daha şarkı söylemeye başladı, 

Arslan o arada bayılıp düştü. 

Daha da güzel bir perde dur, 

Kavrayıp büyük beğeniyle seyrettim. 

 

Ben daha ona yaklaştım, 

Perdeyi elimle bir daha açtım. 

Çok sayıda demir giymiş asker çıktı, 

Canımdan ümidimi kesip şaşakaldım. 
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625 Ķılışın suvırıp ala keldi jetip, 

Ot şıġıp közderinen jarķ-jurķ etip. 

Mısalı, ķara şıbın ķıysabı joķ, 

Jıġıldım sol arada esim ketip. 

 

629 Men ġarip sol arada ķaldım talıp, 

Eki ķus jibergende énge salıp. 

Köp ésker moyınsunıp tura ķaldı, 

Ķılışın jarķıldaġan ķınġa salıp. 

 

633 Esim jıyıp, köterip aldım basım, 

Közimnen tıyılmadı aķķan jasım. 

Meniñ bul ķorıķķanımdı körgen soñ 

Külkisi eki ķustıñ boldı basım. 

 

637 Külkisi eki ķustıñ boldı basım, 

Bendeni munday ġarip eş ķılmasın. 

Osınday mehnat kördim taķsır han 

Düniyede ne körmedi muñdı basım? 

 

641 Eki ķus, Taķsır Hânım, taġı küldi, 

Taġı da bir perde tur közim kördi. 

Ķorıķķanımnan bara almay olperdege, 

Ġaribiñ sol arada ķayran boldı. 

 

645 Men ķorķıp perdege bara almadım 

İlgeri jalġız ķadam sala almadım. 

Ne ķılarım bilmedim, laj tappay, 

Jan-jaķķa sasķanımnan alañdadım 

 

 

 

 

 

Kılıcın çıkarıp yaklaştı, 

Ateş çıktı gözlerinden ışıldayıp. 

Mesela, kara sinek sürüsü kadar çok 

Düştüm o arada aklım kaçıp. 

 

Ben garip kaldım bayılıp o arada, 

İki kuş şarkı söylemeye başladığında. 

Çok asker boynunu eğip durakaldı, 

Kılıcını parlayan kına koydu. 

 

Kendime gelip kaldırdım başımı, 

Gözlerimden akan yaşım dinmedi. 

Benim bu korkumu gördükten sonra 

İki kuşun gülüşmeleri çoğaldı. 

 

Gülüşmeleri iki kuşun çoğaldı, 

Bendeyi böyle garip hiç yapmasın. 

Şöyle mihnet gördüm, han efendim 

Dünyada ne görmemiş kederli başım. 

 

İki kuş, han efendim, daha güldü, 

Daha da bir perdeyi gözlerim gördü. 

Korktuğumdan yaklaşamadım o perdeye, 

Garibin o arada hayret etti. 

 

Ben korkup perdeye yaklaşamadım, 

İleri bir de bir adım basamadım. 

Yol bulamadım, ne yapayım bilemedim 

Şaşkın şaşkın etrafıma baktım. 
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649 Eki ķus söz söyledi maġan ķarap, 

Bıyşara, naġıp tursıñ janıñdı ayap, 

Ķorıķpa, saġan endi eş ķater joķ, 

Kire ber, perdege, dep berdi javap 

 

653 Ķolımmen perdeni aşıp kirip bardım 

Jaltaķtap jan-jaġıma közim saldım. 

Üstine altın tösek bir ķız jatır, 

Nur sıypat jamalına ķayran ķaldım. 

 

657 Ķarasam mıysli jupar ıyisi bar, 

Körgen jan ġaşıķ bolıp esten tanar. 

Tolıķsıp on besinde tuvġan ayday, 

Dem alıp uyıķtap jatır, dıbısı bar. 

 

661 Ķasına men otırdım jaķın barıp, 

Taķsır han otırdım men ķayran ķalıp 

Eki ķus bir ġajayıp sayrap edi, 

Jıġılıp men ķalıppın esten tanıp. 

 

665 Sol jerde jıġılıppın aķılım ķaşıp, 

Küşim ketip ķalıptı arıp-aşıp. 

Bir adam: -Talıp jatpa tur, -degesin, 

Ķaradım sol vaķıtta közimdi aşıp. 

 

669 Ġariptiñ ne boladı körgen küni, 

Tüsimde kez keltirgen téñirim munı. 

Ķarasam közimdi aşıp, taķsır hanım, 

Ķuşaķtap otır eken bir ķız meni. 

 

 

 

 

 

İki kuş söz söyledi bana bakarak, 

Zavallı, ne dursun canına kıyamayarak, 

Korkma, artık tehlikeli bir şey yok 

Girebilirsin perdeye, -diye verdi cevap. 

 

Elimle perdeyi açıp giriverdim, 

Korka korka etrafıma bakındım. 

Altın yatağın üzerinde bir kız yatmış, 

Nurlu güzeliğine hayret ettim. 

 

Baksam mis gibi hoş kokusu vardır, 

Gören can âşık olur, bayılır. 

On beşinde dolunay gibi güzel, 

Dinlenip uyuyor, sesi vardır. 

 

Yanına ben oturdum yaklaşıp, 

Han efendi, oturdum ben hayret edip, 

İki kuş mükemmel şakımış idi, 

Düşekalmışım bayılıp. 

 

O yerde düşekalmışım aklım kaçıp, 

Gücüm tükendi, halsiz kaldım. 

- Bayılıp yatma, dur, - dedi bir adam, 

Gözlerimi açıp baktım o zaman. 

 

Garibin ne olacak geçiren günü, 

Rüyada tesadüfen getiren tanrım bunu 

Baksam gözümü açıp, han efendim, 

Kucaklayıp oturmuş bir kız beni 
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673 Otırġan ķasımdaġı ķızdı kördim, 

Darıyġa, ķızdı körip köñildendim. 

Jabıstı ġaşıķ otı jüregime, 

Eş javap ayta almadım, ķayranboldım. 

 

677 Söyledim sol vaķıtta ķızġa ķarap, 

Ķız da közin suzip tur ķılmay taġat. 

Bul ne jer,ata-anañ kim,ķay nésilden, 

Periyzat, esimiñ kim, berşi javap? 

 

681 Ķız ayttı: -Peri emespin, adamzatpın 

Ķızımen osı jerdiñ, osı baķtıñ, 

Évelde meni alla sizge ķosķan, 

Pérmeni osılayşa jalġız haķtıñ. 

 

685 Uġıp al, ġarip adam, menim sözim, 

Kezersiñ mehnatpenen düniye jüzin. 

Zıyr şaharı degen osı bolar, 

Aytayın taġayındap onıñ özin 

 

689 Atamız Tayırmélik ķus patşası, 

Men edim ķız bolsam da baybatşası. 

Bizge jaķın boladı dıyyu, peri, 

Jın menen adamzattıñ eki ortası. 

 

693 Atalar Şémşibanu meniñ atım, 

Meniñ sizge bergen mésliyhatım. 

Ayanı aruvaķtardıñ ras bolsa, 

Boladı Iyranġayıp seniñ atıñ. 

 

 

 

 

 

Yanımda oturan kızı gördüm, 

O dünya, kızı görüp sevindim. 

Aşk ateşi kalbimde yandı, 

Hiç cevap söyleyemedim, hayret şaşırdım. 

 

Konuştum o zaman kıza bakarak, 

Kız da durdu tahat yapmadan. 

-Bura nere, anan-baban kim, hangisoydansın, 

Peri kızı, adın ne, verir misin cevap? 

 

Kız söyledi: -Peri değil, insanoğluyum 

Kızıyım bu yerin, bu bahçenin, 

Evvela beni Allah size ait kılan, 

Fermanı böyle kaderin. 

 

Anla, garip adam, benım sözümü, 

Gezersin mihnetle dünyayı. 

Sihirli şehir denen burası olur, 

Söyleyin tayin edip onun özünü. 

 

Atamız Tayırmâlik kuş padişahı, 

Ben kız olsam bile onun zenginsıyım. 

Bize dev, peri yakın oluyormuş, 

Cin ve insanoğlunun iki ortası. 

 

Benim adım Şamşibanu, 

Bu size veren müşaverem. 

Ayanı ruhların hakikat olsa, 

Olur İyrangayıp senin adın. 
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697 Tüsiñde bir bir körmekpiz osı kezde, 

Köp mehnat şegersiñ japan tüzde. 

Jasımız jıyırma beske kelgen şaķta, 

Vaķıtı neke bolar on bir jılda. 

 

701 Jaġıldı siz ben bizge ġaşıķtan ot, 

Eş bolma, maġan alañ, sabırlıķ et. 

Jüzigimdi aldı da, jüzik berdi, 

Dep ayttı, belgi ķılıp munı ala ket. 

 

705 Eki ķus sayrap ketti évez ķosıp, 

Men boldım ġaşıķ köñilim ösip. 

Davısı eki ķustıñ ķulaġımda, 

Oyandım, taķsır patşam, sonan şaşıp 

 

709 Osılay boldı, taķsır körgen tüsim, 

Ķalmadı eske tüsse ķıl hoşım. 

Bu künde öler jerge kelip turmın, 

Mehnatı arılmaġan mundı basım 

 

713 Patşam, basķa tüsken bul vaķıyġa, 

Köñilime ġaşıķ otı boldı payda, 

Ne baydıñ, ne patşanıñ ulı emespin, 

Baramın sorlı basım endi ķayda?! 

 

717 Taķsır han, tüsim maġlum ķıldım, 

Hér ne bolsa alladan bolar dedim. 

Tévekel haķ jazġanın köreyin dep, 

Jaġalap darıyyanı jüre berdim. 

 

 

 

 

 

Rüyanda bir göreceksin bu vakti, 

Çok sıkıntı çekeceksin düzde. 

Yaşımız yirmi beşe gelen çağınızda, 

Nikahlanırız on bir yılda. 

 

Sizle bende aşk kıvılcımı tutuştu, 

Hiç merak etme bana, sabret. 

Yüzüğümü aldı da yüzük verdi, 

Diye söyledi, bilge olarak bunu al git. 

 

İki kuş şakıyıp gitti şarkı söyleyerek, 

Ben kıza âşık oldum sevinerek. 

Sesi iki kuşun kulağımda, 

Uyandım, han efendim, çok korkarak. 

 

Böyle oldu, efendim, gördüğüm rüyam, 

Kalmadı hatırlasam akıl hoşum. 

Bu günde ölecek yerime geldim, 

Azaptan kurtulamadı kederli başım. 

 

Padişahım, başıma geldi bu olay, 

Gönlüme aşk ateşi doğdu. 

Ne zenginim ne de padişah oğluyum 

Artık nereye gidecek biçare başım. 

 

Han efendim, rüyamı malum yaptım, 

Her ne olsa Allah΄tan olur dedim. 

Tevekkül kaderin yazdıġını görmek için 

Denizyın kıyısından yürüverdim. 
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721 Ķudanıñ ér ne ķılsa erik özinde, 

Ġaşıķtıķ janġa battı bul kezimde. 

Jaġalap darıyyanı kele jatsam, 

Bir keme körinedi suv jüzinde 

 

725 Kemeni körgennen soñ türdm ķarap, 

Darıyyanı kele jatır keme janap. 

Jalġız meni körgen soñ kemeşiler, 

Toķtatıp tura ķaldı janasalap. 

 

729 Toķtalıp keme turdı suv jüzinde, 

Allanıñ ér ne ķılsa erik özinde. 

Esirkep bir bıyşara ġarip ķoy dep, 

Kemege lıp meni mingizdi de. 

 

733 Jaratķan barşa jandı bir ķudayım, 

İşimde ġariptikpen köp-dür üvayım 

Bastıġı men ġaripti ķasına alıp, 

Suradı men ġaripten méni-jayım. 

 

737 Söyledim üvaķıyġamdı bastan-ayaķ, 

İşinde eşteñeni tastamay-aķ. 

Turaġı, mekeni joķ bir ġarip dep, 

Kerüven halķı turadı béri de ayap. 

 

741 Ġarip dep kerüven halķı esirkedi, 

Esirkep tamaķ penen kiyim berdi. 

Adamzat oyın-külki sayıķpenen, 

Darıyyanıñ ortasımen jüre berdi. 

 

 

 

 

 

Hudayın her ne yapsa haktır özünde, 

Aşk canıma çok dokundu o zaman. 

Denizin kıyısından yürüdüğümde, 

Bir gemi gördüm su yüzünden. 

 

Gemiyi gördükten sonra bakadurdum, 

Gemi deniz kenarına geliyor yaklaşıp. 

Gemiciler beni yalnız gördükten sonra, 

Durdurup durakaldı yanaşıp. 

 

Mola verip gemi durdu su yüzünde, 

Allah’ın her ne yapsa erk özünde. 

Esirgeyip bir zavallı garip ki diye, 

Beni alıp gemiye bindirdi. 

 

Yaratmış her canı bir Allah’ım, 

İçimde gariplikten çok vardır vehim. 

Komutan ben garibi yanına alıp, 

Sordu ben garipten durumumu. 

 

Anlattım olayımı baştan sona kadar, 

Hiçbir şeyi bırakmadan. 

Durağı, mekânı yok bir garip diye, 

Kervan halkı durmuş acıyıp. 

 

Garip diye kervan halkı esirgedi, 

Esirgeyip yemek ve giyim verdi. 

İnsanoğlu eğlence oyun ile, 

Denizin ortasında yürüverdi. 
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745 Jartķan jannıñ bérin ķudiretti, 

Birtalay bul arada künder ötti. 

Ķızıķpen kele jatıp, taķsır hanım, 

Alladan raķat ketip, mehnat jetti. 

 

749 Neşe kün darıyyadan keme jürdi, 

Bilmedik ķızıķpenen ötken kündi. 

Jel soġıp ķubıladan, taķsır hanım, 

Ķap-ķara darıyya jüzi boran boldı. 

 

753 Ķap-ķara darıyya jüzin boran bastı, 

Tolķını aspan kökke aralastı. 

Janınan bir şıbınday ümit üzip, 

Adamdar kemedegi jaman sastı. 

 

757 Ķapķara kündizgi kün tündey boldı, 

Adamzat tüsi ķaşıp küldey boldı. 

Kemeniñ işi-tısın tolķın soġıp, 

Birin-biri körmestey künder boldı. 

 

761 Kemeni tavday tolķın soķtı jéne, 

Sol jerde keme boldı para-para. 

Ķırıldı ķanşa adam suvġa ketip, 

Ķudaydıñ ķudiretine ķara-séné 

 

765 Mal-mülik, adam béri boldı hérab, 

Ķarañġı darıyya jüzi jatır borap. 

Ér adam öz janımen élek boldı, 

Birevdiñ birev bilmes halin surap. 

 

 

 

 

 

Yaratılmış canın hepsi kudretli, 

Birkaç bu arada günler geçti. 

Mürüvvetle geliverір, han efendim, 

Allah’tan rahat gidip, mihnet geldi. 

 

Kaç gündür denizden gemi yürüdü, 

Eğlenceden anlamadık geçmiş günleri. 

Rüzgâr esip güneybatıdan, han efendim, 

Simsiyah deniz yüzü fırtına oldu. 

 

Simsiyah deniz yüzü fırtına bastı, 

Dalgası gökyüzüyle karıştı. 

Hayattan umudunu kesip, 

Gemideki adamlar çok korktu. 

 

Kapkara gündüz gece gibi oldu, 

Uykusu kaçıp insanoğlu paniklendi. 

Geminin içini dışını dalga vurup, 

Birbirine benzemeyen günler geçti. 

 

Gemiyi dağ gibi dalga vurdu, 

O yerde gemi paramparça oldu. 

Birkaç adam suya gidip öldü, 

Allah’ın kudretine baksana. 

 

Mal-mülk, adam hepsi harap oldu, 

Karanlık deniz yüzü esip durdu. 

Her adam öz canıyla uğraştı, 

Birbirinin hâlini öğrenemedi. 
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769 Ajalsız pendeni Alla şın saķtaydı, 

Dévletti téñirim berse kim tappaydı, 

Ķarmanıp bıyşara, taķsır hanım, 

Ķuşaķtap jatıp aldım bir taķtaydı 

 

773 Darıyyada taķtay jürdi şır aynalıp, 

Ġaripte söyler hal joķ til baylanıp. 

Basılıp bir üvaķıtta tolķın toķtap, 

Körindi künniñ közi nurġa aynalıp. 

 

777 Ķırıldı ķanşa adam tolķın ķaġıp, 

Ölimnen minip taķtay aman ķalıp. 

Ya Alla, öziñ saķta bendeñdi dep, 

Jöneldim taķtaymenen tömen aġıp. 

 

781 Birde olay aġadı, birde bulay, 

Allaġa jalınamın jılay-jılay. 

Assız-suvsız kelemin küni-tüni, 

Ķanday küyge salar dep ķudayımay. 

 

785 Ķarasam körinbeydi suvdan bölek, 

Suv jüzi körinedi, döp-döñgelek. 

Patşa téñirim bendeni saķtamasa, 

Jolında ġariptiktiñ ölsem kerek. 

 

789 Éveli şıġıp edim ékemdi izdep, 

Onda nésip aydadı jıyhan kezbek. 

Ķudaya, men razımın salġanıña, 

Ķanatsız ķusķa uķsadıķ suġa jüzbek 

 

 

 

 

 

Ecelsiz bendeni Allah saklasaydı, 

Tanrım zenginlik verse kim bulmazdi, 

Kavranıp ben biçare, han efendim, 

Kucaklayıp yatıverdim bir tahtayı. 

 

Denizde tahta döndü durmadan, 

Garibin söyler hâli yok dili tutulup. 

Bir zaman dalga yavaşlanıp durdu, 

Gözüktü günün gözü aydınlanıp. 

 

Kaç adam kırıldı dalgayla vurulup, 

Ölümden tahtaya binerek sağ kalıp. 

O Allah, özünü sakla bendendi diye, 

Yöneldim tahtayla aşağıya akıp 

 

Bir böyle ağadı, bir şöyle, 

Allah’a yalvarıyorum ağlaya ağlaya. 

Aç susuz geliyorum gece gündüz, 

Nasıl hâle düşürür diye Allah’ım. 

 

Baksam gözükmüyor sudan ayrı, 

Su yüzü gözükyor yusyuvarlak. 

Allah’ım bendeyi saklamasa, 

Yolunda garipliğin ölür müyüm. 

 

Evvela çıkıp idim babamı arayıp, 

Oraya nesip yöneldirdi cihan gezdirip. 

Ya Rabbim ben razıyım yaptıklarına, 

Kanatsız kuşa benzedik suda yüzüp. 
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793 Darıyyada ķalar meken şıbın janım, 

Zar ķıldım bir allaġa, taķsır hanım. 

Ġaşıķtı tüste körgen bir köre almay, 

Balıķķa jem bola ma ġaziz basım? 

 

797 Taķsır han, ġarip ķulıñ zar jlaydı, 

Kim bilsin suv jüzinde bizdiñ jaydı. 

On kün, on tün aġızdı taķtaydı jel, 

Sonda da bir ķurġaķ jer tabılmadı 

 

801 Körindi on künnen soñ bir ķurġaķ jer 

Ķurġaķķa aydap keldi taķtaydı jel. 

Ķurġaķķa şıķķannan soñ şükir ķıldı 

Taķsır han, ķudanıñ ķudiretin kör. 

 

805 Ķurġaķķa şıķķannan ķıldım şükir, 

Taķsır han, birķudaydıñ ķudiretin kör, 

Ķarasam közimdi aşıp töñirekke 

Darıyyanıñ jaġasında bir şahar tur 

 

809 Bıyşara jürdim sonda şaharġa taman, 

Ķudaya, saķtay gör dep esen-aman. 

Bul şahar musılman ba, ya képir me, 

Basıma tüsedi dep ķanday zaman. 

 

813 Aştıķtın, taķsır patşa, halden kettim, 

Közimnen ķan aralas jastı töktim. 

Kün batıp tün bolġan soñşaharġajaķın, 

Ķıysapsız köp molaġa éreñ jettim. 

 

 

 

 

 

Denizde kalır mıymış biçare canım, 

Derdimi döktüm Allah’a, han efendim. 

Rüyamdaki aşkı hayatta hissetmeden, 

Balığa yem olacak mı aziz başım? 

 

Han efendim, garip kölen içini döküyor, 

Kimbilir su yüzünde bizim hâli. 

On gün, on gece rüzgâr akıttırdı tahtayı, 

Fakat bir kuru yer bulunmadı. 

 

Gözüktü on günden sonra bir kuru yer, 

Karaya gönderdi tahtayı rüzgâr. 

Karaya yetiştikten sonra şükrettim, 

Han efendim, bir Allah’ın kudretini gör 

 

Karaya yetiştikten sonra şükrettim, 

Вir Allah’ın kudretine bak, һan efendim. 

Gözümü açıp baksam etrafıma, 

Bir şehir var denizin kenarında 

 

Biçare şehire doğru yürüdüm, 

Аllah korusun diye saü salim. 

Müslüman veya kafir mi bu şehir, 

Başıma nasıl bir zamanlar gelir 

 

Açlıktan, han efendim, hâlden gittim, 

Gözlerimden kanla karışmış yaşı döktüm. 

Güneş batıp gece olunca şehre yakın, 

Hesapsız çok mezara zorla yetiştim. 
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817 Şaharġa tün bolġan kire almadım, 

Ķay jerge jatarımdı bile almadım, 

Bar eken bir zıyrat kümbezdegen, 

İşine kireyin dep oy oyladım. 

 

821 İşine esik aşıp kirip aldım, 

Taķsır han, halim ķurıp ķaljıradım. 

Kümbezge kirgen soñ ķayda baram, 

Bıyşara halim bitip, uyıķtap ķaldım. 

 

825 İyé taķsır, sol kümbezde ķaldım jatıp 

Tınıġıp, raķatķa ķaldım batıp. 

Ķarasam bir mezgilde türegelip, 

Sarġayıp keledi eken tañ da atıp. 

 

829 Kümbezdiñ işi jarıķ boldı-av aķır, 

Ķardım jan-jaġıma ġarip paķır. 

Bir sandıķ kisi boyı, taķsır hanım, 

Jıltırap topıraķtan şıġıp jatır. 

 

833 Ornımen türegeldim ķadam basıp, 

Ķaradım sol sandıķtıñ avzın aşıp, 

İşinde sol sandıķtıñ bir ķız jatır, 

Taķsır han, bul arada ķaldım sasıp. 

 

837 Sandıķta éyel adam ölip jatır, 

Tañdanıp ķarap turdım ġarip paķır. 

Ne sebepten ölgenin bileyin dep, 

Köterip aldıma alıp turdım aķır 

 

 

 

 

 

Şehire gece olduğundan giremedim, 

Nereye yatarım bilemedim. 

Varmış bir kabir kubbe gibi, 

İçine onun girmeyi düşündüm. 

 

Kapısını açıp içine girdim, 

Han efendi, hâlim gidip bitkin düştüm. 

Kubbeye girince nereye gideyim, 

Biçare hâlim bitip uyuyakaldım. 

 

Ya efendi, o kubbede yatakaldım, 

Dinlenip rahata batakaldım. 

Baksam bir zaman ayağa kalkıp, 

Geliyormuş gün ağarıp. 

 

Kubbenin içi aydınlandı sonuçta, 

Baktım ben garip fakir etrafıma. 

Kişi boyundaki bir sandık, han efendim, 

Parlayıp çıkıyor topraktan. 

 

Yerimden kalktım adım basıp, 

Baktım o sandığın ağzını açıp. 

İçinde o sandığın bir kız yatmıştı, 

Han efendim, bu arada kaldım şaşıp 

 

Sandıkta kadın öleyatmış, 

Şaşırıp bakadurdum garip fakir. 

Neden öldüğünü öğreneyim diye, 

Yerden alıp çıkardım artık 
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841 Basına ķılışpenen şapķan eken, 

Ķızıl ķan öne boyın jpķan eken. 

Ol ķızdıñ kevdesinen janı şıķpay, 

Ķız bayġus şala jansar jatķan eken 

 

845 Ķız bayġus şala jansar jatır eken, 

Bendege ölim şirkin jaķın eken. 

Bir dorba sandıķtaġı alıp körsem, 

On şaķtı ķızıl dildé altın eken. 

 

849 Ķız ġarip sol arada demñn aldı, 

Söylerge bıyşarada hal bolmadı. 

Altının ķolıma alıp şahar bardım, 

Ķaldırıp sol araġa ġazıyz jandı. 

 

853 Altındı aldım-daġı şahar kettim, 

Tamaķ jep osı jolda ķorek ettim. 

Bir ķatar tamaķ alıp as bazardan, 

Ķasına ķız ġariptiñ kelip jettim. 

 

857 Bazardan tamaķ alıp ķızġa keldim, 

Azıraķ ķız ġaripke tamaķ berdim. 

Tamaķtan birazıraķ dém tatķan soñ, 

Ķozġalıp ķız söylevge hali keldi. 

 

861 Ķız ġarip tamaķ işip hali kirdi, 

Tüzelip künnen künge tévir boldı. 

Ķudayġa mıñ mértebe şükir ķılıp, 

Az-azdap söyleytuġın halge keldi 

 

 

 

 

 

Başı kılıçla kesilmiş, 

Tüm vücudu kızıl kanla örtülmüş. 

Gövdesinde kızın canı çekişip, 

Zavallı kız ölmek üzere kalmış. 

 

Zavallı kız ölmek üzere kalmış, 

Bendeye ölüm yakınmış. 

Sandıktaki bir torbaya alıp baksam, 

On kadar kırmızı dilda altın varmış. 

 

Garip kız o arada nefes aldı, 

Söylemek için biçarede hâl olmadı. 

Altını elime alıp şehre gittim, 

Bırakıp oraya aziz canı. 

 

Altını aldım da şehre gittim, 

Yemek yiyip bu yolda beslendim. 

Bir sürü yemek alıp pazardan, 

Yanına garip kızın geri döndüm. 

 

Pazardan yemek alıp kıza geldim, 

Garip kıza biraz yemek verdim. 

Yemeğin tadını aldıktan sonra, 

Kız kıpırdayıp söylemeye hâli geldi 

 

Yemek yedikten garip kızın hâli geldi, 

Düzelip günden güne iyileşti. 

Allah’a bin defa şükür kılıp, 

Az azdan söyleyecek duruma geldi. 
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865 Öziniñ ķolımenen taġam jedi, 

Ornınan türegelip, kiyim kiydi. 

Oñalıp, jaraları tamam bitip, 

Adamzat ķalıbına ķayta keldi 

 

869 Oñalıp ķalıbına ķayta keldi, 

Ķız meni ġaribim dep esirkedi. 

─Ay ġarip, eri kel, dep, ķasına alıp 

Ķız maġan sol vaķıtta söz söyledi. 

 

873 ─ Bıyşara, ġarip jigit, şaharġa bar, 

Tüsirdi munday iske parüvardiygér. 

Bul zıyrat bolmaydı bizge meken, 

Şahardan bir jaķsı üydi péterge al. 

 

877 Men barıp şahar işin araladım, 

Érbir jaķsı üylerge közim saldım. 

Bir-eki ay osında turamın dep, 

Şahardan bir jaķsı üy péterge aldım. 

 

881 Biz jürdik keş bolġan şaharġa taman 

Ķorķamın boladı dep ķanday zaman 

Kün batıp tün ķarañġı bolġan kezde, 

Biz keldik péter üyge esen-aman. 

 

885 Eki-üş kün sonda jatıp aldıķ ķorek, 

Biz aldıķ üy işine kerek-jaraķ. 

Bir küni ķasına ķız şaķırıp alıp: 

Ġarip, dep, söyledi ķız maġan ķarap: 

 

 

 

 

 

Kendi elleriyle yemek yiyebildi, 

Yerinden kalkıp, giyim giyebildi. 

İyileşip, yaraları kapanıp, 

İnsan hâline tekrar döndü. 

 

İyileşip hâline tekrar döndü, 

Kız beni garibim diye esirgedi. 

-Ey garip, gel buraya, diye yanına çağırıp 

Kız bana o zaman söz söyledi. 

 

- Biçare, garip yiğit, git şehre, 

Getirdi Allah böyle hâle. 

Bu mezar olamaz bize mekân, 

Şehirden bir güzel evi kirala 

 

Ben gidip şehir için gezdim, 

Her bir iyi eve dikkatle baktım. 

Bir iki burda yaşayacağım diye, 

Şehirden bir güzel ev kiraladım. 

 

Akşam olduğundan şehire doğru gittik, 

Korkuyorum nasıl zamanlar olacak. 

Gün batıp gece karanlık vaktinde, 

Biz geldik kiralanmış eve sağ salim. 

 

İki üç gün orda yatıp aldık yemek , 

Biz aldık eve gerekli eşya. 

Bir günü kız yanına çağırdı: 

-Garip, - diye, söyledi kız bana bakarak 
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889 -Bıyşara, kün köremiz ķayda barsaķ, 

Kün köremiz bul jerde késip ķılsıķ. 

Ekevimiz éreket ķıp turar edik, 

Osı üydi ne ķıladı satıp alsaķ. 

 

893 Men ayttım: Turmın sözdi unatıp 

Otırmız eki ġarip taġam tatıp. 

Ķolımızda bir tıyın pulımız joķ, 

Bul üydi biz alamız ķaydan satıp 

 

897 ─ Ras, ġarip, ķaltada pulımız joķ, 

Pul bolsa satıp alsaķ unaytın ķup. 

Alla taġala raķım ķılmas ma eken, 

Degen meniñ ümitim köñilime toķ 

 

901 Olay bolsa alıp kel ķaġaz, ķalam, 

Bir kisige jazayın biraz sélem. 

Sol kisige aparıp hatımdı ber, 

Ķayırı bolmas pa eken bizge degen. 

 

905 Bıyşara, bul hattı alıp bazarġa bar, 

Sonda bar ülken düken köziñdi sal. 

İşinde sol dükennniñ aķ séldeli, 

Bayķasañ otıradı bir kéri şal. 

 

909 Sol şalġa aparıp ber üşbüv hattı, 

Eşkimge paş ķılmañız sır sıypattı. 

Bul hattı öziñiz de oķıma, ─ dep, 

Jelimdep berdi ķolġa amanattı. 

 

 

 

 

 

-Biçare, gün geçiririz nereye gitsek bile, 

Gün geçiririz bu yerde iş yapsak. 

İkimiz hareket yapıp durur idik, 

Bu evi satın alsak ne olacak. 

 

Ben dedim: -Duruyorum önerine sevinip 

Oturuyoruz iki garip yemek yiyip. 

Elimizde bir kuruş paramız yok, 

Bu evi biz nasıl satın alacağız? 

 

- Evet, garip, cebimizde paramız yok, 

Paramız olsa satın alsak sevinirdik çok. 

Allahım iyilik yapmaz mıymış, 

Diye benim gönlümde umudum çok. 

 

Böyle ise alıр gel kâğıt, kalem, 

Bir kişiye yazıyım biraz selam. 

O kişiye mektubumu getiriver, 

Hayrı olmaz mıymış bize diye. 

 

Biçare, bu mektubu alıp pazara git, 

Orada bir büyük dükkânı ara. 

O dükkânın içinde beyaz sarıklı, 

Dikkatle baksan oturacakmış bir yaşlı. 

 

O yaşlıya götür bu üçgen mektubu, 

Kimseye belirtmeyin sırrınızı. 

Bu mektubu kendin de okuma, diye 

Zamklayıp verdi elime emaneti. 
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913 Ķolıma hattı alıp bazar keldim, 

İşine bir dükenniñ köz jiberdim. 

Kez boldı aķsıķaldı bir ķarıyya şal, 

Ékelip sol kisige hattı berdim. 

 

917 Oķıdı şal bıyşara hattı aşıp, 

Ornınan türegeldi asıp-sasıp. 

Ķolına bir ķaltanı ala salıp, 

Altın dildé toltırdı basıp-basıp 

 

921 Ķaltanı şal ékelip berdi ķolġa, 

Men tipti ķaramadım oñ men solġa. 

Bir ķalta élgi şaldan altın alıp, 

Alla, dep üyge taman tüstim jolġa 

 

925 Ġajayıp tañ ķalġanday munı kördim 

Bir ķalta altın alıp üyge keldim. 

Ķarıyya mına ķızdıñ nesi eken dep, 

Ménisin surayın dep pikir ķıldım 

 

929 Ķuvanıp men bıyşara üyge keldim, 

Bir ķalta altın dildé ķızġa berdim. 

Sonda sol ķız söz söyledi külimsirep 

Ķulaġım saldım-daġı tıñdap turdım. 

 

933 -Bıyşara, bir Allaġa şükirlik ķıl, 

Beripti şal bıyşara birtalay pul. 

Vaķıyġa men ġaripten surayın dep, 

Almañız köñiliñizge eşbir pikir. 

 

 

 

 

 

Elime mektubu alıp pazara geldim, 

İçine bir dükkânın baktım. 

Ak sakallı bir ihtiyarla karşılaştım, 

Götürüp o yaşlıya mektubu verdim. 

 

Zavallı ihtiyar mektubu okudu açıp, 

Yerinden kalktı şaşırıp. 

Eline bir keseyi alıverıp, 

Altın dildayla doldurdu tıka basa 

 

Keseyi yaşlı getirip elime tutturdu, 

Ben hiç bakamadım sağa sola. 

Bir kese demin ihtiyardan altın alıp, 

Allah, diye eve doğru yola çıktım. 

 

Acayip gördüğüm gibi hayret ettim, 

Bir kese altın alıp eve geldim. 

Bu ihtiyar kızın kimiymiş diye, 

İşi anlayayım diye düşündüm. 

 

Sevinip ben biçare eve geldim, 

Bir kese altın dilda kıza verdim. 

O zaman kız söz söyledi gülümseyerek 

Can kulağımla dinleyip durdum 

 

- Biçare, bir Allah’a şükür et, 

Vermiş biçare yaşlı epey para. 

Olayı ben garipten öğreneyim diye, 

Almayın gönlünüze hiçbir fikir. 
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937 Ay ġarip, jalınamız jalġız haķķa, 

Jüre ber men jumsasam ér tarapķa. 

Jer alıs, vaķıt joķ osı şaķta, 

Siz men biz vaķıyġa aytıp sırlaspaķķa 

 

941 Köñiliñe eşbir şübé oylamañız, 

Şübé oylap sabırsız siz bolmañız. 

Ne dep aytsam jüre ber, ķızmet etip, 

Nésipten sabırsız bop ķurı ķalmañız 

 

945 Bilmesin eşkim bizdiñ sırımızdı, 

Eşkimge söylemeñiz şınımızdı. 

Savdager esebinde siz jüriñiz, 

Bilmesin eşadamzat munımızdı. 

 

949 Endi bar, osı üydiñ iyesine, 

Surañız ne dep aytķan baġasına. 

Tapsırıp meni haķķa siz jüriñiz, 

Duşpannıñ eşbir tüspey tabasına. 

 

953 Aytķanın ķız ġariptiñ bérin ķıldım, 

Ol üydi köp baġaġa satıp aldım. 

Üy işine kerekti jabdıķ alıp, 

Ne dévir saymandı üy bolıp ķaldım. 

 

957 Ķız, aķıl neşe türli uġındırdı, 

Eş adam bilmesin dep bizdiñ sırdı. 

Savdager bir bay-batşa sekildenip, 

Ķız meni bastan-ayaķ kiyindirdi 

 

 

 

 

 

Ey garip, yalvarıyoruz yalnız Hakka, 

Yürüyüver ben göndersem her tarafa. 

Yer uzak, vakit yok bu zamanda, 

Siz ve biz olayı söyleyip sırrı paylaşmaya 

 

Gönlünüzde hiç şüphelenmeyiniz, 

Şüphelenip siz sabırsız olmayınız. 

Ne söylesem de yürüver, hiızmet edip, 

Sabırsız olup cascavlak kalmayınız. 

 

Bilmesin kimse bizim sırrımızı, 

Hiç kimseye söylemeyiniz gerçeğimizi. 

Tüccar hesabını da siz yapınız, 

Bilmesin hiçbir insan bunu. 

 

Şimdi git, bu evin sahibine, 

Sorunuz söylediği fiyatını. 

Bir Hakka beni emanet edip siz gidiniz, 

Hiç düşmeden düşmanın tuzağına. 

 

Garip kızın söylediklerini yaptım, 

O evi yüksek fiyata satın aldım. 

Ev içine gerekli eşya alıp, 

Epeyce eşyalı ev sahibi oldum. 

 

Kız farklı bir akıl verdi, 

Hiç kimse bilmesin diye bizim sırrı. 

Tüccar bir zengin gibi, 

Kız beni baştan ayağa kadar giydirdi. 
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961 Ķız ayttı: -Sözim tıñda, asıl zatım, 

Öziñ bir ķarap tursam bay-batşasıñ. 

Üyde otırıp ķaytesiñ, ey bıyşara, 

Aralap kör şahardıñ tamaşasın. 

 

965 Aralap kör şahardıñ işi-tısın, 

Üyge kelip ketersin erte-keşin. 

Şetinde bul şahardıñ bir baķşa bar, 

Jalġız-aķ tamaşa etpe onıñ işin. 

 

969 İşine ol baķşanıñ barmaġaysız, 

Ey ġarip, meniñ sözim añdaġaysız. 

Ķızıġıp ol baķşaġa kiremin dep, 

Bélege kiriptar bop ķalmaġaysız 

 

973 Şahardı tamaşa etip araladım, 

Sodan soñ ol baķşaġa jetip bardım. 

Sırtınan ķarap tursam beyne jumaķ, 

Ķudanıñ ķudiretine ķayran ķaldım 

 

977 Baķşaġa ķarap turdım közim salıp, 

Sayrap tur bulbuldarı küyge salıp. 

Jel soķsa sıldıraydı aġaştarı, 

Japıraġı injüv-marjan ottar janıp. 

 

981 Topıraġı-jupar, tası-injüv marjan, 

Jemisteri pisip turġan aluvan aluvan 

Basımnan aķıl hoşım kete jazdı, 

Oyladım baķşa ġoy dep tüste körgen 

 

 

 

 

 

Kız söyledi: - Sözümü dinle, asılım, 

Özüne bir baksam zenginsin. 

Evde oturup ne yaparsın, ey biçare, 

Gezerek izle şehrin şahanesini 

 

Gezerek izle şehrin içini dışını, 

Eve bir uğrarsın er geç. 

Bu şehrin kenarında bir bahçe vardır, 

Yalnızca merak etme onun içini. 

 

İçine o bahçenin girmeyeceksiz, 

Ey garip benim sözümü anlayacaksınız 

Merak salıp o bahçeye gireceğim diye, 

Belaya girmiş olmayın. 

 

Şehri şahane yapıp gezdim, 

Sonradan o bahçeye eriştim. 

Dışından bakadursam cennet gibi, 

Huda’nın kudretine hayret ettim. 

 

Bahçeye bakadurdum dikkatle bakıp, 

Şakıyor bülbül şarkı söyleyip. 

Rüzgâr esse şangırdadı ağaçları, 

Yaprakları inci mercan şerare gibi parıldadı. 

 

Toprağı leylak, taşı inci mercan, 

Meyveleri yetişmiş koskocaman. 

Başımdan akıl hoşum gideyazdı, 

Rüyamdaki bahçe diye düşündüm. 

 

 

 

 

 



Kazak Kahramanlık Destanları 

 

270 
 

995 Ķarasam laġıl gavhar onıñ tası, 

Düniyede ne körmeydi bende ġasé 

Joġarı aġaştarġa ķarap tursam, 

Asüvlı ér aġaşta adam bası. 

 

989 Köñilime ķorķuv tüsti munı körip 

Aķıl hoşım ķalmadı, ketti jelik. 

Ķorıķķannan ayaķtı éreñ bastım, 

Aķılı ķızdıñ aytķan oyġa kelip. 

 

993 Ķudayım mehnat bergen bul basıma 

Alla raķım ķılar ma köz jasıma. 

Baķşadan keş bolġan keyin ķaytıp 

Men keldim munı körip ķız ķasına. 

 

997 Üyime keş bolġan soñ ķaytıp keldi 

Baķşadan körgenimdi aytıp keldim. 

Otırdım üyge kelip ķız ķasına, 

Tamaşa raķatķa batıp köñilim. 

 

1001 Düniyede munan ķızıķ körealmadım 

Köp ķarap ol baķşaġa tura almadım. 

Nasıyhat seniñ aytķan oyġa tüsip, 

İşine ol baķşanıñ kire almadım. 

 

1005 ─Bek jaķsı bolġan eken kirmegeniñ, 

Ķor bolmaysız sözimdi oylaġanıñ. 

Taġı da erteñ barıp tamaşa ķıl, 

Bar şıġar bul şaharda körmegeniñ. 

 

 

 

 

 

Baksam kızıl renkli yakut onun taşı, 

Dünyada neyi görmez bende zavallı. 

Büyük ağaçlara bakadursam, 

Asılı her ağaçta adam başı. 

 

Gönlüme korku geldi bunu görüp, 

Akıl hoşum kalmadı, gitti coşkunluk. 

Korktuğumdan ayağımı zorla bastım, 

Kızın nasihatını hemen hatırladım 

 

Hudam mihnet vermiş bu başıma, 

Allah iyilik eder mi gözyaşıma. 

Bahçeden geç olunca geri dönüp, 

Ben geldim bunu verip kız yanına. 

 

Evime geç olduktan sonra geri döndüm, 

Bahçeden gördüğümü anlattım. 

Oturdum eve gelip kızın yanına, 

Harika rahata batıp gönlüm 

 

Dünyada bundan güzelini göremedim, 

Çok bakıp o bahçeye duramadım. 

Senin söylediğin nasihatı hatırlayıp 

İçine o bahçenin giremedim. 

 

- Pek iyi olmuş girmediğin, 

Doğru olmuş sözümü dinlediğin. 

Daha yarın da gidip şahane yap, 

Var belki bu şehirde görmediğin 
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1009 Bazarġa erteñ taġı bardım jetip, 

Ér türli ķızıķtarın tamaşa etip. 

Otırġan bir dükende eki patşa, 

Kördim e taķsır hanım turdım kütip 

 

1013 Basında ekeviniñ altın tajı, 

Jüzi nurlı müléyim bir minezdi, 

Ekevi eki altın taķķa mingen, 

Jarasķan ekeviniñ oyın-ézili. 

 

1017 Halıķķa sol jerde tur jarlıķ şaşıp 

Alıstan tıñdap halıķ tur ķarasıp. 

Sarbazdan otız jigit aldında tur, 

Adam jaķın barmaydı ķadam basıp. 

 

1021 Adamnan artıķ etip sır-sévletin, 

Ķılıp tur otız jigit ém ķızmetin. 

Tamaşa ķıp ķarap tur mıñ san adam, 

Ol eki patşanıñ nur kelbetin. 

 

1025 Tamaşa neşe türli oyın-külki, 

Adamġa siré bitpes şıray körki. 

Neşe türli oyınşı deseñiz bar, 

Patşanıñ barşasına bar-dür erki 

 

1029 Aġaşta sıbdır etken bulbul sayrar, 

Jarķırap neşe türli suvlar aġar, 

Totı ķus ol aġaştan sélem berip, 

Öz-özinen şaķırmay ķolġa ķonar. 

 

 

 

 

 

Pazara ertesi gün daha gittim, 

Her türlü harika şeyleri şahane ettim. 

Oturmuş bir dükkânda iki padişah, 

Gördüm de han efendim bekledim 

 

Başında ikisinin altın tacı, 

Yüzü nurlu mülayim bir huylu, 

İkisi iki altın tahta binmiş, 

Yakışmış ikisinin oyun şakası 

 

Halka o yerde duruyor emir verip, 

Uzaktan dinleyip millet duruyor bakıp. 

Asker otuz yiğit önünde duruyor, 

Adam yaklaşamaz adım basıp. 

 

Adamdan üstün sayıp sır şatafatın, 

Kılıp duruyor otuz yiğit öz hizmetini. 

Şahane yapıp bakıyor binlerce adam, 

O iki padişahın nurlu görünüşünü 

 

Harika birkaç türlü eğlence, 

Adama herhalde bitmez güzelliği. 

Kaç türlü oyuncu deseniz var, 

Padişahın her şeye varmış gücü. 

 

Ağaçta fısıldayan bülbül şakar, 

Parlayıp kaç türlü sular akar, 

Papağan o ağaçtan selam verip, 

Kendi kendine çağırmadan ele konar. 
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1033 Sol ķustar öz-özinen ķolġa ķonar, 

Adamġa üyrenişti sonda olar. 

Külgizip adamzattı, ķuvandırıp, 

Ķaytadan aġaşına barıp ķonar. 

 

1037 Aġaşta neşe türli jemis pisken, 

Tabaķķa adam tiymey özi tüsken. 

Tutķasız tostaġandar özi kelip, 

Ķolmen tutpay ér adam şérbét işken 

 

1041 Ķarasañ işi tolı türli tamaķ, 

Tamaşa oyın ķızmet tursañ ķarap. 

Eşkim onı ķolımen ustamay-aķ, 

Aldıña özi keler altın tabaķ. 

 

1045 Bir körgen ekinşige bolar ķumar, 

Ekinşi körmegender esten tanar. 

Kün batıp keş bolġan ķarap tursam 

Öz-özinen jaġılar seksen fonar 

 

1049 Men paķır ķayran boldım munısına, 

Nanıñız, üşbüv sözdiñ rasına. 

Kün batıp, keş bolġan soñ, eyjarandar, 

Taġı da ķaytıp keldim ķız ķasına. 

 

1053 Otırdım ķıytıp kelip ķız ķasına, 

Mehnatım tolıp jıtır bir basımda. 

Ne kördiñ dep ķız paķır suraġan soñ 

Vaķıyġa barın ayttım joldasıma 

 

 

 

 

 

O kuşlar kendi kendine ele konar, 

O zaman insanaa alışmış onlar. 

Güldürüp insanları, sevindirip, 

Tekrardan ağaça dönüp konar 

 

Ağaçta birkaç türlü meyve yetişmiş, 

Tabağa insan değmeden kendi düşmüş 

Sapsız bardaklar kendileri gelip, 

Elleriyle tutmadan herkes şerbet içmiş. 

 

Baksan içi türlü yemekle dolu, 

Güzel oyun hizmet bakadursan. 

Kimse onu elleriyle tutmadan, 

Önüne kendisi gelir altın tabak 

 

Bir gören ikinciye olur kumar, 

İkinciyi görmeyenler aklını kaybeder. 

Güneş batıp geç olunca baksam 

Kendi kendine yanar seksen fener. 

 

Ben fakir hayret ettim buna, 

Yemin ediyorum sözümün hakikatına. 

Güneş batıp geç olduktan sonra, ey millet, 

Tekrardan geri döndüm kızın yanına. 

 

Oturdum geri dönüp kızın yanına, 

Mihnetim çokmuş bir başımda. 

Fakir kız: Ne gördün, diye sorunca 

Tüm olayı anlattım arkadaşıma. 
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1057 Ķız ayttı: ─ Körgeniñniñ béri de ras, 

Bul özi bir ġaripten ķalġan mıyras. 

Tanıs bol, solarmenen birge jürip, 

Biraķ ķıla körmeñiz sırıñdı paş 

 

1061 Erteñ taġı bardım da turdım ķalıs, 

Tamaşa oyın-külki, alıs-julıs. 

Söylesip men ķasına otırdım da, 

Sodan bastap olarmen boldım tanıs. 

 

1065 Olarġa körinemin men bay-batşa, 

Adamzat ne köredi üyde jatsa, 

Keş bolıp üylerine ķaytarında, 

Ķonaķ bol dep şaķıradı eki patşa. 

 

1069 Sonda üyge ķayttım olarġa ermey, 

Bir saġat tura almayın ķızdı körmey 

Üyime ķaytıp keldim keşke taman, 

Körgenniñ aytıp keldim birin ķoymay 

 

1073 Ķız ayttı: ─ Ķonaķ bol, siz bar-daġı, 

Tamaşa oyın ķılar olar-daġı. 

Ķurmettep, térbiyelep küter sizdi, 

Oyındı neşe türli ķılar-daġı 

 

1077 Körseter neşe türli oyın-külki, 

Jayulı neşe türli onıñ mülki. 

Tün jarımı bolġanda siz ķaytarsız, 

Solayşa bolatuġın ķonaķ ġurpı. 

 

 

 

 

 

Kız dedi: Gördüklerinin hepsi gerçek 

Bunun özü bir garipten kalan miras. 

