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TAKDİM 

Çok köklü ve zengin bir kültüre sahibiz. Folklorumuz. inançlarımız. tari

himiz. dilimiz, edebiyat ve sanatımız ortak kültür mirasımızı oluşturuyor. 

Millet olarak varlığımızın asıl kayna ğını bu miras teşkil etmektedir. Türk 

dünyasının iş birliği, bu ortak mirası tanımak ve paylaşmakla sağlanacaktır. 
Bir sözlü edebiyat ürünil olan destanlar. bu mirasın zengin kültür hazinesi 

niteliğindedir. 

Milli kültürün yaşatılıp yayılması ve ortak şuurun teşekkülünde destanlar 

önemli rol oynayan eserlerdir. Destanlarda geçmiş, hlil ve gelecekle ilgili 

düşünce ve değerlendirmelerin yanı sıra, çeşitli devirlerdeki hayat 

tarzlarından canlı kesitler buluruz. Bu özellikleriyle destanlar, milletlerin 

kültürel aynası gibidir. Türk mi lletir.in de idealleri, şavaşları. zaferleri, se
vinç ve üzüntüleri, kısacası bütün maceraları destanlarının içerisinde sak

lanmıştır. Milli gurur, zevk, heyacan, çoşku ve yas, destan anlatıcılarının 

dilinde ifadesini bulmuştur. Milletimiz, destanlardaki olaylardan ibret 

almış, kahramanları örnek kabul etmiştir. Bu yönüyle destanlar, milli ruhu 

halk hafızasında yaşatarak milli hayat tarzının oluşmasını sağlayan önemli 

kültür değerlerimizdir. Sayısız olay ve kahramanın §deta geçit resmi sayılan 

destanları okumak, bir anlamda halkın söyleyen dili, işiten kulağı olan 
kayçıların, cıravların, ozanların ve destan anlatıcılarının dilinden bu kahra

manları tanımak demektir. Yeni nesiller bu eserleri okuyarak ortak 

�eleceğimizin kültürel temellerini öğrenmelidirler. 

Destanlarımızın sayısının şimdiye kadar bildiklerimizden ibaret olmadığı 

Türk dünyasının kapılarının açılmasıyla daha iyi anlaşıldı. Türk devlet ve 

topluluklarının edebiyatında henüz adını yeni duyduğumuz pek çok Türk 

destanınıyla karşılaşmaktayız. İşte, Hakas Türklerinin Altın Arığ. adlı 

destanı da, bunlardan birisidir. Diğer Hakas destanları gibi, Alun Anğ 

destanı da, Hakas Türklerinin doğumdan ölüme kadar bütün hayat tezahür

lerine yön veren, dinamik bir kültür değeridir. Ne yazık ki Altay, Hakas. 
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Tuva, Şor ve Saha Türkleriyle, onların edebiyatları ülkemizde pek tanınma

maktadır. Bu kitap, Hakaslar hakkındaki ilk ilmi yayındır. 

Göroğlu' nun Türkmenistan-rivayetinden sonra Altın Arığ , Ahmet Yesevl 
Üniversitesine Yardım Vakfının Türk okuyucusuna de�tan külliyatımızdan 

yeni bir armağanı. Türkiye'de yetişmiş bir ilmi araştıımacı olarak Abdullah 

Tukay'ın şiirlerini Tatar Türkçesinden aktarıp, inceleyerek bize tanıtan Dr. 
Fatma Özkan, bu defa Hakas Türkçesinden Altın Anğ Destanı'nı Türkiye 

Türkçesine kazandırmıştır. Bu  güzel eseri ortaya çıkardığı için Dr. Özkan'ı 

kutluyor bilim,. fikir ve sanat adamlarımızdan bu tür çalışmaların devamını 

bekliyoruz . 
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SÖZ BAŞI 

Altın Arığ, Hakas Türklerine ait bir destandır. Büyük Türk kütle
sinden uzak düşen Hakaslar, Güney Sibirya'da yaşamaktadırlar. Eski 
Türk dinine inanan Hakasların bir kısmı , XVII. yüz yılda, Rusların yurt
larını işgalinden itibaren zorla hıristiyanlaştınlmıştır. Ancak hıristiyanlı
ğı kabul eden Hakas Türklerinin çoğu, eski inançlarını yaşatmaya devam 
etmiştir. Bu sebeple, Hakas destanları, eski Türk inançlarının derin izle
rini taşımaktadır. Yazılı edebiyatları geç teşekkül etmesine rağmen Ha
kaslar, maddi ve manevi kültür unsurlarını sözlü edebiyat ürünleri içeri
sinde yaşatarak bugüne kadar ulaştırmışlardır. 

Hakasların dini hayatlarıyla ilgili asıl tahribat, Sovyetler Birliği dö
neminde vuku bulmuştur. Bu dönemde kutsal sayılan herşeye karşı açı
lan mücadele, Hakas Türklerini de olumsuz etkilemiştir. Bugün kamlık 
dini, şehirlere göre, köylerde daha canlıdır. Seksen bin civarında nüfusu 
olan Hakasların bilhassa zengin bir destani edebiyatları mevcuttur. 1 868 
yılında Radloff tarafından yayımlanan Proben der Volkslitteratur der 
Türkischen Stli.mme Süd-sibiriens 2. tom Die Abakan dialecte[ber Saga
ische Koibalische, Katschinzische] . Der Kysyl-dialect und der Tscholym 
dialect(Küarık) YJII. + [J]y+720 s. (Güney Sibirya Türk Boylarının 
Halk Edebiyatı Örnekleri) adlı çalışmadan sonra, 1 950'li yıllara kadar 
Çarlık ve Sovyetler B irliği Döneminde Hakas Türklerine ait pek destan 
metni yayımlanmamıştır. Özellikle Sovyetler Birliği döneminde milll 
duyguları besleyip milll şuuru uyandırdığı gerekçesiyle kahramanlık 
destanlarına bir kısım müdahaleler olduğu, hatta tehlikeli bulunup yasak
landığı Hakas aydınları tarafından dile getirilmektedir. 

Türkiye Türkçesine aktararak metnini verdiğimiz Altın Arığ desta
nını, 1 955 yılında G. Taçeyeva adlı bir bilgin , ünlü Hakas haycısı Semen 
Prokopyeviç Kadışev'den derlemiş ve 1 958 ile 1 987 yıllarında iki defa 
Abakan'da yayımlamıştır. Merkezi kahramanı kadın olan Altın Arığ des
tanında, mitolojik unsurlar ağır basmaktadir. 

Çalışmamızın girişinde, Hakas Türkleri hakkında bilgi verilmiştir. 
İnceleme kısmında, Hakas destancılık geleneği üzerinde durularak des-
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tan metninin derlendiği ünlü haycı Semen Prokopycviç'in hayalı ve sa
natı değerlendirilmiştir. Daha sonra ise, destanda yer alan motiflere kısa
ca işaret edilerek ses özelikleri tespit edilmeye gayret edilmiştir. 

Eserin sonuna okuyucunun orijinal metne aşinalığını sağlamak üze
re bir sözlük koymayı uygun gördük. Bibliyografya kısmında ise , sade
ce bu çalışma hazırlanırken yararlanılan kaynakları gösterdik. 

Hakas Türkleri , dolayısıyla edebiyatları Türkiye 'de çok az tanın
maktadır. Bu çalışma ile, Hakas edebiyatının ülkemizde tanınmasının 
yanı sıra, Türk destan külliyatına da yeni bir eser kazandırdığımıza ina
nıyoruz. Ayrıca, Altın Arığ destanının, Türk kültür tarihindeki kadın 
kahramanlar ve anaerkil aile yapısıyla ilgili bazı problemlere de ışık tu
tacağı düşüncesindeyiz. 

Bu eserin kısa sürede yayımlanarak okuyucuya ulaşmasını temin 
eden Ahmet Yesevi Üniversitesine Yardım Vakfı Gtnel Müdürü sayın 
Himmet Kayhan Bey'e ve Türk dünyası ile ilgili çalışmaları maddi ve 
manevi yardımlarıyla destekleyen Devlet Bakanı sayın Namık Kemal 
Zeybek Bey'e teşekkür ederim. Ayrıca kitabın sayfa düzenlemesini ya
pan Haluk Ölçekçi'nin gayretlerini de takdirle anmak isterim. 

Ankara 1996 

vııı 
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Dr. Fatma Öz.kan 
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GİRİŞ 

HAKAS TÜRKLERİNİN TARİHİ 

Minusin, Abakan, Yenisey ve Sibirya Türkleri adlarıyla da anılan Ha
kaslar, günümüzde, çok eski kültür ve medeniyetlere sahne olan güney Si
birya'daki orta Yenisey ve Abakan ırmağı boylarında yaşamaktadırlar.! Ha
kasya, Rusya Federasyonu'nun idari taksimatına göre Krasnoyarsk Bölge
si'ne bağlı muhtar bir bölgedir. Kuzey ve doğusunda Krasnoyarsk bölgesi 
(Krasnoyarskiy Krayı) batısında Kemerovskaya güneyinde ise, Dağlık Al
tay Muhtar bölgesi (Avtonom oblast) bulunmaktadır.2 Yüzölçümü 64 000 
km�. nüfusu 586 86I'dir.3 Söz konusu nüfusun ancak %ll'ine tekabül eden 
8 1  428'ini Hakaslar teşkil etmektedirler.4 XVII. yüz yılda Rusların bölgeyi 
işgali ve Çar Petcr zamanında Abakan ırmağı kıyısındaki kalenin inşasıyla 
birlikte buraya belli aralıklarla sürekİi yerleştirilen çok sayıdaki Rus gö-

1lnan, Abdülkadir, "Sagay Türkleri (Abakanhlar)" Makaleler-lnce/emeler /.,Ankara 1968, s. 
50-54. 
2 Baskakov, N .A.-İnkijekova-Grekul, A .I., Hakasko-Russkiy Slovar., Moskva 1 953, s. 1, 490. 
3Dcvlet, Nadir, "Sibirya Türkleri, Mesketler, Uygurlar" Tarih ve Medeniyet Dergisi., sayı 10, 
Aralık 1 994, s 55-59. 
4 Devlet, Nadir, "Türk Dünyası'nın Demografik ve Ekonomik Yapısına Toplu Bir Bakış, Türk 

Dünyası El Kitabı, 1. Cilt, 2. bs, Ankara 1 992, s .55- 1 0 1 ;  82. 



çmen sebebiyle Hakaslar bugün kendi yurtlarında azınlık haline gelmişler
dir. Hakas Türkleri, günümüzde Sagay, Beltir. Kaç(kaas), Koybal , Kızıl, 
Şor, Kamasin, Çolım ve Çat gibi boylara ayrılmaktadır. 5 

Türk kültürüne ait en eski arkeolojik kalıntıların büyük bir kısmı 
bugünkü Hakas Türklerinin yaşadığı bölgede tespit edilmiştir. Bölge, Afa
nesyova kültürü çevresinde (M .Ö. 2500- 1 700) taş devrinden demir devrine 
geçişi yaşamış ve söz konusu devirde silahlı hakimiyetin tesis edildiği hayat 
tarzı ortaya çıkmıştır. Andronova ve Karasuk kültür döneminde (M .Ö. l  700-
1200) hayvan yetiştiriciliği, tarımla meşgul olma ve demiri işleme büyük 
önem kazanmıştır. Arkeolojik kazılardan Tagar-Taştık kültür çevresinde kı
lıç ve balta gibi işlenmiş demir aletler ile, altın ve gümüş ziynet eşyalarının 
kullanıldığı ve bölgenin ekonomik olarak madencilik ve madenlerin işlen
mesinden büyük yarar sağladığı anlaşılmaktadır. M .  Ö. VII. ve I. yüz yıllar
da Orta Yenisey ve Abakan havzası. Saka(İskit) Türklerinin hakimiyeti al
tında bulunmakta ve nüfusun bir kısmını da Türklerin yanı sıra Samoyed ve 
Ugor kavimleri teşkil etmektedir. Söz konusu dönemle ilgili olarak bulunan 
bazı eşyalarda uçan geyikler, oyun oynayan aslanlar, zürafa ile diğer Saka 
sembollerinin tasvir edildiği görülmüştür. Ayrıca, höyük mezarlarda, pek 
çok eşya ile, gücü sembolize eden altından yapılmış çeşitli nesneler, silah
lar ve toprak kaplar bulunmuştur. Burada bulunan heykeller ve diğer eşya
lar, bronz döküm işçiliğinde yüksek bir sanat seviyesine ulaşıldığını göster
mektedir. 

Miladi VI. yüzyıla ait Çin kaynaklarında Kırgız sözü Hia-kia-sseu şek
linde kaydedilmiş ve Hakasların atalarının Kırgızlar olduğu belirtilmiştir. 6 
Sibirya'da, VI.-IX . yüz yıl larda, Ötüken'e tabi olan, Kırgız devleti kurul
muştur. Nüfusu bir milyon olarak tahmin edilen sözü geçen devletin , doğu
da Baykal gölünden batıda Altay dağlarına kadar olan binlerce kilometreka
relik büyük bir sahaya hakim olduğu belirtilmektedir. Çok kıymetli kürkler, 
saf kan atlar, silah ve mamut dişleri bu devletin başlıca ticaretini teşkil et
miştir. Kültürel birikimin sonucu olarak bu havzadaki Türk kavimlerinin es
ki runik Türk alfabesinin maha111 bir şekli olan yazıları mevcuttu. Bu alfa-

5 Cefcroğlu, Ahmei, "Abakan Türklcri(Hakaslar)". Tiirk Kavimleri., Ankara 1983, s. 1 1 . 
6 Kafesoğlu, İbrahim, "Asya Türk Devletleri" Tiirk Dii11ya.<ı El Kitabı il cilt., 2. bs. Ankara 
1 992. s. 150. 
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beyle yazılmış pek çok metinden biri Yenisey ırmağı kıyısındaki kayalıklar
da bulunmaktadır. Hyagas devletini teşkil eden Hakas kabileleri Xlll. yüz 
yılda Mogolların(Çingihid) hücumuna maruz kalmış, ekili arazileri yağma
lanarak yerleşim birimleri tahrip edilmiştir.' 

Hakasya 1380 yılından itibaren Altın Ordu Devleti ile bu devletin yı
kılışından sonra kurulan beş hanlıktan birisi olan Sibir Hanlığının nüfuzuna 
girmiştir. Bilinen ilk hükümdarı Mamukoğlu Taybuga olan Sibir Hanlı
ğı'nın merkezi Batı Sibirya'daki Çinki (Çimki) şehridir. Bu şehre daha son
raİarı Tura denilmiştir.& Cingiz hanedanından olan Taybuga'dan sonra tah
ta oğlu Mar Han çıkmıştır. Kızkardeşi ile evli olduğu Kazan Hanlığı'nın 
beylerinden Opak'la yaptığı savaşta Mar Han ölünce Hanlık bir süre Ka
zan'ın vesayetine girmiştir. Ancak, torunları Muhammed ile Angış yeniden 
Sibir Hanlığı'nın eski topraklarına hakim olmuşlar ve Hanlık merkezini 
bugünkü Yenisey ve İrtiş havzasına yakın olan İsker şehrine taşımışlardır. 
1552'de Kazan Hanlığı'nın yıkılmasıyla Sibir Hanlığı da artık Rus baskısı
nı daha kuvvetli hissetmeye başlamıştır. O sırada tahtta bulunan Yadigar 
Han 1557'de Rus tehlikesini hafifletmek, Kazak-Kırgız bozkırlarından ge
len akınlara karşı koymak için Moskova'ya elçi göndermiş,  Çar İvan'ın ta
biyetine girmek istediğini bildirmiştir. Fakat Yadigar Han'ın rakiplerinden 
biri de Çingiz sülalesinden Şeyban Han'ın neslinden olduğu rivayet edilen 
Küçüm Han'dır. 1556 yılında başlayan Yadigar Han ile Küçüm Han'ın 
mücadeleleri 1563 yılında Küçüm Han'ın İsker şehrini almasıyla tamamla
nır ve Sibir Hanlığı da yıkılmış olur.9 

Ülkesinde halkının çoğu Kamlık dininde olduğundan Küçüm Han, Bu
hara Hanı Abdullah Han'a müracaat ederek, İsker şehrine İslamiyeti öğre
tecek din alimleri göndermesini ister. Küçüm Han'ın çabalarına rağmen Al
tay, Yenisey, İrtiş ve Obi nehirleri boyundaki Türk kabileleri yaklaşan Rus 
tehlikesi sebebiyle eski adet ve inançlarını değiştirmeye muktedir olamaz. 
1580 yılında Rus komutanı Yarmak, ateşli silahlara sahip iki bin kişilik kuv
vetle Batı Sibirya'daki Çimkiffura (Tümen) şehrini ele geçirirler. 25-26 
Ekim 1581 'de Yarmak'ın idaresindeki Rus Kazakları Küçüm Han'ın mer-

7 Kafcsoğlu, İbrahim, "Kırgızlar", Tiirk Dünyası El Kitabı, 2. bs, 1. Cilt, Coğrafya-Tarih. 
Ankara 1992, s.150; Kurat, Akdes Nimet- Temir. Ahmet, "Sibir (Sibirya) Hanlığı", T!irk 
Diiııyası El Kirabı, 2. bs, 1. Cilt, Coğrafya-Tarih, Ankara 1992, s.437-438. 
8 Kurnt, Akdes Nimet- Temir, Ahmet, "Sibir (Sibirya) Hanlığı", Türk Dünyası El Kitabı, 2. bs. 
1. Cilı, Coğrafya-Tarih, Ankara 1992, s. 4)9. 
9 Kurnt, Akdes Nimet- Tcmir. Alımcı, a.g.m. s. 439-440. 
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ke1!İ İsker şehrini de işgal ederler. Küçüm Han, 1 584'te Yarmak'ı öldürerek 
İsker'i geri alırsa da 1587 yılında ateşli silahlara sahip 500 kişilik Rus kuv
veti İrtiş ve Tobol ırmaklarının birleştiği yerde Tobolsk şehrini inşa ederek 
istila siyasetlerine devam ederler. 1 598'de Küçüm Han'ın Güney ve Batı Si
birya'daki hakimiyeti bütünüyle sona erer. Ruslar daha önce Batı ve Orta 
Sibirya'da kurdukları kale ve şehirlere ilave olarak 1 60 1  'de Güney Sibir
ya'da Mangazay, Yenisey ırmağına Turu Han ırmağının döküldüğü yerde 
Turuhansk şehrini kurarak bölgeyi ele geçirirler.IO 

Kazan Hanlığı'nın 1 552'deki yıkılışından 30 yıl sonra Rusya'nın doğu 
sınırları bin kilometreden daha fazla genişlemiş, bir kaç milyon kilometre
karelik arazi Moskova'nın hakimiyetine ginniştir. Sibirya'da Ruslar, yerli 
halka yasak adı verilen ağır vergilerle zulme başlamışlardır. Söz konusu 
vergi halktan kürk olarak tahsil edilmekteydi .  Yasak ödemeyenler şiddetli 
cezalara çarptırılmışlardır. Her yıl miktarı katlanarak artan samur, tilki ve 
diğer av hayvanı kürkleri zorla toplanarak Moskova'ya gönderilmiştir. 

16 1 8  yılında Ket nehrinin Yenisey'e yaklaştığı yerde Makovski Kur
gan'ı kurulur. Buradan Rus kayıkları karadan sürüklenerek Yenisey'e nak
ledilir. 1 6 1 9  yılında Yeniseysk şehrinin inşası tamamlanır. 1 628 yılında Çar 
Peter zamanında Yenisey'in yukarı mecrasında Kızılcar (Krasnogorsk) ve 
orta mecrasında Abakan şehirleri kurulur. Bölgeye· Rus Kazakları süratle 
yerleşmeye başlarlar. Taygalardaki hakimiyeti kuvvetlendirmek için de bu
ralara karakollar yapılır. Böylece Ruslar, ormanlarda avlanan hayvanların 
kürklerini, kaynağında kontrol altırıa almış olurlar.11 

Giiney Sibirya'da XVII. yüz yılda Rus hakimiyetinin tesisiyle birlikte 
özellikle bazı müslüman Türk kabileleri Kazak ve Kırgız bozkırlarına göç 
etmişlerdir. XVII. yüz yılda Haii.za Pig gibi bazı Hakas kahramanları 
Ruslara karşı isyan etmişlerse de kısa dönemde elde ettikleri başarılar kalıcı 
olmamış ve Rus ordusu her defasında bu tür isyan hareketlerini şiddetle 
bastırmıştır. l 9 l 7 yılındaki Bolşevik devriminden sonra Hakasya, Krasno
yarsk Muhtar Cumhuriyeti'ne bağlanmış olup, halen bu idari yapı devam et

mektedir. 

10 Kurat, Akdes Nimet-Temir, Ahmet, a.g.m. s. 440-441. 
1 1  Kurat, Akdes Nimet- Temir, Ahmet, a.g.m. s. 445-446. 
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1. BÖLÜM 

A. HAKAS DESTANLARININ TEŞEKKÜL DEVRİ 
VE DESTANLARDAKİ TARİHİ TABAKALAR: 

Kazılardan elde edilen tarihi materyaller ile runik harfli yazıları bir ta
rafa bırakılacak olursa, XX. yüz yıla kadar, Hakasların yazılı bir edebiyat
larının olduğunu söylemek zordur. Buna karşılık çok zengin bir sözlü ede
biyatları vardır. Hatta denilebir ki Hakas kültürünün yüz yıllar ötesinden 
günümüze ulaşmasında sözlü edebiyat en mühim taşıyıcılardan biri olmuş
tur. Nımaxtar(hikaye ve masallar), sııt(ağıt), tapçang nımaxtar (bilmeceler), 
ır, sarın,  taxpax(türkü) kög (şarkı), alıptığ nımaxtar(destanlar) sözlü edebi
yatın belli başlı türlerindendir. Bilhassa alıptığ nımaxtar, (kahramanlık des
tanları), xayçının ("kayçı" destan anlatıcısı) şahsiyeti, icra usulleri, muhte
vası ve motifleri ile doğumdan ölüme kadar Hakas Türklerinin hayatında 
özel bir yere sahiptir. 

Hakas destanları ile eski Runik harfli Köktürk ve Yenisey yazıtları , d i l ,  
üslup ve ideal bakımından paralellik arz etmektedir. Bu yüzden Hakas kah
ramanlık destanlarının teşekkülünü tarihi bakımdan Köktürk çağı öncesine 
kadar götürebiliriz. M. A. Ungvitskaya'ya göre destan metinleri dikkate alı
nırsa, Hakas kahramanlık destanlarını Tagar-Taştık dönemine kadar çıkar
mak mümkündür. Kahramanların karakterleri ve temalar Hakas devletinin 
kurulmasından önceki devirlerde meydana gelmiştir . Mitolojik ve tarihi de
virlerin bir çok hatırası destanlarda saklanmıştır. Bu hususta, kamlık dinini 
son yıllara kadar devam ettiren Altay, Hakas, Tuva ve Saha Türklerinin des
tanlarında oldukça zengin örneklere rastlanmaktadır. Meseıa, burada ince
lememize konu ettiğimiz Altın Arığ destanı ile Köktürklere ait Kültigin abi
desi dil, üs!Gp ideal va anlayış bakımından aynı özellikleri aksettirmektedir. 

Teiiri yarlı'5azu '5utum bar üçün 
Tann bağışlasın ilahi /ütfum olduğu için 
ülügüm bar üçün 
Kısmetim olduğu için 
ölteçi bodunug tirgürü ıgıttım 
Ölecek halkı diriltip doyurdum. 
yalaii bodunug tonlug 
Çıplak halkı giyimli 
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çıgan bodunug bay 1$:ıltım 
Yoksul halkı zengin kıldım 
az bodunug üküş 1$:ıltım 
Sayıca az olan half<ı çoğalttım ı2 

Türk devlet geleneğinde,"açları doyurmak, çıplakları giydirmek", iyi 
hükümdarın vasıflarından biri olarak kabul edilmektedir. Alım Arığ desta
nında da, bu vasıflara ilave olarak, "atı olmayanı, ata bindirmek, öksüz tayı 
at etmek , öksüz çocuğu er olarak yetiştirmek" gibi hususlar da yer almıştır: 

Xalıx çonğa ülgü-çarğızın salğan. 
Halkın üzerinde hakimiyet kurmuşlar. 
Adı çox kizee at mündirgen, 
Atı olmayanları ata bindirmiş, 
Kibi çox kizee kip kizirgen. 
Giyimi olmayanbra kıyafet giydirmiş. 
Ökis xulunnı at öskirgen, 
Öksüz tayı yetı�·tirip at etmiş, 
Ökis olğannı ir öskirgen. 
Öksüz oğlam yetiştirip, erkek etmiş. 
Xannığ Xılısnaii Taptaan Mirgen 
Kanlı Kılıç ile Taptaan Mirgen 

şeklinde Köktürk yazıtlarında olduğu gibi destan kahramanı Altın Arığ'ın 
neslinden gelen Kanlı Kılıç ve Taptaan Mirgen tıpkı Bilge Kagan gibi hal
kını huzur ve refah içinde yaşatmayı amaç edinmiştir. 

Eski Türkçe üzerinde çalışan araştırcılardan , A .N. Bernştam, "Orhun 
abidelerinde epik karakter bulunduğunu; özellikle Kültigin'in mezar taşı 

üzerindeki yazının manzum olduğunu öne sürmektedir.13 Bu hususta Rus 
araştırıcı P. A. Falev, "Kahramanlık destanları ile Orhon yazıtları arasında 

irtibat kurmak yanlış değildir" demektedir.14 İ .V. Stebleva, ise Bilge Kağan , 

12 Kurat, Akdes Nimet· Temir, Ahmet, "Sibir (Sibirya) llanlığı", Türk Dünyası El Kiıabı, 2. 
bs. 1. Cilt, Coğrafya-Tarih. Ankara 1992, s.439. 
13 6epHwTaM, A, H, Cou11aJ11,Ho-3KOHOMH'leCKHll cTpoı1 OpxoHo-EHHceftcK11ı1 

TıopoK VI-VHI. BB, Mocırna-neırntırpall 1946, <.:Tp. 22. 
14 t�aJICB, n. A. 'KaK CTpOHTCR Kapa KHpni3KaR OHJIHHa, HayKa 11 

npocseweHHe., Ho 1. TawKeHT 1922, CTp. 22. 
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Kültigin ve Tonyuyuk yazıtlarını değerlendirirken bu eserlerin tarihi kahra
manlık şiirleri olabileceğini belirterek , Türk destanları ile ilgisi üzerinde 
durmuştur.15 Ayrıca, V. M. Jirmunskiy ve Muhtar Avezov, Kültigin ve Ton
yukuk abideleri ile Manas ve Altay, Sayan ve Hakas Türklerinin destanları 
arasında bir münasebet kurulabileceğinden söz etmişlerdir. ı6 

Eski Hyagas devletinin kültür mirasından sayılan Yenisey mezar taş
larında güney Sibirya'daki Türk destanlarına benzer bir sosyal sınıfın varlı

ğından söz etmek mümkün görünmektedir. Sözü geçen mezar taşlarında ka
gan , ajo, tutuk, tarhan , alp, bek gibi sosyal statüyü tarif eden unvanların ben
zerlerine günümüz Hakas destanlarında da rastlanmaktadır. Kahramanlık 

destanlarında hanlık makamında xadarğan malnıl'ı eezi, albat xalıx-çonnıi'i 
xanı- pigi (yetiştirilen hayvanların sahibi sayısız halkın hanı ve beyi) otur
maktadır. Han-beyin en önemli vasıflarından birisi "alıptığ(kahraman

lık)"tır. Destanlardaki şahıs kadrosunda diğer alıptar(alıplar)ın da önemli 
yeri vardır. Mezar taşlarında en alt tabaka olarak kara bodun, destanlarda 
ise, "xalıx-çoii" bulunur. Ancak, destanlardaki yönetici sınıf Yenisey mezar 
taşlarındaki kadar ayrıntılı ve açık olarak tasvir edilmez. Hatta destanlarda

ki olayların akışında halkın yönledirici ve belirleyici bir rolü yoktur. Maruz 
kaldıkları olumsuz olaylar karşısında tepkilerini "uluğ sııtxa tüzerge (matem 
tutup ağlamak)" suretiyle dile getirirler. 

Bütün eski Türk abidelerinde olduğu gibi Yenisey Elegeş yazıtında da 
kahramanlık ön plandadır. "Yüz er kadaşım uyarın üçün .. sizima adırıl

tım(Yüz kahramanla savaştığım için sizden ayrıldım)" .J7 

Hakas destanlarının pek çoğunda kaiıramanların okuma yazma bildik
lerinden söz edilmektedir. Bu husus, medeniyet bakımından gelişmişliğin 

ölçüsü ve diğer kavimlere göre üstünlüğün ifadesidir. Han Mirgen destanın
da; 

"Xan Mirgen taplada tanıp 
Han Mirgen iyi anlayıp 
Tadırada xığır tur. 
Yükses sesle ve hızlı okuyor " 

l5 Crefi;ıeea, 11, 5., no33HJI TıopKOB, YI-YIII. 5eBKOO, MocKea 1965, CTp. 61. 
16 YHrBHUKaH, M. A., 'Bonpocbı JlHTeparypoeeııeHHH, XaKa<.:<.:KHe 

rcpoH<ıeCKHe Cı<a3aHHH� CeMellHHe XpoHHKH H naMHTHHKH 1-1ettHcel1cKoM 

llııcbMeHHOCTH Coeerc1<aH TıopKOJJOTHR, Ho,Z, 1973, crp. 71-83. 
17 Orkun, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazırları. 2 bs. Ankara 1987, s. 590. 
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şeklindeki kayıııan kahramanın süratli ve yüksek sesle okuduğu ve okudu
ğu şeyi hemen kavrayacak seviyede öğrenime sahip olduğu anlaşılmakta
dır.18 Altın Arığ destanında ise, Çibetey Han ve yakın arkadaşı Hulaıay, be
bek bekleyen eşlerini yurtlarında bırakıp, savaşa giderken , doğacak çocuk

larının kendilerini takip edip bulabilmesi için , yolda, önce bronz tapınağa, 
daha sonra da kalın bir ağacın gövdesine not yazıp , alımı imza ederler. Hu
laıay, bronz tapınağa şöyle yazar: 

Xulaıay, Xara xula attan tüs parıp, 
Hulatay, atı Kara Kula'dan inip, 
Çis obaağa piçik pasça: 
Tunç tapmağa yazı yazar: 
"Alğan kizim Pora Ninci ıoğıs 
«Eşim Pora Ninci dokuz 
Ayda aylığ xaldı. Toğıs aydağı 
Aylık hamileydi. Dokuz aylık 
Palanı törize, adazı Xulatay 
Çocuğum doğunca, babası Hulatay 
Mınnafi irtip parğan, 
Buradan geçip gitti, 
Mını körip sürissin" .  
Bunu görüp takip etsin.» 
Altına xolın salıp, "Xulatay" 
Alıma imza atıp, «Hulatay», 
Tip pazıbısxan . 
Diye yazmış. 
Çibetey Xan Xara küren attan 
Çibetey Han, atı Kara Küreıı'den 
Tüs kilgen, çis obanıii pir sarina 
İnip, tunç tapınağın bir tarafına 
Piçik pazıbısxan: 

\Yazı yazmış: 

18 Mailttorawesa, 5. E., 0Er:ı-ıLJeC�ıte MOTHl.lbl fülCbMa y XaJ<aCOB H HX 

HCTOpHLJec1<11e OCHOııbı Y•ıeııbıe 3an11cK11 XaKacc:Koro Hay•mo 

J1ccJTe.aoaarc,1bcKoro J1Hc:T11ryra Jl3bt�a, llıuepcrypbt 11 ıtcrop1111 Bbrn XX CepH>ı 

!PHJlOJIOrHLJeCJ<af! Ho:3 1975 CTp. 66, 63-80. 
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"Alğan kizim Alıp Xan Xıs altı 

«Eşim Alp Han Kız, altı 
Ayda aylığ xaldı. Altı aydağı 

Aylık hamileydi. Altı aylık 
Palanı törize, 
Çocuğum doğunca, 
Adazı Çibetey Xannı süris parçaısa, 
Babası Çibetey Han'ı takip ederek. 
Mınnaii pilip sürissin". 

Bundan·öğrenip izinden gitsin.» 
Altına,"Çibetey Xan" tip pazıbısxan. 

Altına, «Çihetey Han» diye, yazmış. 
(Altın Arığ metin 2643-2663) 

Destanlardaki söz konusu ifadelerden hareketle, Hakasların çok eski 
tarihlerden beri yazıyı bilip kullandığı. Hakas araştırıcılar tarafından ileri 
sürülmektedir. 

ALTJN.ARIG DESTANININ TEŞEKKÜL DEVRİ: 

Altın Arığ destanının teşekkül devriyle ilgili olarak araştırıcıların tes

pit eııigi yazılı bir kayıt ve tarih mevcut değildir. Güney Sibirya Türk des
tanlarında tarihi izler mitolojik devirle alakalı gibi görünmektedir. Ancak, 

destanda yer alan kahramanların tarihi devirlerde yaşayıp yaşamadıklarına 
dair arkeolojik veriler ip ucu olarak değerlendirilebilir. Türk destanlarında 
merkezi kahramanlar genellikle erkeklerdir. Kadın kahramanlar destanlarda 
zaman zaman ön planda görünseler bile bu hiç bir zaman erkek kahraman

ları gölgede bırakacak derecede değildir.19 Uygurların Nözügüm, Başkurt
ların Zaya Tülek ile Su Suluv, Hakasların Altın Arığ ve Altın Çüs (Ax Oy 

Attığ Alıp Han) destanlarında merkezi kahramanlar hep hanımdır. Altın 
Arığ da mitolojik özelliklere sahip bir kadın kahraman olarak halkı(xalıx

çon/albatı çon) için mücadele eden alp bir kızdır. O, halkının maruz kalaca

ğı felaketleri önlemek, onların yerine acı çekmek için yaratılmıştır. 

19 Özkan lsa, Manas ve Altın Anğ Dcstanı"ndaki Moıiflcr" Manas'ın J()()(). yılı 26-29 Ağustos 
1995 Bişkek., Ankara 1996, (Atatürk Kültür Mcrkezi'ncc basılıyor). 
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Alım Arığ ırın ırlabızıp, 
Alıııı Arıif, şarkısını söylüyormuş, 
Kiigin köglebizip odıradır: 

Türküsünü söylüyormuş: 
-Çobağa töreen Altın Arığ, 
-Sıkıntı çekmek için yaratılan Altın Arığ, 
Çonnııi üçün çobalıp. 
/faik için kederlenip, 
Ölerök künge tüstibis 

Öleceği güne yaklaştı, 
Ölcrge çörbis, Ax Sabdar, 
Ölüme yürüyoruz, Ak-Boz, 
Oylaza, oyla!-tip, 
Koşabilirsen, koş! diye, 
Ax Sabdar attıı'I axsm, 

Atı Ak-Boz'wı dizginini, 
Çada tüzibizip. çayxap odır.-
Arkaya doğru gerilerek, çekmekteymiş. 

-İnege töreen Ahın Arığ, 

-Sıkıntılar için yaratılan Alım Arığ, 

İlniıi üçün inelip, 
Yurdu için sıkıntı çekip, 
İrtergc çörbis. Ax Sabdar. 
Tükenmektedir, Ak-Boz. 

Kadın kahraman Altın Arığ, evlenmez. Halkın mutluluğundan başka 
dünyevi bir talebi yoktur. Altay Sın ve Kirim Sın'ın üzerinde oturup hayvan

ları otlatır, yurdunu düşman saldırılarından korur. Gerektiğinde bükülmez 
kanatlı Ak-Boz atıyla(Ak Sabdar At) bizzat savaşlara tutuşur ve muazzam 

gücü ile bu savaşları hep galibiyetle bitirir. 
Hakas kahramanlık destanlarındaki kadın kahraman tipi, anaerkil bir 

dönemi akla getiriyor. Hakasya'daki Tagar devrine ait arkeolojik kazılar ya
pan S. V. Kiselev, bir çok asker mazarına rastladığını belirtmektedir. Kise
lev, bu mezarlarda sadece erkek değil, kadın kahramanların da bulunduğu
nu kaydetmektedir.20 M. A. Ungviıskaya, orta asır destanlarına nisbetle, es-

20 KHcencs, C. B., lJpı:aHflfl 11cropllR IOıırHoi1 C11611pu., Mocı<ea -JleHHHrpa.ll 1946: 

Kpar1<Hİ1 O•ıepK LJpesne11 11crop1111 Xa1:ocos., AGaı<aH 19�4. 
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ki destanlarda kadın kahraman tipinin daha fazla yer aldığını ifade etmekte
dir.2 1  V .  E. Maynogoşava, eski destanlardaki kadın tipini, bütün olaylara yön 
vererek insanları hakimiyeti altında tutan kahraman-deha olarak nitelendir
mektedir.22 Bütiin bu bilgilerin ışığında, merkezi kahramanın kadın olmasın
dan hareketle, Altın Arığ destanının, milattan önceki devirlerde teşekkül etti
ğini söyleyebiliriz. 

8. HAKAS DESTAN ANLATICILARl: 

Hakas Türkleri'nin sözlü edebiyat verimleri içerisinde destanlar özel bir 

yer tutar. Bilhassa al ıptığ nımax olarak adlandırılan kahramanlık destanları 
Hakas Türkleri arasında haycı adı verilen destan anlatıcıları tarafından muay
yen usüllerdc, xomıs ve çatxan adlı musiki aletleri eşliğinde ve belirli bir se
yirci ve dinleyici kitlesi huzurunda icra edilir. Bu unsurlardan birisi eksik ol
duğunda destan usiilüne uygun olarak anlatılmamış sayılır. Usta-çırak gelene
ği içinde yetişen haycılar, destanın icrasında gösterdikleri k�biliyet ve sanat 
gücüne göre ulug haycı, kiçig haycı ve huruğ haycı olmak üzere üç gruba ay
rılırlar. Bazı haycıların yetişmesinde Anadolu aşıklarında olduğu gibi, komp
leks rüya motifinin qnemli bir yeri vardır. Mesela. ünlü haycı Stepaıı Egoro

viç Burnakov, haylayarak destan anlatma yeteneğine, b ir rüya sonucunda sa

hip olmuştur. O. Ölen Çazı(Ak Pelit Ovası, Rusça yeni adı Nijni Sırı'dır)'nın 
Taştıp bölgesine geldiğinde yorgunluktan uyuyup kalmıştır. Rüyasında dağ

da bir mağarada ak elbiseli bir ihtiyarla karşılaşır. Burnakov, yakınındaki du

vara dayalı duran homısa yanaşıp eliyle dokununca çok güzel sesler işitir. Kö
şedeki ak elbiseli ihtiyar "çal evladım çal" deyince , Burnakov bir müddet xo

mıs çalar ve daha sonra uyanır. Xomısa göre daha zor bir musiki aleti olan çat

xaıı çalmayı dener. Onda da çok başarılı olur. Artık o, xomıs veya çatxan ça
larak kendiliğinden alıprığ nımax okuyan usta bir destancı olmuştur. Hakas 
destancıları. rüyada ruhun telkin ve teklifiyle, usta haycı olunacağı inancında
dırlar. Burnakov'un ifadesine göre, kendisinin haycı olmasını hay eezi'nin ru
hu sağlamıştır.23 Onun bu konuyla ilgili olarak aıılaıtLğı başka bir hadise de 

21 YttrBHUkUI, M. A., Bonpocbl llHTepaTypoecııl;!HHll XakaCCKHe repOH<ıecıme 

CKa3aHıuı- CeMcmme XpoHHKıi H naMllTHHKH 11eHHCe11c�OM llHCbMeHHOCTll Cosen:1<aH 
lillpliOJIOnlR, H0:2, ı973, CTp. 73·74. 

22 YttrRHUKa�. M_ A., a g,.m., s. 74 
23 Maırnorawcea, 5. E., ·o TpaııHuHOHHOM 6bıTOaHlllt Xai'acct(Qro repOHllCCKOro 

Jnoca-a.11blrıTblb HblMax Y•ıeHbte 3anı1cK11 XaKaccKoro Hav•ıHo fkc.11c11ooarcJ1bch·oro 
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şöyledir: Gezilerinin birinde I3umakov, yakındaki bir evde İrzeley adlı bir 
haycının alıptığ nımax okuyacağını duyar. Akşam oraya gider. Oda insan
larla doludur. Çatxanın arkasında görünüşü itibariyle pek dikkati çekmeyen 
orta yaşlı biri oturmuştur. Alıptığ nımax okunmaya başlandığında pencere
den birisi İrziley burada mı, diye sorar. İrzeley destana ara verir. Dışarıya 
çıkar, fakat etrafta kimseyi göremez. İçeriye girip okumaya devam eder. O 
andan itibaren sesindeki olağanüstü güzellik herkesin dikkatini çeker. Bur
nakov, irziley'in sesindeki güzelliğin, hayın yani gırtlaktan çıkan sesin ru
hundan başka birşey olmadığını biraz önce İrzeley'i çağıranın da bu sesin 
ruhu olduğunu belirtmektedir.24 

Destan anlatmaya, haylamak adı verilmektedir. Haycılar destanı gırt

laktan söylerler. Türkmen bagşıları, Kırgız manasçıları ve Altay kayçıları 
gibi haycılar da konu, tema ve olayın akışına göre gırtlaklarını boğup, kısa
rak destanı müzik eşliğinde anlatırlar. Bu tarz ezgili seslendirmenin izleri
ne, Türkiye'deki Güney Anadolu Türkmenlerinde de rastlanmaktadır. Toros 
dağlarındaki çeşitli yaylalara çıktıklarında Türkmenler höllü adı verilen ez
gilerini de tıpkı Altay ve Hakas destancıları gibi gırtlaktan söylerler. Ancak, 
Türkmenler, güney Sibirya'daki Türk destancılarından farklı olarak höllü 
okurken parmaklarıyla gırtlaklarına bastırırlar. Uluğ haycılar, gırtlak oyun
larını maharetle yapan, xomıs ve çatxanı ustalıkla çalan zengin bir destan re
pertuvarına sahip kimselerdir. 

Destan anlatıcısı haycılar(Altay Türklerince kaycı), olağanüstü güce 

sahiptir. Düğün,  ölüm ve av merasimlerinde söyledikleri alıptığ nımaxlarla 
dini anlayışlarının gereği oları bir takım pratikleri de yerine getirdiklerine 
inanırlar. Hakas Türklerinin inanışlarına göre ölen bir kişinin xut'u (kut, ru
hu) kırk gün insanların arasında gezinirmiş. Bu sebeple ölen insanı ve evini 

11HCTHTyTa S13b1Ka , f/HTepeTypbl H HCTOpHH., Bbın XJV, CepH Si cjıHJIOJIOrH<ıecKası 
Ho, 1 ı 970 cTp .. ı ıo- ı ı ı, Destan söylerken hayın( sesin) ruhunun, haycı'(destan anlatıçısı)ya 
gelişi ile ilgili bir başka pratik de şöyledir: Üst Çulya Askiz bölgesinden Soyon Borgoyakov 
0896-!933) adlı haycı, gençliğinde ayağını incitmiş ve birden bronz renkli homıs (kopuz) sesi 
duymuş. Dışarıya çıktığı zaman küçük ayaklı bir insanın elinde bronz renkli kopuzu tuttuğunu 
görmüştür. llayın(sesin) ruhunu taşıyan bu adam. Soyon Borgoyakov'a alıptığ nımax. okuyan 
büyük bir haycı olacağını söylemiştir. Bundan sonra Borgoyakov yatar ve uyandıktan sonra 
homısı son derece yetenekli çalan bir haycı olur(bkz. MaiiHorawesa, 6. E., ·o Tpa.aHUHOH
HOM 6bITOaHHH XaKaccKoro repoH<ıecKoro Jnoca-aJibınTbir ııbıMax Y<Jettı,ıe 
3an11cKH XaKaccKoro Hay<ıtto HccJ1c,aoea TCJlcKoro f1HCTHTyra sıJbIKa 
f:Teper_ypbl H HCTOpllll Bı,ın XIV, CepHll <j>HJIOJIOrH<leCKası Ho, 1 1970 CTp. 111). 

Mafıııorawesa, 6. E., a.g.e. s.111. 
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kötülük ve felaketlerinden korumak için haycının sabaha kadar alıptığ n ı 
max okuması gerekmektedir. Böylelikle cin ve şeytanlarla, şerir ruhların ce
nazeye yaklaşamayacağına inanılmaktadır. Çünkü şerir ruhların destanın 
devam edip etmeyeceğine göre harekete geçtiği kabul edilmektedir. Usulü
ne uygun olarak okunan alıptığ nımax ve haycının hayının gücü karşısında 
hiçbir şey duramaz. Şerir ruhlar icra sırasında orada bulunan destan kahra
manlarının ruhlarına karşı gelemezler. 

Eskiden bütün Hakas Türkleri alıptığ nımaxın manevi gücüne inana

rak ölen bir kimsenin cenazesine haycı çağırırken şimdi sadece bu adetin ba
zı yerlerde yaşadığı görülmektedir. Ayrıca, haycının günümüzde cenaze 
merasimlerine davet edilmesi daha çok kaybedilen kişinin yakınlarının duy

dukları acıyı hafifletmek amacını taşımaktadır. Alıptığ nımax okunurken 

haycının cenazenin yanında yalnız olması gerekmektedir. Diğer insanlar ise 
onu dışarda veya başka odalarda dinlemektedirler. Destan anlatıcısı hayla

dığı kahramanlık destanıyla kötü ruhlarla tek başına mücadele edecektir. 

Haycılar alıptığ nımaxları akşamdan itibai·en havanın aydınlamaya başladı
ğı vakte kadar bütün gece boyunca okumaktadırlar. Dinleyicilerin bu süre 
zarfında uyumamaları gerekmektedir. Destan anlatılırken uyuyan kimsenin 
ömrünün kısalacağına inanılmaktadır. Cenaze merasimlerinde sabaha kadar 
kahramanlık destalarınının okunması geleneğinin bugün Kaçinler arasında 
yaşamakta olduğu belirtilmektedir.25 M. K. Dobrov 'a göre, eskiden Hakas
lar arasında insanların alıptığ nımaxı rastgele bir yerde vakitsiz okumaları 

hiilinde başlarına bir felaket geleceğinden korkulmaktaymış .. Nitekim genç 
bir hanım bu geleneğe uymadığı için ani şekilde hayatını kaybetmiştir. 

ALTIN ARIG DESTANININ ANLATICISI 
SEMEN PROKOPYEVİÇ KADIŞEV: 

Metnini , Hakas Türkçesinden vererek Türkiye Türkçesine aktardığı
mız Altın Arığ Destanı'nın bu rivayeti, ünlü Hakas haycısı Semen Prokop
yeviç Kadışev'den derlenmiştir. Kadışev, 1885 yılında Kuzey Hakasya'daki 

Şira bölgesinin Çooxçıl köyünde doğmuştur.26 Uzun yıllar Troşkin kasaba-

25 Mafittoraweaa, 5. E., a.g.e. s. 1 08. 
26 AJITb/H Apblf"., Xaiillbl (Anlatan): c.n. KatıblWeB, naJblJlral! nill i KKC THMHeeH (der
leyip yazıya geçiren): T. r. TaLteeua, ArCiaı ı  ı987, CTp. 228-229. 
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sında yaşamıştır. Aslen Kızıl(Xızıl) uruğundandır. Daha sonra Abakan'a yer
leşmiştir. Semen P. Kadışev'in yetişmesinde Ax Hüs bölgesinin Tarçı 
köyünde yaşayan ve ünlü bir haycı olan amcası Kadışev Slo ile karısı Bar
şeva 'nın çok büyük emeği olmuştur. Onun babası Prona da aynı zamanda 

bir haycıdır. Amcası Kadışev Slo, Hakasya'da Pyotr Vasilyeviç Kurbijekov 
( 1 9 1 0- 1 966) gibi pek çok haycının da ustasıdır. Kadışev, haycılık sanatıyla 
ilgili ünlü haycı Hara Matpıya'dan da çok şey öğrenmiştir. Repertuarındaki 
bir çok destan ile geleneğe ait bir kısım bilgileri Hara Matpıya'dan dinlemiş

tir. Kadışev, güzel ve içli sesiyle bütün Hakasya'da sevilmiştir.27 Davet edil
diği köylerde(aal) yapılan cenaze, toy gibi merasimlerle muhtelif pairamlar
da ortama uygun sevinçli yahut kederli yapıdaki ezgileri ve şiirleri ustlalık

la seçip xomısla çalarak destanlar haylamıştır. 1 977 yılında vPfat �rlı>n K <ı

dışev. gerek destan hay lamadaki geleneksel usullere uygun biçimdeki icra

sı, gerekse zengin repertuarıyla haklı bir şöhret elde etmişti. İ lk defa V. İ .  
Domocokov 'un derlediği iki destanı 1 95 1  yılında Abakan'da yayımlanan 
Alıptığ Nımaxtar kitabına giren bu ünlü haycının otuz kadar destan bildiği 
ifade edilmektedir. Söz konusu destanlardan Altın Arığ, Han Kiçegey, Kün 
Tengis ve Ay Huuçın adlı dördü, 1 958 yılında Abakan'da Altın Arığ adlı ki

tapta toplanarak yayımlanmıştır. Aynı yıl Ax Çibek Arığ adlı destanı da ba
sılmıştır. 