Tanış ol, onlarla beraber gezip, 

Ama sırrımızı açığa vurmayınız. 

 

Yarın yıne gittim de durdum çekimser, 

Harika eğlence, tartışma oynaşma. 

Konuşup ben yanına oturdum da, 

Ondan sonra oldum tanış onlarla. 

 

Onlara gözüküyormuşum ben zengin, 

İnsan ne görecekmiş evden çıkmazsa 

Geç olup evlerine döneceğinde, 

Konuk ol diye çağırdı iki padişah. 

 

Hemen eve döndüm peşlerinden gitmeden 

Bir saat yaşayamıyorum kızı görmeden. 

Evime geri döndüm akşama kadar, 

Gördüklerimin hepsini anlattım 

 

Kız söyledi: - Siz gidip konuk olun, 

Yapar onlar güzel oyun. 

Terbiyeyle hürmet eder size, 

Oyun yapar birkaç türlü. 

 

Gösterir oyun birkaç türlü, 

Yayılmış kaç çeşitli onun mülkü. 

Gece yarısı olduğunda siz dönersiz geri, 

Böylece oluyormuş konuk geleneği. 
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1081 Dep aytar, hoş bolıñız siz jürerde, 

Unıtıp ķala körme sol bir jerde. 

‘Hoş évez bolmaġan hoş bolmadım’ 

De-daġı ornıñnan tura kel de 

 

1085 Men keldim patşaġa ķonaķ bolıp, 

İşine ķaķpasınıñ keldim kirip. 

Küzetşi otız jigit dayar turġan 

Üyine alıp keldi ķurmet ķılıp. 

 

1089 Üyinde seksen fonar janıp turġan, 

Jibek, atlas üyine jayıp ķoyġan. 

Aynala onıñ işi altın taķıt, 

Otırdım bir taķıtķa dayar turġan 

 

1093 Ķurmettep neşe türli taġam keldi, 

Otız ķız, otız jigit oyın ķıldı. 

Bulbulı, sanduvġaşı sayrap turġan, 

Mıñ ese burınġıdan artıķ boldı. 

 

1097 Tamaşa osılardıñ bérin kördim, 

Oyınnıñ bérin körip tamam ķıldım. 

Tün jarımı bolġan soñ ruķsat alıp, 

Üyime ķaytıp endi jürer boldım. 

 

1101 Oyın-savıķ, tamaşa boldı tamam, 

Ķaytarġa jahat ķıldım üyge taman. 

Endi ķayta jüreyin degenimde, 

Patşa hoş bolıñız dedi maġan. 

 

 

 

 

 

Hoşçakal diye söyler, siz gidince, 

Unutmayın sakın o bir yerde. 

‘Hoş ezgi olmadığından hoş olamadım’ 

Diye söyle yerinden kalkıver de. 

 

Ben padişaha konuk olarak geldim, 

Kapıdan içeriye giriverdim. 

Muhafız otuz yiğit hazır duran, 

Evine getirdi hürmet edip. 

 

Evinde seksen fener yanadurmuş, 

İçeriye ipek, atlas sermiş. 

Ev ortalığında altın sedirler, 

Oturdum birisine hazır durmuş 

 

Hürmetle kaç türlü yemek geldi, 

Otuz kız, otuz yiğit oyun yaptı. 

Bülbülü, ötücü kuşu şakaduran, 

Öncekiden kat kat güzel oldu. 

 

Bu mükemmel şeylerin hepsini gördüm 

Oyunların hepsini tamamıyla izledim. 

Gece yarısı olduktan sonra izin alıp, 

Eve dönmek için hazırlandım. 

 

Eğlence, şahane oldu tamam, 

Eve dönmeye fırsat buldum. 

Artık gideyim dediğimde, 

Padişah güle güle dedi bana. 
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1105 Men ayttım: Eki patşa sizsiz, dedim, 

Şaķırdıñ oyın ķızıķ körsin dediñ. 

Hoş évez bul oyında bolmaġan soñ, 

Köñilim ķalayşa hoş ta bolsın, dedim 

 

1109 Patşa ornınan turdı ķarġıp, 

Meymanım, kete körmeñiz renjip 

Esitip hoş évezdi hoş bop ketsin, 

Perdeni şapşañ aş, dep ķıldı jarlıķ. 

 

1113 Bir jigit türegelip perdeni aştı, 

Hoş évez sandıġınıñ kiltin bastı. 

Bir basķanda jüz türli évez şıķtı, 

Esim ketip, basımnan aķılım ķaştı. 

 

1117 Sandıķtan évez şıķtı élde neşik, 

Estigen jan turadı esi ketip. 

Ķalmadı sabır ķarar aķılı esim, 

Jıġılıp men ķalıppın talıp tüsip. 

 

1121 Sol jerde esim ketip ķalġan ekem, 

Dertine estigenniñ dérmen eken. 

Közimdi aşıp ķarasam töñirekke, 

Tañ atıp, tüs üvaķıtı bolġan eken. 

 

1125 Ornımnan sol vaķıtta türegeldim, 

Ķasına ķız ġariptiñ ķaytıp keldim. 

Ne sebepten keşiktiñ, dep ķız suradı. 

Vaķıyġanı körgen, bilgen maġlum 

ķıldım 

 

 

 

 

Ben: -İki padişah sizsiniz, dedim, 

Çağırdın oyun şahane izlesin dedin. 

Hoş ezgi bu oyunda olmadıkça, 

Gönlüm nasıl hoşnut olsun, - dedim 

 

Padişah yerinden hemen kalktı zıplayıp, 

- Mihmanım, gitmeyin siz küsüp. 

Duyup hoş ezgiyi memnun gitsin, 

Perdeyi çabuk aç, - dedi emredip. 

 

Bir yiğit kalkıp perdeyi açtı, 

Hoş ezgi sandığının düğmesine bastı. 

Bir bastığında yüz çeşitli ezgi çıktı, 

Şaşırıp, başımdan aklım kaçtı. 

 

Sandıktan nasıl ezgi çıktı, 

Duymuş kişi çok şaşırır. 

Kalmadı bakmaya sabrım, aklım kaçtı , 

Düşekalmışım ben bayılıp. 

 

O yerde aklım gidip kalmış, 

Derdine duyanın derman imiş. 

Gözlerimi açıp baksam etrafıma, 

Gün ağarıp, öğle olmuş. 

 

Yerimden o anda kalktım, 

Yanına kız garibin geri döndüm. 

- Ne sebepten geciktin, - diye kız sordu, 

Gördüğüm, bildiğim olayı anlattım, malum 

kıldım. 
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1129 Ķız ayttı: ─ Onıi ras, bayġus ġarip, 

Basıñnan aķıl-esiñ ketken neġıp. 

Sol eki patşalardı joldasımen, 

Sen de şaķır ķonaķķa öziñ barıp. 

 

1133 ─ Bek jaķsı ķonaķ ķılsaķ bolar edi, 

Ķızmet etip jibersek unar edi. 

Bul üyde olar körer bir jabdıķ joķ, 

Şaķırsaķ olar üyge keler edi. 

 

1137 Olardıñ sanduvġaşı turġan sayrap, 

Bir üyde tolġan fonar turġan jaynap. 

On bes ķız, on bes jigit béyit aytıp, 

Tamaşa neşe türli turar oynap. 

 

1141 Altın taķıt şırayına üyde turġan, 

Atlastan éobirine perde ķurġan. 

Kirgen kisi şıķķısız üydeñ işi, 

Hoş évez adamzatşa söylep turġan 

 

1145 Şaķırsaķ, olar keler bizdiñ üyge, 

Ķalayşa şaķıramız mına küyde? 

Savıķ joķ, tamaķ berip ķaytarmaġım 

Uyat bolıp jürmey me özimizge? 

 

1149 Ķız ayttı: ─ Munıñız da ras eken, 

Kerek-ti osındayda düniye şirkin. 

Jelimdep bir hat berdi taġı da ķız, 

Biz-daġı tüzetelik üydiñ mülkin 

 

 

 

 

 

Kız söyledi: -Onun gerçek, biçare garip 

Başından nasıl gitmiş aklın usun. 

O iki padişahı arkadaşı ile, 

Sen de davet et kendin gidip. 

 

- Pek iyi konuk yapsak olurdu, 

Hizmet edip göndersek beğenirdi. 

Bu evde onları şaşırtacak bir şey yok, 

Çağırsak onlar eve gelirdi. 

 

Onların ötücü kuşları şakıyıp durmuş, 

Bir evi pırıldayan fenerlere dolmuş. 

On beş kız, on beş yiğit beyit söyleyip, 

Şahane kaç türlü durur oynayıp. 

 

Altın sedirler evi donatıp durmuş, 

Atlastan her birine perde kurulmuş. 

Ev içine giren kişi çıkmak istemez, 

Hoş ezgiler insan dilinde söylenip durmuş 

 

Çağırsak onlar gelir bizim eve, 

Nasıl çağırırız bu hâlde? 

Eğlence yok, yemek tattırıp göndermek, 

Ayıp olmaz mı kendimize? 

 

Kız söyledi: - Bununuz da hakikatmiş, 

Böyle bir durumda mefruşat gerekirmiş. 

Kapatıp bir mektubu verdi de kız, 

Biz düzeltelim evin mülkünü. 
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1153 Ay ġarip, mına hattı alşı dedi, 

Dükendegi şalġa alıp barşı dedi. 

Üyimizge az jabdıķ bermes pe eken, 

Bul hattı alıp barıp berşi dedi. 

 

1157 Ķolıma hattı alıp bazar keldim, 

Dükenniñ işindegi şaldı kördim, 

Ol kisi savda jasap otır eken, 

Sélem ķılıp ķolına hattı berdim. 

 

1161 Élgi şal bergen hattı alıp kördi, 

Ornınan şal bıyşara türegeldi. 

Jiberdi bir ķoñırav ķaġıp-ķaġıp, 

Düniye küñirengendey bola berdi. 

 

1165 Şal bayġus türegeldi asıp-sasıp, 

Jiberdi ķoñıravdı basıp-basıp. 

Kökpeñbek temir kiygen ķırıķ jigit, 

Bir jerden şıġa keldi esik aşıp. 

 

1169 Ķırıķ jigit temir kiygen keldi jetip, 

Olardı sol arada turdım kütip. 

Arķalap épķaysısı bir toġanaķ. 

Üyime bir saġatta keldi jetip. 

 

1173 Ķırıķ jigit taġı jürdi onan basķa, 

Uķsaġan érķaysısı asıl tasķa. 

Kiygeni ķamķa torġın, altın-kümis, 

Jan bolmas közin salıp ķaramaķsa 

 

 

 

 

 

Ey garip, bu mektubu alır mısın dedi, 

Dükkandaki ihtiyara verir misin dedi 

Evimize biraz eşya vermez miymiş, 

Bu mektubu alıp götürebilir misin dedi. 

 

Elime mektubu alıp pazara geldim, 

Dükkânın içindeki ihtiyarı gördüm. 

O kişi satış yapıp otur imiş, 

Selamlaşıp eline mektubu verdim. 

 

Demin yaşlı verilmiş mektubu aldı 

Yerinden biçare ihtiyar kalktı. 

Gönderdi bir zil çalıp çalıp, 

Tüm dünya heyecanlanmış gibi oldu. 

 

İhtiyar biçare kalktı acele edip, 

Çaldı zili basıp basıp. 

Masmavi demir giymiş kırk yiğit, 

Bir yerden çıkıverdi kapıyı açıp. 

 

Demir giymiş yiğit aniden çıkageldi, 

Onları o arada durdum bekleyip. 

Omuzlayıp her biri bir balyadan, 

Evime bir saatta geldi yetişip. 

 

Başka da kırk yiğit daha geldi, 

Benzemiş her biri asil taşa. 

Giydikleri ince ipek, altın gümüş, 

Onlara dikkatle bakmayan olmamış 
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1177 Olardan burın ķızġa kelip kirdim, 

Barşasın alıp kelgen bayan ķıldım. 

─ Üy işine düniyelik sıyar emes, 

Munı ķalay ķılamın endi, ─ dedim. 

 

1181 ─ Olarġa körinbeymin özim, dedi, 

Bolġay-dı dévletimiz bizdiñ. dedi. 

«Jaķsı ķılıp salıñız» de-daġı tur, 

Onan basķa bolmasın söziñ, dedi. 

 

1185 Bul sözin ġarip ķızdıñ uġıp aldım, 

Ertip seksen kisini üyge bardım. 

«Jaķsı ķılıp tüzetip salıñız», ─ dep, 

Ķasında jalġız özim ķarap turdım. 

 

1189 Toġanaķ alıp kelgen şeşti bérin, 

Bérine ķarap turdım, taķsır hanım. 

Jibek kilem, atlas körpe tösep, 

Tüzetip kep jiberdi üydiñ sénin. 

 

1193 Men bayġus ķız ķasına ķaytıp keldi 

─ Ne émir buyırasız maġan, dedim. 

Ķız ayttı: ─Patşalardı şaķırġın, dep, 

Jügirip patşalarġa jetip keldim. 

 

1197 Menimen eki patşa erip keldi, 

Özimen hoş évezin alıp keldi. 

Otız eki jan bolıp eki patşa, 

İşine bizdiñ üydiñ kirip keldi. 

 

 

 

 

 

Onlardan önce kıza gelip girdim, 

Götürülen her şey naklettim. 

- Evin içerisi bu kadar mülkü almaz, 

Bunu şimdi nasıl yapsam, - dedim. 

 

-Onlara kendim gözükmeyeceğim, dedi, 

Olacak mal mülkümüz bizim, - dedi. 

«İyice yapıp seriniz» deyip de dur, 

Ondan başka olmasın sözün, - dedi. 

 

Garip kızın bu sözünü anladım, 

Seksen kişiyi eve götürdüm. 

«İyice düzeltip seriniz», - diye, 

Yanında yalnızca bakıp durdum. 

 

Getirilen balyaların hepsini açıp, 

Her birine tek tek batım, han efendim. 

İpek halı, atlas yorgan serip, 

Düzeltip yaptı evin süsünü. 

 

Ben biçare kızın yanına geri geldim, 

- Ne emredersiniz bana, - dedim. 

Kız :Padişahları çağırabilirsin, - dedi, 

Koşarak padişahlara aniden geldim. 

 

Benimle beraber iki padişah geldi, 

Kendileriyle hoş ezgilerin alageldi. 

Otuz iki can olarak iki padişah, 

İçine bizim evin girdi. 
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1201 İşine öz üyimniñ mende kirdim, 

Jüz ese keşegi üyden artıķ kördim. 

Tañ ķalıp, tamaşa etip öz üyime, 

Sol jerde taķsır han ķayran boldım 

 

1205 Ornattı ķırıķ jerden altın taķıt, 

Şaşılar üy işinde merüvert, ġahıyķ. 

Atlastan taķıt sayın perde jayıp, 

Hér taķıtta bir totı mésele aytıp. 

 

1209 Bir totı taķıt sayın şıġa keldi, 

Köringen adamzatķa sélem berdi. 

«Méjilis mübérékpen tarķasın» dep, 

Adamġa totı turıp javap berdi 

 

1213 Osını, taķsır hanım, közim kördi, 

Düniede körgenim joķ munday erdi 

Ér totı bir-bir avız sayrap-sayrap, 

İşine altın taķıt ķayta kirdi. 

 

1217 Ķarasam, ornatıptı şınar aġış, 

Ér japıraķ üstinde bir sanduġaş. 

Ketipti üy işinde jupar şaşıp, 

Murnıña ıysi kelse bolarsıñ mas. 

 

1221 Dastarhan öz-özinen jayılıp tur, 

Şérbét köp savıtıña ķuyılıp tur. 

Aġaştıñ almaları öz-özinen, 

Aldıña meni je dep üyilip tur. 

 

 

 

 

 

İçine öz evimin ben de girdim, 

Dünkü evden yüz kere güzel gördüm. 

Şaşırıp, şahane edip öz evime, 

O yerde han efendim hayret ettim. 

 

Kırk yerden altın sedir yerleştirdi, 

Ev içindeki perdeler inci, güzeldi. 

Her sedir arasına atlas perde astı, 

Her sedirde bir papağan masal söyledi. 

 

Her sedir yanından birer papağan geldi 

Gözükmüş her insana selam verdi. 

«Meclis mübarekle dağılsın» – diye, 

Adama papağan durarak cevap verdi. 

 

Bunu, han efendim, gözüm gördü, 

Dünyada görmemişim böyle şeyleri. 

Her papağan birer defa şakıyıp, 

İçine altın sedirin geri girdi. 

 

Baksam, çınar ağacı dikilmiş, 

Her yaprakta bir ötücü kuş. 

Yayılmış ev içine güzel koku, 

Burnuna koku gelse olursun mest. 

 

Sofra kendi kendine donatılmiş, 

Şerbet gelip kadehine koyılmış. 

Ağacın elmaları kendi kendine, 

Önüne beni ye diye yığılmış. 
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1225 Taķsır han, körip turmın osı kepti, 

Avızben aytıp bolmas, siré, tipti. 

Üstine mingen jerde altın taķıt, 

Ayañdap at sekildi jürip ketti 

 

1229 Ķazan tur, özi ķaynap, özi pisken, 

İşine altın tabaķ kelip tüsken. 

Alında altın tabıķ özi keldi, 

Meymandar tavtınan tüspey işken. 

 

1233 Boldı endi kelgen ķonaķ taġam tatıp 

Turġan sayrap totı tur mésele aytıp. 

Ķırıķ ķız, ķırıķ jigit jetip kelip, 

Neşe türli oyın saldı duvıldatıp. 

 

1237 Bulbul dep aytsa kerek jigit sözin, 

Sanduvġaş dep oylarsız ķızdıñ özin. 

Aytķanımnan körgenim jüz ese artıķ 

Payımına jete almas eşkim munıñ 

 

1241 Toķtadı bir vaķıtta oyın-savıķ, 

Üstinde ér taķıttıñ bir-bir savıt. 

Aġaştıñ japıraġınan, taķsır hanım, 

Ķuyıldı érbir savıtķa şirbat aġıp. 

 

1245 Sol jerde ġarip basım munı kördim, 

Bir ġajap ķızda barın oydap bildim, 

Meymanıma bildirtpey üyden şıġıp, 

Ķasına ķız ġariptiñ jetip keldim. 

 

 

 

 

 

Han efendim, göredurdum bu kebi, 

Ağızla söylenip olmaz belki. 

Üzerine binilmiş yerden altın sedir, 

Yavaşça at gibi yürüdü gitti. 

 

Kazan, kendi kaynayıp, kendi pişmiş, 

İçine altın tabak gelıp düşmüş. 

Önüne altın tabak kendi geldi, 

Misafirler sedirde düşmeden içmiş 

 

Olmuş gelen konuk yemek yiyip, 

Şakıyormuş papağan masal söyleyip 

Kırk kız, kırk yiğit anında çıkagelip 

Kaç türlü oyun yaptı neşelendirip. 

 

Bülbül diye söylemelidir yiğit sözünü 

Ötücü kuş sanarsınız kızın özünü 

Anlattığımdan gördüğüm yüz kere güzel 

Gerçek manasını anlamaz kimse bunun. 

 

Durmuştu bir zamanda eğlence, 

Her sedirin birer kadeh üzerinde. 

Ağacın yaprağından, han efendim, 

Koyulmuş şerbet akıp her bir kadehe 

 

O yerde garip başım bunu gördüm. 

Kızda bir esrarın olduğunu düşündüm, 

Mihmanıma bildirmeden evden çıkıp, 

Yanına garip kızın anında geldim 
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1249 Ķız ayttı: Nege keldiñ, bayġus ġarip, 

Bıyşara, ķılamısıñ munan ķavip. 

Ķasıma meniñ endi kele berme, 

Tamaşa ķıp körseñşi oyın-savıķ. 

 

1253 Maġan kelme degendi körmeñiz jek, 

Köresiñ bir ķudaydıñ ķudireti köp. 

Meymannıñ ķasına bar-daġı ayt: 

«Azıraķ hoş évezdi ķozġañız»,dep. 

 

1257 Ķasına ķonaġımnıñ keldim ķaytıp, 

Külimsirep men turdım ezüv tartıp. 

-«Hoş évezdi azıraķ ķozġañız»,dep, 

Naz ķaldım meymanıma osına aytıp. 

 

1261 -Jaraydı, “hoş évezdi ķozġa”, dedi, 

Mırzanıñ aytķan sözin buzba dedi. 

Bul oyın hoş évezben bolsın tamam, 

Oyındı ķoyıñızdar özge, - dedi. 

 

1265 Jiberdi hoş évezdi burap ketip, 

Üydiñ işin jiberdi sol küñirentip, 

Bir tesikten küy şıķtı toķsan eki, 

Jıġılıp men ķalıppın esim ketip. 

 

1269 Düniede körgenim joķ mundaylardı 

Közime jer-kök béri şır aynaldı. 

Bul üydiñ işindegi barşa adam, 

Tolıķsıp jıġılġanday bolıp ķaldı. 

 

 

 

 

 

Kız söyledi: - Niye geldin, zavallı garip, 

Bişare, hisseder misin bundan tehlike. 

Yanıma bundan sonra sık sık gelme, 

İyice izlesene eğlenceyi. 

 

Bana gelme dediğimden nefret etme, 

Göreceksin bir Allah’ın kudretini çok. 

Mihmanın yanına git de söyle: 

«Azıcık hoş ezgiyi söyleyiniz», diye. 

 

Yanına konuğumun geri döndüm, 

Ben gülümseyip dudaklarımı gerdim 

- «Hoş ezgiyi azıcık söyleyiniz», - diye, 

Naz yaptım mihmanıma bunu söyleyip. 

 

- «Tamam, hoş ezgiyi söyle», - dedi, 

Efendinin söylemiş sözünü bozma dedi. 

Bu oyun hoş ezgiyle olsun tamam, 

Başka oyunu düzenleyiniz, - dedi. 

 

Duyuldu da yayıldı güzel müzik, 

Evin içinde heyecan yapıp, 

Bir delikten çıktı doksan iki ezgi, 

Düşekalmışım ben aklım gidip. 

 

Dünyada görmemiştim böyle şeyleri, 

Göz önümde yer gök her şey dönüştü. 

Bu evin içindeki her bir insan, 

Hâlsizleşip düşmüş gibi oldu. 
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1273 Adamnıñ bérin kördim jıġılġanın, 

Taķsır han, osı-aķ boldı uġınġanım. 

Men özim esim ketip jıġılġan soñ, 

Onan soñ bile almadım ne bolġanın. 

 

1277 Bilmedim ne bolġanın onan keyin, 

Taķsır han, körgenimdi men söyleyin 

Bul künde munıñ béri ķayda maġan, 

Ne bolsın düniyede munan ķıyın? 

 

1281 Osı edi, taķsır hanım, körgen isim, 

Allanıñ körip jürmin ķudiret-küşin. 

Bir üvaķıtta köterdim basımdı endi, 

Taķsır han, jıyıp alıp aķıl esim. 

 

1285 Köterip men basımdı oy oyladım, 

Jan-jaķķa türegelip közim saldım. 

Üyde joķ, şaharda joķ mıyday dala, 

Ķudanıñ ķudiretine ķayran ķaldım. 

 

1289 Eş nérse ķarasam da köre almadım, 

Eş ķayda ķadam basıp jüre almadım 

Bilmedim ay ötkenin, kün ötkenin, 

Ķanşa vaķıt bolġanın bile almadım 

 

1293 Turdım da bet aldıma jüre berdim, 

Ķay tarapķa jürem dep ķayran boldı 

Körindi darıyya suvı ķarsı aldımda, 

Ayañdap ġarip basım soġan keldim. 

 

 

 

 

 

Her insanın gördüm yıkıldığını, 

Han efendi, bu kadar oldu anladığım. 

Kendim de bayılıp yıkıldığımdan, 

Sonradan ne olduğunu bilemedim. 

 

Bilmedim ondan sonra ne olduğunu, 

Han efendi, ben anlatayım gördüğümü. 

Bu günde ne yapayım bu kadar mülkü, 

Ne olsun dünyada bundan çetin? 

 

Bu imiş, han efendim, gördüğüm işim, 

Allah’ın görüyorum kudret gücün. 

Bir zamanda başımı kaldırdım, 

Han efendi, toparlanıp kendime geldim. 

 

Başımı kaldırıp ben düşünceye daldım, 

Ayağa kalkıp etrafıma dikkatle baktım. 

Evde yok, şehirde yok geniş düz yer, 

Allah’ın kudretine hayret ettim. 

 

Baksam da hiçbir şey göremedim, 

Hiçbir yere adım atıp yürüyemedim. 

Ayın da günün de geçtiğini bilmedim, 

Nasıl zaman olduğunu bilemedim. 

 

Kalktım da rasgele yere yürüverdim, 

Hangi tarafa gitsem diye şaşkın oldum. 

Gözüktü deniz suyu karşımdan, 

Yavaşça garip başım kenarına geldim. 

 

 

 

 

 



Derya Özcan Güler 

283  

1297 Sol jerde men bıyşara oy oyladım, 

Ķız üşin ķayġı-ķasiret jep oyladım. 

Sol ķızdıñ basta-ayaķ vaķıyġasın, 

Surap bilsem netedi dep oyladım. 

 

1301 Birevge aytsam munı nanbas dedim, 

Ķulaġın buġan adam salmas dedim. 

Ol ķızdıñ ölmeginiñ sebebi ne, 

Bile almadım degenge bolmas dedim. 

 

1305 Oyladım jurtķa mazaķ bolmayın dep 

Jüzinde düniyeniñ turmayın dep. 

Munı aytıp masķara bolġanımşa, 

Jügirdim, suvġa tüsip öleyin dep. 

 

1309 Jıġıldım öleyin dep suvġa batıp, 

Jiberdim özimdi-özim tereñge atıp. 

Suvġa ketip ölerge jetkenimde, 

Ķolımnan birev derev aldı tartıp 

 

1313 Basımdı suvdan şıġıp julıp aldım, 

Türegep töñirekke közim saldım. 

Ķasında ķırıķ nökeri bar bayaġı ķız, 

Bulardı kördim-daġı ķayran ķaldım. 

 

1317 Men sonda ķızdı körip boldım ķayran 

Ķız paķır tanıp keldi éldeķaydan. 

- Körinbey keteyin dep oy oylap em 

Ķıyya almay ķorķıp keldim bir 

Ķudaydan. 

 

 

 

 

Orada ben biçare düşünceye daldım, 

Kız için evhamlanıp düşündüm. 

O kızın baştan sona kadar olayın, 

Sorup bilsem ne olurdu diye düşündüm. 

 

Birisine anlatsam bunu inanmaz dedim, 

Kulağını buna insan açmaz dedim. 

O kızın ölmediğinin sebebi ne, 

Bilemedim dediğimi olmaz dedim. 

 

Düşündüm, yurduma rezil olmayayım; 

Bu dünyada yaşamayayım diye. 

Bunu anlatıp maskara olmak yere, 

Koştum, suya girdim öleyim diye. 

 

Yıkıldım öleyim diye suya batıp, 

Kendi kendimi derine atıverdim. 

Suya batıp ölüme ulaştığımda, 

Kolumdan birisi hemen çekip çıkardı. 

 

Başımı sudan çekip çıkardım, 

Ayağa kalkıp etrafa göz attım. 

Yanında kırk yaveri var aynı kız, 

Bunları gördüm de şaşırdım. 

 

Ben o anda kızı görüp şaşırdım, 

Fakir kız tanıyarak geldi nerelerden. 

-Gözükmeden gideyim diye düşünmüştüm, 

Kıyamadım korktum, geldim bir Allah’ tan. 
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1321 Ölip jatķan vaķıtımda joldas ediñ, 

Tiri bolġan künimde sırlas ediñ. 

Joldastıķ ķaķısınan ķutılmastan, 

Ölimge tastap ketip bolmas, dedim. 

 

1325 Ķız sonda: ķıyya almadım eş,dep ayttı 

Ķöziñdi aş, ķapalanba, dos, dep ayttı. 

Ķulmen ķız,eki arġımaķ,mıñdilde alıp 

Moynımnan joldastıġıñ keş dep ayttı 

 

1329 Men ayttım: Joldas ķılġan bar ķuday 

Men alıp ķız ben ķuldı ne ķılayın. 

Ķalmasın meniñ sende joldas ķaķım 

Vaķıyġa aytşı maġan méni-jayıñ. 

 

1333 Öleyin, toķtatpañız endi meni, 

Évelde kez keltirgen téñirim seni. 

Seni aytsam vaķıyġanıñ birin bilmey 

Masķara ķılar halıķ sonda meni. 

 

1337 Ne eteyin ķız ben puldı alıp senen, 

Men bir ġarip bendemin ķuday degen 

Ġaşıķ derti işimde bar lavlaġan, 

Adammın ķasiretpenen aķırı ölgen. 

 

1341 Tappadım oydan oylap izdep jürgen 

Ġaşıġım oydan ķalmas tüste körgen. 

Taġı seniñ bilmesem vaķıyġañdı, 

Ķalayşa ķutılamın ķayġı-şerden? 

 

 

 

 

 

Ölü yattığım zaman arkadaş idin, 

Diri olduğum zaman sırdaş idin. 

Arkadaşlık görevimi yapmadan, 

Ölüme bırakıp gitmek olmaz, dedim. 

 

Kız o zaman: - hiç kıyamadım, - dedi, 

Gözünü aç, üzülme, arkadaş, -diye söyledi. 

Köle ve kız, iki küheylan, bin dilda alıp, 

Arkadaşlık borcumdan kurtuldum, dedi. 

 

Ben dedim: Arkadaş kılan var Allah’ım 

Ben kız ve köleyi alıp ne yapayım. 

Kalmasın sende arkadaşlık hakkım 

Anlat bana olayını ve durumunu. 

 

Öleyim, durdurmayın artık beni, 

Evvela Tanrım buluşturan seni. 

Yaşadıklarının birini bilmeden anlatsam 

Halk maskara kılacak beni o zaman. 

 

Ne yapayım kız ile parayı alıp senden, 

Ben bir garip bendeyim tanrım diyen. 

Aşk derdi var içimde alevlenmiş, 

İnsanım hasretle sonunda (ahiri) ölmüş. 

 

Düşündüğümü arayıp bulamadım, 

Rüyamdaki aşkımı aklımdan atamadım. 

Daha da senin olayını bilmesem, 

Nasıl kurtulurum kaygı endişeden. 
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1345 Otırdım osınıaytıp zarlanıp ta, 

Ķız turdı birazıraķ tolġanıp ta. 

Betime «darıyġa» dep jalt ķaradı, 

Tolıķsıp ķızıl jüzi nurlanıptı. 

 

1349 - Söyleyin, ey bıyşara, vaķıyġamdı 

Ne bolġanın körip ediñ bizdiñ haldi. 

Ketemin desem daġı ķıyya almam 

Jüregim seniñ üşin ottay jandı. 

 

1353 Söyleyin endi sizge, patşa hanım, 

Érne bolsa allaġa bolar maġlum. 

Özimdi men aytayın, Iyranġayıp, 

Men  edim tüste körgen ġaşıķ jarıñ. 

 

1357 Men  edim, ey ġaribim, tüste körgen, 

Baķşada eki ķustıñ tilin bilgen. 

Vaķıt erte sizbenen ķosılmaķķa, 

Minekiy, jüzigimiz ķoldan bergen 

 

1361 Aytayın vaķıyġamdı tıñda, - dedi, 

Sayuır ķıl eşbir köñil buzbı, - dedi. 

Sabırlıķ ķıl, jetersiz ér önerge, 

Az toķta, sabırsızdıķ ķılma, - dedi. 

 

1365 Aytayın, İyranġayıp, tıñda sözim, 

Sen kezdiñ ķasiretpenen dünie jüzin 

Keşegi körgen şaöar Zıyr şaharı, 

Patşası biylep turġan meniñ özim. 

 

 

 

 

 

Oturdum bunu söyleyip feryat ederek, 

Kız durdu biraz etraflıca düşünerek. 

Yüzüme «o dünya» diye keskin baktı, 

Değirmilenip kırmızı yüzü nurlanmıştı. 

 

- Anlatayım, ey biçare olayımı, 

Ne olduğunu görmüştün - bizim hâli. 

Gideceğim desem de kıyamadım, 

Kalbim senin için ateş gibi yandı. 

 

Anlatayım şimdi size, padişah hanım, 

Her şey Allaha olur malum. 

Kendi hakımda söyleyin, İyrangayıp, 

Bendim rüyanda görmüş aşkın. 

 

Bendim, ey garibim, rüyanda gördüğün 

Bahçede iki kuşun dilini bilmiş. 

Sizinle kavuşmak şimdilik erkendir, 

İşte yüzüğümüz elden vermiş. 

 

Anlatayım olayımı dinle, - dedi, 

Sabret hiçbir üzülme, - dedi. 

Sabırlık et, öğrenirsiz her sanata 

Biraz bekle, sabırsızlık yapma, - dedi. 

 

Anlatayım, İyrangayıp, dinle sözümü, 

Sen gezdin hasretle dünya yüzün. 

Dünkü gördüğün şehir Zir şehiri, 

Padişahı hüküm süren ben kendim. 
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1369 Tıñday ber, Iyranġayıp, sözim ras, 

Mehnattan az vaķıtta boldım halas. 

Burın atam biylegen uşbuv şahar, 

Atamnan soñ patşalıķ maġan mıyras 

 

1373 Aytayın vaķıyġamdı, men uñıp al, 

Uġıp al, meniñ sözime ķulaġıñ sal. 

Biylegen ķazınamnıñ eñ bastıġı, 

Öziñ hat alıp barġan sol kéri şal. 

 

1377 Uġıp al meniñ sırımdı şın söyledim, 

Patşa bop, atam ölip el biyledim. 

Baķşada bir kün uyıķtap jatķanımda 

Ay ġarip, men tüsimde seni kördim. 

 

1381 Tüsimde, İyranġayıp, kördim seni, 

Évelde nésip etken téñirim meni. 

Ġaşıķ otıñ küydirip jüregimdi, 

Ġariptiñ naşar boldı sonda jöni. 

 

1385 Eki ķus tüste körgen meniñ ķusım, 

Seni oylasam ketedi aķıl-esim. 

Tüsiñde körgen baķşa öñde körgen, 

İşine kirme didim sonıñ üşin. 

 

1389 Jandırdı jüregimdi ġaşıķ dertiñ, 

Halķıma bildirmedim ġaşıķ saltın. 

Jerimde ménjamdardan kitap aşıp, 

Suradım ne bolar dep munıñ artın. 

 

 

 

 

 

Dinleyiver, İyrangayıp, sözüm gerçek, 

Mihnetten az zaman önce kurtuldum 

Eskiden dedem hüküm sürmüş şehir, 

Bana dedemden kalan miras. 

 

Anlatayım olayımı, sen anlayıver, 

Anla da, benim sözüme kulak ver. 

Hazineme yöneticilik yapmış müdür, 

Kendin mektup getirdiğin o ihtiyar. 

 

Anla benim sırrımı doğruyu söyledim, 

Padişahtım dedem ölüp halka hükmettim 

Bahçede bir günü uyakaldığımda, 

Ey garip, ben rüyamda seni gördüm. 

 

Rüyamda, İyrangayıp, gördüm seni, 

Evvela nasip etmiş Tanrım beni. 

Aşk ateşi yakıp kalbimi, 

Garibin o anda kötü oldu hâli. 

 

Rüyandaki iki kuş benim kuşum 

Seni düşünsem gidiyor aklım usum. 

Rüyandaki bahçe gerçekte gördüğün, 

İçerisine girme dedim onun için. 

 

Yandırdı kalbimi aşk derdin, 

Halkıma bildirmedim aşk adetin. 

Sarayımda kahinlerden kitap açıp 

Sordum ne olur diye bunun sonu. 
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1393 Bir ménjam kitap aşıp söz söyledi, 

Aķırın vaķıyġamnıñ köp söyledi. 

Ekeviñniñ köretin mehnatıñ bar, 

Bes jılda ķosılarsıñ dep söyledi. 

 

1397 Söz ayttı sonda ménjam: -Ey, hanşa 

Sabır ķıl bes jıl uvéde kün tolġanşa. 

Ekeviñ bir jürseñ de ķosılmañız, 

Basıñnan mehnattarıñ arılġanşa. 

 

1401 Mehnat bar köretin élde ķanşa, 

Sabır ķıl, vaķıt joķ zar ķılġanşa. 

Sizdiñ de köretuġın mehnatıñ bar, 

Basıñ ķılışpenen şabılġanşa. 

 

1405 Dep ayttı sonda ménja maġan sözdi 

Tıñdañız bizdiñ aytķan sözimizdi, 

Ķasiretin ġaşıķtıķtıñ toķtatpaķķa, 

Men jıydım érbir jaķtan önerpazdı. 

 

1409 Birneşe önerpazdı jıydım elden, 

Dévletin ayamadım téñiri bergen. 

Birevi ķul, birevé kéniyzegim, 

Keşegi eki patşa köziñ körgen. 

 

1413 Ekevin neşe türli kiyindirdim, 

Altın taj gavhar kemer buvındırdım. 

Bazardıñ ortasınan saray salıp, 

Tamaşa halayıķķa körindirdim. 

 

 

 

 

 

Bir kâhin kitap açıp söz söyledi, 

Sonucun olayımın çok anlattı. 

İkinizin görecek mihnetin vardır, 

Beş senede kavuşursunuz- dedi. 

 

Söz söyledi o anda kâhin: -Ey, han kızı 

Sabır kıl beş sene vadeli gün gelince. 

İkiniz beraber yürüseniz de kavuşmayın 

Başınız mihnetlerden kurtulunca. 

 

Mihnet vardır görecek hala ne kadar, 

Zaman yok, feryat etmektense sabır kıl. 

Sizin de görecek mihnatın vardır, 

Başın kılıçla kesilince. 

 

Diye söz söyledi o anda kâhin bana, 

Dinleyin bizim söylenen sözümüzü, 

Derdini aşktan durdurmak için, 

Ben topladım her taraftan sanatkârları. 

 

Birkaç sanatkâr topladım memleketten, 

Varlığını acımadım tanrının verdiği 

Birisi köle, birisi cariyem, 

Dünkü gördüğün iki padişah. 

 

İkisine güzel giysi giydirdim, 

Altın taç gevher kemer boğdurdum. 

Pazarın ortasından saray yapıp, 

Halka temaşa gösterdim. 
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1417 Kördiñiz turġandarın bulbul sayrap, 

Şınardan aġıp turġan mıyva savlap. 

Munıñ bérin jasattım öz ķolımnan, 

Körsin dep eli-jurtım tamaşalap. 

 

1421 Osınday öner berdi ténirim maġan, 

İstedim osılardıñ bérin tamam, 

Bir tesikten küy şıķķan toķsan eki, 

Jasatıp hoş évezdi berdim oġan 

 

1425 Tamaşa ġıp körsin dep halıķ körip, 

Özim de tamaşaġa jürdim kelip. 

Bazarda janjal bolsa ükim et dep, 

Taġı da eküvine berdim erik. 

 

1429 Ekevin eki patşa dep söylettim, 

Taj kiyip taķ mingizip bek türlenttim. 

Ruķsatsız bir-biriñe ķosılma dep, 

Bek ķattı ekevine jarlıķ ettim. 

 

1433 Halķıma édil ükim ķılüvşı edim, 

Paķırġa ķayır ıyhsan berüvşi edim. 

Sol ekevin patşa özim ķoyıp, 

Tamaşa keşke taman ķılüvşı edim. 

 

1437 Tıñdıp tur, ey bıyşara, mına sözim, 

Éli de köp kezipsiñ düniye jüzin. 

Tamaşa sol ekevin ķılayın dep, 

Bir küni ķaldım jalġız özim. 

 

 

 

 

 

Gördünüz durduğun bülbülün şakıp, 

Çınardan yetişmiş meyve şarıl şarıl akıp 

Bunun hepsini yaptırdım öz elimden, 

İzlesin diye halkım temaşa edip. 

 

Böylece sanat verdi Tanrım bana, 

Yaptım bunların hepsini tamamen, 

Bir delikten çıktı doksan iki ezgi, 

Yaptırıp hoş melodi verdim ona. 

 

Temaşa etsin diye halk izleyip, 

Kendim de şahane görmeye gelmiştim. 

Pazarda çatışmalar olsa hüküm et diye, 

Daha da ikisine verdim hukuk. 

 

İkisini iki padişah diye söylettim, 

Taç taktırıp tahta bindirip pek değiştirdim. 

İzinsiz birbirine birleşmeyin diye, 

İkisine kesin kararname ettim. 

 

Halkıma adil hüküm yapıyordum, 

Fakire hayır ihsan veriyordum. 

O ikisini kendim padişah kılıp, 

Akşama doğru temaşa ediyordum. 

 

Dinleyip dur, ey biçare, bu sözümü, 

Hala da çok gezersin dünya yüzünü. 

O ikisini temaşa edeyim diye, 

Kendim yalnız geliverdim bir günü. 
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1441 Oñaşa sol ekevi otır eken, 

Adamġa mehnat degen jaķın eken, 

Sözimdi meniñ aytķan térik ķılıp, 

Ķosılıp bir-birine jatır eken. 

 

1445 Aķırdım: Bul ķalay aķımaķ nadan 

Burın men jarlıķ ķılıp ķoydım saġan 

Ruķsatsız nege ķıldıñ munday isti, 

Basıña tüsirermin aķır zaman! 

 

1449 Ekevi türegeldi asıp-sasıp, 

Ķorıķtı menen ķattı tüsi ķaşıp. 

Ķılışın ekevi de suvırıp alıp, 

Umtıldı maġan ķaray ķadam basıp. 

 

1453 Ķılışpen ekevi de ķaldı salıp, 

Jıġılıp sol arada ķaldım ölip. 

Oñaşa mañayında eş adam joķ, 

Turġan jan joķ ol jerde bizdi baġıp. 

 

1457 Bul jerde turġan jan joķ bizdi körip, 

Özderi meni öltirdi özi bilip. 

Sandıķķa öziñ körgen sala salıp, 

Tastaġan zıyratķa meni kömip. 

 

1461 Bıyşara körip pe ediñ munday keñes 

Ķudayım süymegenin bende demes 

Taķtımda otırmın ba, jatırmın ba, 

Ekenim öli-tiri eşkim bilmes. 

 

 

 

 

 

O ikisi ayrı oturuyormuş, 

İnsana mihnet değen yakın imiş, 

Benim söylediğim sözümü terk edip, 

Birbirine birleşiyormuş. 

 

Bağırdım: - Bu ne diye, ahmak cahil 

Önce ben kararname etmiştim sana. 

İzinsiz niye yapın böyle işi, 

Gösteririm başına ahir zaman! 

 

İkisi acele edip kalktı, 

Benzi uçup benden çok korktu. 

Kılıcın ikisi de çıkarıp, 

Saldırdı bana adım atıp. 

 

İkisi de bir saldırdı kılıçla, 

Ölüp düşekaldım o arada. 

Ayrı olmuş yakınında hiç insan yok, 

O yerde bize bakan bir insan yok. 

 

Bu yerde durmuş can yok bize bakıp, 

Kendileri beni öldürdü karar verip 

Sandığa kendin gördüğün koyuverip, 

Mezara beni gömüp bırakmış. 

 

Biçare, görmüş müydün böyle meclis, 

Allah’ım sevmediğin bende demez. 

Tahtımda oturur muyum, yatar mıyım, 

Ölü diri olduğumu kimse bilmez. 
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1465 Surasañ osılayşa meniñ jayım, 

Bul sırdı ayap senen ne ķılayın. 

Ölerge halim jetip jatķanımda, 

Kez ķılġan, dostım, seni bar ķudayım. 

 

1469 Onan soñ ne is bolsa öziñ kördiñ, 

Vaķıyġa ne bolġanın bérin bildiñ. 

Ķonaķķa şaķırġanda sol ekevin, 

Öltirip onıñ isin tamam ķıldım. 

 

1473 Öltirip sol oyında tamam ķıldım, 

Öltirmey basķaların aman ķoydım. 

Eşkim bilmes bul sırdı senen basķa, 

Taķtıma adam bilmey ķayta mindim 

 

1477 Ķudayım sizdi ķıldı maġan teñdes, 

Bul düniye ötken soñ ķayta kelmes 

Bul sırdı köp halayıķ elim tügil, 

Ķasımda ķırıķ ķızdıñ biri bilmes. 

 

1481 Bul sırım bilinbegen adamzatķa, 

Öltirip sol ekevin mindim taķķa. 

Ķustarġa émir aytıp bir aylıķ jol, 

Seni apartıp tastattım osı jaķķa. 

 

1485 Artıñnan bayķayın dep oy oyladım, 

Bileyin hali-jayın dep oyladım. 

Ķarasam ölemin dep tüstiñ suvġa, 

Ķasıña keldim jetip ķıyya almadım 

 

 

 

 

 

Sorsan böylece durumumu benim, 

Bu sırrı senden saklayıp ne yapayım. 

Ölüm döşeğine yattığımda, 

Seni dostum karşılaştırdı bana Allahım. 

 

Ondan sonra ne iş olsa kendin gördün, 

Olayın ne olduğun tümüyle bildin. 

Konağa çağırdığında o ikisini, 

Öldürüp onun işini tamam kıldım. 

 

Öldürüp o düşünceyi de tamam kıldım, 

Öldürmeden başkaların sağ bıraktım. 

Kimse bilmez bu sırrı senden başka, 

Tahtıma kimse bilmeden tekrar bindim. 

 

Allah’ım sizi kılmış bana eşit, 

Bu dünya geçtikten sonra tekrar gelmez 

Bu sırrı çok topluluk, millet değil 

Yanımdaki kırk kızın biri bilmez. 

 

Bu sırrımı bilmeyen insanoğluna, 

Öldürüp o ikisini bindim tahta. 

Kuşlara emredip bir aylık yol, 

Seni gönderttim bu tarafa. 

 

Arkandan bakayım diye düşündüm, 

Hal durumunu bilmek istedim. 

Baksam ölmek için girmişsin suya, 

Yanına çabuk geldim kıyamadım. 
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1489 Endi aytayın, ġaribim, sözim tıñda, 

Ekevimizdi ķosadı ķadir alla, 

Sabır ķıl éli körer mehnatıñ bar, 

Sabır ķılmay nésipten ķurı ķalma. 

 

1493 Ey, ġarip, tüste kördim kelbetiñdi, 

Jaratķan abzal ķılıp sıypatıñdı. 

Meniñ aytķan sözimdi umıtpañız, 

Aytayın köretuġın mehnatıñdı. 

 

1497 Ayrılıp siz ketersiz menen basķa, 

Köñiliñe ķayġı tolar, köziñ jasķa. 

Jol tappay sandalarsız bes-altı ay, 

Şıġarsız mehnatpenen tav men tasķa 

 

1501 Mehnattı köp kördim dep asıp saspa, 

Düniyede ér ne keler kéri, jasķa. 

Üvédeli kün tolġan joķ ķosılarġa, 

Eş meniñ maġşuķım joķ sizden basķa 

 

1505 Munan soñ siz ketersiz japan tüzge, 

Renjip ķapalanba endi bizge. 

Altı ay mehnat köresiñ jayauv jürip, 

Bir şahar körinedi köziñizge. 

 

1509 Şaharġa erte turıp siz barasız, 

Şahardıñ işi-tısın aralarsıñ. 

Bir bayġa jalġa jürip sol şaharda 

Ķudanıñ jazġanınşa kün körersiñ. 

 

 

 

 

 

Artık anlatayım, garibim, sözümü dinle, 

İkimizi kavuşturur kader Allah, 

Sabret, hala görecek mihnetin vardır 

Sabırsızlık yapıp nasipten boş kalma. 

 

Ey, garip, rüyamda gördüm yüzünü, 

Yaratmış aziz kılıp görünüşünü. 

Benim söylediğim sözü unutmayınız, 

Anlatayım görecek mihnetini. 

 

Ayrılıp giderseniz başka taraflara, 

Gönlüne kaygı dolar, gözün yaşla. 

Yol bulamadan gezersiniz beş altı ay, 

Çıkarsınız mihnetle dağlara ve taşlara. 

 

Mihneti çok gördüm diye acele etme, 

Dünyada her şey gelir yaşlı ve genç başına 

Vadeli gün gelmedi kavuşacak 

Benim hiç sevgilim yok sizden başka. 

 

Bundan sonra siz gidersiinz ıssız düze, 

İncinip üzülme artık bize. 