Pyotr Vasilyeviç Kurbijekov ve Makar Konstantinoviç gibi ünlü des
tancıların reptuarında da bulunan Altın Arığ Destanı'nı en mükkemmel şe
kilde haylayan Semen P. Kadışev 'dir. O, birçok destan ile birlikte Altın 
Arığ'ı ilk defa 1 9 1 2  yılında, ikinci defa ise, 1 935'te amcası Kadışev Slo'dan 
dinlemiştir. Akademisyen T. G. Taçeyeva, Altın Arığ'ı ,  Semen P. Kadı
şev'den Çooxçıl köyünde 1955 yılında derlemiştir. Taçeyeva, ondan derle
diği diğer destanlarla birlikte Altın Arığ destanını l 958 yılında yayımlamış
tır. Araştırıcı, bu neşrinden l 9 yıl sonra, Altın Arığ Destanı'nı yine Kadı
şev'den derlediği Altm Çüs (Ax oy Attığ Alıp Xan)'le birlikte 1 987 yılında 
ilk tespit ettiği şekle uygun olarak, bilinmeyen bazı sözler için bugünkü Ha
kas Türkçesindeki karşılıklarını ihtiva eden bir sözlük ilave etmek ve desta
nı bölümlere ayırmak suretiyle yeniden yayımlamıştır.28 

2? Tal!eena, T.  r .. "XaKaCCKHH Xailıııırn C. n.  Kaıtbıweİı (K . 80-Jlernıo co llı ısı  
Poı1<ııeHHRl, Yl/c1111c 3an11�·1<11 Xaı<acccı<oro Hl111Hlll1.,  nbın. XI,  A<laKaıı 1 96S, 
CTp. 1 85 - 1 89. 
28 Tau ��Ba, T.r. , AJITblll A pbtr., c. 229. � 
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C. ALTIN ARIG DESTANININ MOTİFLERİ 

Köroğlu destanının Hazar ötesi Türk boylarından derlenen rivayetle
rinde, kahraman, mezarda doğar. Kahramanın atı ise sudan çıkan arık bir 
taydır. İğne ucu kadar ışığın dahi sızmadığı bir ahırda uzun süre beslenir, 
ancak ondan sonra soylu bir at olur. Kıratın uzun süre hiç ışık almayan ka
ranlık ahırda beslenmesi kahramanın mezarda doğuşuyla aynı kaderi pay
laşmasından kaynaklanmaktadır.29 Yani kahramanın doğuşuna parelel şe
kilde o da karanlık bir atemden bu dünyaya gelmiştir. Türk kahramanlık 

destanlarında kahramanların olağanüstü doğuşu motifinde mezar bu dünya
dan öbür dünyalara açılan kapı gibidir. Böylelikle kahramanlar, öbür 
dünyalarla, ötelerle haberleşerek olağanüstü bir kimlik kazanırlar. Altın 
Arığ, Kirim Tepe'de kutsal Ak Kayanın içinde Picen Arığ'ın babası Altın 

Sayzan'ca hareketsiz cisminden başı koparıldıktan sonra cansız bir beden 

şeklinde dururken Huu İney tarafından bengi suyun, kendisi ve atı Ak 
Boz'a sürülmesiyle birlikte canlanır ve dünyaya gelir.30 Hakaslar'da, kahra
manlık destanları gece anlatılır. Diğer bazı Türk destanlarıyla Köroğlu'nda 
olduğu gibi , Altın Arığ destanında da, kahraman ile atı hep aynı kaderi pay
laşırlar. Dünyaya gelişleri, ölümleri ve ad almaları aynı zamanda olur. Kah
raman kendisini tanıtırken, adı ve unvanıyla birlikte atının adını da anar. Bu  

durum Altın Arığ'da sadece destandaki merkez'i kahraman için değil, ikinci 

ve üçüncü derecedeki diğer kahramanlar için de aynıdır. Kendilerini takdim 
ederlerken onlar, ad ve Unvanlarının yanı sıra atlarının adını ve vasıflarını 

da söylerler. Altın Arığ'ın "bükülmez kanatlı Ak-Boz At"ı (Xıybas xanattığ 
Ax Sabdar At) Köroğlu'nun Kırat'ı gibi mesafeleri uçarak kateder. Hatta 
Ak-Boz at, gök yüzünün derinliklerinde uçmasıyla, Köroğlu'nun Tobol ri
vayetindeki tulpar ile Elazığ rivayetindeki ayaklarına çamur ve toz dokun
mayan kırattan daha fazla olağanüstü niteliklere sahipfü.31 Köroğlu'nun atı 

29 Boratav, Pertev Naili,  Köroğlu Desıaııı., Ankara 1 93 1 ,  s. 58 65; Yıldınm, Dursun, " Köroğlu 
Desıanı'nın Orta Asya Rivayetleri" Köroglu Semineri Bildirileri, Ankara 1 983 , s . 1 03- 1 1 4 .  
30 AllTblll ApblF., XaHl!bl (Anlatan): C . . n.  Ka.QbJWen, naJbl.llraH n ı <ı l KKe THMHeeıı 
jlleJ>.lleHHn HaJblfla rel!Hpeııı, T. r. Tal!eeııa, Ar6aH 1987, CTp .. 228-229. 

1 Boratav, Pertev Naili. a.g.e., s.60, 66; repor.11b1,, lYJ>KMetı Xa.11K Enoc1>1, 
TaHHaJ>.llbıraıı, Ara ronwyr, Awra6ar l 94 ı ,  c. 9; Özkan, İsa, Yusuf Bey-Ahmet Bey 
(Bozoğlan Destanı) Destanı., Ankara 1989, s . 11 .  
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bengi su içmiş, Ak Boz at da dünyaya gelirken bengi suyun kendisine 
sürülmesiyle canlanmıştır. Dokuz kulaç boyunda,  altın yeleli ,  altın toynak
l ı ,  vadi gibi geniş sağrılı Ak boz at destandaki diğer atlardan çok farklıdır. 
Alıın Arığ Destanında, Altın ·Arığ, büyük alp olduğu için, sıradan insanlar 
ve diğer alplardan farklı özelliklere sahiptir. Meselii onun ruhu, bedeninde 
değil, insanların ve yırtıcı kuşların bile ulaşamayacağı uzaklıktaki iki başlı 
guguk kuşundadır. Kötü niyetli Pora Ninci, bu sırrı öğrenip, guguk kuşunun 
bir başını koparınca, Altın Arığ'ın atı , Ak Boz, can verir; diğer başını kopa
rınca ise, Altın Arığ ölür. Altın Arığ'ın cesedi, beyaz kum yığınına, Ak
Boz'un cesedi ise, kızıl kum yığınına dönüşür. Daha sonra yaşlı bir adam, bu 
kum yığınlarından hem Altın Arığ'ın, hem de Ak Boz'un birer küçük kemi
ğini bulur ve onlara sihirli bastonunu dokundurarak,  Ay Mergen adlı kahra
man ile onun atı Ak Oy'un yaratılmasına vesile olur. Ay Mergen , Altın 
Arığ'ın topuğundaki küçük bir kemikten, Ak Oy ise, Ak Boz'un toynak ke
ıniğimlen yaratıldığı için, onlara kıyasla küçüktürler. Ak-Boz'un sağrısı ko
caman vadi ve ağzı derin uçurumlara benzerken, Ak Oy , ona kıyasla tavşan 
büyüklüğündedir.32 Altın Arığ destanı, motif bakımından müstakil bir ince
lemeye konu olacak ölçüde zengidir. Biz burada sadece bazı motiflere te
mas etmekle yetinmek zorunda kaldık . 

32 Özkan Isa, "Manas ve Alım Arığ Destanı'ndaki Motifler" Maııas 'ııı 1000. Yılı 26-29 .1\ğıısıos 

1995 Bişkek., Ankara 1996. (Atatürk Kültür Mcrkczi'ncc basılıyo r). 
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il. BÖLÜM 

A. ALTIN ARIG DESTANININ ÖZETİ 

Yeryüzünün, dağların ,  tepelerin ,  madenlerin, göllerin, denizlerin,  or
manların meydana gelmesini tasvir eden mısralarla başlayan destan metn i ,  
olayların geçtiği mekanın canlı tasvirleriyle devam eder. Derin göllerin 
içinde büyülü balıklar, ağaçlarda sincaplar oynamakta, kuşlar uçmaktadır. 
Heybetli Altay dağının eteklerinde, uçsuz bucaksız Ak deniz uzanmaktadır. 
Ak çiçekli vadilerde aygırlı yılkı lar yayılmaktadır. Ak denizin kıyısında hal
kın yaşadığı büyük köy kurulmuştur. Köyün ortasında hanın güzel ve beyaz 
evi vardır. Evin önündeki direğe ak yeleli Ak Boz at bağlanmıştır. Güzel ve 
beyaz evde halkın hanı-beyi , yetiştirilen hayvanların sahibi Picen Arığ ya
şamaktadır. 

Picen Arığ, bu güzel yurdun gerçek hakanı Alp Han ve hanımı Ak Ölen 
Arığ, ömrünün son yıllarında dünyaya gelen oğullarını yetiştiremeden 
öldüğü için altı yaşındaki Çibetey Han' ı  yetiştirmekle görevlendirilmiştir. 
Çocuk büyüyünceye kadar ülkenin hanı Picen Arığ olacaktır. Ancak, başka
sının çocuğunu büyütmekle, bir şey kazanamıyacağını, ülkeye han olamaya
cağını düşünerek, bir gece geç vakitte babası Altın Sayı.an'a danışmak üze
re, kardeşi İcen Arığ ile beraber yola çıkar. Babaları bu düşünceyi doğru 
bulmaz, yurdu koruyan sonsuz iradeli, kudretl i  Huu İney'in böyle bir şeye 
izin vermeyeceğini söyleyerek , kızını iktidar hırsından vazgeçirmeye çalı
şır. Picen Arığ, Huu İney'in var!ığını tehlike saymadığını söyleyince, köyün 
ardında, Kirim dağının zirvesindeki altı sivri başlı Ak kayanın içinde ölüm
süz kahraman Altın Arığ ile, altın yeleli ,  altın toynaklı atı Ak Boz'un,  vata
nı ve Alp Han'ın soyunu koruduğunu anlatır. Picen Arığ, babasını ikna ede
meyince, gece karanlıkta kendilerini korumak amacıyla ondan aldığı canlı , 
sihirli kılıçla Ak kayadaki Altın Arığ ile atı Ak-Boz'u ve altı yaşındaki Alp 
Han'ın oğlunu, başlarını kesmek suretiyle öldürür. Babası Altın Sayzan, kız
larının yaptığı işi tasvip etmemekle beraber, ona yardım etmek zorunda ka
lır. 

Picen Arığ, hanların giyindiği altın yakalı elbiseyi giyinip, hanların 
kullandığı altın bastonu elinde tutarak , halkın hanı-beyi olmuştur. Halka iyi 

1 7  



davranmaz: semiz hayvanları kestirmeyerek onları ölmüş hayvan etiyle bes
ler. l'icen Arığ birgün , han kıyafetlerini giyinip, beyaz ve güzel evin önün
de dururken, uçup giden dişi ala kuzgun ile erkek, kara kuzgunu görür. Ala 
kuzgunu tutsak alarak, kanı kuzgunu, evlenmek istediği Sarı dağın etekle
rinde, Sarı denizin kıyısındaki halkın hanı-beyi Alp Saaday'a gönderir. Ka
ra kuzgunu, üç gün içinde dönmediği takdirde eşi ala kuzgunu öldürecegini 
söyleyerek tehdit eder. Üç gün sonra dönen kara kuzgun, üç gün içerisinde, 
çirkin ve güçlü kahraman Alp Saaday'ın geleceği haberini getirir. Gerçekten 
de, üç gün sonra Alp Saaday, gelir. Picen Arığ ve İcen Arığ, onu ağırl:ıyıp, 
yemek ve içki ikram ederler. Alp Saaday, Picen Arığ'a kendisini ne için ça
ğırdığını sorar. Picen Arığ, ülkelerinde onun gibi kahraman erkeğin bulun
madığını söyleyip, orada kalarak kendilerini himaye etmesini ister. Yemek 
sırasında rakı içtiği için sarhoş olan İcen Arığ ise, Alp Saaday'ın karşısında 
şarkı söyleyerek , ablasının güzel kız olduğunu, onunla evlenmesini istediği
ni ağzından kaçırır. Bu teklife kızan Alp Saaday, vedalaşmadan çıkıp gider. 
Ancak , Altay dağına yaklaştığı sırada, arkasına dönüp bakınca, Picen 
Arığ'ın kapının önünde durduğunu görür. Picen Arığ, ona son derecede 
güzel ve hoş görünür. Bunun üzerine fikrini değiştirerek , geri döner ve 
onunla evlenir. Üç gün üç gece süren düğünden sonra, Picen Arığ, Alp Sa
aday'a nerede yaşayacaklarını sorar. Alp Saaday, kahraman insanların vata
nını terk etmemesi gerektiğini, bunun için de kendi ülkesine gitmeleri ge
rektiğini söyler. Picen Arığ, halkını ve hayvanları zorla Alp Saaday'ın ülke
sine götürür. Karşı çıkanları, yürüyemeyen hayvanları vurarak,  yaşlı kadın 
ve erkekleri yolda öldürüp, ağaç dalına asarak ilerlerler. 

Onlar böylece yollarına devam ederken , Altay dağının üzerinde peyda 
olan üç kulaç boyunda bir bozkurt, güzel yurdunun viran olduğunu, ocak
larının yıkıldığını, bacalarının tütmediğini görür. Bozkurt uluyarak, şekil 
değiştirip Huu İney �Kuğu Hanım) adlı bir kadın suretine bürünür. Dizleri
ne vurarak, vatanı için göz yaşı döker. Tekrar kurt derisine bürünerek, hal
kın peşinden dağlar, dereler aşmış. onlara ulaşmıştır. Huu İney bu defa da, 
iki gözü görmeyen kız çocuğuna dönüşüp, ağlayarak, halka seslenerek , ne
den bu duruma düştüklerini sorar. Halkın arasında bulunan İney Kökçiıı ad
lı bir kadın, Hi.ıu İney'e olup biteni anlatır. Onlara yollarına devam etmesini 
söyleyerek, geri döner. Altay dağına çıkarak , boş kalan yurduna bakarken, 
boş kalan bir evin önünde duran Kara Kula adlı atı görür. Oraya yaklaşınca 
atın yanındaki yiğit , ona "anne", d iye seslenir ve onun annesi olduğunu söy
ler. Huu İney, biraz düşününce, bu yiğidin gerçekten de oğlu olduğunu ha-
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urlar. Huu İney, Hulatay adlı oğlundan Kara Kula atını eyerleyerek kendisi 
ile birlikte gelmesini ister. Birlikte Kirim dağına giderek , dağın zirvesinde
ki Ak kayaya giderler. Huu İney, hayvan gibi sesler çıkararak , kuş gibi öte
rek, Ak kayanın kapısının açılmasını sağlar. Ak kayanın içinde, İcen Anğ 
ve Picen Arığ tarafından başları kesilmiş olan Çibetey Han ile Altın Arığ ,.e 
atı Ak-Boz'u görürler. Huu İney, hayatı bahUsına, canlılık veren su(bengi 
su) ile Altın Arığ'ı ,  atını ve Çibetey Han'ı diriltir. Altın Arığ, Çibetey Han ve 
Ak Boz, Ak kayadan çıkarlar, Huu İney kayanın i�inde kalır. Çok geçmeden 
Ak kaya parçalanır. Kaya parçalanmadan önce, Huu İney, Alp Han'ın altı 
yaşında öksüz kalan oğluna kim olduğunu anlattıktan sonra, ona Kara Ku
la atlı Çibetey Han adını verir. Oğlu Hulatay'a, yaşça küçük olsa da Çibetey 
Han'a saygı göstermesi gerektiğini, çünkü onun ülkenin gerçek hanı olduğu
nu da söyler. Alp Saaday'ın ülkesine giderek , Picen Arığ ile İcen Arığ'ı 
öldürmelerini, halkı ve hayvanları yurda geri getirmelerini vasiyet eder. 

Altın Arığ ile Hulatay, atlarına binerler, Çibetey H an'ı ise uçan halıya 
oturtarak, Alp Saaday'ın ülkesine gitmek üzere yola çıkarlar. Yolda Hulatay . 
han olmak hırsıyla, Çibetey'i okla vurur. Altın Arığ canlanmıştır ama, şuuru 
henüz yerine gelmediği için. Hulatay'ın ettiği kötülüğün farkında değildir. 
Alp Saaday'ın evine vardıklarında Picen Arığ ile İcen Arığ korkuya kapılır
lar ama, misafirleri Altın Arığ ile Hulatay'ı ağırlamaktan da geri durmazlar. 
Altın Arığ, Sarı dağın üzerinden seslenerek , Hulatay'ın Çibetey'i öldürmesi 
konusunda kendisini ikaz eden yiğidi takip ederek Sarı dağa çıkar. Gerçeği 
ondan öğrenerek , geri döndüğünde. U u latay'ın Picen Arığ, İcen Arığ ve Alp 
Saaday'ı öldürdüğünü , otlardan ilaç hazırlayarak Çibetey'i diriltmiş olduğu
nu görünce onu cezalandırmaktan vazgeçer. 

Hulatay, Çibetey Han'ı Altın Arığ'ın Altay dağında kalarak hayvanla
ra bakması , köye inmemesi konusunda ikna eder. Bunun üzerine, Çibetey 
Han , Altın Arığ'dan Altay dağında kalarak, hayvanlara bakmasını ister. Al
tın Arığ, Altay dağında kalır, Hulatay ile Çibetey Han, halkı ile beraber mut
lu ve huzurlu bir hayat sürmeğe başlarlar. Çibetey Han, Han denizinin kıyı
sında yaşayan, dokuz kulaç boyunda, bükülmez kanatlı Han Pozırah adlı atı 
olan Alp Han Kız ile, Hulatay ise, Pora Han 'ın kızı Pora Ninci ile evlenir
ler. 

Hulatay ile Çibetey Han'ın hanımları bebek beklemektedir. Çibetey 
Han ile Hulatay , büyük köyün içinde ayran ve kımız içerek, rahatça yaşa
maktadırlar. Çibetey Han, Hulatay'a böyle bir hayatın kendilerine yakışma
yacağını söyleyerek . sefere çıkmaları gerektiğini söyler. Onlar başkalarının 
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yurdunu talan edip dönerken,  Altay dağının üzerinden baktıklarında, yurtla
rının talan edildiğini görürler. Başlarına gelen feliiketi ,  mallarına mal katma 
hırsına bağlayıp, pişmanlık duyarlar. Köye inip eşlerinden ayrıntılı bilgi al
dıktan sonra, perişan edilen,"sürülen halkı ve hayvanları aramak üzere, tek

rar yola koyulurlar. Hulatay ve Çibetey Han, yolda, önce tapınağa, sonra ka
lın bir ağacın gövdesine, kendilerinin peşinden geldikleri takdirde okuyup 
onları takip etsinler diye, doğacak çocuklarına hitaben notlar yazarlar. 

Çibetey Han ile Hulatay, Kara dağda altı alp ile savaşırlar. Bu arada 
Pora Ninci, çocuğunu dünyaya getirir. Annesinin adını taşıyan Hulatay'ın 
oğlu, babasını aramak üzere yola çıkar. Yolda, tapınakta ve ağaç gövdesin
deki yazıları görüp okur. Bu sırada Alp Han Kız ile Çibetey Han'ın oğlu, 
"babamın yazdıklarını mı okuyorsun", diyerek onun yanından geçip gider. 
Pora Ninci'nin oğlu, atını beğenmeyip, taşla vurup öldürür. Yürüyerek, ye
rin dibindeki Kara dağa ulaşır. Orada Çibetey ifan ile Hulatay düşman alp
larıyla savaşmaktadır. Parlak, altın düğmeli kıyafetli, altın yeleli Ak Boz at
lı Altın Arığ da, k<:ra yüzlü. kara taş gibi gözlü düşmanlarla savaşmaktadır. 
Pora Ninci'nin oğlu, Altın Arığ'a arkadan vurur. Altın Arığ, düşmana vur
ması için ikaz ederse de dinlemez. Bunun üzerine Altın Arığ, Hulatay ile 
Pora Ninci'nin oğlunu öldürmek zorunda kalır. Cesedini balıklara yem olsun 
diye Kara denize atar. 

Altın Arığ, çift tırnaklı mitolojik yaratık olan düşmanı ve diğer altı al
pı öldürdükten sonra, Kara Han' ın ülkesini Çibetey Han ile Alp Han Kız'ın 
oğluna verir. Ayrıca ona ve atına ad koyar. onu Kanlı Kılıç adıyla adlandı
rır. Güneyde bulunan Parlak dağının eteklerinde yaşayan, Ay Parlak Han'ın 
kızı Parlak Tana ile evlenmesinin uygun olacağını söyler. 

Çibetey Han ile Hulatay yurtlarına dönünce, Pora Ninci, kocasına oğ
lunun dönmediğini söyler. Oğlunu Altın Arığ'ın öldürmesinden şüphelenen 
kötü kalpli Pora Ninci, öç alabilmek için silkinerek yılana dönüşür. Buna 
üzülen Hulatay'ı teselli eden Alp Han Kız, Pora Ninci'nin kötü niyetli birisi 
olduğunu, Hulatay'ın aklını başından aldığını anlatır. Hulatay'a, Kün Han'ın 
kızı iyi niyetli, ak düşünceli Kün Arığ ile evlenmesini taysiye eder. 

Bükülmez kanatlı Han Pozırah atlı Kanlı Kılıç, Parlak Tana'yı görmek 
üzere , Ay Parlak Han'ın sarayına gider. Burada, Altın Arığ gibi kendiliğin
den yaratılmış Ay Kara Taş adlı bir alpla karşılaşır. Ay Kara Taş, onlara Al
tın Arığ ile evlenmek istediğini söyler. Kanlı Kılıç, yerin altından gelen bu 
alpı halası Altın Arığ' a liiyık görmediği için öfkelenir. Halasından hesap so
rar. Halası Altın Arığ, haddini bildirmek için Ay Kara Taş ile savaşır ve onu 
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öldürür. 
Altın Arığ, köye döndükten sonra, Kanlı Kılıç ile, Parlak. Tana dokuz 

gün, dokuz gece süren düğünle evlenirler. Altın Arığ, düğünde sarhoş olup 
şarkı söylemeğe başlar. Sarhoşken, yaşlı bir kadının sorusu üzerine, kendi
sinin halkı için acı çekmek üzere yaratıldığını ,  ruhunun bedeninde değil ,  eri
şilmez uzaklıktaki Ak Tasxıl dağının zirvesindeki Altın kayada bulunan al
tın tüylü, iki başlı guguk kuşunda olduğunu söyler. Olağanüstü güç ve özel
liklere sahip olan kahraman kız, Altın Arığ'ın sırrı böylece açığa çıkar. 

Bu sırrı öğrenen Pora Ninci, yılan derisinden yapılmış canlı,  uçan ha
lısına oturarak, Altın Kaya'ya ulaşır ve guguk kuşunu yakalar. Bu sırada Al
tın Arığ, bir dağın tepesinde savaşan alplar görür. Bu  alplardan birisi, sava
şı kaybetmek ve ölmek üzeredir. Yenilmek üzere olan alpın kızı Altın 
Arığ'dan yardım ister. Altın Arığ üstün gelen alpla savaşarak üç yılın sonun
da onu öldürür. Şarkı söyleyerek yola çıkar. Şarkısında, atına halkı için ken
diliğinden yaratıldığını , halkı için acı çektiğini ,  artık ölüm vaktinin yaklaş
tığını , söylemektedir. Çünkü dürbünü ile Pora Ninci'nin yılan derisinden ya
pılan canlı halısıyla uçtuğunu görmüştür. Ak kayaya yaklaşınca, yerde 
gördüğü yılan derisi de bunu doğrulamaktadır Tam bu sırada, Pora Ninci, 
guguk kuşunun bir başını koparınca Ak-Boz, ölür ve cesedi kızıl kum yığı
nı hiiline gelir. İkinci başını koparınca, Altın Arığ'ın ak kanı saçıldıktan son
ra ölür ve kemikleri beyaz kum yığınına dönüşür. Pora Ninci , yılan derisine 
bürünüp, canlı ,  uçan halısına binerek uçup gider. 

Kanlı Kılıç 'ın yurdunda bir yıldan beri savaş olmaktadır. Hulatay ve 
Çibetey Han ölmüşlerdir. Kanlı Kılıç, gece gündüz, Altın Arığ halasının 
dönmeyişine ağlamaktadır. Alp Han Kız da görümcesinin dönmemesinden 
endişelenerek , bükülmez kanatlı Han Pozırah adlı atına binerek, bir yılda 
alınacak mesafeyi yedi günde geçerek Ay Parlak Han'ın ülkesine gelir. Al
tın Arığ'ı aradığını söyler. Dünürü , Ay Parlak Han, Alp Han Kız'a, Altın 
Arığ'ın son olarak altı yıl önce evine uğradığını, o zamandan beri onu hiç 
görmediğini söyler. Alp Han Kız, iz sürerek Ak kayanın yakınına kadar gi
der. Orada kızıl ve beyaz kum yığınını görür ve durumu anlayarak ağlama
ğa başlar. O sırada ak sakallı ve ak saçlı bir ihtiyar, kum yığınlarının için
den Altın Arığ'ın topuk kemiği ile Ak-Boz'un toynağına ait küçük bir kemik 
bulur. Bastonuyla Altın Arığ'ın topuk kemiğine üç defa vurunca, bir alp or
taya çıkar. Bastonuyla Ak-Boz'un toynağına üç defa dokununca, ak tavşa
na benzeyen bir at ortaya çıkar. Bu alp ve at, Altın Arığ ile Ak-Boz'un nes
linden gelmektedir. Yaşlı adam, alpı, Tapraaıı Mirgen , atını ise, Ak Oy 
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adıyla adlandırır. Ayrıca Taptaan Mirgeıı'e yurtlarını yeniden tanzim etme
si için bir de sarı kuşak verir. 

Alp Han Kız ile Taptaan Mirgen, Altın Arığ'ın son olarak savaştığı ye
re gelirler. Burada, Ay M!rgen'in evine misafir olurlar. Ay Mirgen'in Altın 
Nakış adlı bir kızkardeşi vardır. Altın Nakış, yenilmekte olan babası için Al
tın Arığ'dan yardım isteyen ve yardım ettiği takdirde ömür boyu ona minnet 
duyarak hizmet etmeği vaadeden kızdır. Alp Han Kız, Altın Arığ'a verd iği 
sözü hatırlatarak, ondan Taptaan Mirgen ile evlenmesini ister. Altın Nakış ,  
bu teklifi kabul eder ve yurtlarına gitmek üzere yola çıkarlar. 

Taptaan Mirgen, yaşlı adamın kendisine verdiği sarı kayışla yurdu 
düşmanlardan temizler. Alp Han Kız, bengü su ile ölenleri diriltir, sönen 
ateşi yeniden yakar. Dirilen Çibetey Han, halkını ve hayvanlarını alarak yur
duna geri döner. Alp Han Kız, halası Altın Arığ için üzülen oğlu Kanlı Kı
lıç'a olup biteni anlatır. Bu sırada, Taptaan Mirgen, Pora Ninci'yi kayışıyla 
yakalar. Onu ateşte yakarak , külünü göğe savururlar. 

İşler böylece yoluna girip, kötüler cezalandırıldıktan sonra, Tibet Han 
yurduna döner. Düğün,  demek kurulur, Kanlı Kılıç ile Parlak Tana, Tapta
an Mirgen ile de Altın Nakış evlenirler. Hulatay, ak düşünceli ,  iyi niyetli 
Han Saçak ile hayatını birleştirir. Halk mutlu ve huzurludur. Kanlı Kılıç'ın 
han olmasına karar verilir. Artık lazım olmaz diye, savaş aletlerini bir kena
ra atıp, atları serbest bırakırlar. 

Kanlı Kılıç, halka adil davranıp, atı olmayana at, evi olmayana ev ve
rir. "Öksüz oğlanları yetiştirip er eder, öksüz tayları at eder". Bütün halk
lar barış içerisinde yaşarlar. 
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B. HAKAS TÜRKÇESİNİN SES 
ÖZELLİKLERİ 

1. ÜNLÜLER 

Hakas Türkçesinde, biri, normal i sesinden daha kısa, diğeri uzun ol
mak üzere iki i sesi bulunmaktadır. Hakas Türkçesindeki ünlüleri şöyle sı

ralayabiliriz: 

a, e , ı, i, T, o, ö, u , ü 

Kalınlık-incelik uyumu tamdır. Ancak, düzlük-yuvarlaklık uyumu ge
lişmemiştir. 

a .  Ünlü Türemesi: 

Türkçe'de, orta hecedeki vurgunun zayıf olması sebebiyle bazı kelime

lerde düşen ünlü, Hakas Türkçesinde muhafaza edilmektedir. Sonu -ip, -
rk gibi iki ünsüzle biten tek heceli isim ve fiil tabanlarında söz konusu 
ünsüzlerin arasında ünülü türemesi olur: 

alıp < alp "alp, bahadır, kahraman" 664, 3 1 79; 
xorıx- "korkmak" 925 ,1 23 1 ;  
xırıx <kırk 2685; 

pörik <börk "börk, şapka" pörigin "şapkasını" 3376. 

Bu durum, Hakasça'ya başka dillerden girmiş, son iki sesi ünsüz olan 
tek heceli alınma kelimelerde de görülür: 

xalıx "halk " , 29 , 821 ;  

ağıl < ak! "akıl, fikir, düşünce" 237, 445 . 

Ayrıca destanda, bir kelimenin başında ünlü türemesi görül mektedir. 
Hakasçada, cep kelimesi, sep şeklinde ses değişikliğine uğradıktan sonra, 

başta i sesi türemiş ve iki ünlü arasında kalan s ünsüzü, z'ye dönüşmüştür: 
cep> sep> isep> izep, izebi "cebi" 245 
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h. Ünlü Değişmeleri: 

e>i değişmesi 

Hakas Türkçesinde, Tatar Türkçesinde olduğu gibi, kelimelerin ilk he
cesindeki e ünlüleri, i'ye dönüşür: 

min <men "ben" 183 , 502; sin <sen 1 85, 530; çir <yer 1 , 521 ; pig 
<beg "bey" ,  502; tik <tek 69; tir <ter 2227; pil "bel" 2925; ice <ece 
"anne" 1 387; im <em "ilaç ,  deva" 1 467; çiti "yedi 390; çiton "yetmiş" 
2925; kiik "geyik" 1737; it <et, ölgen mal idinefi "ölmüş hayvan etin
den" 5 1 3 ,  idi-xanı "eti, kanı" 1036; çin- <yen-, çindiribisken "yendir
miş" 1 809; sim is "semiz" 5 1 2; çilin <yelen "yele" , çilinnig "yeleli" 35;  
nime <neme "ne,  şey" 53 1 ;  ibnifi eezi "evin sahib i " ,  690; ibge "eve" 
497; ir <er "erkek" 89 1 ;  irgek "erkek" 527; iziin <eşiğini "kapısını" , 
1 72, 490; izer <eycr 923 , 2 174; izen <esen "sağ , siilim" ,  174; izerle
"eyerlcmek" 367; izennes-<esenlcş-, izennezip "seJamlaşmak" 1 74; isit
<eşit- ispinçedir "işitiyor" 102; kil- <kel- "gelmek" 484; kiri!- "geril
meke" 509; çi- <ye- çip "yiyip" 66; çit- <yet- "yetmek , ulaşmak" 46 , 
çiti re "yetiştirir, ulaştırır" 4 79. 

o>u değişmesi 

Tatar Türkçesinde olduğu gibi sistemli olmamakla birlikte, Hakas 
Türkçe-sinde de ilk hecedeki o ünlüleri, u'ya dönüşür: 

şır: 
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ux <ok "ok" 4 1 ;  puğa "boğa" 26. 

u>ı değişmesi 

Destan metninde, u sesinin, ı'ya dönüştüğü bir örnek bulunmaktadır: 
ortı <ortu , ortızında "ortasında" 3 1 ;  ortıdağı "ortadaki" 2204 

c. Yuvarlaklaşma: 

b, p, ve m gibi dudak üıısüzlerinin yanındaki düz ünlüler yuvarlakla-

pözik<bedük "büyük" 3 .  



2. ÜNSÜZLER 

Hakas Türkçesinde şu ünsüzler bulunmaktadır: 
b ,c ,ç ,d ,f ,g ,ğ ,x ,j ,k ,l ,m ,n ,ii , p ,r ,s ,ş , t , v  ,y , z .  

a. Ünsüz Değişmeleri 

k->x- değişmesi: 

Kelime başındaki k ünsüzleri , x sesine dönüşür: 
xara <kara 527; xan <kan 487; xusxun "kuzgun" 527; xatığ <ka

tıg "katı , sert , çok" ,  5 1  l ,  382 1 ;  xanat "kanat" 523; xara- <kara- "bak
mak" 521 ;  xuzurux <kudurug "kuyruk" 1 1 96; xayzı <kaysı "hangisi " ,  
1 1 87; xayda <kayda "nerede" 1 l94; xada <kata "tekrar" 1 1 79; xaçan 
<kaçan "ne zaman" 909; xılıs "kılıç" 808; xuş "kuş" 15 ;  xıs "kız" 4 1 ;  
xarax <karak "göz" 1 14,  2563; ; xulax "kulak" 3490; xol <kol "kol , el" 
"el" 1 19; xul " kul ,  köle" 198; xaya "kaya" 270; xuruğ "kuru" 30 1 ;  xı
mıs "kımız" 647; xarıs "karış" 170 1 ;  xızıl "kızıl" 987; xoltıx "koltuk" 
1555; xabırğa "kabırga" 25 1 8; xısxa <kısga "kısa" 3490; xırıx <kırk 
"kırk" 2690; xusax "kucak" 2690; xulas " kulaç" 275; xozan <koyan 
"tavşan" 1 553; xara- <kara- "bakmak" 521 ;  xap- <kap- "kapmak, yaka
lamak" 1 1 7 1 ;  xorıx- <kork- "korkmak" 1240; xal- <kal- "kalmak" 790; 
xon- <kon- "gecelemek, geceyi geçirmek" 477; xas- <kaç- "kaçmak" 985; 
xabıs- <kapış- "kapışmak, vuruşmak" 2502; xızar- "kızarmak" 989; xay
na- "kaynamak" 1404. 

-k- >-x- değişmesi: 

Kelime ortasındaki k ünsüzü , Hakas Türkçesinde x ünsüzüne dönüşür: 
çaxşı <yaxşı <yakşı "iyi, güzel" 5 1 ;  pasxa "başka" 1 148; xısxır

<kıçkır- "bağırmak, seslenmek" 92; toxta- <tokta, "durmak" 1 2 1 8; pax
tır- "baktırmak" 1 578; toxar- <tok-ar- "doymak" 7 1 .  

Kelime ortasında meydana gelen -k->-x- değişmesi, -gan, -ganda, -ga, 
-garu gibi eklerin başındaki g sesinin x ünsüzüne dönüşmesiyle de meyda
na gelir: 
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xulaxxa "kulağa" 89, 90; putxa "bacağa, buda" 1437; azıbısxan<la 
1 72; "açtığında" ; atxanda "atınca, attığında" 1 283 ;  sabısxan<vuruşgan 
"vuruşmuş" 486; sıxxan "çıkan , çıkmış" 42. 

-k> -x değişmesi: 

Kelime sonundaki k ünsüzü, x sesine dönüşür: 
çox "yok" 866; ax >ak "ak,  beyaz" 3; palıx "balık" 1 1 ; tamax 

"damak, yemek" 60; artıx "artık, fazla" 265; pıçax "bıçak" 304; çarıx < 
yaruk "parlak" 369; xarax <karak "göz" 1 14; çastıx "yastık" 1 344; xol
tıx "koltuk" I 550; sox- <sok- "sokmak, vurmak" 129; xorıx- <kork
" korkmak" 123 1 .  

-k->-x->-ğ-değişmesi: 

Kelime ortasında bulunan k ünsüz.ünden gelişen -x- sesi, iki ünlü ara
sında veya tonlu ünsüzlerin yanında, -ğ- ünsüzüne dönüşür: 

çağa "yaka" 1548; çağın "yakın" 1 992; sağıs <sakış "düşünce, akıl ,  
fikir" 2373; ağıl < akl "akıl ,  fikir" 1 365; toğıs "dokuz" 275; çılğı "yıl
kı" 1497; arğa "arka, sırt, geri taraf" 1 363. 

Kelime ortasında bulunan k ünsüzünden dönüşmüş -x- sesi , kelimeye 
ek getirildiğinde, iki ünlü arasında kaldığı zaman, -ğ- ünsüzüne dönüşür: 

ax <ak "beyaz, ak" 25 1 7/ ağara "ağarır" 25 17; 
çox <yok 52 /çoğıl <yok ol "yoktur'" 52; 
xarax <karak "göz / xarağın "gözünü" 400; 
xulax "kulak" / xulağınzar "kulağına" 1 5 1 1 ;  
çoox "söz" 1099 I çooğım "sözüm" 1 83;  1099; 
sıx- "çıkmak" 1 6 1/ sığıp "çıkıp" 72; sığar-<çıkar- 482; 
arğa <arka "arka, sırt, geri taraf" 1 363 I arğazına "arkasıııa" 374 
sox- <sok "vurmak" 1 29 / soğa soğa <soka soka "vura vura" 1 32 .  

y-> ç- değişmesi: 

Hakas Türkçesinde kelime başındaki y- ünsüzü sistemli olarak ç
ünsüzüne dönüşür. Altın Arığ Destanı'nda bu ses değişmesinin çok sayıda 
örneği bulunmaktadır: 

çir <yer "yer. makam" 16; çaxşı <yaxşı<yakşı " iy i ,  güzel" 68; ças-
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tıx "yastık" 322; çı ltıs "yıldız" 1 54; çastığ "yaşlı, yaşında" 68; çağa 

<yaka "yaka, elbisenin yakası" 222; çurt "yurt" 244; çağın <yakın "ya
kın" 1 992; çarıx "parlak, ayd ınlık , ışıklı" 2 10; çarğı "yargı, hüküm" 

1 874; çürek <yürek "yürek, kalp" 2334; ças <yaş "yaş; genç" 14, 2453;  
çar <yar "yar, uçurum" 1019 ,  1436; çazağ <yadag "yaya" 2842; çiti "ye

di" 390; çiton "yetmiş" 2925; çüs <yüz "yüz, çehre; yüz sayısı" 1760; 
çılğı <yılık "yılkı" 23 , 1 502; çazı <yazı "ova, vadi" 6; çalın <yalın "şim
şek" 386; çoon <yogun "yoğun, kalın" 422; çilin "yele" 35,  902; çol 
<yol "yol" 829, 83 1 ,  2630; çıl <yıl "yıl, sene" 853; çi- <ye- "yemek" 
66; çara- <yara- , çarir . "yarar, iyi , pekillii" 1 87; çarat- <yarat- "beğenmek, 

uygun görmek" 1 85 ,  2467; çurta- "yaşamak, yurt tutmak" 63; çarı- <ya

ru- "parlamak" 27 1 ;  çay- <yay- "yaymak, sermek, saçılmak" 487 , 1 124; 
çügür- <yügür- "koşmak, seğirtmek" 2062; çükten- <yüklen- "yüklen
mek, taşımak" 2468; çıılğan "yığılan, toplanan" 368 1 ;  çindir- "yendir
mek" 1 809. 

b->p- değişmesi: 

Hakas Türkçesinde kelime başındaki b ünsüzleri , p sesine dönüşür: 
pala <bala "çocuk ,  yavru" 57; pir <bir "bir" 65 , 5 1 6; pirerge "ver

mek için , vermek" 69; pig "bey" 144; pis "biz" 146 ,  300; pu "bu" 203; 
paba "baba" 247; pas "baş" 1.  322; parça <barça "bütün , hep, hepsi" 
508; pağ "bağ" 602; puğa "boğa" 8 1 5;  pulut "bulut" 924; peer "beri" 
948; pay <bay "zengin" 2435; pora <bora 2282; put <but "but, bacak" 
1 887; purun "burun; önce , ilk" 673 , 69 1 ;  pastığ "başlı" 90 1 ;  püür <börü 
"börü, kurt" 858; pörik "börk, şapka" 3376; pözik <bedük "büyük, yük
sek, zirve" 3; palğa- "bağlamak" 1 17 ,  602; pağ palğa- "bağlamak" 602; 
pol- <bol- "olmak" 1 55;  pil- <bil- "bilmek" 242, 2454; pük- "bükmek , 
kıvırmak" 1 19 ;  pas- "basmak" 38 1 ,  1 905; paxtır- "baktırmak. tabi kıl
mak" 1 870; payı- <bayı, "zenginleşmek" 23 1 8; püt- <bit- "bitmek, olmak, 
meydana gelmek" 1 ;  puzul- "bozulmak" 855. 

-k-> -g- değişmesi: 

k ünsüzüyle biten kelimelere ünlü ile başlayan ek getirilince, -k
ünsüzü , -g-'ye dönüşür: 
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çürck "yürek, kalp" çüregi "yüreği" 2334; 
pörik " börk" pörigin " börkünü , şapkasını" 337; 
kök köger- "göğermek, morarmak" 2517;  

tük "tüy" xusxunnın tügi "kuzgunun tüyü" 560; 
pözik "büyük, yüksek, zirve, yüce" pözigi "yükseği, büyüğü" 267; 
pük- <bük- pügilip "bükülüp" 666; 
tök- <tök- "dökmek" tögiler xanı "dökülecek kanı " 280; 
tik- "dikmek" tigip "dikip" 83 . 

-t- >-d- değişmesi: 

İki ünlü arasındaki -t- sesi,-d- ünsüzüne dönüşür: 

at - adına "atına" 73 ; adın "atını" 740; 
ada "ata, baba" 42; ada- <ata- "ad vermek , ad koymak" 1 082; tut

tudıp "tutup" 1 085; idi "eti" 1 036; odır- "oturmak" 677; idin- "edin
mek" 1 1 9 1 ;  ködir- <köter- "yukarı kaldırmak, yükseltmek" 402; tüdün 
"tütün, duman" 1665, 3263; molat moladın "polatını ,  çeliğini" 4 17 .  

-p-> -b- değişmesi: 

İki ünlü arasındaki -p- ünsüzü , tonlulaşarak -b-'yc dönüşür: 
köbik "köpük" 2213; tüp tübinde "dibinde" 10. 

d > z değişmesi: 

Eski Türkçedeki d sesi, Hakas Türkçesinde z'ye dönüşmüştür: 
azax<adak azagın "ayağını" 40 1 ;  

adgır> azgır>asxır asxırlığ "aygırlı" 23; 
azır<adrı "ayrı" 270, 90 1 ;  
bedük> bezük> pözik "büyük , yüce, zirve, yüksek" 1 ,  267; 
yad-> yaz->çazı "yazı , ova, vadi" 6; 
tod->toz->tos- "doymak" tozıp-toxarıp "doyup" 1977; 
ked->kez->kes->kis- "giyinmek, giymek" . kizer "giyer" .223 . 
Görüldüğü gibi, kis- "giyinmek" ve tos- "doymak" fiillerine, ünlü ile 

başlayan ek getirildiğinde.Eski Türkçedeki d ünsüzünden gelişen z sesi ko
runur: 
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kis- / kizer 223; tos- /tozıp 1977. 
Buna karşılık , söz konusu kelimelere, sert ünsüzlerle başlayan ekler 

getirildiğinde, z sesi , s'ye dönüşür: 
tospaan "doymayan, doymamış" 1 869 . 

ç->s- değişmesi: 

Kelime başında bulunan ç- sesleri , s-'ye dönüşür: 
söl <çöl "çöl" 2 136; sıray <çıray "yüz, çehre, sima" 2021 ;  sıda

<çıda- "tahammül etmek, katlanmak, dayanmak" 1 905; sığar- "çıkar
mak" 482; sabıs- <çapış- "vuruşmak, dövüşmek, at sürmek" sabısxan 
"vuruşmuş,  dö-vüşmüş" 486. 

-ç>-s değişmesi: 

Kelime sonundaki -ç ünsüzleri , s' ye dönüşür: 
sas <saç 480; üs <üç "üç"590, 609; küs <küç küstig "güçlü" 583; 

ağas "ağaç" 1 2  

-ş> -s değişmesi: 

Kelime sonundaki -ş ünsüzü, -s ünsüzüne dönüşür: 
pas "baş" pastığ ."başlı" 1055; tas <taş 369; ças <yaş 14 ,  485; 

as <aş "aş, yemek" 60; xus <kuş 15; sağıs <sagış "düşünce, fikir, 
akıl" 287; as-<aş- "aşmak, geçmek" 60; tüs- <tüş- "düşmek, inmek" 
494. 

ş>-s->-z- değişmesi: 

Hakas Türkçesinde, kelime sonunda ve ortasında ş ünsüzünden dönü
şen s sesi, iki ünlü arasında kaldığı zaman , z'ye dönüşür: 

tas <taş tazı "taşı" 1 2; pas <baş pazı "başı" 2 1 2; tus "za
man" tuzım "zamanım, vaktim" 773 ; izen <esen izennezip "selam
laşıp" 174; xos- <koş- xozılar "koşulur, katılır" 23 17 ;  palazın 
<balasın "çocuğunu" 1 92; kizi <kişi 1 76; tözek "döşek" 37 1 ;  
kizil- <kesil- "kesilmek, kopmak" 1029; tüs- <tüş- "düşmek, inmek" 
tüzip "düşüp" 1 1 4; tüzire "düşerek, inerek" 6; çaxsı <yaxşı <yakşı 
"iyi, güzel " 5 1  . 
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Ayrıca , tonsuz ve sızıcı ünsüzlerle biten fiil tabanlarına geldiklerinde 
şart eki -sa, -se ve emir eki -sın, -sin'deki s ünsüzleri, z'ye dönüşür: 

as- <aş- aspazın "aşmasın" 237; 
xal- <kal- xalza "kalsa, kalınca" 54; 
kör- "görmek" körze "görse, görünce" 9 1 ;  
par- <bar- "varmak, gitmek, ulaşmak" parza "gitse, gidince" 194 
Ancak, Hakas Türkçesinde, içseste bulunan s ve ş veya ç ünsüzlerin-

den dönüşen s ünsüzleriyle biten kelimelere, tonsuz ünsüzlerle başlayan ek
ler getirildiğinde, s ünsüzü, z'ye dönüşmez: 

sas "saç" sastaii "saçtan" 480; 
ças <yaş çastığ "yaşlı , yaşında" 485; 
küs <küç "güç, kuvvet" küstig "güçlü , kuvvetli" 583; 
as- <aş- "aşmak" aspazın "aşmasın" 237 ,657; 
tüs- " inmek, düşmek" tüskenner "inmişler" 494; 
sabıs- <çapış- sabısxan "vuruşmuş" 486. 

z>s değişmesi: 

Birkaç örnekte z ünsüzü s 'ye dönüşür: 
xıs "kız" 4 1 ;  sös "söz" 2359; pis "biz" 300. 

b-> m- değişmesi: 

Bazı kelimelerde, baştaki b- ünsüzü , m-'ye dönüşür: 
min <ben "ben" 947; molat <bolat "polat, çelik" 4 17 , 663 ; mo

yın "boyun" 602, 758; mındağ "böyle" 746 

y- <n- değişmesi: 

Kelime ortasındaki m ,  n, gibi seslerin etkisiyle kelime başındaki y
ünsüzü gerileyici benzeşmeye uğrayarak n-'ye dönüşür: 

nımzax "yumuşak" 208 1 ;  nan- <yan- "dönmek" nanmassıi'I ma? 
"dönmez misin?" 2088; maiimır "yağmur" 3409 ; nuğan "yumulan" 1 820 . 

g> ğ değişmesi : 

Eski Türkçedeki kelime ve ek sonundaki g sesi Hakas Türkçesinde ğ 
'ya dönüşür: 
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uluğ <ulug "ulu , büyük" 3 1 ;  xatığ < katıg "katı, sert" 343 ; sa
rığ <sarıg "sarı" 572; aarlığ <agırlıg "aziz, kıymetli" 848; mındağ 
"böyle" 746; attığ <aılıg "atlı" 40; asxırlığ "aygırlı" 23; ayrıca. 
suğ <sub "su" 5 .  

Buna karşılık g ünsüzü , korunmuştur: 
silig "güzel, temiz, hoş, iyi" 850; ilig "elli" 3329; inektig "inek

li" 1499. 

-/->+ değişmesi: 

Hakas Türkçesinde, içseste -1- ünsüzü +'ye dönüşür. Özellikle, k ,p ,s 
ve x gibi tonsuz ünsüzlerle biten kelime tabanlarına gelen , isimden fiil yap
ma eki +la- , isimden sıfat yapma eki +lığ <lıg !+lig, çokluk eki +!ar /+ler 
gibi eklerin ilk ünsüzü -1- , +'ye dönüşür: 

pasta-<başla- 767; çooxta- <cooxla "cevaplamak. konuşmak" 1 98 ;  
xonıxta- <konukla- "gecelemek, geceyi geçirmek" 208; çastığ "yaşlı, 
yaşında" 101  "; pastığ <başlıg "başlı" 270; inektig "inekli" 827; pa
lıxtar <balıklar 1 1 ;  alıptar <alplar "alplar, kahramanlar" 2509. 

-l- > -n- değişmesi: 

n, m, fi gibi ünsüzlerle biten isim tabanlarına gelen çokluk eki ve isim-
den sıfat yapma eki, +lıg/+lig eklerindeki -1- ünsüzü , -n-'ye dönüşür: 

çilinnig "yeleli" 2543 ; 
timnen- "hazırlanmak" 72; 
sümnen- "hazırlanmak" 72. 

b. Ünsüz Düşmesi 

-g-, -ğ- düşmesi: 

İki ünlü arasında kalan g ve ğ sesleri düşer, bunun sonucunda diftong 
meydana gelir: 

xuu <kugu "kuğu; beyaz" .885; 
aal <awıl <ağıl <agıl "köy" 267 , 656; 
oo! <ağıl <ogıl "çocuk, evlat" 104, 1028. 
paar<bagır "bağır" 2 143; 
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eel ip "eğilip" 666. 

Bu durum. ek başındaki ğ ve g ünsüzlerinin düşmesi sebebiyle de 
ortaya çıkar: 

çurtaan <çurttağan <çurttagan "yaşamış, yurt tutmuş" 205; 

talalbaan <talalmağan <talalmagan "talan edilmemiş, dağıtılmamış" 
253; 

756; 

albaanda <almağanda <almaganda "almadığında, almadığı zaman" 

ispeende <içmegende "içmediğinde, içmediği zaman" 69 1 ;  

çappaannar <çapmağanlar <çapmaganlar "vurmamışlar" 740. 

Ayrıca destanda, ünsüz düşmesi sonucunda ortaya çıkan pek çok dif-
tonglu örnek bulunmaktadır: 

xaraağı "karanlık" l 79; eezi "sahibi" 38; çazaa "yazıya, oba-
ya• 1 460; siliin "güzelliğini" 2926; söögin "kemiğini " 2955 . 

Metatez. 

Destan metninde, pek çok kelimede metatez meydana gelmiştir: 
olğan <ogul an oolğınmın " oğlunum" 55, 9 1 ,  947; 

osx.as <oxşaş <okşaş "benzer, gibi" 364; 

altan- "atlanmak, ata binmek" 73, 1429; 

palğa- "bağlamak" 366, 662 , 

ürget- "öğretmek" l 355. 

Aşağıdaki örneklerde metatez ünlü ile ünsüzün yer değiştirmesi ile 
meydana gelmiştir: 
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axsı <agız "ağız" axsıların "ağızlarını" 564; 

tigir <tengri "gökyüzü" 2 1 42; 

niske <inçke "ince" 423; 

püür <börü "kurt" 858; 

toğ ır <togrı "doğru, düz" 1 3 1 6; 

azır <adrı "ayrı" 270; 

peer "beri" 948; 

oğır<ogrı "hırsız" 1 396; 

ılğa- <yıgla "ağlamak" 1 27, 1066. 



ALTIN ARIG DESTANl'NIN 

HAKAS VE TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE METNİ 
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Çiri pasti püdipçedfr 
Çizl pasti tazıpçadı r, 
Çirnln pözTgT ax tasxıllar 
Ösklep parğan turğlapçadır. 

5 Su çalbağı ağın sular 
Ax çazılariğa tüzTre axxlap, 
Alton-çiton tolğal ıp, axxlapçadır. 
Oylar, x ı rlar ösklep parğan, 
Oyım-köller pütklep parğan. 

1 O Oyım-köllernir'i tübİnde 
Oy-tarha palıxtar ösklebökçededir. 
Ağas-tazı ösklep parğan, 
Ças tayğalar, çayxal ızıp, turğlapçad ı r. 
Ças tayğalarda xarsaxtığ annar oylasçadad ır, 

1 5  Xannatığ xustar uçuxxlapçadadır. 
Çimin pözTgT Altay s ın turçadadır. 
Altay sınnıfı altında 
Suğ çalbağı Ax talay suğ, 
Anda çalbayıp, kneyip, ağıpçadadır. 

20 Ax talay suğ ağıp parğan çirde 
Ax porçolığ ax çazılar; 
Ax porçol ığ ax çazılarda 
Asxı rl ığ çılğı ları 
Çayı! parğan çörglepçededir. 

25 Kök porçolığ kök çazılarda 
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Yeryüzü oluşmaktadır. 
Madenler ortaya çıkmaktadır, 
Yerin yükseği ak zirveler, 
Oluşmaktadır. 
Geniş yatağında çoşkun akan sular 
Ak vadilere yayılarak akıp, 
Altmış yetmiş kola ayrılmaktad ır. 
Engin kırlar yeşermiş, 
Derin göller oluşmuş, 
Derin göllerin dibinde 
Büyülü balıklar yetişmektedir. 
Ağaç, taş oluşmakta, 
Genç ağaçlar, sallanıp durmaktadır. 
Genç ağaçlarda sincaplar oynamaktadır. 
Kanatl ı kuşlar uçmaktad ır. 
Yeryüzünün zirvesi Altay dağı yükseliyor. 
Altay dağın ın eteğinde 
Uçsuz bucaksız Ak deniz suyu, 
Orada çağlayarak akmaktadır. 
Ak deniz suyunun aktığı yerde 
Ak çiçekli ak vadiler; 
Ak çiçekli ak vadilerde 
Aygırl ı yı lkıları 
Yayılmaktadır. 
Yeşil çiçekli yeşil vadilerde 
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Puğalığ Tnek mal ı 
Çayıl parğan çörglepçededlr. 
Ax talay suğnı xastada 
Xalıx albat çon çurtapçadadır. 

30 Uçı-xıri körTnmes uluğ aal. 
Uluğ aalnıri ortazında 
Xannıfi-pignTfi ax payzaı'i ibi turçadadır. 
Ax payzaı'i ibnTı"ı alnında, 
At palğacari çeçpede 

35 Ax çilTnn'ig ax sabdar at 
Palğan salğan turçad ı r  
Par timTnen, par sümTneri. 
Xadarğan malnıfi eezT, 
Xalıx çonnıı"ı xanı-pigl 

40 Ax sabdar attığ 
Picen Arığ xıs çurtapçadad ı r  
Ada-Tceden pTrge sıxxan 
icen Arığ xıs tuiimazı, 
Altı çastığ ool tunmazı ,  

45 Picen Arığ, lcen Arığ, Tki pice 
Xız sinine çit parğannar 
Picen Arığ, ax sabdar adına allanıp 
Xalıx çonga ülgü-çargız ın sal çöredir. 
Xadarğan mal ıı"ı sanın al çöredir. 

50 Xadargan malğa xayındızı ağılax polğan, 
Xalıx çonğa çaxsızı çox polğan. 
ÖkTs xulun xalza ayir çoğı l ,  
Ös polbin, öl xalad ır. 
ÖkTs olğan xalza, xaya çoğ ı l .  

55 Ol ökTs olğan inel-çobal ıp çörçededTr. 
Altı çastığ ool tunmazı 
Arğal çonnıri palalarınnaii 
Oyr.ap-oylap çöredlr. 
İ ir tus polza. iblerTne nanza, 

60 icen Arığ as tamax timnep çöredlr, 
Üzölefi, stolğa odırıp, 
Azıranıp, tozıpçadadırlar. 
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Boğalı inek sürüsü 
Yayılmaktadır 
Ak deniz suyunun kıyısında, 
Halk yerleşip, yurt tutmaktadı r. 
Ucu bucağı görünmez büyük köy. 
Büyük köyün ortasında 
Hanın, beyin ak, güzel evi durmaktadır. 
Ak, güzel evin önünde, 
Atın bağlandığı direkte 
Ak yeleli Ak Boz at 
Bağlanıp durmaktad ır. 
Çift eyer takıml ı ,  çift dizginl i , 
Yetiştirilen hayvanın sahibi, 
Halkın ahalinin hanı ,  beyi 
Ak Boz atlı 
Picen Arığ Kız yurt tutmaktadır. 
Aynı anne ve babadan olan 
icen Arığ kız kardeşi. 
Altı yaşındaki erkek kardeşi. 
Picen Arığ, İcen Arığ, iki kız kardeş 
Genç kızlık çağına eriştiler. 
Picen Arığ, Ak Boz atına binip 
Halka, ahaliye hükmetmekteymiş. 
Yetiştirilen hayvanlar;n tamamını almış. 
Yetiştirilen hayvanlara iyi bakamamış, 
Halkı , ahaliyi iyi idare edememiş. 
Tay öksüz kalsa, ayg ı r  olmaz, 
Büyüyemeden, ölür. 
Oğlan öksüz kalsa,taş gibi yiğit olmaz. 
O öksüz oğlan, azap çekerek kal ı r. 
Altı yaşındaki erkek kardeşi 
Halkın çocuklarıyla 
Oynayıp koşarak yaşamaktadır. 
Akşam vakti evlerine döndüğünde, 
İcen Arığ yemek hazırlamaktadır, 
Kendisi, sofraya oturup, 
Yemek yeyip, karnın ı  doyurmaktadır. 
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Ay alıza çurtaannar, köp ay al ısçadad ır, 
Çıl ç ı l ıza çurtap, çı lğa çitçeler. 

65 Plr kün irten stolğa odırıp 
Tamax çlp odırlar. 
lcen Arığ çooxtapça: 
-Altı çastığ tunmama 
Çaxsı kip tTk pirerge. 

70 Picen Arığ çaradıp od ıradır. 
Tozıp-toharap, tur parğannar. 
Picen Arığ timnenlp-sümnenlp, sığıp, 
Ax sabdar adına altanıp çör parıbısxan. 
lcen Arığ altı çastığ tur'imazına 

75 Kök pis ton tik pirerge sinep tur. 
Alnı-kistine aylandı rıp, sinep turğan, 
lcen Arığ körbin xalğan, 
Altı çastığ tur'imazı sığara çügürlbTsken. 
lcen Arığ çitire sinep polbin xalğan, 

80 lcen Arığ çooxtapça: 
-Pozım us klzibln, kiptl, 
Çitire dee sinebezem, tlk salarbın.  
Odıra tüzip, köp pis ton tlgTp odır, 
Mola! xıptızı soolap od ı r, 

85 Tımir xurçuzı xoolap odır. 
ldi odırıp, çit1re sinebeen çirln 
Killstlrlp polbin od ır. 
Altı çastığ tufimam 
lrax oylabıstı polar ba tip, 

90 Tasxar sığıp, kör tur. 
Körze, olğannardan oynapçadır. 
lcen Arığ xısxırıp xıyğılapçad ır: 
-Altı çastığ tunmam, aylan peer 
Paya çitire sinep polbaam, 

95 Amdı killstlr polbinçam. 
Altı çast ığ tui'imazı: 
-Çaray sağaa, parbaspın, tlpçedir. 
Sax ol tusta Picen Arığ ibzer aylanıp odır_ 
Körze, lcen Arığ altı çastığ tufimazın, 

1 00  Xısxırıp, xıyğılap polbinçadır. 
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Hayat böyle sürerken, aylar ayları, 
Yıl lar, yıl ları kovalamaktad ı r. 
Birgün sabahleyin sofraya oturup 
Yemek yemektedirler. 
İcen Arığ söyler: 
- Altı yaşındaki kardeşime 
İyi kıyafet dikip vereceğim. 
Picen Arığ bu fikri beğenir. 
Doyduktan sonra sofradan kalkarlar. 
Picen Arığ, atını eyerleyerek çıkmış, 
Ak Boz atına binip gitmiş. 
İcen Arığ altı yaşındaki kardeşine 
Yeşil kumaştan elbise dikmeğe başlar. 
Önünü, arkasına çevirip, ölçmüş, 
icen Arığ görememiş, 
Altı yaşındaki kardeşini çağ ırmaya koşmuş. 
İcen Arığ, ölçü alamamış, 
icen Arığ söyler: 
Kendim üst giyimini giyindirmiştim, 
Ölçüsünü a lamasam da, başlayacağım. 
Oturup, kumaş kıyafeti diker, 
Çelik makası ses çıkarmaktadır, 
Demir iğnesi hışı rdamaktadı r. 
Böylece oturup, ölçüsünü alamadığı yerini, 
Uygun hale getiremez. 
Altı yaşındaki kardeşim, 
Uzaklara gitmiş olmasın, deyip, 
Dışarı çıkıp bakmış.  
Bakmış ki ,  oğlanlarla oynuyor. 
icen Arığ, bağırıp, seslenir: 
-Altı yaşındaki kardeşim dönüver, 
Az evvel ölçünü alamadım, 
Şimdi ölçünü almalıyım. 
Altı yaşındaki kardeşi : 
Olmaz, senin le dönmeyeceğim, der. 
Tam o sı rada Picen Arığ eve dönmektedir. 
icen Arığ bakar, altı yaşındaki kardeşine, 
Bağırıp çağırmanın kar etmediğini anlar. 
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Altı çastığ ıurımazı 
Am fi sözin ispincedir . .  
Picen Arığ altı çastığ 
Ool turımazınırı xır ına çit kilgen. 

1 05 Picen Arığ çooxtapçadır: 
-Kör, çacarı xıyğı lapça, 
Xaydi ispinçezlı'I, 
Noğa nanminçazıfi? 
Min sTrernlrı çooğınar ispespln tip, 

1 1  O Altı çastığ ool, 
Aar aylanıp, 
Palalarnarıox oynapça. 
Picen Arığ xıs tarınıbısxan, 
Xamax tüzTp, xarax çılayıbısxan. 

1 1 5  Ax sabdar adın pastırtın kilgen, 
Altın çeçpee çitkende, 
Attan tüzlp, adın palğap, 
Tolğap ilken tobırçıxtı, 
on xolğa tolği-pükti tudıbısxan, 

1 20 Altı çastığ turımazınzar pas kilir, 
Altı çastığ turimazına çit kilgen 
Sastafi tudıp al ıp, afidara sliıglb1z1p, 
Ax payzari ibzer sözTr kilir. 
Ax payzaii ibge kiri sözip kilTp, 

1 25 Tolğan ilken tob ırçıxnarı, 
Altı çastığ turimazın 
Anda soğıbısxan. 
Ax payzarı ibnlii lstlnde, 
Aylandıra sözTr çörTp , soxçadır, 

1 30 Alil çastığ oolnın 
Ax ib TstTnde xanı çayılçadır. 
Soğa-soğa parğanda, 
Altı çastığ oolnıri tab ızı çit çörlblsken. 
Picen Arığ altı çastığ turimazın 

1 35 Slree altına kire tastabısxan. 
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Picen Arığ, uluğ tınıp, 
Uluğ üskürlp, odır. 
Picen Arığ çooxtapça: 



Altı yaşındaki kardeşi 
Onun sözünü dinlememektedir, 
Picen Arığ altı yaşındaki 
Erkek kardeşinin yanına yaklaşmış. 
Picen Arığ söyler: 
-Bak, ablan sesleniyor, 
Haydi dinlesene, 
Neden aldırm ıyorsun? 
Ben sizlerin sözünü dinlemem, diye 
Altı yaşındaki oğlan, 
Öte tarafa dönüp, 
Çocuklarla oynar. 
Picen Arığ Kız öfkelenmiş, 
Kaşlarını çatmış, gözleri öfkeyle dolmuş . . .  
Ak Boz at ını  sürüp gelmiş, 
Altın direğe gelince, 
Attan inip, atını bağlayıp, 
Sardığı kamçıyı, 
Sağ koluna dolayıp bükerek tutmuş, 
Altı yaşındaki kardeşine doğru gelmiş, 
Altı yaşındaki kardeşine yaklaşmış, 
Saçından tutup, öteye çarpmış. 
Ak, güzel eve doğru dönmüş. 
Güzel, beyaz eve geri dönüp, 
Doladığı kamçı ile, 
Altı yaşındaki kardeşini 
Orada dövmüş. 
Güzel.beyaz evin içinde, 
Evire çevire dövmüş, 
Altı yaşındaki oğlanın 
Ak evin içinde kanı saçılmış. 
Vura vura giderken, 
Altı yaşındaki oğlan ın sesi kesilmiş. 
Picen Arığ altı yaşındaki kardeşini 
Divanın alt ına atmış. 
Picen Arığ, derin nefes almış,  
Derin derin nefes al ıp vermiş. 
Picen Arığ söyler: 

41 



-Ekey, fcen Arığ, pis kTzi palazın  
1 40 Xaydi daa xarazıp ir ösk'ir salzabıs, 

İr ös parza, olox pala 
Pisti kemnTı'i dee adayı tlbes. 
Xan polar polza, xan polıbızarğa, 
Big polar polza, big pol ıbızarğa. 

1 45 Pistin adabıs Altın Sayzafı 
Pisti xanğa pige 
Çalğa -xulğa pirgen polar ba, 
Pis par körerı 
Alt ıı'i Sayzaı'\ adabıstaıi surarğa. 

1 50 Picen Arığ, Tcen Arığ tirlnlbTskenner, 
Ax payzaı'\ ibderı sığıp kilgenner, 
Xaraağı tün pol parğan: 
Ay xaraazı pol parğan 
Alton çıltıs sanal tur 

1 55 Tün xaraazı pol parğan 
Tüben çıltıs körln tur. 
Xadarğan mal xal ın çoxçağa tüs parğan, 
Xalıx çon xal ın uyğaa tos parğan. 
Picen Arığ, Tcen Arığ TkT pice 

1 60 Xaraağ ı tünde aalnı arali parirlar. 
Uluğ aalnıı'\ uçuna sıx parğannar; 
Uluğ ib turçadı r. 
Uluğ ibge çit killp, 
lzTgTn tartsalar, pigtegılg. 

1 65 İbde xatığ tabıstığ kTzT tapsapça: 
-Xaydağ noo nimeler xaraağı tünde 
Minin TziimnT Tziktep turğan? 
Picen Arığ tapsapça: 
-Ada kTzT Altın Sayzafi, Tziiri as. 

1 70 Picen Arığ, Tcen Arığ 
lkT xızıi'i kiıTbTsken. 
lziin azıbısxanda, 
lki pice kir kilgenner. 
İzen sala izennezTp, 

1 75 Mindi sala mindiles turlar. 
Alt ın Sayzarı apsax kTzl çooxtar:-ça: 
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-Hey, İcen Arığ, biz başkasın ın çocuğunu 
Bakıp büyütürsek, mutlaka 
O çocuk, büyüyünce, 
Bize köpek kadar değer vermez. 
Han olursa, han olamayız. 
Bey olursa, bey olamayız. 
Bizim babamız Alt ın Sayzan 
Bizi hana, beya, 
Hizmetkara, kula verecek olur mu, 
Biz varıp gidelim, 
Babamız Alt ın Sayzan'a soralım. 
Picen Arığ ile İcen Arığ, at eyerleyip, 
Güzel, beyaz evden çıkıp gitmişler, 
Gece, karanl ıkmış, 
Ay ışığı vurmuş, 
Altmış yı ldız, sayı l ıyormuş. 
Gecenin gözü olan 
Yıldızlar aşağıdan görünüyormuş. 
Yetiştirilen hayvan, uykuya dalmış, 
Halk, derin uykuya dalmış. 
Picen Arığ ile icen Arığ, iki kızkardeş 
Karanlık gecede köyün içinden giderler. 
Büyük köyün bir ucundan ç ıkmışlar; 
Büyük ev durmaktadır. 
Büyük eve yaklaşıp, 
Kapısını çekerler, kapı kilitlidir. 
Evden tok sesli bir erkek seslenir: 
-Kimdir, bu karanl ık gecede 
Benim kapımı çal ıp duruyor? 
Picen Arığ cevap verir: 
-Babacığım Altın Sayzan, kapını aç. 
Picen Arığ, İcen Arığ, 
İki kızın geldi. 
Kapısını açtığında, 
İki kızkardeş içeri girmişler. 
Selam verip selamlaşmışlar, 
Merhaba deyip merhabalaşmışlar. 
Yaşl ı Altın Sayzan söyler: 
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-E et-tidTr,-Picen Arığ, Tcen Arığ 
lkT xızım, 
Xaraağı tünde xaydağ tarığda 

1 80 Xaydağ kirek çöribTster. -
Picen Arığ çoohtapça: 
Ada kTzi Altın Sayzan, 
Minin sağaa plr çooxtir çooğ ım par, 
Plr surar surağ par, 

1 85 Sin çaradarzın ma anı surarga? 
Altın Sayzafı apsax k1zi çooxtapça 
-Çarir, çarir, çooxta 
Çarir çoox polza, çaradarbıs 
Çarabas çoox polza toxtat salarbıs 

1 90 Picen Arığ çooxtapça: 
-Ya, minin andağ çoox par, 
Pasha kTzinlf'ı palazın 
Xaydi daa xarazıp ir öskir saızabıs, 
Xas-xacan polza, ol pala ir ös parza 

1 95 PTsti kemnirı dee adayı tibes 
Ada klzi sin, Altın Sayzan 
PTstT xanga pige 
Çalga -xulga pirgezifı me?-çooxtap bir
Alt ın  Sayzaıi çoxtapça 

200 E-et, Tki xızım, min sTrernT 
Çalga-xulga xaydaı'\ pirerbTn 
Çalğa hulğa pirbeem. 
Pu çirde çurtaan Alıp Xan polğan. 
Ax Ölen Arığ ipçlzT polğan. 

205 Alıp Han kireence çurtaan, 
Kireende töreen palaları 
Oray ökls çat xalğan, 
Posların ı!'\ öler xonıxtarı çidip, 
Ürep parğannar, olarnı min köletkem. 

21 O Çonnı ustap-pastir k1z1 çox, 
Ol pala öskence, min sinT 
Çonnıf'ı pazı, xan ı-pigT ilkem 
Alıp Han çonğa çaxsı klzT polğan, 
Sin, Alıp Xanox çlli ,  çonğa çaxşı polıp, 
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-Ha, der, Picen Arığ, icen Arığ 
İki kızım, 
Karanl ık gecede nasıl öfkeyle, 
Ne sebeple geldiniz? 
Picen Arığ der ki : 
Babacığım Alt ın Sayzan, 
Benim sana söyleyecek bir sözüm var. 
Soracak bir sorum var. 
Siz bu soruyu sormama izin verir misiniz? 
İ htiyar Alt ın Sayzan, der ki : 
Peki peki, söyle. 
Faydal ı bir söz ise izin veririz. 
Yaramaz söz olursa konuşmayı keseriz. 
Picen Arığ söyler: 
Evet benim öyle sözüm var. 
Başkasının yavrusunu 
Böyle özenerek erkek çocuğunu büyütürsek, 
Çok zaman geçip o çocuk büyürse, 
Bize bir kimsenin köpeği bile demez. 
Babacığımsın Altın Sayzan, 
Bizi Hana, beye, 
Hizmetkara, kula verir misin, söyleyiver? 
Alt ın Sayzan söyler: 
-Ee iki kızım, ben sizleri 
Hizmetkara, kula niçin vereyim! 
Hizmetkara, kula vermem. 
Burada oturan Alp Han varmış. 
Ak Ölen Arığ isimli han ımı varmış. 
Alp Han çok uzun yaşamış, 
Yaşl ı l ığ ında doğan çocukları 
Geç doğan çocukları öksüz kalmış, 
Kendilerinin ölme zamanı gelmiş, 
Vefat etmişler, onları ben defnettim. 
Halkı yönetecek kimse yok, 
O çocuk büyüyünceye kadar 
Halkın başı, han ı ,  beyi yapt ım. 
Alp Han halk iç in iyi idareci olmuş, 
Sen Alp Han gibi halka iyi idareci olup, 
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2 1 5  O l  palanı çaxşı öskir. 
Picen Arığ çooxtapça: 
·Çox, ada klzl, min 
Xan polar polza, 
Xan polarğa, 

220 Pig polar polza, 
Pig polarğa! 
Xan kiscen alt ın çağalığ kipti 
Kizer polza, kizerge, 
Alt ın tayaxtı tayanarğa. 

225 Altın Sayzarı adazı çooxtapça: 
-Ekey, Picen Arığ xız ım, 
Sağaa altın çağal ığ kipti kizerge çarabas, 
Altın tayaxtı sağaa tayanarğa çarabas. 
Xan ornına xan polarğa sağaa çarabas. 

230 Picen Arığ, icen Arığ: 
·Çox, ada kTzT, 
Min xan polarğa, 
Min pig polarğa, 
Parça nimenil'ı pazı polarğa! 

235 Alt ın Sayzan çooxtapça: 
-Picen Arığ , sinTl'ı izTrı irtpezin, 
Ağı l ı!'\ aspazın. 
Minin çooğım is, alığ polba, 
Pastağızın nimenl iderde, 

240 Çaxsılaan sağınıp alarğa kirek, 
Anal'ı püdTrerzlrı, çarabas, 
Sin, Picen Arığ. pTledirzTrı me, 
Pu çurttı tudıpçatxan, 
Pu çurttı xadarçatxan 

245 izebT çox sorığ, 
Külük Xuu iney par; 
Alıp Xannın pabazı Ay Xan polğan, 
Ay Xannırı tuzınafi ala 
Pu çurttı ol tutça. 

250 ÇirnTn üstünde çurtapçatxan 
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Çonda ol pilbes, ol çörbeen nime çağı l .  
Al ıp Xannın çurtı çon çurtaannarı ala 



O çocuğu iyi yetiştir. 
Picen Arığ söyler: 
-Hayır, babacığım, ben 
Han olabilirsem, 
Han olmak istiyorum, 
Bey olabilirsem, 
Bey olmak istiyorum! 
Hanın giyineceği alt ın yakal ı kıyafeti 
Giyinebilirsem, giyinmek istiyorum, 
Altın bastona dayanmak istiyorum. 
Babası Alt ın Sayzan söyler: 
Hey, kızım Picen Arığ, 
Senin altın yakalı kıyafeti giymen uygun olmaz 
Altın bastona dayanman uygun olmaz. 
Hanın yerine han olman uygun olmaz. 
Picen Arığ ile icen Arığ: 
-Hayır, babacığım, 
Ben han olmak istiyorum, 
Ben bey olmak istiyorum, 
Bütün herşeyin başı olmak istiyorum! 
Altın Sayzan söyler: 
Picen Arığ, senin varl ığ ın azalmasın, 
Aptal l ığ ın artmasın. 
Benim sözümü duy, aptal olma, 
Birşeyi yapmadan önce, 
İyice düşünmek gerek, 
Düşünmeden bitirirsen, olmaz, 
Sen, Picen Arığ biliyorsun, değil mi, 
Bu evi tutan, 
Bu eve bakan 
Sonsuz iradeli, 
Kudretli Huu İney var; 
Alp Han' ın babası Ay Han imiş, 
Ay Han'ın zamanından beri 
Bu eve, o bakıyor. 
Yeryüzünün üzerinde oturan 
Halkta onun bilmediği, gitmediği şey yok. 
Alp Han' ın evi, halkın oturduğundan beri 
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Piree dee xati talalbaan. 
Sin ldi polba, toxta, 

255 Picen Arığ çooxtapça 
-Çox, ada klzl, 
Men ol Xuu ineynT plledTrbin, 
Pray amalın plıedlrbln, 
Tügede tirsin piledlrbln, 

260 Mağaa Xuu İney nime nimes. 
Altın Sayzaı'\ adazı çooxtapça: 
-Sin, Picen Arığ, 
Xuu İneynifı xıl ığın pllzen dee, 
Alıp Xannı fı çirT-çurtında 

265 Xuu İneydeı'\ dee artıx nime par, 
Xuu İneydeıi dee sorığ nime par. 
Aal kistinde çir pözigl 
Kirim sın turça, 
Kirim sınnı ı'i üstünde 

270 Altı azır pastığ Ax xaya turça, 
Xaraa polza. ayğa çarıp turça. 

Künörte polza, künge çarıp turça. 
Anı sin körbeezTfı me? 
Altı azır pastığ 

275 Ax xayanıii lstinde toğız xulas sunnığ, 
Alt ın  çi ıTnnig, altın tuyğaxtığ 
Ax Sabdar at pozı püt parğan. 
Altın Arığ xıs pozı törlp parğan. 
Üziler t ını çoğıl, 

280 . TögTler xanı çoğıl, 
İzebi çox uluğ al ıp 
Alıp Hannın çurtın 
Alt ın  Arığ xadarar. 
Altı azır pastığ Ax xayadaı'i 

285 S:ğar sinl çit parğan. 
Çe, minin çooğım istifier, 
Alığ sağıs sağınmanar. 
Çe,  parıfıar, parıı'lar. 
Ökls palanı öskTrTner, 

290 Olğan alığ, aldap ügredlıier. 
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Bir kere bile yağmalanmamış. 
Sen öyle olma, dur. 
Picen Arığ söyler: 
-Hayır, babacığım, 
Ben o Huu İney'i biliyorum, 
Bütün işlerini biliyorum, 
Boyunduruğun ne olduğunu biliyorum, 
Benim için Huu İney birşey değil. 
Babası Altın Sayzan söyler: 
-Sen Picen Arığ, 
Huu İney'in huyunu bilsen de, 
Alp Hanın yerinde yurdunda, 
Huu iney'den daha iyi birşey var, 
Huu İney'den daha iradeli birşey var. 
Köyün ötesinde, yeryüzünün zirvesi 
Kirim Dağı duruyor, 
Kirim Dağının üzerinde 
Altı sivri başlı Ak kaya du ruyor, 
Gece olu nca, ay ışığıyla parlıyor, 
Gündüz olunca, güneş ış ığıyla parlıyor. 
Onu sen hiç görmedin mi? 
Altı sivri başl ı ,  
Ak kayanın içinde dokuz kulaç boyunda, 
Altın yeleli, altın toynaklı 
Ak Sabdar at, kendi kendine yaratılmış. 
Altın Arığ Kız, kendiliğinden yarat ılmış. 
Yok olacak ruhu yoktur, 
Dökülecek kanı yoktur. 
Sonsuz ulu alp, 
Alp Hanın evine 
Altın Arığ bakar, 
Altı sivri uçlu Ak Kaya'dan 
Çıkma zamanı gelmiş. 
Haydi, benim söz ümü din leyiniz. 
Aptalca şeyler düşünmeyiniz. 
Haydi, gidiniz, gidiniz. 
Öksüz çocuğu yetiştiriniz. 
Oğlan aptal, anlatarak öğretiniz. 
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Picen Arığ, Icen Arığ 
lki xızın s ığara sürlbTsken. 
Xaraağ ı tünde TkT pice 
iblerTne çörTbTskenner. 

295 Picen Arığ toxtabısxan, çooxtapça: 
-Sin, lcen Arığ, nimenT piledTrsTfı? 
lcen Arığ çooxtapça: 
-PTr dee nime pTlbincem. 
Picen Arığ çooxtapça: 

300 -PTs xarağı tünde çörçebis, 
Xuruğ xol, plr dee nimebTs çoğı l ,  
PTree çaba! kTzT pisti ödTr salar. 
Adabıs Altın Sayzaıinaı"ı surarı 
PTree uluğ pıçax taa pirer be, 

305 Piree xılıs taa pirer be. 
lkT pice anda aylan kilgen. 
Pabalarına nandıra kir kilgen. 
Alt ın Sayzafı surça: 
-Pazox xaydağ kirek pol pardı? 

3 1 0  Picen Arığ çooxtapça: 
-Ada kTzi Altın Sayzan, 
PTs xaraağı tünde çörçebis xuruğ xol, 
PTree çaba! kizi plsti ödTr salar. 
Pis sinnen surarğa kildTbis, 

3 1 5  PTree uluğ pıçaan daa par ba, 
PTree xı l ızııi daa par ba, 
Sin pTske pir. 
Alt ın Sayzaı'I, sağın ıp odırıbısxan. 
Odırıp çooxtapça: 

320 -Ya Picen Arığ, anzı sın. 
Alt ın Sayzaı\ tur kilTp, 
Pas çastıxtıfı pazın, 
Pas paraannın tuzın ködTrTblsken. 
On İki çirdei'i marxalap salğan, 

325 On Tki çirdefı teektep salğan 
Tınnığ molattı s ığarıp alğan, 
Picen Arığnıı'i xolına pirTblsken. 
Picen Arığ, tınnığ molattı 
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Picen Arığ ve icen Arığ adl ı 
İki kızını dışarıya çıkarmış. 
Karanlık gecede iki kızkardeş, 
Evlerine doğru gitmişler. 
Picen Arığ durmaksızın söyler: 
-Sen icen Arığ birşey biliyor musun? 
icen Arığ söyler: 
Hiçbir şey bilmiyorum. 
Picen Arığ söyler: 
Biz karanl ık gecede geziyoruz, 
Elimiz boş, hiçbir şeyimiz yoktur, 
Herhangi bir kötü insan bizi öldürür. 
Babamız Altın Sayzan'dan isteyelim, 
Bir büyük bıçak verir mi acaba, 
Herhangi bir kı l ıç verir mi acaba? 
İki kızkardeş oradan dönüp gelmişler. 
Babalarına geri dönmüşler. 
Alt ın Sayzan sorar: 
Yine ne oldu? 
Picen Arığ söyler: 
-Babacığım, Altın Sayzan, 
Biz karanlık gecede, eli boş yürüyoruz, 
Herhangi kötü biri bizi öldürebilir. 
Biz senden istemeye geldik, 
Bir büyük bıçağ ınız var mı, 
Bir kı l ıcınız var.m ı?  
Sen bize ver. 
Altın Sayzan, düşünerek oturmuş. 
Oturup, söyler: 
Evet Picen Arığ, hakl ısın. 
Altın Sayzan, ayağa kalkıp, 
Yast ığın ın ucunu, 
Baş taraftaki ucunu kaldırmış. 
On iki yerinden düğmelenmiş, 
On iki yerinden bağlanmış 
Canlı topuzu ç ıkarmış, 
Picen Arığ'ın eline vermiş. 
Picen Arığ, canl ı topuzu 
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Xol ına al ıp, aylanıbızıp, 
330 Ofi ik sizTn tartınıp, 

KülTnlp, s ıx çörTbTsken. 
Picen Arığ, lcen Arığ, JkT pice 
Uluğ aalnı arali kilçeler, 
Ax payzan iblerlne parbaannar, 

335 Aal kistTnde turğan 
Çir pözTgT Kirim Sınnı köre kilirler. 
Kirim s ınga çit kiıTp, 
Kirlm s ınga sığıp odırtar, 
Tınnığ molattı sözTr salğan. 

340 Tınnığ molattıı'\ Tziine 
Xara çimin xırtızı 
Xaxsala köy paridı r, 
Xatığ tasxa tegze. 
Ört çili köy paridır. 

345 Kirim sınnırı üstünde 
Altı azır pastığ Ax xaya 
Xaraağı tünde, aynın çarığı teep, 
Çarıp turça. 
TkT pice çit kilgenner. 

350 Ax xayanın  izTgT dee çağıl, 
TünügT dee çağı l .  
Picen Arığ xıs, 
Ax xayanıfi  xırinda turıp, 
lrlap köglebisken, 

355 Xuu İneynTfı kögTnefı köglep tur, 
Xuu İneynTfi tabızı nnan tapsap tur. 
İd i  köglep turganda, 
izTgT çox Ax xayan ın  izTgl azıl ıbısxan. 
Picen Arığ, lcen Arığ, iki pice, 

360 Tınnığ molattarın sözTre, 
Ax xayanıfi TstTne kTr kilgenner, 
Kir kiıTp, körTblsseler, 
Altın çilTnnTg osxas, 
Alt ın tuygaxtığ osxas, 

365 Toğıs xulas sunnığ Ax Sabdar at 
Çeçpee palğal parğan turçadır. 
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Eline al ıp, arkasın ı  dönüp 
Akl ına iyi bir fikir gelerek, 
Gülüp, dışarı çıkmış. 
Picen Arığ i le İcen Arığ, iki kızkardeş 
Büyük köyün içinden geçmişler, 
Ak, güzel evlerine gitmemişler, 
Köyün ardındaki 
Yerin zirvesi Kirim Dağına doğru gelmişler. 
Kirim dağına yaklaşıp, 
Kirim dağına çıkmışlar, 
Canl ı  topuzu taşımışlar. 
Canl ı  topuzun sıcakl ığ ıyla 
Kara yerin üzeri 
Yanmaktaydı ,  
Sert taşa dokununca, 
Yangınlar çıkmaktaydı .  
Kirim dağın ın  üzerinde 
Altı ayrı başlı Ak kaya 
Karanlık gecede, ayın ışığıyla, 
Parlamaktaydı .  
İki kızkardeş yaklaşmışlar. 
Ak kayan ın  kapısı yoktur, 
Tepesinde bacası da yoktur. 
Picen Arığ Kız, 
Ak kayan ın yanında durup, 
Şarkı söylemiş, 
Huu İney'in şarkısını söylemiş, 
Hu� İney'in sesiyle söylemiş. 
Öyle şarkı söylemekteyken, 
Kapısı olmayan Ak kayanın  kapısı açı lmış 
Picen Arığ ile İcen Arığ, iki kız kardeş, 
Canlı topuz ve kıl ıçların ı taşıyarak, 
Ak kayanın içine girmişler. 
Girip bakınca görürler ki, 
Altı n yeleli gibi , 
Altın toynakl ı gibi, 
Dokuz kulaç boyunda Ak Boz at 
Direğe bağlanmış duruyor. 
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İzerl-timf izerlep parğan. 
Ax Sabdar attın  izerT-timT 
Pray, çarıx tas çTıi ,  çarıp turça. 

370 Tınar tını la kTrbeen turça. 
Ax tas tözekte 
TTsçe ax xuus xuyax kis salğan, 
Çarıx tas marxalığ, 
Alton sürmes arğazına çayı! parğan, 

375 İllg sürmes ifinTne çayı! parğan, 
Arığ-sTITg Altın Arığ xıs. 
Tırek tize, salaazı çox osxas, 
Tıbe tize, pügürT çox osxas. 
Tınar t ını la kTrbeen, 

380 Pray pazı püt parğan çatça. 
Picen Arığ Alt ın Arığnır'I x ırina pas parğan, 
Tınnığ molattırı 
On TkT marxazın s istlp, 
On TkT teegTn pozıdıbısxan. 

385 Tınnığ molat, çaza teebTnTp, s ıx  parğan. 
Çal ın çastal ıp, xıbın toolap, 
PTzTneıı ot köy turğandağ. 
Picen Arığ tınnığ molattı 
Oı'i xolınaı'i tudıbısxan. 

390 KödTrTbTzip, altı-çitl aylan ki!Tp, 
Çadıpçatxan Altın Arığnı sapxan. 
Ax xayanıı'i Tstlnde, 
Çaas çarılıp, ülger üzTılp, 
Altı azır pastığ Ax xaya, 

395 Uluğ safi sapxan çTli ,  
l ı lap-soolap tüs parğan; 
Tasxa !egen çTıi ,  tazılap xalğan, 
TımTrge !egen çil i , s ıı'\ ırap sıx parğan. 
Çadıpçatxan Altın Arığ 

400 Pir xarağın körTblsken, 
PTr azağın tartınıbısxan, 
Pir xolın ködlrTbizlp, 
Xatap çadıbısxan. 
Picen Arığ tınnığ molattı 
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Eyeri vurulmuş. 
Ak Boz atın eyeri, 
Tamamiyle parlak taş gibi, parl ıyor. 
Ruhu bedenine girmeden duruyor. 
Ak taş döşekte 
Diş kadar beyaz z ı rh giyinmiş, 
Parlak taş düğmeli, 
Altmış saç örgüsü sırt ına yayılmış, 
Elli saç örgüsü omzuna yayılmış, 
Güzel, hoş Altı n  Arığ Kız. 
Kavağa benzer dalları yok, 
Deveye benzer, hörgücü yok. 
Canlandıracak ruhu bedenine girmemiş, 
Kendisi bütünüyle var olmaya hazırd ı r. 
Picen Arığ, Altı n  Arığ'a yaklaşmış, 
Canlı çelik topuzun 
On iki düğmesini çözüp, 
On iki emniyetini boşaltm ış. 
Canlı çelik topuz, ıskalayıp ortaya çıkmış. 
Şimşek çakmış, ış ıklar saçılmış, 
Ucundan ateşler çıkar gibiymiş. 
Picen Arığ canlı topuzu, 
Sağ eliyle tutuyormuş. 
Kald ırıp altı yedi defa çevirerek, 
Yatıp duran Alt ın  Arığ'a vurmuş. 
Ak kayanın  içinde, 
Mutluluğu bölünüp,ülker sönüp, 
Altı ayrı köşeli Ak kaya, 
Büyük çanın  çalması gibi 
Ses çıkararak düşmüş, 
Taşa çarpmış gibi kütürdemiş, 
Demire vurmuş gibi g ıcırdamış. 
Yatıp duran Alt ın Arığ, 
Bir gözünü açmış, 
Bir bacağın ı  çekmiş, 
Bir kolunu kaldırıp 
Yeniden yatmış. 
Picen Arığ canlı çel ik topuzu 
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405 lkinclzln ködTr'fbTsken :  
Alt ı -çitT aylaxtan kiılp, 
lklnclzln sapxan. 
Ax xaya ı ı lap turadır, 
Ax xaya soolap turadı.r. 

4 1  O Alt ın Arığ TkT xarağın körlblsken, 
lkT azağın tartınıbısxan, 
lkl xol ın ködTrTbTzTp, 
Paza xati çadıbısxan, 
Alt ın Arığnıı"i  tını kTrbeen. 

4 1 5  Picen Arığ aylan kilgen. 
-Adanın açii, inenli"t xoxıyı , tidlr. 
Tınnığ molad ın sözTrip, 
Ax Sabdar attı üs ibTre çör kilgen. 
Tınnığ moladın ködTrlbTsken, 

420 Altı -çiti aylan parıp, 
Turıpçatxan Ax Sabdar attı 
Çoon moyın alnınaıi, 
NTske moyın tuzınan sapxan. 
Çaas çarı l ıp, ülger üzTI turad ır. 

425 Altı azır  pastığ Ax xaya, 
Uluğ kügürt tüsken çiil, 
l ı lap-soolap turad ı r. 
Ax Sabdar at, 
Pir xarağın körlbizTp, 

430 Pir azağın ködTrTbTzTp, 
Paza xati turıbısxan. 
Picen Arığ tınnığ moladın 
lkTndzin ködTrTbögTsken. 
lkTncTzTn sapxanda, Ax Sabdar at, 

435 İki al ın azaxtai'i ködTrTITp parıp. 
İkl xarağın köribTzTp, xatap turıbısxan. 
Altı azır pastığ Ax xaya 
Ulam na tııi ı ı lap, 
Ulam na tııi soolap tur. 

440 Picen Arığ adanıi"t açii, 
İnenTı'i xoxıyı tTp çooxtap tur. 
Olar Tdi pol turğanda, 
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İkinci defa kaldırmış, 
Altı yedi defa döndürüp 
İkinci defa k<:ldırmış. 
Ak kaya uğuldamaktadır, 
Ak kaya gürüldemektedir. 
Altın Arığ iki gözünü açmış. 
İki ayağ ın ı  çekmiş, 
İki kolunu kald ırıp 
Tekrar yatmış, 
Altı n Arığ canlanmamış. 
Picen Arığ dönüp gelmiş. 
-Atanın halası oğlu.yaşl ın ın kıvılcımı der. 
Canlı topuzunu sürükleyip, 
Ak Boz atı çevresini üç kere dolanmış, 
Canlı topuzunu kaldırmış 
Altı yedi defe sallayıp 
Duran Ak Boz atı 
Boynunun kal ın  yerinin önünden 
ince yerinin arkasından vurmuş. 
Mutluluğu bölünüp ülker parçalanmış. 
Altı ayrı köşeli Ak kaya 
Gök gürüldercesine 
Uğuldayıp seseler çıkarmaktadı r  
Ak Boz at, 
Bir gözünü açmış, 
Bir ayağını kaldı rmış, 
Tekrar kalkmış. 
Altın Arığ canlı topuzunu 
İkinci defa kaldı rmış, 
İkinci defa vurunca Ak Boz at, 
İki ayağı üzerinde şahlanıp, 
İki gözünü açıp, yine yerinden kalkmış. 
Altı ayrı uçlu Ak kaya 
Daha kuvvetli gürüldeyip 
Daha kuvvetli uğulduyor. 
Picen Arığ, babasın ın akrabası ,  
Yaşl ı  kad ın ın  kıvılcımı diye söyler. 
Oniar böyle yapınca, 
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Ax xayanıfi Tstlne 
Altın Sayzal'i adaları kire oylaan: 

445 -Ağı l ı  çox Picen Arığ, 
izl çox Picen Arığ, 
Uluğ sabannı Tdi pulği çoğ ı l .  
Uluğ sağbanı Tdi pasti çoğ ı l !  
Picen Arığnıfı xolınafı 

450 Tınnığ molattı suura tartıp parıbısxan. 
Çadıpçatxan Alt ı n  Arığnıı"i x ırina pas parğan 
Altın Sayzaii, üs xati x ıyğ ı  salabısxan, 
Altın Arığnı t ınnığ molattarı sapxan. 
Çadıpçatxan Altın Arığnırı 

455 Pazın üze sapxan. 
Annafi aylan ki!Tp, üs xati xısxırıbızıp, 
Turıpçatxan Ax Sabdar attın 
Pazın  kize sapxan: 
KöksT al'idarı lıbısxan, 

460 Pazı çeçpede salbafinap turıbısxan. 
Alt ın Sayzafi tınnığ molad ın atıp sal ıb ısxan, 
Picen Arığa çooxtap turadır: 
-Kördlii me, Picen Anğ, 
Uluğ sabannı ana idi pulğidır, 

465 Uluğ sağbanı idi pastidır! 
Alt ın  Sayzafı xısxırıp, 
Ax xayadan sıx çörlbTstT. 
Picen Arığnarı Tcen Arığ 
Ax xayadafi sıx çörTbTskenner. 

470 Ax xayanıfı TzTgTn çappaannar, 
Aalzar tüs kilTp odırlar. 
Atar tafi atçadadır,"' 
Arığ künnirı xarağı s ığara çaçı rapçadadır. 
Altı çastığ oolax olarzar 

475 Udur oylap odıradır, oorlap, s ıxtap: 
-Çacalarım, xayda polğazar? 
STrer çoxta, sooxxa toop xondım, 
Slrer çoxta, astap xondım. 
Çitire oylap ki lgende, 

480 Picen Arığ ,  sastar'I xaap, 
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Ak Kayanın içine 
Babaları Altın Sayzan koşarak girmiş: 
Akılsız Picen Arığ, 
Beyinsiz Picen Arığ, 
Büyük fıçıyı öyle karıştı rmak olmaz. 
Büyük işe öyle başlamak olmaz! 
Picen Arığ'ın elinden 
Canlı çelik topuzu çekerek almış. 
Yatan Altın Arığ' ın yanına gelmiş. 
Altın Sayzan üç defa seslenmiş. 
Altın Arığ'a, canlı çelik topuz ile vurmuş. 
Yatan Altın Arığ' ın 
Başını uçuruvermiş. 
Sonra dönüp gelmiş üç defa bağırmış. 
Duran Ak Boz atın  
Başını kesivermiş. 
Gövdesi düşüp, devrilmiş, 
Başı dirikte ası l ı  kalmış. 
Altın Sayzan canl ı kıl ıcı yere bırakır. 
Picen Arığ'a söyler: 
Gördün mü Picen Arığ 
Büyük fıçı nasıl karıştırı l ır, 
Büyük işe nasıl başlanır! 
Altın Sayzan bağırıp 
Ak kayadan çıkıvermiş. 
Picen Arığ ile İcen Arığ, 
Ak Kayadan çıkıvermişler. 
Ak kayanın kapısın ı kapatmışlar. 
Köye doğru gelirler, 
Tan atmaktadır. 
Açık güneşin gözü ışık saçmaktad ır 
Altı yaşındaki oğlan, onlara 
Doğru koşuyor, bağı rıp ağlayarak: 
Ablalarım nerede idiniz? 
Sizler yok iken soğukta üşüyerek uyudum. 
Sizler yok iken aç kal ıp geceledim. 
Koşup onlara yaklaşınca 
Picen Arığ saçlarından tutup, 
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Çirge arıdara sTITgTbTzlp, 
Kirim sınğa sığara sözir parir. 
Altı azır pastığ Ax xayağa 
Kire sözir kilTp, 

485 Tınnığ molatnarı altı çastığ ooln ıi'i 
Pazın  kizesabısxan. 
Ax xanı çayıl ıp, arığ tını üzTITp, 
Altı çastığ oolax öl xalğan. 
Picen Arığ, lcen Arığ Ax xayanırı 

490 lzi in anda çabısxannar: 
Ax xaya TzTgT çox, tünügT çox turıbısxan. 
Picen Arığ, lcen Arığ, TkT pice, 
l rların ı rlazıp, köglerln köglezTp, 
Uluğ aalğa anda i nip tüskenner. 

495 Uluğ aalğa çitkende, 
Ax payzafi iblerTne çidlp, 
Ax payzafi ibge kTrgende, 
As-tamaxtarın turg ızıp, 
As-tamax çTp odırlar. 

500 Picen Arığ çooxtapça: 
-Çe, lcen Arığ, xan orn ına xan, 
Pig ornına pig amdı min polarbın. 
Picen Arığ xan kiscei'i 
Altın çağal ığ kipti anda kizTbisken, 

505 Xan tayancai'i altın tayaxtı 
Anda tayanıbısxan, 
Çonnııi pazı-xanı pol ıbısxan, 
Parça nimenTn eezT polıbısxan. 
KirTITp kip kispinTbTsken, 

51 O Sunıp suğ suspinıb:s,xan. 
Çonnı xatığ ülgüdeıi tudıbısxan, 
Çonğa simTs malnı soxtırbinıbısxan, 
Ölgen mal idTner'i azı rap; 
Çaxsı kipti kizlrtpinTbTsken. 

5 1 5  Çon sidik çurttı çurtap, çobal ıbızıbısxan. 
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Pir kün irten Picen Arığ, 
Altın çağal ığ kibTn kizTp, 
Altın tayağ ın tayanıp, 



Yere iterek düşürüp 
Kirim tepesine doğru sürükleyip getirir. 
Altı ayrık uçlu Ak Kayanın 
İçine sürkleyip 
Canl ı ,  çelik kıl ıçla altı yaşındaki oğlanın 
Başını kesivermiş. 
Ak kanı akıp, temiz ruhu çıkıp 
Altı yaşındaki oğlan ölmüş. 
Picen Arığ, İcen Arığ, Ak kayanın 
Kapısın ı  o zaman kapatmışlar. 
Ak Kayanın  kapısı ve bacası yokmuş 
Picen Arığ, İcen Arığ iki kızkardeş, 
Şarkılar, türküler söyleyip, 
Büyük köye doğru inmeye başlamışlar. 
Büyük köye gelince, 
Ak, güzel evlerine yaklaşıp, 
Ak, güzel evlerine girince, 
Yemek hazırlayıp 
Yiyip içmeye başlamışlar. 
Picen Arığ söyler: 
Tamam İcen Arığ, Hanın yerine han, 
Beyin yerine bey şimdi ben olurum. 
Picen Arığ, Han ın  giydiği, 
Altın yakalı elbiseyi orada giymiş. 
Hanın dayand ığı bastona, 
Orada dayanmış. 
Halkın baş ı , hanı oluvermiş, 
Bütün herşeyin sahibi oluvermiş. 
Gerilip kıyafetini giymemiş, 
Elini uzatıp su almamış. 
Halkı sert idaresiyle yönetiyormuş. 
Halka semiz hayvanı kestirmemiş, 
Ölmüş hayvan etiyle besleyip, 
Güzel kıyafet giydirmemiş. 
Halk zor bir hayata mecbur olmuş. 
Birgün sabahieyin Picen Arığ, 
Altın yakalı kıyafetini giyip, 
Altın bastonuna dayanarak 
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Ax payzafı ibden sıx kilgen. 
520 Ax payzarı ibnTri alnında turıp, 

9irnlri üstün xarap turça. 
idi turıpçatxanda, 
TıgTr paarında xanat tabızı hoolazıp, 
Xurğun tabızı kögles kilir. 

525 Picen Arığ kör turza: 
Xara Xusxunnaı'i Ala Xusxun uçux kilirler. 
Xara Xusxun-Trgek xusxun, 
Ala Xusxun-tlzT xusxun. 
Ala Xusxun xarxlap tapsap kilçe: 

530 -Sin Xara Xusxun, 
NimenT pnedlrsTri, 
NimenT köredlrzTı'i? 
Xara Xusxun xarxlap kilçe: 
-Min sin nimespTn, 

535 Barça nimenT körerge, 
Barça nimenT pilerge, 
Pazox nimenT kör saldıri? 
Ala Xusxun, tizi xusxun çooxtap kilçe: 
-KöredTrzTı'i me, Picen Arığ, 

540 Xannın-pigln ödTr sal ıp, 
Altın çağal ığ kip kizTbTsken, 
Altın tayağın  tayanıbısxan. 
KTzTderi dee uyaıpirı, xaydi turçadır, 
Xan ornına xan polıp, 

545 Pig orn ına pig pol ıp, 
Pozınıri çurtına 
Pozı xara sağınıp çurtapçad ır. 
Picen Arığ olarnııi çooğın  oı'iarılsalğan :  
-Adır, toxta, xusxunnar. 