Altı ay mihnet göreceksin yürüyerek, 

Bir şehir gözükecek gözünüze. 

 

Şehre erken kalkıp siz gidersiz, 

Şehrin içini dışını gezersiniz. 

Bir zengin adama işe girip o şehirde, 

Allah’ın yazdığınca gün geçirirsiniz. 
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1513 Sol baydıñ siz bolarsız ķızmetinde, 

Arılar ġazıyz bastan beynetiñ de. 

Atıñ şıġıp, ķurmetiñ keter asıp, 

Allanıñ özi bergen névbetinde. 

 

1517 Adamzat ne boladı beynet tartsa, 

Künéġa ıyman turmas künde batsa. 

Körgen jan dıydarıña bolar ġaşıķ, 

Bolarsıñ öz aldıña bir bay-batşa. 

 

1521 Dérejeñ künnen-künge keter asıp, 

Körgen jan dıydarıña bolar ġaşıķ. 

Halıķķa atıñ şıġıp turġan şaķta, 

Ķalarsıñ bir mehnatķa duvşarlasıp. 

 

1525 - Osını aytıp edi ķız bıyşara, 

Taķsır patşa, sözimdi tıñdap ķarap. 

Moynımda jip, ķoyınımda ķızıl ķan 

Alla salġan isine nendey şara. 

 

1529 Dep edi el avzında söz bolarsıñ, 

Asıķpasañ aķırı tez bolarsıñ. 

Sol şahardıñ patşasına künéli bop, 

Taġdırġa öletuġın kez bolarsıñ. 

 

1533 Jarlıġı sol patşanıñ tastan tarıyķ, 

Jıyıdar seni aspaķķa jamaġat halıķ. 

Suramay atı-jöniñ sol patşa, 

Öltir dep darġa asıp ķılar jarlıķ 

 

 

 

 

 

Olursunuz o zengin adamın hizmetinde, 

Kurtulur muazzez başın azaptan da. 

Adın çıkıp, itibar kazanırsın, 

Allah’ın kendi verdiği nimetinde. 

 

İnsanoğlu ne olur zorluk çekse, 

Günaha iman durmaz güneş batsa. 

Görmüş can didarına aşık olur, 

Olacaksın kendi kendine bir zengin. 

 

İtibarın günden güne artar, 

Görmüş can didarına aşık olur. 

Şöhretin halkı tuttuğu zaman, 

Kalırsın bir mihnete düçar. 

 

- Bunu anlatmıştı kız biçare, 

Han efendim, sözümü dinle baka. 

Boynumda ip, koynumda kırmızı kan, 

Allah salmış içine nasıl şare. 

 

Demişti halk ağzında söz olacaksın, 

Acele etmezsen sona çabuk yetişeceksin. 

O şehir padişahının önünde suçlu olup, 

Kaderinde ölümle karşılaşacaksın. 

 

Emri o padişahın taştan sert, 

Toplanır seni asmaya cemaat. 

Sormadan adını o padişah, 

Öldür diye dara asıp kılır talimat. 
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1537 Dep edi adamġa aytpa bul sırımdı, 

Bildirme öziñniñ de pıyġılıñdı. 

Jip baylap ķılış tiyip ķan aķķanda, 

Söyleñiz osı sırdı sol kezinde. 

 

1541 Ķız bayġus osılayşa dedi maġan, 

Körgen bilgen vaķıyġa boldı tamam 

Oyımnan évelgide oylap şıķķan, 

Eñ ülken jumısım sol aytılmaġan. 

 

1545 İyé taķsır, onan basķa söz ķalmadı, 

Esitip bilip tursız bizdiñ haldi. 

Dayar tur öltirüvge jendetteriñ, 

Ķayda barıp saķtaymın şıbın jandı 

 

1549 Iyya taķsır, bir söz ķaldı aytılmaġan, 

Aytayın ruķsat bolsa, taķsır, maġan. 

Aytılmaġan ķalmasın eşbir sırım, 

Ruķsat bolsa aytayın, taķsır maġan 

 

1553 Patşa: - Ruķsat ķıldım, söyle, dedi, 

Eş alañ ölmeymin dep bolma, dedi. 

Osıdan soñ, asıñız munı darġa, 

Eşkimge ķayta jarlıķ ķılman,- dedi. 

 

1557 Bala sonda söyledi: - Taķsır hanım, 

Ölimge tayanıp tur meniñ halim. 

Sıyır baķķan bir şaldıñ balası edim 

Uġıñız, taķsır patşam, osı ménim. 

 

 

 

 

 

Demişti insana anlatma bu sırrımı, 

Bildirme kendinin de niyetini. 

İp bağlanıp kılıç değıp kan aktığında 

Söyleyiniz bu sırrı o zamanda. 

 

Kız biçare böylece dedi bana, 

Görmüş bilmiş olayım oldu tamam. 

Aklımda evvelki düşünülen, 

En büyük işim bu anlatılmayan. 

 

Efendim, ondan başka söz kalmadı, 

Duyup bilerek duruyorsuz bizim hali. 

Öldürmeye hazır duruyor cellatlerin, 

Acıdan ne yapacağımı bilemiyorum. 

 

Efendim, bir söz kaldı anlatılmayan, 

Söyleyim izin verseniz, efendim, bana. 

Anlatılmayan kalmasın hiçbir sırrım, 

İzin verirseniz söyleyim, efendim. 

 

Padişah: - İzin veriyorum, söyle, - dedi. 

Ölmeyeceğim diye hiç umutlanma, dedi. 

Bundan sonra asınız bunu dara, 

Kimseye tekrar emir vermem, dedi. 

 

Çocuk o anda söyledi: - Han efendim, 

Ölüme yaklaşıp duruyor benim halim. 

İnek otlatan bir yaşlının evladıуdım. 

Anlayın, han efendim, bu özlüğüm. 
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1561 Atamız sıyır baķķan bir şal özi, 

Ajaldıñ men ġaripke keldi-av kezi. 

Ķatını ölgen sıyırşı bir şal eken, 

Bar eken iynabattı jalġız ķızı. 

 

1565 Dedi de tura ķaldı bala ġarip, 

Patşa tıñday ķaldı ķulaķ salıp. 

- Osı söziñdi söyleşi dedi, - patşa, 

Javabıñ bara jatır ajarlanıp. 

 

1569 Iyya taķsır, osılayşa bolġan eken, 

Érkimge mına düniye jalġan eken. 

Bir şal, bir ķız otırıp balaġanda, 

Üyine eki meyman ķonġan eken. 

 

1573 Dep aytıp, taġı turdı bala paķır, 

Patşa ornınan turdı aķır. 

-Estip pe eñ, bul sözdi ķaydan bildiñ 

Tüzelip seniñ söziñ bara jatır. 

 

1577 Iyé taķsır söyleytuġın halim bar ma 

Alla taġala tüsirdi munday halġa. 

Alamın degennen soñ élgi ķonaķ, 

Anam süyip tiyipti sol meymanġa. 

 

1581 Sol jolavşı meyman anamdı alġan, 

Üyinde meyman bolıp bes ay turġan 

Bes aydan soñ anamdı tastap ketip, 

Men tuvdım tört aydan soñ işte ķalġan 

 

 

 

 

 

Dedem sığırcı bir yaşlı kendisi, 

Ecelin ben garibe gelmiş süresi, 

Kadını ölmüş sığırcı bir yaşlıymış, 

Varmış edepli yalnız kızı. 

 

Dedi de duruverdi çocuk garip, 

Padişah dinleyekaldı dikkat edip. 

-Bu sözünü söyleyiver dedi, padişah, 

Cevabın gidiyor ilginçleşip. 

 

Evet, efendim, böylece olmuş, 

Herkese bu dünya yalanmış. 

Bir yaşlı, bir kız gecekonduda yaşamış, 

Evlerinde iki mihman gecelemiş. 

 

Diye söyleyip de durdu, fakir çocuk 

Padişah yerinden kalktı ahır. 

-Duymuş muydun, bu sözü nereden bildin 

Düzelip senin sözün gidiyor 

 

Yeter efendim, söyleyecek hâlim var mı 

Allahü tealâ getirdi şöyle hâle. 

Alacağım deyince demin konuk, 

Annem sevip evlenmiş o mihmanla. 

 

O yolcu mihman annemle evlenmiş, 

Evinde mihman olarak beş ay yaşamış. 

Beş aydan sonra annemi bırakıp gitmış, 

Ben doğdum dört ay sonra işte 
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1585 Men şıķtım er jetken soñ atamdı izdep 

Jürmespin tiri bolsam atasız dep. 

Atamdı izdep tabamın dep jürgenimde 

Ķalıppın öletuġın darġa kez bop. 

 

1589 Men endi sol atamdı boldım tappas, 

Atam atın surasañ jetim Ġabbas. 

Özim atım aytayın Iyranġayıp, 

Atamnıñ belgisi bar bir gavhar tas. 

 

1593 Osılay bala turıp berdi javap, 

Patşa ķulaķ saldı munı tıñdap. 

Belgim dep alıp berdi altın medal, 

Patşa talıp jıġıldı sonda ķulap. 

 

1597 Patşa munı estip taķıttan uştı, 

Bayaġı öz jumısı eske tüsti. 

Ah darıyġa, bilmedim perzentim dep 

Zar jılap balasınıñ basın ķuştı 

 

1601 Balanı patşa ķuşıp zar eñiredi, 

Jıyılġan jamaġattar ķayran boldı. 

Vézirin Allabergen şaķırıp alıp, 

Öz balası ekenin maġlum ķıldı. 

 

1605 Sol jerde Allabergen Vézir keldi, 

Patşanıñ ulı ekenin ol da bildi. 

Köterip ol balanı juvındırıp, 

Neşe türli kiyimdi kiyindirdi. 

 

 

 

 

 

Ben büyüyünce babamı aramaya çıktım, 

Gezmeyeceğim hayatta babasız diye. 

Babamı arayıp bulacağım diye gezdiğimde 

Kalmışım ölüm darına karşılaşıp. 

 

Ben artık babamı bulamayacağım, 

Babamın adını sorsan yetim Gabbas. 

Kendi adım söyleyeyim İyrangayıp, 

Babamın alameti varmış bir gevher taş. 

 

Böylece çocuk durup verdi cevap, 

Padişah kulak verdi bunu dinleyip. 

Alametim diye verdi altın madalyayı, 

Padişah düştü o anda bayılıp. 

 

Padişah bunu duyup tahttan düştü, 

Çok önceki kendi işin hatırladı. 

Ah dünya, bilmedim evladım deyip, 

İçini döküp çocuğunun başını kucakladı 

 

Çocuğu padişah kucaklayıp ağladı, 

Toplanan cemaat hayret etti. 

Vezirin Allabergen’i çağırıp alıp, 

Kendi evladı olduğunu malum kıldı. 

 

O anda Allabergen Vezir geldi, 

Padişahın oğlu olduğunu o da bildi. 

Kaldırıp o çocuğu yıkayıp, 

Çeşit çeşit giysiler giydirdi. 
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1609 Sol bala taġam işipjiydı esin, 

Suraysız, ey jamıyġat onıñ nesin. 

Patşanıñ ķuvnġannan vézirleri, 

Jamaġat, tıyya almadı közden jasın. 

 

1613 Toy tamaşa ķıladı elin jıyıp, 

Bolmadı saharaġa adam sıyıp. 

Oyın-külki tamaşa sayıķ ķılıp, 

Neşe kün toy ötkizdi sonday ķılıp. 

 

1617 Balanı alıp kirdi sarayına, 

Tañ ķalar körgen adam şırayına. 

Kiygeni altın taj, minip taķķa, 

Eş adam bara almadı mañayına. 

 

1621 Neşe kün bul tamaşa tamam bitti, 

Taķıtķa patşalıķķa bala şıķtı. 

Üvédeli keletuġın eyman barıp, 

Halķına Iyranġayıp jarlıķ etti. 

 

1625 -Aytayın, ey jamaġat, ķulaġıñ sal, 

Ézelde bizge bolmaķ osınday hal. 

Atamdı tavıp, vaķtım hoş bolġan soñ 

Keletin ġaşıķ jardıñ védesi bar. 

 

1629 El jıyıldı patşanıñ jarlıġı üşin, 

Mıñ kisi küzetip turdı köşe basın. 

Ér köşege tösetip jibek kilem, 

Tüzetip türlendirdi şahar işin. 

 

 

 

 

 

O çocuk yemek yiyip kendine geldi, 

Soruyorsunuz, ey cemaat onun neyini. 

Padişahın sevindiğinden vezirleri, 

Cemaat, göz yaşlarını dindiremedi. 

 

Şölen verdi halkını toplayıp, 

Olmadı sahraya adam sığıp. 

Debdebeli eğlence şenlik yapıp, 

Kaç gündür şölen verdi öyle yapıp. 

 

Çocuğu alıp girdi sarayına, 

Hayret eder gören adam yakışıklılığına. 

Giydiği altın taç, binip tahtaya, 

Hiç adam gidemedi yanına. 

 

Kaç gündür bu eğlence devam etti, 

Tahta padişahlık çocuk çıktı. 

Vadeli gelecek mihman gidip, 

Halkına İyrangayıp emretti 

 

- Söyleyin, ey cemaat, kulak ver, 

Ezelde bize olacak şöyle hâl. 

Babamı bulup vaktim hoş olunca 

Gelecek aşık sevgilimin vaadi vardır. 

 

Millet toplandı padişahın emri için, 

Bin kişi kuruyup durdu sokak başını. 

Her sokağa serip ipek halıyı, 

Düzeltip değiştirdi şehir içini. 
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1633 Jibekten saharaġa şatır ķurġan, 

Oyınşı neşe adam oynap turġan. 

Arġımaķ attar minip ķız aldınan, 

Ķızmetker üş jüz jigit dayar turġan. 

 

1637 Ķıssanıñ aķırı tamam bolar kezi, 

Mısalı bıyşaranıñ körgen sözi. 

Türlenip ķırıķ ķızın ķasına alıp, 

Ġazıyza o da şıķtı vézir ķızı. 

 

1641 Tamaşa ķılıp turdı jıyılġan jan, 

Ķızmetker ķız keler dep dayar turġan. 

Burınġı aytķanday-aķ jer küñirentip, 

Ķız keldi éskerimen neşe mıñ san. 

 

1645 Basına Iyranġayıp tajın kiydi, 

Ķırıķ kün toy ķılġızıp elin jıydı, 

Vézir ķızı ġaşıġı Şémşibanuv, 

Bul jerde ekevine neke ķıldı. 

 

1649 Jigitter, körip pe ediñ munday kepti, 

Ézelde alla taġala taġdır etti. 

Neşe jıldar sérgérdan jürip edi, 

Muratķa Iyranġayıp aķır jetti. 

 

1653 Iyranġa bul mehnattı ķuday bergen, 

Şeşesin şal bayġuspen alıp kelgen. 

Patşa eki jurtķa birdey bolıp, 

Solayşa Iyranġayıp dévren sürgen. 

 

 

 

 

 

İpekten sahraya çadır kurmuş, 

Oyuncu birkaç adam oynayıp durmuş. 

Safkan atlara binip kızın önünde, 

Hizmetçi üç yüz yiğit hazır durmuş. 

 

Kıssanın sonuçlandıracak zamanı geldi, 

Mesela biçarenin başına gelen olaylar. 

Değişip kırk kızını yanına alıp, 

Gaziza da çıktı vezir kızı. 

 

Şahane yapıp durdu toplanmış halk, 

Hizmetçiler kız gelecek diye hazır durmuş. 

Önce anlatıldığı gibi yeri yarıp, 

Kız geldi binlerce askeriyle. 

 

Başına İyrangayıp tacını giydi, 

Kırk gün şölen verdirip halkını topladı, 

Vezir kızı, aşkı Şamşibanu, 

Bu yerde ikisi ile nikâh yaptı. 

 

Yiğitler, görmüş müydünüz böyle kepi, 

Ezelde Allahü tealâ kader etti. 

Kaç yıldır zorluk çekip gezdi, 

Muradına İyrangayıp sonunda ulaştı. 

 

İyran’a bu mihneti Allah vermiş, 

Annesini dedesi ile alıp gelmiş, 

İki ülkeye eşit padişah olup, 

Öylece İyrangayıp mutlu hayat geçirmiş. 
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1657 Mısalı laķap Muvhammedġalıy atım 

Öndir Halfe dep aytar atam atın. 

Iyranġayıp patşa bolġan şaķta, 

On mıñ şahar beredi iyramatın. 

 

1661 Ġazıyza, Şémşibanuv periyzattı, 

Iyranġayıp üşevi baldan tétti. 

Osılay düniyede ķızıķ körip, 

Ölgeninşe boladı mahabbattı. 

 

1665 Bir-birine bolıp ötti mahabbattı, 

Beyit ķılıp şıġardım asıl zattı. 

Mırzaġa Jüsipulı Ébdirahman, 

Jiberdim osı kitap amanattı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesela Muhamedgali lakap adım, 

Öndir Halfe diye söylemiş dedem adını. 

İyrangayıp padişah olduğu zaman, 

On bin şehir vermiş vergi. 

 

Gaziza, peri kızı Şamşibanu, 

İyrangayıp üçüsü baldan tatlı. 

Böylece dünyada mürüvvet görüp, 

Ölümüne kadar olmuş sevimli. 

 

Birbirini severek geçirdi hayatı, 

Beyit şekline getirdim asıl duyguyu. 

Jusupoğlu Abdirahman Bey’e, 

Gönderdim bu kitap emaneti. 
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4.3. Şakir-Şakirat 

 

1 Ķolıma ķalam aldım hat jazġalı 

Birtalay zaman boldı halık azġalı 

Tıñdañız ķulaķ salıp jamaġattar 

Déytuġın Şékir-Şékirat söz ķozġalı 

 

5 Baķtiyar tek otırıp zar eniregen, 

Ġarip basım jalġannan öttim degen 

Jamaġat, ķulaķ salıp tıñdap otır 

Bolġan eken bir patşa Haşım degen 

 

9 Bir patşa bolġan edi Haşım attı 

El-jurtına bek edil saltanattı 

Şékir-Şékirat deytuġın eki uġlı bar 

Tım éybat balaları baldan tetti. 

 

13 Haşım attı patşanıñ ével basta 

Eş ziyanı joķ edi ķarındasķa 

Balaların bek jaķsı köredi eken 

Birev on uş, birevi on bir jasta 

 

17 Haşım patşa özi bek mergen eken 

Ol eki balanıñ şeşesi ölgen eken 

Şékir-Şékirat deytuġın eki bala 

Jas küninen jetimdik körgen eken 

 

21 Şékir-Şékirat şeşeden erte ķalġan 

Patşa bir jas ķatındı taġı da alġan 

ékesin kérisinip elgi talaķ 

Eñ kişisi Şékirge ġaşıķ bolġan 

 

 

 

 

 

Elime kalem aldım mektup yazmaya 

Bir zaman geçti yoksulluğuna halkın 

Dinleyin kulak verip cemaat, 

Anlatayım Şakir-Şakirat’a sözümü 

 

Bahtiyar yalnız oturup ağlayan, 

Garip başım bu dünyadan geçti diyen 

Cemaat, kulak verip dinleyip oturuyor, 

Haşım adında bir padişah vardı. 

 

Bir padişah olmuştu Haşım adlı, 

Halk yurduna pek adil saltanatlı. 

Şakir – Şakirat diye iki oğlu vardı, 

Çok iyiydi çocukları baldan tatlı. 

 

Haşım adlı padişahın ilk baştan, 

Hiç ziyanı yoktu kardeşine. 

Çocuklarını çok seviyordu, 

Birisi on üç, birisi on bir yaşındaydı. 

 

Haşım padişah keskin nişancıydı, 

O iki çocuğun annesi ölmüştü. 

Şakir – Şakirat dinen iki çocuk, 

Küçüklüğünden öksüzlük görmüştü. 

 

Şakir – Şakirat anneden erken kalmış, 

Padişah bir genç kadınla evlenmiş. 

Babaların yaşlı diyerek o dalak, 

En küçüğü Şakir’e aşk olmuş. 
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25 Munıñ ġaşıķ bolġanın bala bilmes 

Haşım patşa ékesi jene bilmes 

Élgi talaķ balaġa ġaşık bolıp 

Ķusa bolıp jüredi ertendi-keş 

 

29 Aġası Şékirat bir küni añ avladı 

Beş yüz esker ķasına ertip aldı 

Ékesi jene añġa ketip ķaldı 

Şékir bala üyinde jalġız ķaldı 

 

33 Ékesi ol güni añnan kele almadı 

Aġasınıñ óabarın bile almadı 

Şékir bala tamaķķa toyıp alıp 

Mamık töşek üstinde uyıķtap ķaldı 

 

37 Sum şeşesi arınan turıp keldi 

Jamandıķtı köñilge salıp keldi 

Uyıķtap jatķan kezderi Şékir bala 

Jap-Jalañaş ķoynına kirip keldi 

 

41 Şékir bala oyandı közin aşıp 

Ķişi şeşesi bavırında jatır basıp 

Öz şeşesi ekenin bilgennen soñ 

Şékir bala julķındı asıp-sasıp 

 

45 Éy, ķaraġım, julķında asıp sasıp 

Aynalayın men boldım saġan ġaşıķ 

İşi-bavrım eljirep bara jatır 

Ķaraġım, jatsañşı endi mavķım basıp 

 

 

 

 

 

Bunun âşık olduğunu çocuk bilmemiş, 

Haşım padişah babası da bilmemiş. 

O dalak çocuğa âşık olup, 

Kasavetlenip yürümüş gece gündüz. 

 

Abisi Şakirat bir gün ava gitmiş, 

Beş yüz askerle beraber gitmiş. 

Babası da ava gitmiş, 

Şakir çocuk evde yalnız kalmış. 

 

Babası o gün avdan gelememiş, 

Abisinden de haber alamamış. 

Şakir çocuk yemeğini yiyip 

Kuş tüyü döşek üzerinde uyuyakalmış. 

 

Zalim üvey anne kalkıp yanına gelmiş 

Kötülüğü gönlüne koyup gelmiş. 

Uykuda olan Şakir çocuğun, 

Koynuna çırılçıplak girmiş. 

 

Şakir çocuk uyanmış gözlerini açıp, 

Küçük annesi yanında yatıyormuş. 

Kendi üvey annesi olduğunu öğrenince 

Şakir çocuk çekilmiş acele edip. 

 

Hey, karagım çekilmesene acele edip 

Aynalayın ben olmuşum sana aşık. 

Tüm vücudum duygulanıyormuş, 

Karagım, yatsaydın şehveti getirip. 
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49 Sen maġan ılayıķsın, aynalayın 

Ķartayġan sum ékendi ne ķılayın 

Sum ekeñe uv berip öltireyin 

Ne ķılsañ da ķasında ben turayın 

 

53 Şékirjan bul sözine sıdamadı 

Şeşesiniñ avzına ķoyıp ķaldı 

Jap-jalañaş seltip tura ķaştı 

Ol şeşesi tıpırlap oybay saldı 

 

57 Şékir bala jalañaş ķaşıp ketti 

Öz üyinen dalaġa basıp ketti 

Añın avlap, ülkeni tüzge ķonıp 

Erteñgi kün patşa da kelip jetti 

 

61 Kelse, katın jılavda, şaşın jayġan 

Eki beti jırtuvlı oybay salġan 

Avzı-murnı ķan bolıp otır jılap 

Al patşa: “Ne boldı!” dep ķayġan 

kalġan 

 

65 Patşa ayıttı:“Ne körindi, ķatı saġan?” 

Basına ne is tuvdı ayıtsı maġan? 

Patşanı görgennen soñ örşilenip 

Öksigin basa almadı oybay salġan 

 

69 Hanım ayttı: “Basımnan ketti bulım, 

Ķoynıma ķalın saldı Şékir ulıñ 

Almaysıñ dep şiyedey ķılıp ketti 

Kérige tügen meniñ ķonday sorım! 

 

 

 

 

Sen bana uygunsun, aynalayın, 

Yaşlanan açgözlü babanı ne yapayım. 

Açgözlü babana zehir verip öldüreyim, 

Ne yapsan bile yanında ben bulunayım 

 

Şakircan bu sözüne dayanamamış, 

Üvey annesinin ağzından bir vurmuş. 

Çırılçıplak dikilip kaçıvermiş, 

O annesi kıpırdayıp çığlık atmış. 

 

Şakir çocuk çırılçıplak kaçıvermiş, 

Öz evinden dışarıya firar etmiş. 

Hayvan avlayıp, büyüğü düze konup, 

Yarınki günü padişah da yetişmiş. 

 

Gelse, kadın ağlamakta, saçı dağılmış, 

İki avurdu yarılı çığlık atıyormuş. 

Ağzı burnu kanlı oturuyormuş ağlayıp 

İşte padişah «Ne oldu!» diye şaşırmış. 

 

 

Padişah: «Ne gözüktü, kadın, sana?! 

Başına ne iş düşmüş, anlatsaydın bana?». 

Padişahı gördükten sonra inat edip, 

Hıçkırığını durduramayıp çığlık atıp. 

 

Hanım: « Lekelenmiş benim namusum, 

Koynuma kolunu koymuş Şakir oğlun. 

Almayacaksın diye düğüm edip gitmiş, 

Talihsizmişim, yaşlıyla evlenmişim 
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73 Tösekte jatır edim keldi moġan 

Ne ġıp jürsin dep javap berdim aġan 

Öz şeşesi bolsam büyter me edi 

Ögeyligin bildirdi Ķuday urġan!” 

 

77 Balañ ayttı: “Sen de jas, ben de jaspın, 

Saġan ġaşıķ bop jürgen men bir 

maspın 

Ékemdi tez öltirip seni alayın 

Körige seni ķop ġıp ne ķılayın” 

 

81 Davıstap oybay saldım tüsip ķaşıp 

Jap-jalañaş jöneldi asıp-sasıp 

Ķuvıp edim, soñınan ustatpadı 

Kiyiminiñ berin de ķaldım alıp 

 

85 Ey, patşa, öziñ ķılsañ meni ķatıñ 

Ol ulıñ estidin sözin aytķan 

Aram tuġan ulıñdı öltirmeseñ 

Bul jalġanda kepteydi toķal atım 

 

89 Ey, patşa, balañ sütip ķıldı mazaķ 

Ķarlıķ ķılıp başıma saldım azap 

Ķatın bop ekev ara jüre almaymın 

Ķor bolġanşa bir jaķķa ketem uzap 

 

93 Bul sözdi estip patşa ķaharlandı 

Jendetterin şaķırıp kılıp aldı 

-Şahardan tışķa aparıp aram öltip 

Bavızla-dep jendetterge jarlıķ saldı 

 

 

 

 

Yatakta yatmış idim gelmiş bana, 

Ne dolaşırsın diye cevap verdim ona 

Öz annesi olsam böyle yapar mıydı, 

Üveyliğini göstermiş Allah kahretsin! 

 

Çocuğun: «Sen de gençsin, ben de gencim, 

Sana âşık olan ben bir sarhoşum. 

Babamı çabuk öldürüp seni alayım 

Yaşlının yanında zavallı duruma seni nasıl 

düşüreyim.» 

 

Seslenerek çığlık atmışım kaçıverip, 

Çırılçıplak yönelmiş acele edip. 

Kovalamıştım arkasından tutturmamış, 

Giysinin tümünü kaldım alıp. 

 

Ey, padişah, kendin kılsan beni kadın, 

O oğlunun söylediği sözleri duydun 

Haram doğmuş oğlanını öldürmesen, 

Bu hayatta silinmez kuma adım. 

 

Ey padişah çocuğun böylece alay etti, 

Eziyet kılıp başıma, çektim azap. 

Kadın olup ikinizin aranızda yaşamam, 

Zavallı olunca gideceğim uzaklara 

 

Bu sözü duyup padişah sinirlenmiş, 

Cellatlarını çağırıp toplamış. 

- Şehir dışına getirip haram öldür, 

Boğazla! – diye cellatlara emretmiş. 
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97 - Jendetter, basın kesip öltirinder 

Ķöylegin ķanġa bılġap keltirinder 

Jazasın adam pende esitpesin 

Bir saġatta joķ ķılıp keltirinder! 

 

101 Şahardan alısıraķ tısķa aparıp 

Basın kesip, öltirüvge işin jarıp 

Jendetter arķan taġıp ap jöneldi 

Zar eñirep jılaydı bayġus garip 

 

105 Jendetter ap jöneldi ortaġa ala 

Zar eñirep baradı ġarip bala 

Patşa bir avız söz suramastan 

Ķatınnıñ tiline erdi bar ma şara? 

 

109 Jendetter aydalaġa alıp keldi 

Olardın öltirerin bala bildi 

- Bir ķasıķ ķanımdı ķi öltirme-dep 

Jendetterge jalınıp zarlandı endi 

 

Şékirdiñ Jırlaġanı 

 

113 Jendetter, meni öltirme 

Janıma ķaza keltirme 

115 Eş jazıġım joķ edi 

Şıbın janım erkinde 

Bul dünieden ketermin 

Şın düniege jetermin 

Meni öltirme jendetter 

120 Armanda bop ketermin 

Öltirseñ sender ötkenim 

 

 

 

- Cellatlar, kafasını kesip öldürünüz, 

Gömleğini kana bulaştırıp getiriniz. 

Cezasını adam bende duymasın, 

Bir saatte yok edip geri dönünüz! 

 

Şehir dışından çok uzağa getirmişler, 

Kafasını kesip öldürmeye içini yarıp. 

Cellatlar halat takıp yönelivermiş, 

Ağlayıp sızlamış biçare garip. 

 

Cellatlar yönelivermiş ortaya alıp, 

Ağlayıp sızlayıp gidiyor garip çocuk, 

Padişah bir ağız söz sormadan, 

Kadının sözünü dinlemiş, var mı çare?! 

 

Cellatlar çok uzağa alıp gelmiş, 

Onların öldüreceklerini çocuk bilmiş. 

-Bir kaşık kanımı dökme, öldürme diye 

Cellatlara yalvarıp ağlamış artık. 

 

Şakirin ağlayıp söylediği 

 

Cellatlar, beni öldürme, 

Canıma kaza getirme. 

Hiç suçum yoktu, 

Canım sizin elinizde. 

Bu dünyadan giderim, 

Gerçek dünyaya ulaşırım. 

Öldürme beni, cellatlar, 

Hayalim gerçekleşmeden geçerim. 

Öldürseniz siz, geçtiğim, 
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122 Şıñ düniege jetkenim 

Añ avlap ketken aġama 

Amandaslay kektenim 

125 Aġam ketti añ avlap 

Bes yüz ermen jay javlap 

Sum şeşemniñ işine 

Şaytan jaķtı at ķavlap 

Şeşem ölgen jetim em 

130 Ķünésiz ösken betimen 

Öġey şeşem tilin op 

Men ékeme netip em!? 

Ķünésiz ösken balamın 

Armanda bop baramın 

135 Janı aşımas sum şeşem 

Osınday kıldı jalamen 

Katın sözin şın kördi 

Munan ülken min kördim 

Bir avız söz suramay 

140 Ķatelesti bul kalay? 

Armanım kattı, dertim zor 

Ögey şeşem ķıldı ķor 

Öz şeşemnin yoķtıġı, 

Mañdayıma boldı sor 

145 Jalġan résimiñ boyıma az 

Añ avlap ketken aġamdı 

Bir körüvge boldım zar 

Öltirme meni jendetter 

Bériñ de mendey bolındar 

150 Jazıķsız meni öltirseñ 

Balalarıñ bolar zar 

Meniñ tilimdi alıñdar 

 

 

 

Gerçek dünyaya ulaştığım. 

Ava giden abimle, 

Selamlaşmadan gittiğim; 

Abiyim gitmiş hayvan avlayıp; 

Beş yüz erle düşmanı zaptedip. 

Zalim annemin içine 

Şeytan yakmış gittikçe yayılacak ateşi. 

Annesi ölen öksüzdüm, 

Günahsız büyüyen kendimden. 

Üvey annemin dilini alacak kadar, 

Ben babama ne yapmıştım!? 

Günahsız büyüyen çocuktum, 

Hayalim gerçekleşmeden gidiyorum. 

Acımasız zalim üvey annem, 

Böyle hile getirmiş iftirayla. 

Kadın sözün gerçek sayıp, 

Bundan büyük haksızlık gördüm, 

Bir ağız söz sormadan, 

Yanlışlık yapmış bu neden? 

Hayalim güçlü, derdim büyük, 

Üvey annem kılmış beni zavallı. 

Öz annemin yokluğu, 

Alınıma olmuş şer. 

Yalan törenin boyuma az, 

Ava giden abiyimi, 

Bir görmek istemişim. 

Öldürmeyin beni cellatlar, 

Hepiniz de benim gibi olunuz. 

Suçsuz beni öldürürseniz, 

Çocukların arzulanır. 

Benim sözümü dinleyiniz, 
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153 Meni bir jolġa salındar 

Ķöylegimdi ķan ķılıp 

155 Atama alıp barındar 

Atamnıñ köñli basılsın 

Jumılġen közi aşılsın 

Düniede ķor bolıp 

Dünieligi şaşılsın 

160 Ķanıma ortak bolmañdar 

O balıma ķalmañdar 

Jazıķsız edim jendetter 

Bul zarımdı tıñdañdar 

Ķözimniñ jasın köriñder 

165 Maġan bir tilek beriñder 

Tilime meniñ seniñder 

Eş jazıġım jok edi 

Ķuday üşin keşiñder! 

Maynımdan arkan şeşinder! 

170 Men ġaripke savap ķıl 

Jaķsılıķ jolġa tüsinder 

Tilime meniñ seniñder 

Obalıma ortaķ bop 

Ķanımdı birge tökpender 

175 Öltirdik dep ékeme 

Ötirik aytıp barındar 

Ögey şeşem ne ķılsın 

Ékemnin jeri keñeysin 

Ķöñili ösip semirsin 

180 Men bir jaķķa keteyin 

Munda turıp ne eteyin 

Obalımdı sender köterme 

Tentirep özim öteyin 

 

 

 

Beni bir yola koyunuz. 

Gömleğimi kan kılıp, 

Babama alıp getiriniz. 

Babamın öfkesi geçsin, 

Kapalı gözleriniz açılsın. 

Dünyada zavallı olup, 

Mal mülkü saçılsın. 

Kanıma ortak olmayınız, 

Vebalimi almayınız, 

Suçsuzum cellatlar, 

Bu kaygılı sözümü dinleyiniz. 

Göz yaşımı görünüz, 

Bana bir dilek veriniz. 

Sözüme benim inanınız. 

Hiç suçum yoktu, 

Allah için affediniz! 

Boynumdan halatı çıkarınız! 

Ben garibe sevap kılınız, 

Merhamet yoluna düşünüz. 

Sözüme benim inanınız. 

Vebalime ortak olup 

Kanımı beraber dökmeyiniz. 

Öldürdük diye babama, 

Gidip yalan söyleyiniz. 

Üvey annem ne yapsın, 

Babamın yeri genişlesin. 

Gönlü hoş olup semirsin, 

Ben başka tarafa gideyim, 

Burada kalıp ne edeyim. 

Vebalimi sizler almayınız, 

Avare dolaşıp kendim öleyim. 
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184 Beyşara osılay dep köp jalındı 

Jendetter meni öltirme dep jalırdı 

Jendetter öltirüvge közi kımay 

Béri birdey jılasıp bek nalıdı 

 

188 Şıraġım, köp jılama öltirmelik 

Basıña ķattı azap keltirmelik 

Ķulak estip, köz körmes bir jaķķa ket 

ékene öltirdik dep bildirelik 

 

192 Jendetter bir suraķ ber endi maġan 

Téniri adlında razı boldım saġan 

Tiri bolsam jalġanda ķaytararmın 

Ölip kalsam, allaġa nedir çaram 

 

196 Jendetter judırlıķtay altın berdi 

Béri birdey janı aşıp esirkedi 

Bir ķoy sayıp ķöylegin ķanġa bılġap 

Şékirdi jap-jalanaş ķoya berdi 

 

200 Jendetter patşasına ķaytıp keldi 

Ķöylekti ķanġa bılġap alıp keldi 

Patşa köylektegi ķandı körip 

Ķayġı otın şıġarıp “uh” dedi 

 

204 Şékir bala jüvgirdi jap-jalañaş 

Bul sözdi uġıp otır, ey ķakındas 

Uş kün, uş tün jügirdi zañ eñirep 

Közinen aķķan jası ķan aralas 

 

 

 

 

 

Biçare böyle diye çok yalvarmış, 

Cellatlar, beni öldürme diye yalvarmış. 

Cellatlar öldürmeye kıyamayıp, 

Hepsi bir gibi ağlayıp pek kederlenmiş. 

 

-Işığım, çok ağlama öldürmeyeceğiz, 

Başına çok azap çektirmeyeceğiz. 

Kulak duymaz, göz görmez bir yeregit, 

Babana öldürdük diye bildireceğiz. 

 

- Cellatlar sorduğumu veriniz bana, 

Tanrı önünde razı oldum sana. 

Diri olsam bu dünyada geri veririm, 

Ölmüş olsam, Allah’a nedir çarem. 

 

Cellatlar, yumruk kadar altın vermiş 

Hepsi bir olup canını bağışlamışlar. 

Bir koyun kesip gömleği kana bulayıp 

Şakir’i çırılçıplak şekilde bırakmışlar. 

 

Cellatlar padişahın yanına geri dönmüş 

Gömleği kana bulaştırıp getirmişler. 

Padişah gömlekteki kanı görüp, 

Kaygı ateşin çıkarıp «Of!» demiş. 

 

Şakir çocuk çırılçıplak koşmuş. 

Bu sözü anlayıp otur, ey, kardeş. 

Üç gün, üç gece koşmuş ağlayarak, 

Gözlerinden akan yaş kanla karışmış. 
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208 Aġası Şékirat añnan keledi endi 

Ķulaġına bir davıs estiledi 

Ķarap tursa bir adam jap-jalañaş 

Jügirip kele jatķan közi kördi 

 

212 Jiberdi bir joldasın Şékirat bala 

-Bul adam netken adam borıp ķara 

Bir adam şılbır ķaġıp şavıp ketti 

Özgesi tamaşa etip turdı ķarap 

 

216 Ol adam ķattı şavıp ketip bardı 

Şékirmenen söylesin óabar aldı 

Şékirden özge sözdi köp suramay 

Tanıġan soñ jalpıldap kayta şaptı 

 

220 Ol adam ayġay salıp atoy berdi 

Atoy berip jürgende olar kördi 

Javıp barsa, Şékirattıñ öz inisi 

Atınan ķarġın tüse zar iledi 

 

224 Şékirat tüse zarladı attan ķarġıp 

Eki közden jas ketti ırġıp-ırġıp 

Ķörgen soñ Şékirat janı aşıp 

İnisin kuşaķtadı barıp zor ġıp 

 

Şékirattıñ Jılraġanı 

 

228 Ķaraġım, saġan ne boldı 

Ne péle boldı bul türli!? 

Ah degende lebiziñ 

Jüregimdi soldırdı 

 

 

 

Abisi Şakirat avdan geliyormuş şimdi, 

Kulağına bir ses duyuluyormuş. 

Bakıvere bir adam çırılçıplak, 

Koşarak geldiğini gözü görmüş. 

 

Göndermiş bir yoldaşını Şakirat çocuk 

– Bu adam nasıl adam bakıver! 

Bir adam yuları gevşetip atla koşmuş, 

Başkaları şahane edip bakakalmışlar. 

 

O adam koşup aniden yetişmiş, 

Şakirle konuşup haber almış. 

Şakirden başka bir şey sormadan, 

Tanıyınca alevlenip geri koşmuş. 

 

O adam bağırıp bilgi vermiş, 

Bilgi verip yürüdüğünü onlar görmüş 

Yanına gelse, Şakirat öz kardeşi, 

Atından inip ağlayıp sızlamış. 

 

Şakirat atından atlayıp inince sızlamış 

İki gözünden yaşı gitmiş zıplayıp. 

Gördüklerinden Şakirat’ın canı acıyıp 

Kardeşini kucaklayıp ağlayıp sızlamış. 

 

Şakirat’ın ağlayıp söylediği 

 

Karağım sana ne olmuş, 

Ne felaket olmuş bir türlü!? 

Ah dediğinde sesin, 

Kalbimi soldurmuş. 
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232 Sum jüregin jarıldı 

Ķeñ dünie tarıldı 

Aytşañşı, ķalķam, zarıñdı 

235 İşiñdeki barıñdı 

Jumaķtayın jaynadı 

Köñlime ķayġı baylandı 

Bolgan eken bir péle 

Sorım meniñ ķaynadı 

240 Ķayġı tüsti basıma 

Péle degen ası da 

Janımdı kurban ķılayın 

Köziñnen aķķan jasıña 

Japanda jürdiñ zar ķılıp 

245 Ķiyimnen muzday ayrılıp 

Ķanatıñnan ķayrılıp 

Jasıġan jezdey mayrılıp 

Ķiyimiñ jok jalañaş 

Eki közden aġıp jas 

250 Ne sor péle is boldı 

Jılama, bavrım, mavķıñ bas 

Anadan jetim ķaldıķ jas 

Zarlansaķ ana tabılmas 

Muñıñdı aytşı ey ķalķam 

255 Estisin mınav karındas 

Eken seni urdı ma? 

Ögey şeşeñ ķavdı ma? 

Tili tiyip birevdiñ 

Saġın jaman sındı ma? 

260 Ķim sındırdı saġındı? 

Ķanday adam büldirdi 

Seni östigen ķuv duşpan 

 

 

 

Kaygılı kalbim yarılmış, 

Geniş dünya daralmış. 

Anlatsana, kalkam, derdini, 

İçindeki varındı. 

Cennet gibi parlayan, 

Gönlüme kaygı bağlanmış. 

Bir felaket olmuş gibi, 

Talihsizliğe duçar olmuşum. 

Kaygı düşmüş başıma, 

Felaket denen budur. 

Canımı kurban kılayım, 

Gözünden akan yaşına. 

Bozkırda gezmişsin sızlayıp, 

Tüm giysinden ayrılıp, 

Kanatların bükülüp, (çarelerin tükenip) 

Paslanan bakır gibi körelip, 

Giysin yok çırılçıplak, 

İki gözden akmış yaş, 

Ne şer felaket iş olmuş? 

Ağlama, kardeşim, sakin ol. 

Anneden yetim kalmıştık küçükken, 

Ağlasak bile annemiz dirilmez. 

Bunu söyle ey, kalkam, 

Duysun şu kardeşler. 

Baban seni vurdu mu? 

Üvey annen kovaladı mı? 

Sövüp sayıp birisi, 

Hayal kırıklığına uğradın mı? 

Kim hayal kırıklığına uğrattı? 

Nasıl insan tahrip etti, 

Seni bu hale getiren zalim düşman 
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263 İşimdi endi küydirdi 

Ķönlime saldıñ tüyindi 

265 Aytpasañ javap ķiyındı 

Özi tonap aldı ma, 

Üstindeki kiyimiñdi? 

Tabanıñ tasķa tiġizip 

Seni urġan kim ķalķam 

270 Moñdayıñ künge küygizip 

Aytsañşı maġan bilgizip 

Sen ölgen jerde öleyin 

Sensiz ne kün köreyin 

Zarıñdı, ķalķam, aytsañşı 

275 Ebden estip bilgeyin 

Aġası süytip aytıp köp eñiredi 

Şékir inim, sırıñdı ayt, dep eñiredi 

Bir zamanda es-tüsin jiyip alıp 

Körgenin bir-birden habar berdi 

 

Şékirdiñ Jırlaġañı 

 

280 Bavırım, barım, aġekem 

Ölşevli künim bar eken 

Tiri seni körsetken 

Allaġa isim aķ eken 

Köremin seni dep pe edim 

285 Kökiregimnen ketpedin 

Ķeterinde birevge 

Nege tapsırıp ketpedin? 

Köremin degen oyda joķ 

Hasılım boyda joķ 

290 Men sor neni körmedim? 

 

 

 

İçimi benim yaktı. 

Gönlüme şüphe bıraktın, 

Vermeen cevap çok zordu. 

Kendisi talan etti mi, 

Üzerindeki giysiyi? 

Tabanını taşa değdirip, 

Seni veren kim, kalkam? 

Alnını güneşe yandırıp, 

Anlatsana bana bildirip! 

Sen ölecek yerde öleyim, 

Sensiz ne gün geçireyim. 

Derdini, kalkam, anlatsana. 

Tüm işi öğreneyim. 

Abisi böyle çok ağlamış. 

Kardeşim, sırrını söyle, diye ağlamış 

Bir zamanda kendisine gelip, 

Gördüğünü birer birer haber vermiş. 

 

Şakirin söylediği 

 

Kardeşim, varlığım, abicim, 

Ölçülü günüm var imiş. 

Seni diri gösteren 

Allaha işim ak imiş. 

Görürüm seni diye zannettim mi, 

Aklımdan çıkmadın, 

Gittiğinde birisine 

Niye emanet kılıp gitmedin? 

Görürüm diyen düşünce yoktu, 

Umudum boyumda yoktu, 

Ben zavallı ne görmedim? 
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291 Ķüyip-janıp boldım joķ 

Sen, aġam, kettin añ avlap 

Sum şeşeniñ işine 

Şaytan jaķtı ot kavlap 

295 Ékem ketti bir jaķķa 

Alıs ketti uzaķķa 

Men sorlı üyde ķalam dep 

Ķaldım munġa azapķa 

Şeşemdi Kuday urıptı 

300 Maġan ġaşıķ bolıptı 

Köñilin maġan avdarıp 

Şaytandık jolġa tüsipiti 

Tösekte jatsam uyıķtap 

Birev keldi ķayınıma 

305 Şıntaġımen iterip 

Istay aldım ķolınan 

Bilsem edi burınnan 

Şeşem ekenin bayķasam 

Adasıp jürgen jolınan 

310 Şeşem ayttı, men edim 

Janım, ténim, sen edin 

Saġan bılay ne boldı 

İşķusa bolıp yür edim 

Ķéri ékeñe timeymin 

315 Ķerilikti süymeymin 

Öltireyin üv berip 

Ayķayladı ķuşaķtap 

Otım şıķtı betimnen 

Tura sala bir ķoydım 

320 Ķaşayın dep ösekten 

Tura sala bir ķoydım 

 

 

 

Tutuşup yanıp olmuşum kor. 

Sen, abicim, ava gittin, 

Zalim annemin içine 

Şeytan yakmış gittikçe yayılacak ateşi. 

Babam da gitmiş bir yere 

Uzak gitmiş uzaklara, 

Ben zavallı evde kalacam diye, 

Kaldım bu kadar azaba. 

Annemi Allah kahretmişti, 

Bana âşık olmuştu. 

Beni gönlüne alıp, 

Şeytanlık yoluna düşmüştü. 

Yatakta yatsam uykuda, 

Birisi gelmiş koynuma. 

Dirseğimle ittirip, 

Tutuverdim kolundan, 

Bilseydim eskiden, 

Annem olduğunu fark etsem, 

Düştüğü yalnış yolundan, 

Annem demiş, bendim, 

Canım, tenim, sendin, 

Sana böyle ne olmuş? 

Kasvetli olup yürüyordum, 

Yaşlı babana dokunmam, 

Yaşlılığı sevmem. 

Öldüreyim zehir verip, 

Bağırıvermiş kucaklayıp. 

Çok kızmışım bu anda, 

Kaçıverdim yataktan, 

Kaçayım diye dedikodudan. 

Kalkar kalkmaz bir vurdum, 
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322 Judırıķtay kesekpen 

Tura kuvdı jalañbas 

Tura ķaştım jalanaş 

325 Beti-avzımdı juvaldı 

Eki közden aġıp jas 

Jete almadı oybaylap 

Eki tüste ékem kep 

Ne boldı dep suraġan 

330 Dalada ķañġıp jüresin 

Men ķalarmın küyikke 

Balañnan sen ölersiñ 

Ġaşıķ bap maġan jür eken 

İşi tolġan kir eken 

335 Öltireyin seni sol eken 

Jetim-javdıñ biri eken 

Balañ maġan ķol saldı 

Esitpegen jol saldı 

Jatķan jerden ķosaķtap 

340 Bul ne degen zañ saldı? 

Tura ķaştım tösekten 

Kaşayın dep ösekten 

Kelmeysiñ dep bir koydı 

Judırıķtay kesekpe 

345 Avzı-murnım ķan boldı 

Üsti-basım dal boldı 

Jok sumdıķtı şıġarıp 

Bul ne degen zañ boldı? 