550 Min sTrerdek xusxurınarnı köp körçerimTn. 
Picen Arığ kögdefı artıx köglebTsken, 
lrdaii artix ırlabısxan. 
lkT xusxun ,  uçux polbin , 
Aylaxtanıp çabırı l ıp, 

555 Picen Arığn ırı xırina tüs kelgenner. 
Picen Arığ, Tkl xusxınnı tudıp, 
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Beyaz, güzel evden çıkıvermiş. 
Beyaz, güzel evin önünde durup, 
Yeryüzüne bakıp durur. 
Öyle dururken, 
Göğün derinliklerinden kanat sesi duymuş, 
Kanadın tiz sesi ezgi gibi dökülüyormuş. 
Picen Arığ bakar ki , 
Kara kuzgunla ala kuzgun uçup geliyor. 
Kara kuzgun ,erkek kuzgun; 
Ala kuzgun , dişi kuzgun. 
Ala kuzgun gak gak d iyerek geliyor. 
Sen, Kara kuzgun 
Neleri bilirsin? 
Neleri görürsün? demiş. 
Kara kuzgun öterek geliyor: 
Ben, sen değil im. 
Bütün şeyleri görmek isterim. 
Her şeyi görmek isterim. 
Yine neleri gördün? 
Ala dişi kuzgun, söyler: 
-Görüyor musun, Picen Arığ, 
Hanın ı ,  beyini öldürüp, 
Altın yakal ı kıyafetini giyinmiş. 
Altın bastona dayanmış. 
insanlardan utanmadan, nasıl da duruyor. 
Han ın yerine han olup, 
Beyin yerine bey olup, 
Kendi hayatı hakkında 
Kötü düşünerek yaşıyor. 
Picen Arığ onların sözlerini anlamış: 
-Ha, durun kuzgunlar. 
Ben sizin gibi kuzgunları çok görmüştüm. 
Picen Arığ güzelden daha güzel şarkı söylemiş, 
Daha güzel terennüm etmiş. 
İki kuzgun, uçamadan, 
Dönerek aşağı inip, 
Picen Arığ'ın yanına düşmüşler. 
Picen Arığ, iki kuzgunu tutup, 
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Ax payzafi ibge kir kelgen. 
At çamçılaçan çamçıdaı'i 
ikl xusxınnı soğıbısxan. 

560 ikT xusxınnın tügT 
İbge toldıra çayıl turad ır. 
Soxxan soxxan, Picen Arığ odır salğan, 
iki xusxun mayıl parğan, 
Axsıların açıp odırlar. 

565 Picen Arığ çooxtapça: 
-Slrer, Tkl xusxu n çirnTn üstün 
Aylandı ra uçux çöredlrzer, 
Plree çirde mini alar 
Uluğ alıptı körgezer be? 

570 Xara Xusxun çooxtapça: 
-Ya, Picen Arığ, körgebTs. 
Sarığ 5ınnın altı çirde, 
Sarığ talay suğ xazı çirde, 
Xadarğan malın eez1, 

575 Xalıx çonnıı'i xanı-pigl, 
Üs ulağl ığ ax saraatt ığ Alıp Saaday 
Uğaa uluğ, al ıp kTzL 
Sini alar al ıp-ana ol polar. 
Alıp Saadayğa xannıfi-p ignTn xıstarı 

580 Pararğa xına çağıl, kipsTs al ıp.  
Picen Arığ çooxtapça: 
-Mağaa sTl ii kirek çağ ıl, 
Al ıp küstlg le polza, pararbın. 
Çe, sin, Xara Xusxun. 

585 Alıp Saadaynıfi çi;Tne çör kil. 
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Güzel ve beyaz eve girmiş. 
At kamçısıyla, 
Ku zgunlara vurmuş. 
Kuzgunların tüyü 
Evin her taraf ına saçılmış. 
Vurmuş, vurmuş, Picen Arığ oturmuş, 
Kuzgunlar bitkin halde, 
Ağızları açık yatmışlar. 
Picen Arığ der: 
Siz iki kuzgun yerin üzerinde 
Döne döne uçuyorsunuz, 
Herhangi bir yerde beni alacak 
Ulu alpı gördünüz mü? 
Kara kuzgun der: 
-Evet Picen Arığ, gördük, 
Sarı Dağın eteklerinde, 
Sarı Denizinin kıyıs ında, 
Yetiştirilen mal ın sahibi, 
Halkın, ahalinin hanı, beyi, 
üç ulakl ı ,  ak, sarı atlı Alp Saaday 
Çok büyük kahramandı r. 
Seni alacak kahraman işte odur. 
Han ve bey kızları, Alp Saaday'a 
Çok çirkin alp olduğundan, varmazlar. 
Picen Arığ, der: 
-Bana yakışıklısı lazım deği l ,  
Alp sadece güçlü olursa, ona varırım. 
Fakat, sen, kara kuzgun, 
Alp Saaday'ın olduğu yere gidip geL 
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Alıp Saaday pu çirge kilzln. 
Çooxtirz ıı\ Picen Arığ xıs 
SinT xığırtıpçadı r  tTp. 
Üs künnerı aylanarz ırı .  

590 Üs künnerı aylan polbazaı\ 
Ala Xusxun ineyTı'inTrı 
Pazın  kize saap, sığara tastabızam. 
Üs künnefi aylan kilzeıi, 
Xoy soğıp, azırap, pozıdam. 

595 Xara Xusxun azağına tüsken: 
-Picen Arığ, min üs künnerı aylanam, 
Ala Xusxunnı çir ödlrbe! 
Picen Arığ Xara Xusxunnı pozıdıbısxan. 
Picen Arığ Xara Xusxunnırı ı raxxı çirde 

600 Xanat tabızı xoolap, 
Xurğun tabızı köglep parıbısxan. 
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Alp Saaday buraya gelsin. 
Söyle, Picen Arığ Kız, 
Seni çağırıyor diye. 
Üç gün sonra dönersin, 
Üç gün içinde dönmezsen, 
Ala kuzgun hanımın ın ,  
Başını kesip d ışarıya atarım. 
Üç gün içinde dönüp gelirsen, 
Koyun kesip, yemek verip.sizi salarım. 
Kara kuzgun, ayaklarına kapanmış; 
-Picen Arığ, üç günde dönemem,  
Ala kuzgunu öldürme! 
Picen Arığ, kara kuzgunu bırakmış, 
Uzaklarda, kara kuzgunun, 
Kanat sesi duyulmuş, 
Tiz sesler çıkararak uzaklaşmış. 
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Ala Xusxunnıl\ moynına pağ palğan sal ıp, 
Picen Arığ çooxtapça: 
-Xara Xusxun i rin üs künneri kilbeze, 

605 Pazın kize saap, sığara tastabızam. 
Ala Xusxunnıri xarağı tazı rayıp, 
Pağda odırıbısxan. 
Xara Xusxun parıp, 
Üs künge çit parğan. 

61 O üzTncT künlnde 
Xara Xusxun anda çitken, 
izTk aln ında odıra tüskende, 
Picen Arığ Tzlk azıbısxan. 
Xara Xusxun kir kilgen, 

6 1 5  Mayıl parğan, xanadınnıl'i çügT ürep parğan. 
Picen Arığ surça: 
-Parğal'i çirlrie çittin me, Xara Xusxun? 
Xara Xusxun çooxtapça: 
-Al ıp  Saadaynıri çirTnde poldırn, 

620 Alıp Saaday üs künnel'i 
SİrernTn çirTıierge çider. 
Piçen Arığ TkT xusxunnı, 
Anda pozıdıbısxan. 
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Ala kuzgunun boynuna ip bağlayıp, 
Picen Arığ, der: 
-Kocan kara kuzgun üç günde dönmezse, 
Başını kesip d ışarı atarım. 
Ala kuzgunun gözü korkuyla açılıp, 
Bağlı olarak oturmuş. 
Kara kuzgun gittikten sonra, 
üç gün olmak üzereymiş. 
Üçüncü günde, 
Kara kuzgun oraya ulaşmış, 
Kapın ın önüne konduğu zaman, 
Picen Arığ kapıyı açmış. 
Kara kuzgun geri gelmiş, 
Yorulmuş, kanadın ın tüyleri örselenmiş. 
Picen Arığ sorar: 
-Gittiğin yere ulaştın mı ,  kara kuzgun? 
Kara kuzgun der: 
Alp Saaday' ın  yurduna gittim, 
Alp Saaday üç güne kadar, 
Sizin yurdunuza gelir. 
Picen Arığ, iki kuzgunu, 
O zaman salıvermiş. 
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Xara Xusxun Ala Xusxunnı ,  
625 Soğıp, saap parça: 

-Paza soonda çarir-çarabas 
Çooxtı çooxtanma, 
Tilin xısxa tut. 
Ala Xusxun xarğança: 

630 Paza Tdi pTr dee çooxtanmaspın . 
. . . Olar parıbısxan soonda, 
Picen Arığ, Tcen Arığ üzTncT künTnde 
İrtengT tamax çTp odırlar. 
Picen Arığ çooxtapça: 

635 -Püüngl künde pTske aalcı kilerge tur 
ldi çooxtap turğanda, 
lraxxı çirde aran-çula at, 
TTgTrep, oylap kil i r, 
Pularnıri  çirTnzer sabı l ıp odır. 

640 Picen Arığ çooxtap odır: 
-Çe. Tcen Arığ, aalçı kilir. 
Aalcı kir kilze, 
Stolğa aarlığ tamaan turğızarzıfı .  
Aalcını stolğa od ı rtıp, 

645 Aarlap, çestirzTfı, 
Min aalcıdari xada stolğa odırarbın. 
Arağa-xımızıri pTske çitirerzir'i, 
Aalcıdaı'I min arağa lzerbTn. 
Sin pozııi arağa, xımız Tspes polarzır'I .  

650 Aalcıdaı'I min çooxtazarbın, 
Sin, kör, tapsaba, 
SinTı'I sağız ın ağılax, 
Aalçıdaıi çÔoxtas pTlbessln.
Olar Tdi çooxtazıp, 

655 Çooxtarı toozıl turğanda, 
Aaldı;ığı çonı ulğun-suulğun polıbısxan: 
-At aspas çirderi at azıp odır, 
Alıp aspas çirdeı'I alıp azıp odır.-
Uluğ aalnı arali 

660 Attır'\ tTgTrtT tTgTrep past ır  parir. 
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Kara kuzgun, ala kuzgunu, 
Vurarak, ite kaka gider: 
-Bir daha olur olmaz 
Konularda konuşma, 
Dilini kısa tut. 
Ala kuzgun beddua eder: 
Bir daha öyle konuşmayacağım . 
. . .  Onlar gittikten sonra, 
Picen Arığ ile icen Arığ üçüncü gün, 
Sabah kahvaltıs ını edip oturuyorlardı . 
Picen Arığ, der: 
Bu gün bize misafir gelecektir. 
Öyle konuşup dururlarken. 
Uzaklarda aran-çula at, 
Koşarak gelir, 
Onların olduğu yere yaklaşır. 
Picen Arığ söyler: 
-Haydi, icen Arığ misafir geliyor. 
Misafir içeri girince, 
Masayı güzel yemeklerle donatırsın. 
Misafiri sofraya davet edip, 
Ağırlayıp, ikram edersin, 
Ben misafirle sofraya oturacağım. 
Bize rakı ve kımız verirsin, 
Misafirle ben içerim. 
Sen rakı ve kımız içmeyeceksin. 
Misafirle ben konuşacağım, 
Bak, sen sakın konuşma, 
Senin düşüncen dağınık, 
Misafirle konuşamazsın. 
Onlar öyle konuşup, 
Sohbetleri sona erince, 
Köydeki halkı harekete geçirmiş: 
-Atın aşmadığı  yerden at aşarak, 
Alpın aşmadığı  yerden alp aşarak, 
Büyük köyün içinden geçerek, 
Geliyor, atın ın nal sesleri duyularak. 
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Ax payzan ibnTrı alnında , 
At palğacan çeçpede toxtapça. 
Aran-çula att ın mola! suğluğı xoolapça. 
Alıp klzlnlfı mola! TzefıezT soolapça. 

665 Altın xaalxa azıl ıbısxan, 
Alıp kizT, eelip, pügTllp, kTr kilgen. 
İzen sala izen tip tur, 
Mindl sala mindi tip tur. 
İzen-mindi irtkende, odır salğan. 

670 Picen Arığ körTp odır, 
Alıp Saaday uluğın tıfı uluğ alıp, 
Püdlzl uğaa kipsTs: 
İretke purunnığ, sotka sı rayl ığ. 
İcen Arığ stolın tartıbısxan, 

675 As pazı na as turğızıbısxan, 
Suğ pazına suğ turğızıbısxan, 
Alıp Saadaynı stolğa odırtıbısxan, 
Picen Arığ altın çağal ığ 
Kibln kis salğan , 

680 Altın !ayağın tayanıp, 
Tur killp, aalcıdan stolğa odırıp, 
As-tamax çlp odırlar. 
Tcen Arığ araçon as turğızıbısxan, 
Altın çirçee urıp, 

685 Alıp Saadayğa arağa tutça. 
Alıp Saaday çooxtapça: 
-Tcen Arığ, pozıri al ıbıs,-tTpçe. 
-Çox, min arağa Tze çoğılbın,-tTpçe. 
Alıp Saaday çooxtapça: 

690 -Xaydağ daa polza, sin ibnln eezl, 
Sin urun Tspeende, min xaydi Tzlblzem, 
Xaydağ -xaydağ azıfiar, 
Pozııiar purun alıp, TzTbizTıier.-
Tcen Arı ğ arağazın TzTbTsken. 

695 Annafi andar Alıp Saaday TzTp odır. 
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Beyaz, güzel evin önünde, 
Atın bağlandığı direğin yanında duruyor. 
Aran-çula atın çelik gemi şak ırdıyor, 
Yiğidin çelik üzengisi t ıngırdıyor. 
Altın giriş kapısı açılmış, 
Yiğit, eğilip, bükülerek içeri gi rmiş. 
Selam verip, selamlaşmış, 
Merhaba deyip, merhabalaşmış. 
Selamlaştıktan sonra. oturmuş. 
Picen Arığ bakıyormuş, 
Alp Saaday en büyük yiğitmiş. 
Bedeni çok hantal ve iriymiş : 
İri burunlu, çopur yüzlüymüş. 
icen Arığ sofra açmış, 
Yemek üzerine yemek koymuş, 
Su üzerine su koymuş, 
Alp Saaday'ı sofraya oturtmuş, 
Picen Arığ altın yakalı 
Kıyafetini giyinmiş, 
Altın bastonuna dayanıp, 
Kalkıp, misafirle sofraya oturup, 
Yemek yiyerek oturmuşlar. 
icen Arığ, yemek koymuş, 
Altın bardağa koyup , 
Alp Saaday'a rakı sunmuş. 
Alp Saaday der: 
-İcen Arığ, sen de al. 
-Hayır, ben rakı içmem, der. 
Alp Saaday der: 
-Ne de olsa, sen ev sahibisin, 
Sen içrnedene, ben nasıl içebilirim, 
Nas ıl, nasıl yiyebi lirim .  
Kendiniz önce al ıp içiniz. 
İcen Arığ rakısını içmiş. 
Ondan sonra Alp Saaday içmiş. 
Alp Saaday der: 
-Sen Picen Arığ, 
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MinT xaydağ kirek, xaydağ tarıx xığ ı rttın?
Picen Arığ çooxtapça: 

700 -Sin, Alıp Saaday, alıp kTzTzTn. 
Pistin alıp-külTk çoğı l ,  
Sin pisti tastabin, 
Körip-xayıp çurtap od ır. 
Min sini annafiar x ığ ırtxam.-

705 Alıp Saaday paza nime çooxtabaan. 
fcen Arığ arağazın ülepçedTr. 
Pozı izibögisçetken, 
fcen Arığ izTrTbTsken, 
Alıp Saadaynıfi alnına turıp, ı rlabısxan: 

71 O -Picen Arığ minTrı çacam 
Uğaa çaxsı xıs polcaı'i. 
Alar polzaı'i al ıbıs sa, Saaday, 
Picen Arığ çacamnı al ıbıs sa, 
Picen Arığ minTn çacam 

7 1 5  Uğaa sTITg xıs polcaı'ı. 
Alar polzaı'i, Alıp Saaday, 
Alıbıs, çurtabıs.-
Alıp Saaday stoldafı turıbısxan, 
PörTk-meleynT kisken, 

720 Anımçox taa tibin, sıx çöribTsken. 
Picen Arığ, Tcen Arığ tuı"imazın 
Ügürellg ayaxtan pazına sapxan. 
Ayağ ın çara saap, fcen Arığ pray 
Ügüre pol ıp _od ırıbısxan: 

725 -Xaydi çooxtaam min sağaa, 
Arağa İspe tip.-
Picen Arığ ax payzaıi ibdefi sığıp kilze, 
Alıp Saaday uluğ aalnı aralap parçad ır. 
Picen Arığ anı kör turçadı r. 

730 Altın arçol ax pladın 
Pulğan, köglep tur. 
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-Beni, ne sebeple, bir öfkeyle çağırdın? 
Picen Arığ der: 
-Sen, Alp Saaday, yiğit adamsın. 
Bizde alp, bahadır insan yok, 
Sen, bizi b ırakma, 
Bizi himaye ederek buraya yerleş. 
Ben seni onun için çağırdım. 
Alp Saaday, fazla konuşmamış. 
icen Arığ rakıyı s ırayla ikram ediyor, 
Kendisi de içiyormuş. 
icen Arığ, sarhoş olmağa başlamış, 
Alp Saaday' ın karşıs ında şarkı söylemiş: 
-Picen Arığ benim ablam, 
Çok güzel kızd ır. 
Evlenmek isterseniz, al ın onu Saaday, 
Picen Arığ Ablamı al ın, 
Picen Arığ benim ablam, 
Çok güzel kızdır. 
Alacak olursan, Alp Saaday, 
Al, buraya yerleş. 
Alp Saaday sofradan kalkmış, 
Börkünü giyinmiş, eldivenini takmış, 
Vedalaşmadan çıkıp gitmiş. 
Picen Arığ, kardeşi icen Arığ' ın 
Başına, çorbalı tabakla vurmuş. 
Tabak kırı lmış, İcen Arığ, bütünüyle, 
Çorbaya batıp oturmuş. 
-Ne demiştim ben sana, 
Rakı içme, dememiş miydim? 
Picen Arığ, güzel, beyaz evden çıktığında, 
Saaday, büyük köyün içinden gitmektedir. 
Picen Arığ onu görür. 
Altın işlemeli, beyaz eşarbını 
Sallayarak, şarkı söyler. 
Alp Saaday, Altay dağına, 
Orta Olığ'a doğru yaklaşmış. 
Arkasına dörüp bakmış ki, 
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735 Picen Arığ xıs 
Ax payzar'i ibTnTii alnında turça. 
Uğaa sTITg körln tur. 
Paza körbin, çörTblsken. 
Altay sınnın üstüne sıx parıp. 

740 Adın toxtadıp, aalzar kör turza. 
Ax payzan ibnTn alnında 
Picen Arığ xıs uğaa sTITg , 
Uğaa arığ körTn tur. 
Alıp Saaday sağın turıbısxan: 

745 -Ağı l ım azıp, izim irtTp 
Mındağ arığ, mındağ sTITg nimenT 
Ayabin, xay parçadı r  polarbın?
Aran-çula adın aylandıra tartıp, 
Uluğ aalğa in tüs kilir. 

750 Uluğ aalnı arali kilgen, 
Picen Arığa çidTp, attan tüze segirgen. 
İzen me, mindT be tTp, 
Pis salaa tudıs turadırlar. 
- iifm irt parğan ma, 

755 Ağı l ım as parğan ma, 
Sindeg kTzTnT albaanda, 
Xaydağ kTzT alarbın.
Eck-moyın al ızıbısxannar. 
Picen Arığ arğal çonğa 

760 Ülgü-çarğı salıbısxan: 
Uluğ toy polzın, uluğ çırğal polzın! 
Çon çı ı l ıp, uluğ toy pastab ısxan. 
Alt ın Sayzan apsax adaları 
Anda kilgen, çooxtapça: 

765 -Çe, Picen Arığ, Tcen Arığ, 
Uluğ kirekti püdTr turzar, 
Uluğ sağbanı pastap turzar. 
Çe xacan-xacan polza, 
Uluğ sidik körçederzer. 

770 Çe min, çirnTii üstü çalbax, 
Xannaii xanğa, pigden pige, 
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Picen Arığ Kız, 
Güzel, beyaz evin önünde duruyor, 
Çok güzel görünüyormuş. 
Bir daha bakmadan yürümüş. 
Altay dağının üzerine çıkmış, 
Atın ı  durdurup, köye bakar ki, 
Beyaz, güzel evin önünde 
Picen Arığ Kız, çok güzel, 
Çok hoş görünüyor. 
Alp Saaday, durup düşünmüş: 
-Aklım şaştı, fikrim karıştı, 
Böyle hoş, böyle güzel kimseye 
Acımadan, nereye gidiyorum, acaba? 
Aran-çula atın ın başını çevirerek, 
Büyük köye doğru iner. 
Büyük köyün içinden geçer. 
Picen Arığ'a yaklaşıp, attan inmiş. 
Merhaba, selamlar, deyip, 
Tokalaşmışlar. 
-Akl ımı mı kaçırd ım,  
Akl ım mı azaldı , 
Senin gibi birini almayıp da, 
Kimi alacağım.  
Sarmaş dolaş olmuşlar. 
Picen Arığ, bütün halka, 
Ferman vermiş: 
Büyük düğün, büyük şenlik olsun! 
Halk toplanmış, büyük düğün başlamış. 
Yaşlı babaları Altın Sayzan 
Oraya gelmiş, demiş ki: 
-Tamam, Picen Arığ ve icen Arığ, 
Büyük bir iş yapıyor, 
Büyük işe kalkışıyorsunuz. 
F�kat, bir gün gelir, 
Çok büyük zorluklarla karşı laşabilirsiniz. 
Ancak ben, geniş yeryüzünde, 
Handan hana, beyden beye, 
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Çalcı polıp çörçedem. 
Öler tuzım çitse, 
Piree xan çirinde ölbespTn me ze.-

775 Altın Sayzaı'i apsax ol çirdeı'i, 
Xaraağ ı tünde xazıp-tizTp çörTbTsken. 
Xal ıx çan, olarnı körTp, 
Toy daa ider köfınTıerT çox, 
lkl-üs kündök toy toozıl parğa,n. 

780 Uluğ-turuğ apsaxtar çooxtasçadı r: 
-Picen Arığ, İcen Arığ, TkT pice, 
Çurtıbıstı saybabızarğa çör.
Picen Arığ Al ıp Saadaydafı surça: 
-Çe, Alıp Saaday, pu çirde çurtirbıs pa, 

785 Sinin çirTı'ie közerbTs pe?
Alıp Saaday çooxtapça: 
-Alıp kTzT kTzT çirTnde çurti çağ ı l ,  
Minin çirTmzer pararbıs.-
Picen Arığ çooxtapça: 

790 -Çazı çirde mal xalbazın, 
Een çirde is xalbazın: 
Al ıp Xannın xadarğan mal ın 
Süre parar kirek, 
Xal ıx çanın siniri çirTne 

795 Ala parar kirek.-
Anda tirTnTbTskenner. 
Attarın izerlebTskenner. 
Al ıp Xannın xacannaı'i çığan 
izTn-sibTn atxa-piige çüktebTskenner. 

800 Uluğ çurttı anda unad ıbısxannar, 
Xalın çurttı anda talabısxannar. 
Xal ıx çan uluğ s ı ı txa tüzTbTsken, 
Uluğ-turuğ kirTıer udurlasçadadır: 
-ÇirTbTstefı parbaspıs. 
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Hizmetkar olarak yaşayabil irim. 
Ölüm zamanım gelince, 
Herhangi bir hanın yurdunda mı öleceğim? 
Yaşl ı  Altın Sayzan, oradan, 
Karanl ık  gecede kaçmış. 
Olanları gören büyük halkın, 
Düğün yapacak isteği kalmamış. 
İki, üç günden sonra düğün sona ermiş. 
Yaşl ı  başlı adamlar, şöyle konuşmuşlar: 
-Picen Arığ ile İcen Arığ, iki kız kardeş, 
Hayatımızı, düzenimizi bozacaklar. 
Picen Arığ, Alp Saaday'a sorar: 
-Peki, Alp Saaday, burada mı oturacağ ız, 
Senin ülkene mi taşınacağız? 
Alp Saaday, der ki : 
-Alp insan.başkasının yurdunda oturmaz, 
Benim ülkeme gideceğiz. 
Picen Arığ der: 
-Vadilerde hayvan kalmasın, 
Boş yerlerde birşey kalmasın. 
Alp Han' ın  yetiştirilmiş malın ı 
Oraya götürmek gerek, 
Büyük halkı, senin ülkene 
Götürmek gerek. 
O zaman, hazırlanmaya başlamışlar. 
Atları eyerlemişler. 
Alp Han'ın çok eskiden beri biriktirdiği 
Serveti, ata, kısrağa yüklemişler. 
Düzenli hayatı o zaman bozmuşlar, 
Zengin ülkeyi talan etmişler. 
Halk, ağıt yakıp, ağlamış, yas tutmuş, 
Yaşlı adamlar karşı çıkmışlar: 
-Toprağımızdan ayrılmayız. 
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805 Ödlrer polzaar, ödlrir'ler.
Ud urlasxan apsax-ineylernI 
Alıp Saaday, Picen Arığ, 
Xılısnarı kize saap, ödTrTbTzedTrler. 
Purunnan talalbaan uluğ çurt 

8 1 0  Anda tala! turadır. 
Uluğ asxırlar, öörlerTn sürdTrbin,  
Udurlazıp, oylasçadadır. 
Uluğ asxırlarnı 
Uxnar'I atıp, öd!r turlar. 

81 5 Uluğ puğalar, Tnek malnı sürdTrbin, 
Udurlasçadadırlar, 
Uluğ puğalarnı x ı l ısnar'I ödTre saap turadırlar. 
Üs künge sığara uluğ xıyğı polğan, 
OzlncT künTn irTkten irTk çox, 

820 Xadarğan mal, xalayıp, çörlbTsken. 
Xal ıx çon, kileyTp, çörTbTsken. 
Altay sınnı xal ıx çon 
Oorlaza-sıxtaza asxlabısxan. 
Altay sınnıMozarinda, ax çazaa 

825 Çaya tüzTp, asxırlığ çılğıları , 
KTstezTp, parğlapçadad ı r. 
TnektTg puğaları, mustazıp, parğlapçadadır, 
Arğal çanı uluğ sı ıtta parğlapçadad ır. 
Çol çideelbes kiri mallarnı, 

830 Çolda çoo sapxlap parçalar. 
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Çol çideelbes kirT-xuru apsax-ineylernT, 
Ağast ıi'ı salaazın ege tart ıp ,  
EekterTneri ilgTlep parçadadı rlar. 



İsterseniz öldürün. 
Karşı çıkan yaşlı adam ve kadınları 
Alp Saaday ve Picen Arığ, 

· 

Kı l ıçla vurup, öldürmüşler. 
Önceden talan edilmeyen büyük ülke, 
O zaman yağmalanmış. 
Büyük aygırları, öbür aygırların naklini 
Engelleyerek, dört nala koşan, 
Büyük aygırları , 
Okla vurup öldürmüşler. 
Büyük boğalar, ineklerin götürülmesini 
Engel lemekteymişler. 
Büyük boğaları da kıl ıçla öldürmüşler. 
Üç gün boyunca büyük karışıklık olmuş. 
Üçüncü günde, istese de, istemese de, 
Yetiştirilen hayvan, boyun eğip gitmiş. 
Halk, istemeye istemeye gitmiş. 
Altay dağını  halk, 
Ağlaya, sızlaya aşmış. 
Altay dağının ard ında, ak vadi , 
Yayı lmakta, aygırl ı  yı lkı ları 
Kişneyerek gitmektelermiş. 
İnekli boğaları , möleşerek gitmekteymiş. 
Büyük halk, matem içinde gitmekteymiş. 
Yolda gidemeyen hayvanları, 
Öldürerek gidiyorlarmış. 

Yürüyemeyen yaşl ı erkek ve kadınları, 
Ağacın dal ını eğip, 
Çenelerinden asarak gidiyorlarmış. 
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Olar parıbısxan soonda, 
835 Üs xulas sunnığ xuu püür 

Altay sınnır'i üstüne s ığara 
Oylap tüsken. 
Ofinap-sınap körTbTsse, 
Uluğ çurt unal xalğan, 

840 Oçıx oydarıl xalğan, 
Tünük tüı"iderTI parğan. 
Ax talay suğ een çirde 
l ı lap-soolap axça. 
Xuu püür tırlada sTITgTnTbTsken, 

845 Xuu İney anda tura tüsken. 
Altay sınnır'i üstünde odırıp, 
fki ustuğın sabınıp, oorlapça: 
-Xayran minTıi aarl ığ çurtım 
Xaydi tala! xaldı polar? 

850 Xayran minTı'I siılg çurtım 
Xaydi izel xaldı polar? 
Pu çirden parıp, 
Alton çılğa çitTre çördlm. 
Xayranox çaxsı çurt ım 

855 Xaydi puzul pard ı? 
Xaydağ noo nime taladı polar? 
Kör tee kilimdek.-
Püür teerizi xuyağın kizTp, 
Xuu İney xadarğan malnıı'\, 

860 Xal ıx-çonnıfi çol ına kTrTp, 
Xal ıx sal ıp oylap parir. 
Altı xırnı azıra oylaan, 
Çitinci x ırına sığara oylap kilze, 
Xadarğan mal, xal ıx çon 

865 Ax çazıda sürigde parir. 
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Xuu İney, TkT xarağı çox 
Xıs pala polıp, oorlap-sıxtapça: 
-Xabırğadafi xayızarı parlar, 
Xayızıp-körTzTp parğlapçadadır. 



3 

Onlar gittikten sonra, 
Üç kulaç boyundaki bozkurt, 
Altay dağın ın üstüne çıkıp, 
Koşmuş. 
Dikkatli bakıp anlamış ki, 
Ulu ülke darmadağın olmuş, 
Ocak yıkı lmış, 
Bacası göçmüş. 
Ak Denizin suyu sahipsizce, 
Şırıldayıp akıyor. 
Bozkurt h ırlayarak silkinmiş, 
Huu İney adl ı yaşlı kadına dönüşmüş. 
Altay dağın ın üzerinde oturup 
İki dizine vurarak haykırıyormuş: 
-Benim aziz, kıymetli yurdum, 
Nasıl dağı lmış olabilir? 
Benim aziz, güzel yurdum 
Nası l  darmadağ ın olabilir? 
Buradan gidip, 
Altmış yıl kadar dolaştım. 
Aziz, güzel yurdum 
Nasıl yok oldu? 
Nası l  b i r  şey onu viran etti? 
Haydi bakalım. 
Kurt derisini, zırhını giyinip, 
Huu İney, yetiştirilen mal ın ve 
Halkın yoluna girip 
Adım atarak koşar. 
Dağın altı yamacın ı  aşarak geçer, 
Yedinci yamaca gelince, 
Yetiştirilen mal ın  ve halkın .  
Ak vadide gitmekte olduğunu görür. 
Huu İney, iki gözü görmeyen 
Kız çocuğuna dönüşüp, ağlayarak der ki : 
-El ele verip, gidiyorlar, 
Biribirini koruyup gözeterek gidiyorlar. 
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870 Xabı rğadarı xayarı çox, 
Xarağı çox pozım, xaydar param? 
Tustaii turızarl ığlar, 
Turızıp-körizTp parğlapça . . .  
Körcee-xaraağı çox pozıma 

875 Noo nime turızar?-
Idi oorlap-sıxtap turğanda, 
Çon arazınnaıi pTr iney kTzT 
Sığara oylap kilgen. 
Alay palanı çat xaldı ba tTp, 

880 İney kTzT çitTre oylap kilgen. 
-İzen me, mindi be, Xuu İney,-tTpçe. 
-izenök, mindök, İney KökçTn,-tipçe. 
-Si:ı Xuu İney, xaydağ çirde 
PTdi çTt çör kildTn?-

885 Xuu İney çooxtapça: 
-Xaydağ çirde çörer polğam. 
Xannarı xanğa, pigdeii pige çördlm. 
Pu çirderı parıp, 
Alton çılğa çit pard ım, 

890 Alton çılğa çitkence. 
Alton irge parğabın, 
Alton irnin çaxsızın pir dee körbedTm. 
Xayran minTı'\ çaxsı çurtım 
Xaydağ nime talap parir?-

895 iney KökçTn çcoxtapça: 
-Xaydağ noo nime talir polğan, 
Picen Arığ, icen Arığ, TkT pice, 
Postarının çurtın 
Posları talap parir.-

900 Xuu İney çooxtapça: 
-Altı azı r  pastığ Ax xaya TstTnde 
Altın çilTnnTg Ax Sabdar attıı'\ 
Tını am daa kirbeen polar, 
Altın Arığ xıstıı'\ t ın ı  

905 Am daa kTrbeen polar.
İney Kökçin çooxtapça: 
-Picen Arığ, lcen Arığ, lkT pice, 
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Bana destek olacak kimse yok, 
Görmeyen biriyim, nereye gideyim? 
Biribirine yard ım edebilenler, 
Biribirilerini koruyup kollayarak gidiyor . . .  
Gözü görmeyen bana, 
Kim yard ımcı olacak? 
Böyle bağ ırıp ağlarken, 
Halkın arasından yaşlı bir kadın ,  
Çıkarak koşup gelmiş. 
Yoksa benim yavrum mu kaldı diye, 
Yaşlı kadın koşarak gelmiş. 
Huu iney, merhaba, selamlar, der. 
İney Kökçin, merhaba, selamlar, diye karşı l ık verir. 
Sen Huu İney, böyle nerelere, 
Kaybolup gittin? 
Huu i ney cevap verir: 
Nerede gezeceğim, 
Handan hana, beyden beye dolaşt ım. 
Buralardan gidip, 
Altmış yıl kadar dolaştım, 
Altmış yıl boyunca, 
Altmış erkekle evlendim, 
Altmış erkeğin arasında iyisini hiç görmedim. 
Benim aziz ve güzel yurdumu, 
Nası l birşey böyle viran etti? 
İney Kökçin cevap verir: 
Ne viran edecek, 
Picen Arığ ve İcen Arığ adlı iki kız kardeş, 
Kendi yurtlarını , 
Kendileri viran ettiler. 
Huu İney şöyle der: 
Altı ayrı, sivri uçlu Ak kayanın içinde 
Altın yeleli Ak Boz at ın 
Ruhu henüz bedenine girmemiş, 
Altın Arığ Kızın ruhu, 
Henüz bedenine girmemiş. 
İney Kökçin şöyle der: 
-Picen Arığ ve icen Anğ, iki kız kardeş, 
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Altın Arığnı ,  Ax Sabdar attı 
Xaçanox ödir salğannar.-

9 1 0  Xuu İney çooxtapça: 
-Çe, İney Kökçln, 
Prayzın istim, prayzın pTldTm. 
Çe, sin par çonnaı'lox xada-pTrge. 
Min nandıra par körim.-

9 1 5  İney KökçTn çonnııiox soonaıi çörTblsken. 
Xuu İney, xuu püür teerTzT xuyağın kizTp, 
Nandıra oylap kilir. 
Altı x ı rn ı  azıra oylap, 
Altay s ınğa s ığara oylaan. 

920 Altay s ınnırı üstünerı 
Een çurttı xarap kör tur. 
Een çurtta Xara xula at turça. 
İzerln al salğan, tiri tTgTr paarına, 
Pulut çTli ,  sıx tur. 

925 Alıp kTzT, izerTn çastanıp, 
Çadıpçadı r. 
Xuu püür an ı pTITp polbin turıbısxan. 
Een çurtsar indire çort kilgen. 
Atar polza, am atsın, 

930 ÖdTrer polza, ödTrTbTssTn: 
Alıp klzTnT, ıraxtın 
Aylandıra, çort parir. 
PTr aylandıra ibTr kilgen. 
Atxanı, sapxanı çoğı l .  

935 Xuu püür, pTlze dee, pTıbeeçTk, 
Körze dee, körbeeçTk. 
Xırinda çörgende, 
Alıp kTzT tapsabısxan: 
-lce klzi, Xuu İney, nimenl oıinap, 

940 NimenT s ınap çörçedTrzTıi?-
Xuu İney çoçaanınaıi, seglr sal ıbızıp, 
Sın pozına kTrip, tura tüsken. 
Xuu İney çooxtapça: 
-Mini Tce tir kTzT çoğı l ,  

945 Sin xaydağ nime pol pard ıl'ı?-
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Altın Arığ'ı ve Ak Boz atı, 
Çok önceden öldürmüşler. 
Huu İney şöyle der: 
-Tamam, Kökçin İ ney, 
Herşeyi duydum, herşeyi anladım. 
Tamam, sen halkla beraber git. 
Ben, geriye döneyim .  
iney Kökçin, halkın ardından gitmiş. 
Huu İney, bozkurt postuna bürünüp, 
Koşarak geriye döner. 
Altı yamacı aşarak, 
Altay Dağına çıkmak için koşmuş. 
Altay Dağının üzerinden 
Boş kalan evlere bakıp durmuş. 
Boş evin yanında Kara Kula at duruyormuş. 
Eyeri çıkarı lmış, teri gökyüzünün derinliklerine 
Doğru, bulut gibi buharlaşıyormuş. 
Yiğit adam, eyerine yaslanıp, 
Yatmaktaymış. 
Bozkurt bundan birşey anlamamış. 
Boş eve doğru, inip gelmiş. 
Vurmak isterse, hemen vursun, 
Öldürmek istiyorsa, öldürsün, diye, 
Yiğidin yanına, uzaktan, 
Etraf ın ı dolanarak, yaklaşmış. 
Bir defa dolaşmış, bakmış ki , 
Ne vuruyor, ne atıyor. 
Bozkurt, bilse de bilmezlikten gelerek, 
Görse de görmezlikten gelerek, 
Etrafında dolaşırken, 
Yiğit seslenmiş: 
-Anneciğim, Huu İ ney, ne için, 
Neyi arayarak dolanıyorsun? 
Huu iney, şaşkınl ı k  içerisinde, irkilerek, 
Gerçek şekline dönüşerek, durmuş. 
Huu İney, söylemiş: 
-Bana anne diyecek kimse yoktur, 
Sen de kimsin? 
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Alıp klzl çooxtapça: 
-lce klzl, min sinin oolğ ırimın ,  
Peer çağın kil.-
Xuu İney, çağın arax kilTp, kör turça. 

950 Al ıp kTzl çooxtapça: 
-lce klzl, Xuu İney, 
Xorıxpa, çağın kil.
Xuu iney, xırina 
Çağın pas kilip, turıbısxan. 

955 Alıp kizl "izen me, mind1 be, 
lce kTzi"-tlpçe. 
Xuu iney çooxtapça: 
-Pu pozım mınca polğanca, 
PTr dee pala körbeem, 

960 Xaydan sin minlrı palam pol pardıri?
Alıp klzl çooxtapça: 
-Çox, oğılıt'imın,-tidlr. 
Xuu İney çooxtap tur: 
-Pu çirdeı"ı parıp, 

965 Alton çılğa çit parğam. 
Alton çılğa çitkence 
Alton irge parğabın. 
Alton irnlfı çaxsızın pir dee körbedlm . 
Plr dee pala çox polğan.-

970 Alıp klzl çooxtap tur: 
-lce kTzT çaxsı laan sağın.
Xuu İney sağın turadı r. 
Alton irge çitTre sağ ı nğan, 
Plr dee pala sağınıp tappin turadır. 

975 Xuu İney çooxtap tur: 
-Çox plr dee pala polbaan.
Alıp klzl çooxtapça: 
-Çaxsılaan sağın.-
Xuu iney sağın tur: 

980 irı tügenci parğan irT 
Uğaa ırax çirde-
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İrem küreı"ı attığ Çibetey xanğa parğan. 
Çibetey xanda üs çıt çurtaan . 



Yiğit cevap vermiş: 
-Anneciğim, ben senin oğlunum, 
Yakınıma gel. 
Huu İney, bi raz yaklaşarak bakar. 
Yiğit der: 
-Anneciğim, Huu İney 
Korkma, yakına gel. 
Huu iney'in yanına, 
Yaklaşarak, durmuş. 
Yiğit, "Nasılsın, iyi misin, 
Anne", der. 
Huu İney, der: 
Bu yaşıma gelinceye kadar. 
Hiç çocuk doğurmadım, 
Nereden sen benim çocuğum oluyorsun? 
Yiğit cevap verir: 
-Hayır, oğlunum,  der. 
Huu İney cevap veri r: 
-Buradan gideli, 
Altmış yıl olmak üzere. 
Altmış yıla kadar 
Altmış erkekle evlendim. 
Altmış kocanın iyisini hiç görmedim. 
Hiç çocuğum da olmadı. 
Yiğit cevap verir: 
-Anneciğim, iyice düşün. 
Huu İney, düşünür. 
Altmış erkeği tek tek düşünmüş, 
Hiçbir çocuğu hatırlamamış. 
Huu İney der: 
-Hayır, hiç çocuğum olmadı. 
Yiğit der: 
-İyice düşün. 
Huu İney düşünür: 
En son vardığım kocam 
Çok uzaklarda. 
İrem Küren atlı Çibetey Han'a varmış. 
Çibetey Han ile üç yı l  yaşamış. 
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Çirl-suun sağınıp, 
985 Ol çirdeı"i xasxan. 

01 kiılp od ırğanda, 
Xızıl xum çazını tobıra oylaan. 
Xızıl xum çazı künnlfi Tziine 
Xızara Tzlp parğan. 

990 Ol TzTge sıdabin, 
Tın manzı rap oylaan. 
Tıı"i daa marızıraza, 
Uğaa aar oylaan. 
On TkT künnTfi pazında, 

995 Xızıl xum çazını tobıra oylap, 
Ürük kiffp, mafiattap oylaan, 
Kinetln niiktel sıx parğan. 
-Sınap taa,-tidTr,-
Anda çat xalğazıı"i ma?- tip sur tur. 

1 000 Alıp kTzT tura segirgen. 
- izen me, mindT be, Tce kTzT,
Pis salaa tut turadır.-
Çe, anda-tidTr,-çazı çirde 
Min xalğabın ,  

1 005 Atxa, to:ığa çidlngende, 
Adı-selam pozım adanğam-
Xara xula attığ Xulatay adım. 
Sini tappin çirnlı"i üstün iblrdTm. 
Xannan xanğa, pigden pige çördTm. 

1 0 1 0  Çe, TcemnT amdı taap aldım.
Xuu İney çooxtapça: 
-Xara xula adıı"i izerlebTs !-
Xulatay Xara xul� adın izerlebisken. 
Xuu İney: "MinTn soomnafi ·çör",-tipçe. 

1 01 5  Çir pözTgT Kirim sınnı köre çörTbTskenner. 
KirTm s ınğa çidTp, 
KirTm sınÇa sığıp odı rlar. 
Kirim sınnın üstünde Ax xaya, 
Ax xaya künge çarıp turçadadır. 

1 020 Ax xayağa çit kilgenner. 
Xuu İney an çTli tapsabısxan, 
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Yerini- yurdunu özleyip, 
Oradan kaçmış. 
O gelirken, 
Kızı l Kum vadisini baştan başa geçmiş. 
Kızıl Kum vadisi, güneşin ısısıyla, 
Çok ısınmış. 
O sıcağa dayanamayıp, 
Çok h ızl ı koşmuş. 
Çok h ızl ı koşunca da, 
Daha zor durumda kalmış. 
On iki günün sonunda 
Kızıl Kum vadisini geçerken, 
Telaşlanarak, çok süratli koşmuş, 
Bi rdenbire doğurmuş. 
-Evet, gerçekten de, der. 
Orada mı kalmıştın, diye sorar. 
Yiğit. ayağa kalkmış. 
-Merhaba, nası ls ın anne, der, 
Tokalaşı rlar. 
Ya, orada der, vadide 
Ben kalmışım, 
Ata binecek, kürk giyecek yaşa geldiğimde, 
Kendime ismi kendim koydum. 
Kara Kula atl ı ,  Hulatay'dır adım.  
Seni bulmak için yerin altını üstüne getirdim. 
Handan hana, beyden beye dolaştım. 
Fakat. annemi şimdi buldum. 
Huu iney, der: 
Kara Kula atını eyerle! 
Hulatay, Kara Kula adlı atın ı  eyerlemiş. 
Huu İney, "Benimle birlikte gel", der. 
Yerin zirvesi ,  Kirim dağına bakarak gitmişler. 
Kirim dağına yaklaşarak, 
Kirim dağına t ı rmanmışlar. 
Kirim dağının tepesinde Ak kaya vard ı r. 
Ak kaya, güneşle parlamaktadı r. 
Ak kayaya yaklaşmışlar. 
Huu İney hayvan gibi seslenmiş, 
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Xus çTıi s ığırıbısxan: 
Ax xayanıı'I lzTgT azı l ıbısxan. 
Ax xayanıı'\  TstTne kir kilzeler, 

1 025 Altın Arığnıfı pazı üzll parğan çadır. 
Ax Sabdar attın pazı çeçpede 
Salbaıinap turçad ır. 
Altı çastığ ool palanın  
Pazı kizlılbök parğan. 

1 030 Xuu İney, Altın Arığnııi 
Pazın alıp alğan, 
KöksTne ulastıra salıp, 
TzebTneıi ax tozorl ığ suğ sığarıp alğan, 
Ax tozorlığ suğnaı'i 

1 035 Altın Arığnı kömes sürtklebTsken. 
Altın Arığnıı'i idT-xanı çayı l ıp, 
U luğ t ınıp, uluğ üskürTp, 
Xarağın  körTbTzTp, odır salğan. 
Ax Sabdar attı tTrgTzTbögTsken, 

1 040 Altı çastığ oolnı tlrglzTbögTsken 
Xuu İney ax tozorl ığ suun 
Altın Arığnın TzebTne suğıbısxan. 
Xuu İney çooxtapça: 
-Çe, Alt ın Arığ, xas-xacan polza, 

1 045 Pu suğ sağaa kirek polar. 
Pu suğnı tl!ep alton çılca çördfm. 
Pu suğa usxan ot tamılcan, 
Ölgen kTzT tTrTlcen, 
lir!g möön suğ polad ı r. 

1 050 Pu suğnıı"ı parın 
Ös çörgendök pTıcerımTn, 
i rTk çox tapxabın. 
Çe minlıi soomdağı tölde 
Pu suğnı tabar nime çox po!ar, 

1 055 Xara pastığ çon paza tappas. 
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Xuu İney, Ax xayanıı"ı Tstlnde 
Odıra tüzTp, oorlap-sıxtap salıbısxan: 
-Çe, palalarım, öler sinim çit parğan. 
Am daa çörer polğabın ,  



Kuş gibi ses çıkarmış, 
Ak kayanın kapısı açı lmış. 
Ak kayan ın içine girince, görürler ki, 
Altın Arığ'ın başı kesilmiş, yatıyor. 
Ak Boz atın başı direkte, 
Sallanıp duruyor. 
Altı yaşındaki oğlan çocuğunun 
Başı kesilmiş. 
Huu İney, Altın Arığ' ın 
Başın ı  almış, 
Bedenine yaklaştırıp, 
Cebinden, sihirl i , ak su çıkarmış. 
Sihirli, ak sudan, 
Altın Arığ'a biraz sürmüş. 
Altın Arığ'ın eti, kanı saçı lmış, 
Derin nefes alıp vermiş, 
Gözlerini açıp, oturmuş. 
Ak Boz atı da canlandırmış, 
Alt ı  yaşındaki oğlanı diriltmiş. 
Huu İney, sihirli ak suyu, 
Altın Arığ'ın cebine koymuş. 
Huu İney, demiş: 
-Peki Altın Arığ, gün geiir 
Bu su sana lazım olur. 
Bu suyu, arayarak altmış yıl dolaşt ım. 
Bu suyla, yanmayan ateş yanar. 
Ölen insan canlanı r, 
Canl ı ,  can veren sudur. 
Bu suyun varl ığ ından, 
Büyüdüğümde haberdar oldum, 
Çok aradım, buldum. 
Fakat, benden sonraki nesiller 
Bu suyu bulamazlar, 
Kara halk , tekrar bulamaz. 
Huu İney, Ak kayanın içinde 
Oturup ağıt söyieyerek ağlamış. 
-İşte, yavrularım, ölme zamanım geldi. 
Daha yaşardım ama, 
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1 060 Ax xayanıri  Tstine mağaa kirergeçarabas polğan. 
Ax xayanıri  lstTne klrzemök, 
MinTri öler künTm anda polğan. 
i riktTgdeli i rlk çox kİrdim, 
Çabıxtığdali çabığ çox kTrd'fm, 

1 065 Xuu iney, uğaa çobağl ığ çobalıp, oorlap turad ı r, 
Uğaa inegllg ineıTp, ılğap turadır. 
-Çadağayda çariim amdı xalarğa tur, 
Çarıx çaxsı künim amdı çTderge tur. 
Xarağı sTITg çaxsı çonnıri 

1 070 Xarağ ın paza körbespin. 
Xadarğan daa malnıfi ağ ı-s ığın paza çTbespTn 
Xayranox çariim, xayranox 
Künlm xalarğa çör! 
Altı azı r  pastığ Ax xaya 

1 075 Amdı andarılçadar, 
Kirim sınnıı'\ üstünde 
Ax xorım pol ıp çayılçadar. 
Mini sTrer paza körbesser, 
Min sirerni paza körbespTn.-

. 1 080 Oorlap-sıxtap, s ı ıd ın toxtadıp, çooxtapça: 
-Alıp Xannıfi palazı ökls-çabıs ir ösken. 
Arığ-sTffg adıri  ölgelekte, min adap pirim: 
Altına müner adıri 
Alıp Saaday çirTnde 

1 085 Xara küren at-anı tudıp münerzlli. 
Alıp Xan adalığzıfi, 
Ax Öleri Arığ TceıTgzln, 
Xara kürerı attığ Çibetey Xan adın polzın.
Xulataynan Altın Arığa çooxtapça: 

1 090 -Çe, Altın Arığ, Xulatay, 
Minin çooğını istTner: 
Alıp Xannırı palazı Çibetey Xannı. 
Çastaıi klçTg dee polza, 
Uluğlap çörerzer. 

1 095 Anın çooğ ın istTp çörerzer.
Xuu İney, Çibetey Xanğa 
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Ak kayanın içine girmem, yasakt ı .  
Ak kayanın içine girince, 
Ölüm günüm gelip çattı. 
istemeden buraya geldim, 
Kapalıyı açmadan girdim. 
Huu İney, büyük üzüntü içerisinde ağlamış, 
Hüzünlenerek gözyaşı dökmüş, 
Ayd ınl ığım, ış ığım artık kesilecek, 
Aydınl ık, güzel günüm, artık sona erecek. 
Güzel gözlü ,  iyi halkımın 
Gözlerini tekrar görmeyeceğim. 
Yetiştirilen hayvanın etini yeniden yiyemeyeceğim. 
Aziz ışığım, aziz 
Güneşim burada kalacaktır! 
Altı ayrık uçlu, Ak kaya, 
Artık yıkı lmaktadır, 
Kirim dağının tepesinde, 
Ak kaya, parçalanıp, parçacıkları savrulmaktadır. 
Beni sizler tekrar göremeyeceksiniz. 
Ben sizleri tekrar göremeyeceğim .  
Hüngür hüngür ağladıktan sonra, durup, söyler: 
Alp Hanın oğlu, öksüz büyümüş. 
Güzel ad ını ,  ölmeden önce ben vereyim :  
Altındaki, bindiğin atın, 
Alp Saaday'ın ülkesinde, 
Kara küren adl ı  at olsun, onu tutup binersin. 
Baban, Alp Handı r, 
Annen, Ak Ölen Arığ'd ır. 
Ad ın, Kara küren atlı Çibetey han olsun. 
Hulatay i le Altın Arığ'a demiş: 
-Peki, Altın Arığ ve Hulatay, 
Benim sözlerimi dinleyin :  
Alp Hanın çocuğu Çibetey Hana, 
Yaşça küçük olsa da, 
Saygı göstereceksiniz. 
Onun sözünü dinleyin, ne derse, ona uyunuz. 
Huu İney, Çibetey Hana 
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Tınnığ kibTs pirlp, çooxtaan: 
�Çe, Ax xayadafı sığınar, 
Paza çooxtir çooğım çoğ! I .  

1 1 00 Alıp Saaday çirlne parıı'\ar, 
Pozınıı'\ çurtın pozı talaan 
Picen arığ, Tcen Arığ, lki picenT 
Ayabin ödlr salınar. 
Mal ıfıar, çonıl'ıar aylandır ıp,  

1 1 05 Çaxsı çu rtapçad ıfiar. 
Ax xaya al'ıdarı l ıp odır, 
Ax xaya inderlllp odır, 
Ax xayadaı'\ paza sığıp, 
Çarıxtı rnin körbespln.-

1 1 1  O Olar annan sıx çöriblskenner. 
Xuu İney Ax xayanıfı lstTnde 
Oorlap-s ıxtap xalğan. 
Olar sıx kilgende, Xuu İney, 
Ax xayar nrı Tzlgln üs xatap azıp, 

1 1 1 5  Üs xatap çaap tu radır. 
Aynıı'\,  künnlı'I çarığ ın körTp alim tip, 
Oorlap-s ıxtap turadır. 
Altı azır pastığ Ax xaya 
Anda iı'lderiılblsken, anda talalıbısxan. 

1 1 20 Xuu ineynin ünl, ı rax çirde 
Çobalıp, çit çörlbisken. 
Altı azır  pastığ Ax xaya, 
Kirim sınnıii üstünde, 
Ax xorım pol ıp çayılıp, 

1 1 25 Çir xorımnı polıp çayıl xalğan. 
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Canlı halı verip, söylemiş: 
-Tamam, Ak kayadan çıkınız, 
Artık söyleyecek şeyim yoktur. 
Alp Saaday'ın  ülkesine gidiniz, 
Kendi yurdunu, kendisi talan eden 
Picen Arığ ile icen Arığ adlı iki kız kardeşi 
Ac ımadan öldürünüz. 
Malınızı ,  halkınızı geri getirip, 
İyi yaşayınız. 
Ak kaya çökmektedir, 
Ak kaya yıkılmaktad ır, 
Ak kayadan tekrar çıkıp, 
Ben ışığı göremem. 
Onlar oradan çıkmışlar. 
Huu İ ney , Ak kayanın içinde 
Haykırarak, hıçkırı!<laila ağiayarak kalmış. 
Onlar çıktıklarında Huu İney, 
Ak kayan ın kapısını üç defa açıp, 
Üç defa kapatıyormış. 
Ayın, güneşin ışığını göreyim, diye, 
Hüngür hüngür ağlıyormuş. 
Altı ayrı uçlu Ak kaya 
O zaman yıkı l ıp, parçalanmış. 
Huu İ ney'in kederli sesi, uzaklarda, 
Kayboluvermiş. 
Altı ayrı uçlu Ak kaya, 
Kirim dağının üstünde, 
Ak taş yığını olarak saçıl ıp, 
Enka:z halinde yayıl ıp kalmış. 
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Alıp Saaday çirTne anda çörTbtskenner. 
Çibetey Xan, tınnığ kibTske odırıp, 
Tıglr paarına ködTrTıibTsken .  
Altın Arığnan Xulatay, 

1 1 30 Atlarına allanıp, çörTbTskenner. 
Xadarğan maln ıi'i, xalıx çonnın  
lzT-çolına tüskende, 
Xulatay çooxtap kilir: 
-Altın Arığ, çir arğazı ı rax, çörip odıran.-

1 1 35 Altın Arığnın sağızı pir dee çoğı l .  
Xulatayzar körTp, Alt ın Arığ çooxtap kilir: 
-Altın Arığ, çir arğazı ırax, çörTp odıraıi.
Xulatay, iı'leye tüzlp, 
Xara xula attın  axsın çayxabısxan. 

1 1 40 Alt ın Arığ sax Tdök Ax Sabdar attırı 
Axsın çayxaboğısxan. 
Aran-çula attar xada-pTrge oylas parğan. 
ÇirT pasxa çirge sabıl ıp odırlar. 
Suu pasxa suğa sabıl ıp odı rlar. 

1 1 45 Xulatay çoğar tigTr paarın kör kilir, 
Çibetey Xan tigTr paarınan 
Tınnığ kibTsneı'I uçuğ ıp odır. 
Xulatay çooxtap kiflp odır: 
-Altın Arığ, xanıbıs-pigTbTs 

1 1 50 Çibetey Xan tigTr paarınaıi 
Tınnığ kibTstTg uçuğ ıp odı r.-
Altın Arığ, Xulatayzar körTp,çooxtap kilir: 
-Altın Arığ, xanıbıs-piglbls 
Çibetey Xan tigTr paarınaıi 

1 1 55 Tınnığ kibİstTg uçuğıp odı r.
Xulatay pazox çooxtap tur: 
-Altın Arığ, xanıbıs-pigTbTs 
Çibetey Xannı ödTrTbTssebis, 
Xan ornına xan pis polarbıs, 

1 1 60 Pig ornına pig pis polarbıs.
Alt ın Arığ sax Tdök çooxtap odır: 
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O zaman, Alp Saaday' ın ülkesine gitmişler. 
Çibetey Han, canl ı  halıya oturup, 
Gökyüzünün derinl iklerine yükselmiş. 
Altın Arığ ile Hulatay, 
Atlarına binip, gitmişler. 
Halkın ve hayvanların 
Geçtiği yola girince, 
Hulatay söylemiş : 
-Altın Arığ, yolumuz uzun, gidelim. 
Altın Arığ'ın, aklı henüz başında değildir. 
Hulatay'a bakarak, Altın Arığ söyler: 
-Altın Arığ, yolumuz uzun, gidelim. 
Hulatay, şaşkınlığa düşerek, 
Kara kula atın ın gemini çekmiş. 
Altın Arığ da aynı şekilde davranarak, Ak Boz atın ın 
Gemini çekmiş. 
Aran-çula atlar, beraber koşuyorlarmış. 
Yabancı bir yere doğru gidiyorlarmış. 
Yabancı bir suya doğru gidiyorlarmış. 
Hulatay, göğün derinliklerine bakarak gidiyormuş. 
Çibetey Han göğün derinliklerinde 
Caniı halıyla uçmaktaymış. 
Hulatay demiş ki: 
-Altın Arığ, hanımız, beyimiz 
Çibetey Han gökyüzünün derinliklerinde 
Canlı halıyla uçuyor. 
Altın Arığ, Hulatay'ı görüp konuşur. 
-Altın Arığ, hanımız, beyimiz 
Çibetey Han gökyüzünün derinliklerinde 
Canlı halıyla uçuyor. 
Hulatay tekrar söylemiş: 
-Altın Arığ, hanımız, beyimiz 
Çibetey Hanı, öldürürsek, 
Hanın yerine han, biz oluruz. 
Beyin yerine bey, biz oluruz. 
Altın Arığ, bu sözü aynen tekrarlamış: 
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-Xanıbıs-pigTbTs Çibetey Xannı ödTrTb'fssebTs. 
Xan ornına xan pis polarbıs, 
Pig ornına pig pis polarbıs.-

1 1 65 Xulatay, xurlux xabınıp, ux suurıp odır, 
Saadax xabınıp, çaacax suurıp odı r, 
Kiske tastap, kirbeyte tartıbısxan. 
Xara xula att ın üstünde 
Xulatay sas-oyda çadıbısxan; 

1 1 70 Çaacax soolap, kTrTs köglep sıx parğan. 
Tınnığ kibTstT tobıra atpinafi, 
Çibetey Xann ıfi  köksTntobı ra atxan. 
Ax çazınııi otızında 
Çibetey Xan kibTzinerı xada arıdarıl xalğan. 

1 1 75 Xulatay çooxtap odır: 
-Altın Arığ, xanıbıs-pigTbTs 
Çibetey Xannı ödTrTbTstlbTs, 
Amdı pis İkölerı, TkT pastı pirTktTrTp, 
İrepçT pol ıp çurtirbıs. 

1 1 80 Altın Arığ sax Tdök çooxtap od ır. 
Noo çirge sabıl parıbısxannar. 
ldi parçatxannarında, 
Xayzı-xayzı çirde alıp kTzTnTrı tabızı istlıgen: 
-Adat'ımınarı Altın Arığ, 

1 1 85 Xanıı'i-pigTrı Çibetey Xannı ödlrTbTzTp, 
Xulataynı ir idTnTp, 
İrlen parçadır od ı rz ııi.-
Xulatay, pazın ködirip, körTbTsse, 
Xayda-xayda Toğı r  Xara sın turçadır. 

1 1 90 Toğ ır Xara sınnııi üstünde 
Tomı r  xuzuruxtığ Xara kürerı piige 
Altan salğan alıp kTzT, 
Adın  toğır tartıbısxan, çooxtap turça. 
Anda turıp çooxtabısxan çooğı 

1 1 95 Xulataynarı Altın Arığnııi 
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Alnında çooxtap turğan osxas polğan. 
Xulatay, saadax xabınıp, çaacağın suurğan, 
Xurl ığ ın xabınıp, ux suurğan, 
Kiske tastap, kirbeyte tartıbısxan. 



-Hanımız, beyimiz Çibetey Hanı öldürürsek, 
Han ın yerine han, biz oluruz, 
Beyin yerine bey, biz oluruz. 
Hulatay, okluğunu çıkararak, oku çekiyor, 
Sadağ ı kapıp, yayı çıkarıyor, 
Oku yaya koyup, yayı gerip çekmiş. 
Kara kula atın üzerinde 
Hulatay, geriye doğru kaykı lmış, 
Yay vınlamış, kiriş tınlamış, ok yaydan çıkmış. 
Canlı hal ıyı delerek, 
Çibetey Hanın göğsüne saplanmış. 
Ak vadinin ortasına, 
Çibetey Han, halısıyla birlikte düşmüş. 
Hulatay, demiş: 
-Altın Arığ, hanımız, beyimiz 
Çibetey Hanı öldürdük, 
Şimdi biz ikimiz , iki başı birleştirip, 
Karı-koca olarak yaşarız. 
Altı n Arığ aynı sözü tekrar eder. 
Herhangi bir yere gelmişler. 
Öyle gittiklerinde, 
Bir yerden bir }1iğidin sesi işitilmiş: 
Nasıl bir düşünceyle Altın Arığ, 
Hanın, beyin Çibetey Hanı öldürüp, 
Hulatay'ı eş olarak kabul edip, 
Kocalı olarak gidiyorsun. 
Hulatay, başını kaldırıp bakınca, 
Uzakta bir yerde Toğır Kara dağını görür. 
Toğır  Kara dağın ın üzerinde 
Küt kuyruklu, Kara küren adlı kısrağa 
Binmiş olan yiğit adam, 
Atının başını başka yöne çevirmiş ve konuşmuş. 
Orada durup söylediği söz, 
Hulatay ile Altın Arığ' ın  
Karşısında söylediği sözler gibiymiş. 
Hulatay, sadağı kapıp, yayını çıkarmış, 
Okluğunu kapıp, okunu çıkarmış, 
Oku yaya koyup, yayı gerip çekmiş. 
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1 200 Oylada kiılp, atxan, 
Xara küren pii pura salıbısxan, 
Xabırğa tügTn suura atxan. 
Xara küreı'i pii üküs salıbısxan, 
Alıp kTzTnTn çamı ırax çirde çTt çörTbTsken. 

1 205 Xulatay çooxtap kilir: 
-Sin, Altın Arığ, pTr dee kizTnTn 
Çooğ ın ispe, irepçT polıp çurtirbıs.
Alt ın Arığ sax, İdök çooxtap kilir. 
Alıp Saaday çirTne çit kilgenner. 

1 2 1 0  Sarığ sınnırı üstüne aran-çula attar 
Sığara oylas kilgen. 
Xulatay Xara xula attın axsın 
Toxtada tartıbısxan. 
Alt ın Arığ sax Tdök 

1 2 1 5  Ah  Sabdar attın axs ın toxtada tarbısxan. 
Sarığ !alay suğnı xastada 
İzebi çox çon çurtapça, 
PögTnT çox mal çörçe. 
Ax saraatnarı ax çiff nnTg 

1 220 Ax Sabdar at çeçpede xosti turça . 
Xulatay çooxtapça: 
-Arığa kirze, hat çidlr. 
Aalğa kTrze, as çidTr. 
Altın Arığ, aal xağırtxa inen. 

1 225 Altın Arığ sax Tdök çooxtapça. 
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Koşturarak oku atmış. 
Kara küren adl ı  kısrak geriye sıçramış, 
Ok kaburgasının tüylerini sıyırıp geçmiş. 
Kara küren adlı kısrak, şaha kalkmış. 
Yiğidin silüeti uzakta kayboluvermiş. 
Hulatay demiş: 
-Sen Altın Arığ, hiç kimsenin 
Sözünü dinleme. karı-koca olarak yaşayal ım. 
Alt ın Arığ, Hulatay' ın sözlerini aynen tekrarlamış. 
Alp Saaday' ın yurduna gelmişler. 
Sarı dağın üzerine aran-çula atlar, 
Koşarak çıkıyorlarmış. 
Hulatay, Kara kula atın gemini 
Çekerek atı durdurmuş. 
Alt ın Arığ da aynı şekilde, 
Ak Boz atın ı  durdurmak için gemini çekmiş. 
Sarı denizin kenarında 
Sayısız halk yaşıyor, 
Sayısız hayvan bulunuyor. 
Ak sarı at i le ak yeleli 
Ak Boz at direkte bağlı duruyor. 
Hulatay demiş ki : 
-Ormana girenler, çilek yer. 
Köye gidenler, yemek yer. 
Altın Arığ, köye doğru inelim. 
Altın Arığ da aynı sözleri tekrarlamış. 
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Aal-xağırxa in tüskenner, 
Uluğ aalnı arali kilgenner, 
Alıp Saadaynıfı ibTne çit kilgenner. 
Atta� tüs turğannarında, 

1 230 Picen Arığ abaxay sıx kilgen. 
Pularnı körTp, xorıx parğan. 
İder-tudar nime tappin. 
İdeegine uzax teerlp, ibTne kiribTsken. 
Attarın palğap, 

1 235 Alıp Saadayğa kir kilgenner 
Xulatay izen-mindi tTp turza 
Altın Arığ sax Tdök izennes tur 
İzen-mindT irtkende odırıbısxannar, 
Tcen Arığ altın stolın tartıbıshan. 

1 240 As-tamağın turğızıbıshan. 
Arağazın turğ ızıbısxan. 
Stolğa odırtıp, aarlap sıylap od:rlar. 
Xulataynafı Alıp Saaday 
Plrerdeii arağa Tziblskenner. 

1 245 Altın Arığa çitkende, 
Altın Arığ xolına alıp al ıp 
Axsınafı amzabızıp, izerge xınmin, 
Pazın pulğapça. 
Xulataynafi Alıp Saaday küstepçe: 

1 250 ·Al ıbıs, Altın Arığ. 
Aarlığ-çestig arağa teen astı 
Alt ın Arığ, TkT xarağın nuubızıp, 
Tooza izlbTsken. 
Sırayın tırıstıra tudıp, 

1 255 Pazın pulğap tur. 
Xulatay çooxtap odır: 
-Xanıbıs-pigibis Çibetey Hannı ödir salğabıs, 
Çe amdı Alt ın Arığnan, 
TkT pastı pTrTktTrip, 

1 260 İ repçl pol ıp çurtirbıs. 
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Köye doğru inmişler, 
Büyük köyün içinden geçmişler, 
Alp Saaday' ın evine yaklaşmışlar. 
Attan indiklerinde, 
Picen Arığ, güzel görünüşüyle dışarı çıkmış .  
Onları görüp, korkmuş. 
Ne yapacağın ı  bilemeden, 
Eteğine odun parçalarını toplayıp, eve girmiş. 
Atlarını bağlayıp, 
Alp Saaday'ın evine girmişler. 
Hulatay selam verince 
Altın Arığ da aynı şekilde selamlaşmış. 
Selamlaşma bitince, oturmuşlar. 
icen Arığ, alt ın masasını çekmiş, 
Yemeği üzerine koymuş. 
Rakısını koymuş. 
Sofraya oturtup onları ağırlamışlar, 
Hulatay ile Alp Saaday 
Birer rakı içmişler. 
Altın Arığ'a s ı ra gelince, 
Altın Arığ, kadehi eline al ıp 
Ağzına alınca, içmek istememiş, 
Başını içemem diye sallamış. 
Hulatay ile Alp Saaday ısrar eder: 
-İçiniz Altın Arığ. 
Rakıyı, saygı gereği, 
Altın Arığ iki gözünü yumup, 
Tamamiyle içmiş. 
Yüzünü buruşturup, 
Başını memnuniyetsizlikle sallamış. 
Hulatay der: 
-Hanımız, beyimiz Çibetey Hanı öldürdük, 
Şimdi Altın Arığ ile, 
İki başı birleştirip, 
Karı-koca olarak yaşayacağız. 
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Altın Arığ sax Tdök çooxtap odır. 
Olar Tdi arağa Tzlp odırğannarında, 
Sarığ sınnırı üstünde alıp kTzT tapsabıst ı :  
-Adaı'\mınafı Altın.Arığ, xanıri-pigTl'I 

1 265 Çibetey Xannı ödTr sal ıp, 
Xulataynı ir idTnTp, irlenTp, 
Uluğ stolnıri kistTnde 
Uluğ aalçı polıp, uluğ çlrçelig 
Arağa TzTp odırzın ma? 

1 270 Xulatay anı istTp, tura segTrgen. 
Alıp kTzTnTfı Sarığ s ınnafı 
Çooxtap turğan çooğı 
Alıp Saadaynıfı ibTnde çooxtap turğandağ. 
Xulaatay, uxçaaçağın  xaap, sığara oylaan. 

1 275 Sarığ sınnıfı üstünde, 
Tomı r  xuzuruxtığ Xara küren piiğe mün salğan 
Al ıp kTzT çooxtan turçadır. 
Xulatay atxanda, Xara küren pii 
Çoğar segir salıbısxan. 

1 280 Öök tügTn süre at xalğan. 
Xara küren pii üküs sal ıb ısxan, 
lraxxı çirde çTt çörTbTsken. 
Xulatay nandıra ibge kir kilgen. 
-Sin, Altın Arığ, kTzTlernTn çooğın ispe. 

1 285 Altın Arığ sax Tdök çooxtap tur: 
Andağ kTzTıernTrı çooğın ispe, Altın Arığ. 
Stolğa odıtıp, arağa TzTp od ırlar. 
Xulataynarı Alıp Saaday izTrTbisken, 
Pasları pTr çirde, uluğ çooxxa tüzTp odırlar. 

1 290 Altın Arığ ibdeı'\ sıx çörTbTsken, 
Körbin xalğannar. 
Altın Arığ, sağınıp, pastır çör. 
-Xanım-pigTm Çibetey xannı 
Ödir salğan teeni-anzı noo polcandır? 

1 295 Xulataynı ir idTnTp, irlenTp odırzıı'i 
Teeni-anzı noo polcandı r? 
Pu klzTnT sürTzTp par kördim.-
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Altın Arığ da aynı sözleri tekrar eder. 
Onlar rakı içerek öyle otururken, 
Sarı dağın üzerinden o yiğit seslenmiş: 
-Altın Arığ, neden, hanın, beyin 
Çibetey Hanı öldürüp, 
Hulatay ile evlenip, 
Büyük masanın başında 
Ağır misafir olup, büyük kaseden 
Rakı içerek oturuyorsun? 
Hulatay, bunu duyup, hemen kalkmış. 
Yiğit adamın Sarı dağdan 
Söylediği sözler, 
Alp Saaday' ın evinin içinde söyleniyor, gibiydi. 
Hulatay, yayını kapıp, dışarı fırlamış. 
Sarı dağın üstünde 
Küt kuyruklu, Kara küren adl ı kısrağa binen 
Yiğit sesleniyormuş. 
Hulatay, oku atınca, Kara küren adl ı  kısrak 
Şahlanmış. 
Ok, sağrıs ını s ıyırıp geçmiş. 
Kara küren kısrak sıçramış, 
Uzaklarda kayboluvermiş. 
Hulatay, eve geri dönmüş. 
Altın Arığ, sen kimsenin sözünü dinleme, demiş. 
Altın Arığ, onun sözünü aynen tekrar etmiş :  
Öyle insanların sözlerini dinleme, Alt ın Arığ .  
Masaya oturup, rakı içmeye devam etmişler. 
Hulatay i le Alp Saaday sarhoş olmuş, 
Başbaşa verip, derin sohbete dalmışlar. 
Altın Arığ, evden çıkmış, 
Hiç kimse görmeden 
Altın Arığ, düşünerek geziyormuş. 
-Hanım, beyim Çibetey Hanı 
Öldürdün, sözü ne demektir? 
Hulatay'ı kocal ığa kabul edip, evlendin, 
Şeklindeki söz, ne demektir. 
Bu adamı arayıp, bulacağ ım. 
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Altın çiıTnnTg Ax Sabdar adına altanıbısxan. 
Sax annaıiox, çeçpe tözlneıi, 

1 300 Xamcı sal ıbısxan. 
Ax Sabdar at turğan çirTneıi üküs salğan. 
Uluğ aalnı tobı ra, 
Sarığ sınnı azıra, 
Xara kürerı piinirı TzT-çolınai'i 

1 305 Ax Sabdar at anda oylaan. 
Altı künnig çirge çitire oylap parıbısxan. 
Xara kürerı piige Ax Sabdar at 
Çitire oylap odır. 
Ax çazı ,  xuba sölde 

1 3 1  O Xara küren piinTi'i arığ küzT toozıl ıbısxan : 
Tört azağı tört pasxa parir. 
Alıp kTzT, alnın as körTp, 
Art soon köp körTp, 
Xara kürerı piini ulam tırı çayxan parir. 

1 3 1 5  Ax çazını tobıra oyiap, 
Toğır  xara sınğa çitTre oylap kilgen. 
Toğı r  xara sınnıri üstünde 
Xara küren pii tura tüsken. 
Ax Sabdar at xosti tura tüsken. 

1 320 Alıp kTzT, Xara küren piiden tüzire segTrTp, 
ÇügürTp, oylap parıp, tura tüzTp, 
Nandıra kilir. 
Alıp kTzT çooxtapça: 
-Adanmınaı'\ Altın Arığ, 

1 325 Xanıi'i-pigTrı Çibetey Xannı ödlr salıp, 
Amdı mini ödTrerge sürTs kildlı"i me?
Altın Arığ surça: 
-Xanırı-pigin Çibetey xannı 
ÖdTr salğan teeni-anzı noo polcaı'idır? 

1 330 Xulataynı ir idlnlp, irlençeziı'i teen1-
Anzı noo polcai'id ır? 

1 08 

Min sinnen anı surarğa sürTs kildTm.-
Alıp klzT anda xırina pas kilgen, çooxtapça: 
-Altı n  Arığ, anı sin pTlbin çör odırzıri. 



Altın yeleli Ak Boz atına binmiş. 
Hemen oradan, direğin yanından, 
Atını kamçılamış. 
Ak Boz at, durduğu yerden şahlanmış. 
Büyük köyü geçerek, 
Sarı dağı aşarak, 
Kara küren kısrağın izinden, 
Ak Boz at, o zaman koşmuş. 
Altı günlük mesafeye koşarak varmış. 
Ak Boz at, Kara küren kısrağa, 
Koşarak yaklaşmış. 
Ak vadi, açık sarı çölde 
Kara küren kısrağın gücü tükenmeye başlamış: 
Dört nala gidiyormuş. 
Yiğit, önüne bakmadan, 
Arkasına bakarak, 
Kara küren kısrağın ı  daha çok koşturuyormuş. 
Ak vadiyi baştan başa geçerek, 
Toğır  kara dağa kadar gelmiş. 
Toğır kara dağın üzerinde, 
Kara küren kısrak durmuş. 
Ak Boz at da onun yanında durmuş. 
Yiğit, Kara küren atından atlayıp, 
Koşmuş, yürümüş, durup, 
Geri dönmüş. 
Yiğit söyler: 
-Neden Altın Arığ, 
Han ın, beyin Çibetey Hanı öldürdün, 
Şimdi de beni mi öldürmek için geliyorsun? 
Altın Arığ, sorar: 
-Hanın, beyin Çibetey Hanı 
Öldürdün, sözü, ne demektir? 
Hulatay'ı koca olarak alıp, evlenip, kocalı oldun, demek, 
Ne demektir? 
Ben sana bunu sormaya geldim. 
Yiğit, o zaman, onun yanına gelip söyler: 
-Altın Arığ, onu sen anlamamışsın. 
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1 335 Xanıf\-piglfi Çibetey Xannı 
Xulatay, uxnaıi atıp, ödTrgen. 
SinTıi dee mına ax çaacaan parox. 
Xulataynı ir idTnlp, irlençezTn teenT
Xulatayğa parıbıssafi, 

1 340 Alton sürmezln çuçap, 
Azı r  tulun ürerler. 
Xıs polbassııi, Xulataynııi 
Xatı pof pararzın. 
Xulataynafi plr !özekte, pir çastıxta 

1 345 Xosti çadıp, çurtirzar.
Altın Arığ, anı istip, 
Pazın pulğap: 
-İt tatay, min idi polbaspın !-tidTr. 
-Çe, mınnan aylan parzan, 

1 350 Xulataynı ödTr sal .
Alt ın Arığ surça: 
-Xaydi ödTrer polar, anan?
Alıp kTzT çooxtapça: 
-Ax Sabdar adınnafi tüs. 

1 355 Min sini ügrederbTn, xaydi ödTredTr.
Altın Arığ !üs kilgen. 
Alıp kTzT Altın Arığnı 
As-pilden tudıp alğan. 
Altın Arığnııi xabırğa-söögTn xati tudıbısxan. 

1 360 Alt ın Arığnı ködTrTbTsken. 
KödTr ki!Tp, tastap tepkende, 
As-pilin sala azıra teppeen, 
Arğa-moynın sala s ı ı  teppeen. 
Altın Arığnırı  ala xarax odı çayı! turadır, 

1 365 Ağıl-sağızı saybal turadır. 
Xağı r  kilTp tüküribTskende, 
Alıp kTzT çooxtap tur: 
-Çe, Alt ın Arığ, alıptı idi ödTrerzTı\ 
KülüktT idi çatırarzır'i,-

1 370 Altın Arığnıı'\ ağıl-sağızı 
Anda kTr çörTbTsken. 
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Hanın, beyin Çibetey Hanı, 
Hulatay, ok atıp öldürmüş. 
Senin de, bu ak yayın var. 
Hulatay'ı kocal ığa kabul edip evlendin demek, 
Hulatay'a varırsan, 
Altmış saç örgünü sayıp, 
İki ayrı kal ın  örgü yaparlar. 
Kız olamazsın, Hulatay'ı n  
Kadın ı  olursun. 
Hulatay ile bir döşekte, bir yastıkta 
Beraber yatıp, beraber yaşarsın. 
Altın Arığ, bunu duyup, 
"Olmaz" anlamında başını sallamış: 
-Hayır olmaz, ben öyle olmam, demiş. 
-Öyleyse, buradan oraya gidince, 
Hulatay'ı öldür. 
Alt ın Arığ sorar: 
-Fakat, nasıl öldürebilirim? 
Yiğit söyler: 
-Ak Boz atından in. 
Ben sana nasıl öldüreceğini, öğreteceğim. 
Altın Arığ inmiş. 
Yiğit, Altın Arığ'ı 
Belinden kavrayıp tutmuş. 
Altın Arığ'ın kaburga kemiğini sertçe tutmuş. 
Altın Arığ'ı kaldırmış. 
Kaldırıp, fırlatarak, tekmeleyince, 
Neredeyse, belini kı racakmış. 
Neredeyse, boynunu koparacakmış. 
Altın Arığ'ın gözlerinde şimşekler çakmış. 
Akl ı ,  fikri değişmeye başlamış. 
Boğızını temizleyerek tükürünce, 
Yiğit söyler: 
-İşte Altın Arığ, alpı böyle öldüreceksin, 
Yiğidi böyle yatı racaksın. 
Alt ın Arığ'ın şuuru 
O zaman yerine gelmiş. 
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Altın Arığ, anda turıp, 
Çalbayğan çimin üstün 
Aylandı ra sağınıp turçadadır. 

1 375 Çarıp turğan tigTr altın 
İbTre izepten turçadadır. 
Çimin üstünde çurtapçatxan 
Pray xannıri çurt ın tooza pTI turadır. 
Altı n Arığ al ıp kizTden surça: 

1 380 -Sin, al ıp kTzT, minin üçün 
Turızıp, mini ayap çörgen 
Noo la çaxsı kTzinTn palazı poldıfı?
Alıp kizT anda çooxtapça: 
-Üs azı r pastığ Xanım tasxıl altında, 

1 365 Üs azır pastığ Xan !alay suğ 
Xazında çurtım-çirTm, 
Xanar Xan adal ığbın, Xan Arığ lceıTgbTn, 
Altıma münceri adım çoğıl. 
Naa özTp odırğanda, 

1 390 Müner adım azır xanattığ 
Xan pozırax at tut kiıTp, 
Altın çeçpee palğan, 
Ax ibge kTribTskem. 
Adam Xanar Xannari at körerge sıx kilzebls, 

1 395 Xan pozırax adım çox pol parğan, 
Oğ ır al parıbısxan. 
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Çe, Alt ın Arığ, sağaa daa minin 
Çüreem nay t ın xaynabasçıx, 



Altın Arığ , orada durup, 
Dümdüz hale geti rdiği yeri 
Dolanarak, düşünür. 
Parlayıp duran gökyüzünün altı nı, 
Tekrar tekrar araştırıp anlamaya çalışır. 
Yeryüzünde yaşayan 
aotün hanların hayatını tamamiyle anlamaktadır. 
Altın Arığ, yiğide sorar: 
-Sen, yiğit insan, bana 
Destek olup, bana acıyan 
Hangi iyi insanın evladısın? 
Yiğit, o zaman söyler: 
-Üç ayrık, sivri uçlu Han ım adlı kayan ın altında, 
Üç ayrı kollu Han denizinin 
Kenarı ndad ır, evim, barkı m. 
Hanar Handır, adı m;  Han Arığ'dır, annem. 
B:neceğirn atım yoktur. 
Yeni yeni büyümeğe başlayınca. 
Bineceğim at, iki kanatlı 
Han pozırah atı tutup, gelerek, 
Altın direğe bağlayıp 
Beyaz eve girmişim. 
Babam Hanar Han ile, atı görmek için çıkt ığ ımızda, 
Han pozırah adl ı  at ım yok olmuş, 
Hırsız alıp gitmişti. 
Bu Kara küren adl ı kısrağın yavrusuydu. 
İşte, Altın Arığ, sana da benim 
Yüreğim fazla yan mayacaktı ,  
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1 400 Xulataydarı polar noo nimee dee parçat. 
Çibetey Xannırı TcezT minTn 
Pabam Xanar Xannarı xada s ıxxan 
Çacazı polğan. 
Çe sirer mağaa tuğanzar, 

1 405 Annarıar min, slreml ayap, 
Çereem tartılça. 
Altın Arığ, Alıp Saaday çirTne çitseıi, 
Xulataynı, çir ayabin, 
Ödir salarzırı.-

1 41 O Alıp klzl açırğan turad ır, 
Puzurğan turadır: 
-Azır xanattığ Xan pozıraamnı 
Tapxaybın ni, tappaaybın ni, 
Tkl xaraxnarı körgeybTn ni, 

1 41 5  lkT xolğa tutxaybın  ni?-
Xara kürerı piige altanıbısxan, 
Aylandıra tartıp, al ıp klzl 
Kün künörtkl çimi köre xarap turçadır. 
Al ıp klzT çooxtap tur: 

1 420 -Azır  xanattığ Xan pozırax adım, 
Xaydağ klzlnln xol ına tüstTn. 
Tapxaybın  anan, tappaaybın anan?
Xara küreli piige xamçı sapxan. 
Tomır  xuzuruxtığ Xara küren pii 

1 425 Kün künörtT çimi köre oylap parıbısxan. 
l raxxı çirde, xuzuruğı çayı l ıp, çit parir. 
Alıp kTzTnTrı çamı çalbayıp, 
lraxxı çirde çTt çörTbTsken. 
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Hulatay veyahut da ondan başkası olsa da. 
Çibetey Hanın annesi, benim 
Babam Hanar Hanın 
Kız kardeşidir. 
Böylece, sizler benim kardeşlerimsiniz, 
Onun için ben size acıyorum, 
Kanım size kaynıyor. 
Altın Arığ, Alp Saaday' ın ülkesine gidince, 
Hulatay'ı ,  hiç acımadan, 
Öldürmelisin. 
Yiğit, duygulanıp, hüzünlenir, 
Heyecanlan ır: 
- İki kanatlı Han pozırah adlı atımı ,  
Bulur muyum, bulamaz mıyım, 
İki gözümle görür müyüm, 
İki elimle tutar mıyım? 
Yiğit, Kara küren adl ı kısrağa binmiş, 
Gemini çekip, 
Güneye doğru bakarak dururken 
Der: 
-İki kanatlı Han pozırah atım, 
Kimin eline düştün .  
Bulur muyum, bulamaz mıyım? 
Kara küren adlı kısrağım kamçı lamış. 
Küt kuyruklu kısrağı Kara küren, 
Güneye doğru koşarak gidiyormuş. 
Uzaklarda, kuyruğu savrularak, gözden kaybolur. 
Yiğit, rahat bir şekilde, 
Uzaklara doğru gitmiş. 
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Altın Arığ Ax Sabdar adına altanıbısxan. 
1 430 Alıp Saaday çirln köre, 

Çar polğan axsın çayxabısxan. 
Çazı polğan çalbax putxa xarnçı salğan. 
Ax Sabdarat, Alıp Saaday çirln köre. 
Kir111p-söölTnTp, xalıx taspax oylap sıxxan. 

1 435 Çil çTl i çilTgTp odıradır, 
Xuyun çTıi xuybırı l ıp odı radır. 
Alıp Saadaynıri çirTne çitlre oylaan. 
Sarığ sınnıfı üstüne 
Sığara oylap kilgende, 

1 440 Altın Arığ , Ax Sabdar attın 
Axsın toxtada tartıbısxan. 
Orinap-sınap körlblsse, 
Alıp Saadaynııi çurtı talal parğan. 
Xadarğan mal ı ,  xal ıx çonı  

1 445 SürTğde parıbısxan. 
Sarığ sınnıri üsütün kör turza, 
Xulatay Alıp Saadaynı adı 
Pozınari ödlr parıbısxan. 
Picen Arığ, lcen Arığ, TkT picenl ödTrTp, 

1 450 Ağastııi eek salaa üstüne tastap salğan. 
Altı n Arığ, anı körTp, pllgen: 
Xulatay siz1n1b1sken, 
Alt ın Arığa çaxsı polarğa, 
Alıp Saadaynı ödlrlp, TkT piceni ödTr salğan. 

1 455 Alt ın Arığ, Ax Sabdar attıl'\ 
Axsın aylandıra tartıp, 
Xadarğan malnıri xal ıx çon ınıı'\ 
lzT-çolı rıaii çörlbTsken. 
Çir orozo çirge, 

1 460 Çibetey Xan ölgen ax çazaaa çitken. 
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Hulatay Çibetey Xannı tlrgTs parıbısxan, 
Tınnığ kiblzT ardap, çızıp parğan çadır. 
Alt ın Arığ kör tur: 
Xu!atay Çibetey Xannı xaydi 
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Altın Arığ, Ak Boz atına binerken, 
Alp Saaday'ın ülkesine gitmek üzere, 
Atın ın  yar gibi ağzındaki gemini çekmiş. 
Vadiye benzer geniş sağrısını kamçılamış, 
Ak Boz at, Alp Saaday'ın ülkesine doğru, 
Gerilip, esneyerek, dört nala koşturmaya başlamış. 
Rüzgar gibi esmekte, 
Kasırga gibi ortal ığ ı  kasıp kavurmaktaymış. 
Alp Saaday'ın ülkesine kadar koşmuş. 
Sarı dağın üstüne, 
Koşarak çıkınca, 
Altın Arığ, Ak Boz atın ın 
Gemini çekerek, durdurmuş. 
Dikkatlice bakınca, 
Alp Saaday' ın evinin yıkı ldığını görür. 
Yetiştirilen mal ve halk 
Göçüp gitmektedir. 
Sarı dağın üzerine baktığında, 
Hulatay' ın Alp Saaday' ı ,  atı ile birlikte 
Öldürmüş olduğunu görür. 
Picen Arığ ile İcen Arığ adl ı  iki kız kardeşi öldürüp, 
Ağacın eğik dalına asmış olduğunu, 
Altın Arığ, görür. 
Hulatay, Altın Arığ'ın herşeyi öğrendiğini sezmiş, 
Altın Arığ'a hoş görünmek için, 
Alp Saaday'ı ve iki kız kardeşi öldürmüş. 
Altın Arığ, atı Ak Bozun 
Gemini çevirerek çekmiş, 
Halkın ve hayvanların, 
İzinden gitmiş. 
Yeryüzünün merkezi olan, 
Çibetey'in öldüğü ak vadiye gelmiş. 
Hulatay, Çibetey Hanı diriltmiş, 
Altın Arığ, canlı hal ın ın  bozulup, yıprand ığ ın ı ,  
Görür. 
Hulatay, Çibetey Han'ı nası l  
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1 465 TlrgTstT polar? 
Ol tusta ölgen nimeni tlrglsçeii 
İm ottar köp ösçer'i poltır. 
Ax ot pazınnan, kök ot pazınnan, 
Xulatay im tom idlp, 

1 470 Çibetey Xannı tlrgls parıbısxan 
Altı n  Arığ annan andar çörTbTsken. 
Kör killp odırza, 
Xadarğan mal, xalayıp, 
Xal ıx çon kileyip parçadı r. 

1 475 Of'inap-sınap kör kilze, 
Xulataynan Çibetey Xan 
Atlarına altan salğannar, 
Pastan plrlk parğan, 
Uluğ çooxta parçalar. 

1 480 Alt ın  Arığ olarnı süre çitken. 
Alt ın Arığ, "İzenner, mindlıer", tipçe, 
Xulataynai"ı Çibetey Xan 
Altın Arığzar x ı lçai'ınap taa köbeenner. 
Xulatay, Çibetey Xannıf'i 

1 485 Xara küren adın  al ıp, 
Saaday çirlnef'iök timnep, 
Xada plrge ala kilgen poltır. 
Çe Altın Arığ, Çibetey Xan tarınmaanda, 
Tarınarğa çaratpinoğısxan. 

1 490 Xadarğan mal ın ı  xalaytıp, 
Xal ıx çonnı kileytlp, 
Çibetey Xannıf'i çirTne çitkenner. 
Altay sınnı alton-çiton 

Azı rl i  çol pazıp, 
1 495 Xadarğan mal, xal ıx çon 

Ax talay suğzar in tüskenner. 
Asxı rl ığ çı lğı lar, kTstezlp, 
Ax çazaa çayıl turadır. 
TnektTg puğaalar, mustazıp, 

1 500 Kök çazaa çayıl turad ı r. 

1 18 

Xalıx çon Ax talay suğnı xastada 
İb timnep, çurt sal turadır. 



Diriltmiş olabilir? 
O çağda, ölen şeyleri dirilten 
İ laçl ı otlar çok yetişirmiş. 
Hulatay, ak otun ucundan, yeşil otun ucundan, 
İlaç hazırlayıp, 
Çibetey Hanı diriltmiş. 
Altın Arığ, yoluna devam etmiş. 
Yolda görür ki, 
Hayvanlar, sürüler halinde, 
Halk, toplu olarak gelmektedir. 
Şuuru yerinde olarak bakar ki, 
Hulatay ile Çibetey Han, 
Atlarına binmişler, 
Baş başa vererek, 
Derin sohbete dalmışlar. 
Altın Arığ onların ard ından giderek, 
"Merhaba" demiş. 
Hulatay ile Çibetey Han, 
Alt ın Arığ' ı dikkate bile almamışlar. 
Hulatay, Çibetey Hanın 
Atı ,  Kara küreni alıp, 
Saaday'ın ülkesindeyken hazırlanmış, 
Birlikte geliyorlarmış. 
Fakat Altın Arığ , Çibetey Han, kızmadığı  için, 
Kendisi de Hulatay'a kızmayı gereksiz görür. 
Yetiştirilen mal ı, sürüp, 
Halkı toplayarak , 
Çibetey Hanın ülkesine ulaşmışlar. 
Altay dağının altmış, yetmiş 
Ayrı yoiundan geçerek, 
Yetiştirilen mal ve halk, 
Ak denizin kıyısına inmişler. 
Ayg ı rl ı  yı lkılar, kişneyerek, 
Ak vadiye yayılmaktaymış. 
inekli boğalar, möleşip, 
Yeşil vadiye yayılmaktaymış. 
Halk, Ak denizin kıyısında 
Ev yapıp, yaşamaya başlamışlar. 

1 1 9  



Xayzı kTzTler, minin mında 
Çurtım polğan tTp suulasçadadırlar, 

1 505 Xayzı klzller: "minTrı mında 
Xazaam polğan" tlpçededlrler. 
Altın Arığ, Çibetey Xan, Xulatay 
Üç 31ıp Altay sınnııi üstünde 
Xarap körlp turlar. 

1 5 1 O Xulatay, Çibetey Xannıı'i 
Xulağınzar mökeyTp, köölçe çooxtapça: 
-Sin, Çibetey Xan, pu Altın Arığnı 
Xatığ tut, çooxtap pir: 
Altay s ınnııi üstünde çats ın ,  

1 5 1 5  Xadarğan malnı  çaxsı xadarzın, 
Xulun-çabağa ödlrbeiln. 
Xurağan-pızo scoxxa toorbazın .  
Aal-xağırtxa inmezin. 
Çibetey Xan Altın Arığa 

1 520 Xatığ tapsapça: 
-Sin, Altın Arığ, Altay sınnıi'ı 
Üstünde çad ıp, mal xadar. 
Kö;, xulun-çabağa ödlrbe, 
Xurağan-pızo sooxxa toorba. 

1 525 Aal-xağ ırtsar parba! 

1 20 

Xulataynarı Çibetey Xan 
Aalzar iniblskenner, 
Alt ın Arığ xıs 
Altay sınnırı üstünde tura xalğan. 



Bazı insanlar, "benim burada 
Evim oldu", diye söyleniyormuş, 
Bazıları, "benim burada 
Ahırım oldu'', diye konuşuyormuş. 
Altın Arığ, Çibetey Han ve Hulatay, 
Üç kahraman, Altay dağının üstünden 
Bakıp görmüşler. 
Hulatay, Çibetey Hanın 
Kulağına eğilerek, yavaşça söyler: 
-Sen- Çibetey Han, bu Altın Arığ'ı 
Sıkıca tut, söyleyiver. 
Altay dağının üstünde dursun, 
Yetiştirilen hayvanlara iyi baksın, 
İki yaşındaki tayları öldürmesin. 
Kuzuyu, buzağıyı soğuktan dondurmasın .  
Köye hiç inmesin. 
Çibetey Han, Altın Arığ'a 
Sert şekilde söyler: 
-Sen Altın Arığ, Altay dağının 
Üzerinde oturup, hayvanlara bak. 
Bak, tayları, atları öldürtme, 
Kuzuyu, buzağıyı soğuktan dondurtma, 
Köye doğru gitme! 
Hulatay ile Çibetey Han 
Köye inmişler, 
Altın Arığ Kız, 
Altay dağının üzerinde kalmış. 

1 2 1  
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1 530 Çibeteynerı Xulatay, çurttarın çazap, 
Çaxsı çurtabıshanrıar. 
Çon çaxsı çurtabısxan. 
Çibetynerı Xulatay, 
Uluğ aalnı arali ,  künnTn-tarınıfı  

1 535 Ayran, xımıs TzTp, 
lrların ırlazıp, 
KöglerTn köglezTp çörçededTrler, 
Altın Arığ xadarğan malnı xadarÇadadır. 
İi rgTzT polza, Altay sınnın üstüne sığıp, 

1 540 Çalbax tastı tözenip, 
N ımalax tastı çastanıp çadıpçadadı r. 
Olar Tdi çurtapçatxanda, 
PTr kün irten Xulatay 
Çibetey Xanğa çooxtapça: 

1 545 -Çibetey xan, plske pldi çurirğa çarabas 
Çibetey Xan surça: XaydT çurtirbıs? 
Xulatay çooxtapça : 
-PTske çağa marxa xazanıp, 
Çaras çaxsı kllep parağa kirek; 

1 550 Xoltığ marxa xazanıp, 
Xoos çaxsını kTlep parağa kirek.
Çibetey Xan çooxtapça: 
-Min pTlbinçem, xaydağ çirde 
Çaxşı xıs par?-

1 555 Xulatay çooxtapça: 
-Sin pTlbezef\, min plledTrbTn. 
Min Tcemnl klıep çörgende, 
ÇirnTn üstün kö'p iblrgem, 
Xannafı xanğa çörgem, 

1 560 Pigden pige çörgem. 

1 22 

Min sinTn dee alar xız ıfını körgebln. 
Pozımnın alar xız ımnı körgenökpln, 
SinTıi alar xızııi ı rax çirde-
KünnTi'ı künörtl çirzer, 
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Çibetey ile Hulatay, evlerini hazırlayıp, 
İyi şekilde yaşamaya başlamışlar. 
Halk, iyi yaşıyormuş. 
Çibetey ile Hulatay, 
Büyük köyün içinde, gece gündüz, 
Ayran, kımız içip, 
Şarkılarını söyleyip, 
Nağmeler terennüm edip dolaşıyorlarmış. 
Altın Arığ, hayvanları otlatmaktaymış. 
Akşam olunca, Altay dağının üstüne çıkıp, 
Yassı ve geniş taşı döşeyip, 
Yassı taştan yastık yapıp, yatmaktaymış. 
Onlar öyle yaşarken, 
Bir gün sabahleyin Hulatay, 
Çibetey Han'a söyler: 
-Çibetey Han, bize böyle yaşamak yakışmaz. 
Çibetey Han sorar: Nasıl yaşamalıyız? 
Hulatay cevap verir: 
-Bize, yakaya düğme kazanıp, 
Güzel, iyi yaşamak gerek; 
Kola düğme kazanıp, 
Güzel nakış çizip yaşamak gerek. 
Çibetey Han der: 
-Ben bilmiyorum, nerede 
İyi kız var? 
Hulatay der: 
-Sen bilmezsen, ben biliyorum. 
Ben annemi arayarak dolaştığımda 
Yerin altını üstüne getirdim, 
Handan hana gittim, 
Beyden beye gezdim. 
Ben senin alacağ ın kızı da görmüştüm. 
Kendimin alacağım kızı da görmüştüm. 
Senin alacağ ın kız, uzaklarda. 
Güney taraflarında, 

1 23 



1 565 Xanım tasxı lnıfi altı çirde, 
Toğız sınnır'i pazı sasxan çir, 
Toğız talay su·ğ plrTkken çir
Xan talay suğ, 
Xan talay suğnııi. xazında 

1 570 Çurtapça toğıs xulas sunnığ, 
Xıybas xanattığ 
Xan pozırax attığ Alıp Xan Xıs, 
Toğızon xannı pozına paxtı rıp, 
Alban-çağa töletçe-

1 575 Uluğ Alıp xıs-
Çe, sinln alar kiz'in ana ol. 
MinTrı pozımnıfi alar k'izTm 
Kün k'lrTzT çirzer, 
TıgTrnefi tiı'i çalbax, 

1 580 Tır'ils talay suğnıfi xazı çirde 
Çurtapça Pora Xan, 
Pora Xannıfi xızı Pora NincT. 
TcemnT kTlep çörTp, 
Pora NincT xıstırı ibTnde polğam, 

1 585 Mini aarlap sıylaan.-
Xulatay TzebTnTrı altınar'i 
Xoostaan nancıx sığarıp alğan, 
Çibetey Xanğa közTtçe: 
-Mına Pora NincT mağaa s ıyıx pirgen, 

1 590 Uğaa çaxsı xıs-min anı alarğa pararbın.
Çibeteynen Xulatay tirTnTbTskenner, 
Attarın izerlep, timnenTblskenner. 
Atar-sabarların al ın tirgee palğabısxannar, 
Kizer-sabarların kizTn tirgee palğabısxannar. 

1 695 Attarına aitanıp, çörTbTskenner. 
Uluğ aalnı arali kilgenner, 
Çir pözTgT Altay s ınğa s ıx s ıx kilgenner. 
Attar ın toxtada tart ıp, 
Xarap, kör turlar. 

1 600 Xulatay çooxtapça: 
-Xayzıbıs taa purun nanza, 

1 24 



Hanım adlı kayal ığın altındaki yerde, 
Dokuz dağın zirvesinin birleştiği nokta, 
Dokuz denizin birleştiği yer, 
Han denizinin suyu, 
Han denizinin kıyısında 
Yaşayan, dokuz kulaç boyunda, 
Bükülmez kanatlı 
Han pozırah atlı Alp Han Kız, 
Doksan hanı kendisine baktırıp, 
Haraç ödettiriyor. 
Ulu Alp Kız, 
İşte, senin alacağ ın kız, odur. 
Benim evleneceğim kişi, 
Günün battığı yerde, 
Gökyüzü kadar geniş, 
Deniz-okyanus kenarındaki yerde 
Pora Han yaşıyor. 
Pora Han'ın kızı, Pora Ninci. 
Annemi arayarak dolaşıp, 
Pora Ninci Kız'ın evine gitmiştim, 
Bana sayg ı gösterip ağ ırlad ı .  
Hulatay, cebinin içinden 
İşlenmiş tabakasın ı  çıkarmış, 
Çibetey Han'a gösteriyor. 
-işte Pora Ninci bana hediye etmişti, 
Çok iyi kız .-Ben onu almaya gideceğim. 
Çibetey ile Hulatay hazırlanmışlar, 
Atların ı  eyerleyip hazırlanmışlar. 
Atarak kullandığı silahlarını ön direğe bağlamışlar, 
Keserek kullandığı silahlarını arka direğe bağlamışlar. 
Atlarına binip gitmişler. 
Büyük köyün içinden gitmişler. 
Yer yüzününün zirvesi Altay dağ ına çıkmışlar. 
Atların ı  durdurmak için gemini çekince, 
Bakıp, görmüşler. 
Hulatay der ki : 
- Hangimiz eve önce dönsek, 

1 25 



Sağirğa, toy pTrge iderge! 
Alt ın arığ xıs 
Altay sınnırı üstünde çadıpçadır. 