Tura kaştım oybaylap 

350 Davsımdı estip bir adam 

Keler me dep ayġaylap 

Balañ ķaştı jalañaş 

 

 

 

Yumruk gibi tuğlayla. 

Kovalayıverdi örtüsüz, 

Kaçıverdim çırılçıplak. 

Tüm yüzümü yıkamış, 

İki gözden akan yaş. 

Yetişemedi bağırarak, 

Öğleye doğru babam gelip, 

Ne olmuş diye sormuştu. 

Dışarıda geziyorsun dolaşıp, 

Ben kalıyorum ıstırap çekip. 

Çocuğun seni öldürür, 

Bana âşık olup yürüyormuş, 

İçi pisliğe doluymuş. 

Öldürecek seni oymuş. 

Öksüz – düşmanın biriymiş. 

Çocuğun beni istemiş, 

Duymadığım iş yapmış. 

Gelip koynuma girmiş, 

Bu ne kadar kanunsuzluk? 

Kaçıverdim yataktan, 

Kaçayım diye dedikodudan. 

İstemiyor musun diye bir vurmuş, 

Yumruk gibi tuğlayla. 

Ağzı-burnum kan olmuş. 

Kendim şaşkına dönmüşüm. 

Olmayan uğursuzluğu çıkarıp, 

Bu nasıl bir kanun olmuş? 

Kaçıvermişim bağırarak, 

Sesimi duyup bir kişi, 

Gelir mi diye bağırıp, 

Oğlun kaçmış çırılçıplak, 
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353 Soñınan kuvdım jalañ bas 

Davsımdı estip oyanıp 

355 Tünde kelmedi jan ķarındas 

Şeşem sıķtı bulay dep 

Balañ jayı solay dep 

Aşuv ķılıp kirüvge 

Jastan ķosķan Kuday dep 

360 Ķatın tilin jaķ körip 

Muñın ülken min kördi 

Ékem menen bir avız 

Söz suramay aķırdı 

Jendetterin şaķırdı 

365 Jüzi kara ķatını 

Dünieni sapırdı 

Jendetteri jüvgirip 

Ķoldarın tutıp jürginip 

Ķanarına ékem buvlıġıp 

370 Jariķ berdi jendetke 

Oyımnan kettim jañılıp 

Aytķanımdı ķosta dep 

Balamdı derev usta dep 

Ķöşeden tısķa şıġarıp 

375 Ölsin, soyıp tasta dep 

Aġekem, seni saġındım 

Ölerimdi añdadım 

Jendetterge jalındım 

Ķiyimsiz ġıp ķoġıday 

380 Janım ķaza ketipti 

Jendetter meni esirkep 

Ķoya berdi öltirmey 

Kalġan soñ janım keneldim 

 

 

 

Arkasından kovalamışım örtüsüz, 

Sesimi duyup uyanıp, 

Gece gemedi can kardeş. 

Annem çıkmış böyle diye, 

Çocuğunun durumu şöyle diye, 

Sinirlendirip girer girmez 

Gençlikten Allah kavuşturan diye, 

Kadının sözünü doğru sayıp, 

Kederin benim kusurum gibi bulmuş, 

Babam benden bir ağız 

Söz sormadan bağırmış. 

Cellatlarını çağırmış, 

Yüzü kara kadını, 

Dünyayı darmadağın etmiş, 

Cellatları koşup, 

Kolların tutup çömelip, 

Hiddetine babam kapılıp, 

Emir vermiş cellada, 

Aklımı gittim şaşırıp, 

Söylediğime katıl diye, 

Evladımı hemen tutukla diye, 

Şehrin dışına çıkarıp, 

Ölsün, kesip bırak diye. 

Abicim, seni özledim, 

Öleceğimi fark ettim. 

Cellatlara yalvardım, 

Giysisiz kalmış gibi yapıp, 

Yanımdan kaza gitmişti, 

Cellatlar beni esirgeyip, 

Bırakıvermişler öldürmeden, 

Diri kaldığımdan rahatladım, 
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384 Ġarıp bolıp jüdedim 

385 Jendetke ķayta jalınıp 

Azıķ ber dep tiledim 

Altın berdi bir jendet 

Munday ķılġan kudiret 

Üş kün, üş tün jügirdim 

390 Aġeke, kördim köp beynet 

Üş kün, üş tün jürgenim 

Damılsız jürip kelgenim 

Bastan – ayaķ aġeke 

Osı meniñ körgenim 

395 Şékirjan bar sözdi aytıp zar jıladı 

Aġası berin tıñdap uġıp aldı 

Bul ne deger zor péle is boldı dep 

Şékiratjan dasına aķıl saldı 

 

Şékirattıñ jırlaġanı 

 

Ey, joldastar, joldastar 

400 Jeñ işinde sırlastar 

Janı janġa ķosılġan 

Jannan tetti muñdastar 

Beri tamam keliñder 

Bul sözdi estip biliñder 

405 Jalġan aytpas Şékirim 

Bul iske nanıp seniñder 

Şeşemiz joķ jetim ek 

Şerli bolıp ketip ek 

Ögey şeşem tilin ap 

410 Ékemizge ne etip ek? 

Ékeniñ isi köp eken 

 

 

 

Garip olup zayıfladım, 

Cellatlara tekrar yalvarıp, 

Yemek ermelerini istedim. 

Altın vermiş bir cellat, 

Böyle yapan kudret, 

Üç gün, üç gece koştum, 

Abicim çektim çok meşakkat, 

Üç gün, üç gece gezdiğim, 

Hiç mola vermeden geldiğim, 

Baştan sona kadar abicim, 

Bu benim gördüğüm. 

Şakircan her şeyi anlatıp ağlamış, 

Abisi tamamıyla dinleyip anlamış. 

Bu ne şer felaket iş olmuş diye, 

Şakiratcan dostuna fikrini söylemiş. 

 

Şakiratın söylediği 

 

Ey, arkadaşlar, arkadaşlar, 

Yardım eden sırdaşlar. 

Canı cana eklenen, 

Candan tatlı dertteşler 

Bana yaklaşıp geliniz, 

Bu sözü duyup biliniz. 

Yalan söylemez Şakirim, 

Bu söze kanıp inanınız. 

Annemiz olmayan öksüzdük, 

Dertli olmuştuk, 

Üvey annemizin sözüne inanacak, 

Babamıza ne yapmıştık? 

Babanın işi çokmuş, 
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412 Şeşesiz kün joķ eken 

Ögey şeşe degeniñ 

Ajalġa turġan ok eken 

 

415 Ékeden bala oza ma? 

Analı bala toza ma? 

Öz şeşemiz bar bolsa, 

Düniyeni büytip buza ma? 

 

419 Ķuday alġan anasın 

Ékeniñ alġan sanasın 

Almasa ķuday sanasın 

Bizdi nege ķalasın 

 

423 Ögey şeşe ķarasın 

Ķöñlindegi alasın 

Ögeyligin bildirip 

Balaġa japtı jalasın 

 

427 Jalasın tıñdap ķatınnıñ 

Ölimge ķıydı balasın 

Joldastar, buġan amal ne? 

Tabıñdar sender şarasın 

 

431 Bayaġınday bolar ma 

Baķıt ķayta ķonar ma? 

Bir ķurıġan is eken 

Endi jurt bop oñar ma? 

 

435 Ékemizge borarmız 

Aķ edik dep jılarmız 

 

 

 

Annesiz gün yokmuş. 

Üvey anne dediğin, 

Ecelin yolundaki okmuş. 

 

Babadan evlat kaçar mı? 

Anneli çocuk segalete düşer mi? 

Öz annemiz varmışsa, 

Dünyayı böylece bozar mı? 

 

Allah almış annemizi, 

Babamızın almış şuurun. 

Almasa Allah şuurunu, 

Bizi niye istesin. 

 

Üvey anne karasını, 

Gönlündeki eksikliğin, 

Üveyliğin bildirip, 

Çocuğa iftira atmış. 

 

İftirasını dinleyip kadının, 

Ölüme kesmiş çocuğun, 

Arkadaşlar, buna ne çare? 

Bulunuz sizler çözümünü. 

 

Eskideki olur mu, 

Baht tekrar konar mı? 

Bir çaresiz işiymiş, 

Artık yurt olup onar mı? 

 

Babamızın önüne geliriz, 

Suçsuzduk diye ağlarız, 
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437 Ķatınġa erkek ergen soñ 

Ķaytip adam bolarmız? 

 

439 Ķatın aytpas jalġan dep 

Men edim pas barġan dep 

Künde şaġıp öltirer 

Menen köñilim kalġan dep 

 

443 Şeşeden ķorlıķ körermiz 

Ķazamız jetse ölermiz 

Sütke tigen küşiktey 

Ķaytıp ķop bop jürermiz? 

 

447 Men de birge keteyin 

İşimnen ķalıp ne eteyin? 

Jalġız turıp jiyekte 

450 Kol ustasıp öteyin 

Ruksat ber, joldastar 

Batır jigit ķol bastar 

Bizge ruķsat beriñder 

Jannan tetti muñdastar 

455 Atımdı de alındar 

Tonımdı da alıñdar 

Köylegimdi ķanķılıp 

Ékeme alıp barıdar 

Şékirattı da öltirdik 

460 Janına kaza keltirdik 

Şeşesin munday ķılġan soñ 

Tuķımın tügel bitirtik 

At-tonımdı alıñdar 

Ékeme alıp barıñdar 

 

 

 

Erkek kadının peşinde gittikse, 

Nasıl insan oluruz? 

 

Kadın söylemez yalanı diye, 

Bendim gerçekten yanına giden diye, 

Her gün sokup öldürür, 

Beni küstürdü diye. 

 

Anneden eziyet çekeriz, 

Kazamız yetişse ölürüz, 

Süte dokunan yavru gibi, 

Nasıl biçare olup yürürüz? 

 

Ben de seninle gideyim, 

Kardeşimden kalıp ne yapayım? 

Yalnız yaşayıp sınırda, 

El ele verip geçineyim. 

İzin veriniz, arkadaşlar, 

Bahadır yiğit destekler. 

Bize izin veriniz, 

Baldan tatlı dertteşler. 

Atımı da alınız, 

Kürkümü de alınız. 

Gömleğimi kana batırıp, 

Babama alıp getiriniz. 

Şakiratı da öldürdük, 

Canına kaza getirdik, 

Annesine böyle yaptığından sonra, 

Soyunu tamamıyla bitirdik. 

At kürkümü alınız, 

Babama alıp getiriniz. 

 

 

 



Kazak Kahramanlık Destanları 

 

316 
 

465 Ķöylegimdi ķan ķılıp 

Sum ékemniñ aldına 

Aparıp, jayıp salıñdar 

Köylegimdi körip kuvansın 

Ķatınmen jubansın 

470 Aķırında köresiñ 

Taġınan tüsip kuvarsın! 

Aġası söylep aytıp zar eñiredi 

Joldastası ķayġısın birge jedi 

Atın, tonın tapsırıp amandasıp 

475 Şékirmen ķol ustasıp jüre berdi 

 

476 Ekevi kol ustasıp jayav jürdi 

Bir ülken asķar tavġa tayav bardı 

Neşe kündey aş edi, él kalmadı 

Tav üstine sıġa almay dem ķurıdı 

 

480 Sandalıp éreñ şıķtı tav basına 

Zar eñirep sıyınadı allasına 

Ķudayġa münejat kıp jılap edi 

Tas balkıdı jılaġan köz jasına 

 

484 Ekevi tavdan asıp endi jürdi 

Bir jar astı tün binde suv körindi 

Ana suvdan suv işip jatayıķ dep 

Ekevi ķol ustasıp jetir keldi 

 

488 Sodan kelip suv işip demin aldı 

Şarşap jürgen bayġustar uyıķtap kaldı 

Abjılan deytuġın jılan arbap 

 

 

 

 

Gömleğimi kana batırıp, 

Zalim babamın önüne, 

Getirip yayıp seriniz. 

Gömleğimi görüp sevinsin, 

Kadınıyla avunsun. 

Nihayetinde görsün, 

Tahtından indirip kovalarsın! 

Abisi böyle söyleyip ağlamış, 

Arkadaşları beraber kaygılanmış. 

Atın, kürkün emanet kılıp veda edip, 

Şakirle el tutuşup yürüyüvermişler. 

 

İkisi el tutuşup yaya gezmişler, 

Birçok yüksek dağa yaklaşmışlar. 

Kaç gündür açtı, güçleri kalmamış, 

Dağ başına çıkamayıp mola vermişler, 

 

Dolaşıp zorla çıkmış dağ başına, 

Dertlerini döküp sığınmışlar Allah’ına. 

Hudaya münacat kılıp ağlamışlardı, 

Taş erimiş dökülen göz yaşına. 

 

İkisi dağdan artık geçmişler, 

Bir kaya altından su gözükmüş. 

Şu sudan su içip yatalım diye, 

İkisi el tutuşup aniden yetişmişti. 

 

Oradan gelip su içip dinlenmişler, 

Yorgun olan biçareler hemen uyumuşlar 

Su yılanı denen yılan efsunlayıp, 
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491 Şékirdiñ jatķan jerde janın aldı 

 

492 Şékirat bala ayandı endi turıp 

İnisine ķaradı maynın burıp 

Şekirdiñ bozarıp tüsi ķaşķan 

Ölgen kisi sıyaktı jatır sulıķ 

 

496 Şékir bala jalġannan ötpesin be, 

Ķuday ķaza bergen son ketpesin be? 

Aġası köp ayattı, oyanbadı 

İnisinin kol saldı ökpesine 

 

500 Ökpesine ķol salsa ölgen eken 

Istık janı kevdeden şıķķan eken 

Jılan şaġın alġanın bile almaydı 

Bişare naza bolıp köp eñiregen 

 

504 -Ķudaya, aynalayın, kudiretiñnen 

Pendendi ķutķarmadın beynetiñnen 

Jalġız joldas bavırınan ayrılıp 

Bul jastastıñ tübinde zor eniregen 

 

Şékirattıñ Jırlaġanı 

 

508 Aynalayın, ķudayım 

Bir öziñe jılayın 

Jalġız bavırım ketti ölip 

Endi ne is kılayın!? 

 

512 Jalġız bavırım ötipti 

Taġdırı bügin bitipti 

 

 

 

Şakirin yattığı yerde canını almış. 

 

Şakirat çocuk uykudan şimdi kalkıp, 

Kardeşie bakmış boynunu döndürüp. 

Şakirin bozarıp rengin atmış, 

Ölmüş kişi gibi bitkin düşmüş. 

 

Şakir çocuk hayattan geçmesin mi, 

Huda kaza verince gitmesin mi? 

Abisi çok uyandırmış, uyanmamış, 

Kardeşinin elin koymuş akciğerine. 

 

Akciğerine elin koysa ölmüşmüş, 

Sıcak canı göğsünden çıkmışmış. 

Yılanın soktuğunu bilememiş, 

Biçare kırılıp çok ağlamış. 

 

Allah’ım, aynalayın, kudretinden, 

Bendendi kurtarmadın meşakkatinden. 

Yalnız arkadaşı kardeşinden ayrılıp, 

Bir kayanın dibinde ağlayıp sızlanan. 

 

Şakiratın ağladığı 

 

Aynalayın Hudam, 

Bir kendine ağlayım. 

Yalnız kardeşim gitmiş ölüp, 

Artık ne işi yapayım? 

 

Yalnız kardeşim geçmişti, 

Hayatı bugün bitmişti. 
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514 Arızdaspay, ķoştaspay 

Jım-jırt bolıp ketipti 

 

516 Öterin munıñ bilmedim 

Uyıķtamay nege jürmedim 

Armanda bop ayrılıp 

Endigi sorlı men boldım 

 

520 Ķanatımnan kayrıldım 

Jasıġan jezdey mayrıldım 

Ķuvatım, jalġız bavırım 

Senen negip ayrıldım 

 

524 Éri beri oylansam 

Ölimge men de baylansam 

Tura ma eken bavırım 

Tura sala oynalsam 

 

528 Osılayşa oylandı 

Tura sala aylandı 

Bir kudayġa jalındı 

Aķıl tappay candaldı 

 

532 Tur dep edi, turmadı 

Jalġanġa mayın burmadı 

Beyşara bolġan aġası 

Taġı otırıp zarlandı 

 

536 Jalġannan, bavırım kettiñ be? 

Şın düniyege jettiñ be 

 

 

 

 

İstekte bulunmayıp veda etmeyip, 

Ses çıkarmadan gitmişti. 

 

Öleceğini bunun bilmedim, 

Uyumayıp niye yürümedim. 

Hayalde olup ayrılıp, 

Şimdiki zavallı ben oldum. 

 

Kolum kanadım kırıldı 

Paslanan bakır gibi köreldim. 

Kuvvetim, yalnız kardeşim, 

Senden nasıl ayrıldım? 

 

İleri geri düşünsem, 

Ölüme ben de bağlansam, 

Kalkar mıymış kardeşim, 

Kalkıp etrafında dönsem. 

 

Böylece düşünmüş, 

Kalkıp etrafında dönmüş, 

Bir Allaha yalvarmış, 

Akıl bulamayıp dolaşmış. 

 

Kalk demiş de kalkmamış, 

Dünyaya boyunu çevirmemiş, 

Biçare olan abisi, 

Daha da oturup ağlamış. 

 

- Dünyadan kardeşim gittin mi? 

Gerçek dünyaya yetişebildin mi? 
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538 Ben beyşara aġandı 

Jalġız tastap kettiñ be? 

 

540 Küni jetken künde öler 

Ķañgırttı ékem bep-beker 

Jalġız ķayda jürermin 

Jas ķalıp edik anadan 

 

544 Ķasıp edile jaladan 

Kudireti bar ķudaya 

Ķutķarmadıñ péleden 

Anadan jas ayrılıdım 

 

548 Bavırımnan jene ayrıldım 

Bul düniyede zar boldım 

Jalġız ķalıp ķanġırdım 

Jalġız ķalıp ne boldım? 

 

552 Aş küzen maġan ne berer 

Bul düniyeden tünildim 

El izdep tabar eriñ joķ 

Kebinsiz jatır bavırım 

 

556 Bir julġavlıķ bözim joķ 

Ketpenim joķ ķoyarġa 

Ķabirindi oyarġa 

Jolım bar ma ķayteyin 

560 Mondayġa tigen köp sorġa? 

éz boyında minin joķ 

 

 

 

 

 

Ben biçare abini 

Yalnız bırakıp gittin mi? 

 

Günü yetişmiş günü ölür, 

Dolaştırmış babam boş boşuna. 

Yalnız nerede gezerim, 

Küçükken kalmıştık annesiz, 

 

Kaçmıştık iftiradan, 

Kudreti var, Allah’ım, 

Kurtarmadın felaketten. 

Küçükken ayrıldım anneden, 

 

Kardeşimden de ayrıldım, 

Bu dünyada muhtaç oldum, 

Yalnız kalıp gayesiz dolaştım, 

Yalnız kalıp ne yaptım? 

 

Aç kokarca bana ne verir, 

Bu dünyadan umudumu kestim, 

Yurdunu arayıp bulacak erin yok, 

Kefensiz yatıyor kardeşim, 

 

Bir dolalık bözüm yok. 

Çapam yok defnetmeye, 

Mezar kazmaya. 

Çarem var mı ne yapayım, 

Alına değmiş çok şere? 

Nazik boyun kusursuz, 
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562 Men sorlıġa tınım joķ 

Kasıma erkten inim joķ 

İnimsiz meniñ künim joķ 

Jaksı maġan jüruv joķ 

 

566 Kalġanıñ ba japanda 

Kebiniñ joķ, köriñ joķ? 

Pendesin aldı ķudayım 

Til tiygizbey jılayın 

 

570 Asılmaġan nalvım 

Endi kayda barayın 

Sen ölmedin, men öldim? 

Jalġız kalıp ne kördim? 

 

574 Arızdaspay, ķoştaspay 

Buv bolıp, ķalķam, jineldin 

Ķebiniñ jok, köriñ joķ 

Jan aşıp izder eliñ joķ 

 

578 Aķıl tappay sarlı aġan 

Küyip-janıp boldı joķ 

Kuv jartas boldı turaġıñ 

Uv ma edi işken bulaġıñ? 

İt pen kuska jem bolıp 

 

583 Ķalġanıñ ba, ķaraġım? 

Köp jılavdan payda joķ 

Öler degen oyda joķ 

Tereñ ķazıp kömerge 

 

 

 

 

Ben zavallıda huzur yok, 

Yanımda birlikte olan kardeşim yok, 

Kardeşimsiz benim günüm yok, 

Artık rahatla gezmek yok. 

 

Kaldığın mı bozkırda, 

Kefenin yok, mezarın yok? 

Bendesin almış Allah’ım, 

Azarlamadan ağlayın, 

 

Açılmayan nalçam, 

Artık nerelere gideyim? 

Sen ölmedin, ben öldüm, 

Yalnız kalıp ne gördüm? 

 

İstekte bulunmayıp, veda etmeyip, 

Buhar olup, kalkam, yönelmişsin. 

Kefenin yok, mezarın yok, 

Canı acıyıp arayacak halkın yok. 

 

Akıl bulamayıp zavallı abin, 

Tutuşup yanıp olmuşum kor. 

Yalnız kaya olmuş durağın, 

Zehir miymiş içtiğin kaynak suyu? 

Köpek ile kuşa yem olup, 

 

Kaldığın mı , karağım? 

Çok ağlamaktan fayda yok, 

Ölür diyen düşüncede yok, 

Derin kazıp gömmeğe, 
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587 Kebin, kepten, kayla joķ, 

Altın ķoysam ķasına, 

Javuv jazsam basına, 

Savap üşin kömer me, 

 

591 Birev kelse ķasına 

Ķara tasķa hat jazdı 

Şékir degen at jazdı 

Adam munda kez kelse 

 

595 Ķöminder dep hat jazdı 

Musılman pende kez kelseñ 

Ķuday üşin kömiñder 

Altındı olja körinder 

 

599 Bir ķirav boz kebin ķiyip 

Ķarız ķılmay berinder 

Armada ötken asıl zat 

Endi buġan seninder 

 

603 Ķimde-kim kelip jolıġıp 

Şiridi dep torıġıp 

Altının alıp kömbeseñ 

Bir kuraķ bözday körmeseñ 

 

607 Basındaġı altının 

Bir ķuraķ böözdey körmeseñ 

Akiretke tapsırdım 

Ķuñın tuġan inimniñ 

 

 

 

 

 

Kefen, çapa, küskü yok, 

Altın koysam yanına, 

Yazı yazsam başına, 

Sevap için defneder mi, 

 

Birisi gelse yanına. 

Siyah taşa hat yazdı, 

Şakir diye isim yazdı. 

Kişi buraya tesadüfen gelse, 

 

Defnediniz diye hat yazdı. 

Müslüman bende tesadüfen gelsen, 

Allah için defnediniz. 

Altını ganimet görünüz. 

 

Bir kırağı boz kefen kılıp, 

Borç etmeyip veriniz. 

Hayalde geçen asil şey, 

Artık buna inanınız. 

 

Kimde kim gelip buluşup, 

Çürüdü diye umudunu kesip, 

Altının alıp defnetmesen, 

Bir kuru bözü vermesen, 

 

Başındaki altını, 

Bir kuru böz gibi saymasan, 

Ahrete teslim ettim, 

Değerin öz kardeşimin, 
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611 Janıñızġa tapsırdım 

Ķoş, inim, ķaldıñ kayteyin 

Lajım joķ ne aytayın 

Arķalap jürer küşim joķ 

 

615 Aķıldasar kisim joķ 

Ketpenim joķ ķoyarġa 

Kebinim joķ orarġa 

Eş amalım ķalmadı 

 

619 Aynalıp munda turarġa 

Ķudayıña tapsırdım 

Taksa jazuv japsırdım 

Amanat ķiyip tapsırdım 

 

623 Basına altın tastadım 

Altınım ķalķa amanat 

Jata tur inim salamat 

Baska saldı jaram joķ 

Körsetti ķuday ġalamat! 

 

628 Aġası süydep aytıp zar jıladı 

Beyşara eşbir akıl tabalmadı 

Ölgenniñ artınan ölgen bar ma? 

Ölgenniñ körgeli ayañdadı 

 

632 İnisin tastap ketti bir jartasķa 

Basķa müşkil is tüsti ķaypan basķa 

İnisiniñ artıran ölmes pe edi 

Anadan bir tusa da janı basķa 

 

 

 

 

Canınıza teslim ettim. 

Hoş, kardeşim, kaldın ne yapayım, 

Başka çarem yok ne söyleyeyim! 

Omuzlamaya seni gücüm yok, 

 

Akıl danışacak kişim yok. 

Çapam yok defnetmeye, 

Kefenim yok örtmeye, 

Hiç çözümüm kalmadı, 

 

Burada kalıp yaşamaya. 

Allah’ına teslim ettim, 

Taşa yazı yapıştırdım, 

Emanet kılıp teslim ettim, 

 

Başına altın bıraktım, 

Altınım, kalka, emanet, 

Yatadur, kardeşim, selamet, 

Başka saldı çarem yok, 

Gösterdi Allah muhteşem! 

 

Abisi böyle söyleyip dertlenip ağladı, 

Biçare hiçbir akıl bulamadı. 

Ölenin arkasından ölen var mı? 

Kendisi günü geçirmeye yavaşça gitti. 

 

Kardeşin bırakıp gitmiş bir kayaya, 

Başka müşkül iş düşmüş başa. 

Kardeşinin arkasından ölecek miydi, 

Bir anneden doğmuşsa da canı başka. 
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636 Éveli küydi, jandı öleyin dep 

Allanıñ amanatın bereyin dep 

Artınan köñili suvıp, boy toķtattı 

Öz künimdi endi özim köreyin dep 

 

640 İnisin kömbey tastap ketti yürip 

Damıl almay jılaydı işi küyip 

As-jalañaş neşe kün tınım körmey 

Bir şaharġa jetti éreñ demi kurıp 

 

644 Şékirat bir şaharġa jetip keldi 

Ol şaharda jiyılġan tonıp edi 

Jiyılġan köp topırdı közi kördi 

Bir jerde demin alıp otır edi 

 

648 Oylaydı bul şaharġa kireyin dep 

Birevge jalşılıķķa jüreyin dep 

Bul tapırdıñ ménisiñ endi borıp 

Jeke şıķķan birevden bileyin dep 

 

652 Bir attı adam kez kelip sélem berdi 

Ol adam: Assalavmaġaleyküm,balam! 

Bul şahardıñ kisisi emessiñ ġoy 

Jöniñdi ayt, ķaydan jürsiñ, balam!dedi 

 

656 Bala ayttı sévdeger adam edim 

Ķöp mal artıp savdamen barar edim 

Bir jav kelip malımdı tartıp aldı 

Ġarip bolıp jalañaş jayav jürmin 

 

 

 

 

 

Önce yanmış, kül olmuş öleyim diye 

Allah’ın emanetin vereyim diye. 

Sonradan hevesi kaçıp, sabretmiş, 

Günüm artık kendim geçireyim diye 

 

Kardeşin gömmeden bırakıp gitmiş, 

Durmadan ağlamış içi yanıp. 

Aç çıplak kaç gündür huzuru kaçıp, 

Bir şehre zorla yetişmiş çok yorulup. 

 

Şakirat bir şehre çabuk gelmiş, 

O şehirde halk toplanmıştı. 

Toplanmış çok halkı gözü görmüş, 

Bir yerde yorgunluğunu alıp oturmuş. 

 

Bu şehre girmeye düşünmüş, 

Birisine hizmet yapayım diye. 

Bu kalabalığın manasını şimdi gidip, 

Aradan çıkan birinden öğreneyim diye. 

 

Bir atlı kişi gelip selam vermiş, 

O kişi: Selamünaleyküm, çocuğum! demiş. 

Bu şehrin kişisi değilsin ki, 

Söyle, nereden geliyorsun, çocuğum! –demiş. 

 

Çocuk demiş ben bir tüccardım, 

Çok mal yükleyip ticaretle gidiyordum. 

Bir düşman gelip malımı zorla almış, 

Garip, çırılçıplak yaya yürüyormuşum. 
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660 Beyşara men ķañġırġan müsépirmin 

Ķiyimim joķ jalañaş jayav jürdim 

Attı jayav şuvlaġan mınavıñ kim? 

Ménisin aytıñızşı, bileyin men 

 

Şalbıñ javabı 

 

664 Ey, balam, asında bir aydahar bar, 

Közine köringenniñ berin şaġar. 

Zéhérine şıdamay ķaşıp jürgen, 

Aķıl tappay sandalġan musılmandar 

 

668 -Patşañız aķımaķ eken ķasıp jürgen 

Aydahar bul şahardı ķılsa meken 

Aylamenen aydahardı men toktatsam 

Patşañız ķanday jaķsılık eter eken!? 

 

672 Élgi adam patşaġa şavıp keldi 

Toķtatam dep bir adam jayav keldi 

Aylamen aydahardı men toktatsam 

Patşan ķonday jaķsılıķ eter eken!? 

 

676 - Şaķır beri, ol erdi men köreyin 

Közimşe aydaharġa jibereyin 

Aylamen aydahardı ol toķtatsa 

Astımdaġı taġımdı men bereyin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben biçare boş dolaşan yoksulum, 

Giysisiz çırılçıplak yaya yürüdüm. 

Atlı, yaya gürültü yapan bunlar kim? 

Manasını anlatın, öğreneyim ben. 

 

Yaşlının cevabı 

 

- Ey, çocuğum, burada bir ejderha var 

Gözüne gözüken her şeyi sokar. 

Zehrine dayanamayıp kaçıp yürüyen, 

Çözüm bulamayıp gezen Müslümanlar 

 

- Padişahınız ahmakmış kaçıp yürüyen, 

Ejderha bu şehri yapsa mekân. 

Hileyle ejderhayı ben durdursam, 

Padişahın nasıl iyilik edermiş!? 

 

Az önceki adam padişaha koşup gelmiş 

Durdurayım diye bir yaya adam gelmiş 

Hileyle ejderhayı ben durdursam, 

Padişahın nasıl iyilik edermiş? demiş. 

 

Çağır buraya, o eri ben bakayım, 

Gözümün önünde ejderhaya göndereyim 

Hileyle ejderhayı o durdursa, 

Altımdaki tahtı ben vereyim. 
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680 Barsın dep aydaharġa şarlıķ ķıldı 

Jiyılġan ķanşa köp jan közi kördi 

Jılannıñ neşe türli tilin biler 

Bismille dep aldınan ķarsı jürdi 

 

684 Aydahardıñ oldınan ķarsı jürdi 

Aydahar avzın aşıp ısķırdı endi 

Bismille dep bir ayat oķıp edi 

Isķırġan aydahardıñ tilin buvdı 

 

688 Aydahar sol arada tilge keldi 

-Beker jigit emessiñ bildim-dedi 

Bir şıbınday janımdı alma dedi 

Şekirattıñ ayaġına jıġıldı endi 

 

692 Şékirat ayttı: - Tilime könemisiñ 

Ķönbesen ası jerde ölemisin 

Alımına bereyin bir ķoy, bir ķız 

Sonımen jan saķtap jüremisin? 

 

696 Ey, jigit, jarlıġıña endi köndim 

Ķasiyetin bar eken tilge keldim 

Jılda maġan bir ķoy men kızdı ber 

Sen bolmasañ bul şahardı jutar edim 

 

700 Aydaharmen osılayşa véde ķıldı 

Şékirat bala ol topķa kaytıp keldi 

Bir ķoy, bir kız alımġa bermek boldım 

Bul sözge könemisiñ, jurtım?- dedi. 

 

 

 

 

 

Gitsin, diye ejderhaya emretmiş, 

Toplanan kaç çok canlar izlemiş. 

Yılanın kaç türlü dilini bilir, 

Bismillh diye önünden karşı yürümüş. 

 

Ejderhaın önüne karşı yürümüş, 

Ejderha artık ağzını açıp ıslık çalmış. 

Bismillah diye bir ayet okumuş, 

Islık çalan ejderhanın dilini boğmuş. 

 

Ejderha o arada konuşabilmişti, 

Basit yiğit değilsin, öğrendim, demiş. 

Küçücük canımı alma demiş, 

Şakiratın ayağına yıkılmış artık. 

 

Şakirat dedi: Sözümü kabul eder misin 

Kabul etmezsen bu yerde ölecek misin. 

Vergi diye vereyim bir koyun, bir kız 

Onunla yaşamını geçirebilir misin? 

 

Ey, yiğit, emrini şimdi kabul ettim, 

Hususiyetin varmış anlaştık. 

Her sene bana bir koyun ve bir kız ver, 

Sen olmazsan bu şehri yutardım. 

 

Ejderhaya böylece vaat etmiş, 

Şakirat çocuk o kalabalığa geri dönmüş. 

Bir koyun, bir kız vergi verecek oldum 

Bu şartı kabul eder misin halkım demiş 
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704 Jurt ayttı: - Razımız bugan, - dedi. 

Alımına bir ķoy men bir kız, -dedi. 

Bir koy men bir kızdı alımġa jep 

Aydahar zalal ķılmay jüre berdi 

 

708 Eli-jurtı ķuvanıp: Bala!-dedi. 

Şékiratjandı kürmettep alıp keldi 

Patşa da jarlıġınan ķayta almadı 

Basındaġı tajın, astındaġı taġın berdi 

 

712 Şékiratķa ķuday berdi tavday talap 

Aydahardan eldi aldı araşalap 

Ķey pende bul jalġanda ne körmedi 

Taķıtķa otırġızdı ķuday ķalap 

 

716 Şékirat baķ ķondı da taķķa mindi 

Aķırı ķuday oġan jaķ ta boldı 

Ķudayıñ jarılķavı osı emes pe 

Dürildep sol elge patsa boldı 

 

720 Böten elden bir kempir, bir jal şıķtı 

Bilgenin bılay ķoyıp dinge mıķtı 

Asarımızdı asadıķ bul dünieden 

Mekege barlıķ dep niyet ķıldı 

 

724 Ķempir, jal jolġa şıġıp jayav jürdi 

Bir ülken asķar tavġa tajev jürdi 

Bükşen ķaġıp bayġustar jüre almadı 

Tav basına şıķķanşa demi ķurıdı 

 

 

 

 

 

Halk söylemiş: -Razıyız buna, -demiş. 

Vergisine bir koyun, bir kız, - demiş. 

Bir koyunla bir kızı vergiye verip, 

Ejderha zarar kılmayıp yürüyüvermiş. 

 

Halkı yurdu sevinip: - Çocuk! – demiş. 

Şakiratcanı hürmet edip getirmiş. 

Padişah emrinden vazgeçememiş, 

Kafasındaki tacını, altındaki tahtını vermiş. 

 

Şakirata Allah vermiş büyük kabiliyet, 

Ejderhadan halkın almış kurtarıp. 

Bazı bendeler, dünyada ne görmemiş 

Tahta oturtturmuş Allah’ı destekleyip. 

 

Şakirat kısmetli olmuş, tahta binmiş, 

Sonuçta Allah ona destek de olmuş, 

Allah’ın nimeti bu değil mi, 

Şöhretli o ülkenin padişahı olmuş. 

 

Yabancı ülkeden bir kocakarı,bir ihtiyarçıkmışlar, 

Bilgelik yanında din bilgileri çokmuş 

Yiyeceğimizi yedik bu dünyadan, 

Mekke’ye gidelim diye niyet kılmışlar. 

 

İhtiyarla karısı yola çıkıp yürümüşler, 

Bir büyük yüksek dağa yaklaşmışlar. 

Bellerini eğip biçareler yüreyememiş, 

Dağ başına çıkınca çok yorulmuşlar. 
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728 Bükşeñdep éreñ şıķtı tav basına 

Patşa-tursa sıyınar alasına 

Ķempir men şal ayañdap taġı jürdi 

Bayaġı Şékir ölgen jartasına 

 

732 Ķeldi ekevi Şékirdiñ jartasına 

Ķuday aydap kelgen soñ barmasın 

Ķara tasķa hat jazġan Şékirat bala 

Jazġan hatķa közin salmasın ba? 

 

736 Şal bayġus jazġan hattı oķıp bildi 

Ölip jatkan Şékirdi közi kördi 

Ķudiretiñmen asıġan jan bitir dep 

Münéjat ķıyıp kempir, şal duġa ķıldı 

 

740 Ķöp zarlap, duġa oķıdı kempir menşal 

Ķudaya kudiretiñmen buġan jan sal 

Beyşaraġa tiriltip jan ber-daġı 

Munıñ üşin kurbandıķ ekevmizdi al 

 

744 Tas işinde ķurtķa da jan beripsiñ 

Jaratķan janvarġa dem berinsin 

Kudiretiñmen asıġan jan salsañşı 

Joķtan büytip bar ķılġan bir öziñsiñ 

 

748 Ekevi kop tileyin, duġa ķıldı 

Ķudayım duġaların ķabıl ķıldı 

Tilegi kempir, şaldıñ orındalıp 

 

 

 

 

 

 

İki büklüm zorla çıkmışlar dağ başına, 

Ne olsa sığınmışlar Allah’ına. 

İhtiyarla karısı yavaşça daha yürümüş 

Çok önceki Şakir ölen dağ kayasına. 

 

Gelmişler ikisi Şakirin kayasına, 

Tanrının nasip etse gelmezler mi? 

Siyah taşa hat yazmış Şakirat çocuk. 

Yazı ihtiyarın dikkatini çekmez mi? 

 

İhtiyar yazılan mektubu okumuş 

Ölmüş Şakiri gözü görmüş. 

Kudretinle buna can verseydin diye, 

Münacat kılıp ihtiyar kadın, ihtiyar dua etmişler, 

 

Çok sızlanıp dua etmişler kocakarıyla ihtiyar, 

Allah’ım, kudretinle buna can ver. 

Biçareyi diriltip can ver de, 

Bunun için kurban olarak ikimizi al! 

 

Taş içinde böceğe de can vermişsin. 

Yarattığın hayvanlara ilham vermişsin, 

Kudretinle buna da can verseydin, 

Yoktan var eden sadece sensin. 

 

İkisi çok dilenip, dua kılmışlar, 

Allah’ım duaların kabul etmiş. 

Dileği ihtiyarla karısının gerçekleşip, 
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751 Jan salġan son Şékir de tura keldi 

 

752 Şékir bala turġan soñ boldı añ-tañ 

Ķasında aġası jok ketip ķalġan 

 

754 Kempirşaldı körgen soñ bala eñiredi 

Kempir, şal ķasındaġı birge eñiredi 

- Japanda ölgen kimniñ balası ediñ 

Éy, balam, körgeniñdi aytşı? - dedi 

 

758 - Aytamın bar jönimdi, ata, saġan 

Sender kimsin jöniñdi burin maġan 

Ölip ķalıp tirilgen men bir ġarip 

Söz suramaķ bizden de, aytpaķ sizden 

 

762 Biz ekevmiz kempir-şal dip izdegen 

Savap izdep bezgenbiz bul dünieden 

Ölgen saġan jan bergen ķudiret özi 

Söz suramay kériden aytpaķ sizden 

 

766 Éy, éke, Şékir atım, ékem Haşım 

Tola ķayġım bar edi, közde-jasım 

Ögey şeşe adamġa duşpan eken 

Jaġım tolı ķor boldı ġarip basım 

 

770 Ékemiz patşa edi Haşım attı 

Şeşemiz jasımızda ötip ketti 

Ékemiz ögey şeşe tiline erip 

Aġayındı ekev ek, tentiretti 

 

 

 

 

 

Can verdikten sonra Şakir de kalkmış. 

 

Şakir çocuk kalkınca çok şaşırmış, 

Yanında abisi yok gidivermiş. 

 

İhtiyarları görünce çocuk çok ağlamış, 

İhtiyarla karısı da beraber ağlamışlar. 

- Bu dünyada ölen kimin evladıydın, 

Ey, çocuğum gördüğünü anlat, demiş. 

 

- Anlatacağım her şeyimi, dede sana, 

Siz kimsiniz önce söyleyiniz bana. 

Ölüp sonra dirilen ben bir garip, 

Soru sormak benden, cevap vermek sizden. 

 

Biz ikimiz din arayan yaşlı karıkocayız 

Sevap arayıp uzaklaştık bu dünyadan, 

Ölen sana can veren Allah’ın kendisi, 

Soru sormayıp ihtiyardan anlatmak sizden. 

 

Ey, dede, Şakir ismim, babam Haşım, 

Çok kaygım vardı, gözlerimde yaşım. 

Üvey anne insan için düşmanmış, 

Şikâyetim çok zavallı oldu garip başım 

 

Babamız padişahtı Haşım adlı, 

Annemiz küçüklüğümüzde ölmüş. 

Babamız üvey anne sözüne inanıp, 

İki kardeştik, serserilik ettirmiş. 
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774 Ekevmizdi şıġardı jayav aydap 

Jürip edik ölimge bastı baylap 

Ķol ustasıp ekevmiz birge jürdik 

Osı jerde ölippen sarım ķaynap 

 

778 Tavsılmas bayımdaġı arız arman 

Aġam jok meni tastap ketip kalġan 

Aġammen birge jürip künelter em, 

Onı kalay tabamın bul jalġannan? 

 

782 Şekirjan bavırın joķtap zar eñiredi 

Şal aġan jılama endi, balam, dedi 

Janıñ tiri bolġanġa şükirlik ķıl 

Éli baķıt keledi saġan dedi 

 

786 Öziñdi munday ķılġan bir ķudiret 

Tiri jürsen körersin bir ġaniybet 

Er basına ne kelip ne ketpeydi 

Kazaġa pazı, pélege sabırlık et 

 

790 -Ey ata, men jüremin endi ķayda 

Sizdin aytķan aķılıñız bizge payda 

Jer jüyesin bilmeytin jas bala edim 

Maġan aķıl tavıp ber asındayda 

 

794 -Aġan ketken bir taşķa jazuv tastap 

Basıña judırıķtay altın tastap 

Bet aldıña ķañġırıp jüre berseñ 

Aġana seni aparar ķuday bastap 

 

 

 

 

 

İkimizi çıkarmış yaya kovalayıp, 

Gezmiştik ölümü göze alıp. 

El ele ikmiz birlikte gezmiştik, 

Bu yerd talihsizliğe düşüp ölmüştüm 

 

Tükenmez boyumdaki istek hayal, 

Abim yok, beni bırakıp gidiveren. 

Abiyimle beraber gezip geçinirdim, 

Onu nasıl bulacağım bu dünyadan? 

 

Şakircan öz kardeşini anıp çok ağlamış 

İhtiyar, ağlama artık, çocuğum demiş. 

Canın diri olduğuna şükret, 

Yine mutlu olursun demiş. 

 

Kendini böyle kılan bir Allah, 

Diri olsan görürsün bir hayır hasenat. 

Er başına ne gelip ne gitmez, 

Kazaya razı ol, felakete sabret. 

 

-Ey, dede, ben yürüyeyim artık nerede 

Sizin söylediğiniz akıl fayda bize. 

Yer dizgesin bilmeyen genç çocuktum, 

Bana akıl ver, böylece durumumda. 

 

- Abiyin gitmiş bir taşa yazı yazıp, 

Başına yumruk kadar altın bırakıp. 

Kendi kendine dolaşıp yürüversen, 

Abiyine seni Allah yölendirir. 
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798 Ey, ata, bul altındı siz alıñız 

Endi bizden hoş, razı siz balıñız 

Ülken émir ķudaydan, sebep sizden 

Bul jalġanda tilevles dos bolıñız 

 

802 Altının kempir menen şalġa berdi 

Ekevi, nen bata alıp jüre berdi 

Bet adlına jüripti Ķuday bastap 

Aġası patşa bolġan şaharġa keldi 

 

806 Şaharġa jetem-av dep oy oyladı 

Bir jerde demin alıp köp oyladı 

Şaharġa jetkeninşe kün keş boldı 

Şam janıp, keş bolıp, köz boylandı 

 

810 Köz boylanıp, tün boldı, saġım batıp 

Ķarañġıda jol tavıp jüre almaydı 

Şet jerde bir üy otır otın jaġıp 

Sol üydin janına kep sıġalaydı 

 

814 Sıġalasa ol üyde kempir men şal 

Ekeviniñ ortasında bir ķızı bar 

Ondı-soldı iyiskep mañdayınan 

Kempir men şal enirep jılaydı zar 

 

818 Şékir bola ol üyge kirip keldi 

Kempir, şalġa iyilip sélem berdi 

Ol üyge kirgennen soñ şaşıp ķaldı 

Ķempir şaldıñ, köz jasın közi kördi 

 

 

 

 

 

- Ey, dede, bu altını siz alınız, 

Artık siz bizden hoş, razı olunuz. 

Büyük emir Allahtan, sebep sizden, 

Bu yalan dünyada dost olunuz. 

 

Altını karılı kocalı ihtiyarlara vermiş, 

İkisinin iyi duasını alıp yürüyüvermiş. 

Kendisi dolaşmış Allah’ın isteğiyle 

Abiyi hüküm sürdüğü şehire gelmiş. 

 

Şehire yetişebilirim diye düşünmüş, 

Bir yerde dinlenip çok düşünmüş. 

Şehire yetişebildiğinde akşam olmuş, 

Lamba yanıp akşam karanlık olmuş. 

 

Karanlık basıp, akşam olmuş, serap batıp, 

Karanlıkta yol bulup yürüyememiş. 

Şehir dışında bir evde ateş varmış 

Şimdilik o eve yaklaşıp gözetlemiş. 

 

Baksa o evde karılı kocalı ihtiyarlar, 

İkisinin ortasında bir kız var. 

Sağlı sollu koklayıp alnından, 

İhtiyarlar sızlayıp çok ağlamışlar. 

 

Şakir çocuk o eve girivermiş, 

Yaşlılara eğilip selam vermiş. 

Onun eve girmesinden çok korkmuşlar, 

İhtiyarların göz yaşını kendisi görmüş. 
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822 Şékir ayttı:  Ķempir, şal, ķorķasın ba? 

Ziyansız müsépirmin adamzatķa 

Zar iylep nemenege otırsındar 

Kün tuvıp otır ma élde aman başķa? 

 

826 Ey balam bir kempir men bir şal edik 

Kartayġanda bir ķızdı körip edik 

Erteñ ķızdı beremiz aydaharġa 

Sonġı tün. Ķoştasķalı otır edik 

 

830 Aydahar bir ķoy, bir ķız alım alġan 

Erteñgi sol kün kezek maġan kelgen 

Biz söytip mavıķ basıp ķalayıķ dep 

Otırmız ne suraysın, düniye jalġan 

 

834 Sender büytip jılama kempir şalmen 

Aydaharġa ķız ķılıp meni alıp bar 

Beyşara ķızın ķalsın jandarında 

Bügin men tamaķķa toydırıp sal 

 

838 Kempirmen şal ķorbañdap kuvanadı 

Neşe türli tamaġın dayarladı 

Tamaķķa toyıp alıp Şékir bala 

Élhamdilla ķudayġa şükir!-dedi 

 

842 Ertesin bayġus şalġa birev keldi 

Patşa ayttı: - Ķızın alıp jürsin, - dedi 

-Ol aydahar ıskırıp kele jatır 

Koy men ķızıñ aldına ķoysın, -dedi 

 

 

 

 

 

Şakir demiş:-İhtiyarlar korktunuz mu? 

Ziyansız insanoğluna bir zavallıyım. 

Neden bu kadar ağlayıp duruyorsunuz? 

Başınıza kötü şeyler mi gelmiş? 

 

- Ey, çocuğum, biz yaşlı bir karıkoca idik, 

İhtiyarlık çağımızda kızımız olmuştu. 

Yarın kızı vereceğiz ejderhaya, 

Son gece vedalaşmaya oturuyorduk. 

 

Ejderha bir koyun, bir kız vergi almış, 

Yarın o gün sıra bana gelmiş. 

Biz böylece özlemimizi giderelim diye, 

Oturuyoruz ne yapacağız, dünya yalan! 

 

Sizler şöyle ağlamayın, ihtiyarlar, 

Ejderhaya kız olarak beni getir. 

Biçare kızların kalsın yanınızda, 

Bugünce beni yemeğe doydur. 

 

Yaşlılar zorla koşup sevinmişler, 

Birkaç çeşit yemek hazırlamışlar. 

Yemeğe doyduktan sonra Şakir çocuk, 

Elhamdülillah, Allaha şükür! – demiş. 