1 605 fkl Alıp x ırinda turğan, 
Alt ın arığzar xılçaıinap ta körbeenner. 
Xulatay, Xula adın aylandıra tartıp, 
Künnlı'\ kTrTzi çirnl köre çörlbTsken. 
Çibetey Xan, Xara kürerı adın aylandı ra tartıp, 

1 61 O Kün künörte çirnl köre çörlbTsken. 
Ax çassa sabılğanda. 
Xara küren attın 
Çar polğan axsın çayxabısxan. 
Çazı putxa xamcı sapxan. 

1 61 5  Xara küren at kirTfip, süüllp, 
Kün künörte çirnT köre oylap parğan. 
Açı rğastığ ax çazılar 
Aran-çula attın art art soonda 
Köp aylanıp xal ıp odıradırlar. 

1 620 Izlrgest'ig in çazılar 
irnTrı soonda köp iblri!Tp xalıp odıradı rlar. 
Çibetey Xan çirden pasxa 
Çirge sabıl ıp odır. 
Suğdaı'\ pasxa suğa sabılıp odır, 

1 625 Tolğal ıp axxan suğlarnı 
Köp kize tüzTp odı rad ı r, 
Toğ ı r  turğan sınnarnı 
Köp aza tüzTp od ır. 
Alıp Xan Xıs çirTne sabı l ıp odır. 

1 630 Xayzı-xayzı çirde 
Xan ım tashıl sın körTngen. 
Xara küreri attı, 
Xara çirge tlgTrt saldırbiıi 
Han tigTrge sağba saldırbin, oyladıp odıradır. 

1 635 Xarnm tasxıl s ınğa 

1 26 

Xara kürerı at sığara oylaan, 
İdek pazına çitlre oylaan, 
SegTrTp sığıp odır. 



Beklemeliyiz, düğünümüzü beraber yapal ım. 
Alt ın Arığ Kız, 
Altay dağının üstünde yatmaktadır. 
İki Alp'ın yanında durmuş, 
Altın Arığ'a dönüp de bakmamışlar. 
Hulatay, Hula atın ın başını çevirerek, 
Güneşin battığı yere doğru gitmiş. 
Çibetey Han Kara Küren atının başın ı  çevirerek, 
Günün tam tepede olduğu güney tarafa gitmiş. 
Ak vadiye çıktığı zaman, 
Kara Küren atının 
Yar gibi büyük olan ağzını çekiştirmiş, 
Vadi gibi geniş sağrısına kamçıyla vurmuş, 
Kara küren at gerinip, geriye doğru kaykılıp, 
Güneşin tam tepede olduğu güney tarafa koşmuş. 
Can sıkıcı ak ovalar, 
Aran çula atın arka tarafında 
Kıvrıla kıvrıla uzaklarda kalıyordu. 
Sarhoş gibi geniş ovalar, 
Erkeğin arkasında kıvrı l ıyordu, 
Çibetey Han bir yerden başka 
Bir yere dönmüştü. 
Bildiği sulardan başka sulara yönelmişti, 
Kıvrı l ıp akan suları , 
Aşa aşa gitmekteydi. 
Karşıda duran dağları, 
Çok defa geçmişti. 
Alp Han kızın yurduna sapmaktadı r, 
Herhangi bir yerde 
Dağın Han zirvesi görünmüş. 
Kara Küren atı, 
Kara yerde nal seslerini duyulmadan 
Han Tanrıya haber vermeden koşmaktad ır. 
Dağın Han zirvesine, 
Kara Küren at çıkmak için koşmuş, 
Dağın etiğine süratle yetişmiş, 
Şıçrayarak t ı rmanmaya başlamış, 

1 27 



Xaraxça sığara oylabinan. 
1 640 Attın axsın toxtada tartıbısxan. 

Çibetey Xan xaraxça sığıp, 
Xarap kör tur 
Köglsçe sığ ıp, ködTrTITp kör tur. 
Tog ıs sınnıfi pazı sazılğan çir, 

1 645 Toğıs talay plrTkken çir. 
Suğnıfi çalbağı Han talay suğ 
Anda çalbayıp ağıpçadadır. 
Xalıx aymax çonğa 
Xan Talay suğnıı'I xazında 

1 650 Çurtirğa çir çitpinçetkendeg, 
izebl çoh uluğ aal. 
Xadarğan daa malğa ottirğa 
Ot çitpinçetkendeg, 
PögimT çox köp mal. 

1 655 Uluğ aalnı ii ortızında xannıfı-pignifi 
Altı azır pastığ ax payzaı'I ibT turçadır. 
Ax payzafi ibnTn alnında 
At palğacafi çeçpee at palğap salğan. 
Toğıs xulasça sınnığ 

1 660 Xıybas xanattığ Xan pozırax at 
AIM çeçpenl aylandıra 
Orçıx çili aylan turçad ır, 
Terben çili tartı l  turçad ır. 
Xarağınan ot köy turğandağ, 

1 665 Xarığ ınan tüdün toosxalap turğandağ, 
Çibetey Xan sağın turça: 
«Xanırn tasxıl sınnıı'i üstünde 
Xıyğı salıbıssam, 
Xan pozırax attığ 

1 670 Al ıp Xan Xıs sığıp kilze, 
Ür tud ızıbızam. 
Aal-xağırtxa in parzarn, 
Poz ırn sTıTg klzTbln, 
Al:p Xan Xıs körze, 

1 675 Pazı daa mağaa pararğa xınıbızar» 

128 



Bakarak çıkmaktadır. 
Atın dizginini çekerek durdurmuş, 
Çibetey Han gördüğü yerlere tırmanm ış. 
Bakıyor. 
Dağ ın göğsüne kadar çıkıyor, 
Dokuz dağın başının birleştiği yer, 
Dokuz denizin birleştiği yer, 
Engin denizlerin en büyüğü Han denizi suyu 
Orada yayı l ıp çalkalnıp akmaktadır. 
Türlü oymak ve milletlere 
Han deniz suyunun kıyısında 
Yaşamak için yer yetmiyor gibiymiş. 
Sayısız insanın yaşad ığı ulu köydür, 
Bakılan hayvanları otlatmaya 
Ot yetmiyor g ibiymiş. 
Sayısız pek çok hayvan varmış. 
Ulu köyün ortas ında han ın beyin 
Altı ayrık uçlu ak güz.el evi durmaktad ır. 
Ak güzel evin altında 
At bağlanan direğe at bağlanmış 
Dokuz kulaç boyunda 
Bükülmez kanatlı Han Pozırah at, 
Altın direğe dolaşıp 
İğ gibi dönmektedir. 
Değirmen gibi çevri lmektedir. 
Gözlerinden ateş saçı l ıyor gibi, 
Gözlerinden duman çıkıyor gibidir. 
Çibetey Han düşünüyor, 
"Dağın Han zirvesinde zirvesinde 
Bağ ırsam, 
Han Poz ırah atl ı, 
Alp Han Kız çıkıp ge lse, 
Uzun süre savaşacağım. 
Köye gitsem, 
Yak ışıkl ıyım, 
Alp Han Kız beni görürse, 
O da benimle evlenmek ister." 

1 29 



Çibetey Xan aal-xağırtsar in tüsken. 
Uluğ aaln ıfi uçunaıi kTrlp, 
Aralap odıradır, 
Uluğ-turuğ urunza, 

1 680 izen pirlp, irtTp odıradı r. 
Olğan-uzax urunza, 
Kül ip-xatxırıp, irtlp odı radı r. 
Xannııi ibTne çitken. 
Attan tüzTp, Xara kürerı adın 

1 685 Xan pozırax atxa xosti palğabısxan. 
Annaı'\ aylanıp kör turad ır.-
Xara küren at Xan pozı rax attııi xırinda 
Çabağa-xulun sinl körTn turad ı r. 
Çibetey Xan idek-pısxağın sabın ıbısxan. 

1 690 İi'inTndeğl at tobırağın sıybanıbızxan. 

1 30 



Çibetey Han, köye doğru inmiş. 
Büyük köyün bir ucundan girip, 
Köy boyunca geçiyormuş, 
Yaşlı adamlarla karşılaştıkça, 
Selamlaşmaktaymış. 
Çoluk-çocukla karşılaştıkça, 
Kahkahayla gülüp geçmekteymiş. 
Hanın evine gelmiş. 
Attan inip, atı Kara Küreni, 
Han Pozı rah atın yanına bağlamış, 
Sonra dönüp bakmış. 
Kara Küren, Han Pozırah'ın yanında 
İki veya üç yaşındaki at gibi durmaktaymış. 
Çibetey Han, kürkünün eteğini si lkeleyip, 
Omzundaki, atın ın ayaklarından çıkan tozları ç ırpmış.  

1 3 1  
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Ax payzafi ibnifi TzTgin azıp, kirTp kilgen, 
İzen sala izen tip turadır, 
MindT sala mindT tip turad ı r. 
Alton sürmes arğ

.
azına çayı! parğan, 

1 695 İ ITg sürmes iı"inlne çayı! parğan, 
İfini-moynı iı'fg xarıs osxas, 
Arğa- moynı alton xarıs osxas, 
Çalbayğanda çarınnığ, 
Kürdeygende köglstig Al ıp Xan Xıs. 

1 700 İzenTn izenTnefi al tur, 
MindTzTn mindlneı'i al tur. 
İzen-mindl irtkende, 

Çibetey Xan üstünzarıx 
Slreege odırıbısxan. 

1 705 Alıp Xan Xıs altın stol ın  tartıbısxan. 
As-tamağın turğızıbısxan. 
Çibetey Xannı odırt ıp, 

Aarlap-sıylap odır. 
Tozıp-toxarıp odırğanda, 

1 71 O Alıp Xan Xıs, axsın-çiıTn surıp odır: 
-Xaydağ çirde çirıTğ poldıi'ı, 
Noo suğda suğlığ pold ıı'\? 
Adan-icen kem poldı . 
Adaı"i-İceı'i adap pirgen 

1 71 5  Arığ ,  sTITg adın nime pold ı? 
lrax pa, çağın ma ayanı!'\ xurıp parçazın?
Çibetey Xan çooxtapça: 
-ÇirT-suum ı rax çat xalğan, 
Çir pözTgi Altay sınnıı'i altı çirde, 

1 720 Ax talay suğ xazı çirde 
Çurtım, çirim. 

Alıp Xan adalığ polğam, 
Ax Ölen Arığ Tceılg, 
Adadarı daa plrge sıxpaan polza, 

1 725 Adalan pTrge sıxxan osxas 
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Güzel, beyaz evin kapısını açıp girmiş, 
Selam verip, selamlaşmış, 
Merhaba deyip merhabalaşmış. 
Altmış saç örgüsü sırtına dökülmüş, 
Elli saç örgüsü omzuna yayı lmış, 
Omzundan bakınca, boynu el l i  karış, 
Arkasından bakınca, boynu altmış karış gibiymiş. 
Dik durduğunda, omzu geniş, 
İrkildiğinde geniş göğüslüymüş, Alp Han Kız. 
Kız, selamına karşı l ık vermiş, 
Merhaba diyerek merhabalaşmış. 
Selamlaşma bitince, 
Çibetey Han, evin baş köşesindeki 
Tahta s ıraya oturmuş. 
Alp Han Kız, alt ın masayı çekmiş. 
Sofra açıp, yemek koymuş. 
Çibetey Han'ı oturtup, 
Ağırlayıp, ikramda bulunmuş. 
Yemek yedikten, doyduktan sonra, 
Alp Han Kız onun ağzını arayarak, 
-Nerelisin, nereyi yurt tuttun, 
Hangi suya suyum diye sahip çıktın? 
Baban, annen kimdir? 
Babanın, annenin sana verdiği isim nedir, 
Temiz, güzel adın nedir? 
Uzaklara mı ,  yakına mı gidiyorsun? diye sormuş. 
Çibetey Han der: 
-Yerim, suyum uzaktadır . . 
Yeryüzünün zirvesi, Altay dağın ın eteklerinde, 
Ak denizin kenarındaki topraklardad ı r, 
Yerim, yurdum. 
Babamın adı ,  Alp Han'dı r, 
Annemin adı ,  Ölen Arığ, 
Bir babadan türememiş de olsak, 
Bir babadan türemiş gibi, 

1 33 



Xara xula attığ Xulatay 
Xarındazım par, 
Altın çi lTnnTg Ax Sabdar attığ 
Altın Arığ xıs, mal xadarcai'i 

1 730 Pastugım par. 
lrax-çağın xaydar pararcıxpın, 
Xızı l  kiik urunza-atarğa, 
Xıs pala urunza-alarğa. 
Oy kiik urunza-atarğa, 

1 735 Olğan pala urunza-alarğa.
Alıp Xan Xıs surça: 
-Xızıl kiiktT xayda att ın, 
Xıs palanı xayda kör parçazıı"i? 
Oy kiikti xayda attır\, 

1 740 Olğan palanı xayda körerge parçazıı"i?
Çibetey Xan tura segTrgen, 
PörTk-meleyin xotıxxa xıst ı rrbısxan, 
Alıp Xan xıstıı"i alnında çooxtapça: 
-Xızıl kiiktT pu xır ozarinda attım, 

1 745 Xıs palanı pu ibde kör turbın. 
Oy kiikti oy ozarinda att ım, 
Saasxan-xusxunğa toy it kildTm, 
Olğan palanı mında kör turbın, 
Arğal çonğa toy idTbTzerge sağın turbın, 

1 750 Xanım tasxıl s ınnıri üstünde 
Xıyğı salıbızarğa çaratpad ım, 
Pozım uluğ alıp kTzTbTn, 
Tudıssabıs, ür tudızıbızarbıs. 
Pozım sTITg kTzTbTn,  

1 755 Sin Xan Xıs, minT körTp, 
Pozıri daa pararğa köölen tur polazıri.
Çibetey Xan ilTg sözTn 
İndire çooxtap turad ı r. 
PTr dee çirde TITndTrbin ,  

1 760 Çüs çooğın çügürte çooxtap tur, 
PTr dee çirde sürnüktTrbin. 
Alıp Xan xıst ıı"i ,  xamax tünderTITp, 
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Kara Kula atlı Hulatay 
Adlı kardeşim var, 
Altın yeleli Ak Boz atlı 
Altın Arığ Kız adl ı ,  hayvana bakan 
Çobanım var. 
Uzak veya yakın nereye gidebilirim, 
Karşıma k_ızı l  geyik çıkarsa , vurmak için, 
Karşıma kız çocuğu çıkarsa , almak için .  
Karşıma kahverengi geyik çıkarsa vurmak için, 
Karşıma çıkarsa, genç kızı almak için. 
Alp Han Kız sorar: 
-Kızı l geyiği nerede vurdun, 
Kızı çocuğunu nerede arıyorsun? 
Kahverengi geyiği nerede vurdun, 
Genç kızı bulmak için nereye gidiyorsun? 
Çibetey Han, ani olarak yerinden fırlamış, 
Şapkasın ı  ve eldivenini koltuğuna kıstırmış, 
Alp Han Kız' ın karşısında durarak der: 
-Kızıl geyiği , bu dağın öte yamacında vurdum, 
Kız çocuğunu bu evde görüyorum. 
Kahverengi geyiği, vadinin öte taraf ında vurdum, 
Saksağan ve kuzgunlara düğün yaptım. 
Genç kızı burada görüyorum, 
Sayg ıdeğer halka düğün yapmayı düşünüyorum, 
Dağın han zirvesinde, 
Nara atmayı istemedim, 
Ben büyük kahramanım, 
Vuruşursak, uz!-ln zaman vuruşuruz. 
Ben, yakışıkl ıyım, 
Sen, Han Kız, beni gördün, 
Sen de bana varmağa gönüllüsündür herhalde.  
Çibetey Han elli sözünü 
Söylemeğe devam ediyormuş. 
Hiç takı lmadan, 
Yüz kadar sözünü koşar gibi anlatmaktaymış, 
Hiç teklemeden. 
Alp Han Kız kaşlarını çatıp, 
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Xarax çılayıbısxan, tarınıbısxan. 
Tağ çlli tazıbısxan, 

1 765 Talay çlli kööbisken. 
Toğıs marxal ığ 
Ax xuus xuyağ ın xaap, kizİbisken: 
-Aallap kilgen aalcı tip, 
Aarlap-çestep odırğam, 

1 770 Aallabin kilgen al ıp poltır, 
Xanım tasxı lnıı'i üstüne sıx, 
Ölerge xınzan, ödir salarbın. 
Çadarğa x ınzaı\ çatır salarbın!
Çibetey Xan, aylanıp, xannıfı ibineı'i 

1 775 Sığarğa altın xalxanıı'i 
Tudazın tudıbızıp, 
Paza xatap aylan kiıTp, 
Çooxtap tur: 
-Adaı'\mınan Alıp Xan Xıs, 

1 780 Sin al ıp polzaı'i, 
Min dee alıppın, 
Sin külük polzaıi, 
Min dee külükpTn. 
Çaxsıdaı'i daa alarbın min sini, 

1 785 Çabaldan daa alaroxpın !  
Çibetey Xan sığıp kilgen. 
Xara küren ad ın çeçpedeıi 
Sistlp, altanısxan. 
Uluğ aalnı arali sıx kilgen. 

1 790 Xanım tasxıl s ınğa sıx kilgen. 
Aylan kiılp turza: 
Alıp Xan Xıs Han ım tasxıl 
Sınğa s ığı ! odı r. 
Xıybas xanattığ Xan pozırax at 

1 795 Orçıx çili oylap kilir, 
Terben çTıi tartıl kilir, 
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Xan ım tasxılnın üstünde sıxxanda, 
Attan tüzire segTrTblskenr.er. 
Sösten sös talazıp, 



Gözlerini kısmış, öfkelenmiş. 
Dağ gibi taşmış, 
Deniz gibi kabarmış. 
Dokuz düğmeli, 
Ak işlemeli z ırhı alıp giyinmiş: 
-Misafir olup geldi, deyip, 
Ağırlayarak, birlikte oturdum, 
Meğer misafir olarak gelmeyen yiğitmiş, 
Dağın han zirvesine çık, 
Ölmek istiyorsan, öldürürüm. 
Yatmak istiyorsan, yatır ır ım! 
Çibetey Han döner, Hanın evinden 
Ç ıkmak için avlu kapısın ın 
Kolunu tutup, 
Tekrar arkaya dönerek, 
Söyler: 
-Babasından kahraman o!an Alp Han Kız, 
Sen kahraman isen, 
Ben de kahramanım. 
Sen kuvvetliysen, 
Ben de kuvvetliyim. 
İyilikle de alır ım ben senl, 
Kötülükle de alırım! 
Çibetey Han, çıkmış. 
Atı Kara Küren'i direkten 
Çözüp, binmiş. 
Büyük köyün içinden geçip gitmiş. 
Dağ ın han zirvesine çıkmış. 
Arkasına dönüp bakınca, 
Alp Han Kızın dağın han zirvesin8 
Tırmandığını görmüş. 
Atı, bükülmez kanatlı Han Pozırah, 
İğ gibi dönerek hızla koşuyormuş, 
Değirmen gibi çekilip geliyormuş. 
Dağ ın han zirvesine ç ıkınca, 
Attan s ıçrayıp inmişler. 
Sözle söz yarıştı rmışlar, 
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1 800 İrbekten irbek talazıp, 
Udur-tödir oylas killp, 
Anda xabızıp, anda tart ızıbısxan TkT alıp. 
As-pilden xabızıp, aylanızrbısxannar. 
Açılbastağ ax tuban, 

1 805 Ködlrllbesteg kök tuban oral tur. 
Altı -çitT künge sığrs parğanda, 
Çibetey Xan ineg-çobalın inelTbTsken. 
Alıp kTzee aldırısxan. 
Külük kizee çiı'idlrlbTsken. 

1 81 0  Alıp Xan Xıs Çibetey Xannı 
Ikl pilektet'\ Tkl xabırgazın xıza tudıbısxan. 
Çibetey Xan ax çarıxtan azıbısxan. 
Çibetey Xan ineg-çobal ın ine:TbTsken, 
Çobağ çobalın çobal ısxan. 

1 8 1 5  İdi tudıs çörTp, Al ıp Xan Xıs, 
orınap-sınap kör çörze, 
TıgirnTıi tözTneıi kidm uli i 
Xara pulut sığara çaçı rap ki l ir, 
Körgen xarax nuğalaxxa, 

1 820 Nuğan xarax asxalaxxa 
Alıp Xan Xıs çirTne sabı l ıp odı r. 
Alıp Xan Xıs oıinap kör çörze: 
Aran-çula at oylap ki l ir, 
Aran-çula attın xara tobırağı 

1 825 Xan tigTrnTıi paarına, 
Xara pulut çTı i , ködTrTITp ki l ir. 
Alt ın çiıTnnTg, altın tuyğaxtığ 
Ax sabdar at, Xan ım tasxı ln ııi 
Üstüne s ığara oylap, tura tüsken. 

1 830 Alt ın tanaazi' ayğa çarıp, 
Kümüs poğozı künge çarıp, 
Arığ-silTğ Alt ın Arığ X rs 
Ax Sabdar attan tüze segTr kilgen. 
Pas kiıTp, Çibetey Xannı 

1 835 Çara tartıp,tastabısxan. 
Alıp Xan Xıs Alt ın Arığnaı'\ 
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Silahla silah yarıştırmışlar, 
Birbirilerine doğru koşup, 
O anda birbirleriyie kapışmış iki alp, 
Çıplak bellerinden tutuşarak yuvarlanmışlar. 
Dağı lmayacak gibi duran ak duman, 
Yukarıya çıkmayacak gibi duran mavi sis, dalga dalgaymış. 
Altı yedi gün geçince, 
Çibetey Han, inek çobanı gibi sıkıntıya düşmüş. 
Alp Kıza mağlup olmuş. 
Güçlü insana yenilmiş. 
Alp Han Kız, Çibetey Han'ın, 
İki bileğinden, iki kaburgasından sıkıca bastırmış. 
Çibetey Han, ak aydınlıktan geçmiş. 
Çibetey Han, ecel azabın ı  çekmeğe başlamış, 
İşkence ve azaplar çekiyormuş. 
Öyle kapışınca Alp Han Kız, 
Anlayıp, deneyip bakar ki, 
Göğün kıyısında, eyerin altındaki deri boyunca 
Kara bulut çıkıp yaklaşmaktad ır. 
Göz açıp 
Kapayıncaya kadar, 
Alp Han Kız' ın bulunduğu yere yaklaşıyor. 
Alp Han Kız, dikkat edince görür ki, 
Aran-çula at koşarak geliyor, 
Aran-çula atın çıkardığı kara toz bulutu 
Göğün derinliklerine, 
Kara bulut gibi, yükselmektedir. 
Alt ın yeleli, altın toynaklı 
Ak Boz at. dağ ın  han zirvesine 
Koşarak çıkıp, durdu. 
Altın düğmesi ayda parlayıp, 
Gümüş gerdanl ığı günde parlayıp, 
Güzel, hoş Altın Arığ Kız, 
Ak Boz atından inip gelmiş. 
Yaklaşarak, Çibetey Han'ı 
Ayırmak için çekip itmiş. 
Alp Han Kız, Altın Arığ ile 
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Xabızıp, tudızıbızarğa 
Çağa pastarı xapxan, 
Alt ın Arığ xaptırbaan. 

1 840 Sol xolnaı'\ alton sürmesteı'\ 
Alıp Xan Xıstı saari tudıp, 
Alıp Xan Xıstıı'\ pazın 
Xara çirge çabıra pazıbısxan. 
Toğıs taz ın teerTzTneıi 

1 845 Tolğap ilken tobırçıxtaıi 
Al ıp Han Hıstı sapxan. 
Üs xatap sabarınaı'\ 
Alıp Xan Xıs xısxırça: 
-Adaıim ınaıi Alt ın Arığ, 

1 850 Arığ t ın ım sal ıbıs! 
Alt ın Arığ surça: 
-Çibetey Xanğa pararzır. ma? 
Artıx toyııi idlp, 
Arğal çonnı çırğadarz ıı'\ ma?-

1 855 Alıp Xan Xıs :-Param, param. 
Paza sappazar,-tipçe. 
Alt ın Arığ Xan Xıstı pozıdıbısxan. 
Altı n  Arığ Çibetey Xanğa çooxtapça: 
-Çe, Çibetey Xan,ider toyıı'inı 

1 860 İdİp irtTrzen, 
İ lnTıi-çattııi  çirİnde 
Ür çatpasça polarzın,  
İcen-pabaı'i çirTne 
Tabı rax arax ibTrlıTo pararz ın .  - . 

1 865 Malnı ,  çonnı sürbessln, 
Pozıı'\nırı mal ırı ,  
Pozırınııi çonırı daa çider. 
İske tospaan Alıp Xan Xıs, 
Malğa tospaan Alıp Xan Xıs. 

1 870 Toğızon Xannı pozına paxtırıp, 
Alban-çağa alçazıı'\, 
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Alton xannıı'i çurtıı'i tatap, 
Mal ın ,  çanın sürgezTı'i. 



Kapışıp vuruşmak için 
Yakasının ucundan kavrayıp kapmak istemiş, 
Altın Arığ kaptırmamış. 
Sol eliyle, altın saç örgüsünden tutup, 
Alıp Han Kız'ı dolayarak kavrayıp 
Alp Han Kız'ın başını 
Kara yere sıkıştırarak basmış. 
Dokuz öküzün derisinden 
Örülen kamçısıyla 
Alp Han Kız'a vurmuş. 
Üç defa vurunca, 
Alp Han Kız bağ ırır: 
-Olağanüstü şekilde yaratılan Altın Arığ ,  
Temiz canımı bağışla! 
Altın Arığ sorar: 
-Çibetey Han'a varır mısın? 
Güzel düğün edip, 
Bütün halkı memnun eder misin? 
Alp Han Kız:-Varırım, varı rım, 
Artık vurmazsan", der. 
Altın Arığ, Han Kız'ı bırakmış. 
Altın Arığ, Çibetey Harı'a der: 
-Peki, Çibetey Han, düğünü 
Ettikten sonra, 
Halkın yanında 
Uzun süre kalmayacaksın, 
Anne-babanızın yurdunu 
Çabucak dolaşıp geleceksin. 
Hayvanları ve halkı sürmeyeceksin, 
Kendi hayvanların, 
Kendi yurdundaki halk, sana yeter. 
Servete doymayan Alp Han Kız, 
Hayvan sürüsüne doymayan Alp Han Kız, 
Doksan hanı kendisine tabi edip, 
Haracın ı ,  vergisini alıyorsun, 
Altmış hanın yurdunu dağıtıp, 
Mal ını ,  halkını sürmüşsün. 
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Çe amdı sinlri ülgüri-çarğ ıri çox polça, 
1 875 Alton xannı çirlerine-suğlarına pozıdarzın! 

Altın Arığ altın çilTnnlg 
Ax Sabdar atxa altanıbısxan. 
Ax Sabdar att ın  izerl-timl 
Altın-kümüs osxas, 

1 880 Ayğa, künge sağı l  turadır. 
Altın Arığnıri  xuyağı 
Çarıx tas marxal ığ . 
Çarıx künnlı'I xarağı teep, 
Çarıp, palal\nap turad ı r. 

1 885 Ax Sabdar attı, çiri-suun köre, 
Çar polğa axsın çayxabısxan, 
Çazı putxa xamçı sapxan. 
Ax Sabdar at, çirT-suun köre, üküs salğan. 
Xayzı-xayzı çirde. 

1 890 Çirniı'i x ı ri çirde 
Xuzurğı çayıl ıp çit parir, 
Altın Arığ xıstın, 
nğTrnln tözT çirde osxas, 
Sürmezi çayı l ıp çit çörTbTsken. 

1 895 Çibetey Xan Alıp Xan Xıstın 
Xırine pas kilgen, çooxtapça: 
-KördTri me, ana. 
Minin pastugım daa xaydağ, 
Adı daa alt ın çilinnig Ax Sabdar at, 

1 900 izer-timT dee altın, kümüs. 
Kis salğan xuyağı daa 
Çarıx tas marxal ığ
Min'iri andağ poladır ! 
Sin, Alıp Xan Xıs, 

1 905 Pastuğ ıma daa sıdabad ıri. 
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Min, sümelenip, çora la mayılğan polğabın .  
Min tarın ıbıssam-sinT albastaabın, 
Ax xanıı'inı çayıbızam, 



Fakat, şimdi senin hükmün yoktur, 
Altmış han ı ,  vatanına göndereceksin! 
Altın Arığ, alt ın yeleli 
Atı Ak Boz'a binmiş, 
Atı Ak Boz'un eyer takımı 
Altına, gümüşe benziyor, 
Ayda, güneşte parlıyormuş. 
Altın Arığ'ın zırhı 
Parlak taş düğmeli. 
Parlak güneşin gözü değip, 
Parlayıp, ış ık saçmaktadır. 
Ak Boz atı, yurduna doğru, 
Yar gibi büyük ağzındaki gemi çekmiş, 
Vadi gibi büyük sağrısını kamçı lamış. 
Ak Boz at, yurduna doğru dört nala koşmuş. 
Herhangi bir yerde, 
Yerin kıyısında, 
Kuyruğu savrularak gözden kaybolmuş. 
Altın Arığ Kız'ın ,  
Gökyüzünün ufkundaymış gibi, 
Saç örgüleri savrularak, uzaklarda kaybolmuş. 
Çibetey Han Alp Han Kız'ın 
Yanına gelip söyler: 
-Gördün işte, 
Benim çobanım da nasılmış, 
Atı ise, altın yelel i Ak Boz at, 
Eyer takımı da alt ın ve gümüştür. 
Giyindiği zırhı da, 
Parlak taş düğmelidir. 
Benimki de öyledir! 
Sen, Alp Han Kız, 
Çobanıma da gücün yetmedi . 
Ben, şaka yapmış, oyun olsun diye bayılmışt ım.  
Ben, öfkelenirsem, seni almayabilirim de, 
Ak kanını dökerim, 
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Arığ t ınırını üzTbTzem. 
1 9 1 0  Xınzarı , xatap tudızıbızarı, 

Xatap xabızıbızarı-
Alıp Xan Xıs aldan tur: 
-Çox, Çibetey Xan, tudıspaal'i, 
Aal-xağ ı rtxa ineı'I. Artıx toy idTp, 

1 9 1 5  Arğal çonnı çırğadarbıs.
Attarına altanıp, 
Aal-xağ ırtxa in tüskenner. 
Alıp Xan Xıst ırı ibine çidlp, 
Attaı'i tüzTp, attarın 

1 920 Xosti palğap salğannar. 
Alıp Xan Xıs arğal çonına 
Anda xıyğı lap, anda xıyğ ı  sal ıbısxan : 
-Kürezerge küzTm xappadı, 
Sölezerge sözTm xappadı ,  

1 925 Çibetey Xanğa parıbıst ım, 
Arğal çonım, artıx çırğal idTner! 
Alton aymax arğal çonı 
Anda çı ı l ıb ısxan, 
Art ıx çırğal pastabısxannar. 

1 930 Toozılbastağ toy pol tur. 
Tolay çonı tooza çı ı l  parğan, 
Toyda çırğap, kögles tur 
Toozılbastağ toyları toğıs künge ç itçeôır. 
Toğıs künnTn pazında 

1 935 Tostağızı toozıl ıb ısxan, 
Tolay çonı tarap parıbısxan. 
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Temiz canını alır ım. 
İstersen, yeniden tutuşal ım, 
Gene kapışal ım. 
Alp Han Kız, yalvararak, der: 
-Hayır, Çibetey Han, tutuşmayal ım, 
Köye doğru inel im, güzel düğün edip, 
Bütün halkı memnun edelim. 
Atlarına binip, 
Köye doğru inmişler. 
Alp Han Kız'ın evine gelip, 
Attan inip, atlarını 
Yanyana bağlamışlar. 
Alp Han Kız, büyük halkını 
Oraya çağırıp, tellal bağırttırmış: 
-Güreşmeğe gücüm yetmedi, 
Konuşmaya sözüm yetmedi, 
Çibetey Han'a vard ım,  
Büyük halkım, iyi şenlikler yapın! 
Çeşitli, sayısız halkı 
Derhal toplanmış, 
Güzel şenliklere başlamışlar. 
Bitmeyecek düğünleri başlamış. 
Çağrılan halk toplanmış, 
Düğünde, şarkılar, türküler söylenmiş. 
Bitmeyecek düğünleri, dokuz gün sürmekteymiş. 
Dokuz günün sonunda 
Çağı rdığı halkı, 
Dağılmaya başlamış. 
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Çibetey Xan künniı"i küp tözekte çatçadı r, 
Çörerge dee tii çoğı l .  Nanarğa daa tii çoğ ıl , 
PTr kün irten aaldağı çonı ,  

1 940 Ulğun-suulğun tudıp suulasça: 
-At aspas çirden at azıp odır, 
ir aspas çirden ir azıp odır.-
Al ıp Xan Xıs, izTgin azıp, körlbTsse, 
Xanım tasxıl s ınnan 

1 945 Tomır  xuzuruxtığ Xara küreı'\ piige 
Altan salğan naa ösken al ıp kTzT 
İnip tüs kilir. 
Xara küren piinifı Tkl naanı 
Könek Tibe pol parğan, 

1 950 Ağasxa çabısxan teeri osxas. 
Xara kürerı piinTı'\ üstünde alıp kTzi 
TkT xarıx pöiTI parıbısxan, 
lkT tanaazı çapsın parıbısxan. 
Uluğ aalnın uzunan kTrlp, 

1 955 Alıp Xan Xıst ın ibTn köre kilir. 
Xara küreı'i piinTı'i 
Xolba xosxın xalbaı"inap odır. 
Alıp kTzTnTı'\ çağa marxa salbaı'\nap odır. 
Xoltıx marxa xolbannap odır. 

1 960 Alıp Xan Xıs, anı körTp, 
İzTgln çabısxan. 
Altın çeçpe tözlne çidTp, toxtapça. 
Xara küren pii molat suğluğın 
Xoolada taynapçad ır. 

1 965 Alıp kTzTrıTn molat TzefıezT soolapçadır. 
lzTk azıl ıbısxan, 
Ardap-çudap parğan alıp kTzi kir kilgen. 
İzen-mindT tip tapsap, 
İbTrTITp parıp, alt ın sTreege odırıbısxan, 

1 970 Alıp Xan Xıs stol ı n  tartıbısxan. 
As-tamağın turğızıbısxan, 

1 46 



9 

Çibetey Han, yumuşak, kabarık döşekte yatıyormuş, 
Kalkmaya niyeti yokmuş. Geri dönmek isteği de yokmuş, 
Bir gün, sabahleyin köydeki halk, 
Ellerindeki birşeyi tutup, uğultuyla sesleniyorlar: 
-Atın aşmadığı yerden at aşmaktadır, 
Erin aşmadığı yerden er aşmaktadı r. 
Alp Han Kız, kapıs ın ı  açıp bakınca, 
Dağ ın han zirvesinden, 
Top kuyruklu, Kara Küren adlı kısrağa 
Binen genç bir alpın 
İnmekte olduğu görülmüş. 
Kara Küren adlı kısrağın iki sağrısı 
Kova takılamayacak, 
Ağacı kaplayan deri gibiymiş. 
Kara Küren adlı kısrağın üstündeki alpın 
İki gözü varmış, 
Burun delikleri birbirine yakınmış. 
Büyük köyün bir ucundan girip, 
Alp Han Kız'ın evine doğru gelir. 
Kısrağı Kara Küren'in 
Kuyruk bağı yayılmaktad ır. 
Alpın kuşağının düğmesi sallanmaktad ır. 
Koltuk altın ın düğmesi sallanmaktadır. 
Alp Han Kız, onu görüp, 
Kapısını kapatmış. 
Alt ın direğin yakınına gelip durmuş. 
Kısrağı Kara Küren'in çelik gemini 
Şakırdatarak çiğnemekteymiş. 
Alpın çelik üzengisi şıngırdamaktaymış. 
Kapı açı lmış, 
Yorulan alp, içeri girmiş. 
Selam verip, 
Dolaşarak altın tahta oturmuş, 
Alp Han Kız masasını çekmiş. 
Yemek koymuş, 
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Alıp klzTnT odı rtıp, 
Aarlap-sıylap od ır. 
Alıp kizinTı'i pazı tüs parğan, 

1 975 As-tamax çTp odır. 
Çibetey Xan küp tözekte çadıpçadadı r. 
Alıp kTzT tozıp-toxarap odırğanda, 
Alıp Xan Xıs surıp odır: 
-Xaydağ çirde çirıTg poldıl'ı ,  

1 980 Noo suğda suğlığ poldıl'ı ,  
Adal'ı-Tcerı kem poldı ,  
Ada-iceı'i adaan 
Adı-soları noo poldı ,  
lrax pa, çağın ma 

1 985 PTdi, ardap-çudap, ayarı xurıp parçazıl'ı?
Alıp kizT, pazın ködTrTp, çooxtapça: 
-üs azı r pastığ Xanım tasxıl 
Sınnıl'ı altı çirde, 
Üs azı r pastığ Xan talay suğ xazında çirligbTn, 

1 990 Xanar Xan adal ığbın, 
Xan Arığ TceıTgbTn, 
lrax, çağın xaydar parar polğam, 
Adam, Tcem xolında 
İr özlp odı rğanda, altan müfı çörer 

1 995 Adımnıri azı r xanattığ Xan pozırax at 
Tut kilTp, çeçpec palğap, 
Ax ibge kTr parğam. 
Adam Xanar Xanğa çooxtaam: 
-Azır xanattığ Xan pozırax at tut kildim. 

2000 Adam Xanar Xannari körerge 
Ax payzafı ibderi sıx kilgebTs: 
Azır xanattığ Xan pozırax 
Adım çox pol parğan. 
Anı tİlep, çalbax çirnTri üstün aylandı rd ım, 

2005 Çarıx tigTrnTri alt ın ibTrdTm. 
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Xara küren pii irtpeen 
Talay-suğlarda kiçTg xalbad ı ,  
A l  pozım kTrbeen xanda, pigde 



Alp: oturtmuş, 
Ağırlayıp, ikramda bulunmuş. 
Alpın başı önüne eğilip, 
Yemek yemekteymiş. 
Çibetey Han kabarık döşekte yatmaktaymış. 
Alp, doyup, geriye yaslandıktan sonra, 
Alp Han Kız, sorar: 
-Nerede yerleşip kaldın? 
Hangi su boyunda yerleştin, 
Annen, baban kimdir? 
Babanın, annenin verdiği 
Ad ın, unvanın nedir? 
Uzakta mı ,  yakında mı 
Böyle, yorgun argın, elinin ayası kuruyup gidiyorsun? 
Alp, başın ı  kaldırarak söyler: 
-Üç ayrık başlı Hanım 
Dağının eteğinde, 
Üç ayrı kolu olan Han denizinin yanındaki yerdenim, 
Babam, Hanar Han'd ır, 
Annem, Han Arığ'dır, 
Uzak veya yakın bir yere gitmeliyim, 
Babamın, annemin elinde 
Erkek boyuna yetişmekteyken, ata binip yürüyecek 
Atım, iki kanatlı Han Pozırah atı 
Tutup götürüp, direğe bağlayıp, 
Ak eve girmiştim.  
Babam Hanar Han'a söylemiştim: 
-İki kanatl ı Han Pozırah'ı yakalayıp getirdim. 
Babam Hanar Han'a bakmak için 
Güzel , beyaz evden çıktık: 
İki kanatl ı Han Pozı rah 
Adlı atım kaybolmuş. 
Onu arayarak, geniş yeryüzünde dolaşıyordum, 
Aydınlık gökyüzünün altında dolaşıyordum. 
Kısrağım Kara Küren'in geçmediği, 
Deniz ve nehirlerin geçtiği yerler kalmad ı ,  
Benim girmediğim hanın, beyin 
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Çurt xalbadı, 
20 1 0  Azır xanattığ Xan pozırax adımnı 

Pir dee çirde tappadım, -
Açırğan turadır alıp klzT. 
Al ıp Xan Xıs, oı'i siziin tart ına. 
KürTnlblzTp, çooxtap odır: 

201 5 -Ya al ıp kizT, azır xanattığ Xan pozırax 
Adın  min oğırlap kiıTbTskem.-
Alıp kTzT, anı istlp, 
Odı rçatxan çirTnde odır polbaan. 
Tura segir parıp, altı-çiti aylaxtanıp, 

2020 Paza xati odıra kil tüsken. 
Xannaı'i xızıl sırayı, 
Xuu tos çTli ,  xubarta xubarıbısxan; 
.Xardaı'i ax sırayı , 
Xara kömir çTli ,  xaral ıbızıp, 

2025 Xatap orn ına klrlp odırad ır: 
-Aday taban, it taban, 
Alıp Xan Xıs, köbök inegni inettTn: 
Köbök çobağnı çobattı1'ı. 
Ax xanınnı çayar polğam, 

2030 Arığ t ınıfını üzer polğam, 
TTgT küp tözekte çatxan 
Çibetey Xanğa parıp, xutul xaldın. 
Çibetey Xan, tuğan kTzee, parıbısxazıfi .  
Çibetey Xannıl'ı TcezT minTl'ı 

2035 Pabamnan xada s ıxxannar. 
Çe, Al ıp Xan Xıs, ölerT1'ıne1'ı xutul xaldıı'i ,  
Xayda Xan pozırax ad ım, ağ ı l !-
Al ıp Xan Xıs uyatxanna1'ı 
Pir dee çoox çooxtaı'i polbaan, 

2040 Adayğa çiı'ldTrgen aday çTıi ,  
Küff n tee polbin, 
ıizTn ı rsayta tudınıp, 
Sıx çör'iblsken. 
Tımir xazaadan azır xanattığ 

2045 Xan pozı rax attı anda sığar kilgen. 
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Yurdu kalmadı, 
Atım, iki kanatlı Han Pozırah'ı 
Hiçbir yerde bulamadım, 
Diye, alp üzülmektedir. 
Alp Han Kız, iyi niyetle ilgilenip, 
Gülümseyerek, söylemiş: 
- Ey alp insan, iki kanatlı Han Pozı rah adl ı  
Atın ı  ben çal ıp gelmiştim. 
Alp, bunu işitince, 
Oturduğu yerde duramamış. 
Ayağa kalkıp, altı, yedi defa dolaşıp, 
Yine gelip, oturmuş. 
Kandan kırmızı yüzü, 
Renksiz, ak ağaç gibi, bembeyaz kesilmiş; 
Kardan beyaz yüzü, 
Kara kömür gibi kararıp, 
Tekrar eski rengine dönmüş: 
-Alçak köpek, alçak it, 
Alp Han Kız, çok üzüntüler çektirdin. 
Çok çileler çektirdin. 
Ak kanın ı  saçacaktım, 
Temiz canını alacaktım, 
Şu kabarık döşekte yatan 
Çibetey Han'a varıp, kurtuldun. 
Akrabam, Çibetey Han ile evlenmişsin. 
Çibetey Han'ın annesi, benim 
Babamla kardeştirler. 
İşte, Alp Han Kız, böylece ölümden kurtuldun, 
Nerede, at ım Han Pozırah'ı getirin !  
A lp Han Kız utandığından 
Hiçbir şey söylememiş, 
Köpeğin yendiği köpek gibi, 
Gülmeden, 
Dişlerini göstererek, 
Dışarı çıkmış. 
Demir tavladan atı iki kanatlı 
Han Pozırah'ı o zaman çıkarmış. 
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Alıp klzl Xara küren piidefı 
izerlrı alıbısxan, 
Xara küreii piinlii izer çörgen çirl, 
Üçürgedeii teerizT 

2050 Pİrge sayıl parğan. 
Çügenlıi suurıp, Xara küreı"I 
Piinl pozıdıbısxan. 
Xara kürel'ı pii, xumğa-sayğa ağaxtanıp, 
Çir körlp, pırğ ı r  turad ır. 

2055 Tigir körip, klstep turadı r. 
ÇirT-suun köre çörTbTsken. 
Xara küreli pii, 
Uluğ aaldari s ıxxanda, 
Xara küren pii, çirT-suun köre, oylap parıbısxan. 

2060 Alıp kTzT az ır xanattığ 
Xan pozırax adın, anda izerlep, timnebisken: 
Çügür çörlp, çügen sux turadır, 
İbir çörTp, izer sal turadır. 
Xosti pazıp, xosxın sux turad ır. 

2065 Xobay kilze, xollaan tartıp turadır. 
Anan aylanıp, al ıp kTzT 
Ax payzaı"I ibge kTrTp kilgen. 
TzTkteı'i !örge pastı rıp, çooxtap çöredTr: 
-Adam-Tcem adap pirbee:ı 

2070 Arığ-sTITg ad ımnı 
Arğal -çatt ıri çirlnde 
Pozım daa adanıbızim: 
Xanar Xan adal ığbın, 
Xan Arığ TceıTgbTn, 

2075 Altımda kTçiim çağı l ,  
Üstümde uliim çağı l ,  
Azır xanattığ Xan poz ırax attığ 
Xan Tibet adı-sofam polzın. 
Adanmınaıi Çibetey Xan, 

2080 Arğal-çatt ırı çirTnde 
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Nırnzax !özekte ür be çadarzın? 
Adan-Tcerı çirine aylanmassın ma, 



Alp, kısrağı Kara Küren'in 
Eyerini indirmiş, 
Kara Küren'in eyer vurulan yeri, 
Keçesi ile derisi 
Birlikte soyulmuş. 
Dizginini çıkarıp, kısrağı Kara Küren'i 
Serbest bırakmış. 
Kara Küren, kumda, çakıl üzerinde ağnayıp, 
Çevreye bakıp, kişnemektedir. 
Gökyüzüne bakıp kişnemektedir. 
Yerine- yurduna gitmiş. 
Kara Küren, 
Büyük köyden çıktığı zaman, 
Kara Küren, vatanına doğru koşup gitmiş. 
Alp, iki kanatl ı atı , 
Han Pozırah'ı o zaman eyerleyip hazırlamış. 
Koşarak, dizginleri çekmekteymiş, 
Dönerek, 
Birlikte koşturup, kuskunu çekmekteymiş. 
Şahlanınca kalkan kolanı ,  çekmekteymiş. 
Alp oradan dönüp, 
Beyaz, güzel eve girmiş. 
l<apıdan girip, evin yukarı kısmına yürüyerek söylemiş: 
-Babamın ,  annemin vermediği 
Güzel, iyi ismimi 
Büyük halkın yurdunda 
Kendim vereyim: 
Babam, Hanar Han'dır, 
Annem, Han Arığ'dı r, 
Benden küçük kardeşim yoktur, 
Önümde büyük kardeşim yoktur, 
İki ayrı kanatlı Han Pozırah atlı 
Han Tibet adım, unvanım olsun. 
Babasından ad alan Çibetey Han, 
Büyük halkın yurdunda 
Yumuşak döşekte uzun süre yatar mısın? 
Baban ın ve annenin yurduna dönmeyecek misin, 
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Nanmassıı"i ma?-
Çibetey Xan tura seglrgen: 

2085 -Nanarğa, çörerge! 
Alğan kTzTm Alıp Xan Xıs, tirln, çörerge!
Xan Tibet çooxtapÇa: 
-Aday taban, it taban, Alıp Xan Xıs, 
İske, malğa tospadıı\ 

2090 Toğızon xannı pozıı"ia paxtırıp, 
Alban-çağa tölettlı'i, 
Alton xannıı'i çurtın talap, 
Mal ın, çonın sürgez'lı'i, 
Anda daa tospin, 

2095 MinTı"i azır xanattığ Xan pozıraam oğılaaz ıı"ı !  
Çe,  çirılg çonnı çirlne tarat, 
Suğlığ çonnı suuna !arat.
Anda tirTnibTsken Alıp Xan Xıs, 
Ax payzaı'i ibineı"i sığıp, 

21 00 Xan Tibet xada-pirge sıxxan. 
Atlarına altanıp, 
Çonğa ülgü-çarğı salğannar. 
Çirlfg çonnı çirine taratxan, 
Suğlığ çonnı suuna taratxan. 

21 05 Alton-çiton xan ol çirdeı"i tarabısxan. 
Postarın ıı"i çonın  çarıp, 
Postarın ıı'i mal ın çarıp, 
Alton pasxa çirge tarap çöriblskenner. 
Alıp Xan Xıstıı'i kizek malı ,  

2 1 1  O Pozınıı'i kizek çon ı  xalğan. 
Xadarğan malnıı'i eezl, 
Xalıx çonnıı'i pazı, 
Pozınıfi ornına sayzan kTzl turğ ızıp 
ÇörTbTskenner. 

21 1 5  Xanım Tasxı l  üstüne 
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Üs alıp xada-pTrge sıxxannar. 
Xan Tibet anda çooxtapça: 
-Çe, Çibetey Xan, sinde çaba! xabar polza, 
Min çatpasça polim. 



Eve dönmeyecek misin? 
Çibetey Han, yerinden doğruldu: 
-Eve gitmek, dönmek istiyorum! 
Aldığ ım k ız ,  Alp Han Kız ,  hazırlan gitmeğe! 
Han Tıbet, söyler: 
-Alçak köpek, alçak it Alp Han Kız, 
Maddeye, mala doymadın ,  
Doksan hanı kendine tabi edip, 
Haraç toplad ın, 
Altmış hanın  yurdunu talayıp, 
Mal ın ı ,  halkın ı  sürdürdün, 
Bununla da yetinmeyip, 
Benim iki kanatl ı Han Pozırah' ımı çalmışs ın !  
Artık, yerli halkı yerine yerleştir, 
Su kenarındaki halkı, yerine gönder. 
Alp Han Kız, o zaman toparlanmış, 
Güzel, beyaz evinden, 
Han Tıbet ile beraber çıkmış. 
Atlarına binip, 
Halka buyruk vermişler. 
Yerli halkı yerine göndermiş, 
Su kenarında yaşayan halkı suyuna göndermiş. 
Altmış-yetmiş han o yerden dağılmış. 

· Kendi halkını ayırıp, 
Kendi hayvanlarını ayırıp, 
Altmış ayrı yere ayrı l ıp  gitmişler. 
Alp Han Kız'ın payına düşen hayvanlar ve 
Kendisinin halkı orada kalmış. 
Yetiştirilen hayvanın sahibi, 
Halkın başı 
Kendi yerine bir temsilci b ı rakıp, 
Gitmişler. 
Dağın  han zirvesine 
Üç alp birlikte çıkmışlar. 
Orada Han Tıbet söylemiş: 
-Peki, Çibetey Han, sende kötü haber varsa, 
Ben yatmayacağ ım. 
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2 1 20 Minde çabal til-aas isseı'i, 
Sin çatpasça pol.-
Xan Tibet pazın ın çirT-suunzar çörlbisken. 
Çibetey Xan Alıp Xan Xısnafi 
Pozınıı'i çir-suunzar çöribTsken. 