 

Sabah erkenden ihtiyara biri gelmiş, 

Padişah: - Kızını getirsin, - demiş. 

- O ejderha ıslık çalarak geliyor, 

Koyun ile kızını önüne koysun, demiş. 
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846 Bayġus şal mını estip oybay saldı 

Uyıķtap jatķan Şékirdi julmaladı 

Şékir bala ornınan tura salıp 

Ķızdın barlıķ kiyimin kiyip aldı 

 

850 Şal bayġus ķoradan koy doyarladı 

Şékir bala ķolına ķanjar aldı 

Şékirjandı ķız ķılıp, bir ķoydı alıp 

Şal bayġus aydaharġa alıp bardı 

 

854 Aydahar ķayrattanıp ısķıradı 

Tamam jurt zéresi uşıp ayġay saldı 

 

856 Kız ben ķoydı aydahar sorıp juttı 

Şékir bala kanjarın ķarsı tuttı 

Avızınan uşınan bir-ak şıķtı 

Kuyırġınıñ uşınan bir-ak şıķtı 

 

860 Aydahar eki bölek boldı para 

Esi ketip jıġıldı Şékir bala 

Aydahar ketti me eken, jatırma eken 

Patşa aytıptı: Jendetke barıp kara 

 

864 Eki jendet salt atpen keldi dara 

Aydahar bolıp ķaptı para para 

Öltirip aydahardı özi-daġı 

Esinen tanıp jatır batır bala 

 

 

 

 

 

 

 

Biçare yaşlı bunu duyup ağlamış 

Uykuda yatan Şakir’i silkelemiş, 

Şakir çocuk yerinden kalkıp, 

Kızın tüm giysisini üzerine giymiş. 

 

Biçare yaşlı ahırdan koyun hazırlamış 

Şakir çocuk eline hançer almış. 

Şakiri kıza benzetip, bir koyunu alıp, 

Zavallı ihtiyar ejderhaya getirmiş. 

 

Ejderha kuvvetlenip ıslık çalmış, 

Tüm millet korkup hıçkırıp bağırmış 

 

Kız ile koyunu ejderha yutmuş. 

Şakir çocuk hançerin karşı tutmuş. 

Ağzına saplatıp boyunca hırıldatıp, 

Kuyruğunun ucundan tamam çıkmış. 

 

Ejderha iki ayrı parçaya bölünmüş. 

Çok yorulup Şakir çocuk yıkılmış. 

Ejderha gitmiş miymiş, yatmış mıymış, 

Padişah: Cellatlar gidip bakıver, demiş. 

 

İki cellat binek atla gelmiş dara, 

Ejderha olmuş parça parça. 

Öldürüp ejderhayı tek başına, 

Bayılıp yatmış bahadur çocuk. 

 

 

 

 

 

  



Derya Özcan Güler 

333  

868 Jendeter şapkılasıp kelip jetti 

Jigittiñ erligine senip bitti 

Öltirdik aydahardı biz dev üşin 

Şala esti batırdı da perip ketti 

 

872 Ekevi Şékirdi endi şapķıladı 

Büyirinen nayzamen soķķıladı 

Asıp-sasıp bir adam köredi dep 

Şala öltirip bir ķumġa tıġa saldı 

 

876 Patşaġa sodan keyip jetip bardı 

Maktanıp jurtķa endi habar saldı 

Ékevmiz aydahardı öltirdik dep 

Patşanı kuvantıp süyinşi 

 

880 Patşa ayttı: - Alındar dep tilegiñdi 

Surandar, bereyin dep keregindi 

Bayımdaġı barımdı ayamaymın 

Tastadındar kuvantıp jüregimdi 

 

884 -O, patşa, bizge berseñ, bilikti ber 

Jüginsin bizge davlı bolġan erler 

Biz ne desek, jurtıñız könip tursın 

Biz ne istesek, oġan da şıday biler 

 

888 -Ekeviñ bileñder édil bolıp 

Men kördim özderiñe köñlim tolıp 

Ekeviñ ne aytsan da şıķpas jurtım 

Senderge ķurmet alıp erik berdim 

 

 

 

 

 

Cellatler atla koşup gelmişler, 

Yiğitin erliğine tamamıyla inanmışlar. 

Öldürdük ejderhayı biz demek için, 

Bayıla yatan bahaduru vurup gitmişler. 

 

İkisi Şakire şimdi saldırmışlar, 

Böğürünen mızrakla dövmüşler. 

Birisi görebilir diye acele edip, 

Yarı ölü hâlde bir kuma gizletmişler. 

 

Bundan sonra padişaha gitmişler, 

Övünüp yurda artık haber vermişler. 

İkimiz ejderhayı öldürdük diye, 

Padişahı sevindirip müjde almışlar. 

 

Padişah: - Dilediklerinizi alınız, 

İsteyiniz, vereyim diye gereğinizi. 

Boyumdaki varımı acımam, 

Çok sevindirdiniz siz beni. 

 

- O, padişah, versen bize iktidar ver, 

Müracaat etsin bize davalı olan erler. 

Biz ne dersek, onu halkınız kabul etsin, 

Biz ne istersek, ona da dayansın. 

 

- İkiniz hürmet ediniz adil olup, 

Ben kabul ettim kendilerinize sevinip. 

İkiniz ne söyleseniz kabul eder halkım 

Sizlere hürmet edip erk verdim. 
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892 Ol ekevi biy boldı édiletti 

Baķtarı asıp, basınan jürip ketti 

Ot basında otırıp keñes etti 

Baġanaġı ķızı bar kempir men şal 

 

896 Kempir men şal ekevi keñesedi 

“Keşegi bala beker emes edi, 

Beyşara şıķpas janġa sebep boldı 

Ol kelmese ķızımdı jemes pe edi! 

 

900 Beyşara ketip edi kün toylap 

Biz üşin ketip edi janın kıyıp 

Tuvmasa da tuġanday bolıp edi 

Basına jür, baralıķ bir ķoy sayıp” 

 

904 Şal turdı da koradan bir koy aldı 

Kempir bayġus ķazanın arkaladı 

Ķoy jetelep, kazanın ķasa alıp 

Aydahar ölip jatķan jerge bardı 

 

908 Şal bayġus ķoyın soyıp élektendi 

Kempir bayġus bükşendep tezek terdi 

Kempirdiñ bir ayaġı ķumġa kirip 

Ķulap tüsti. Şalına: - Ķöter! –dedi 

 

912 Kempir bayġus sürinip, köter dedi 

Bir tizelep érenmen türegeldi 

Turġan soñ artına ķarap edi 

Ķum üstinde ölikti közi kördi 

 

 

 

 

 

O ikisi kadı olmuş adaletli, 

Bir anda çok mutlu olmuşlar. 

Ateşin yanında oturup danışmışlar. 

Biraz önceki kızı olan ihtiyarlar, 

 

Karılı kocalı ihtiyarlar danışmışlar, 

«Dünkü çocuk basit değildi, 

Biçare canımızın sağlığına sebep oldu 

O gelmezse kızımızı yemez miydi! 

 

Zavallı gitmişti bir gün eğlenip, 

Biz için gitmişti canın kıyıp. 

Hısım olmazsa bile hısım gibi olmuştu, 

Başına gidelim bir koyun kesip». 

 

Yaşlı kalkıp ahırdan bir koyun almış, 

Yaşlı kadın kazanın omuzlamış. 

Koyunla kazanı da beraber alıp, 

Ejderhanın ölüp yatan yerine gelmişler. 

 

Yaşlı biçare koyun kesip uğraşmış, 

Yaşlı kadın eğilip tezek dermiş. 

Yaşlı kadının bir ayağı kuma girip, 

Düşüvermiş. Kocasına: -Kaldır! demiş. 

 

Yaşlı kocakarı tökezleyip kaldır demiş, 

Bir dizesiyle zorla kalkmış. 

Kalktıktan sonra arkaya dönüp bakınca 

Kum üzerinde ölü adamı gözü görmüş. 
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916 Kempir sasıp sol jerde oybay saldı 

Ne boldı dep, şal bayġus jetip bardı 

Éli ölmegen, bıraķ ta ölim halde 

Şala jansar balanı tavıp aldı 

 

920 Şala jonsar balanı tavıp aldı 

Ekevlesip üyine alıp bardı 

Jarasına daruvdı jaġıp-jaġıp 

Balanı sav-salamat analtadı 

 

924 Jaradan bala oñaldı esen-aman 

Katınım, adamġa aytına meni desen 

Jaksı bolsa asırap ül ķılalıķ 

Jaman bolsa, jan saķtap künin körsin 

 

928 Şal bayġus özi önerli, bérin bilgen 

Böz toķıp, şatır tigip künin körgen 

Bir küni Şékirjanġa aķşa berip 

Bazardan maķta satıp ékel degen 

 

932 Şékir bala ķolına bir pul aldı 

Maķta alġalı bazarġa jetip bardı 

Pul satıp, maķta alıp kele jatsa 

Bir-eki adam aldınan uşıradı 

 

936 - Sen kimsiñ etegine maķta araġan 

Biz körmegen jigitsiñ bul aradan 

Bala ayttı: Böz tokuvşı ékem menin 

Bazarġa mata ékel dep sol jumsaġan 

 

 

 

 

 

Kadın o yerde korkup çok bağırmış, 

Ne olmuş diye, kocası hemen gelmiş. 

Hala ölmemiş, ama ölüm halinde 

Yarı cansız çocuğu bulmuşlar. 

 

Yarı cansız çocuğu bulmuşlar, 

İkisi beraberce evlerine getirmişler. 

Yarasına merhem sürüp sürüp, 

Çocuğu sağ selamet iyileştirmişler. 

 

Yaradan çocuk iyileşmiş sağ salim, 

Hanımım, adama söyleme beni dinle, 

İyi olsa, özen gösterip oğlan kılalım, 

Kötü olsa, canın saklap günün geçirsin. 

 

Yaşlı biçare kendi hünerli herşeyi bilen 

Böz dokuyup, çadır dikip ömür süren. 

Bir günü Şakircana para verip, 

Pazardan pamuk satın alıp getir demiş. 

 

Şakir çocuk eline bir kumaş almış, 

Pamuğu almaya pazara hemen gelmiş. 

Kumaşın satıp, pamuk alıp gelirken, 

Bir eki adamla tesadüf karşılaşmış. 

 

- Sen kimsin yedeğine pamuk saran, 

Biz görmeyen yiğitsin bu yerden. 

Çocuk demiş: Dokumacı babam beni 

Pazara pamuk getir diye göndermiş. 
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940 Al bular baġanaġı biylik alġan 

Balanı kumġa öltirip tıġıp salġan 

Ķuvlardıñ özi edi endi mine 

Balanı körip kalıp añ-tañ ķalġan 

 

944 Eki biy añ-tañ ķalıp oy oylaġan 

Al Şékir bul kezderde ketip ķalġan 

Tünevgi biz öldi dep jürgen bala 

Şal şıġar onı öltirmey tavıp alġan 

 

948 Dep olar érli-beri oylanadı 

Şarķ urıp, omal izdep tolġanadı 

Ekevi aķıldasıp bılay deydi: 

“Ķalayda kurtuv kerek bul balanı!” 

 

952 Ekevi şal üyine baralıķ dep 

Basına bitpes péle salayıķ dep 

Şékirdin soñınan kep ol ekevi 

Ayġay saldı: Şal bar ma bul üyde? dep. 

 

956 Eki biy kéri şalġa sélem berdi 

Şal bayġus Vaġalayküsélem dedi 

Tañ atķanşa toķısıñ eki şatır 

Toķımasañ basıñdı alam dedi 

 

960 Ekevi şalġa süytip jarlıķ saldı 

Şal bayġus bul ķılıķķa añ-tañ kaldı 

Olardıñ bul korlıġın aytuv üşin 

Artınan ekevine bala bardı 

 

 

 

 

 

Ya bunlar biraz önceki iktidar alanlar, 

Çocuğu kuma öldürüp gizletenler. 

Zalimlerin kendileriymiş şimdi işte, 

Çocuğu tesadüf görüp şaşırmışlar. 

 

İki kadı çok şaşırıp fikir eden, 

Ya Şakir bu anda gidiveren. 

Bir iki gün önce öldü sandığımız çocuk 

İhtiyar onu yarı ölü halde bulmuş 

 

Diye onlar ileri geri düşünmüşler, 

Çözüm bulmaya düşüncelere dalmışlar 

İkisi danışıp şöyle demişler: 

Nasılsa mahvetmemiz gerek bu çocuğu 

 

İkisi ihtiyarın evine gidelim diye, 

Başına bitmeyecek felaket salalım diye 

Şakirin arkasından gelip o ikisi, 

Bağırmışlar: - İhtiyar var mı bu evde? - diye. 

 

İki kadı ihtiyara selam vermişler, 

Zavallı yaşlı Aleykümselâm demiş. 

Sabaha kadar dokuyacaksın iki çadır, 

Dokuyamazsan başını alırım demiş. 

 

İkisi ihtiyara böylece emretmiş, 

Zavallı yaşlı bu davranışa çok şaşırmış, 

Onların bu davranışın anlatmak için, 

Arkalarından ikisine oğlan gitmiş. 
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964 Ekevin de bek jaķsı musılmansın 

Boyıñda nısabıñ joķ netken jansıñ 

Tım bolmasa birev dep aytsoñdarşı 

Ķéri şal eki şatır ķaydan ķılsın 

 

968 Jaña maķta toķılmas kün batķanşa 

Jip te bolmas iyirilip el jatķanşa 

Ķéri ékemniñ köziniñ aķavı bar 

Bitire almas ekevin tañ atķanşa 

 

972 Édepsiz ķaydan şıķķan mınav bala 

“Hısapsız” dep söylevin jüziķara 

Bizge büytip ķarsılıķ söylevin dep 

Sikliledi balanı ortaġa ala 

 

976 Kudaya oynalayın kudiretiñnen 

Pendeñdii ķutķarmadıñ beynetiñnen 

Eki jendet balanı öltirmek ed 

Üstine jetip keldi bir top kerven 

 

980 Kervenniñ kelip kezi bul araġa 

-Ketip bara jatır ek bir bazarġa 

Bir ķasıķ ķanın satıp alar edik 

Bul arada jazıķtı adam bor ma? 

 

984 Jendet ayttı: Kinéli adam nege kerek? 

Ne etersiz jazıķtınıñ janın tilep? 

Öltirmey balanı baylap ķayıp 

Söylesedi kervenniñ sözin oylap 

 

 

 

 

 

- İkiniz de pek iyi müslümansınız, 

Boyunda kanaatı yok, nasıl cansınız!? 

En azından bir tane diye söyleseydiniz 

Çok yaşlı ihtiyar iki çadır nasıl yapsın. 

 

Yeni pamuk dokulmaz güneş batınca, 

İplik de olmaz eğrilip millet yattıkça. 

Yaşlı babamın göz kusuru varmış, 

Bitiremez ikisini sabah olunca. 

 

Edepsiz nereden gelmiş bu çocuk, 

«Kanaatsız» diye söylediğin yüzü kara. 

Bize böyle itiraz ettiğine baksana diye 

Silkelemiş çocuğu meydana alıp. 

 

Allah’ım, aynalayın, kudretinden, 

Bendeni kurtaramadın meşakkatından. 

İki cellat çocuğu öldürmeye çalıştığı an 

Aniden gelmiş bir büyük kervan 

 

Kervanın sırası düşmüş bu mekâna, 

- Gidiyorduk bir pazara, 

Bir kaşık kanın satın alabilirdik, 

Bu mekânda suçlu olan insan var mı? 

 

Cellat söylemiş: - Suçlu insan niçin gerekir? 

Ne edersiz suçlunun canın isteyip? 

Çocuğu öldürmeyip bağlamışlar, 

Konuşmuş kervanın sözünü düşünüp. 
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988 Kerven ayttı: - Bararmız biz bazarġ 

Ötip jürgen bar edi bir dariya 

Bir adamdı suġa ķurban etüvşi edik 

Saġan kerek jazıķtı kisi alarġa 

 

992 Bir adamdı biz niyaz etüvşi edik 

Aman-esen salamat ketüvġi edik 

Bir adamdı bavızdap suġa salmay 

Ötsek hélek bérimiz ketüvşi edik 

 

996 -Bereyin bul balanı men senderge 

Ķaytıp ékep körsetpe bizdiñ elge 

Obal kılıp birevdi bavızdar edik 

Ķanın ķıyıp senderge bermegende 

 

1000 Ķerven ķolın jayıp berdi bata 

Ķanın satıp alġanı tort-aķ mata 

Kurban ķılıp teñizden ötelik dep 

Ķervender jöneldi kün-tün ķata 

 

1004 Ķervender teñizge keldi jetiph 

Balanı bavızdalıķ ķurban etip 

Bul balanı bavızdap suġa aġızıp 

Bul teñizden ketelik aman ötip 

 

1008 -Kerven, meni öltirip ne etersizder 

Öltirseñ ķanım jüktep ketersizder 

Barmaġımdı ķan ķılıp suġa salsam 

Sav-salamat teñizden ötersiz der 

 

 

 

 

 

Kervan söylemiş: - Gideriz biz pazara, 

Geçip yürüdüğümüz varmış bir derya. 

Bir kişiyi suya kurban ediyorduk, 

Onun için gerekir suçlu kişi almaya. 

 

Bir kişiyi biz sadaka ediyorduk, 

Sağ salim selâmet geçiyorduk. 

Bir adamı boğazlayıp suya atmayıp, 

Geçsek hepimiz birden ölecektik. 

 

- Vereyim bu çocuğu ben size, 

Tekrar getirip gösterme bizim ülkeye. 

Vebalini alıp birisini boğazlardık, 

Kanın kıyıp size vermediğimizde. 

 

Kervan elini yayıp, vermiş iyi dua, 

Kanın satın almış dört kumaşa. 

Kurban kılıp denizden geçelim diye, 

Kervanlar yönelmiş gece gündüzce. 

 

Kervanlar denize yetişebilmiş, 

Çocuğu boğazlayalım kurban edip, 

Bu çocuğu boğazlayıp suya akıtıp, 

Bu denizen sağlam geçip gidelim. 

 

- Kervan, beni öldürüp ne kazanırsınız, 

Öldürseniz canınıza günah alırsınız. 

Parmağımı kan kılıp suya batırsam, 

Sağ selamet denizden geçersiniz. 
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1012 Kerven esen-aman suvdan ötti 

Şékirdiñ köz jasın ķabıl etti 

Bul bala beker bala emes ķoy dep 

Ķerven halķı balaġa ķurmet etti 

 

1016 Kervender bir jerge keledi endi 

Balanıñ ķasiyetin biledi endi 

Ortasınan şıġarıp ķudayı ķıp 

Balaġa uş tüye jük böledi endi 

 

1020 Ķervender üş tüye jük böledi 

Ülken şahar bazarġa kelip kirdi 

Bularġa ķuday berip oñ bazarın 

Burınġıdan üş aya payda kördi 

 

1024 Şékir bala bir küni bazar bardı 

Bazardı oñnan-soldan araladı 

İt şananı süyretip bir adan jür 

Şékirjan munı körip ķayron ķaldı 

 

1028 Ķarasa süyretkeni üş kez sandıķ 

Soñınan jügirip jür tamam halıķ 

İşinde ne bar, ne joķ, jan bilmedi 

Süyretken iyesiniñ özine anıķ 

 

1032 İt şananı süyretip ısķıradı 

Tek dep ķoysa adamşa tek turadı 

Sandıġımdı alatın jan bar ma dep 

Arman ķılmas sandıķtı alġan jandı 

 

 

 

 

 

Kervan sağ salim sudan geçmiş, 

Şakirin göz yaşını kabul etmiş. 

Bu çocuk basit çocuk değil ki diye, 

Kervan halkı çocuğa hürmet etmiş. 

 

Kervanlar bir yere şimdi gelmişler, 

Çocuğun özelliğin artık öğrenmişler. 

Ortasından çıkarıp gudayı olarak , 

Çocuğa üç deve yük artık bölmüşler. 

 

Kervanlar üç deve yük bölmüşler, 

Büyük şehir pazarına gelip girmişler. 

Bunlara Allah vermiş hayırlı pazarın, 

Eskisinden üç kat fayda görmüşler. 

 

Şakir çocuk bir günü pazara gitmiş, 

Pazarı sağlı sollu gezmiş. 

Köpek kızağı sürükleyen adam yürür 

Şakircan bunu izleyip hayret etmiş. 

 

Bakmışsa sürüklediği üç arşın sandık, 

Arkasından koşuyormuş tüm halk. 

İçinde ne var ne yok, can bilmemiş, 

Ancak sürekleyen sahibine belli. 

 

Köpek kızağın sürükleyip ıslık çalmış, 

Sus derse insan gibi kişi susacakmış. 

Sandığımı alacak birisi var mı diye, 

Bir bağırıvermiş ara sıra. 
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1036 Şékir sonda oylaydı barayın dep 

Bul sandıķtı men satıp alayın dep 

Almay ķalıp armanda bolġanımşa 

Satıp alıp ormanda kalayın dep 

 

1040 Boyımda armanım köp men bir ġarip 

Üş tüye jükti kördim ölip-talıp 

Éytevip eki armannıñ biri şıġar 

Ne bolsa da köreyin satıp alıp 

 

1044 Şékircan bir-bir basıp bardı soġan 

Sandıķtıñ baġasın ayt, satsañ maġan 

Alġan da, almaġan da armanda eken 

Armansız kim ötedi bul jalġannan 

 

1048 -Bul sandıġım baġası üş tüye jük 

Üş tüye jügiñdi ékep adlıma tök 

Bul sandıķtıñ üşinde ne bar, ne joķ 

Jüreksinip almay tur jıyılgan köp 

 

1052 Ne körsem de jekelep köreyin dep 

Bir jerge ékep sandıġınıñ avzın aştı 

 

1054 Sandıkta jatır eken bir suluv kız 

Ayday suluv bir kızġa jolıķtı kez 

Alġandaġı armanda bolar edi 

Ayak jaġı bir talay boladı söz 

 

 

 

 

 

 

 

Şakir o zaman düşünmüş gideyim diye, 

Bu sandığı ben satın alayım diye. 

Almayıp hayal edip gezecek yerde, 

Satın alıp hayalimi gerçekleştireyim diye. 

 

Boyumda hayalim çok olan ben bir garip, 

Üç deve yükü görmüşüm çok zorlanıp. 

Belki iki hayalimin birisi olur, 

Ne olsa bile bakayım sanın alıp. 

 

Şakircan adı adımla basıp gelmiş ona, 

O yüzden fiyatını söyle satsan bana. 

Alan da almayan da hayal edermiş, 

Hayalsiz kim gider bu yalan dünyadan 

 

- Bu sandığın fiyatı üç deve yük, 

Üç deve yükünü getiripönüme dökün. 

Bu sandığın içinde ne var, ne yok, 

Korkıp satın alamayan toplanan çok. 

 

Ne görsem de ayrı ayrı göreyim diye, 

Bir yerde sandığın kapağını açmış. 

 

Sandığın içinde yatmış bir güzel kız, 

Ay gibi güzel bir kızla karşılaşmış 

Alan da hayalde olacaktı, 

Sonucunda da epeyce olacak söz. 
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1058 Tolġan ayday işinde bir kız jatır 

Jüzi ayday bolġanda kirpik ķanday 

-Azabıñ arılmaġan jan ekensiñ 

Meni satıp nege aldıñ, ey müsépir!? 

 

1062 Ey jigit, meni alġanıñ jaramaġan 

Basında beynetiñ köp arılmaġan 

 

1064 Ķörgenin beynetin bérin terip 

Men saķtayın bayıma ķadir körip 

Meni alġanıñ basına beynet bolar 

Jalġanda jürseñ jaķsı dévren sürip 

 

1068 Erteñ meni körgen soñ jen talasar 

Bir –biri men alam dep antalasar 

Talassa şan ķoyar ma seni tiri 

Beyşara ġarip janıñ ķaytip sasar 

 

1072 Şamañ kelse körsetpe meni jurtķa 

Öziñ meni körip ķoy anda-sanda 

Armanda bop ketersiñ asıl zatım 

Ölip ketseñ sen de armanda, men de 

armanda 

 

1076 Beyşara munı estip zar eñiredi 

Ķızdıñ aytķan armanı işke kirdi 

Ne kögen beynettiñ bérin aytıp 

Eki-üş tabaķ kaġazġa jazıp berdi 

 

1080 Ķız ķaġazdı jazdırıp ķolġa aldı 

Öz boyına bitirip tıġıp saldı 

 

 

 

Dolunay gibi içinde bir kız yatmış, 

Yüzü ay gibi olsa, kirpiği nasıl. 

- Azabından kurtulamayan canmışsın, 

Beni niçin satın aldın, ey talihsiz!? 

 

Ey delikanlı, beni alıp doğru yapmadın 

Başında zorluk çok kurtulamadığın 

 

Tüm çektiğin meşakkatını toplayıp, 

Ben saklıyım boyuma değer verip, 

Beni aldığından ıstırap çekersin, 

Dünyada iyi hayat geçirsen. 

 

Yarın beni gördükten sonra can dalaşır 

Birbiriyle alacam diye çekişir. 

Dalaşsa can koyar mı seni diri, 

Biçare garip canın ne kadar şaşar. 

 

Çaban yettiğince gösterme beni yurda, 

Kendin bana bak ara sıra. 

Ham hayalde gidersin asılım, 

Ölüp gidersen sen de hayalde, ben de 

hayalde. 

 

Biçare bunu duyup ağlayıp sızlamış, 

Kızın söylediği hayal aklına yatmış 

Her çektiği meşakkati anlatıp, 

İki üç tabaka kağıta yazıvermiş. 

 

Kız kâğıdı yazdırıp eline almış, 

Koynuna büküp saklap koymuş. 
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Sandıġınıñ kiltin tas bekitip 

Şékir jatķan orınġa kaytıp bardı 

 

1084 Şékirjan sandıķ avzın bek aşadı 

Ķayġımenen esinen adasadı 

Sandıķtıñ işindi ne bar eken dep 

Kerven halķı bir-birinen surasadı 

 

1088 Şékir ayttı: - Sandıķta eş nérse joķ 

Aldan satıp ketipti bul düniye boķ 

Üş tüye jügimdi aldap alıp ketti 

Mundayayar amalşı körgenim joķ 

 

1092 Kerven ayttı jüremiz jolġa kirip 

Seni biz kurmettedik ķadir körip 

Ķayda jürseñ biz seni tastamaymız 

Taġı da bayıtarmız mal, pul berip 

 

1096 Beysara ol şaharġa kayrılmadı 

Joldas bolġan kerveninen ayrılmadı 

Sandıġın bir arbaġa tañıp alıp 

Baġanaġı ķandı suvġa jaķındadı 

 

1100 Ķerven ayttı: - Bul suvdan aman ötkiz 

Jurtımızġa bizdi esen taġı jetkiz 

Ortamızdan şıġarıp Ķudayı ķıp 

Eki tüye jük taġı beremiz biz 

 

1104 Ķerven suvdan ķorkıp sadaladı 

Şékirjan bir ķudayġa jalbarındı 

 

 

 

 

Sandığının kapagın iyice kilitlep, 

Şakir yatan yere tekrar dönmüş. 

 

Şakircan sandık kapağını pek açmış, 

Kaygısından çok şaşırmış. 

Sandığın içinde ne varmış diye, 

Kervan halkı birbirinden sormuş. 

 

Şakir söylemiş: -Sandıkta bir şey yok, 

Kandırıp satmış bana bu dünya bok. 

Üç deve yükümü kandırıp alıp gitmiş, 

Böyle kurnaz hileci gördüğüm yok. 

 

Kervan söylemiş yürürüz yola çıkıp, 

Sana biz hürmet gösterdik değer verip. 

Nereye gitsek te biz seni bırakmıyoruz, 

Daha da mal, kumaş veriririz 

 

Biçare o şehire geri dönmemiş, 

Yoldaş olan kervandan ayırılmamış. 

Sandığın bir arabaya sıkıca bağlayıp, 

Biraz önceki kanlı suya yaklaşmış. 

 

Kervan söylemiş: - Bu sudan salim geçirin, 

Yurdumuza bizi sağ salim getirin 

Ortasından çıkarıp gudayı olarak, 

İki deve yük daha veririz biz. 

 

Kervan sudan korka dolaşmış, 

Şakircan tek Allaha yalvarılmış. 
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1106 Ķervendi bir-birlep jügimenen 

Ķuday saķtap bérin de şıġaradı 

 

1108 Ķerven aman-esen ötip aldı 

Aman ötip tilegine jetip aldı 

Ķervenşiler bir jerge ķanıp jatıp 

Birevine birevi aķıl saldı 

 

1112 -Ķudayı ġıp berip ek üş ye pul 

Kelbetine karasan, jop-jaķşı-ak ul 

Aķımaķ diyvana özi netken adam 

Sonşa pulġa ķañġırıp sandıķ ap jür 

 

1116 Munın barıp sandıġın körelik te 

İşindegi bar-joġın bilelik te 

Sandıġında asıl buyım nesre tursa 

Ķudayı sonon keyin berelik te 

 

1120 Kerven asılayşa aķıldasıp 

Şékirge jetip bardı jaķındasıp 

-Sandıġıñnıñ işinde ne bar, ne joķ 

Ey jigit, bizge körset avzın aşıp 

 

1124 Bala ayttı sandıkta deneme joķ 

Joķ ta bolsa bul savda köñilime toķ 

Avzın aşıp senderge körsetpeymin 

Nege kumar boldıñdar düniye boķ 

 

1128 -Üş tüye jük şıġarıp sandıķtı aldıñ 

Bul sandıķtı sén ķılıp arbaladıñ 

 

 

 

 

Kervanı birer birer yüküyle, 

Allah koruyup herkesi de çıkarmış. 

 

Kervan sağ salim geçebilmiş, 

Salim geçip dileğine yetişebilmiş. 

Kervancılar bir yere konduğu zaman, 

Birisine birisi akıl danışmış. 

 

-Gudayı olarak verdik üç deve kumaş, 

Görünüşüne baksan, çok iyi oğlan. 

Ahmak divane kendisi nasıl adam, 

Bu kadar kumaşa dolaşıp sandık almış. 

 

Bunun sandığın gidip bakalım da, 

İçindeki var yoğunu öğrenelim de. 

Sandığında asıl eşyalar varsa, 

Gudayı ondan sonra verelim de. 

 

Kervan böyle diye akıl danışıp, 

Şakire hemen yaklaşmış. 

- Sandığının içinde ne var, ne yok, 

Ey çoyiğit, bize gösterin kapağını açıp. 

 

Çocuk demiş sandıkta hiçbir şey yok, 

Yok da olsa bu satışa memnunum. 

Kapağını açıp size göstermeyeceğim 

Niye kumar oldunuz dünya bok. 

 

- Üç deve yük verip sandığı aldın, 

Bu sandığı süs olarak arabayla taşıdın. 
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1130 Ķorlıķ körmey janıñdı kelüvşi ediñ 

Kadirin bilmedin ġoy munşa jannıñ 

 

1132 Jene kiltin sandıķtıñ tartıp aldı 

Aşayın dep sandıķtı jetip bardı 

Avzın aşsa işinde bir ķız jatır 

Kervenşiler kızdı körip ķayran ķaldı 

 

1136 Sandıķta ķızdı körip ķarasadı 

Ķızdı körip esinen adasadı 

Birevi men, birevi men alam dep 

Ķerven özdi-özimen talasadı 

 

1140 Balaġa tavdan ülken kayġı tüsti 

Ġarip jannan tüñilip zéresi uştı 

Birivine birevi bermeyin dep 

Ķerven halķı jaķ-jaķ bop talasadı 

 

1144 Ķerven jaķ-jaķ bolıp salısadı 

Bala bolsa öz jayında ķalısadı 

Bar eken kerven işinde eki-üş kéri 

Ķoy-koylasıp ķasına barısadı 

 

1148 Toktay aytıp ķaydırdı élgi şadlar: 

-Bir ķız üşin ķırılma, musılmandar 

Bul kızdı patşaġa taptuv ķıldı 

Olja ķılıp ülesip mal aldındar 

 

1152 Ķervenşiler bul sözdi ķabıl aldı 

Balanı éekep sandıķķa tıġıp saldı 

Sandıķķa salıp avzın tas bekitip 

Şékirdi élgi suvġa aġızadı 

 

 

Eziyet vermeyip canına gelmiştik, 

Değerini bilmedin ki bu kadar canların. 

 

Sandık anahtarını zorla elinden aldılar 

Açmak için sandığın yanına geldiler. 

Sandığın içinde bir kız yatıyormuş 

Kervancılar kızı görüp hayret etmişler. 

 

Sandıkta kızı görüp bakışmışlar, 

Kızı görüp çok şaşırmışlar. 

Birisi ben, başkası ben alacağım diye, 

Kervancılar kendi aralarında dalaşmış 

 

Çocuğa dağdan büyük kaygı düşmüş, 

Garip canından umudu kesip korkmuş. 

Birisine birisi vermiyeceğim diye, 

Kervan halkı taraf taraf olup dalaşmış. 

 

Kervan taraf taraf olup tartışmışlar, 

Çocuk olsa kendi kendisine kalmış. 

Kervan içinde iki üç yaşlı varmış, 

Sakinleştirip yanlarına gelmişler. 

 

Sakin söyleyip durdurmuş o yaşlılar: 

- Bir kız için kırılmayın, müslümanlar. 

Bu kızı padişaha hediye olarak, 

Kazanç kılıp üleşip mal alınız. 

 

Kervancılar bu sözü kabul etmişler, 

Çocuğu getirip sandığa gizletmişler. 

Sandığa koyup kapağın iyice kapatıp, 

Şakiri biraz önceki suya akıtmışlar. 
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1156 Birevge aytsa jov ķılıp kesile me? 

Bir bige aytsa buyırıp asırmay ma 

Suvġa aġızıp jiberip kutılayık, 

Tiri tursa tınıştı ketirmey me? 

 

1160 Jiberdi Şékirjañdı suvġa tastap 

Kerven ķızdı alıp jöneldi ķolına ustap 

Aġası sol şaharġa patşa bolġan, 

Ķızdı soġan alıp keldi Ķuday bastap 

 

1164 Kerven ayttı: Patşam, sizge keldik, 

Dañkıñdı estip alıstan izdep keldik 

Ortamızdan ķanşa mal tögip berip 

Sizge ılayıķ bir suluv kız alıp keldik 

 

1168 Éy, patşa bul kız jene sizge ılayıķ 

Körgenşe beker maķtap ne ķılayıķ 

Sizge tartuv ķılġalı alıp keldik 

Ķızdı körip aytasız bizge jarlıķ 

 

1172 Patşa kerveniñ kızdın kördi 

Aymen kündey balķıġan jüzin kördi 

Şekirattıñ işi küyip, bavırı janıp 

Sol ķızġa jan-ténimen boldı ġaşıķ 

 

1176 Şékirat patşa sol kızġa boldı ġaşıķ 

Ķazınadan mal beri avzın aşıp 

 

 

 

 

 

 

 

Birisine söylese, düşman kesilir mi? 

Bir kadıya söylese emredip aşırmaz mı 

Suya akıttırıp kurtulalım, 

Diri kalsa huzurumuzu kaçırmaz mı? 

 

Göndermişler Şakircanı suya atıp, 

Kervan kızı alıp yönelmiş kollarını tutup. 

Abisi o şehirde padişah olmuş, 

Kızı ona getirmişler Allah’ın istep. 

 

Kervan demiş: -Padişahım, size geldik, 

Şöhretinizi duyup uzaktan geldik. 

Cebimizden çok mal döküp verip, 

Size yaraşır bir güzel kız getirdik. 

 

Ey, padişah bu kız size yaraşır, 

Göstermeden boşuna övüp ne yapalım 

Size hediye olarak getirmişiz, 

Kızı gördükten sonra bize emredersiniz 

 

Padişah kervanın kızın görmüş, 

Ay ve güneş gibi ışıltılı gözlere bakıp 

Şakiratın içi yanıp, gönül yakıp, 

O kıza canla başla âşık olmuş. 

 

Şakirat padişah o kıza aşk olmuş, 

Hazineden mal vermiş ağzını açıp. 
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1178 Ķısapsız kazınadan köp mal berdi 

Ķerven alıp jatır japırlasıp 

 

1180 Ķerven köp mal alıp ketip ķaldı 

Ķızdı satıp patşa alıp ķaldı 

Alamın dep toy ķılıp, jurtın jıyıp 

Bir jaķsı üyge ékelip ķızdı saldı. 

 

1184 Şékirat patşa bir küni kızġa keldi 

Jazuv ķızdıñ bayında tıġul edi 

Boyındaġı jazuvdı şıġardı da 

Ķız ķorķıp patşaġa usındı endi 

 

1188 Şékirat patşa jazuvdı aşıp kördi 

İnisinin jazuvın tanıdı endi 

Turġanda birden közjası aġıp 

İşi küyip, ah urıp jıġıldı endi 

 

1192 Bir zamanda esin jıyıp türegeldi 

Ķaġazdı jene aşıp okıp kördı 

Tuġaldı ne körgenin bérin jazġan 

Aġası bérin okıp ķayta eniredi 

 

1196 Aġası munı körip köp eñiredi 

Jalġannan körem be dep ķattı eñiredi 

Élgi ķızdı almadı esi ketip 

Sol arada üş talıp, üş jıġıldı 

 

Şékirattıñ bavırıñ joķtaġanı 

 

 

 

 

 

Tükenmez hazineden çok mal vermiş, 

Kervan alıyormuş yarışarak. 

 

Kervan çok mal alıp gidivemiş, 

Padişah kızı satın alıp kalmış. 

Evleneyim diye düğün yapıp yurdunu toplayıp 

Bir güzel eve kızı getirmiş. 

 

Şakirat padişah bir günü kıza gelmiş, 

Yazı, kızın boynunda gizlenmişti. 

Boyundaki yazıyı çıkarmıştı da, 

Kız korkup padişaha sunmuş artık. 

 

Şakirat padişah yazıyı aşıp görmüş, 

Kardeşinin yazısın tanımış artık. 

Aştığı anda gözlerinden yaşı akıp, 

İçi yanıp, vah diye yere düşmüş artık. 

 

Bir zamanda kendine gelip kalkmış, 

Kâğıdı açıp bir daha okuvermiş. 

Doğduğundan beri gördüklerini yazmış 

Abisi tümünü tekrar okup çok ağlamış. 

 

Abisi bunu izleyip çok çok ağlamış, 

Yalan dünyada görüşür müyüm diye çok ağlamış. 

Biraz önceki kızla evlenmemiş şaşırıp 

O anda üç bayılıp, üç düşmüş. 

 

Şakiratın kardeşine ağıt yaktığı 
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1200 Ķalıp edin, inim, armanda 

Jartasta ölip ķalġanda 

Atıñdı körip zar boldım 

Köremin be jalġanda 

Belgili jozġan sabaġın 

1205 Asılmaġan ķabaġım 

Ķol ustasıp jürgende 

Jartasta ķalġan, ķaraġım 

Bir öziñe jılayın 

Bavırım jazġan hat eken 

1210 Buġan da ķaytip jıdayın 

Köretken ķuday ġalamat 

Basıma salġan salamat 

Ölgennen soñ jartasķa 

Ķoyıp edim amanat 

1215 Kolıma tiydi jazġan hhat 

Artımnan ķuday jan berip 

Onaltķan eken iyen 

Esitken jurtķa jamanat 

Tirilip munda kelipti 

1220 Elevsiz bolıp jüripti 

Ķayġan baksa béle bos 

Köp beynetin köripti 

Amalın jok böz bopsıñ 

Altınnan sarı jez bopsıñ 

1225 Ķayratıñnan aynalsam 

Akırında kop bopsıñ 

Aydaharmen alısķan 

Bolmas iske ķarısķan 

Munan opa köre almay 

 

 

 

 

Kalmıştın kardeşim ham hayalde, 

Kayada hayatını yitirdiğinde. 

Adını görüp çok ağladım. 

Görür müyüm dünyada. 

Belli yazılan dersin, 

Yerine gelmeyen neşem. 

El tutuşup gezdiğimizde, 

Kaya eteğinde kalan, karağım 

Bir kendine ağlıyım. 

Kardeşimin yazdığı hatmış, 

Buna da nasıl dayanıyım. 

Göstermiş Huda muhteşem, 

Başıma vermiş selâmet. 

Öldüğünden sonra kayaya, 

Bırakmıştım emanet. 

Elimde yazdığın hat, 

Sonradan Huda can verip, 

İyileştirmişmiş iyen. 

Duyduran yurda kara haber, 

Dirilip buraya gelmişti, 

Belirsiz olarak gezmişti, 

Zavallı başa belâ serbest, 

Çok azap çekmişti. 

Çaren yok böz olmuşsun, 

Altından sarı bakır olmuşsun. 

Küvvetin de tükenip, 

Sonuçta zavallı duruma düşmüşsün. 

Ejderhayle çarpışan, 

Olmaz işe karışan, 

Bundan şefkat görmeyip, 
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1230 Kervenmenen barısķan 

Bir avız sözge keliksen 

Bul ķızdı satıp alısķan 

Basıma péle keler dep 

Boljaġan eken alıstan 

1235 Saķtıķ oylap boyına 

Jazuv jazıp beredi 

Kızdıñ tıġıp koynına 

Basıma péle keler dep 

Ķastıķtan kaza berer dep 

1240 Zamanın oylap jazġan-dı 

Jalġız adam kez kelse 

Jazuvımdı körer dep 

Ķalam ustap, hat jazġan 

Men Şékir dep at jazġan 

1245 Kaġazıñ keldi, öziñ jok 

Körsetpestey ne jazdım 

Şékir degen atıñnan 

Asıl tuġan janıñnan 

Men sadaġa keteyin 

1250 Sélem jazġan hatıñnan 

Ķaġazıñ keldi, öziñ joķ 

Beynetten basķa söziñ joķ 

Burıñnan senen ayrılıp 

Örtenip, küyip boldım zar 

1255 Bul ne degen jazġan hat? 

Téñirge janıñ amanat 

Bir şıbınday janıñdı 

Saktasın ķuday salamat 

Bul düniyeni közdetsem 

1260 Jer jarın tögel kezdetsem 

 

 

 

Kervanla dolaşan, 

Bir ağız söze razı olan, 

Bu kızı satın alan, 

Başıma belâ gelir diye, 

Tahmin etmiş ta baştan. 

Emniyet tedbir düşünüp boyuna, 

Yazı yazıp vermişti, 

Kızın saklayıp koynuna. 

Başıma belâ gelir diye, 

Garezden kaza olur diye, 

Geleceğini düşünüp yazmıştı. 

Yalnız insanla karşılaşsa, 

Yazımı görür diye, 

Kalem tutup, hat yazmış. 

Ben Şakir diye adını yazmış. 

Kâğıdın gelmiş, kendin yok, 

Görmeyecek kadar ne yaptım. 

Şakir diyen adından, 

Asil doğmuş canından 

Ben kurbanın olayım, 

Sâlem yazan hatından. 

Kâğıdın gelmiş, kendin yok, 

Azaptan başka sözün yok. 

Önceden senden ayırılıp, 

Tutuşup yanıp çok ağladım. 

Bu nasıl yazılmış hat? 

Tanrıya canın emanet. 

Yalnız nazik canını, 

Saklasın Huda selâmet. 

Bu dünyayı gözletsem, 

Tüm yer yüzünü gezdirtsem, 
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1261 Kuday urġan, kerven 

Aylomen kızdı alıptı 

Bul kervennin aylasın 

Bile almay kaldım 

1265 Zarlı tuġan bavırım 

Kerven kördi paydasın 

Kim tabar munıñ aylasın 

Patşa ķızdı şaķırdı 

Jazıķtıġım, ķaydasın? 

1270 Ķız turıp keldi kasına 

Tizesiñ aldı sel boldı 

Ķızdıñ aldı sel boldı 

Közden aķķan jasına 

Patşa kızġa ķaradı 

1275 Damıl almay jıladı 

Armanda ötken bavırına 

İşi küyip baradı 

Patşa kızga telmirdi 

Söyley almay epildi 

1280 Aş kuzendey bügildi 

Ķabırġası sögildi 

Ķuyġanı jerge tögildi 

Onı körip beyşara ķız 

Janınan sonda tüñildi 

1285 Bas köterip Şékiratjan 

Jéne kızġa telmirdi 

Bas köterip körgen soñ, 

Öksigin baspay ökirdi 

Suradı ķızdan Şékiratjan 

1290 Ķim seni maġan keltirdi? 

Ķişik asıl tuvmamdı, 

 

 

 

Allah kahreden kervan, 

Hileyle kızı almışmış, 

Bu kervnın hilesin, 

Bilemedin (duyamadım) ne yaparsın. 

Zavallı doğmuş kardeşim, 

Kervan görmüş faydasın. 

Kim bulur bunun hilesin. 

Padişah kızı çağırmış, 

Suçluyum ben neredesin? 

Kız kalkıp gelmiş yanına, 

Dizine koymuş başını, 

Kızın önü sel olmuş, 

Gözden akmış yaşına. 

Padişah kıza bakmış, 

Hiç durmadan ağlamış. 

Ham hayalde geçen kardeşine, 

İçi yanıyormuş. 

Padişah kıza gözünü dikip bakmış, 

Söyleyemeyip için için ağlamış. 

Aç kokarca gibi bükülmüş. 

Kaburgası sökülmüş, 

Akıttığı yere dökülmüş, 

Onu izleyip biçare kız, 

Canından o anda umudunu kesmış. 

Kafasını kaldırıp Şakirtcan, 

Daha kıza gözünü dikip bakmış. 

Kafasını kaldırdıktan sonra, 

Hıçkırığın basmayıp böğürmüş. 

Kızdan sormuş Şakirtcan, 

Kim seni bana getirmiş? 

Küşük asil kardeşimi, 
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1293 Düşpan ķaytip öltirdi? 

Jarlıķtıġım, şıraġım 

Bolayın ķurban jolıña, 

1295 Ķay jer eken turaġın? 

Estigen aytşı, kulaġım, 

Kay jerde öldi birdiñ be? 

Köniliñde buvdıñ ba? 

Düşman ķoytip ültirdi 

1300 Ķöziñmenen kördiñ be? 

Seni satıp alġanda 

Ķaġazġa hattı jazġanda 

Ķayran bavırım armanda 

Bir körmedim jalġanda 

1305 Kayran, bavırım ķaneki 

Hatı keldi mineki 

Kervender ķas ķıldı 

Öltirgen jol-jönekey 

Jalġız bavırım sol edi 

1310 Aķılı tereñ mol edi 

Şım – şıtırık, ķım ķıyġaş 

Bul ne degen jol eken? 

Bola ma eken munday jol? 

Armanda bop boldıñ ķor, 

1315 Éli arılġan joķ eken, 

Mañdayımda ķalıñ sor 

Meniñ sorım ķattı eken 

Jolġanda bavır tétti eken 

Öltirerde olar, karaġım 

1320 Ne dep aytıp jattı eken!? 

Allanıñ isi kattı eken, 

Jerde ölip jattı eken 

 

 

 

Düşman nasıl öldürmüş? 

Rahmetlim, ışığım, 

Olayım kurban yoluna, 

Hangi yer senin durağın? 

Söyle duyduğunu kulağım, 

Nerede ölmüş öğrendin mi? 

Aklında tuttun mu? 

Düşman nasıl öldürmüş, 

Gözlerinle gördün mü? 

Seni satın aldığında, 

Kâğıda hatı yazdığında, 

Zavallı kardeşim ham hayalde, 

Bir göremedim hayatta, 

Zavallı kardeşim nerede, 

Hatı gelmiş, burada, 

Kervanlar düşmanlık kılıp, 

Öldürmüşler yol üstü. 

Yalnız kardeşim oymuştu, 

Aklı derin çokmuştu, 

Dolaşık, karışık 

Bu nasıl bir yolmuş? 

Olabilir mi böyle yol? 

Hayal olup zavallı duruma düşmüşsün 

Halâ kurtuluşum yokmuş, 

Alınımdaki kalın şerden. 

Benim şerim katıymış, 

Hayatta kardeş tatlıymış, 

Öldürünce onlar, karağım, 

Ne diye söyleyip durmuştu!? 

Allah’ın içi katıymış, 

Yerde ölü halde yatmış. 
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Tört mataġa kızıġıp 

Kaytip ķıyıp sattı eken? 

1325 Esi-tüsim bilermin 

Jas kayıstay tilermin 

Bavırım eske tüskende 

Kayġımen jürermin 

Kayġımen jüdep ölermin 

1330 Ölmesem ķanın tigermin 

Jon terisin bulardıñ 

 

1332 Şılbır ķılıp tilermin 

Jazasın söytip berermin 

Bir almasam avlarmın 

1335 Armanda ötken, bavırım 

Seni ķaydan körermin? 

Ķol körmese aġayın, 

Aķılın oylap tabayın 

Kervenderdi izdetip 

1340 Baķayşaġın saġayın 

Baķ-dévlet Kuday bermese 

Aġayın kabıl kürmese 

Kerven menen bilerge 

Jalġız şaman kelmese 

1345 Patşamın dep ne eteyin? 

Taķķa minbey keteyin 

Jalġız bavırım, artıñnan 

Keşikpey men de öteyin! 

 

1349 Patşanız jıladı süytip aytıp 

İşi-bavırı eljirep ketti janıp 

 

 

 

 

Dört kumaşa imrenip, 

Nasıl kıyıp satmıştı? 

Aklım başımda, kendimi bilirim, 

Sırım gibi dilerim, 

Kardeşimi hatırladığımda, 

Kaygıyla gezerim. 

Kaygıdan zayıflanıp ölürüm. 

Ölmezsem kanın dökerim, 

Arka derisin bunların, 

 

Yular kılıp dilerim, 

Cezasın şöyle veririm. 

İntikam almak için avlarım, 

Ham hayalde geçen kardeşim, 

Seni nereden görürüm? 

Münasip görmezse akrabalar, 

Aklını düşünüp buluyum. 

Kervanları aratıp 

Ayak parmaklarını kırarım. 

Allah’ım varlık vermezse, 

Akrabalar kabul etmezse, 

Kervan ile kadılara, 

Yalnız çabam gelmezse, 

Padişahım diye ne yapıyım? 

Tahta binmeyip gidiyim, 

Tek kardeşim arkandan, 

Gecikmeden ben de hayattan geçeyim! 

 

Padişahınız ağlamış böyle söyleyip, 

İçi gönülü duygulanıp gitmiş yanıp. 
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Kız beyşara köziniñ jasın tögip 

Suv bürikti patşaġa tura salıp 

 

1353 -Seni satıp alġan ol meniñ inim 

Sol jigitiñ kaneki, jarıķtıġım 

Tiri bolsa jalġanda izedtayin 

Ölip ķalsa, ne bolar körgen künim? 

 

1357 Kız beyşara söyledi keñes bastap 

Patşa sözdi tıñdadı munı kostap 

Meni alġan sandıķtı tas bekitip 

Kervender jiberdi suvġa tostap 

 

1361 Sandık penen teñizge aġıp ketti 

Javlar da meni alam dep talas etti 

Bul kervender birine biri ķıymay 

Ġarip basım salamat sizge jetti 

 

1365 Suġa aġıp ketip ķaldı asıl zatım 

Eşkimge körsetpedim jazġan hatım 

Bavırıñnıñ jazġan hatın adamġaaytpay 

Alıp kelip tapsırdım amanatın 

 

1369 Ey patşa, ötken iske kaygırmañız 

Ķayġırıp aķılıñnan ayrılmañız 

Patşaġa toķtav etip söz aytadı 

Aķılmenen toktattı beyşara ķız 

 

1373 Patşa erdi ķayġımenen ah uradı 

Taktına barıp kayta otıradı 

 

 

 

 

Kız biçare göz yaşını döküp, 

Su püskürmüş padişaha kalkıverip. 

 

- Seni satın alan o benim kardeşim, 

O yiğitin nerede, rahmetlim, 

Diri olmuşsa dünyada ararım, 

Ölmüşse ne olur gördüğüm günüm? 

 

Kız biçare söylemiş akıl danışıp, 

Padişah sözü dinlemiş bunu onaylap. 

Benimle almış sandığı iyice kapatıp, 

Kervanlar göndermiş suya atıp. 

 

Sandıkla denize akıp gitmiş, 

Düşmanlar da beni almaya dalaşmışlar, 

Bu kervanlar biri birine kıyamayıp, 

Garip başım size selâmet yetişmiş, 

 

Suya akıp gitmiş asil varlığım, 

Kimseye göstermedim yazdığı hatın. 

Kardeşinin yazdığı yazıyı kimseye söylemeyip, 

Alıp gelip teslim etmişim emanetin. 

 

Ey, padişah, geçen işe kaygılanmanız, 

Üzülüp aklınızdan ayırılmanız, 

Padişahı durdurup söz söylemiş, 

Akılla durdurtmuş biçare kız. 

 

Padişah artık vah diye kaygılanmış, 

Tahtına gidip tekrar oturmuş. 
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Jene bastı kisiniñ bérin jıyıp 

Éveli eki biydi şaķıradı 

 

1377 Şaķırġan soñ eki biy jetip keldi 

Patşaġa ķol ķusırıp sélem berdi 

Jalġanda berip edim eriktieki biyim 

Ķeşegi kervenderdi keltir dedi 

 

1381 Eki biy kervenderdi keltir maġan 

Duşpan ol iş ķılıptı jaramaġan 

Kervenderdi tügendep aydap kelseñ 

Bir ülken şen bereyin endi saġan 

 

1385 Eki biy şen alġalı kuvanadı 

Aldap aytķan sözine jubanadı 

Kervenniñ bérin de tügel jıyıp 

Patşanıñ adlına ķuvaladı 

 

1389 Eki biy alıp keldi olardı aydap 

Kerven tügel keldi sorı ķaynap 

Baġanaġı kempir men şaldı aldırdı 

Patşa söz suraydı aķıl oylap 

 

1393 Kempir men şal bükşeñdep keldi 

-Béri tegis jıyılıp tügendeldi 

Patşa söz suraydı kempir-şaldan 

-Aydahar jutkan ķızıñ bor ma? dedi 

 

1397 Pas ayt, ötirik aytpa, pempir men şal 

Ķızıñdı alıp bardı dep esitemin 

 

 

 

 

Ve baş kişilerin tümünü toplayıp, 

İlk önce iki kadıyı çağırmış. 

 

Çağırdığı için iki kadı hemen gelmiş, 

Padişaha elini sıkıp selâm vermiş. 

Hayatta vermiştim erki, iki kadım, 

Dünkü kervanı bana getir demiş. 

 

İki kadı, kervanları getiriniz bana, 

Düşman işin yapmışlar yaramamaz. 

Kervanları tamamen buraya getirseniz, 

Bir büyük rütbe vereyim artık size. 

 

İki kadı rütbe aldıklarına sevinmişler, 

Kandırıp söylediklerine avunmuşlar. 

Kervanın tümünü bir gibi toplayıp, 

Padişahın önüne kovalyıp götürmüşler. 

 

İki kadı götürmüşler onları kovalayıp, 

Tüm kervan gelmiş talihsizliğe düşüp 

Deminki karıkoca yaşlıları götürmüşler 

Padişah söz sormuş akıl düşünüp. 

 

Yaşlılar bellerini eğerek gelmişler, 

- Hepsi tamamıyla toplanmışlar. 

Padişah soru sormuş yaşlılardan, 

- Ejderha yutmuş kızın var mı? demiş. 

 

Doğruyu söyleniz, yalan söylemeyiniz, ihtiyarlar, 

Kızını getirmiş diye işittırırım. 
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Bala men ekeviñniñ bir ķızıñ bar 

Ne sebepten jutpagan aydaharlar 

 

1401 Şal aytadı: - Ķızımız éli tiri, 

Pas aytsa aşılar köñil kiri 

Ķızımızġa bir adam sebep bolġan 

Sizge aytarġa batpadıķ odan beri 

 

1405 Sizge jalġan aytpalıķ öler şaķta 

Tas tarazı kurılıp körer şaķta 

Ķartayġanda jalġan söz nege kerek 

İman ber dep tileymiz üş vaķıtta 

 

1409 Ķaharlansañ ķoymassın bas ursaķ ta 

Öz köñiliñmen tabarsıñ jasırsaķ ta 

Bul sırdı aytsaķ ta öldik, aytpasaķ ta 

Ķudaya, eki bekten öziñ saķta 

 

1413 Ey patşa, balamız jok beyşara edik 

Kartayġanda ekevmiz bir ķız kördik 

Jarlıķ ķılġan söziñizge şara bor ma? 

Aydaharġa bargalı otır edik 

 

1417 Ķayġırıp otır edik jılap-sıķtap 

El tegis kalıp edi jatıp uyıķtap 

Bir bala jal-jalañaş kirip keldi 

Ekevmiz ķorķıp sasıp ķaldıķ toktap 

 

1421 Bir bala kirip keldi şap-şalañaş 

Sarġayıp közderinen aġıptı jas 

 

 

 

 

Oğlan ile ikinizin bir kızınız varmış, 

Ne sebepten ejderha onu yutmamış? 

 

İhtiyar söylemiş: - Kızımız hala diri, 

Doğruyu söylese açılır gönül kiri. 

Kızımıza bir adam sebep olmuş, 

Söylemeye cesaret edemedik o yüzden 

 

Size yalan söyleyemeyelim bu yaşta 

Taş terazi kurup bakacak çağımızda. 

Yaşlandığımızda yalan söze ne gerek, 

İman ver diye diliyoruz üç vakıtta. 

 

Sinirlensen bırakmazsın vursak da, 

Kendi gönlünle bulursun gizletsek de. 

Bunu söylesek de öldük söylemesek de 

Allah’ım iki beyden kendin sakla! 

 

Ey padişah, evladımız yok biçareydik, 

Yaşlandığımızda ikimiz bir kızlı olduk. 

Emir olarak söylenen söze çare var mı? 

Ejderhaya gitmeye hazır oturmuştuk. 

 

Kaygırarak oturmuştuk kederlenip, 

Tüm millet yatıp uyakalmıştı. 

Bir çocuk çırılçıplak gelip girmişti, 

İkimiz korkup şaşakaldık duraklayıp. 

 

Bir çocuk çırılçıplak gelip girmiş, 

Sararıp gözlerinden yaşları akmış, 
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1423 Beyşaranıñ savabın alalıķ dep 

Neşe türli adlına keltirdik as 

 

1425 Astan ébden işip jep, toydım dedi 

Élhamdilla Ķudayġa şükir dedi 

El jatķanda jatpaġan netken jansız 

Éveli bala bizden javap bildi 

 

1429 Bolaġa jasırmadıķ attıķ şının 

Biz suradıķ kimsiñ dep, jarıķtıġım 

Bala aytadı, men jalġız bala edim dep 

Onan basķa aytpadı bizge şının 

 

1433 Bala ayttı: - Jılamañız, ey bayġustar 

Aydaharġa ķız ķılıp meni alıp bar 

Senderge bir savap is men ķılayın 

Bıraķ maġan tavıp ber ötkir ķanjar 

 

1437 Bir kanjarım bar edi sonı berdim 

Aydaharġa ķanjardı alıp bardım 

Aydaharġa oyla ķıp sonı berip 

Ķızımdı söytip tiri alıp ķaldım 

 

1441 Bizge savap ķıldı beyşara jas 

Aydahardan ķutılıp boldıķ joldas 

Kempir ayttı: - Ķeşegi beyşaraġa 

Bir koy soyıp basına berelik as 

 

 

 

 

 

 

 

Biçarenin sevabını alalım diye, 

Önüne getirmiştik çok çeşit yemek 

 

Yemekten çok yiyip doydum demiş, 

Elhamdülillah Allah’a şükür demiş. 

Millet yattığında yatmayan nasıl cansın 

İlk önce çocuk bizden cevap istemiş. 

 

Çocuğa saklamadık anlattık hakikatı, 

Biz sorduk kimsin diye, rahmetlim. 

Çocuk söylemiş, ben yalnız çocuktum diye, 

Ondan başka söylememiş gerçeğini. 

 

Çocuk demiş:-Ağlamayın ey çaresizler 

Ejderhaya kız olarak beni götürünüz. 

Sizlere bir sevap iş ben yapayım, 

Ama bana buluver keskin hançer. 

 

Bir hançerim vardı onu verdim, 

Ejderhaya hançeri getirdim. 

Ejderhaya hile olarak onu verip, 

Kızımı öylece diri alıp kaldım. 

 

Bize sevap iş kılmış biçare genç, 

Ejderhadan kurtulduk yoldaş. 

Yaşlı kadın: - Dünkü biçareye 

Bir koyun kesip başına verelim yemek. 
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1445 Kempirimniñ bul sözin ķabıl kördim 

Bir ķoyımdı jetelep alıp jürdim 

Aydahar eki para bolıp jatır 

Balanıñ öltirgeni sonan bildim 

 

1449 Aydahardı körgen soñ añ-tañ ķaldım 

Balanıñ bir belgisin taba almadım 

Kempirimdi jiberdim tezek ter dep 

Özim koydı soydım da dayarladım 

 

1453 Kempirim aķsay basıp ketip ķaldı 

Bir kaptı arkasına arkalandı 

Koydı soyıp, élek bop jatır edim 

Bir zamanda kempirim ayġay saldı 

 

1457 Kempirimniñ davsınan sasıp kaldım 

Ne boldı dep adlına jetip bardım 

Körsem jıġıla kempirim keledi eken 

-Ķumġa tıķķan balanı tavıp aldım 

 

1461 Birev kep ķılışpen şapķan eken 

Hayzamen büyirin soķķan eken 

Şala öltirip kumġa éekep tıġa salıp 

Kazadan Ķuday saktap kalgan eken 

 

1465 Asıradım üyime alıp barıp 

Onalttım jarasına déri jagıp 

Ol balanıñ bilmeymin ne bolġanın 

Eki biy ketip edi menen alıp 

 

 

 

 

 

Kocakarının bu sözünü kabul ettim, 

Bir koyumu alıp götürdüm. 

Ejderha iki parça bölünüp yatmış, 

Çocuğun öldürdüğünü ondan öğrenmiştim. 

 

Ejderhayı gördükten sonra çok şaşırdım, 

Çocuğun bir izini bulamadım. 

Kocakarıyı gönderdim tezek toplamaya 

Kendim koyunu kesip hazırladım. 

 

Kocakarı aksayarak gidivermiş, 

Bir çuvalı sırtına omuzlamiş. 

Koyunu kesip uğraşmıştım, 

Bir anda kocakarı bağırıvermiş. 

 

Kocakarının sesinden şaşakaldım, 

Ne oldu diye yanına hemen yaklaştım. 

Baktığımda, kocakarı geliyordu; 

- Kuma gizlenen çocuğu bulmuştum! 

 

Birisi gelip kılıçla saldırmıştı, 

Mızrakla böğürünen dövmüştü. 

Yarı ölü hâlde kuma gizletip, 

Kazadan Allah korumuştu. 

 

Beslemişim evime getirip, 

İyileştirmişim yarasına ilaç sürüp. 

O çocuğa ne olduğunu bilmemişim, 

Onu iki kadı gelip götürmüştü 
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1469 Eki biy bizge korlıķ-zorlıķ salıp 

Bilmeymiz ne ķılġanın alıp barıp 

Ķızımız sol sebepten tiri ķaldı 

Böz toķıp, jan saķtaġan biz bir ġarip 

 

Patşanıñ eki biyden suraġanı 

 

1473 Patşanıñ eki biyden suradı söz 

Kempir şal sözin ayttı közbe köz 

-Sender Ķayda jiberdin ol balanı 

Ménisin tez aytıñdar esitelik biz! 

1477 Biyler ayttı: - Ey patşa, bizge ķara 

Bizge tilin tiygizden jüzi ķara 

Öziñiz darġa as dep buyırġansız 

Özinizge mélim, sol bir bala 

 

1481 Ey, patşa öziñizge mélim bolgan 

Pas tentek edi ġoy ķuday urġan 

Darġa asıp öltirgedi jatır edik 

Kervender bizge kep payda bolġan 

 

1485 Ķılmıs jan bar ma dep ayġan salġan 

Jolavşılar bizderge payda bolġan 

Bata berip tört mata jene berip 

Köp jalınıp balanı satıp alġan 

 

1489 Ķerven bizden söytip satıp alġan 

Özderimen bizge alıp ketip ķalġan 

Aydahardı öltirgen sol bala dep 

Aķsaķaldıñ söziniñ béri de jalġan 

 

 

 

 

İki kadı bize gelip zulüm zorluk yapıp, 

Bilmiyoruz ne yaptığını onu götürüp. 

Kızımız o sebepten diri kalmış, 

Böz örüp, hayat geçiren biz bir garip. 

 

Padişahn iki kadıdan sorduğu 

 

Padişah artık iki kadıdan sormuş soru, 

Yaşlılar sözlerini söylemişler göz göze 

- Nereye getirdiniz o çocuğu, 

Anlamını çabuk anlatın biz duyalım! 

Kadılar: - Ey padişah, bize bak, 

Bize iftira atan arsız. 

Kendiniz dara as diye emretmişsiniz, 

Kendinize malum, o bir çocuk. 

 

Ey padişah, kendinize malum olan, 

Gerçekten yaramazdı Allah’ın kahrettiği 

Dara asıp öldürmeye çalışıyorduk, 

Kervanlar bize gelip ortaya çıkan. 

 

Suçlu birisi var mı diye bağıran, 

Yolcular bize gelip ortaya çıkan. 

Dua edip dört kumaş topu daha verip, 

Çok yalvarıp çocuğu satın alan. 

 

Kervan bizden böylece satın almış, 

Kendileriyle birlikte alıp gitmiş. 

Ejderhayı öldüren o çocuk diye, 

Aksakalın her sözü yalan. 
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Patşanın kervennen javap alġanı 

 

1493 Patşa ayttı: -Ey kervender söyleñizder 

Eki biy, sözdi buzba şaldarıñ bar 

Kervender balanı ne ķıldı eken 

Mına sözdiñ ayaġın añġarıñdar 

 

1497 Kervender, ne kıldıñdar ol balanı 

Basınan kaytarıp ayt ol balanı 

Pas ayt, ol balanı ne kıldıñdar 

Özderiñ kup bilesiz ol joranı 

 

1501 -Ey patşa, ével ayttık sizge jalġan 

Bir söz bar sonda sizge aytpay ķalġan 

Bazardan ķızdı satıp ekeldik dep 

Ötirik aytıp edik ķorıķķannan 

 

1505 Ey patşa, bala jayın aytalıķ biz 

Endi jalġan aytpalık tıñdañız siz 

Endi ötirik aytarġa ne bet ķaldı 

Jalġan aytsaķ ķolıñda tur ġoy bir ķız 

 

1509 Bir jılda biz bazarġa baruvşı edik 

Ķanşa asıl sol bazardan aluvşı edik 

Orta jolda bar edi bir dariya 

Sol suvġa bir kisini saluvşı edik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padişahın kervandan cevap aldığı 

 

Padişah dedi: - Ey kervanlar, konuşunuz, 

İki kadı, sözü kesme mal mülkün var. 

Kervanlar çocuğu ne yapmışlar, 

Bu sözün manasını çıkarınız. 

 

Kervanlar, ne yaptınız o çocuğa, 

Ta başından beri anlat onun hakkında. 

Gerçeği söyle, o çocuğu ne yaptınız, 

Kendiniz pekiyi biliyorsunuz durumu. 

 

- Ey padişah, önce size yalan söyledik, 

Bir söz varmış size anlatılmayan. 

Pazardan kızı satın alıp getirdik diye, 

Yalan söylemiştik korktuğumuzdan. 

 

Ey padişah, çocuk hakkında anlatalım 

Şimdi yalan söylemeyeceğiz dinleyiniz 

Artık yalan söylemeye yüzümüz yok 

Yalan söylesek elinde var ki bir kız. 

 

Senesine bir biz pazara gidiyorduk, 

Kaç asil o pazardan alıyorduk. 

Orta yolda vardı bir derya, 

O suya bir kişiyi kurban veriyorduk. 
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1513 Bir kisi ketuvşi edi niyaz edip 

Niyaz etsek ketuvşi ek aman ötip 

Eki biyden balanı satıp alıp 

Niyaz etken sol suvġa bardık jetip 

 

1517 Balanı niyaz kılıp bardık jetip 

Bala eñirep jalıñdı zarlık etip 

Bala bizge körsetti bir ķasiyet 

Bizdi suvdan ötkizdi öner etip 

 

1521 Balanı ortamızġa alıp jürdik 

Bek kurmettep bastan kurak uştık 

Aramızdan oñġarıp ķudayı ķıp 

Ortamızdan üş tüye jük beristik 

 

1525 Balanı ertip alıp bazar bardık 

Bazardı tamaşa ķıp araladık 

Üş kez sandıķ süyretken bir adam jür 

Bul sandıktı biz almay ķayran ķaldıķ 

 

1529 Élgi bala sandıķķa boldı ķumar 

Bul sandıķtı men alsam ķöñlim tınar 

Baġanaġı biz bergen üş tüye jük 

Bérin soġan berdi umar-şumar 

 

1533 Sandıġın özi kördi avzın aşıp 

Biz suradıķ ne eken de japırlasıp 

Köp suradık aytpadı, bizge sırın 

Ķöñilimiz sonan soñ ķayttı suvıp 

 

 

 

 

 

Bir kişiyi sadaka ediyorduk, 

Sadaka etsek sağ salim geçiyorduk. 

İki kadıan çocuğu satın alıp, 

Sadaka erdiğimiz suya yetiştik. 

 

Çocuğu sadaka kılıp aniden yetiştik, 

Çocuk hüngür hüngür ağlayıp yalvardı. 

Çocuk bize özelliğin gösterdi, 

Bizi sudan maharetle geçirtti. 

 

Çocuğu ortamıza alıp gezdik, 

Çok hürmet edip ilgi gösterdik. 

Aramızdan çıkarıp gudayı olarak, 

Ortamızdan üç deve yük verdik. 

 

Çocukla birlikte pazara gittik, 

Pazarı temaşa edip gezdik. 

Üç kez sandık sürükleyen bir adam yürmüş, 

Bu sandığı biz almayıp hayret ettik. 

 

Demin çocuk sandığa oldu kumar, 

Bu sandığı ben alsam canğm rahatlar. 

Önce bizim verdiğimiz üç yüklü deve, 

Tamamıyla ona vermiş üst üste. 

 

Sandığını kendisi görmüş kapısını açıp, 

Biz sorduk neymiş diye yarışıp. 

Çok defa sorduk söylemedi bize sırrını, 

Bundan sonra kaldık biz ona küsüp. 
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1537 Aytpaġan soñ köñilimiz ķattı jasıp 

Kerven bolıp jıyıldık aķıldasıp 

Zorlıķ ķılıp sondıġın aşıp kördik 

Ķızdı körip ķırıldıķ antalasıp 

 

1541 Bul kızdı söytip onan tartıp aldıķ 

Balanı sandıķpenen suvġa saldık 

Birimizge birimiz kızdı ķıymay 

Ayaġında sizge éekep tartuv ķıldıķ 

 

1545 Ey patşa, ne suraysız endi bizden 

Bizden burın estipsiz kızıñızdan 

Ol bala ötti-ketti öz piyġılınan 

Sizge ķuday bul ķızdı kez keltirgen 

 

1549 Patşa estip aldı munıñ bérin 

Ah dep edi avzınan şıķtı jalın 

Patşañız jendetterge jarlıķ etip 

Birin ķoymay ķırdırdı kervenniñ 

 

1553 Patşanıñ avzınan şıķtı jalın 

Ķazınaġa saldırdı duşpan malın 

Kudayı ķıp, mal berip, razı ķılıp 

Üyine ķaya berdi kempir-şalın 

 

1557 Eki biy jalınıp tur kolın jayıp 

Patşa da zar eñiredi ķayġı ulġayıp 

Ķöp otırmay az ġana azap ķılıp 

Eki biydiñ tört közin aldı ayıp 

 

 

 

 

 

Söylemediğinden gönlümüz kırılıp, 

Kervan olarak toplandık akıl danışıp. 

Zorluk kılıp sandığın açıp baktık, 

Kızı görüp hırıltı çıkarıp dalaşıp. 

 

Bu kızı şöylece ondan zorla aldık, 

Çocuğu sandığa koyup suya attık. 

Birbirimize kızı kıyamayıp, 

Sonuçta size hediye olarak götürdük. 

 

Ey padişah, neyi soracaksınız bizden, 

Bizden önce duymuşsunuz kızınızdan. 

O çocuk hayattan geçmiş kendi isteyip 

Sizi bu kızla Allah karşılaştıran. 

 

Padişah bunun hepsini dinlemiş, 

Ah demişti ağzından alev çıkmış. 

Padişahınız cellatlere emredip, 

Kervancıların birini bırakmayıp 

 

Padişah ağzından alev çıkmış, 

Düşman malını hazineye yatırtmış. 

Gudayı kılıp, mal verip, razı edip, 

Karı koca yaşlıları evlerine göndermiş 

 

İki kadı yalvarıp duruyor el açıp 

Padişah da ağlamış kaygısı çoğalıp 

Çok oturmayıp azıcık azap kılıp, 

İki kadıların dört gözünü kör edip. 

 

 

 

 

 



Derya Özcan Güler 

361  

1561 Jéne kelip jon terisin şılbırdadı 

Eki biy ķılınday bop şıñġıradı 

Davsın estip mañında turġan adam 

Töbesiniñ ķuyķası şımırladı 

 

1565 Bul eki biy jalġannan ötti, ketti 

Tez öltirmey, az ġana azap etti 

Haķ bolamız degennen körgeni sol 

Ötirik aytıp öz janına özi jetti 

 

1569 Bul kalay endi menen kalar ma eken 

1570 İsim ak pop, köñilim şat bolar ma eken 

Meni şaķķan vézirlep jon terisin 

Düreleter künimiz bolar ma eken? 

 

1575 Beyşara, söydep aytıp, zar eñiredi 

Vezirler tegis munı estip bildi 

Şaķtı dep bizdi ötirik ķastı ma dep 

Vezirler davlasıp tura keldi 

 

1578 Vézirler mına sözge ıza boldı 

Ötirik küyip jabıġuvmen taza boldı 

Bir zalım bérimizdi bılġadı dep 

Patşanıñ adlında nala boldı 

 

1582 Ey patşa öltiremiz osılardı 

Basımız nege bizdiñ davlı boldı 

Siz, patşa, biz vézir eñiz munday isti 

Eşķaşan körip pe eñiz munday isti? 

 

 

 

 

 

Ve daha gelip arka derisini yüzmüş, 

İki kadı kulun gibi çığlık koparmış. 

Yanında durup sesini duyan insanın, 

Kafa derisi ürpermiş. 

 

Bu iki kadı hayattan geçmiş, 

Çabuk öldürmeyip, azıcık azap etmiş. 

Tam oluruz dediğinden çektiği o, 

Yalan söyleyip kendini mahvetmiş. 

 

Bu nasıl artık benden kalacak mıymış, 

İşim ak, gönlüm neşeli olacakmıymış. 

Beni sokan vezirlerin arka derisin, 

Falakaya yatıracak günümüz olacakmıymış? 

 

Biçare, öyle söyleyip ağlayıp sızlamış, 

Tüm vezirler bunu duyup öğrenmişler. 

Soktu diye bizi yalanmı uydurmuş 

Diye vezirler tartışıp duruvermiş. 

 

Vezirler bu söze çok kızmışlar, 

Yalandan yanıp, çok hayıflanmışlar. 

Bir zalim hepimizi pisletmiş diye, 

Padişahın önünde tasa etmişler. 

 

Ey padişah öldürürüz bunları, 

Başımız niye bizim olmuş davalı. 

Siz, padişah, biz vezir olduğumuz günden, 

Hiç görmüş müydünüz böyle işi? 
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1586 - Öltirseñder baramın Ķudayıma 

Ey patşa jarlıķ ķılġanım jubayıñ 

Bularġa söz séni ķıp aytıp edim 

İsim tolıp ketken soñ vayımġa 

 

1590 Patşa ayttı: - Ķoyıñdar, vezirlerim 

Bek ķızdıķ éñgimeni ķazir kördim 

Sözin buzbay tıñdasıp tursañdarşı 

Teksergen son bilemiz éli-aķ jönin 

 

1594 -Ey biyler, söyley, bergin sözjañılmay 

Vézirlerim, tek otır dañ-duñ ķılmay 

Özge sözden bul sözi asıl eken 

Ķayġılı jan estip tıñdaġanday 

 

1598 -Eki biy kervenmen bolsın şıġan 

Vézirler burıp ketti söz ķızıġın 

-Suvdan bala şıġa ma, élde joķ pa 

Ayaġın tügesip ayt, jarıķtıġım 

 

1602 -Aytayın vézirlerden janım ķalsa 

Razımın janımdı ķuday alsa 

Netken péle-jala bop ölesiñ dep 

Şara bar ma basıma Ķuday salsa 

 

1606 Ölme desek te ölesiñ ķaza jetse 

Toķtama şın jazuvlı küniñ jetse 

Er jigitke ne kelip, ne ketpeydi 

Ķılġanıñ maġlum bolıp aman ketse 

 

 

 

 

 

- Öldürseniz giderim Allah’ıma, 

Ey padişah, emreden karısına, 

Bunları ilginç hikâye gibi anlatmıştım, 

İçim dolduktan sonra kaygıya. 

 

Padişah demiş: - Bırakın, vezirlerim, 

Pek ilginç hikâye şu an duydum, 

Sözün kesmeyip dinleseydiniz, 

Denetlettikten sonra hemen öğreniriz doğrusunu. 

 

- Ey kadılar, söyleyiveren yanılmadan, 

Vezirlerim sessiz oturun gürültü yapmadan, 

Öbür sözden bu sözün anlamı varmış, 

Kaygılı can duyup dinlediğin gibi. 

 

- İki kadı kervanla uzakta olsun, 

Vezirler çevirdiler söz anlamın, 

- Sudan çocuk çıktı mı, yok mu, 

Sonucunu söyle, carıktığım. 

 

- Söyleyin vezirlerim canım kalsa, 

Razıyım canıma Allah alsa. 

Hangi bir iftiraya atılıp ölürsün diye, 

Çare var mı başıma Huda yazsa. 

 

Ölme derse de ölürsün kaza yetişse, 

Hiç durma gerçekten yazılı gün gelirse 

Er yiğite ne gelip ne gitmez, 

Yaptığın malum olup sağlam gitse. 
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1610 Ey patşa, kutılmadım bul péleden 

Bizge ķahar ķıldıñız ķur jaladan 

Şaġıstırıp vézirler sizge barıp 

Jalġan ösek tasıp jür eki aradan 

 

1614 -Ay, Bahtiyar, aķımaķ dep naza kılma 

Kirsizbin dep boyıñdı taza ķılma 

Kün keş boldı öleñiñniñ ayaġın ayt 

Vezirlerimdi toġı da ıza ķılma 

 

1618 Ey patşa, munı öltirmey koyasıñ ba 

Kündegi aytķan kuv sözge toyasıñ ba? 

Terisine ķorlıķ saban tıġıp 

Terisin tulıp ķılıp soyasıñ ba? 

 

1622 -Vézirlerim, toķtay tur söz tıñdalıķ 

Sözin ébden tügesin biz bayķalıķ 

Jalġanda jon aytpaġan bir kenes ķoy 

Bir sözinen bir sözi padişalıķ 

 

1626 Vézirlerim, ķoya tur egesiñdi 

Bilemin tiri koyar emesiñdi 

Bala suvdan sıķtı ma, sıķpadı ma 

Ay, bahtiyar, ayta ber keñnesiñdi 

 

1630 Bahtiyar jaman eñirep keñes ķurdı 

Ķöp azappen baġanaġı biydi öltirdi 

Élginde osı jerde toķtaġan soñ 

Dep patşa ķulaķ salıp tıñdap turdı 

 

 

 

 

 

Ey padişih, kurtulamadım bu beladan, 

Bize öfkelendiniz boş iftiradan. 

Fitne sokup vezirler size gidip, 

Yalan dedikodu taşıyorlar iki aradan 

 

- Ey, Bahtiyar, ahmak diye kırılma, 

Suçsuzum diye boynunu temiz kılma. 

Akşam olmuş şarkının sonun söyle, 

Vezirleri daha da kızdırma. 

 

- Ey padişah, onu öldürmeyecek misin 

Her söylenen kurnazın sözüne inanır mısın? 

Derisine koyalım saban sokup, 

Derisin gocuk kılıp keser misin? 

 

- Vezirlerim, bekleyip söz dinleyelim, 

Sözün tamamına biz bakalım. 

Hayatta canla söylenmeyen bir akıl ki, 

Bir sözünden bir sözü padişahlık. 

 

Vezirlerim, bırakın itiraz etmelerini, 

Biliyorum diri koymayacağını. 

Çocuk sudan çıkmış mı, çıkmamış mı, 

Ey, Bahtiyar, söyleyiver aklını. 

 

Bahtiyar çok ağlayıp meclis kurmuş, 

Çok azapla deminki kadıyı öldürmüş. 

Biraz önce bu yerde durdurmuşsun, 

Diye padişah kulak verip dinlemiş. 
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1634 Ķervendi, biydi öltirer ķastıķ ķılġan 

Niyetsiz süytip ötken, şirkin, jalġan 

Patşa endi kisi jıyıp izdefedi 

Bar ma eken suvdan sandıķ tavıpalġan 

 

1638 Şékiratjan inisine köp zarlanġan 

Jalġanda bir körsem dep arman ķılġan 

İzdetip élek bolıp jata tursın 

Az ġüna söz ķılayın Şékiratjannan 

 

1642 Teñizdiñ jaġasında bir sahar bar 

Bul sözdi ķulaķ salıp añgarıñdar 

Şékiratjanġa bir adam kez boladı 

Ķudanıñ kudiretine tañ kalıñdar 

 

1646 Bir müsépir kolina ķarmaķ aldı 

Balıķ avlap tenizge joyav bardı 

Suvda aġıp keledi üş kez sandık 

Müsépir mundı körip ķayġan ķaldı 

 

1650 Müsépir sandıķ körip ķaypan ķaldı 

Ķolındaġı ķarmaķtı dayarladı 

Ķarsı adlında bir jerde tosıp turıp 

Ķarmaġın ilip turıp tortıp aldı 

 

1654 Sandıktı süyrep alıp şıktı şekte 

Ķudayım jolıķtırdı ķay niyetke 

Bul sandıķķa erteñ birev iye bolsa 

Men beyşara kalarmın ķayġı-dertke 

 

 

 

 

 

Kervanı, kadıyı öldürtmüş düşmanlık yapan, 

Niyetsiz böylece geçen yalan dünya. 

Padişah artık kişi toplayıp arattırmış, 

Var mıymış sudan sandık bulmuş olan. 

 

Şakiratcan kardeşine çok ağlayan, 

Yalan dünyada bir görsem diye hayal eden, 

Arayıp uğraşa dursun, 

Biraz söz edeyim Şakircannan. 

 

Denizin kenarında bir şehir varmış, 

Bu sözü kulak verip dikkate alınız. 

Şakircana bir adam karşılaşmış, 

Allah’ın kudretine hayret ediniz. 

 

Bir yoksul eline olta almış, 

Balık avlamaya denize yaya gelmiş. 

Suda akıp geliyor üç arşın sandık, 

Yoksul bunu görüp çok şaşırmış. 

 

Yoksul sandık görüp çok şaşırmış, 

Elindeki oltayı hazırlamış. 

Karşıdaki bir yerde bekleyip, 

Oltasına takarak çekip almış. 

 

Sandığı sürükleyip çıkarmış kenara, 

Allah’ım hangi niyetle beni buluşturdu 

Bu sandığa yarın birisi sahip çıkarsa, 

Ben biçare kaygı-derde düşerim. 
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1658 Teñizge kelip edim balıķ avlap 

Meni alıp şıġar kisi joķ araşalap 

İşinde munıñ ķanşa mülik bar dep 

Birev kelse iyemin sandıķ davlap 

 

1662 Beyşara turıp-otırdı akıl oylap 

Sandıķ avzın aşa almay közi jaynap 

Patşa maġan nege körsetpediñ dese 

Ķor bolıp ölemin ġoy sorım ķaynap 

 

1666 Beyşara sandıķ avzın aşa almadı 

Jalġız aşıp körmekke bata almadı 

Sandıġın bir jerge alıp koyadı da 

Patşasına jügirip yetip bardı 

 

1670 Adlına patşanıñ kirip bardı 

Édeppenen ol turıp sélem berdi 

Balıķ avlap ketti dep estip edim 

Neġıp jürsiñ, müsepir, -dep söyledi 

 

1674 Patşam, barıp edim balıķ avlap 

Bir sandıķķa kez boldım ķuday aydap 

Ol sandķtı teñizden tavıp aldım 

Sizge habar bergeli keldim jaylap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denize gelmişim balık tutmaya, 

Kişi de yok gelecek beni kurtarmaya. 

İçinde bunun kaç mülk varmış diye, 

Birisi gelse sandığın sahibiyim diye dava açmaya. 

 

Biçare kalkıp oturmuş akıl düşünüp, 

Sandık ağzını açamayıp gözücanlanıp 

Padişah bana niye göstermedin derse, 

Zavallıca ölürüm talihsizliğe düşüp 

 

Biçare sandığın ağzını açamamış, 

Tek başına açıp bakamamış. 

Sandığın bir yere alıp koymuştu da, 

Padişahına hemen koşarak gitmiş. 

 

Padişahın önüne gelmiş, 

Edeple durup o selam vermiş. 

- Balık avlamaya gitmiş diye duydum 

Ne yapıyorsun, zavallı, - demiş. 

 

- Padişahım, gitmiştim balık avlamaya, 

Bir sandığa karşılaştım Tanrı’nın nasip etmesiyle. 

O sandığı denizden bulmuştum, 

Size haber vermeye geldim iyice. 
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1678 Sandıķtıñ avzın özim aşa almadım 

Sizden korkıp aşuvġa bata almadım 

Erteñ birev ol sandıktı joktap kelse 

Sizge mélim bolsın oy oyladım 

 

1682 Ol-pul bolsa beresiz ķolıñızdan 

Ötirik joķ bolsa körersiz köziñiz ben 

Bir kisinizdi ķasıp ber ékeleyik 

Ķöp keşigip kalmayıķ jolımızdan 

 

1686 Patşa da munıķ sözin estip bildi 

Eki-üş kisi ķasına ķosıp berdi 

Sandıķtıñ avzın buzbay ķalıbımen 

Vézirge jıldamdatıp alıp keldi 

 

1690 Mösépir eki-üş kisi ertip aldı 

Sandıktı kezek-kezek ķolġa aldı 

Azaptanıp arķalap köterisip 

Patşanıñ adlına alıp bardı 

 

1694 Patşa tez o sandıķtıñ avzın aştı 

Ergen jannıñ béri de antalastı 

İşinde aydap talıp jigit jatır 

Bul jigit ne etken jan dep tañırķastı 

 

1698 Jatır eken kirpigin kımıldatıp 

Sandıķtan birev suvırıp, aldı tartıp 

Avzına maktamenen suv tamızıp 

Beyşaranı tiriltti adam etip 

 

 

 

 

 

Sandığın ağzını kendim açamadım, 

Sizden korkup açamadım 

Yarın o sandığı arayıp birisi gelse, 

Sizin bilginiz olsun diye düşündüm. 

 

Mal-mülk olursa alırım elinizden, 

Bir şey olmazsa da geçirirsiniz gözünüzden. 

Bir kişiyi benimle beraber gönder, 

Çok geç kalmayalım yolumuzdan. 

 

Padişah zavallının sözünü duymuş, 

İki-üç kişiyle birlikte göndermiş. 

Sandığın ağzını bozmadan kalıbında, 

Vezire hızlanıp alıp gelmiş. 

 

Zavallı iki-üç kişiyle birlikte gitmişler, 

Sandığı sırayla kollarına almışlar. 

Zorlanıp omuzlayıp taşıyıp 

Padişahın önüne getirmişler. 

 

Padişah çabuk o sandığın ağzını açmış, 

Birlikte olan herkes yanına yığılmış. 

İçinde ay gibi yakışıklı genç yatmış, 

Bu yiğit nasıl can diye herkes şaşımış. 

 

Yatmış kirpiklerini kıpırdatıp, 

Sandıktan birisi çıkarmış çekip. 

Ağzına pamukla su damlatıp, 

Biçareyi diriltmişler adam edip. 
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1702 Baladan tirilgen soñ söz suraydı 

-Jarlıķtıġım, jönïñdi ayt kim edin?dep. 

Bastan-ayaķ jasırmay kürgeniñdi 

Ķazañnıñ joktıġınan jolıķtıñ, -dep 

 

1706 Esin jıyıp alġan soñ söyler bala 

Jannıñ béri jıyılġan tamasaġa 

Şékirjan aytıp otırıp zar eñiredi 

İsine kudirettiñ ne dür şara 

 

1710 Patşanıñ ulı bolıp tuvġan jerin 

Ögey şeşe ķas bolıp kuvġan jerin 

Özi körgen beynettiñ bérin ayttı 

Bastan-ayaķ tereyin ķaysı birin 

 

1714 Ne körgen beynetiniñ bérin terdi 

Jıyılġan köp jamaġat estip-bildi 

Basınan körgen beynetin estigen soñ 

Bastıġı patşa bolıp zar eñiredi 

 

1718 Ol balanı esirkep kurmetteydi 

Adlına neşe türli as keltirdi 

Ķazınadan patşalıķ tan şıġarıp 

Jaķsılap Şékirjandı kiyindirdi 

 

1722 Patşasınıñ bir ülken ķartoñ adam 

Jalġız ķızdı bar eken er tañdoġan 

Özimdey patşanıñ balası eken 

Ķızımız ķabıl körse körset soġan 

 

 

 

 

 

Çocuk dirildikten sonra soru sormuşlar 

- Carıktığım, durumunu anlat kimsin? demişler. 

Bir şey saklamayıp gördüklerini anlat, 

Ecelin gelmediğinden bizle karşılaştın, 

 

Çocuk demiş kendine geldikten sonra, 

Tüm millet toplanmış temaşaya. 

Şakircan anlata oturup derdini dökmüş, 

İşine kudretin var mıymış çare. 

 

Padişah oğlu olduğunu, doğum yerini, 

Üvey ana düşman olup kovaladığını, 

Çektiği ıstırapların hepsini anlamış, 

Evvelinden anlatayım hangi birini. 

 

Gördüğü azapların hepsini anlatmış 

Toplanan çok cemaat dinleyip bilmiş. 

Başından geçiren azabı duyduktan sonra, 

Padişahtan başlayıp herkes ağlamış. 

 

O çocuğu esirgeyip hürmet etmişler, 

Önüne kaç çeşit yemek getirmişler. 

Hazineden padişahlık kürkü çıkarıp, 

İyice Şakircanı giydirmişler. 

 

Padişah bir büyük ihtiyar adam, 

Tek kızı varmış koca arayan. 

Kendim gibi padişahın oğlanıymış, 

Kızımız kabul etse, göster ona. 
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1726 Kızmetkerler jügirip ķızġa bardı 

Ķız endi Şékiratjanġa közin saldı 

Ķuday artıķ jaratķan nurlı etip 

Şékirjandı ķız körip ķabıl aldı 

 

1730 Ķız körgen soñ esinen adasadı 

Tamam jurt tamaşaġa ķarasadı 

Ķızınıñ ġaşıķ bolġanın patşa bilip 

Endi küyev ķılmaķķa jarasadı 

 

1734 Patşa toy ķıladı jurtın jıyıp 

Ķız da taptı izgimen könli toyıp 

Kudaydıñ buyırtķanı osı eken dep 

Şékirdi ķızġa kostı neke ķıyıp 

 

1738 Patşañız toyın jasap, ķızın ķostı 

Muratına jetkizdi eki jastı 

Balam boldı ornımdı bereyin dep 

Patşa öz taķıtınan özi tüsti 

 

1742 Şékirdi jarılkadı taġıp berip 

Er tañdaġan suluv ķızın jéne berip 

Er-jurtı ķuttı bolsın taġınız dep 

Patşaġa kelip jatır ķabıl körip 

 

1746 Bek kurmettep sıylaydı kavım eldi 

Şékirdiñ endi aşıldı köñilderi 

Baġına beynet tartıp yürgen künde 

Ķudayġa til tigizgen bar ma jeri!? 

 

 

 

 

 

Hizmetçiler koşarak kıza gelmişler, 

Kız artık Şakircandan hoşlanmış. 

Allah’ım artık yaratmış nurlu edip, 

Şakircanı kız görüp kabul etmiş. 

 

Gördükten sonra kızın aklı kaçmış, 

Tüm millet bu şahaneye bakmış. 

Kızının aşk olduğunu öğrenip padişah, 

Artık damat kılmaya çalışmış. 

 

Padişah yurdu toplayıp düğün yapmış, 

Kız da iyi koca bulup gönlü dolmuş. 

Allah’ın nasip ettiği buymuş diye, 

Şakiri kıza nikah kıyıp evlendirmiş. 

 

Padişah düğün yapıp kızı evlendirmiş 

İki genci muradına erdirtmiş. 

Evladım vardır, yerimi vereyim diye, 

Padişah tahtından kendisi kalkmış. 

 

Şakire iyilik yapmış tahtını verip, 

Er arayan güzel kızını üstelik verip. 

Halkı-yurdu kutlu olsun tahtın diye, 

Padişaha gelmişlar kabul edip. 

 

Pek hürmetle saygı göstermiş milleti, 

Şakir’in artık açılmış gönülleri. 

Azap çekip gezdiği günlerde de, 

Allah’a söylenmiş yoktu sözü. 
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1750 Patşa bolıp taķtında otır edi 

Ķonaķpız dep söylesip ekev keldi 

Öz eliniñ kisisi sekildi emes 

Jat yerden kelip tur dep kurmetteydi 

 

1754 Ķos meyman şaķırġan soñ üyge kirdi 

Adlına neşe türli as keltirdi 

Kirgennen soñ: - Ne iske keldiniz dep 

Meymandarım, sizeder bizge söyle? dedi 

 

1758 -Patşa, biz jolayşı edik joķ izdegen 

Köp kisi bop şıġıp ek elimizden 

Surasañız patşamızdıñ atı Şékirat 

Ġarıp adam bolamız şihan kezgen 

 

1762 Köp kisi edik el-elge köp jar salġan 

Bar ma eken suvdan sandıķ tavıp alġan 

Sandıķ tapķan kisige köp süyinşi 

Zar bolġan patşamız ķayġılanġan 

 

1766 Mendey ġarip ekensiz şihan kezgen 

Patşañız ne sebepten ķayġı şegen? 

Élek bolıp munşa adam köp izdeytin 

Ol sandıķtıñ işinde ne bar eken!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padişah olarak tahtında oturduğunda, 

Konuğuz diye konuşup iki kişi gelmiş. 

Öz yurdunun kişisine benzememiş, 

Yabancı konuk geldi diye hürmet etmiş 

 

Çift mihman çağırdıktan sonra eve girmişler, 

Önlerine kaç çeşit yemek getirmişler. 

Gördükten sonra: - Ne işle geldiniz diye, 

Mihmanlarım, sizler bize söyleniz? – demiş. 

 

Padişah, biz yolcuyduk yol arayan, 

Çok kişi çıkmıştık memleketimizden. 

Sorursanız padişahımızın adı Şakirat, 

Garip insan olmuşuz cihan gezen. 

 

Çok kişiydik yurtlara haber veren, 

Var mıymış acaba sudan sandık bulup alan, 

Sandığı bulan kişiye çok müjde, 

Kaygıdan arzulanmış padişahımızdan. 

 

Benim gibi garipsiz cihan gezen, 

Padişahınız kaygılanmış ne sebepten? 

Bunca kişinin çaba harcayıp çok aradığı, 

İçinde ne vardı o sandığın!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kazak Kahramanlık Destanları 

 

370 
 

1770 Ol sandıķtıñ işinde bir bala bar 

Ol bala üşin ķırılıdı musılmandar 

Sol bala patşamızdıñ inisi eken 

Armanda bop ayrılġan beyşaralar 

 

1774 Şékirjan estip-bildi munıñ bérin 

Bul sözdi pas eytasıñ meymandarım 

Sol izdegen beyşara men sorlı edim 

Ah dep avzım aşķanda şıķtı jalın 

 

1778 Patşañız esi ketip, ketti talıp 

İşi-bavırı eljirep, ottay janıp 

Esi ketip taķtınan tüskennen soñ 

Meymandar suv bürikti tura salıp 

 

1782 Patşañız esin jiyıp közinen aralastı 

Ķondı jası közinen aralastı 

Patşa talıp ķuladı degenneñ soñ 

Jannıñ béri jügirip antalastı 

 

1786 Şékirjan esin jıyıp türegeldi 

Aġasınıñ habarın jaña bildi 

Estigenim öñim be, tüsim be dep 

Beyşaralar egilip köp eñiredi 

 

Şékirdiñ jırlaġanı 

 

1790 Aynalayın, meymanım 

Senderge bolsın jıġanım 

Aldıñızġa solayın 

Aldıñdar ķanşa sıyġanın 

 

 

 

O sandığın içinde varmış bir çocuk, 

O çocuk için kırılmış çok müslüman. 