2 1 25 Ax çazaa sabılğanda, 
Çibetey Xan çooxtap odır: 
-Adam, Tcem çirl, alğanım, ı rax çat xalğan. 
Çir arğazı-ırax çir, çörlp odıraı'i.-
lkl att ıl'i axsın xosti tartıp, 

2 1 30 Anda xamcı salğannar. 
Aran-çula attar xada-plrge oylas parğannar. 
Çir ortızı çirge çidTskende, 
Çir arğazı xara sınğa s ığara oylatxannar. 
Attarının axsın toxtada tartıbısxannar. 

2 1 35 Xara sınnın ozari 
Ax çazı, xuba söl, 
Ax çazı xuba sölnTrı 
Aarxı pazında kölemeffg Kök sın 
Xayzı-xayzı çirde körTnTp turçadad ı r. 

2 1 40 Çibetey Xan çooxtapça: 
-Alğan kTzTm, Al ıp Xan Xıs, 
Xanattığ at xan tigTrnT:'i 
Paarınarı xaydi uçuğad ı r, a? 
Xıybas xanattığ Xan pozı rax 

2 1 45 Adın sin mağaa pir. 
Min anı, allanıp alıp, 
Tıglr paarına uçuxtır körim. 
Sin pozıı'i Xara küren atxa 
Allanıp al.-

2 1 50 Alıp Xan Xıs çooxtapça: 
-Adal'imınafi Çibetey Xan, 
Xan pozırax attın amalı n  pil polbazaı'i, 
Xan pozırax attarı azırı l ıp , 
Azıp-kizTp xalazıı'i!-

2 1 55 Çibetey Xan tart ınıbısxan: 
-Alıp kTzTnlıi, aran-çula attan 
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Benden kötü haber duysan, 
Sen yatma. 
Han Tibet kendi yurduna geri dönmüş. 
Çibetey Han, Alp Han Kız ile 
Kendi ülkesine gitmiş. 
Ak vadiye çıkınca, 
Çibetey Han söylemiş: 
-Babamın, annemin yurdu, eşim, uzakta kaldı .  
Yerin ötesine, uzaklara, haydi gidel im. 
İki atın gemini yaklaştırmak için çekip, 
O zaman kamçı lamış. 
Aran-çula atlar yanyana koşmaktaymış. 
Yeryüzünün merkezi olan noktaya geldiklerinde, 
Yerin ötesi Kara dağa çıkmak için koşturmuşlar. 
Gemlerini çekerek atlarını durdurmuşlar. 
Kara dağın ardı 
Ak vadi , kuru çöl , 
Ak vadi, kuru çölün 
Öbür ucunda Kök dağı, 
Uzaklarda bir yerde görünmektedir. 
Çibetey Han, der: 
-Hanımım, Alp Han Kız, 
Kanatlı at gökyüzünün han katının 
Derinliklerinden nasıl uçmaktadır, acaba? 
Bükülmez kanatlı Han pozırah adlı 
Atın ı  sen bana ver. 
Ben onu, atlan ıp al ıp, 
Gökyüzünün derinliklerine uçayım. 
Sen kendin Kara Küren'e 
Bin. 
Alp Han Kız eliyor ki : 
-Babadan han olan Çibetey Han, 
Han Pozırah'ın huyunu bilmezsin, 
Han Pozırah'tan ayrılıp, 
Yolunu şaşırıp kal ırs ın !  
Çibetey Han kızarak der: 
-Alp adamın, aran-çula attan 
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AMarı l ıp, ölgenTn xayda 
KörgezTn, xayda iskezlı'i? 
Xara küren attan tüze segTrgen, 

2 1 60 Alıp Xan Xısxa çooxtapça: 
-Tüs, minin Xara küren adıma allanıp al. 
Min sinln Xan pozırax adııinı orınan körim! 
Alıp Xan Xıs ,  Xan pozı rax attan tüs kilgende, 
Çibetey Xan, pas kiıTp, 

2 1 65 Xoldagın xoza tartıp salğan, 
Xıybas xanadın suura-suura tartxlabısxan. 
-Çe, Alıp Xan Xıs, xayda-xayda körln turğan 
Kölemeffg Kök sınga 
Purun çit parzaıi, anda saxtirzırı-

21 70 Xan pozırax atxa Çibetey Xan 
Altanarğa xın turğanda, 
Alıp Xan Xıs çooxtapça: 
-Xan pozırax attıı'\ tTnl-üs tin, 
İzer xazına tolğağlap salğan. 

2 1 75 Üstündegi tTnTn tolğabıssarı, 
Tıgir paarına ködlrTbTzer. 
Ortıdağı tlnnT tolğabıssarı, 
Çirnerı tiglrnTrı ortazınnaı"i uçuğar. 
Altındağı tTnTn tolğabıssan. 

2 1 80 ÇirnTrı üstüne siil tüzer. 
Anı pilbezer\ Çibetey Xan, 
Çadıp-kizTp xalarzın.-
-Sin mini ügretpe, 
Alıp kTzT piledir. 

2 1 85 Külük kizi oı'iarıladır! 

1 58 



Düşüp öldüğünü, nerede 
Gördün, nerede duydun? 
Kara Küren'den inip koşmuş, 
Alp Han Kız'a söylemiş: 
-in, benim atın Kara Küren'e bin. 
Ben senin atım Han Pozırah'ı denemeye çalışay ım !  
Alp Han Kız, Han Pozırah'tan i nince, 
Çibetey Han, yanına gelip, 
Kolonu tokasına takıp çekmiş, 
Bükülmez kanadın ı  çekip çıkarmış. 
-Peki, Alp Han Kız, çok uzaklarda görünen 
Başı dumanlı Kök dağına 
Önce ulaşırsan, orada bekleyeceksin, 
Çibetey Han, Han Pozırah'a 
Bineceği zaman, 
Alp Han Kız, söylüyor: 
-Han Pozırah'ın üç dizginini, 
Eyerin başına bağlamışlar. 
Üstteki dizgini dolayıp çekersen, 
Gökyüzünün en üst katına götürür. 
Ortadaki dizgini dolayıp çekersen, 
Yerin ve gökyüzünün ortasından geçersin. 
Alttaki dizgini dolayıp çekersen, 
Kayarak, yeryüzüne düşersin. 
Bunu bilmezsen Çibetey Han, 
Yıkıl ıp, ezilir kalırsın. 
-Sen bana öğretme 
Alplar bilir. 
Güçlü, akı l l ı  insanlar anlar! 
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Çibetey Xan Xan pozırax atxa altanıbısxan. 
ÜstündegT tinin tolğabısxan, 
Xan pozırax at turğan çirlneii 
Xanat saabısxan. 

2 1 90 Xıybas xanatnaı"i 
Xara çimin xırtızın oya saap, 
Xan tiglr paarına ködTrTITbisken. 
Çibetey Xannıl'i ala xaraxxa 
Nime körTnminlblsken, 

2 1 95 Azı r xulaxxa nime istTıbi nTblsken .  
Xan pozı rax at azır xanatnaii 
Ax puluttı aza saap parir, 
Ax ayassar ködlrTılp parir, 
Xıybas xanatnan 

2200 Kök puluttı aran-poran tüzir parir, 
Kök ayasxa ködirillp parir. 
Çibetey Xan, çi ffne sıdap polbin, 
Alın-kizTn xaastaii çaza xaap parir. 
Ortıdağı tini xolğa kTr parğan tolğabısxan . 

2205 Xan pozırax at xan tigTrnTı"i 
Paarına xanat saabısxan. 
Uluğ kügürt çTli, küzüıep parir, 
Uluğ terben çili soolap parir. 
Xanat pazınan xıbın toolap pariğandağ, 

221 O Xurğun tözTneı'i çalın orap, 
Tüdün tosxalat pariğandağ, 
Çibetey Xan, TıTn polbin, 
Axsınan ax köblk ağ ıbısxan. 
Altındağı tlnT xolğa klr parğan. 

221 5 Xan pozırax at azır  xanatnaii çir 
Üstün köre, ı ılap-soolap tüs kilir. 
Tört azağı sarbayıp, 
Kölemellg Kök sınnın üstünde tura tüsken. 
Çibetey Xan Xan poz ırax attıl'i al nında 

2220 Altı-çiti xu lasça çaçırap par tüsken. 
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Çibetey Han, Han Pozırah'a binmiş. 
üstteki dizgini dolayıp çekmiş, 
Han Pozırah, durduğu yerden, 
Kanat çırpmış. 
Bükülmez kanatla 
Kara yerin üzerini yararak vurup, 
Gökyüzünün han katına uçuvermiş. 
Çibetey Han'ın ela gözlerine 
Hiçbirşey görünmemiş, 
İki kulağı hiçbir şey duymamış. 
Han Pozırah, ayrık kanatlarıyla 
Beyaz bulutları yarmaktaymış, 
Beyaz bulutları dağıtmaktaymış. 
Bükülmez kanatlarıyla, 
Mavi bulutları geçmekteymiş, 
Açık maviliklere yükselmekteymiş. 
Çibetey Han, rüzgara karşı duramadan, 
Önündeki, arkasındaki kayışı yanlış şekilde tutup, 
Ortadaki dizgini eline alıp, dolayıp çekmiş. 
Han Pozırah, gökyüzünün 
Han derinliklerinde kanat çırpmış. 
Korkunç yıldırım gibi, gürüldemiş; 
Büyül< değirmen gibi, gürüldemiş. 
Kanatlarının ucundan kıvılcımlar saçıyor gibiymiş, 
Kanatların ın ucundan alevler çıkıyormuş, 
Çıkan dumanlar kıvrılarak yükseliyor gibiymiş, 
Çibetey Han, tutunamamış, 
Ağzından ak köpükler akmaktaymış. 
Altındaki dizgini eliyle tutmuş. 
Han Pozırah, iki kanadıyla yeryüzüne 
Doğru, uğultuyla, gürültüyle inmekteymiş. 
Dört ayağı genişçe açılıp, 
Başı dumanlı Kök dağın ın üzerinde duruvermiş. 
Çibetey Han, Han Pozırah'ın önünde 
Altı, yedi kulaç kadar uçup inmiş. 
Beti benzi ağarmış, rengi bozarmış, ölü gibi yatmış. 
Aklı başına gelince, dumanlı 
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Kök sınnıı'\ üstünde çadır. 
Tura segTrlp, kör turza, 

2225 Alıp Xan Xıs Xara küren atxa altan salğan, 
KölemelTg Kök sınğa sığıp odır. 
Xara kürerı attın tiri · 
Suğ çTli ağıp kilir. 
Çibetey Xanğa çit kilir. 

2230 Çibetey Xan çooxtapça: 
-SinTı'I Xan pozırax adın 
MinTı'i Xara küreı'i adım 
Xırinda at nimes. 
Pazın daa minTrı x ırinda 

2235 Alıp nimessiıi. 
MinT ködlre uçux polbin, 
Çadapla çitti, 
l rax it, mınıı'i soonda 
Xanattığ atxa müngen nime 

2240 Ol münzTn- tidTr. 
Minin pozımnıı'\ox 
Xara küreli adıma allan 
Çörçetsem, tüzerge dee xına çoğ ılbın. 
Alıp Xan Xıs, 

2245 Xıya aylanıbızıp, küilnTbTsken. 
Xan pozırax attıı'i xıybas 
Xanadın xollağa tooza tartıbısxan. 
Attarına allanıp, anda çörTblskenner. 
Aran-çula attar xada-plrge oylas parirlar. 

2250 Çazı çirge kilzeler, sarnazıp irtTp odırlar. 
Een çirge çitseler, köglezip irtlp odırlar. 
Arğazı pasxa çat çirT 
Ağıldaı'iırax xalçadad ır. 
Aadazı çuçurtaan aarl ığ çurtına 

2255 Sabıl ıp od ıradırlar. 
TnnT pasxa i lnTıi çat çirlerT 
İsterı ırax xalçadadır, 
TcesT çurtaan slı1g çurtına 
Amdı çitti Çibetey Xan. 

2260 Aitay s ınn ııi üstüne sığıp, 
Xarap, kör turadırlar. 
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Kök dağın ın üzerinde yatıyormuş. 
Yerinden kalkınca görmüş ki, 
Alp Han Kız, Kara Küren'e binip, 
Başı dumanlı Kök dağına çıkmaktadı r. 
Kara Küren'in teri 
Su gibi akmaktadı r. 
Çibetey Han'a yaklaşır. 
Çibetey Han ; 
-Senin atın Han Pozırah, 
Benim atım Kara Küren'in 
Yanında at değildir. 
Sen de benim yanımda, 
Alp değilsin. 
Beni yukarıya uçuramadan, 
Güçlükle getirdi, 
Uzak tut, bundan sonra 
Kim isterse, kanatlı ata 
O, binsin, der. 
Ben, kendi atım 
Kara Küren'e binip 
Geziyorsam, ondan inmek istemem. 
Alp Han Kız, 
Başını yana çevirip gülmüş. 
Han Pozırah'ın bükülmez 
Kanadını  kolana doğru geri çekmiş. 
Atlarına binip, derhal gitmişler. 
Aran-çula atlar, yanyana koşmaktaydılar. 
Ovaya gelince, şarkılar söylemişler. 
ıssız yerlere gelince, türküler söylemişler. 
ötedeki yabancı yerler 
Akıldan uzak kalmaktadır. 
Babasının yaşadığı aziz yurduna 
Ulaşmaktaydı lar. 
Omuzları başka olan halkın yabancı yerleri 
Hatırdan uzak kalmaktaydı ,  
Annesinin yaşadığ ı ,  güzel yurduna 
Artık gelmiş Çibetey Han. 
Altay dağının üzerine çıkıp, 
Bakıp durmaktadırlar. 
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Xulatay nan kilgen, 
Xara xula at çeçpede turçadır. 
Xara xula atxa xosti 

2265 Kök pora at turçadır. 
Alt ın Arığ xıs 
Altay sınnın üstünde çadıpçadır. 
Çibetey Xan Altın Arığ xısxa 
izen dee pirbeen, 

2270 Xılçannap taa körbeen. 
Aal-xağırxa inip tüskenner, 
Uluğ aalnı arali killp, 
Ax payzafı ibge çidİp, 
Attan tüs turğanl'iarında, 

2275 İzTk azı l ıbısxan, Xulatay sığıp kilgen. 
Udur pas kTITp, Çibetey Xannaı'i 
izennezlp·mindllezip turad ır: 
-Abay xarındas, Çibetey Xan , 
Xaydağ ür çördirı? 

2280 Min, xacanox kilip, 
SinT sağıp polbinçam. 
Pora Xannırı xızı Pora Ninclnl al kilgem. 
Turçatxan Kök pora at-
Pora Nindnlrı ad ı .  

2285 Olar Tdi çooxtas turğanda, 
Tzlk azılıbısxan. 
Üze tutpa pilllg, üs Tilgce sıraylığ 
Türıderll xamaxtığ, tudıs kömTskelig 
Abaxay sığıp kilgen. 

2290 Alıp Xan xıs anı körlp , 
Çüregl açıp tura tüs parğan. 
Pora NincT, pas killp, 
İzennezTp-minidllezTp tur, 
Alıp Xan Xısıtırı udur daa körcer"ı 

2295 Köfınl çox polğan. 
Ç�beteyn:n Xulatay çöp itçe: 
lki toynı pirlktire iderge. 
Çonğa xabar idTbTskenner: 
Uluğ toy polzın !  

2300 Alıp Xan Xıs aronca ax payzai'\ ibni timnebTsken. 
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Hulatay geri dönmüş, 
Kara Kula, direkte bağlı duruyor. 
Kara Kula'nın yanıda 
Kök Para adlı at duruyor. 
Altın Arığ Kız 
Altay dağının üzerinde yatmaktadır. 
Çibetey Han, Altın Arığ Kız'a 
Selam bile vermemiş, 
Dönüp de bakmamış. 
İnip köye gelmişler, 
Büyük köyün içinden geçip, 
Güzel, beyaz eve gelip, 
Attan indiklerinde, 
Kapı açı lmış, Hulatay çıkıvermiş. 
Onlara doğru gelip, Çibetey Han ile 
seıamlaşm ış: 
-Ey kardeşim, Çibetey Han, 
Ne kadar zaman dolaştın? 
Ben, çok önce gelip, 
Seni bekleyemedim. 
Para Han' ın kızı , Para Ninci ile evlendim. 
Burada duran Kök Para adl ı  at da, 
Para Ninci'nin atıd ır. 
Onlar, böyle konuştuklarında, 
Kapı açı lmış. 
Tutulsa kırı lacakmış gibi ince bell i ,  üç el kadar geniş yüzlü, 
Geniş alınlı, kaşları yay gibi olan 
Bir güzel çıkıp gelmiş. 
Alp Han Kız, onu görüp, 
Yüreği sızlamış. 
Para Ninci, yanına gelip, 
Selamlaşmış, 
Alp Han Kız'ın içinden ona bakmak 
Gelmiyormuş. 
Çibetey ile Hulatay karar verirler 
İki düğünü birlikte etmek için. 
Halka haber vermişler: 
Büyük düğün olsun!  
Alp Han Kız ,  hemen güzel, beyaz evi hazırlamış. 
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Arğal çon çıı l ıp, uluğ toy pastabısxannar. 
Toozılbastağ toy polça, 
Tooza çonı çırğapça, 
Tügenmesteg toy polça, 

2305 Tügede çonı çı rğapça. 
Toğıs künge çitlre 
Toozılbastağ toy polğan. 
Toğıs künnTrı pazında 
Toy toozı l ıp, tolay çonı tarap parğan. 

231 0 Çibeteynerı Xulatay künnTrı 
Uluğ aal Tstlnde, ayran-hımıs izTp 
Aallap çöredTrle r. 
Pir kün Xulatay çooxtapça: 
-Çibetey xan, pTske pTdi çurtirğa çarabas. 

231 5 Parafı, pTree xannıfı çurtın talap, 
Mal ın, çanın sür kilerbis, 

Malğa mal xozılar, iske is xozı lar. 
Pis ulam na payıp çurtirbıs.
-Paran-Çibetey Xan tTpçe. 

2320 Olar, timnenTp-sümnenTbTskenner, 
Çaa timin al ın, kizTn lirgee palğap 
Attarı na altanıp, çörTblskenner. 
Altay sınnırı üstüne sıx parğannar. 
Altın Arığnıfı x ı rinarı irtkennner. 

2325 İzen dee pirbeenner, xılçafınap taa körbeenner. 
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Bütün halk toplanmış, büyük düğün başlıyormuş. 
Bitmeyecek düğün oluyor, 
Bütün halk eğleniyor, 
Bitmeyecek düğün oluyor, 
Bütün halk eğleniyor. 
Dokuz gün boyunca, 
Hiç bitmeyecek gibi bir düğün olmuş. 
Dokuz günün sonunda, 
Düğün biter �ütün halklar dağı l ır. 
Çibetey ile Hulatay hergün 
Büyük köyün içerisinde, ayran ve kımız içerek, 
Misafir olup geziyorlarmış. 
Bir gün, Hulatay der: 
-Çibetey Han, bize böyle yaşamak yakışmaz. 
Gidel im, herhangi bir hanın yurdunu talan edip, 
Mal ın ı ,  halkını buraya sürel im, 
Hayvana hayvan, mala mal katılacak. 
Biz daha zengin olarak yaşayacağız. 
Çibetey, "gidelim", diyor. 
Onlar, hazırlanıp, toparlanmışlar, 
Silahlarını önlerine, azıklarını arkalarına bağlayıp, 
Atlarına binip gitmişler. 
Altay dağının üzerine çıkmışlar. 
Altın Arığ' ın yanından geçmişler. 
Selam bile vermemiş, dönüp de bakmamışlar. 
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Olar parıbısxan soonda, 
Pular çurtapçalar. 
Pir kün Alıp Xan Xıs ax payzan ibTnTıi istTnde, 
Oyiin oyıp, pıçiin pızıp odırçatxanda, 

2330 İzik azı l ıbısxan. 
Pazın ködTrTbTsse, 
Pora Nind kTrTp odı r. 
Anı körip Al ıp xan Xıstırı 
ÇüregT açıp parğan. 

2335 Pora Nincl:c<İzen me, mindT be,abızın»,-tlpçe. 
Alıp Xan Xıs, izenök-Mindök tTp, 
Alıp Xan Xıs tur kilgen, 
Stol tartıbısxan, as tamax turgızıp, 
Pora NincTnT od ırt ıp, 

2340 Aarlap-sıylapaça. 
Tozıp-toxarap parğanda, 
Pora NincT çooxtapça: 
-Alıp Xan Xıs abızın, 
Minzer aallap pararzııi, 

2345 Xaydi pir dee kire çoğ ılzıı"ı?-
Alıp Xan Xıs, Pora Nincinin çooğın  istTp, 
Sağ ızına çaxsı pol parğan, 
-Paararbın,-tTpçe. 
Pora NincT sıx çörİbİsken. 

2350 Alıp Xan Xıs stol ın arğlap salğan. 
TımnenTp, Pora Nincee aallap çörTbTsken. 
Pora NincinTı"ı iblne kir kilgen. 
Pora Ninci, stolğa tamax turğ ızıp, aylan çör. 
Çooxtabasça çooğı çoğı l ,  

2355 Sölebesçe sözi çoğ ı l ,  
Çooxtap suulap çöredir. 
Pora Nind, Alıp Xan Xıstar'i surçadır: 
-Al ıp Xan Xıs abızın ım, 
A!tay sınnıı'i üstünde 

2360 Altın çiıTnnTg ax sabdar at 
Noğa künnTrı-taı'inın 
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Onlar gittikten sonra, 
Hanımları orada yaşıyorlar. 
Bir gün, Alp Han Kız, güzel, beyaz evin içinde, 
Keseceğini keserek, biçeceğini biçerek oturduğu zaman, 
Kapı açılıvermiş. 
Başını kaldı rınca görmüş ki, 
Pora Ninci içeri girmektedir. 
Onu görünce, Alp Han Kız, 
Hiç hoşlanmamış. 
Pora Ninci ; "Merhaba, iyi misin, eltim", demiş. 
Alp Han Kız, "merhabalar, selamlar", deyip, 
Ayağa kalkmış, 
Masayı çekmiş, sofrayı hazırlayıp, 
Pora Ninci'yi oturtup, 
Ağırlayıp, ikram ediyor. 
Yemek bitip, doyduktan sonra, 
Pora Ninci söylemiş: 
-Eltim , Alp Han Kız, 
Bana misafir olarak gel, 
Neden bir kere bile gelmiyorsun? 
Alp Han Kız, Pora Ninci'nin bu sözünü duyunca, 
Onun hakkındaki düşüncesini biraz değiştirmiş. 
"Gelirim", demiş. 
Pora Ninci , çıkıp gitmiş. 
Alp Han Kız, sofrayı toplamış, masayı silip temizlemiş. 
Hazırlanıp, Pora Ninci'ye misafirliğe gitmiş. 
Pora Ninci'nin evine girmiş. 
Pora Ninci, masaya yemek koyma�la meşguldü. 
Söylemediği sözü kalmamıştı, 
Konuşmadığı konu kalmamıştı, 
Konuşarak, yüksek sesle söylenip yürüyordu. 
Pora Ninci, Alp Han Kız'a sorar: 
Eltim, Alp Han Kız, 
Altay dağının üzerinde 
Altın yeleli at, Ak Boz, 
Neden, gece gündüz 

1 69 



Anda la turçadad ır? 
Ol xaydağ aran-çula at poladır  polar? 
Altay sınnıı"ı üstünde 

2365 Alıp klz1 künn1n taı"ınıfı çadıplaçadadır, 
Ol xaydağ alıp poladır  polar?-
Alıp Xan Xıs çooxtapça: 
-Min dee pllbiçem, 
Tarı çacaları poladır ba, 

2370 Tali tuıimaları poladır  ba?
-Pora NincT çooxtapça: 
Pot ana, abızınım, 
P1stTfı irlerTbTstlıi sağıstarı pir dee çağ ıl .  
Çacaları ba, tufımaları ba 

2375 Altay sınnıfı üstünde çaçan poltır, 
Uluğ toy uluğ çırğal polçatxanda. 
Toyğa daa xaydi xığı rbaannar? 
Sin, Alıp Xan Xıs, türçe odır, 
Min anı xığır kil im, 

2380 Tamax taa çirge.-
Pora NincT, tirlnlp alıp sıx çörlblsken. 
Alıp Xan Xıs ür be, as pa odırğanda, 
Pora NincT aylan kilgen. 
Tzik azıp, kürli çooxti kİrgen: 

2385 -Xaydağ andağ alığ nimeler, 
Pu Xulataynafi Çibetey Xannıı"ı 
Pir dee sağınçaıi sağıstarı çağ ıl .  
Çacaları ba, tufımaları ba par poltır, 
Pir dee aarlap-çestep, xığı rbaannar.-

2390 Alıp Xan x ıs sağın ıp odır: 
«Pora NincT körerge le le çaba! püd1stlg, odır, 
Anın sağızı çaxs ı ,  od ır». 
Ür  dee as taa polbaan, 
Aran-çula at, tlglrep pastır kiıTp, 

2395 Çeçpede toxtapçadır. 
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Orada duruyor? 
O, nasıl karışık renkli attır? 
Altay dağının üzerinde, 
Alp insan, gece gündüz yatmaktadır, 
O, nasıl alptır ? 
Alp Han Kız der ki; 
-Ben de bilmiyorum, 
Acaba, ablaları mı ,  
Yoksa, küçük k ız kardeşleri mi? 
Pora Ninci, der: 
işte, böyle eltim, 
Bizim kocalarımızın hiç akılları yok. 
Ablaları mı, küçük kız kardeşleri mi, bilmem, 
Altay dağın ın üzerinde yatıyormuş. 
Büyük düğün, büyük şenlik olduğu zaman, 
Niye onu, düğüne de çağırmadılar? 
Sen, Alp Han Kız, birazcık otur, 
Ben onu çağırayım, 
Yemek yemeğe. 
Pora Ninci, hazırlanıp, çıkıp gitmiş. 
Alp Han Kız, az mı ,  çok mu oturmuş, bilinmez, 
Pora Ninci dönüp gelmiş. 
Kapıyı açıp, heyecanla konuşarak içeri girmiş: 
-N!'lsıl da aptal şeylermiş, 
Bu Hulatay'ın ve Çibetey Han'ın, 
Düşünmek için hiç akılları yok. 
Ablaları mı ,  küçük kız kardeşleri mi olmuş da, 
Hiç, onu çağırıp, ağırlayıp, ikramda bulunmamışlar. 
Alp Han Kız, 
"Pora Ninci'nin sadece görünüşü kötüymüş, 
Onun aklı iyiymiş." diye, düşünmüş. 
Çok zaman geçmeden, 
Aran-çula at, yeri titreterek yaklaşıp, 
Direğin yanında duruvermiş. 
Alpın çelik üzengisi, şıngırdayarak düşmüş, 
Kapı açılmış. 
Güzel ve hoş Altın Arığ, 
Çubuk gibi bükülerek, 
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2400 Xamıs çili mondı l ıp , 
İzik azıp, izen tip turadı r, 
İrkin altap mindT tip turadı r. 
Pora N incT Altın Arığnı 
Xolanafi xaap, holtıxtap, 

2405 Stol kistine odırtıbısxan. 
Alıp xan Xıstı xosti odırtıbısxan, 
PTr uluğ TdTs arağa sığarıp alğan, 
Aarağa çitir tura parğan. 
Üzölefı pirden, ikTdefı arağa izTp odırlar. 

241 O Pora NincTnTfı çooxtabasça çooğı çoğı l ,  
Sölebesçe sözT çoğı l .  
PTr TkTdeıi Tze parirıp, 
Pis-altaa çitlr çörTbTsken. 
Oalar pldi odırğannarında, 

24 1 5  Altay sınnaıi azıra 
Xadarğan mal oorlazıbısxan, 
Xal ıx çon xısxırız ıbısxan. 
izTk azıp, körzeler: 
Çibetey Xannafı Xulatay 

2420 Kizek mal ,kizek çon sür kilgenner. 
Malğa mal xosçalar, çonğa çon xosoçalar. 
Olar, stolğa xatap odırıp. 
As-tamax çTp odırlar. 
Olar Tdi odı rğanda, 

2425 Çibetey Xannar'i Xulatay anda kir kilgenner. 
İzen sala izennezlp, mindT sala mindTleskenner. 
Pora NincT olarnı stolgox odı rtıbısxan, 
Arağa çitlrçe. 
Çibetey Xannafi Xulatay aragox TzTbTskenner. 

2430 Olar Xulataynarı Çibetey Xannarı surçalar: 
Xandağ çirdeıi malnı çonnı sür kilder? 
Xulatay çooxtapça: 
-A-a, kirTp paiğan Ay Xannı ödlrlp, 
Maln ı ,  çonnı sür kildTbTs. 

2435 Malıbıs, çonıbıs köp polar, pay polarbıs.
Paza pTrsT dee tapsabaan. 
Annafı andar arağa izTbTskenner. 
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Kepçe gibi hafifçe sallanarak, 
Kapıyı açıp, merhaba demiş. 
Eşikten atlayıp, merhaba demiş. 
Pora Ninci, Altın Arığ'ın 
Elinden tutup, koltuğuna girerek, 
Masaya oturtmuş. 
Alp Han Kız'ı da yanına oturtmuş. 
Büyük bir şişe rakı çıkarmış, 
Onlara rakı ikram etmiş. 
Her üçü, bir iki yudum içip oturuyorlarmış. 
Pora Ninci'nin konuşmadığı konu kalmamış, 
Söylemediği sözü kalmamış. 
Bir, iki kere içerek başlamışlar, 
Sonra, beşinci ve altıncıyı içmişler. 
Onlar, böyle oturduklarında, 
Altay dağının ardında, 
Yetiştirilen hayvanlar, meleşiyormuş, 
Bütün halk, bağrışıyormuş. 
Kapıyı açıp bakmışlar ki : 
Çibetey Han i le Hulatay 
Bir kısım hayvan ve halkı sürüp getiriyorlar. 
Hayvana hayvan; halka halk katmışlar. 
Onlar, tekrar sofraya oturup, 
Yemek yemekteymişler. 
Onlar öyle oturduklarında, 
Çibetey Han ile, Hulatay geri gelirler. 
Selam verip, selamlaşıp, merhabalaşmışlar. 
Pora Ninci, onları masaya oturtmuş, 
Rakı vermiş. 
Çibetey Han ile Hulatay rakı içerler. 
Onlar, Hulatay ile Çibetey Han'a sorarlar: 
Nereden hayvanları ve halkı buraya sürdünüz? 
Hulatay der: 
-Aa, yaşlı Ay Han'ı öldürüp, 
Hayvanlarını ve halkını ,  buraya sürdük. 
Hayvanımız ve halkımız çoğalacak ve zengin olacağız. 
Hiç birisi birşey dememiş. 
Sonra onlar rakı içmeğe devam etmişler. 
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Pora N incT izTrTbTsken, 
lrın ırlap, kögin köglepçedir. 

2440 Alıptarırı alnında, 
Aylaxtanıp, ib1r111p, 
İkT azağı taplas turadır, 
TkT ayazı tazılas turadır: 
--Odırğan al ıptar, xayzınar uluğ polçai'ıdır, 

2445 Xayzınarnı uluğlap çörceı"ımis, 
Çooxtap pirii'ıer?-tTp köglep tur.
Odı rğan külükter, 
Xayzırıar kTçlg polcai'ıdır, 
Xayzınarnı kTçlglep çörcenmis. 

2450 Sölep pirTrıer, külükter?-tTp 
Köglep turadır  Pora NincT. 
Üs alıp çooxtazıp odır: 
Çasnai'ı xayzı uluğ, xayzı kTçTg 
Pli polbin odı rlar. 

2455 Pora Nind köglepçe: 
Xayzııiar uluğ, xayzın ar kTçTg 
Pil polbin odır polzar, 
Min çooxtabızam, çaradarzar ba? 
-Çarir, çarir, çooxta, -tTpçeler, 

2460 Pora Nind ı rlapçadır: 
Uluğ TdTs arağa ala. 
Uluğ sınnın üstüne sıxpacaıi ma, 
Uluğ sınnın üstünde 
Uluğ alıptar kürespecefi me? 

2465 Xayzı tastap turza, anzı uluğ polbaçafi ma? 
Alıptar çarad ıbısxan. 
Amdı prayzı timnenTbTsken. 
Pora NincT uluğ idistig arağa çüktenTp alğan, 
Alt ın Arığ, Xulatay, Çibetey Xan, 

2470 Attarın çidTne, Altay s ınğa çöribögTskenner. 
Alıp Xan Xıs, Pora NincT 
Olarnıı'\ soonca, 
Uluğ TdTs arağa çüktene, kilçeler. 
Altay sınnıri üstüne sıx kilgenner. 

2475 Anda odırıp uluğ 1dTstTg arağanı tooza lskenner, 
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Para Ninci, sarhoş olmuş, 
Şarkılar, türküler söylüyormuş. 
Alpların önünde, 
Dolanıp, dönüp, 
Ayaklarını yere vuruyor, 
Ellerini çırparak, birbirine vuruyormuş. 
-Oturan alplar, hanginiz büyüksünüz, 
Hanginize sayg ı gösterilmektedir, 
Söyleyiniz, diye şarkı söylüyormuş. 
Oturan güçlü yiğitler, 
Hanginiz küçüksünüz, 
Hanginizi küçük kabul etmeliyiz, 
Söyleyiniz, güçlü yiğitler? diye, 
Şarkı söylemekteymiş Pora Ninci. 
Üç alp, konuşmuşlar, 
Yaşça hangisi büyük, hangisi küçük, 
Bilememişler. 
Pora Ninci , şarkı söylüyormuş, 
Hanginiz büyüksünüz, hanginiz küçüksünüz, 
Bilmiyorsunuz, galiba, 
İzin verir misiniz, ben söyleyeyim? 
-Olur, söyle, söyle, diyorlar, 
Para Ninci şarkı söylüyor: 
Büyük çanaktaki rakıyı alıp 
Ulu dağın üzerine çıkmayacak mısınız, 
Ulu dağın üzerinde 
Büyük alplar, güreşmeyecek misiniz? 
Hangisi yenerse, o büyük olmayacak mı?  
Alplar, karar vermişler, 
Hepsi, hemen hazırlanmışlar. 
Para Ninci, büyük rakı küpünü yüklenmiş, 
Altın Arığ, Hulatay ve Çibetey Han, 
Atların ı  çekerek, Altay dağına gitmişler. 
Alp Han Kız i le Pora Ninci 
Onların ardınca, 
Büyük rakı küpünü yüklenerek gitmişler. 
Altay dağının üzerine çıkmışlar. 
Orada oturup, büyük küpteki rakıyı içip bitirmişler, 

1 75 



Amdı çöptesçeler: 
Kem purun kürezer? 
Xulataynaı"ı Çibetey Xannı 
Kürezerge çaradıbısxannar. 

2480 Xulataynaı"ı Çibetey Xan kürezTbTskenner. 
Türçe küres parğanda, 
Xulatay Çibetey Xannı tastabıst ı .  
Pora NincT xısxırça: Xulatay uluğ! 
Altın Arığnaii Xulataynı kürestlriblskenner. 

2485 Alt ın Arığ, Xuiataynaı"ı 
Küres çörlp, sağın çör: 
«Çe, Xulatayğa tastadıbıssarn, Xulatay 
Xan ornına xan odır ıbızar, 
Pig ornına pig odırıbızar. 

2490 Xadarğan malnıii eezT ol pol parar, 
Xal ıx çonnıfi pazı ol pol parar». 
Altın Arığ, Xulataynı 
KödTr killp, tastabısxan. 
Pora NincT oylap kilgen: 

2495 -Alğan kTzTm Xulatay 
Mına pu uluğ tasxa sürnügibiskerı, 
Xatap küres, xatap xabıs.
Xulatay çooxtapça: 
-Tasxa sümüglblsken, xatap kürezen.-

2500 Altın Arığnar'i Xulatay, xatap kürezTblskenner: 
Alt ın Arığ Xulataynı, 
İkincizin ködTr parıp, tastabısxan. 
Xulatay azırılbinıbısxan, 
Altın Arığa tıın na turğan. 

2505 Xatap xabızıp, xatap l�ürezlblskenner. 
Tıfinai'i t ıı'i xabızıp parirlar, 
Tıı"ınan tıı"ı küres parirlar. 
Altay s ınnııi üstünde 
Al ıptar aylanızıbısxanda, 

251 0  izTk uli inca çir xırt ız ı  oya çaçıras tur. 
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Sonra müzakere etmişler: 
Kim önce güreşecek? 
Hulatay ile Çibetey Han'ın 
Güreşmesine karar verirler. 
Hulatay ile Çibetey Han güreşmişler. 
Biraz güreştikten sonra, 
Hulatay, Çibetey Han'ı yere vurmuş. 
Pora Ninci, bağırır: "Hulatay, büyük!" 
Altın Arığ ile Hulatay güreşmişler. 
Altın Arığ, Hulatay ile 
Güreşirken düşünüyor: 
«Şimdi, Hulatay'a yenilirsem, Hulatay 
Han yerine, han olacak, 
Bey yerine bey olacak. 
Yetiştirilen hayvanların sahibi o olacak, 
Halkın, ahalinin başı o, olacak. »  
Altın Arığ, Hulatay'ı 
Kaldı rıp, yere vurmuş. 
Pora Ninci, koşup gelmiş: 
-Eşim Hulatay, 
işte bu büyük taşa ayağın takı ldı , 
Yeniden güreş, yeniden kapış. 
Hulatay diyor ki : 
-Taşa takıldım, yeniden güreşelim. 
Altın Arığ ile Hulatay , yeniden güreşmişler: 
Altın Arığ, Hulatay' ı ,  
İkinci defa kaldırıp, yere vurmuş. 
Hulatay, ayrı lmamış, 
Altın Arığ'a tekrar saldırmış. 
Yeniden kapışıp, yeniden güreşirle;. 
Daha h ı rçın kapışırlar, 
Daha h ı rslı güreşirler. 
Altay dağının üzerinde 
Alplar döndükçe, 
Kapı büyüklüğünde toprak yarı l ıp, saçılmaktaymış. 
Altın Arığ, Hulatay'ı üçüncü defa kaldırmış. 
Kaldı rıp yere vurduğunda, 
Hulatay, kaburgasının ortasına kadar 

1 77 



Çirge kire tastaan. 
251 5  Altın Arığ Xulataynı, segTr ki llp 

Çürekke kire teebTsken, 
Xulatay anda ağara kögere tal çadıbısxan. 
Altın Arığ aylan kilgen, 
Arığ-slılg s ırayı ardap parğan. 

2520 Alıp Xan Xıstıı'i xırina pas kilgen. 
-Xuu iney pirgen tTrig möön suğnı, 
İzeebTneıi suurıp, Alıp Xan Xıstıfi 
fzeebine suğıbısxan. 
Altın Arığ Alıp Xan Xısxa 

2525 Köölçe çooxtabısxan: 
-Çe Alıp Xan Xıs 
Ölgen nimenT tTrgTsçefi 
Tirlg möön suğ xas-xacan polza 
Sağaa kirek polar.-

2530 Annaıi aylan parıp, 
Altın çillnnTg 
Ax Sabdar adına altanıbısxan. 
Aylandıra tart parıp, 
Os ağastı suura tartıp, 

2535 Altay sınnırı üstünde tisker xazi sazıbısxan. 
Alt ın Arığ çooxtapça: 
-Çe, sTrernT çeen xustar, 
Mini, çidTp, çibezin. 
Minl çeen xustar, 

2540 SlrernT, kiffp, çlbezTn.-
Ax Sabdar atııfi  axsın çayxabısxan. 
Çalbax putxa xamcı sapxan. 
Altın çi ılnnlg Ax Sabdar at 
Sax annaı'\ üküs salğan. 

2545 Ax Sabdar attın xuzurugı , 
Xayzı-xayzı çirde çayı l ıp, çit parir. 
Alt ın Arığ Xıstıri çamı ,  
lraxxı çirde çalbayıp, çTt çöribTsken. 
Xulatay, ayı l ıp, tur kilgen, 

2550 Pora Nind çooxtapça: 
-Körzefi, ana çabal sağıstığ 
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Yere gömülmüş. 
Altın Arığ, koşup gelerek, 
Tekmeleyip yüreğine kadar gömmüş, 
Hulatay'ın o zaman rengi kaçıp, bayılmış. 
Alt ın Arığ dönüp gelmiş, 
Güzel ve hoş yüzünün şekli bozulmuş. 
Alp Han Kız'ın yanına gelmiş. 
Huu İney'in verdiği ölümsüzlük suyunu, 
Cebinden çıkarıp, Alp Han Kız'ın 
Cebine koymuş. 
Altın Arığ, Alp Han Kız'a 
Fısı ltıyla söylemiş: 
- işte, Alp Han Kız 
Ölen canlıyı diriltecek 
Ölümsüzrük suyu, bir gün 
Sana lazım olur. 
Ondan sonra geri dönüp 
Alt ın yeleli, 
Ak Boz'a binmiş. 
Atın ın başını çevirerek, 
Os ağacını kökünden söküp, 
Altay dağının üzerinde ters çevirmiş. 
Altın Arığ demiş: 
-Tamam. sizi yiyen kuşlar, 
Bana yetişip, beni yemesinler, 
Beni yiyen kuşlar, 
Gelip, sizleri yemesinler. 
Atı Ak Boz'un gemini çekmiş, 
Geniş sağrısını kamçılamış. 
Altın yeleli Ak Boz, 
Hemen koşmaya başlamış. 
Ak Boz'un kuyruğu, 
Uzaklarda bir yerde. savrulup kaybolmaktaymış. 
Alt ın Arığ'ın geniş omzu, 
Uzaklarda gözden kaybolmaktaymış. 
Hulatay, ayı l ıp, kalkmış. 
Pora Ninci, diyor ki: 
-Bakın, o kötü niyetli 
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Altın Arığ, oynap küres çörlp, 
Xaydi çaballanıp, Xulataynı sala ödTrbed1.
Xulataynaıi Çibetey Xan çooxtas turlar: 

2555 -Çir dee, ol çaxsı kTzT polbas, parzın, 
Ol daa çoxta, çurtirbıs.-
Alıp Xan Xıs, xıya aylanıp, 
Xarax çazın ağız turadı r. 
Aal-xağırtxa iniblskenner. 

2560 Ax iblerTne çidTp, 
Xulataynaı"i Çibetey Xan 
Çırğabox çurtapçalar, 
PTr kün Xulatay çooxtapça: 
-Çibetey Xan, pTs paran, 

2565 Pazox piree xannı ödTrTp, 
Mal ın çonın sür kilerbTs.
Çibetey Xan:-Çarir,-tTpçe. 
Olar, çöptezTp, çaa timin timnenlp, 
Çör sığ ıbısxannar. 

2570 Olar xannaıi xanğa, pigden pige çörgenner. 
Xayzı çirde, uluğ alıptaı'i xorığıp, 
lraxtın irtlp parıbızadı rlar. 
Xayzı çirde, uluğ altıntıi'i sağbazın istlp, 
Çağıl daa kilbin, irtedTrler. 

2575 Nimee çarap polbin, çirlerlne aylan odı rlar. 
Postarın ın çirTne çidlp, 
Altay s ınğa sığıp körTbisseler
Postarın ıı'i çurtı talal parğan. 
Ax talay suğnıı"i xazında, 

2580 Çon çurtaan çirde, 
İrben ot ibTre özTbTsken, 
Xadarğan mal çörceı"i çirde 
Ax ot aylandıra özTbTsken. 
Ax talay su een çirde ı ı lap, 

2585 Een çirde soolap axçadı r. 
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Altın Arığ, güreştiği zaman, 
Nasıl da öfkelendi, neredeyse Hulatay'ı öldürecekti . 
Hulatay ile Çibetey Han konuşurlar: 
-Gerçekten de o, iyi bir insan değilmiş, gitsin, 
O, olmadan da yaşarız. 
Alp Han Kız, arkasın ı  dönüp, 
Göz yaşını dökmektedir. 
Köye doğru inmişler. 
Beyaz evlerine gelip, 
Hulatay ile Çibetey Han 
Huzurlu bir hayat sürmektelermiş. 
Bir gün Hulatay diyor ki ; 
-Çibetey Han, biz gidelim, 
Bir hanı öldürüp, 
Halkını ve hayvanların ı buraya getirelim. 
Çibetey Han, "olur", der. 
Onlar, karar verip, savaşa hazırlanmış, 
Harekete geçmişler. 
Onlar, handan hana, beyden beye dolaşırlar. 
Bazı yerlerde, büyük alplardan korkup, 
Uzaktan geçip giderler. 
Bazı yerlerde, büyük alp hakkı nda bilgi alıp, 
Yakınına bile gelmeden geçip gidiyorlarmış. 
Hiçbir şey yapamadan, yurtlarına geri dönmüşler. 
Kendi yurtlarına gelip, 
Altay dağına çıkıp bakmışlar ki, 
Kendi yurtları dağı lmaktadır. 
Ak denizin kenarında, 
Halkın yerleştiği yerde, 
Kekikler bitmiş, 
Yetiştirilen hayvanların otladığı yerde, 
Ak otlar yeşermiş. 
Ak denizin suyu ıssız yerde gürüldeyerek, 
Tenha yerde coşup, şırıltıyla akmaktaymış. 
O zaman konuşurlar: 
- işte, biz insanların malına göz diktik, 
Kendi mal ımızı kaybettik. 
Bakıp görürler ki, 
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2590 Een çurtta uluğ kürgen, 
Ol kürgenneıi tüdün tosxalapça. 
Anı körTp, alıptar çooxtap tur: 
-Çe, pTree kirT-xurı kTzT xaldı polar, 
Sur körerı.-

2595 Altay s ınnari iri tüskenner. 
Uluğ kürgenge çitkennerinde, 
Kürgennefi Alıp Xan Xısnafi 
Pora Nind sıx kilgenner. 
Alıp Xan Xıs çooxtapça: 

2600 -STrer, iske-malğa tospin, 
Pasxa xannııi çurtına 
Xara sağın çörlp, 
Pozınarnin aldırıbıstar. 
Çibetey Xannaıi Xulatay surçalar: 

2605 -Xaydağ noo nime pistin 
Mal ıbıs, çonıbıs sür parıb ısxan.-
Al ıp Xan Xısnaıi Pora NincT çooxtapça: 
-Xaydağ çirdei'i altı al ıp kilgen, 
Udurlazar nime çoxta, 

261 O Çurttı talap, malnı ,  çonnı sür parğannar. 
PTs, xayran, tizTp, xutul xalğabıs.
Çibetey Xannai'i Xulatay çooxtapça: 
-Çe xaydi polza azıranıp, çurtafiar. 
Altı çılğa çitkence sağirzar, 

261 5  Altı çı lnı azıbıssabıs, 
Azıp xalğanıbıs polar. 
Çiti çı lğa çitlre sağirzar, 
Çiti çı lnı irtTblssebTs, 
i rtlp xalğanıbıs polar. 

2620 Çe, annan andar pozıriar pllerzer. 
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ıssız ülkede, ulu bir kurgan, 
O kurgandan duman çıkmaktadır. 
Ona bakarak, alplar konuşuyorlarmış: 
-Herhalde, yaşlı ,  zayıf biri kalmış olmal ıdır, 
Soral ım. 
Altay dağından inmişler. 
Ulu kurgana ulaştıklarında, 
Kurgandan Alp Han Kız ile 
Para Ninci çıkıp gelmişler. 
Alp Han Kız der ki ; 
-Sizler, mala doymadan, 
Başka hanın yurduna 
Kötü niyet beslediğiniz için 
Kendi mal ın ız ı  kaybettiniz. 
Çibetey Han ile Hulatay sorarlar: 
-Kim bizim 
Hayvanımızı ve halkımızı sürüp götürdü? 
Alp Han Kız i le Para Ninci der ki; 
-Herhangi bir yerden altı alp geldi, 
Karşı koyacak kimse olmad ığı için, 
Yurdu talan edip, hayvanları ve halkı sürüp götürdüler. 
Biz, zaval l ı lar kaçıp kurtulduk. 
Çibetey Han ile Hulatay der: 
-Neyse, bir süre böyle yaşayın ız, 
Altı yıl geçinceye kadar bekleyiniz, 
Altı yı l ın sonunda gelmezsek, 
Yolumuzu kaybettiğimizi düşünün. 
Yedinci yıla kadar bekleyin, 
Yedi yı l geçtikten sonra, 
Ölüp kaldığımızı anlayın, 

· ı  

İşte ondan sonrasını kendiniz bilirsiniz. 
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Attarın ayland ıra tartıp, 
Altay sınğa sığ ıp  kilgenner. 
Oı'inap-sınap kör turlar: 
Xadarğan malnırı. xal ıx çonnıfi 

2625 fzT-çolı altınzarıx çirzer sürTgde parıptır. 
Xulataynarı Çibetey Xan 
Malnırı, çonn ıfi çol ınafı 
Alıptar çolda çoo sapxlap parıbısxan. 
Kör kilTp odırlar: 

2630 Çol çidelbes kiri-xurı mallarnı 
Alıptar çolda çoo sapxlap parıbısxan. 
Çol çideelbes kirl-xurı kizTıernT, 
Tayğal ığ çirde ağastırı ek 
Salaaz ın ege tartıp, eekterTnefı Tldlr parıbısxan. 

2635 Salbarınazıp turğlapçadadır. 
Çirderı pasxa çirge sabılğannar, 
Suğdarı pasxa suğa sabılğannar. 
Çir arğazı Toğır xara sınğa 
Sığara oylat kilgenner. 