Şu çocu padişahımızın kardeşiymiş, 

Hayal kırıklığından biçareler ayırılan. 

 

Şakircan dinleyip öğrenmiş hepsini, 

Bu sözüdoğru söylediniz mihmanlarım 

O aranan biçare zavallı bendim, 

Ah diye ağzını açtığında çıktı acı alevi 

 

Padişah aklı kaçıp bayılmış, 

Ateş gibi yanıp çok duygulanmış. 

Bayılıp tahtından düştükten sonra, 

Mihmanlar kalkıp su püskürtmüş. 

 

Padişah kendisine gelip gözün açmış, 

Kanı ile yaşı gözünde karışmış. 

Padişah bayılıp düşmüş dedikten sinra, 

Aniden herkes koşrak gelip yığılmış. 

 

Şakircan kendine gelip kalkmış, 

Abisinin haberin şu an bilmiş. 

Hayal mı, gerçek mı diye duyduklarım, 

Biçareler duygulanıp çok ağlamış. 

 

Şakiratın söylediği 

 

Aynalayın, mihmanım, 

Sizlere olsun topladığım. 

Onünuze koyayım, 

Alınız sığdığın. 
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Aldıñdar sender malımdı 

1795 Meymanım tıñda zarımdı 

Aġamnan habar esitip 

Sum yüregim jarıldı 

Jarıldı meniñ jüregim 

Ķayġı edi jegenim 

1800 Aynalayın bar ķuday 

Bergen eken tilegim 

Kuday tilek bermese 

Közdiñ jasın körmese 

Habarı büytip kelmese 

1805 Armanda bop ayrılġan 

Ayrılġan da, zar ķılġan 

Ķanatınan kayrılġan 

Jastan jestey mayrılġan 

Bir anadan tuvısķan 

1810 Beldi bekem buvışķan 

Asıķ aynap alısķan 

Sıbaġana jarısķan 

Ana sütin tırnalap 

Bir eşmekten tartışķan 

1815 Aķ sütin birge emisken 

Tar tösekte jatısķan 

Sabaķtı birge oķısķan 

Köñilge aķıl toķısķan 

Bavır üşin ķañġırıp 

1820 El jurtınan ayrılġan 

Mustakém jer aġekem 

Aġan tiri bar ma eken? 

Sanamenen sarġayıp 

O da mendey zar ma eken? 

 

 

 

Alınız sizler malımı, 

Mihmanım, dinle derdimi, 

Abicimden haber duyrtup, 

Vefasız kalbim patladı! 

Patladı benim kalbim, 

Kaygıyla yaşadım. 

Aynalayın vardır Allah’ım, 

Vermiş bana istediğimi. 

Allah isteğini vermezse, 

Gözün yaşın görmezse, 

Haberi böyle gelmezse. 

Hayal kırıklığından ayırılan, 

Ayırıp ta çok ağlayan. 

Kanadı bükülen (çaresi tükenmiş) 

Gençliğinden bakır gibi körellendim. 

Bir anneden doğuran, 

Beli sağlam bağlayan, 

Aşığı oynayıp çarpışan, 

Payıma yarışan, 

Anne sütüne dalaşıp, 

Bir memeye tartışan, 

Ak sütün birlikte emen, 

Dar yatağı paylaşan, 

Dersi beraber okuyan, 

Akılımı iyice dinleyen. 

Kardeş için dolaşıp, 

Halk-yurdundan ayrılan. 

Müstahak yer, abicim, 

Abicim bu dünyada var mıymış? 

Şuurumla sararıp, 

O da ben gibi muhtaç mıymış? 
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1825 Ol aġamdı men körsem 

İşimdeki ķayġı dert 

Bérin jıyıp bir tersem 

Öter edim armansız 

Körip turıp jan bersem 

1830 Bolar edim armansız 

Ölem degen jalġan sö 

Aynalayın, meymanım 

Ķanday küni boldıñ kez? 

Aynalayın, ķonaġım 

1835 Aytıñdar aġam turaġın 

Ras bolsa sözderiñ 

Bolayın kurban daġın 

Sendermen birge ereyin 

Aġamdı barıp köreyin 

1840 Aġamdı sendar körsetsen 

Köp süyinşi bereyin! 

Süyinşini alındar 

Bavırındı taptıķ dep 

Aġama habar salındar 

1845 Habarımdı estip jubansın 

İnisin körip kuvansın 

Duşpannıñ moynın sındırsın 

Dostınıñ köñlin tundırsın 

Kapılısta ölip jartasta 

1850 Ketip edi aġam bir basķa 

Eki ġazız, meymanım 

Bul sözderin ras pa?! 

 

1853 Şékirjan süydep aytıp zar eñiredi 

Meymandar jalġan emes, ras dedi 

 

 

 

O abimi ben görsem, 

İçimdeki kaygı-derti, 

Toplayıp bir döksem. 

Dünyadan göçerdim hayalsız, 

Bakadurup canımı versem. 

Olurmuşum hayalsız, 

Ölürüm diyen yalan söz, 

Aynalayın, mihmanım, 

Nasıl günleri geçirdin? 

Aynalayın, ronuğum, 

Söyleyin abimin durağını. 

Doğru olsa sözlerin, 

Olayım kurban oğlağın. 

Sizlerle birlikte gideyim, 

Abime gidip bakayım. 

Abimi sizler gösterseniz, 

Çok müjde vereyim! 

Müjde benden alınız, 

Kardeşini bulduk diye, 

Abime haber veriniz! 

Haberi alıp avunsun, 

Kardeşin görüp sevinsin. 

Düşmanın boynun kırsın, 

Dostun gönlunü alsın, 

Aniden ölüp kayada, 

Gitmişti abiyim başka tarafa. 

İki aziz mihmanım, 

Bu sözlerin gerçek mi?! 

 

Şakircan böyle deyip çok ağlamış, 

Mihmanlar yalan değil, gerçek demiş. 
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Bulardı ertip aġamdı köremin dep 

El-jurtım, ķazir tegis jıyıl dedi 

 

1857 Şékirjan el-jurtına habar saldı 

Bes jüz léşker kasına ertip aldı 

Meymanın köp mal berip razı ķılıp 

Özi izdep aġasına birge jürdi 

 

1861 Ķanşa kün jol üstinde birge jürdi 

Aġasınıñ anıġı bilip keldi 

Üş kürsilik jer ķalġanda aġasına 

Aldımen bir-eki adam jiberedi 

 

1865 Jiberdi aġasına habar salıp 

Aġamdı kuvantıñdar dep ével barıp 

Beyşara bolġan iniñ keledi dep 

Alıñdar süyinşini jürek jarıp 

 

1869 Eki adam uşa şaptı şılbır ķaġıp 

Patşa jarlık bergen soñ tursın 

Şahardan patşasın izdep tapsa neġip 

Otır eken közinen jası aġıp 

 

1873 Ardına patşanıñ jetip keldi 

Kol kuvsırıp ardında sélem berdi 

-Atın jayav erikkeniñ bul emes 

Meymanım; tanımaymın kimsin? dedi 

 

1877 -Ey patşa, nege jürsin munşa jasıp 

Sïzge kelgen meymanbız amandasıp 

 

 

 

 

Bunlarla gidip abimle göreceğim diye 

Halk-yurdum, şu an toplanın demiş. 

 

Şakircan halk-yurduna haber vermiş, 

Beş yüz leşker yanına almış. 

Mihmanları çok malla memnun edip, 

Kendisi abisini arayıp birlikte gitti. 

 

Kaç gündür birlikte yolculuksürmüş, 

Abiyi hakkında haber alıp bilmiş. 

Abisine üç günlük yol kaldığında, 

İlk önce bir-iki adam göndermiş. 

 

Göndermiş abisine haber verip, 

Abiyimi sevindiriniz diye, önce gidip. 

Biçare olan kardeşin geliyor diye, 

Alınız müjde memnun edip. 

 

İki adam atı koşturmuş yulara vurup 

Padişah emrettikten sonra kalsın mı 

Şehirden padişahı arayıp bulmuşsa, 

Oturmuş gözlerinden yaşı akıp. 

 

Önüne padişahın hemen gelmiş, 

Elin sıkıp başın eğıp selam vermiş. 

-Atın yaya boşına gezen birisi değilsin 

Mihmanım tanıyamadım kimsin? -demiş. 

 

- Ey padişah, ne otursun böyle hüzünlü 

Size gelen mihmanız selamlaşıp. 
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Bıya zarlık kisidey ķanıñ ķaşķan 

Kandı jasıñ köziñnen aralasıp 

 

1881 Patşa ayttı: - Köñlimde bir ķayġı bar 

Ķayġım eske tüskende jılaymın zar 

Meymanım, özderiñiz kim idiniz 

Ķayġım surap ne etersiz, musılmandar? 

 

1885 -Ey patşa, ķayġıñızdı tügeselik 

Jönimizdi sonan son surasalık 

Az ġana gép soġalık ķulaġıñ sal 

Ekevmiz de önersiz emes edik 

 

Eki adamnıñ süyünşi suraġanı 

 

Biz bir ġazız meymanbız 

1890 Bölek şahardan kelgenbiz 

Ķöñiliñdegi ķayġındı 

Ménisin estip bilgenbiz 

Ayañdamay jelgenbiz 

At terletip kelgenbiz 

1895 Kayġıñızdın ménisin 

Aytpasañ da bilgenbiz 

İniñdi aylap kaygırdıñ 

Jasıġan jezdey mayrıldıñ 

Bizge jürgen bavrıñnan 

1900 Armanda bop ayrıldıñ 

Bavrıñnan ķaldıñ ormanda 

Japanda ölip ķalġanda 

 

 

 

 

 

Çok dertli kişi gibi kanın kaçan, 

Kanın ile yaşın gözlerinde karışıp. 

 

Padişah: - Gönlümde bir kaygı taşıyorum, 

Derdim aklıma gelse çok ağlıyorum. 

Mihmanım, kendileriniz kimmişsiniz? 

Müslümanlar derdimi öğrenip de ne edersiniz? 

 

- Ey padişah, kaygınızı tamamlayınız, 

Bizim hakkımızda sonra sorursunuz. 

Biraz hikâye anlatalım iyice dinleyiniz, 

İkimiz de hünersiz birisi değiliz. 

 

İki adamın müjde istediği 

 

Biz bir aziz mihmanız, 

Başka bir şehirden gelmişiz. 

Gönlündeki kaygınızın, 

Hakkında duyup öğrenmişiz. 

Mola vermeden hızlı koşmuşuz, 

Atı terletip gelmişiz. 

Kaygınızın hakkında 

Söylemeseniz de bilmişiz. 

Kardeşini düşünüp üzüldün, 

Paslanan bakır gibi körellendin. 

Birlikte olan kardeşinden, 

Hayalde olup ayırıldın. 

Kardeşsiz kalmışsın hayatta, 

Issız ovada ölüp kaldığında, 
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Kim armansız ötpeydi 

Men suramay jalġanda 

1905 Armansız düniye bolar ma? 

Pendeniñ köñili tolar ma? 

Muratıña jetersin 

Asılzatım, jılama 

Bul jılavdan tıyılsoñ 

1910 Bir ķudayġa sıyınsañ 

Biz bir keñes aytalıķ 

El-jurtıñmen jıyılsan 

İşke saķtap ķaytelik? 

İniñiz üşin ķayġırma 

1915 Aķılıñnan ayrılma 

Ölgen iniñ tiriler 

Maġlum bolıp biliner 

Köziñe kelip köriner 

Ey, sultanım, süyinşi 

1920 Bavırıñ tiri bar eken 

Körgeli şizdi zar eken 

Zarı sizden arı eken 

Asılzatım süyinşi 

Ölgen iniñ tirilgen 

1925 Beyneti köp körilgen 

Jastan körgen beyneti 

Bir ķaġazġa terilgen 

Özinizge maġlum bop 

Ķızdan habar berilgen 

1930 Üç kez sandık işinde 

Teñizde aġıp jürilgen 

Balık avlap jürgende 

Bir adamġa köringen 

 

 

 

Ömürden hayalsiz kimse geçmez, 

Ben sormayıp bu hayatta, 

Hayalsi dünya olur mu? 

Bendenin gönlü dolur mu? 

Muradına erersin, 

Asilzadem, ağlama. 

Bu ağlamanı bıraksan, 

Bia Allaha sığınsan, 

Biz bir akıl verelim, 

Halk-yurdunla toplansan. 

İçimize saklayıp ne edelim? 

Kardeşin için üzülme, 

Aklını kaybetme. 

Ölmüş kardeşin dirileşir, 

Malum olup bilinir, 

Önüne gelip görünür. 

Ey, sultanım, müjde ver, 

Kardeşin senin diriymiş, 

Görmeye sizi arzulanmış. 

Arzuyu sizden de şiddetliymiş. 

Asilzadem, müjde ver, 

Ölmüş kardeşin dirileşmiş. 

Çeken ıstırabı çokmuş. 

Küçüklüğünden beri gören azabı, 

Bir kağıta dizilip yazılmış. 

Kendinize malum olarak, 

Kızdan haber verilmiş. 

Üç arşın sandık içinde, 

Denizde akıp yürmüş. 

Balık avlayıp oturan, 

Bir adama gözükmüş. 
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Suvdan şıġıp salamat 

1935 Elge tegis bilingen 

Ey sultanım, süyinşi 

Basıña, dévlet ilingen 

Öziñe bir ķız berilgen 

Ker maralday kerilgen 

1940 Sarı mayday erilgen 

Patşamızdıñ ķızdı edi 

Ak mañdaydıñ özi edi 

Sol kızdı alġan iniñiz 

Aksuñķarım, süyinşi 

1945 Patşa ķılıp taķıt berilgen 

Sonday suluv haķ bergen 

Kuday kalap iniñe 

Sonday ülken baķ bergen 

Taj oralġan basına 

1950 Taķıt mingen astına 

Raķım ķılġan ķudayım 

Közinen aķķan jasına 

Bes jüz léşker ol ertip 

Kele jatır ķasına 

1955 Asılzatım, süyinşi 

İniñ üşin jasıma 

Bes yüz léşker ķasında 

Devlet ķusı basında 

Habarġa keldik osında 

1960 Ey, sultanım süyinşi 

Erteñ tüste keledi 

Şaharġa kelip kiredi 

Aldınan şıķsan iniñniñ 

Barsañ köziñ köredi 

 

 

 

Sudan çıkarıp sağ-salim, 

Tüm millete izletilmiş. 

Ey, sultanım, müjde ver, 

Başına devlet kuşu konmuş. 

Kendine bir kız verilmış, 

Kibirli maral gibi davranan, 

Sarı yağ (tereyğı) gibi erimış, 

Padişahımızın sevgilisiydi, 

Dilberin kendisiydi, 

O kızı alan kardeşiniz, 

Ak sungurum, müjde ver, 

Padişah edip taht verilmiş, 

Onun gibi güzel tam verilmiş. 

Allah’ın izniyle kardeşine, 

Onun gibi büyük uğur verilmiş, 

Taç takılan kafasına, 

Taht binmiş altına, 

İyilik yapmış Allah’ım, 

Gözünden akmış yaşına. 

Beş yüz leşkerle birlikte, 

Geliyor o yanına. 

Asilzadem, müjde ver, 

Kardeşin için üzülme, 

Beş yüz leşker yanında, 

Devlet kuşu başında. 

Haber için geldik buraya. 

Ey, sultanım, müjde ver, 

Yarın öğleyın gelecek, 

Şehire gelip girecek, 

Karşılasan kardeşini, 

Öz gözlerin görecek, 
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1965 Ķudayıña süyinşi 

Jalġan emes bul sözim 

Şahızatım, süyinşi 

 

1968 Patşanıñ közinen jas egiledi 

İnisiniñ habarın estip – bildi 

Ķorıķķan men ķuvanġan birdey eken 

Habarın estip talıksıp jıġıldı endi 

 

1972 Bir zaman türegeldi esin jıyıp 

Toktaġan soñ köziniñ jasın tıyıp 

Özderiñnen jaksı söz estidim dep 

Ekeviniñ avzınan aldı süyip 

 

1976 Avzıñdan aynalayın, meymandarım 

Talay janġa söz boldı ķılġan jarım 

İnimmen şın körisip ķuşaķtassam 

Ölip ketsem kalar ma taġı ormanım? 

 

1980 Bul sözderiñ ras pa jarıktıġım 

Tirildi dep otırsız ölgen inim 

Jalganda janım-ténim, jalġız bavırım 

Bavırımsız ne boladı körgen künim 

 

1984 Ol meymannıñ avzınan taġı süydi 

Ķuvanġannan şıdamay işi küydi 

İnimniñ men de aldınan şıġayın dep 

Patşa at şaptırıp, jurtın jıdı 

 

 

 

 

 

 

Allah’ıma müjde ver. 

Yalan değil bu sözüm, 

Şahzadem, müjde ver! 

 

Padişahın gözlerinden yaş akmış, 

Kardeşinin haberin duyup bilmiş. 

Korku ile sevinç aynıymış, 

Haberini duyup duygulanıp düşmüş artık. 

 

Bir zaman kendine gelip kalkmış, 

Sonra göz yaşını dindirmiş. 

Kendilerinden iyi söz duymuşum diye, 

İkisinin ağzından öpüvermiş. 

 

-Ağzından aynalayın, mihmanlarım, 

Çok kişiye söz olmuş bu anlattığım. 

Kardeşimle gerçekten görüşüp kucaklaşsam, 

Ölüp gitsem de kalır mı daha hayalim? 

 

Bu sözlerin gerçek mı, carıktığım. 

Dirilmiş diyorsunuz ölmüş kardeşim. 

Dünyadaki canım, tenim, tek kardeşim, 

Kardeşimsiz ne olmuş görmüşgünlerim! 

 

O mihmanın ağzından daha öpmüş, 

Sevinçten dayanamayıp içi yanmış. 

Kardeşimi ben de karşılayın diye, 

Padişah at koşturup, yurdun toplamış. 
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1988 Patşañız jurtķa teis habar saldı 

Bes yüz léşker ol-daġı ertip aldı 

Keler jönin bulardan surap alıp 

İnisiniñ aldınan karsı jürdi 

 

1992 İnisiniñ erkeni ötkey batır 

Ķaruv-jaraķ soymanın jarkıldatar 

Aġasınıñ karasın bular körip 

Kattı jelip savıldap kele jatır 

 

1996 Aġası jolın tasıp ķarap turdı 

Asıġıp arġımaktay jorap turdı 

İnisiniñ karasın bular körip 

Aġası köñilin tıymay jılap turdı 

 

Şékirattıñ inisin körgende aytķan jırı: 

 

2000 Kele jatır karaġım 

Jarkıldatıp jaraġın 

Ölgen inim keledi 

Aşılsınşı, ķabaġım 

Ķuday berdi tilegim 

2005 Ķuşaķtasar bilegim 

Ķarsı bavırım keledi 

Jarılsınşı jregim 

Jalġızım dep oylaġan 

Bavırım eske tüskende 

2010 İşim ottay ķaynaġan 

İnim eken örisim 

Aşılsañşı, tınısımķ 

 

 

 

 

Padişah tüm yurduna haber vermiş, 

O da beş yüz leşker yanına almış. 

Hangi traftan geleceğini öğrenip, 

Kardeşiin karşısına çıkıp yürmüş. 

 

Kardeşinin yanındakiler sırf bahadırdı 

Silahların bir anda çıkarıp ışıldatırdı. 

Abisinin siluetini erken görüp 

Hızlı koşup akın akın geliyordu. 

 

Abisi yolda beklemekte olmuştu, 

Aceleyle küheylan gibi kıpırdamıştı 

Kardeşinin siluetini açık görüp, 

Abisi duygulanıp ağlayıp durmuştu. 

 

Şakiratın kardeşin gördüğünde söylediği: 

 

Geliyormuş, karağım, 

Işıldatıp silahın. 

Ölmüş kardeşim geliyor, 

Neşem yerine gelsin. 

Allah’ım vermiş isteğimi, 

Kucaklaşır bileğim. 

Karşımda kardeşim geliyor, 

Yarılsun benim yüreğim! 

Bir tanem diye düşündüğüm, 

Kardeşim aklıma geldiğinde, 

İçim ateş gibi alevlenmiş. 

Kardeşimmış otlağım, 

Açılsaydın nefesim! 
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Otıña jakkan suv ķuyıp 

Aşılsañşı kabaġım 

2015 Kazanday işim ķayradın 

Jonġan şoķ bop jaynadıñ 

İşime ot bop küygende 

Közimniñ jasın tıymadım 

Jalġız edi kuv basım 

2020 İnim keldi joldasım 

Künde aġuvşı eñ kurġamay 

Tıyılsañşı köz jasım 

Jas aktı közden tamırdan 

Ayırılġan soñ bügilip 

2025 Ķayısıp eñ bügimip 

Tüzelseñşi ķabırġam 

Julın- ķuyķam sögilgen 

Moynım bosap bügilgen 

Menen sorlı bar ma eken 

2030 Küyip-janıp egilgen 

Men ekenim biledi 

Béri savlap jıladı 

Köleñnen aynalsam 

Kanday jerde keledi 

2035 Ne süti eken mingeni 

Ķonday eken kigeli 

Birev basıp aldımnan 

Jaksı emes bilgeni 

Karasam köz taladı 

2040 Bavırı jaķın kelgenşe 

İşi örtenip baradı 

Bes jüz léşker atırap 

Kasında keler kamşılap 

 

 

 

Yakılan ocağına su koyup, 

Açılsaydın neşem! 

Kazan gibi içim kaynadın, 

Yanmış kıvılcım olup parladın, 

İçimde alev olup yandığında, 

Göz yaşını dindiremedim. 

Yalnızdı bir başım, 

Kardeşim gelmış yoldaşım, 

Her gün akıyordun kurumadan, 

Dindirilseydin göz yaşım. 

Yaş akmıl gözden damardan, 

Ayırıldıktan sonra kardeşten. 

Eğilmiştin bükülüp, 

Düzelseydin kaburgam. 

Kafa derim sökülmüş, 

Boynum boşalıp bükülmüş, 

Benden zavallı var mıymış, 

İçi yanıp kan ağlamış. 

Benim olduğumu herkes öğrenmiş, 

Herkes hüngür hüngür ağlamış. 

Yolundan kalmışım, 

Hangi yerde geliyormuş. 

Ne renkliymış bindiği, 

Nasılmış giyidiği, 

Benden önce birisinin 

İyi olmaz bildiği. 

Bakarsam gözüm yorulur, 

Kardeşim yaklaşıp gelince, 

İçim yanıp gidiyormuş. 

Beş yüz leşker at binip, 

Birlikte gelir kamçılatıp, 

 

 

 



Kazak Kahramanlık Destanları 

 

380 
 

Bavırım kele jatķanda 

2045 Közden jası tamşılap 

Aynalıp alıp ķarayın 

Éynekke közim salayın 

Bireviñ barıp biliñder 

Tura aldınan barayın 

2050 Basıña téj oranıp 

Közinen jas aġızıp 

Ķaraġım kele jatkanda 

Men baygustı saġınıp 

Atımnan tüsip karayın 

2055 Aldınan jayav barayın 

Körsetkeniñ ras pa? 

Aynalayın, ķudayım! 

 

2058 Aġası süytip aytıp zarlıķ etti 

Sonşa bolmay bular da savlap jetti 

İnisiniñ süyesip koltıġınan 

Atınıñ basın bir adam jetelepti 

 

2062 İnisiniñ köl-dariya eki közi 

Zarlanġan aġasınıñ keldi sözii 

Aġas at üstinen kargıp tüsip 

Ne bolġanın bilmeydi özin-özi 

 

2066 İnisi atınan uşıp ketti 

Ekevi jayavlasıp jügiristi 

Sonşa zar bop jürgen son nege tursın 

Ekevi kuşaktasıp köp köristi 

 

 

 

 

 

Kardeşim gelirken, 

Gözden yaşı damlayıp. 

Etrafında dolaşayım, 

Camdan bir bakıyım, 

Biriniz gidip biliniz, 

Tam önünden çıkayım. 

Başına tacını takıp, 

Gözlerinden yaşı akıtıp, 

Karağım gelirken, 

Ven biçareyi özleyip, 

Atımdan inip bakıyım, 

Önüne yaya gidiyim, 

Gösterdiğin gerçek mi? 

Aynalayın Hudayım! 

 

Abisi böylece söylep ağlamış, 

Az sonra onlar da yetişmiş. 

Kardeşini koltuğundan desteklep, 

Atının başın bir adam yedeklemiş. 

 

Kardeşinin göl-derya olmuş iki gözü, 

Kaygılanan abisinin gelmiş sözü. 

Abisi at üzerinden zıplayıp düşüp, 

Ne olduğunu bilmemiş kendi kendine 

 

Kardeşi atından kayıp düşmüş, 

İkisi beraber yaya koşmuş. 

Bu kadar aramalardan sonra niye dursun, 

İkisi kuçaklaşıp çok görüşmüş. 
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2070 Aġasınıñ ertkeni bes jüz er-di 

Mına kelgen bes jüzden bir mıñ boldı 

Eki léşker kosılıp eki jaķtan 

Ortaġa alıp munın estip karap turdı 

 

2074 Aġası inisine burın jetti 

İnisi esi ketip talıp ketti 

Omıravın dal-dal ķıp jalañaştap 

Beyşara ķuşaķtasıp zarlık etti 

 

Şékirattıñ inisimen kosılıp köriskende aytķan jırı 

 

2078 Jalġız bavırım, inimsin 

Meniñ janım-ténimsiñ 

2080 Jarıķ sévle Şolpanım 

Meniñ ayım-künimsiñ 

Janım-ténim sen edin 

Jalġız aġañ men edim 

Habarındı estip jüdedim 

2085 Ķudayımnan tiledim 

Berdi ķuday tilegim 

Jaña aykastı bilegim 

Tuvısımmen ķosıldım 

Jarılar ma eken jüregim 

2090 Ķol ustasıp jürgende 

Jartasta edi ölgeniñ 

Öñim be, meniñ tüsim be 

Ölgen seni körgenim? 

Jazuv jazıp taksa men 

 

 

 

 

 

Abisiyle birlikte beş yüz er gelmiş, 

Bu gelen beş yüzle bir bin olmuş. 

İki leşker birleşip iki taraftan, 

Meydana alıp, derdin duyup, bakadurmuş. 

 

Abisi kardeşine önce yetişmiş, 

Kardeşinin aklı kaşıp bayılmış. 

Göğsünü darmadağın şıplak edip, 

Biçareler kuçaklaşıp içini dökmüşler. 

 

Şakiratın kardeşiyle kavuşup görüştüğünde 

söylediği 

Tek erkek kardeşimsin, 

Benim canım tenimsin. 

Aydın nur Zühremsim, 

Benim ayım günümsün. 

Canım tenim sendin, 

Tek abin bendim. 

Haberini alıp hasret çektim, 

Allah’ımdan diledim. 

Vermiş Allah isteğimi. 

Şu an çakışmış bileğim. 

Akrabamla kavuştum. 

Yarılır mı yüreğim, 

El ele yürdüğümüzde, 

Kayada sen ölmüştün. 

Gerçeğim mi, hayalim mi, 

Seni ölü görmüşüm? 

Yazı yazıp ben taşa, 

 

 

 

 

 



Kazak Kahramanlık Destanları 

 

382 
 

2095 Lajsız kettim bir basķa 

Tirilip kelip körisip 

Jurġanıñ, ķalķam ras pa? 

Ķaraġım, men ķandaymın 

Saġınġannan zarlaymın 

2100 Süsim şıġar sörgenim 

Öñim be dep nanbaymın 

Öñim bolsa bileyin 

Kelbetiñdi köreyin 

Tamaġıñnan iyiskep 

2105 Aymalap, kuşıp öleyin 

Ķaraġım, ķulınım, bavırım 

Bavırıña bavırım ķosayın 

Tamaġıñnan iyiskep 

Ayġaylap mavķım basayın 

2110 Jas küniñde jatuvşı eñ 

Tösimnen meniñ iyiskep 

Ayġaylap anañdı şakıruvşı eñ 

Ölgenin bilmey apalap 

Anasın izdep joķtar dep 

2115 Es kirgen soñ toktar dep 

Eki jıl burın tuvġan soñ 

Kütüvşi edim mépelep 

Birge jatıp söylesken 

Muñın aytıp eñiresken 

2120 Bastan jetim, ķaraġım 

Şer kökirek bap ösken 

Seniñ atañ men boldım 

Men anañmen teñ boldım 

Saġan beynet bergen soñ 

2125 Japazar bop jürgen soñ 

 

 

 

Çaresiz gittim başka tarafa, 

Dirilip geldin görüşüp, 

Durduğun kalkam gerçek mi? 

Karağım ben nasılım, 

Özleyip seni ağlarım, 

Rüya belki gördüğüm, 

Gerçeğim diye inanmıyorum. 

Gerçek olursa öğreneyim, 

Yüzüne bakayım, 

İmiğinden koklayıp, 

Sevgi ile kuçaklayıp öleyim. 

Karağım, yavrum, kardeşim, 

Sıkı sıkı kuçaklıyım. 

İmiğinden koklayıp, 

Bağırarak özlemimi gidereyim. 

Küçükken yatıyordun, 

Döşümü benim koklayıp, 

Bağırarak annemizi çağırıyordun, 

Öldüğünü bilmeyip. 

Annesini arar yok diye, 

Akıllandıktan sonra durur diye, 

İki yaşa büyük olduğumdan, 

Özenle bakmıştım. 

Birlikte yatıp konuşan, 

Derdin söylep ağlayan, 

Baştan öksüz, karağım, 

Hasretli olup büyüyen. 

Senin baban ben oldum, 

Ben annenle denk oldum, 

Sana ıstırap çektirdikten sonra, 

Cefalı olup yürdüğünden sonra, 
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Seni közim körgen soñ 

Ķartayġanda sum ékeñ 

Ķatın tiline ergen soñ 

Ķol ustasıp jöneldim 

2130 Jönimnen men de tüñildim 

Ķuday aydap bardı ma 

Ķuv jartasķa kez boldım 

Jartasta jatıp sen öldiñ 

Şıñ düniyege jöneldiñ 

2135 Ölgen soñ ķayta tirildiñ 

Ķaraġım bavırım, ne köriñ? 

Men sorlı ķanşa zarlandım 

Üş aynalıp jügirdim 

Turmaġan soñ tüñildim 

2140 Ķudayıña tapsırıp 

Eñirep, bozdap jöneldim 

Ölgen soñ koyta tirildiñ 

Aydahardı iltirip 

Ķumġa tiri kömildiñ 

2145 Ķumnan ķayta turıpsıñ 

Eki biyden köripsiñ 

Kervenmen joldas bop 

Bazar ķılıp jüripsiñ 

Sandıķ satıp alıpsıñ 

2150 Kervenmen joldasıp 

Bir pélege batıpsıñ 

Körgeniñdi ķaraġım 

Aķ ķaġazġa jazıpsıñ 

Akılmen ķaġazġa salġanıñ 

2155 Ķızdan habar alġanım 

Habarıñdı estip zar boldım 

 

 

 

Seni gözümle gördüğümden sonra, 

Yaşlandığında vefasız baban, 

Kadın dilini inledikten sonra, 

Elinden tutup kaçmıştım. 

Hayattan ben de umudumu kesmişim. 

Tanrının nasip etmesiyle, 

Tek kayaya karşılaşmışım, 

Kayaya yatıp sen öldün. 

Gerçek dünyaya yöneldin, 

Öldükten sonra tekrar dirildin. 

Karağım, kardeşim ne gördün? 

Ben zavallı çok dertlendim. 

Üç kere koşarak dolaştım, 

Kalkmayınca umudumu kestim. 

Allah’ına emanet edip, 

Çok ağlayıp yöneldim. 

Öldükten sonra tekrar dirildin, 

Ejderhayı öldürüp, 

Kuma diri gömüldün. 

Kumnan tekrar kalkmışsın, 

İki kadıdan çekmışsin, 

Kervanla yoldaş olup, 

Pazar yapıp yürmüşsün. 

Sandık satın almışsın, 

Kervanla yoldaş olup, 

Bir felakete uğramışsın. 

Yaşadıklarını, karağım, 

Beyaz kâğıda yazmışsın 

Akılla kâğıda düşürüp, 

Kızdan haber almışım. 

Haberini duyup çok ağladım. 
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Tavsılmaġan armanım 

Eki biydi öltirdim 

Janına kaza keltirdim 

2160 Kervenniñ barlıġın 

Ķırıp öltirip ketirdim 

Mavķımdı süytip basķamın 

Bérisin darġa asķamın 

Aynalayın bar ķuday 

2165 Bavırıma jüpte ķosķanıñ 

Jazılmas jerden avruvım 

Nurlı tuvġan bavırım 

Sanamenen sarġaydım 

Ķaraġım, ķalķam, bavırım 

2170 Zar boldım basķan iziñe 

Bal-şekerdey söziñnen 

Men sadaġa keteyin 

Javdıraġan köziñnen 

Aynalayın ķaraġım 

2175 Janıp turġan şıraġım 

Endi seniñ aldıñda 

Bolayın ķurban laġıñ 

Köp beynetti köripsiñ 

Ölmey tiri jüripsiñ 

2180 Şerli aġamdı körem dep 

İzdep kalkam kelipsiñ 

İşte şerim tolı ma? 

Karaġım köp nalıma 

Janımdı kurban eteyin 

2185 İzdep kelgen jolıña 

Jaratķan jappar ķudayım 

Sabırlık etip jılayın 

 

 

 

Tüketilmez hayalim, 

İki kadıyı öldürdüm. 

Canına aza getirdim. 

Kervanın tümünü 

Kırıp öldürdüm. 

Özlemimi öyle giderdim. 

Herkesi dara asmıştım. 

Aynalayın vardır Allah’ım, 

Kardeşime tekrar kavuşturdun, 

İyileşmez yerden hastalıklarım, 

Nurlu doğan kardeşim, 

Şuurla sarardım, 

Karağım, kalkam, kardeşim, 

Arzulandım bıraktığın izine, 

Bal-şeker gibi sözünden, 

Ben kurbanın olayım 

Masum gözlerinden. 

Aynalayın karağım, 

Yanip duran ışığım, 

Artık istikbalde senin 

Olayım kurban oğlağın. 

Çok zorluk görmüşsun, 

Ölmeden diri yürmüşsün, 

Dertli abiyini görmeye 

Arayıp, kalkam, gelmişsin. 

İçim derde dolu mu? 

Karağım çok üzülme. 

Canımı kurban edeyim, 

Arayıp gelen yoluna. 

Yaratmış Cabbar Allah’ım, 

Sabırlık kılıp ağlayın, 
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Ķaraġım, inim jılama 

Jılama, men de tıñayın 

2190 Men jıladım kelgen soñ 

Tura almadım körgen soñ 

Ķaraġım, sen jılama 

Ķuday tilek bergen soñ 

Köziñ jasıñ körgen soñ 

2195 Ķudayġa şükir kılayın 

İnim aman kelgen soñ 

 

2197 Aġası jılama dep zor eñiredi 

İnisi nege tursın, ol da eñiredi 

Mıñ kisiniñ isinde neler jan joķ 

Béri ne ķayġırısıp zar eñiredi 

 

Şékirdiñ jırlaġanı 

 

2201 Ķaraġım, ķalķa, aġ ekem! 

Ġaripke ķuday jaķ eken 

Meni tiri körsetken 

Basıma tutkan baķ eken 

2205 Baķ-dévlet kondı basına 

Men de aġa ķasına 

Ķuday tilek bergen soñ 

Aġeke, jılap jasıma! 

Köp jılavdan payda joķ, 

2210 Ötken iske ayla joķ 

Büytip tiri körisip 

Körem degen oyda joķ 

Köñilimnen ketpediñ 

Men üşin ķayġı jep pe ediñ? 

 

 

 

Karağım, kardeşim ağlama, 

Ağlama, bende sakinleşirim. 

Ben ağldım geldiğinden sonra, 

Kalkamadım gördüğümden sonra, 

Karağım, sen ağlama, 

Allah’ım dileğimi kabul ettikten sonra, 

Göz yaşını gördükten sonra, 

Allaha şükredelim, 

Kardeşim sağlim geldiğinden sonra. 

 

Abisi ağlama diye çok ağlamış, 

Kardeşi nasıl dayansın, o da ağlamış. 

Bin kişinin içinde neler yok, 

Herkes duygulanıp ağlamış. 

 

Şakirin ağladığı 

 

Karağım, kalkam, abicim! 

Garibe Allah yadımcıymış. 

Beni diri gösteren, 

Başıma gelen baht imiş. 

Baht-devlet konmuş başına, 

Ben de abi yanına, 

Allah’ım dileğimi kabul ettikten sonra, 

Abicim, ağlayıp üzülme! 

Çok ağlamaktan fayda yok, 

Geçen işe hile yok. 

Böyle diri görmüşsün, 

Bunu hiç düşünmemişsin. 

Gönlümden gitmedin. 

Ben için kaygılanmış mıydın? 
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2215 Bul jalġanda, aġeke 

Köremin seni dep pe edim? 

Körsetti, şükir, Ķudayım 

İnim tolġan vayım 

İşimdeki şerimdi 

2220 Tarķatpay ķalay şıdayın? 

Aġeke işim tolġan şer 

Bir künde boldım kara jer 

Köp beynettiñ tusında 

Közimniñ jası boldı sel 

2225 Kökiregim şer boldı 

Jılap közim kör boldı 

Aġeke dep zar boldım 

Estigen janġa şer boldım 

Jasımda ne körmedim 

2230 Jetim kalıp eñiredim 

Aġeke, seniñ arķañda 

Jetimdikti bilmedim 

Şeşemizdi kudiret alġanda 

İşke toldı ķayġı – dert 

2235 Ögey şeşe, aġeke-av 

Tartķızdı bizge köp beynet 

Anamızdı alġanda 

Kelip jükti bolġanda 

Suradı ma eken sum ata, 

2240 Bala ber dep jalġanda 

Suraġanı biz bolsaķ 

Birev sonşa söz bolsak 

Jazıķsız bizdi ķañġırtıp 

Munday künge kez bolsak 

2245 Ķartın köñiline ķaraġan 

 

 

 

Bu hayatta abicim, 

Görürüm seni demiş miydim? 

Göstermş, şükür Allah’ım, 

İçim dolu kaygıya. 

İçimdeki derdimi, 

Yanmadan nasıl dayanıyım? 

Abicim, içim dolu derde 

Olmuşum kara yer bir günde. 

Çok ıstırap çektiğimde, 

Gözümün yaşı olmuş sel. 

Kibirim dert olmuş, 

Ağlamaktan gözlerim kör olmuş. 

Abicim diye ağlayıp sızladım, 

Duymuş olan adama dert oldum. 

Küçükken ne görmedim, 

Öksüz kalıp sızlandım. 

Abicim senin sayesinde 

Öksüzlüğü bilmedim. 

Annemizi Allah aldığında, 

İçimize dolmuş kaygı-dert. 

Üvey anne, abicim, 

Çektirtmiş bize çok eziyet. 

Annemizi aldığında, 

Hamile olduğunda, 

Dilemiş mi vefasız baba, 

Evlat ver diye bu hayatta. 

İstediği biz olursak, 

Bu kadar da söz olursak, 

Masum bizi boşa dolaştırıp, 

Böyle güne karşılaşsak, 

Kadın gönlüne bakan, 
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Bizdi duşpan sanaġan 

Aķımaķ eken burınġı 

Bala ber dep suraġan 

Tilemese netedi 

2250 Bermese zarlık etedi 

Jalġandaġı jalġızın 

Nege munday etedi? 

Ékede minez bar eken 

Balaġa şeşe zar eken 

2255 Şeşemniñ közi ketken soñ 

Éke javdan éri eken 

Ķatındı ayla tapķan son 

Ötirik jala japkan soñ 

Balañ meni söytti dep 

2260 Ötirik aytıp saķķan soñ 

Ékem aytsa balam dep 

Ne dep otır anañ dep 

Ne aytar dep tergese 

Basındaġı jalañ dep 

2265 Köp biydi salġanda suramay 

Armanda éke jerde degensiz 

Ras eken jalġanda 

Ékem ķahar ķılġanda 

Jendetterden ķalġanda 

2270 Aġeke kez bop jalıķtın 

Jap-jalañaş bolġanda 

Meni körip jıladıñ 

Közìñdi sen buladın 

İşimdeki dertimniñ 

2275 Bérin terip suradıñ 

Sözimdi estip ķayġırdıñ 

 

 

 

Bizi düşman yerine sayan, 

Ahmakmış eskiden 

Evlat vermesini isteğen. 

İstemezse ne olurdu, 

Vermezse sızlanırdı, 

Dünyadaki yalnızına, 

Niye böyle davrandı? 

Babada huy varmış, 

Çocuğa anne ihtiyaçmış. 

Annem ömürden geçtikten sonra, 

Baba düşmandan da kötüymüş. 

Kadını hile yaptıktan sonra, 

İftira attıktan sonra, 

Evladın bana şunu bunu yapmış diye, 

Yalan söyleyip soktuktan sonra, 

Babam çocuğum diye söylerse, 

Ne diyor annen derse, 

Nasıl cevaplar diye sorguya çekerse, 

İftıra ediyorsun diye. 

Çok kadıdan sormazsan, 

Hayalde baba yerde demişsin, 

Gerçeği bu hayattın, 

Babam öfkelendiğinde, 

Cellâtlerden kurtulduğumda, 

Abicim kendin karşılaştın, 

Çırılçıplak olduğumda, 

Beni görüp ağladın. 

Göz yaşını akıttın. 

İçimdeki derdimin 

Tamamıyla sormuştun. 

Sözümü duyup kaygılandın, 
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Aķılıñnan ayrıldın 

Keñ düniye tarıldı 

Menen arı zar kıldıñ 

2280 Birge jürdin zor ķılıp 

Jol dasıñnan ayrılıp 

Joldasıñ şuvlap tursa da 

Karamadıñ ķayrılıp 

Atıñdı da tastadıñ 

2285 Joldasıña aķıl ķospadıñ 

Sen ölgen jerde ölem dep 

Bilegimnen ustadıñ 

Tabanıñ jerge tügizip 

Mañdayıñ künge küzygizip 

2290 Süytken aġam, sen bolsañ 

Mavķımdı meniñ bassañşı 

Tamaġıñnan süygizip 

Men üşin boldıñ divana 

Köp beynet kördiñ, beyşara 

2295 Söytken, ķayran aġeke 

Endi senin jolıña 

Öz janımdı ķurban ķıyıp 

Ölip ketsem aġeke 

Mensiz seniñ küniñ joķ 

2300 Sensiz meniñ künim joķ 

Attıñda seniñ iniñ joķ 

Aġalap mende tınım joķ 

Avzımnan almay zorlanıp 

Küyip-janıp boldım şoķ 

2305 Söytken ķayran aġeke 

Zar boldı degen osı eken 

Artımızdan ķayġı üylesip 

 

 

 

Aklını kaybettin. 

Geniş dünya darıldı, 

Benden fazla sızlandın. 

Birlikte dolaştın ağlayıp, 

Arkadaşlarından ayırılıp, 

Arkadaşın yalvarıp yakarsa da, 

Arkaya dönüp bakmadın. 

Atındı da bıraktın, 

Arkadaşından akıl sormadın. 

Sen ölen yerde ölürüm diye, 

Bileğimden tutuverdin. 

Tabanını yere değdiren, 

Alınını güneşe yandıran, 

Öyle yapan abi sen olursan, 

Özlemimi benim giderseydin, 

İmiğinden öptürüp. 

Benim için olmuşsun divane, 

Çok istirap çıkmişsin, biçare. 

Öyle yapan zavallı abicim, 

Artık senin yolunda, 

Öz canımı kurban kılıp, 

Ölüp gödersem, abicim, 

Bensiz senin günün yok, 

Sensiz benin günün yok, 

Arkanda senin kardeşin yok, 

Abicim diyen bende huzur yok. 

Dilimden düşürmeden sızlanıp, 

İçim yanıp oldum köz. 

Öyle yapan zavallı abicim, 

Dertli olmak bu imiş, 

Kaygı geride kalmayıp, 
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Bizdi joķtap oybaylap 

Tım bolmasa, aġeke 

2310 Artımızdan jonı aşıp 

Jılar adam bolsa eken 

Jalġız aġam sen ediñ 

Jalġız iniñ men edim 

Bul jalġanda bir körsem dep 

2315 Zar zar eñirep tiledim 

Tilegim ķuday bergende 

Közimniñ jasın körgende 

Sonda armanım köp edi 

Aġamdı körmey ölgende 

2320 Endi armanım joķ bolar 

Muñımdı aytsam köp bolar 

Saġınġan sonşa mavkımdı 

Ķaytip bassam ep bolar? 

Aġekem, tonıñ aşayın 

2325 Bavırımdı kosayın 

Omıravıñdı iyiskep 

Ayġaylap mavķım basayın 

Mıñ adam bizge ķaradı 

Kaygırıp kulak saladı 

2330 Jılamasın desem de 

İşim küyip baradı 

İşimdegi otım söner me? 

Son degenge köner me? 

Ekevmiz de tej bastıķ 

2335 Aman-esen joldastıķ 

Munan artıķ aġekem 

Endi tilek berer me?! 

 

 

 

 

Ağıt yakarak bağırıp, 

En azından abicim, 

Arkamızdan canı acıyıp, 

Ağlayacak insan olsaydı. 

Tek abiyim sendın, 

Tek kardeşin bendım, 

Bu hayatta bir kere görebilsem diye, 

Çok ağlayıp diledim. 

Dileğimi Allah kabul ettiğinde, 

Göz yaşlarını gördüğünde, 

O zaman hayalim çoktu, 

Abiyimi görmeden öldüğümde. 

Artık hayalim kalmayacak, 

Derdimi dökersem çok olacak. 

Hissettiğim bu kadar hasretimi 

Bastırmaya nasıl çare bulayum? 

Abicim, kürkümü açayım, 

Kucağıma alayım. 

Göğsünü koklayıp, 

Bağırarak özlemimi gidereyim. 

Bin adam bize bakmış, 

Kaygılanıp kulak vermiş. 

Ağlamayın desem de, 

İçim yanıyormuş. 

İçimdeki alevim söner mi? 

Sönün dediğimi dinler mi? 

İkimiz de taç taktık, 

Sağ salim karşılaştık, 

Bundan güzel, abicim, 

Artık dilek verir mı?! 
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2338 İnisi söytip aytıp köp eñiredi 

Ķaraġım, aġekem, dep zar eñiredi 

Aġası mavkın baspay taġı eñiredi 

Ķayġısı köp adamdar birge eñiredi 

 

2342 Jası bar jetpis beste ķartoñ edi 

Mıñ adamnıñ işinde birev keldi 

Balalarım, köp zarıġıp jılama dep 

Toktav ġıp ösiyetti aytıp edi: 

 

2346 Balalarım, jılama 

Bügingi kün jaķsı kün 

Eki zarlıķ ķosılġan 

İnşalla jaķsı kün 

2350 Bak-devletin aşılġan 

Bügingi kün jaksı kün 

Asıl zatım, jılama 

Sizderge toķtav aytayın 

Ķuday bizge bergen soñ 

2355 Sizderge aytpay ķayteyin 

Balalarım, jıloma! 

Bul zamannıñ ķartı edim 

Burınġınıñ arı edim 

Yetpis beste jasım bar 

2360 Jartı ġana basım bar 

Bek zattarım, jılama! 

Endi mavķıñ basındar 

Jurt esitti zarıñdı 

Kaldırmadı barıñdı 

2365 Ekeviniñ zarıñdı 

Jurt eñirep nalıdı 

 

 

 

Kardeşi böyle söyleyip çok ağlamış, 

Karağım, abicim, diye derdini dökmüş. 

Abisi hasretle daha da ağlamış 

Kaygısı çok kişiler de birlikte ağlamış. 

 

Yaşı yetmiş beşteki yaşlı varmıştı, 

Bin kişinin içinden biri gelmişti, 

Çocuklarım, çok ağlamayın diye, 

Durdurmak için bir nasihat etmişti: 

 

Çocuklarım, ağlama, 

Bugünkü gün iyi gün, 

İki zavallı kavuşan, 

İnşallah, iyi gün. 

Varlığın açılmış, 

Bugünkü gün iyi gün. 

Asil varlığım, ağlama! 

Sizlere tesselli ediyim, 

Huda bize verdiğinden sonra, 

Sizlere söylemeyip ne yapıyım. 

Çocuklarım, ağlama! 

Bu zamanın ihtiyarıydım. 

Eski zamanların arıydım. 

Yetmiş beşte yaşım var, 

Sadece yarım başım var, 

Soylularım ağlama! 

Şimdi hasretini basınız, 

Yurt işittirmiş derdinizi, 

Bırakmamış varını. 

İkinizin derdinizi. 

Yurt çok ağlayıp dertlenmiş, 
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Bugingi kün jaķsı kün 

Bekzattarım, jılama 

Şeşeñiz joķ jetimsiz 

2370 Ékeñnen körip ketipsiz 

Ķudayıñız jar bolıp 

Bu dévletke jetipsiz 

Bügingi kün jaksı kün 

Sultandarım, jılama 

2375 Téj orandıñ basına 

Taġıt mindiñ astıña 

Ekeviñniñ kurmetiñ 

Bir mıñ kisi ķasıñda 

Bügingi kün jaksı kün 

2380 Bekzattarım, jılama! 

Burınġına zarlı köp 

Jetim ķalġan şerli köp 

El işinde mundı köp 

Neler zarlı sorlı köp 

2385 Bügingi kün jaķsı kün 

Patşalarım, jılama 

Kim jırtınan ketpegen 

Kimder jar bop ötpegen 

Zar boyınsa ötken köp 

2390 Muratına jetpegen 

Téñiri raķım etken soñ 

Basınan körgen beynetin 

Tügesilip büytip jılama! 

Jırtıñ ķurmet etken soñ 

2395 Bekterim, büytip jılama 

Tuyaġı bütin tulpar joķ 

Kanatı bütin suñķar joķ 

 

 

 

Bugünkü gün iyi gün. 

Soylularım ağlama! 

Anneniz yok yetimsiz, 

Babanızdan görüp gidipsiz, 

Allaha emanet olup, 

Bu devlete ulaşmışsınız. 

Bugünkü gün iyi gün. 

Sultanlarım, ağlama! 

Tac takmışsın kafana, 

Taht binmişsin altına, 

İkinizin hürmetin, 

Bir bin kişi yanında, 

Bugünkü gün iyi gün. 

Soylularım ağlama! 

Eskilerde dertli çok, 

Yetim kalan hasretli çok, 

Halk içinde hüzünlü çok, 

Neden dertli azaplı çok, 

Bugünkü gün iyi gün. 

Padişahlarım ağlama! 

Kim yurdunan gitmemiş, 

Kimler dertlenip geçmemiş, 

Dertten geçen çokmuş, 

Muradına ermemış. 

Tanrı iyilik ettikten sinra, 

İlk baştan çektığın ıstırabın, 

Tüketilip böyle ağlama! 

Yurdun hürmet ettikten sinra, 

Beylerim, böyle ağlama! 

Toynağı sağlam tulpar yok, 

Kanatı sağlam sungur yok, 
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Key adamnıñ mini joķ 

Minsiz jannıñ köñili toķ 

2400 Key adamda ini joķ 

İnisizdıñ küni joķ 

Key adamda aġa baġa joķ 

Aġalı janġa baġa joķ 

Keybirevde bala joķ 

2405 Bermese téñiri şara joķ 

Keybirevdiñ malı joķ 

Birevdiñ jarı joķ 

Jarı joķtın janı joķ 

Katın alar hali joķ 

2410 Keybirevde bala joķ 

Bermese alla şara joķ 

Ķayġıdan böten aman joķ 

Ķayġısız öter zaman joķ 

Bérin ayt ta, birin ayt 

2415 Sabırsızdan joman joķ 

Bügingi kün jaksı kön 

Eki sultan jılama 

Balalarım, jaķsı tur 

Sabırlıkpen ġılaġan 

2420 Ekeviñdi eki jurt 

Patşa ķılıp ķaraġan 

Ekeviñniñ zarın dep 

Jon estip jılaġan 

Ekeviñdey jon joķ pa 

2425 Baķ-dévlet berdi suraġan 

Baķ-dévlet ķosıp basıña 

Ķudayıñız ķalaġan 

Baksa péle keltirer 

 

 

 

Bazen kişilerin kusuru yok, 

Kusursuz canın gönlü tok. 

Bazen kişilerin kardeşi yok, 

Kardeşsizın günü yok. (hayatı boş) 

Bazen kişilerin abisi yok, 

Abili canın değeri çok. 

Bazenların evladı yok, 

Vermezse Tanrı çare yok. 

Bazen kişilerin malı yok, 

Birisinin zevcesi yok, 

Zevcesizin canı yok. 

Evlenecek hali yok, 

Bazılarının evladı yok, 

Vermezse Allah çare yok. 

Kaygıdan yabancı sağlim yok, 

Kaygısız geçen zaman yok, 

Bu sözümün kısası, 

Sabırsızdan kötü yok. 

Bugünkü gün iyi gün. 

İki sultan, ağlama. 

Çocuklarım, iyi yaşa, 

Sabırlıkla ağlayan, 

İkinizi iki yurt, 

Padişah ilan etmiş 

İkinizin derdiniz diye, 

Kişiler duyup ağlayan. 

İkiniz gibi can yok mu, 

Baht-devleti vermiş istenen. 

Baht-devlet ekleyip başına, 

Allah’ınız izin veren, 

Başka felaket getirir, 
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Sabırsız bop jılaġan 

2430 Bügingi kün jaksı kün 

Balalarım, jılamal 

Estimegen elde köp 

Öz jurtınan ketisken 

Neler ayttı körisip 

2435 Neler zarlık etisken 

áumırında jaksılık körmey 

Zarlı bolıp ötisken 

Ekevindey adam joķ 

Muratına jetisken 

2440 Şükirlik ķıl ķudayġa 

Bekzattarım, jılama 

Kériniñ, aytķan bul sözi 

Bekzattarım, unay ma? 

Bügingi kün jaķsı kün, 

2445 Uġlandarım jılama 

Aġa büytip jılar ma? 

İnisi izdep kelgen soñ 

İni büytip jılar ma? 

Aġasın tiri börgen soñ 

2450 Ekeviniñ soñınan 

Min ķızmetker ergen soñ 

Birin-biri körisip 

Munan jaķsı kün bar ma? 

Balalarım, jılama 

2455 Ögey şeşe ķar bolıp 

Ķılġan isi tar bolıp 

Balam, jürgen şıġarsıñ 

Köñiliñde ķayġı bar bolıp 

Ölgen iniñ tirilip 

 

 

 

Sabırsız olup ağlayan. 

Bugünkü gün iyi gün. 

Çocuklaım, ağlama! 

Çok millet var duymayan, 

Öz yurdundan savılan, 

Neleri söylemiş görüşüp, 

Nelere ağlayıp sızlanan, 

Hayatında iyilik görmeyip, 

Acılı olup geçinen, 

İkiniz gibi insan yok, 

Muradına erebilen, 

Şükürlük et Allaha. 

Soylularım ağlama! 

İhtiyarın söylediği bu sözü, 

Soylularım, hoş mu? 

Bugünkü gün iyi gün. 

Oğlanlarım ağlama! 

Abi böyle ağlar mı? 

Kardeşi arayıp geldiğinde, 

Kardeş böyle ağlar mı? 

Abisin diri gördüğünden, 

İkisinin arkasından, 

Bin hizmetçi birlikte geldikten, 

Birbiriyle görüşüp, 

Bundan iyi gün var mı? 

Çocuklarım ağlama! 

Üvey anne iffetsiz olup, 

Yapan işi dar olup, 

Evladım, belki gezmişsin, 

Gönlün kaygıda olup. 

Ölen kardeşin dirilip, 
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2460 Körisip tursıñ zar bolıp 

Patşa boldıñ ekeviñ 

Munan jaķsı kün bar ma! 

Bekzattarım, jılama 

Kuttı bolsın téjiñiz 

2465 Kuşaġımdı jazıñız 

Uzın bolsın jasıñız 

Endi mavķıñ basıñız 

Jılamaķ baksa péle edi 

Taġı da otķa saladı 

2470 Körmesin dep jamandar 

Janım aşıp baradı 

Péleden, balam, kaşıñız 

Mavķıñızdı basıñız 

Kériniñ sözin ķabıl ap 

2475 Aġañızdı aşıñız 

Sultandarım, jılama 

Bügingi kün meyram kün 

Keri bayķus solay dep aytıp edi 

Aytkan sözi orındı jaķsı edi 

2480 Şükirligin jasasın ķudayına 

Ekevi birin biri kaya berdi 

 

2482 Eki bala jılamay mavķın bastı 

Taġdırġa şükir ķılıp amandastı 

Attan tüsip mıñ adam eki jaķtap 

Ersili-karsılı kelip amandastı 

 

2486 Şékir ayttı, köp boldı körgen isim 

Munday bop körem dep pe em, aġatüsin 

 

 

 

 

Görüşüyorsun dertlenip. 

Padişah oldunuz ikiniz, 

Bundan iyi gün var mı? 

Soylularım ağlama! 

Kutlu olsun taçınız, 

Kuçağımı yayınız, 

Uzun olsun ömrünüz, 

Artık hasreti batırınız. 

Ağlamak başa belaydı, 

Daha da aleve atadı. 

Görmesin diye kötüler 

Canım çok acıyordu. 

Beladan, yavrum, kaçınız, 

Hasretinizi bastırınız, 

İhtiyarın sözün dinleyip, 

Aranızı açınız. 

Sultanlarım ağlama! 

Bügünkü gün bayram günü! 

Yaşlı biçare öyle söylemişti, 

Söylediği sözü doğru, iyi sözdü. 

Şükürlüğünü yapsın Allah’ına, 

İkisi birbirini koyuvermişti. 

 

İki çocuk hasretini bastırmışlar, 

Kadere şükredip selamlaşmışlar. 

Attan inip bin adam iki taraftan, 

Öteye beriye selamlaşmışlar. 

 

Şakir söylemiş, çoktu görmüş işim, 

Bu kadar göreceğimi bilmış miydim, abi 

düşün, 
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Seni körip, aşıldı işten şerim 

Aġekem, ķaraġım ķalķam, jas arısım 

 

2490 Aġası ayttı, ķaraġım, jürmin tiri 

Aġañnın janı ketti işten şeri 

Közimnen jas, köñilimnen ķayġı ketpey 

Sanamen sarġaydım ġoy sonan beri 

 

2494 Ķaraġım, sen ölgen soñ bir jortasķa 

Baksa müşkil is tüsti jazılmasķa 

Lajım joķ, şaram joķ kettim tastap 

Jalġız bavırım, kimin bar senenbaşka? 

 

2498 -Jazuv jazıp ketipsiz bir jartaska 

Kempir şal savap ķıldı biz kayġusķa 

Ķuday razı ķılġan soñ men tirildim 

İt-ķusķa jem bolmas pa em onan basķa? 

 

2502 Ekevi de ķudayġa şükir ķıldı 

Otırmalıķ endi dep, atka mindi 

İnisimen körisip mavkın basıp 

Aġası şaharına alıp jürdi 

 

2506 Öz léşkerim, ketinder jay-jayıña 

Kiriñizder, patşalıķ sarayıma 

Jurt jıyıp, at şaptırıp, toy ķılayın 

Razımın jaratķan ķudayıma 

 

 

 

 

 

 

 

Seni görüp açılmış içimden derdim, 

Abicim, karağım, kalkam, gençsaygıdeğerim. 

 

Abisi demiş, karağım, yürüyorum diri 

Abiyinin canı gimış içten derdi, 

Gözümden yaş, gönlümden kaygı gitmeyip 

Şuurla sarardım ki ondan beri. 

 

Karağım, sen ölünce bir kayada 

Başıma zor iş düşmüş yazmadan başka 

Çarem, çözümüm yok, gittim bırakıp 

Tek kardeşim, kimim varmış senden başka? 

 

- Yazı yazıp gitmişsiz bir kayaya, 

Yaşlılar sevap kılmış biz zavallılara 

Allah’ın izniyle ben dirilmiştim, 

Köpek kuşa yem olmaz mıydım, ondan başka? 

 

İkisi de Allaha şükretti, 

Oturmayalım artık diye, ata bindi. 

Kardeşiyle görüşüp hasretini bastırıp, 

Abisi şehirine götürdü. 

 

Öz leşkerim, gidebilirsin kendi tarafına 

Giriniz, padişahlık sarayıma. 

Halkı toplayıp atkoşturup şölen veryim 

Razıyım yaratan Allah’ıma. 
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2510 Aġası ülken toydı jasap jatır 

Esebi joķ köp maldı soyıp jatır 

Toy ķızıġın körgender kirsin dep 

Bez jüz jerge tiktirdi bes jüz şatır 

 

2514 Tigeyik bes yüz jerge bes jüz şatır 

İşin aşıp şatırġa kirdi batır 

Balvandıķ jürgizip, at şaptırıp 

Aġası bar bilgenin istep jatır 

 

2518 Keybirevge at berdi minip al-dep 

Keybirevge ton berdi kiyip al-dep 

Ķazınadan şıġarıp altın şaştı 

Müsépir, ġarıp-ġasıp, jıyıp al-dep 

 

2522 Aġası dümbirletip toyın ķıldı 

Keşke deyin savıķ pen oyin ķıldı 

Kün batķanşa mereke savık jasap 

Kün batkan soñ üyine kaytıp keldi 

 

2526 Aġası moldalardı ertip jürdi 

İnisiniñ otırġan üyge kirdi 

Ķaraġım, minekiy dep alġan jarıñ 

Baġanaġı ķızdı altırtıp alıp kirdi 

 

2530 Ay, aġa, bul kız bizden ketip ķalġan 

Ķudayıñ buyrıġımen sizge barġan 

Bul kızdı biz almayık, siz dıñız 

Sizge biz ne körsetemiz bu jalġannan 

 

 

 

 

 

Abisi büyük şölen veriyormuş, 

Hesapsız çok hayvanı kesiyormuş, 

Şöleni merak edenler girsin diye 

Beş yüz yerde diktirmiş beş yüz çadır. 

 

Beş yüz yerde dikmiş beş yüz çadır 

İçini açıp çadıra girdi bahadır 

Pehlivanlık yapıp at koşturup 

Abisi var bilgenin isteyip durur 

 

Bazılarına at vermiş binin diye, 

Bazılarına kürk vermiş giyin diye, 

Hazineden çıkarıp altın saçmış, 

Zavallı, garip biçareler toplayın diye. 

 

Abisi devasa şölen vermiş, 

Bütün gün eğlence yapmış. 

Akşama kadar eğlenip, 

Akşam olunca evine geri dönmüş. 

 

Abisi mullalarla birlikte gelmiş, 

Kardeşinin oturduğu eve girmiş. 

Karağım, işte bu diye aldığın zevcen, 

Deminki kızı aldırtıp getirmiş. 

 

- Ey, abi, bu kız bizden gidivermiş, 

Allah’ın emriyle size gelmiş. 

Bu kızı biz almayalım, siz alınız, 

Size biz ne gösterebiliriz ki bu yalan dünyada 
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2534 Ķaraġım, olay deme, ķalķam inim 

Men almaymın, öziñ al, jarıġım 

Ķuday küvé, taza tur amanatıñ 

Ķatın alsam jetpay me meniñ jayım 

 

2538 -Ey, aġa, men razı öziñ alsañ 

Nege almaysız men sizge olja ķılsam 

Men kelmesem öziñiz almas pa ediñ 

Ķazam jetip teñizde ölip ķalsam 

 

2542 -Ķaraġım, éli taza amanatıñ 

Men alarmın bir jerden suluv katın 

İnisiniñ tapkanın özi aldı dep 

Jurt maġan avdarar jaman atın 

 

2546 -Aġeke, jurttıñ tilin ne kılasıñ 

Bul ķız sizge jügit bop ayrılmasın 

Téñiri adlında ķanşa jon küve bolsın 

Moldalar onı sizge nekelesi 

 

2550 Bazardan baġıñdı aşķan bar ķudayı 

Baġıña bul ķız kez bop bolġandayım 

Köñiliñ ösip, kökiregiñ inim, jansın 

Munıñdı öziñ alsañşı aynalayın 

 

2554 -Şerimdi tarkatamın desen aġam 

Bazarlıġım-kızdı, berdim saġan 

Bazarlıġımdı almasañ inim, jansın 

Munıñdı öziñ alsañşı oynalayın 

 

 

 

 

 

Karağım, öyle deme, kalkam kardeşim 

Ben almayacağım, kendin al, ışığım. 

Allah’ım şahit, erden kalmış emanetin, 

Kadın alsan etmez mi benim malım 

 

- Ey, abi, ben razı olurum sen alırsan, 

Niye almazsınız ben size ganimet yapsam 

Ben gelmezsem, siz almaz mıydınız, 

Kazam yetişip denizde ölüp kalırsam. 

 

- Karağım, hala erden emanetin, 

Ben alırım bir yerden güzel kadın. 

Kardeşinin bulduğunu kendi almış diye 

Halk bana takabilir kötü isim 

 

- Abiciğim, halkın sözün ne yaparsın, 

Bu kız sizden zevce olarak ayırılmasın 

Tenrı önünde kaç kişi şahit olsun, 

Mullalar onunla sizin nikahınızı kıysın. 

 

- Pazardan mutlu kılan vardır Allah’ım 

Kısmetine bu kızla karşılaştım, 

Huzura kavuşup, gönlün aydınlansın kardeşim, 

Bununu kendin alsaydın, aynalayın. 

 

- Derdimi yandırmak istersen, abicim, 

Pazarlık hediyem - kızı verdim sana. 

Hediyemi almazsan razı olmam, 

Eski halimden kötü yapıp beni kırma. 
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2558 -Apıp-av, men ne etermin ķalķam saġan 

Bul ķızdı almaġanıñ jaramaġan 

Menen burın bul ķızdı sen körgen 

Népsiñ avsa keter me uyalġanım? 

 

2562 -Aġeke, sen almasoñ, iniñ taza 

Neşe kün seniñ üşin ķıldım aza 

Közim kördi népsimdi avdarġam joķ 

Ķuday bilsin bul kızdan mende taza 

 

2566 -Ķaraġım, bul ķızġa erik salmaymısıñ 

Öziñdi ķabıl körse almaymısıñ 

Bazarda öziñe ķuday kez keltirgen 

Bul kızdı almaymız dep aytamısıñ? 

 

2570 -Bul ķızdı kez keltirgen señin baġıñ 

Özge jerden ķız alġan meniñ baġım 

Ķuday aydap bul ķızdı keltiripti 

Bar ma edi kervenge alımsaġıñ 

 

2574 Bilelik kuzettirip ķızdıñ ķöñlin 

Bazardan astıp alġan meniñ inim 

Aġası ķızġa ķarap söz suradı 

-Köñliñiz ķaysımızda jarıktıġım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valla, ben ne yapacağım kalkam sana, 

Bu kızı almayıp, bana öyle yapma, 

Benden önce bu kızı sen gördün, 

Nefsine düşkün deme utandırma. 

 

- Abicim sen al, kardeşin masum, 

Kaç gündür senin için yas tuttum. 

Gözünle gördün nefsime uymadım, 

Allah bilir bu kızı gibi ben de masumum. 

 

- Karagım, kızı özgürlüğe kavuştursaydın, 

Sana beğenmiş olursa alsaydın. 

Pazarda seninle Allah karşılaştırmış, 

Bu kızı almam diye söylemeseydin. 

 

- Bu kızla karşılaştın, kısmet sana imiş 

Başka yerden kız almak kısmeti bana. 

Allah’ın nasip edip bu kızı getirmiş, 

Var mıydı kervanın vereceği sana. 

 

Kız gönlünü bekleyerek öğrenelim, 

Pazardan satın alan benim kardeşim. 

Abisi kıza bakıp soru sormuş, 

- Gönlün hangimizede, güzel yüzlüm. 
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2578 Ķız ayttı: - Biriñ aġa, biriñ ini 

Eki zatķa kez ķılġan ķuday meni 

Eki zat ortasında boyım taza 

Bizderge er tañdavdıñ bor ma jöni? 

 

2582 Ķuday aydap kez ķılġan eki zatķa 

Men beyşara keterim joķ böten janġa 

Ķuday ķossa biriñe men bıyırlar 

Moldalar salıñızdar şériġatķa 

 

2586 Moldalar, ķızdı satıp inim alġan 

Armanda bop ala almay ölip ķalġan 

Armandısın taza ġıp saķtap edim 

Aķırette azap ķıp maġan salġan 

 

2590 Moldalar kitaptarın alıp kördi 

Ekevi de ķardan aķ sekildendi 

İnisi olja salar, aġası alar 

Şékiratķa ķızdı ķosıp neke ķıydı 

 

2594 Aġası bul ķızdı oldı ķöñili janıp 

Bir künde bolıp edi tiri ġarip 

Aġası men inisi keñesti endi 

Ékemizdi körelik endi barıp 

 

2598 Keñesti ékemizge baralıķ dep 

Sum şeşeden öşimizdi aldık dep 

Biz de munda el ustap adam boldıķ 

Elimizge bir habar salalıķ dep 

 

 

 

 

 

Kız dedi biri abi biri kardeş 

İki kişiye nasip etmiş Allah beni 

İki kişi arasında kaldım 

Bizde eş seçmenin var mı yolu? 

 

Allah karşılaştırmış iki soyluyla 

Ben biçare giderim yabancı olan bir cana. 

Allah birinize kavuştursa razı olurum 

Mollalar, haydi şeriata uygun yapın. 

 

Mollalar, kızı kardeşim satın almış, 

Alamayıp hayalleriyle ölmüş. 

Hayalindeki kızı erden saklamıştım, 

Sonuçta azap çektirip bana vermiş. 

 

Mollalar kitaplarına bakmışlar, 

İkiside de kardan beyaz gibi olmuşlar, 

Kardeşi kazanç sağlar, abisi alır, 

Şakiratı kızla kavuşturup nikah kıymış. 

 

Abisi bu kızla evlenmiş gönlü rızasıyla 

Bir zamanlarda olmuş diri garip. 

Abisi ile kardeşi danışıp arttık, 

Şimdi babamızı görelim yanına gidip. 

 

Danışmış babamıza gidelim diye, 

Zülüm üveyden öçümüzü alalım diye. 

Biz de burda halkı yöneten adam olduk 

Yurdumuza bir haber verelim diye. 
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2602 Ekevi bir-birine aķıl saldı 

Bayaġı mıñ kisini ertip aldı 

Ķaruv-joraķ saymanın saylap alıp 

Eki bekzat öz jurtın izdep bardı 

 

2606 Eki bekzat öz jurtın izdey bardı 

Şahadır jansız barıp araladı 

Patşa bolġan ékesi emes, özge birev 

Bul ékemiz ķoyda dep ķayran ķaldı 

 

2610 Bazardı oñdı-soldı araladı 

Üş kün izdep ékesin taba almadı 

Ķayır surap jür eken, ķorjın salıp 

Bir köşeden kez bolıp tavıp aldı 

 

2614 Ékesi jür moynına ķorjın salıp 

Éki bala tanıdı munı barıp 

Ékesi ġarip bolıp jürgennen soñ 

Eki bala ketedi küyip-janıp 

 

2618 -Ey müsépir, seni biz tanıp turmız 

Seni tanıp, ķudayġa nalıp turmız 

Bir künde bul şahardıñ patşası ediñ 

Sırıñ ne dep könilge alıp turmız 

 

2622 -Men edim bul şaharda patşa bolġan 

Münaylam bor edi Kuday urġan 

Ķılmıs ķılıp eki ulım ölgennen soñ 

Taķtımdı vézirlerim tartıp alġan 

 

 

 

 

 

İkisi birbirine akıl vermiş, 

Deminki bin kişiyi yanlarına almış. 

Gerekli lan silahların seçerek alıp, 

İki soyl yurtlarını aramaya çıkmış 

 

İki soylu öz yurdun arayıp yola çıkmış, 

Şehirin cansız gidip gezmiş. 

Padişah olan babaları değil başka biri, 

Bu babamız nerede diye çok şaşırmış. 

 

Pazarı ileri geri gezmişler, 

Üç gün arayıp babaların bulamamışlar 

Hayır dilenip yürmüş, torba taşıp, 

Bir sokakta karşılaşıp bulmuşlar. 

 

Babaları yürmüş boynuna torba taşıp, 

İki çocuk tanımış yanına gidip. 

Babaları garip olup gezdiğini görüp, 

İki çocuğun gitmiş içi yanıp. 

 

- Ey, zavallı, seni biz tanıyoruz, 

Seni tanıyıp, Allah’a dertleniyoruz 

Bir zamanlarda bu şehrin padişahıydın, 

Sırrın ne diye gönlümüze soruyoruz 

 

- Bendim bu şehirde padişah olan, 

Günahım çoktu Allah’ım, kahreden, 

İki oğlumu öldürttükten sonra, 

Tahtımı vezirlerim zorla elimden alan. 
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2626 Taķtımdı vézirlerim tartıp alġan 

Mal mülkim boyımnan ketip ķalġan 

Ķatınım asırap jür ķayır surap 

Balalar, ne suraysız düniye jalġan 

 

2630 -Beyşara, tanımaysız balañızdı 

Naķaķ japtıñ balanña jalañızdı 

Jala javıp ķanġırtķan eki ulıñız 

Bizdi deseñ, tez öltirtkiz katınıñızdı 

 

2634 -Balam bolsa ķayteyin ķas ķılġan soñ 

Muzdatıp köñilimdi tas ķılġan soñ 

Sender üşin ķatınımdı öltirmeymin 

Ķudayım ķatınımnıñ adlında alsın 

 

2638 Ekevi munı estip añ-toñ ķaldı 

Mıñ joldasıñ daladan jıyıp aldı 

Ékemizdiñ taķtınan jıldan tus dep 

Vézirlerge balalar habar saldı 

 

2642 Vezir taķtan tüti Şıday almay 

Eli jurtı jıladı biri ķalmay 

Bir ķılġan ķatemizdi keşiñiz dep 

Vezirler jalınıp tur damıl almay 

 

2646 Şékirat ayttı vézirge keştimdedi 

Bir küni ķayġılı zévél iştim dedi 

Az kidirseñ ķatañdı keşpes edim 

Ķarsılaspay taķtıdan tüstiñ dedi 

 

 

 

 

 

Tahtımı vezirlerim zorla aldı elimden, 

Iskat da etmişler mal mülkümden. 

Kadınım geçindiriyor dilenip, 

Çocuklar, niye sordunuz, dünya yalan. 

 

- Biçare, tanımadın evlatlarını, 

Haksız yere suçladın çocuğunu, 

İftiralanıp kovalanan iki oğlanın, 

Bize sorarsan öldürt kadınını. 

 

- Evladım olsa bile ne yapayım düşmanlık 

ettikten sonra, 

Buz gibi gönlümü taş yaptıktan sonra 

Sizler için kadınımı öldüremam, 

Allah’ım beni kadınımdan önce alsın. 

İkisi bunu duyup çok şaşırmışlar, 

Bin arkadaşın dışarıdan toplamışlar. 

Babamızın tahtından çabun kalk diye, 

Vezilere çocuklar haber vermişler. 

 

Vezir tahttan kalkmış dayanamadan, 

Halkı yurdu toplanmış biri kalmadan. 

Yaptığımız bir suçu affetiniz diye, 

Vezirler yalvarmış hiç nefes almadan. 

 

Şakirat vezirlere afettim demiş, 

Bir günü dertli ceza çekersin demiş. 

Az kalsın hatanı affetmezdim, 

Karşı çıkmadan tahtan düştün demiş. 
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2650 El-jurtım, ķuday ķıldı istiñ bérin 

Ékem saldı ķatınġa ıķtiyarın 

Ékemniñ tarihına ķarandar dep 

Jiydırdı şaharınan moldaların 

 

2654 Moldalar ķoldarına kitap alġan 

Ékesiniñ tarihına közin salġan 

Moldalar tarihına ķarap edi 

Ékesin ķatın ébden oynaldırġan 

 

2658 Moldalardan munı estip eki bala 

Eki bala munı estip kıldı nala 

Bul talak éekemizge kılġan eken 

Jadısın ķaytararġa bar ma şara? 

 

2662 Duġadan küşti bar ma bul jalġanda 

Jadısı boydan şıġar oķıġanda 

Jadısın boyındaġı şıġarayıķ 

Ékeñizdi şaķırıp keltir munda 

 

2666 Jiberdi tört kisini barıp kel dep 

Jaruv kuvıp aldıña salıp kel dep 

Sum şeşemniñ moynına arķan taġıp 

Til almasa, ķarlıķ kıp alıp kel dep 

 

2670 Bul tört kisi jügirdi jalbaktasıp 

Jarlıķ estip alġan soñ tursın neġıp 

Ékesin adlına alıp keldi olar 

Şeşesiniñ moynına arķan taġıp 

 

 

 

 

 

Halkım, Allah’ın izniyle duysun herkes 

Babam kadına isteğini vermiş. 

Babamın tarihine bakıverin diye, 

Toplamış şehirinin mollaların. 

 

Mollalar ellerine kitap almışlar, 

Babasının tarihına göz atmışlar. 

Mollalar tarihına bakmıştılar, 

Babaların kadın tamamıyla oyalamış. 

 

Mollalardan bunu iki evlat duymuş, 

Çocuklar bunu duyup kaygılanmış, 

Bu dalak babamıza yapmış beddua, 

Onu deffetmeye çare var mıymiş? 

 

Duadan güçlü var mı bu dünyada, 

Bedduası boyundan çıkar okunursa. 

Bedduasın boyundan çıkaralım, 

Babanızı çağırıp gelin buraya. 

 

Göndermiş dört kişiyi çağır diye, 

Arkasından kovalayıp yaya getirin diye 

Zulüm üveyin boynuna halat takıp, 

Dinlemezse, zorla alıp getirin diye. 

 

Bu dört kişi yaranmaya çalışıp koşmuş. 

Emirden sonra adam nasıl duracakmış 

Üveyin boynuna halat takıp, 

Babasını önüne alıp onlar gelmiş. 
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2674 Şékir ayttı: -Neġıp em, ana saġan 

Neler isin körsetpedın jadı ķılġan 

Ékemizdi ķañġırtķan péle javıp 

Sen ekensiñ ékemdi jadı ķılġan 

 

2678 Ékemniñ ķaytse baġı asıladı 

Şınıñdı ayt, ķanıñ suvday şaşıladı 

Öziñ ķılġan künéñdi maġan javıp 

Ay, talaķ ķaytsek köñil basıladı? 

 

2682 Katınıñ tula boy sekildeydi 

Söyley almay közinen jas aġadı 

-Ķatınımdı söyletpe, balalarım 

Öltirseñ meni burın öltir, -dedi 

 

2686 Eki ulım, senen opa körgenim joķ 

Senderden ayrılıp ölgenim joķ 

Ķatınımmen ķañġırıp kün körermin 

Ķatınım ölmey tursa köñlime toķ 

 

2690 - Ey, éke, katınıñ seni jadılaġan 

Ķanday ipsen kıldı eken, ķudayurġan! 

Moldalarġa oķıtsañ jazılasıñ 

Jaķsılıķ, al beyşara, moldalardan 

 

2694 Moldalar kitap aşıp dem saladı 

Jadısın boyındaġı şıġaradı 

Jadısın bul basınan jarıp aldı 

Uldarı sodan keyin kuvanadı 

 

 

 

 

 

Şakir söylemiş: - Ne yaptım anne sana, 

Ne işler göstermedin beddua edip bana 

Babamızı boşuna dolaştırdın iftira atıp 

Sendin beddua kılan babamıza. 

 

Babamın nasılsa talihi açılacak, 

Doğruyu söyle, kanın su gibi saçılacak. 

Kendin yaptığın günahı bana attın, 

Ey, dalak ferahlamak için ne yapsak 

 

Kadının tüm vucudu sarsıldamış, 

Söyleyemeyip gözünden yaşları akmış. 

- Kadınımı konuşturma, çocuklarım, 

Öldürseniz beni önce öldürün, demiş. 

 

Oğullarım sizden gördüğüm şefkat yok 

Sizlerden ayrılsam da öleceğim yok. 

Hanımımla dolaşıp gün geçiririm, 

Kadınım ölmeden dursa gönlüm tok. 

 

- Ey, baba, kadının sana beddua yapan, 

Nasıl iş yapabilmiş, Allah’ım kahreden! 

Mollalara okutursan iyleşirsin, 

İyilik al biçare mollalardan. 

 

Mollalar kitap açıp ilham vermişler, 

Badduasın boyundaki çıkarmışlar. 

Bedduayı başından defederek almışlar 

Oğlanları bundan sonra sevinmişler. 
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2698 -Ey, éke, jadıñ mınav jarıp alġan 

Neşe türli nérsemen ķuyıp salġan 

Bizge senbey ķatınnıñ tilin aldıñ 

Süygen ķatınıñ jasaptı ķuday urġan 

 

2702 Ķatınımen juldızı endi karsı boldı 

Jannıñ béri jiyılıp karap turdı 

Patşañız ķayratına ébden minip 

Öz ķatının pışaķpen endi urdı 

 

2706 Şok-şok dep kuvanadı eli, péle 

Tozaķķa jöneledi jüziķara 

Ékesi öz taķtına ķayta otırıp 

Muratına jetkizdi haķ-taġala 

 

2710 Üşevi de muratķa endi jetti 

Neşe kündey körgenin keñes etti 

Jurtın jaylap, ékesin patşa jasap 

Eki bala öz jurtına ķaytıp ketti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ey, baba, beddua deffederek alınan, 

Kaç türlü şeylerle oyulup koyulan. 

Bize innmadın, hanımın dilini aldın, 

Sevdiği kadın yapmış, Allah kahretsin 

 

Hanımıla yıldızları artık barışmamış, 

Bütün millet gelip bakıp durmuş. 

Padişah tüm küvvetimi toplayıp, 

Bundan sonra karısını bıçakla vurmuş. 

 

Yaşasın diye sevinmiş halkı, bela, 

Arsız cehenneme yönelecek hatta, 

Babaları öz tahtına geri dönmüş, 

Muradına erdirtmiş Hak-teala. 

 

Üçü de muradına şimdi kavuşmuşlar, 

Kaç gündür gördüklerini danışmışlar. 

Yurdunu imar edip babalarını padişah yapıp 

İki çocuk kendi yurtlarına dönmüşler. 
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SONUÇ 

Türk destanları; uçsuz bucaksız zenginliği, derinliği, halkların milli şuuru yansıtan 

birikimlerini yansıtması bakımından eşsiz bir hazinedir. Destanların yazı öncesi dönemde hem 

yaradılışa ve tanrılara hem de toplumun geçmişine yönelik bilgileri içerdiği bilinmektedir. Destanın 

en önemli özelliği toplumsal bir görev taşımasıdır. Destanlarda toplum bir bütün olarak düşünülür, 

kahraman bir bütün adına mücadele eder. Tarih olmadığı halde tarihe bağlı olan bu tip anlatmaların 

oluşması genelde savaş, din değiştirme, göç, kuraklık gibi büyük bir olay sonucunda gerçekleşmiştir. 

Bu çerçevede meydana gelen anlatmalar icracılar tarafından belli bir usul ve kompozisyon ile 

söylenerek toplum hayatına dahil olmuştur. Biz de bu çalışmamızla destanlarla ilgili olarak yapılan 

çalışmalara bir katkı sağlamayı hedefledik. 

Çalışmamızın giriş bölümünde belirtildiği gibi destan sözcüğü Türk topluluklarında çeşitli 

isimlerle karşılanmaktadır. Bizde olduğu gibi diğer Türk topluluklarının terminolojisine de İslamiyet 

ve Fars kültürünün etkisiyle girmiş olan “destan” kelimesi Türkçe’de “hikâye, kıssa, manzum, 

masal” gibi değişik anlamlarda kullanılmış olmakla birlikte günümüzde daha çok gerçek ve 

olağanüstülüklerin birlikte kullanıldığı; amacı büyük tarihî olayları ve kahramanlıkları dile getirmek 

olan ve epik özellikler taşıyan hikâyelerdir. 

Kazak Türkleri arasında destan türünü karşılamak için “epos, arhaik epos, köne epos, batırlık 

epos, kaharmandık-köne epos, liro-epos, ġâşıktık epos, romandık epos, batırlık ertegi, cır, batırlar 

cırı, tarihi cır, ġâşıktık cır, epostık cır, liro-epostık cırlar, liroepikalık cırlar, dastan” gibi 

adlandırmalarla karşılaşılmaktadır. 

Zengin bir geçmişi olan Kazak sözlü geleneğinde dastan, epos, epikalık poema, engime, el 

poeması gibi terimlerle karşılanan ve eposa karşılık gelen eserler, araştırmacılar tarafından çeşitli 

şekillerde tasnif edilmiştir. Ancak bazı anlatmalar birden fazla gruba dahil olacak nitelikler de 

taşıyabilmektedirler. Örneğin Kazak bilim adamları Alpamıs, Munlık-Zarlık gibi bazı destanları 

hem arkaik epos hem de kahramanlık destanı olarak kabul etmektedir. 

Kültür kaynaklarına göre Sübhanberdina’nın yaptığı tasnifte Doğu temeliyle kurulan ama 

Kazak edebiyatında benimsenen, Kazak folklor geleneğiyle yoğrulup benimsenen ve asıl eserler 

arasında sayılan anlatmalara örnek olarak Munlık-Zarlık destanı da verilmektedir. Komşu 

memleketlerin ve başka Doğu halklarının eski menkıbe ve efsanelerinden gelenler arasında da Şakir-

Şakirat destanına yer verilmiştir. 

Muhtar Avezov, destanların hem konu hem de şekil özelliklerini dikkate alarak yaptığı 

tasnifte Munlık-Zarlık’ı el poemaları sınıfındaki manzum anlatmalara dahil etmiştir. Avelbek 

Konıratbaev, Kazak destanlarını, kökü ve türleri bakımından incelediğinde masalsı destanlar 

arasında Munlık-Zarlık’ı saymıştır. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat 
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Tarihi’nin I. Cildinde İyrangayıp Şah Gabbas ve Şakir-Şakirat destanları kahramanlık destanları 

arasında anılmaktadır. Mehmet Aça, hem arkaik destanlar hem de kahramanlık destanları içinde 

Munlık– Zarlık destanına yer vermektedir. Rahmankul Berdibayev Munlık- Zarlık gibi destanların 

insanların hayat hakkındaki inanışlarını mitolojik sıfatta bildiren destanlar olduğunu, bu gibi 

destanlarda masalsı, sihirli olağanüstü güçlere inanışın izleri görülür, türlü arkaik elementlerle 

karşılaşıldığını belirtmiştir. 

Görüldüğü gibi adı en yoğun olarak geçen destan, Munlık – Zarlık destanıdır. Bu destan; 

masalsı motifler içermesi bakımından arkaik destan, kahramanlık mücadelesinin yoğunluğu 

bakımından da kahramanlık destanı özelliklerini barındırmaktadır. Şakir– Şakirat destanı iki 

kardeşin hayatta kalma, birbirini bulma, yurtlarına kavuşma yolunda gösterdikleri mücadelelerle 

doludur ve kahramanlık destanı türüne örnek teşkil etmektedir. İyrangayıp Şah Gabbas destanı ise 

kahramanlık konusunun nispeten daha az yer aldığı bir destandır. Çünkü bu destanda âşık olma 

konusuna ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Üç destanda da örneğin Köroğlu destanı niteliğinde bir 

kahramanlık söz konusu değildir. Kahramanların boyları, yurtları için mücadelelerinden ziyade daha 

bireysel mücadeleler vardır. Ancak tür olarak incelendiğinde her üç destan da kahramanlık destanı 

sınıfına dahil olmalıdır.  

Arkaik destanların sonraki dönemlerdeki devamı olarak kabul edilen Kazak kahramanlık 

destanları, diğer Türk boylarındaki kahramanlık destanlarıyla büyük benzerlikler taşımaktadır ve 

klasik kahramanlık destanları Anadolu sahasındaki destan (epos) kavramıyla da karşılanan 

kahramanlık hikâyelerini ifade etmektedir. 

İbraev, Kazak aşk şiirlerini “liro epos” ve “dastanlar” ( Doğu edebiyatlarından [Fars ve Arap] 

geçen destanlar) olarak iki gruba ayırır. Ayrıca liro epos ile romandık eposun farklı olduğunu, 

romandık epos kavramının genelde Doğu halklarından geçen destanları karşılamak için kullanılması 

gerektiğini belirtmektedir. Konusunu Arap, Fars halklarının sözlü, yazılı edebi-folklorik 

örneklerinden alan veya onların etkisiyle doğan eserlerin Kazak Türkleri arasında “dastan” veya 

“kıssa” olarak adlandırıldığından da söz etmiştir. Bizim incelediğimiz destanlar da bu adlandırmaya 

göre “dastan” veya “kıssa” grubuna girmektedir. İncelediğimiz üç destandaki kahramanlık 

kavramının bu neticede çok ön planda olmadığını ve bizim anladığımız anlamda kahramanlık 

kavramını yansıtmadığını söyleyebiliriz. 

İyrangayıp Şah Gabbas ve Munlık – Zarlık destanlarında İslamiyet etkisi daha az sezilmesine 

rağmen Şakir – Şakirat destanında, bu etki belirgindir. Üstelik alt alta satırlarda hem “Allah” hem 

“Kuday” adının geçmesi dikkat çekicidir. İslamiyet’in yayılmaya başlaması sonucu anlatıcının hem 

eski adlandırma olan ‘Kuday’ı hem de İslamiyet ile dile yerleşen ‘Allah’ı kullanması bir geçiş 

dönemi yaşandığı şeklinde yorumlanabilir ve anlatıcı zamanı hakkında da bir fikir verebilir. 
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Her üç destan metninde de kahramanlar ayrıntılı olarak tasvir edilmemiştir. Kahramanların 

fiziksel özellikleri üzerinde durulmamıştır. Karakter yapıları hakkında da ayrıntılı bilgi yoktur. 

Kahramanlar iyi, dürüst, halka örnek olabilecek olumlu niteliklere sahip yapıdadırlar. Örneğin Şakir 

– Şakirat destanında kahramanların babalarından söz edilirken babanın ‘adaletli bir padişah’ olduğu 

belirtilip geçilmiştir. 

Her üç destanda da baba soylu bir kişidir hatta padişahtır. Kahramanlar da bu soylu aileye 

yaraşır şekilde dürüst, mert ve iyidirler. Kahramanlık konulu olmaları sebebiyle erkek 

kahramanların ağırlıkta olması da bu destanların bir diğer ortak özelliğidir. Kadın kahraman olarak 

Munlık – Zarlık destanında ikizlerden kız kardeş olan Munlık, anne Kanşayım; İyrangayıp Şah 

Gabbas destanında İyrangayıp’ın annesi ve evlendiği kızlar Gaziza ve Şamşibanu öne çıkmaktadır. 

Bunların ortak özellikleri de iyi ve güzel olmalarıdır. Ancak Gaziza ve İyrangayıp’ın ilişkileri 

babaları tarafından ahlaken onaylanmamış ve İyrangayıp bu nedenle ölüm cezasına çarptırılmıştır. 

Yani kadın kahramanlar iyilikleri dışında herhangi bir özellikleri ile ön plana çıkmamışlardır. 

Anneler hakkında ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Anneler güzel, iyi ve ahlaklı kadınlardır. Şakir – 

Şakirat destanında olumsuz bir kadın kahraman olan üvey anne, Munlık – Zarlık destanında ise 

ihtiyar cadı kadın ve padişahın altmış karısı vardır. Abi Şakirat ve kardeş Şakir’in evlendikleri kızlar 

da yine iyi ve güzel kızlardır.  

Şahıs kadrolarına baktığımızda üç destanda da çok zengin bir şahıs kadrosu olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Kahramanlara yardımcı olan belirgin yardımcı tipler bulunmamaktadır. 

Kırk Yiğit ve Kırk Kız destanlarda ismen geçse de çok işlevsel olarak yer aldıklarını söylemek 

mümkün değildir. 

Destanların şekil özelliklerini incelediğimizde; Munlık-Zarlık destanı şiir-düzyazı karışık 

olarak yazılmıştır. İyrangayıp Şah Gabbas destanı sadece dörtlüklerden oluşan şiir şeklindedir. 

Şakir- Şakirat destanı ise şiir - düzyazı karışık olarak yazılmıştır ve şiir kısmı da bazen dörtlük bazen 

de dörtlüğün kullanılmayıp dizelerin alt alta dizilmesiyle oluşturulan ve belirli bir nazım birimi 

olmayan bölümlerden oluşmuştur. Özellikle Şakir – Şakirat destanında konuşmalar böyle belli bir 

nazım birimi olmayan bölümler şeklinde verilmiştir. Üç destanda da hece ölçüsünün kullanıldığını 

görmekteyiz. Fakat destanlarda tek bir ölçü kullanılmamıştır. Türk destanlarının genel hece ölçüsü 

olan 7’li ve 11’li ölçülerin bu destanlarda da hâkim olduğunu görmekteyiz. Ancak 8’li, 12’li ölçüler 

de karşımıza çıkmaktadır. Destanlar içinde hece vezninin türlü ölçüleri kullanılmıştır. Her üç 

destanda da dörtlükler dışındaki dizeler arasında hâkim bir uyak şeması bulunmamaktadır. 

Kazakların “Şubırtpalı Uyķas”, “Egiz Uyķas”, “Kezekti Uyķas”, “Ķavsırma Uyķas”, “Erikti Uyķas” 

adını verdikleri uyak çeşitleriyle karşılaşılmaktadır. Destanlarda bu uyak çeşitlerinin hemen hemen 

hepsi kullanılmıştır. 
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Cümle başı uyakların da kullanıldığı metinlerde aliterasyon ve asonansların çokluğu da göze 

çarpmaktadır. Bu durumda destanlara söyleyiş güzelliği ve ahenk katmaktadır. 

Destanların nüshaları hakkında bilgiler verilirken bu incelemelerden yola çıkılarak söz konusu 

destanlar hakkında fazla çalışma yapılmadığı sonucuna ulaşabiliriz. Bilim adamları her üç destanın 

da varlığından söz etmektedirler ancak ayrıntılı bir çalışmaya tarafımızdan ulaşılamamıştır.  

Türkiye’de, Kazakistan’da ve diğer ülkelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildiği 

bölümde görüldüğü üzere Kazak Türklerinin destanları üzerinde yapılan çalışmaların giderek arttığı 

söylenebilir.  Yapılan tasniflerde de adı en çok geçen Munlık-Zarlık destanı içerik olarak en zengin 

destandır. Hem epizot olarak kahramanlık destanlarında görülen pek çok epizota ayrılabilmektedir 

hem de motif olarak oldukça zengindir. İyrangayıp Şah Gabbas destanı diğerleri oranında 

kahramanlık teması içermemektedir. Rüya ve âşık olma bu destanda öne çıkan temalar olmuştur. 

Buna karşın Şakir-Şakirat destanı kahramanlık destanı özelliklerini yoğun olarak taşımaktadır. 

Ancak bu destan da epizot ve motif bakımından Munlık-Zarlık destanı kadar zengin değildir. 

Örneğin çocuksuzluk, çare arama, doğum gibi epizotlara yer verilmemiş; kardeşlerin mücadeleleri 

ve birbirlerine türlü zorluklar sonunda kavuşmaları ayrıntılı olarak işlenmiştir. 

Destanların transkripsiyonlu metinleri ve Türkiye Türkçesi karşılıkları, karşılıklı sütunlar 

halinde sunulmuştur. Çeviri aşamasında mümkün olduğunca sözcüğün yapısı, Türkiye Türkçesinde 

o ifadenin nasıl karşılık bulduğu düşünülmüş ve en nihayetinde manzum kısımlardaki uyaklara da 

dikkat edilmeye çalışılmıştır. Bu noktada da metinlerdeki anlatım güzelliği, seçilen sözcüklerin 

zenginliği, üslup özellikleri dikkat çekmektedir. 
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