2640 Atların ın  axsrn toxtada tartıp, 
Aarxr sarin xarap kör turlar. 
Aarxı sarinda ax çaz ı ,  xuba söl. 
Xara srnnıfı üstünde obaa turçadrr. 
Xulatay, Xara xula attarı tüs parıp, 

2645 Çis obaağa plçlk pasça: 
"Alğan klzTm Pora Nincl toğıs 
Ayda aylığ xald ı .  Toğ ıs aydağı 
Palam törlze, adazr Xulatay 
Mınnafi irtlp parğan, 

2650 Mını  kö rlp sürlssTn". 
Altına xolın salıp, "Xulatay" 
T1p paz ıbısxan. 
Çibetey Xan Xara kürer'\ attan 
Tüs kilgen, çis oban ı n  pir sarina 

2655 PTçlk paz ıbısxan: 

1 84  



1 2  

Atlarnı çevirip, 
Altay dağına çıkmışlar. 
Araştırıp bakarlar ki ; 
Yetiştirilen hayvanların ve halkın 
Yoldaki izleri onların batıya doğru gittiğini gösteriyor. 
Hulatay ile Çibetey Han 
Alplar, hayvanların ve halkın gittiği yoldan 
Giderken, yolda öldürdüklerini 
Görürler: 
Yolda yürüyemeyen zayıf, kuru hayvanlara 
Alplar, ölünceye kadar vurmuşlar. 
Yolda yürüyemeyen zayıf insanları, 
Vahşi ormanda, ağaç dallarını 
Eğerek onları çenelerinden asarak gitmişler. 
Onlar, eğlenip durmaktadı rlar. 
Oradan oraya dolaşmaktadırlar, 
Sudan suya geçmektedirler. 
Yeryüzünün en uzak noktasındaki Toğı r  Kara dağa, 
At koşturarak çıkmışlar. 
Atlarının gemini çekerek durdurup, 
Öte tarafa bakmaktaymışlar. 
Öteki tarafta ak vadi, kuru çöl, 
Kara dağın zirvesinde taş tapınak durmaktad ır. 
Hulatay, atı Kara Kula'dan inip, 
Tunç tapınağa yazı yazar: 
«Eşim Pora Ninci dokuz 
Ayl ık hamileydi. Dokuz ayl ık 
Çocuğum doğunca, babası Hulatay 
Buradan geçip gitti, 
Bunu görüp takip etsin.>• 
Altına imza atıp, «Hulatay .. , 

Diye yazmış. 
Çibetey Han, atı Kara Küren'den 
İnip, tunç tapınağın bir tarafına 
Yazı yazmış: 

185 



"Alğan kTzTm Alıp Xan Xıs altı 
Ayda ayl ığ xaldı .  Altı aydağ ı 
Palam törTze, 
Adazı Çibetey Xannı sürls parçatsa, 

2660 Mınnafi plıTp sürTssTn". 
Altına, "Çibetey Xan" tip, pazıbısxan. 
Xulatay, anı körTp, çooxtapça: 
-Sinin, Çibetey Xan, izTn çoğ ı l ,  
Alt ı  aydağı palan 

2665 Par ba, çoxpa nimenT, 
Törir be, törlbes pe nimenT 
Çis obaağa pTçTkke pas turzın.
Çibetey Xannaii Xulatay 
Çir arğazı Xara sınnıı'\ üstünde, 

2670 Xırızıp-sökklezlp, atlarına allanıp, 
Annarı andar çörTbTskenner. 
Xara xula atnan Xara küren at 
Ax çazı, xuba sölnl 
Tobıra oylas parıbısxan. 

2675 Adalarının çirl ağıldan ırax xal ıp, 
Arğal çattı n  çirTne sabıl parıbısxannar. 
Aynın künnTrı xarağı 
Ağılax tegcen çirge sabı l ıp odı rlar. 
İcelerlnTii çiri isten ırax xal ıp, 

2680 KünnTıi, aynı n  çarığı körbes, 
Tegbes çirge sabı l ıp odırırlar. 
Xulatay Xara xula att ın 
Axsın toxtada tartıbısxan, 
Xara küren at turıbox tüsken. 

2685 Xırıx klzTnln xucağı çitpes 
Tup ağas turçad ı r. 
Xulatay Xara xula attaı'\ tüs kilgen, 
Tup ağasxa plçTk pazıbısxan: 
"Alğan klzTm Pora Nincim 

2690 Toğıs ayda aylığ xalğan. 
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«Eşim Alp Han Kız,  altı 
Ayl ık hamileydi. Altı aylık 
Çocuğum doğunca, 
Babası Çibetey Han'ı takip ederek, 
Bundan öğrenip izinden gitsin . .. 
Altına, «Çibetey Han» diye, yazmış. 
Hulatay ona bakarak söylüyor: 
-Çibetey Han, senin aklın yok, 
Altı aylık çocuğun 
Olup olmayacağı belli olmayan birşey, 
Doğup doğmayacağı belli olmayan bir varl ık  için 
Tunç tapınağa yazı yazıyorsun. 
Çibetey Han ile Hulatay 
Yeryüzünün ardı Kara dağın üzerinde, 
Kavga ederek, küfürleşerek, atlarına binip, 
Oradan yola devam etmişler. 
Kara Kula ile Kara Küren, 
Ak vadi ve kuru çölü, 
Koşarak geçmişler. 
Babalarının yurdu hatırlarından ç ıkıp, 
Büyük dağ geçidine yaklaşmışlar. 
Ayın ve güneşin gözü 
Olan sonsuz düzlüğe ulaşmaktayd ılar. 
Annelerinin yurdu hatırlarından çıkmış, 
Güneş ve ay ışığ ın ın düşmediği 
Yere doğru gitmektelermiş. 
Hulatay, atı Kara Kula'nın 
Dizginini çekerek durdurmuş, 
Kara Küren de durmuş. 
Kırk kişinin kucaklayamayacağı kal ınlıkta 
Meşe ağacı duruyormuş . 
Hulatay, atı Kara Kula'dan inmiş, 
Meşe ağacına yazı yazmış: 
«Eşim Pora Ninci'm 
Dokuz aylık hamileydi. 
Dokuz aylık çocuğum doğunca, 
Babısı Hulatay'ın izinden gelse, 
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Adazı Xulatay xorğıstığ çirge sabıl parir, 
Mı nnarı plllp sürlssln" 

2695 Çibetey Xan Xara küreı'I attarı tüs kilgen, 
Tup ağastı rı  pir sarina 
PTçlk pazıp tur: 
"Alğan kTz1m Alıp Xan Xıs 
Alt ı ayda aylığ xalğan. 

2700 Altı aydağı palam tör1ze, 
Adazı Çibetey Xannı sürb kilze, 
Adazı Çibetey Xan 
Xorğıstığ çirge tüs parir, 
M ınnarı plllp sürlssln; 

2705 Xuiatayn ın  toğız aylığ palazın 
Mında, süre çidTp, irtsTn". 
Altında "Çibetey" tTp pazıbıs tur. 
Anı  körTp, Xulatay tarınıbısxan: 
-Altı aydağ ı par ba. çoğıl ba nimene, 

27 1 0  Törir be, törTbes p e  nimenl 
PiçTkke pas turzıfı!
Çibetey Xan çooxtapça: 
-Si n çi toğıs aydağ ı 
Par ba, çox pa nimerıe pas turzıfı, 

271 5 Törir be, törTbes pe nimeı'le.
Çibetey Xannaıi Xulatay, x ı rızıp, 
Sala sabıspin, sala tudıspin. 
Atlarına allanıp, 
Annafı andar xamcı salğanrıar. 

2720 Kün çarığı ağılax tegcen çirde 
Çir pözigi Xara sın turça, 
Xadarğan malnıi'i, xal ıx çonnıfı 
İz1-çolı Xara sınnı as parıbısxan. 
Xara küren attan Xara xula at 

2725 Xara sınğa sığıp kilgenner. 

18S 

Aarxı sarin xarap körTblsseler, 
Xara !alay suğ axça. 
Xara talay suğnı xastada 
Xal ıx  çon xara sürellg, 



Babası, korkunç yerlere gitmektedir, 
Bu yazıdan öğrenip iz sürsün.» 
Çibetey Han, Kara Küren'den inmiş, 
Meşe ağacının bir başka taraf ına 
Yazı yazmış: 
«Eşim, Alp Han K ız 
Altı aylık hamileydi. 
Altı aylık yavrum dünyaya gelince, 
Babası Çibetey Han'ın izinden gelse, 
Babası Çibetey Han 
Korkunç yerlere gitmektedir, 
Bu yazıdan öğrenip takip etsin; 
Hulatay' ın dokuz ayl ık çocuğuna 
Burada yetişip, onu geçsin.» 
Alt ına .. çibetey» diye yazmış. 
Onu görünce, Hulatay kızmış: 
-Altı aylık, var m ı  yok mu belli olmayan bir şeyi, 
Doğup doğmayacağı belli olmayan bir varl ık için 
Yazı yazıyorsun !  
Çibetey Han diyor ki; 
-Sen de dokuz ayiık, 
Var m ı ,  yok mu, bel l i  olmayan çocuğuna yazı yazıyorsun, 
Doğar mı, doğmaz mı, belii olmayan çocuğuna. 
Çipetey Han ile Hulatay, münakaşa etmişler, 
Neredeyse kap ışıp vuruşuyorlarmış ki, 
Atlarına binip, 
Yola devam etmek üzere atların ı  kamçılam ışlar. 
Güneş ışığının çok olduğu yerde, 
Yeryüzünün zirvesi, Kara dağ durmaktadır, 
Yetiştirilen hayvan ların ve halkın 
İzi, Kara dağdan aşıp gitmekteymiş. 
Kara Küren ile, Kara Kula, 
Kara dağa çıkmışlar. 
Dağdan öte tarafa bakınca, 
Kara denizin akmakta olduğunu görmüşler. 
Kara denizin kenarında, 
Halka, kara kaiabalığa, 
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2730 Çurtirğa çurt çitpinçetkendeg. 
Xadarğan daa mal pögTrnT çox köp, 
Ottirğa ot çitpinçetkendeg. 
Çe, anda xıyğı salğannar. 
Çibeteynen Xulatay. 

2735 At ködlrbes altı alıp 
Xara sınğa sıxxan. 
Xulataynafi Çibetey Xan 
Altı alıpnafı anda tudızıp, 
Anda xabıs itkenner. 

2740 Çibetey Xannafı Xulatay 
Oo Xara Xan çirTnde uluğ çaa pastapca. 
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Yerleşmek için yer yetmeyecek gibiymiş. 
Hayvanlarının sayılamayacak kadar çokluğundan, 
Otlatmaya ot yetmeyecek gibiymiş. 
İşte, o sırada kayg ıya düşmüş, 
Çibetey i le Hulatay. 
Atın taşıyamadığı altı yiğit 
Kara dağa çıkmış. 
Hulatay ile Çibetey Han 
Altı yiğitle orada tutuşup, 
Orada kapışmış. 
Çibetey Han ile Hulatay 
Oo Kara Han' ın yurdunda, büyük savaşa başlamışlar 
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Olar anda çaalasçatxanda, 
Pora NincTAiri toğıs aydağı palazı törlp parğan. 
Icezi Para NincTnirı . 

2745 Kök pora adına allanıp, 
Adazı Xulataynı sürTzlp çörlbisken. 
Kök pora at çir ortızı, çir arğazı 
Xara sınğa çitire oylaan. 
Xara s ınnııi üstünde 

2750 Kök pora adın toxtada tart ıp, 
Aaıxı sarin xarap kör tur: 
Ax çazı ,  xuba söl, 
Xara s ınnıı'I üstünde çis abaa turça, 
Çis obaağa pTçTk pas salğan, 

2755 Anı tanıp, xığır tur: 
«Alğan kTzTm Para Nincl, 
Toğıs ayda aylığ xaldı, 
Toğıs aydağı palam törTze, 
Adazı Xulataynı sürls parza, 

2760 Adazı Xulatay mınnaıi irtlp parğan, 
Mınnafı plllp, sürTssln.-"Xulatay"
Adazı pas salğan. 
Çis abaanıii plr sarin kör turza, 
Plçlgök pas salğan, anıxığ ı rıp kör tur: 

2765 "Alğan kTzlm Alıp Xan Xıs, 
Altı ayda aylığ xaldı. 
Altı aydağı palam törTze, 
Adazı Çibetey Xannı süris pariza, 
Mınnaıi pTITp, sürlssln,-"Çibetey Xan"-

2770 Plçlk pas saiğan. 
Pcra Ni nclnlı'\ palazı çoaxtap turça: 
-İcem Pora NincT çoaxtacaı'\, 
Alığ Çibetey Xan tip. 
Sınaza daa: alığ kTzl pastır. 

2775 Altı aydağı palazı par ba,  
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Çoğıl ba nimenT pas salğan.
Kök para adına xamcı sapxan. 
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Onlar orada savaşı rken, 
Dokuz ay sonra Pora Ninci'nin çocuğu dünyaya gelmiş. 
Annesi Pora Ninci'nin 
Kök Pora adlı atına binip, 
Babası Hulatay' ın izinden gitmiş. 
At ı ,  Kök Pora, yeryüzünün merkezi, yeryüzünün ardı 
Kara dağa kadar koşturmuş. 
Kara dağın üzerinde 
Atı Kök Pora'yı durdurup, 
Diğer tarafa dikkatlice bakmış:  
Ak vadi, kuru çöl , 
Kara dağın üzerinde tunç tapınak duruyor, 
Tunç tapınağa yazı yazı lmış, 
Onu tanıyarak, okuyor: 
«Eşim, Pora Ninci, 
Dokuz aylık hamileydi, 
Dokuz aylık yavrum doğunca, 
Babası Hulatay'ı takip ederse, 
Babası Hulatay' ın, bura�an geçip gittiğini, 
Bu yazıdan anlayıp, izini sürsün. "Hulatay" 
Babas ı» ,  imzasın ı  atmış. 
Tunç tapınağın bir başka tarafına bakınca, 
Yıne y3z1 yazı lmış olduğunu görür: 
«Eşim, Alp Han Kız, 
Altı aylık hamileydi. 
Altı aylık yavrum doğunca, 
Babası Çibetey Han'ın izini takip edince, 
Bu yazıdan öğrenip, izini sürsün, "Çibetey Han".•> ,  
Diye yazı yazı lmış. 
Pora Ninci'nin çocuğu der: 
-Annem Pora Ninci söylerdi, 
Akı lsız Çibetey Han, diye. 
Gerçekten de, akı lsızmış. 
Altı ayl ık çocuğun doğup, 
Doğmayacağını  bilmeden, buraya yazmış. 
Atı Kök Pora'yı kamçı lamış. 
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Kök pora at alıptarnıı'I  
lzT çol ınnari oylap parçadadır. 

2780 Noo çirge, noo suğa sabı l  parıbısxan: 
Künnlı'I çarığı ağılax tegcefı çirge, 
Aynın çarığı tegbes-körbes çirge, 
Alıp klzl körlp kilip odırza, 
Xırıx klzTnTri xucağı çitpes 

2785 Tup ağas turça. 
Kök pora at çitlre oylap kildi, 
Att ıı'I axs ın toxtada tartt ı .  
Tup ağastı kör turça, 
Al ıp klzl tup ağasxa plçTk pas salğan. 

2790 Taplada tanıp tur, 
Tadırada xığır tur. 
"Alğan kTzTm Pora Nincl 
Toğıs ayda ayl ığ xaldı ,  
Toğıs aydağ ı palam törTze, 

2795 Adazı Xulataynı sürTs pariza, 
Adazı Xulatay xorğıstığ çirge sabıl parir, 
Pu pTçTkteri pTITp, sürTssTn.-
"Xulatay",- pas salğan. 
Ol ağastııi pfr sarin körTblsse, 

2800 Alıp kizl plçlgök pas salğan. 
Taplada tanıp, tadırada xığ ır tur. 
"Alğan kizlm Al ıp Xan Xıs 
Altı ayda ayl ığ xalğan. 
Altı aydağı palam törlze, 

2805 Adazı Çibetey Xannı sürTs pariza, 
Adazı Çibetey Xan xorğ ıstığ çirge sabıl parir. 
Pu plçlkteı'I pilTp, sürissTn. 
Xulataynıri toğıs aydağı palazın 
Sax mında süre çidTp irtsTn.-

28 1 0  Çibetey Xan",-plçlk pas salğan. 
Pora NindnTri palazı, çooxtanıp, sögTn tur: 
-Sınap taa, Çibetey Xan alığ kizT polar, 
Altı aydağı palazın mini 
Süre çitsin tlp pas salğan.-

281 5 idi çooxtap turğanda, 
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Kök Para, alpların 
İzinden koşmaktaymış. 
Bil inmez bir yere, bilinmez bir suya doğru gitmiş. 
Güneş ışığının çok olduğu, güneşin batmadığı  yere, 
Ay ış ığının düşmediği yere, 
Alp bakınca, 
K ırk kişinin kucaklayamayacağı kal ın l ıkta 
Meşe ağacı durduğunu görmüş. 
Kök Para oraya gelmiş, 
Atı durdurmak için, dizginini çekmiş. 
Meşe ağacına bakıyormuş, 
Alp, meşe ağacına yazı yazmış. 
Görünce tanıyıp, 
Yüksek sesle okuyormuş. 
«Eşim, Para Ninci 
Dokuz ayl ık hamileydi, 
Dokuz ay sonunda, yavrum doğunca, 
Babası Hulatay'ı takip ederse, 
Babası Hulatay, korkunç yerlere doğru gidiyor, 
Bu yazıdan anlayıp, takip etsin.» 
«Hulatay•., diye imzalamış. 
O ağacın başka bir tarafına bakınca, 
Alpın da yazı yazdığ ın ı  görmüş. 
Görünce bilip, yüksek sesle okumuş. 
«Eşim Alp Han Kız 
Altı aylık hamileydi. 
Altı aylık yavrum doğunca, 
Babası Çibetey Han'ı takip ederse, 
Babası Çibetey Han korkunç yerlere doğru gidiyor. 
Bu yazıdan anlayıp, takip etsin. 
Hulatay' ın dokuz ayl ık çocuğunu 
Tam buradan, takip edip geçsin. 
«Çibetey Han» ,  diye yazmış. 
Para Ninci'nin oğlu, söylenmiş: 
-Gerçekten de, Çibetey Han akılsızmış, 
Altı aylık çocuğuna, beni 
Takip edip geçsin, diye yazmış. 
Böyle konuştuğu s ı rada, 
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Tıglr paarında, uluğ kügürt çll i ,  
Xaydağ nime küzüreblsken, 
Uluğ terben çili, ı ı lap-soolabısxan. 
Tıglr paarın körlblsse, 

2820 Xıybas xanattığ Xan pozırax at, 
Tört azağı sarbayızıp, ı ı lap-soolap kilir. 
Xanat pazınaı'\ xıbın toolap, çalın çastalıp, 
Xan pozırax attın üstünde 
Arığ-slıTg naa özlp odırğan 

2825 İr pala xırinan irt çörTbTsken, 
Çooxtap parir: 
-Tup ağastıı'\ tözTnde 
Pabam pasxanın kör turzırı ma? 
Xan pozırax at ıraxxı çirde ı ı lap, 

2830 lraxxı çirde soolap parıbısxan. 
Pora Nincl palazı çooxtap tur: 
-Tcezlniri adı aran-çula attığ kiz'l 
Tdi ı ı lap irt parir, 
Tcem Pora NincTnTı'i Kök Pora adı 

2835 Tınox taa xomay mal poltır. 
Tcezlnlı'\ adı xanattığ attığlar 
Tdi soolap irtTp parir. 
Tcem Por2 Nindnlr'i Kök pora adı 
Küzl dee xomay mal polt ır, 

2840 Mini külkee xald ırdı .  
Mındağ attı müngence, 
Attan çazağ çörerbln !
Attafi tüze segirgen, 
Xırlığ tas xapxan, 

2845 Kek pcra attın pazına sapxan, 
Kök pora att ır'\ pazın tize saabısxan. 
Kök pora at anda öl xalğan. 
Alıp klzl attan çazağ, 
Xalıx tastap, segirlp, oylap parıbısxan. 

2850 Noo çirge sabı l ıp odır, 
Oı'lnap-sınap kör killp odırza, 
Çir pözTgT Xara s ın turçadır, 
Xara sınnın üstünde uluğ çaa polça. 
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Kuvvetlice gök gürülder gibi, 
Bir şeyin gürültüsü gelmiş, 
Ulu değirmenin sesi gibi homurtular, h ış ırtılar duyulmuş. 
Gökyüzünün derinliklerine bakınca, 
Bükülmez kanatl ı at, Han Pozırah, 
Dört ayağı sallanarak, kişneyerek geliyormuş. 
Kanadının ucundan tüyü düşmüş, alevler saçıyormuş, 
Han Pozırah'ın üstünde 
Güzel ve yakışıkl ı yeni yetişmekte olan 
Bir delikanlı yanından geçerken, 
Demiş: 
-Meşe ağacının altında 
Babamın yazdığı şeylere mi bakıyorsun? 
Han Pozırah, uzaklarda kişneyerek, 
Uzaklarda bir yerde ıslık gibi sesler çıkararak gitmiş. 
Pora Ninci'nin oğlu demiş: 
-Annesi, aran-çula atlı olan kimse 
Öyle bağ ırıp geçiyor, 
Annem Pora Ninci'nin atı Kök Pora 
Çok kötü bir hayvanmış. 
Annesinin atı ,  kanatlı atlar 
Böyle sesler ç ıkararak gider. 
Annem Pora Ninci'nin atı Kök Pora, 
Gücü olmayan bir hayvanmış, 
Beni gülünç duruma düşürdü. 
Böyle bir ata bininceye kadar, 
Yaya yürürüm! 
Attan inmiş, 
Sivri bir taş kapmış, 
Kök Pora'nın başına vurmuş, 
Kök Pora'nın başı yarı lmış, 
Kök Pora orada ölmüş. 
Alp, yaya olarak, 
Adımlar atıp, s ıçrayarak koşup gitmiş. 
Bilinmez yerlere doğru gidiyor, 
Etrafa bakıp anlar ki, karşısında 
Yeryüzünün zirvesi olan Kara dağ duruyor, 
Kara dağın üzerinde büyük savaş oluyor. 
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Xara sınnııi üstü xaral pırlança, 
2855 Xan tiglr paarı x ızara köyçedlr. 

Alıp klzi Xara s ınğa çitlre oylaan. 
Xara sınnııi üstüne sığara oylap, 
Tura tüzlp, kör'ibTsse: 
İzebT çox uluğ tudıs pol tur, 

2860 PögTmT çox uluğ çaa pol tur. 
Xulatay adazı, Çibetey Xan 
Altı alıpnaıi tudısça, 
Anırı ozarinda ulamox t ıri 
Uluğ tudıs polça. 

2865 Alıp kTzT: 
Adır toxta, anı kör körim,-tlpçe. 
Anı körerge andar pastırıp odırza, 
Azı r  xanattığ Xan pozırax at turça. 
Adın çTdirceıi Xan Ttbet 

2870 Uluğ alıpnaı'i, tiı"ıe tüzTzTp, 
Ttıie tastasça. 
Anırı ozarinda annarıox 
Uluğ küstTg alıptar küresçe, 
«Ad ı r, toxta, anı körTbök körTm».  

2875 Anı  körerge kilize, 
X ıybas xanattığ Xan pozırax at turça. 
Çibetey Xannııi oğıl ı 
Uluğ alıpnarı, tirıe tüzTzTp, 
Tti'\e tastasça. 

2880 Anııi ozarinda annaıiox xorğıstığ 
Uluğ tud ıs polça: 
Ax tuban, kök tuban oraalça, 
Xatığ tastarı çal ın çastap, 
Tağ talalçatxandağ, 

2885 Xaya-tas unalçatxandağ. 
Pora Nind palazı ancazın körgende, 
Anı  körergök, andar pas kilir, 
Kör kilTp odırza, 
Toğıs xulas sunnığ, altın çiıTnnTg, 

2890 Altın tuyğaxtığ Ax Sabdar at turça, 
Arığ-sTITg Altın Arığ ,  
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Kara dağın üstünde toz dumana karışmaktadır, 
Gökyüzünün en yüksek katında alevler saçılmaktadır. 
Alp, Kara dağa kadar koştu. 
Kara dağın üzerine koşarak çıkıp, 
Durunca gördü ki, 
Sonu olmayan savaş sürmektedir, 
Bitmez ulu savaş olmaktadır. 
Babası Hulatay ve Çibetey Han 
Altı alp ile savaşmaktadır, 
Dağın öte tarafında daha 
Büyük savaş olmaktadır. 
Alp: 
Dur bakalım, ne olacak, diyor. 
Olanları yakından görebilmek için yaklaşır. 
Çift kanatlı at, Han Pozırah durmaktad ır. 
Atın ı  kaybeden Han Tibet, 
Büyük alpla eşleşip, 
Dengiyle savaşmaktaymış. 
Onların öte tarafında, bu iki alptan daha da 
Büyük ve güçlü alplar güreşmekteymiş, 
«Dur bir de buna bakayım.", diye 
Savaşı seyretmek için yaklaşınca görür ki, 
Bükülmez kanatlı at, Han Pozırah orada duruyor. 
Çibetey Han'ın oğlu, 
Büyük ve güçlü cılp ile eşleşip, 
Biribiriyle savaşıyor. 
Onların biraz uzağında, bu mücadeleden daha korkunç ve 
Büyük dövüş olmaktad ır: 
Ak duman ile mavi duman birbirine karışıyormuş, 
Sert taştan kıvılcımlar fışkırıyormuş, 
Dağ yarılıyor gibiymiş, 
Kayalar parçalar:ııp, yıkıl ıyor gibiymiş. 
Pora Ninci'nin oğlu, önce olanları gördüğünden, 
Bunu da görmek için, oraya yaklaş ır, 
Bakar ve görür ki, 
Dokuz kulaç boyundaki altın yeleli, 
Alt ın toynakl ı at Ak Boz duruyor, 
Güzel ve hoş Altın Arığ, 
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Çarıx tas marxa xuyaxtığ, 
Çirdefı xara sırayl ığ, 
Xazan tübT xamaxtığ, 

2895 Xara çirçe xaraxtığ, 
Ayğaxtığ, tırğaxtığ timlr molat xuyaxtığ 
Alıp kizlden, tine tastazıp, 
Tine tüzisçe. 
Pora Nincl palazı çooxtan kilir: 

2900 -A-a,- tidir, Tcem Pora Ninci çooxtacan 
Çabal Altın Arığ sin pol pardı od ırızırı. 
Sini mındağ çirde ödlrbeendi, 
Xayda ödTrerbin. 
Çüre-paza pastı r kilip, 

2905 Altın Arığa kistineı'\ taxlap xalğan. 
Altın Arığ kistin xılçaı'lap körTblsse: 
Naa özilp od ırğan ir pala, kistinen 
Tudıp, irep-tolğan parir. 
Altın Arığ çooxtapça: 

291 O -İrkem-kincem, izin irtpezin, 
Tudar nime pu çi anan, 
Mını tuttax,irkem-kincem .  
Ağ ı l ın sinin aspaz ın. 
Xabar nime mına pu çi anaı'ı, 

29 1 5  Mını xaptax!-
İr pala pir dee aylana çoğı l ,  
Ulam na M i rep-tolgap parir. 
Altın Arığ aldanıp surın çör: 
-İrkem kincem, çirnln üstünde alton xan. 

2920 Alton xannıı'\ x ızı par, 
Tal laanır'i min sağaa al pirercikpln, 
Mına mını tut sa. 
ÇirnTıi üstünde çiton xan, 
Çiton xannııi x ızı par. 

2925 Çiton xannıı'\ xıstarınaı'I, 
STl iin tallap, al pirercikpin, 
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Mını xap sa tut!-aldan çöredir. 
Pora Ninci palazı plr dee toxtabaan. 
Xatap xaap, xatap irep-tolğap çöredTr. 



Parlak, taş düğmeli z ı rh l ı ,  
Topraktan daha kara yüzlü, 
Kazan dibi gibi geniş al ınl ı ,  
Kara toprak kadar kara gözlü, 
Ayakl ığı ve t ırnakl ığ ı  da olan çelik zırhl ı  
Alpla eşleşip 
Savaşıyor. 
Para Ninci'nin oğlu, söyler: 
-Aa, der, annem Para Ninci söylerdi, 
Kötü Altın Arığ ,  sensin galiba. 
Seni böyle bir yerde öldürmezsem, 
Nerede öldürebilirim? 
Koşarak gidip, 
Alt ın Arığ'ın arkasından vurmuş. 
Altın Arığ, arkaya dönüp bakınca, 
Yeni yetişmekte olan bir erkek çocuğunun arkasından 
Tutup, kavradığını görür. 
Altın Arığ, der ki, 
«Tatlı yavrum, deli olma, 
Tutacağ ın şey, budur, 
Bunu tut, tatlı yavrum. 
Akl ın ı  yitirme, 
Yakalayacağ ın şey, işte budur, 
Haydi, yakala bunu! 
Erkek çocuğu, hiç o tarafa dönmez, 
Daha sıkı kavramaya çal ış ı r. 
Altın Arığ, rica eder, yalvarır: 
-Tatlı yavrum, yeryüzünde altmış han var. 
Altmış hanın  da kızları var, 
Seçtiğin kızla ben seni evlendiririm, 
Haydi, savaştığ ım bu adamı tut. 
Yeryüzünde yetmiş han, 
Yetmiş hanın da kızı var. 
Yetmiş hanın  kızlarından 
En güzelini seçip, sana verebil ir im, 
Haydi, bunu tut, diye rica eder. 
Para Ninci'nin oğlu, hiç durmamış. 
Yeniden, tekrar tutup sıkıyormuş. 
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2930 Altın Arığ xıs acırğanıbısxan. 
Alıp klzTni, parçan küzin sal ıp, ködTribTsken. 
Xan tigTrzer ködTr parıp, 
Altı -çiti aylan kilTp, . 
Alıp kTzTnT tastaan. 

2935 Xara çirge çitkende, 
As-piıTn azıra tepken, 
Arğa-moynın sıı tepken. 
Alıp kTzT, açiin tartıp xıshırıp, 
Aaarın tartıp, östep, öıTbTsken. 

2940 Altın Arığ kistlnde çörgen 
Pora NincT palazın  moynınat'\ tudıp alğan. 
Xara sınnı indire al çörTbisken. 
Xara talay suğ ırı  xazına çitirgen, 
Çalbax tasxa oyda tastap, 

2945 Ay çalbağı molaatnat'\ anda ödTrTbisken. 
ÖdTribizip, ay çalbağı molatnat'\ 
Pray söögTn, idTn unadıbısxan. 
İdin, söögTn pray unadıp, 
Xara talay suğa kire tastaan. 

2950 -Xara talaynıı'\ palıxtarı, 
P rayzı çıılıp, idTfı-söögTrı çTp, 
Xara talay tübTnde 
Pray çirge toolat parzın. 
lcerı sinTrı Pora N incT, 

2955 İdiı'i, söögTrı pir dee çirde tappinçatsın,
Altın Arığ Tdi çooxtanıbızıp, aylanısxan. 
Xara sınğa xatap sığıp odır. 
Xara sınnıı'ı üstünde 
Çaas çarıl ıp, ülger üzTI xalğan. 

2960 Alıp kTzT, açiin tartıp xısxırıp, 
Aaarın tartıp, östep ölçedTr. 
Alt ın Arığ kör kilir: 
Xayzınıl'ı möörey poldı polar. 
Azır xanattığ 

2965 Xan pozırax attığ Xan Tıbet, 
Al ıp kTzinT ködir kiıTp, tastap, 
öôırTbTzTp, aylan parıp, 
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Altın Arığ, öfkelenmiş. 
Alpı,  bütün gücüyle yukarı kald ı rmış. 
Gökyüzünün derinliklerine kadar kaldırıp, 
Altı, yedi defa döndürüp, 
Alpı yere vurmuş. 
Kara yere düştüğünde, 
Kuwetle, belini vücüdu ndan ayırmak için tekmelemiş, 
Ensesini tekmelemiş. 
Alp, acıyla bağırıp, 
lzt ıraplar içinde, inleyerek ölmüş. 
Altın Arığ, arkasında bulunan 
Pora Ninci'nin oğlunun boynundan tutmuş. 
Kara dağdan indirmiş. 
Kara denizin kenarına getirmiş, 
Geniş taşın üzerine sırt üstü atıp, 
Onu ay şeklindeki çelik kı l ıçla öldürmüş. 
Öldürdükten sonra, ay şeklindeki çelik kı lıçla 
Bütün kemiklerini ve etlerini parçalamış. 
Etini ve kemiklerini tamamen parçalayıp , 
Kara denize atmış. 
« Kara denizin balıkları, • 
Toplanıp, etini ve kemiklerini yeyip, 
Kara denizin dibinde 
Her tarafa yaysınlar. 
Senin annen, Pora Ninci, 
Etini ,  kemiklerini, hiç bir yerde bulamas ın.» 
Altın Arığ, böyle söyleyip, dönmüş. 
Kara dağa tekrar çıkmış. 
Kara dağın üzerinde 
Ümit k ırı l ıp, ülker yıldızı kaymış. 
Alp, acılar içersinde bağırıp, 
Zorlukla inleyip ölmüş. 
Altın Arığ, bakmış, 
Hangisi daha şanslı oldu , diye düşünmüş. 
İki kanatlı 
Han Pozırah atlı Han Tibet, 
Savaştığı alpı kaldırıp, yere çal ıp, 
Öldürüp, geri dönmüş; 
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Xan pozırax adına altança. 
Xan pozırax attıi'\ axsın çayxabısxan, 

2970 Çalbax putxa xamçı sapxan. 
Xan pozırax at sax annat'ı üküs salğan. 
Xan pozırax attıi'\ xuzuruğı ırax 
Çirde çayıl ıp, çit çörTbTsken. 
Xara sınn ıii üstünde Tk1ncTzTn 

2975 Çaas çarılıp, ülger üzıl xalğan. 
Alıp kizi, açiin tartınıp, xısxırıp, 
Aar tartınıp, östep ölçedTr. 
Alt ın Arığ: «Xayzı pard ı ,  
Xayzı öldT, xayzınıı'i 

2980 Möörey poldı .. ,- Tdi çooxtanıp, 
Xara sınğa sığıp odır. 
Çibetey Xannıı'i ağ ı l ı ,  
Al ıp kTzTnT ödlr1bTzTp, 
Alt ın Arığzar çüğür kili r: 

2985 Altın Arığ çacam tip, çooxtap kilir. 
Altın Arığa çitire çüğürkinp, 
Azağ ına tüziblske n.  
Altın Arığ örln parğan. 
Naa ösken ir palan ı ,  Tki xoltıxtafi xaap, 

2990 Çağar üs xati ködlrTp, 
Üs xati oxsan turadır:  
-İrkem-kincem, çirnirı üstünde 
Alton xan, alton xannı fı xızı par, 
Alton xannıii xızınaii 

2995 İn çaxsızın sağaa al pirerbTn. 
Çi rnTrı üstünde çiton xan par, 
Çiten xannıi'\ xızı par. 
Çiten xannıı'I xızınai'\ 
in slı iin tallap al pirerbTn.-

3000 Xara sınğa, ir palanı çid1ne, 
Sığıp kilgen. 
Xulataynaii Çibetey Xan 
Altı al ıptaı'I amğa teere tud ısçadı rlar. 
Altın Arığnaıi, Çibetey Xannırı oğlı 

3005 Altı alıpnaı'i tud ısxannar. 
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Atı ,  Han Pozırah'a binmiş. 
Han Pozırah'ın dizginini çekmiş, 
Geniş sağrısını kamçılamış. 
Han Pozırah, ileri atılmış, 
Han Pozırah'ın kuyruğu, uzaklarda 
Bir yerde savrularak, gözden kaybolmuş. 
Kara dağın üzerinde, ikinci defa, 
Ümit kırı l ıp, ülker yıldızı kaymış. 
Alp, acılar içerisinde bağırıp, 
Güçlükle inleyerek ölmüş. 
Altın Arığ:  «Kimler gitti, 
Kimler öldü, kimlerin 
Bahtı güldü», diye konuşarak, 
Kara dağa doğru çıkmaktaymış. 
Çibetey Han' ın oğlu, 
Alpı öldürüp, 
Altın Arığ'a doğru koşuyormuş: 
Alt ın Arığ hala, diye seslenerek geliyormuş. 
Altın Arığ' ın yanına koşarak, 
Ayağına kapanmış. 
Alt ın Arığ, sevinmiş, 
Yeni yetişen erkek çocuğunu iki koltuğundan tutup, 
Üç defa yukarıya kaldırıp, 
Üç defa öpmüş. 
-Güzel yavrum, yeryüzünde 
Altmış han ve hanların kızı var, 
Altmış han ın kızlarından 
En iyisini sana al ır ım. 
Yeryüzünde yetmiş han var, 
Yetmiş hanın kızları var. 
Yetmiş hanın kızlarından 
En güzelini seçip al ır ım. 
Erkek çocuğunun elinden tutarak, Kara dağa 
Çıkmış. 
Hulatay ile Çibetey Han 
Altı alp ile o zamana kadar savaşmaktaydı lar. 
Altın Arığ ve Çibetey Han'ın oğlu 
Altı alpla savaşmaya başlamışlar. 
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Altı alıptı altı künge çitlrbin, ödirgenner, 
Oo Xara xannıı"ı çirTnde paza 
Udurzalar alıp çox polğan. 
Çibetey Xannıı'\ xadarğan mal ı ,  

301 o Xalıx çonı uluğ çaa pastalardanox, 
Xarasxı tünde, xazıp-tizlp, 
Çirlerine çörip parıbısxan. 
Altın Arığ Xara sınnıı"ı üstünde 
Anda xıyğı salğan: 

301 5 -Çobağa töreen Altın Arığ 
Çonnııi üçün çobal çörçe 
Oo Xara Xan çirTnde çobalçatxan 
Çonnar, çobağdafı azırı l ıp, 
Amdı çirTrierge-suunarğa ayaln ııiar! 

3020 İneğe töreen Altın Arığ 
İ lnTıi, çonnıfı üçün inel çörçe. 
Oo Xara Xan çirinde inelçetken 
Çon, ineg-çobağ ıdan azırı ldar. 
ÇirTrıer-suuı"ıarğa amdı aylanıı"ıar!-

3025 Oo Xara Xan çirTnde sürigde kilgen 
Mal, çon t ıı'i  köp poltır, 
Tıı"ı sidik çurtapçatxan poltı r. 
Ol çaağa kirgen alıptar köp poltır. 
Xayzı alıptarnıri plr xol ın kis salğan, 

3030 Sars ıx xol l ığ polğlidır, 
Xayzı alıptarınıfi pir azağın kis salğannar, 
Pir azaxtığ poltırlar. 
Aran-çula attarın ıı"ı azağın ıı"ı 
SiirTn kisklep salğan, axsax polğl idır. 

3035 Alt ın Arığa örlnTp, çooxtasxlapçadadı rlar. 
Postarın ıı'i malların çarıp, 
Postarınıı'i çonnarın çarıp, 
Postarın ırı çirlerTne çörglebTskenner. 
Oo Xara Xannıı"ı pozın ıı"ı malnı ,  

3040 Pozınıfı çonı la xalğan. 
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Altın Arığ Çibetey Xannafi Xulatayğa çoxxtapça: 
-Ne, sirer, Oo Xara Xannıi'ı  azağ ına 
Uluğ tas palğap, 



Altı alpı ,  altı güne varmadan, öldürmüşler, 
Oo Kara Han'ın yurdunda artık 
Karşı durabilen alp kalmamış. 
Çibetey Han'ın hayvanları ve 
Halkı , büyük savaş başlayınca, 
Karanl ık gecede, kaçarak 
Vatanlarına dönüp gitmişler. 
Altın Arığ Kara dağın üzerinde 
O zaman kendini övmüş: 
-Zorluklar için doğmuş olan Altın Arrğ 
Halk için s ıkıntı çeker, 
Oo Kara Han'ın yurdunda sıkıntı çeken 
Halklar üzüntülerinden kurtulup, 
Artık yurtlarınıza geri dönünüz! 
Dert için yaratı lmış Altın Arığ 
Yurdu ve halkı için acı çekmektedir. 
Oo Kara Han'ın yurdunda sıkıntılar çeken 
Halk, sıkıntı ve üzüntülerinden kurtuldunuz, 
Şimdi yerinize, yurdunuza dönünüz! 
Sürgünde, Oo Kara Han'ın yurduna gelen 
Hayvan ve halk pek çokmuş, 
Büyük sıkıntılar içerisinde yaşıyorlarmış. 
O savaşa giren alplar çokmuş, 
Bazı alpların bir eli kesi lmiş, 
Onlar tek kollu olmuş, 
Bazı alpların bir ayakları kesilmiş, 
Onlar tek ayaklı kalmış. 
Aran-çula atlar ının ve sığırların ayaklar ın ı ,  
Kesmişler, onlar aksak kalmış. 
Altın Arığ ile sevinç içerisinde konuşmuşlar. 
Kendi hayvanların ı  ayırıp, 
Kendi halkını seçip, 
Kendi yurtlarına dönmüşler. 
Oo Kara Han'ın kendi hayvanları , 
Kendi halkı i le kalmış. 
Alt ın Arrğ, Çibetey Han ile Hulatay'a diyor: 
-Haydi, siz de Oo Kara Han'ın ayağına 
Büyük taş bağlayıp, 
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Xara talay ınıı"ı tübine tüzTrTbTzerzer. 
3045 Çe mal ın,  çan ın sürbesçe po1azar. 

Çon arazınaı"I çaxsı kizidefı 
Xan ornına xan turğızıp, 
Pig ornına pig turğızarzar. 
Altın Arığ ir palaa çooxtapça: 

3050 -Çe, pis irkem-kincem, çörTbTzeii
Attarına allanıp, anda çörlblskenner. 
lkT attı n  axsın xosti tartıp, 
Anda xamçı salğannar. 
Ax Sabdar attarı Xan pozırax at oylaanda, 

3055 ÇirnTfı üstü ıılap parçadad ı r, 
Tiglr paarı soolap parçadad ır; 
Tkl attın tabanınar'I ködirTlgen 
Xara çi rnİı'i xara tobırağı 
Xan tigTrnifi paarı na, 

3060 Xa.ra pulut çili ,  ködlrTı parıp, 
Paza xatap xara çirge çabırı l ıp, tüs çöredir. 
Noo çirge noo suğa sab ı l  parğannar. 
Çir ortızı çirde at arğ azı sınğa 
Aran-çuia attar sığara oylasxan. 

3065 Attarın taxtada tart ıb ısxannar. 
Altın Arığ çooxtapça: 
-Çe, irkem-kincem, 
Aar ad ın adap pirim, 
Xoor solan sölep piri m :  

3070 Xara küren attığ Çibetey xan adalığzın, 
Alıp Xan Xıs lceılgzlıi, 
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Ax Sabdar attığ Altın Arığ çacalığ, 
TcerinTri xıybas xanattığ 



Kara denizin dibine atınız . 
Fakat, mal ını ve halkını sürüp götürmeyiniz. 
Halkın arasından iyi bir insanı 
Han'ın tahtına oturtup, han ilan ediniz, 
Beyin yerine bey ilan ediniz. 
Altın Arığ, erkek çocuğuna söylüyor: 
-Haydi, güzel yavrum, biz gidelim. 
O zaman atlarına binip gitmişler. 
O zaman iki atı yanyana çekip, 
O zaman kamçı lamışlar. 
Ak Boz ile Han Pozırah koştuğu zaman, 
Yer sallanmakta, sesler çıkmaktaymış, 
Gökyüzünün en üst katı gürüldemekteymiş. 
İki atın nallarından kalkan 
Kara yerin kara tozu, 
Göğün derinliklerine, 
Kara bulut gibi yükselerek gitmekteymiş, 
Kara yere düşüp kalmaktaymış.  
Bilinmez bir yere, bilinmez bir suya doğru gitmişler. 
Yeryüzünün orta yerinde, at sağrısına benzer bir dağa 
Aran-çula atlar koşarak çıkmışlar. 
Atların ı  durdurmak için dizginlerini çekmişler. 
Altın Arığ diyor ki; 
-Tamam, tatlı yavrum, 
Aziz adınla ad!and;rayım, 
Bel l i  olmayan unvanını söyleyeyim: 
Kara Küren atlı Çibetey Han'dı r, baban, 
Alp Han Kız'dır, annen, 
Ak Boz atlı Altın Arığ'dır, halan. 
Annenin, bükülmez kanatlı 
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Xan pozırax adın sin münerzTl'i, 
3075 Xıybas xanattığ Xan pozırax attığ, 

Adın -solan Xannığ Xılıs polzın!
Attarı tüze seglrizip turlar. 
Xannığ Xıl ıs, Alt ın Arığ 
Çacazın ın azaağ ına tüzlp, 

3080 Axsına oxsan turadı r. 
Alt ın Arığ çooxtapça: 
-Çe sin, Xannığ Xı l ıs, 
ÇirT-suuna par, Al ıp Xan Xıs Tcel'ie toğazarz ın .  
Çe, çitsen, çirT-suufida ür çatpassırı. 

3085 Mınnaı'\ mındar, kün künörtkT çirde 
Çarıx sın. 
Çarıx sınnırı altında 
Çarıx talay suğ. 
Çarıx talay suğ xazında çurtapça 

3090 Çarıx tüktlg Kök para attığ 
Ay Çarıx Xan. 
Ay Çarıx Xannın xızı 
Çarıx Tana çiten xannın  xızınan 
Prayzınaı'i artıx, 

3095 Parçazınaıi sTITg, 
Ax ağı l l ığ, ax sağıstığ. 
Ay Çarıx Xan pazı daa çaxsı kTzT. 
Ay Çarıx Xan çirine pararzın .  
Min sini Ay Çarıx Xan çirTnde sağıp alarbın.-

3 1 00 Atlarına altanıbısxannar. 
Altın Arığ çooxtapça: 
-Çe, Xannığ Xıl ıs, ür polbin çiderzlı"ı.
Alnınaı'\ aspaxtazıp, 
Art-soonan anımcoxtazıp, 

3 1 05 Altın Arığ Ay Çarıx Xan çirTnzer çörTbTsken, 
Xannığ Xılıs pazın ın çirinzer çörTbTsken. 
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Atı Han Pozırah'a, sen bineceksin, 
Senin adın  ve unvanın, Han Pozı rah atlı 
Kanlı Kılıç olsun !  
Attan sıçrayarak inmişler. 
Kanlı Kılıç, halası Altın Arığ' ın 
Ayaklarına kapanıp, 
Dudaklarından öpmüş. 
Alt ın Arığ diyor ki; 
-Haydi, Kanl ı Kı l ıç sen, 
Yurduna git, orada annen Alp Han Kız ile karş ı laşacaksın. 
Fakat, varınca, uzun zaman orada kalmayacaksın .  
Bundan sonra, güney tarafta 
Parlak dağı vard ı r. 
Parlak dağın ın eteklerinde 
Parlak denizi vard ı r. 
Parlak denizinin kenarında oturan 
Parlak tüylü Kök Pora atlı 
Ay Çarıh Han var. 
Ay Çarıh Han'ın kızı , 
Çarık Tana, yetmiş hanın kızların ın 
Hepsinden daha iyidir, 
Hepsinden daha güzeldir, 
İyi niyetli, ak düşüncelidir. 
Ay Çarık Han da iyi insandır. 
Ay Çarık Han' ın yurduna gideceksin 
Ben seni Ay Çarık Han'ın yurdunda bekleyeceğim .  
Atlarına binmişler. 
Altın Arığ söylemiş: 
-Haydi, Kanl ı Kı l ıç, çok zaman geçmeden ulaş ırsın .  
Tokalaşıp, 
Arkaya dönerek vedalaşıp, 
Altı n Arığ- Ay Çarıh Han'ın yurduna doğru gitmiş, 
Kanlı Kı l ıç kendi yurduna gitmiş. 
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O l  tusta Çibetey Xannafı Xulatay 
Oo Xara Xan çirlnen aylanıp odırlar. 
Xulatay çaoxtap kiılp odır: 

31 1 0  -Sinlrı altı aydağı paları kilgende, 
Minin tağıs aydağ ı palanı 
Xaydi kilbedl palar? 
Kilerge kirek polğan.-
Tup ağastıfi x ı rina çitkenner, 

31 1 5  Attarın toxtada tartıp, körTbTsseler: 
Kök para at mında öl parğan çadı r. 
Xulatay çooxtapça: 
-Çir dee pTılp odırğam, minin palanı 
Kilbin polbas, kilgenök polar. 

3 1 20 Altın Arığax Kök poranı ödlrdl palbas pa?
Kök para attın x ırina kiılp, körzeler, 
Xamağın tastan tize saap salğan. 
Xulatay çaoxtapça: 
-Mına kör, Çibetey Xan, Altın Arığ sapxan. 

3 1 25 Çe, palanını Alt ın Arığox ödTrdl palar.
Annarı andar iki al ıp 
ÇirlerT-suuna çörTbTskenner. 
Xara xula atnar'\ Xara küreı'\ at 
Uluğ maı'ızıtta oylazıp odırlar. 

3 1 30 lrax taa polza, 
ÇirlerTne-suğlarına çitkenner. 
Altay sınğa sığara oylat kilİp, 
Kör turlar: 
Xadarğan mal ı ,  xal ıx çan çit kilgen, 

3 1 35 Altın çeçpenTrı tözTnde 
Xıybas xanattığ Xan pozırax at turça. 
Aal-xağırtxa inip tüskenner. 
Ax payzaı'ı ibnTı'i alnına çidTp, 
Attaı'i tüs turlar. 

3 1 40 lzTk azı l ıb ısxan, 
Pora NincT sıx kilgen, 
Xulataynıfı xırina pas killp, çooxtapça: 

212  



1 4  

O zaman Çibetey Han ile Hulatay, 
Oo Kara Han'ın topraklarından geri dönmektelermiş. 
Hulatay konuşmaktadır: 
-Senin altı aylık çocuğun geldiğine göre, 
Benim dokuz ayl ık çocuğum 
Neden gelmemiş olabilir? 
Gelmesi gerekirdi .  
Meşe ağacının yanına gitmişler, 
Atların ı  durdurup bakmışlar ki, 
Kök Pora adlı at orada ölmüş yatıyor. 
Hulatay demiş: 
-Gerçekten de biliyorum ki, benim çocuğum, 
Gelmemiş olamaz, gelmiş olmalıyd ı .  
Altı n Arığ, Kök Pora'yı öldürmüş olamaz m ı?  
Kök Pora'nın yanına gelince, bakmışlar ki, 
Atın alnı taş atılarak yarı lmış. 
Hulatay söylemiş: 
-Buraya bak, Çibetey Han ve Altın Arığ vurmuş. 
Pekala, çocuğumu da, Alt ın Arığ öldürmüş olabilir. 
Ondan sonra, iki alp, 
Vatanlarına dönmüşler. 
Kara Kula ile Kara Küren, 
Çök hızl ı  koşmaktadı rlar. 
Uzak olsa da, 
Vatanlarına ulaşmışlar. 
Altay dağına koşarak çıkıp, 
Bakmışlar: 
Bakılan hayvanları ve halkı gelmişler, 
Alt ın direğin yanında 
Bükülmez kanatl ı Han Pozırah duruyormuş. 
Köye inmişler. 
Güzel, beyaz evin önüne gelip, 
Attan inmişler. 
Kapı açı lmış, 
Pora Ninci çıkmış, 
Hulatay' ın yanına gelip, söylemiş: 
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-Paarımnai"ı sıxxan palanını 
Xaydar it saldar, Xulatay? 

3 1 45 lstTmnel'ı sıxxan irkemnT 
Ödlr saldar ba, Xulatay?
Xulatay oorlap salıbısxan: 
-Kök pora att ın xamağın 
Altın  Arığ tize saap, ödlr salğan, 

3 1 50 Palabıstı Alt ın Arığox ödTrdT polbas pa za.
Pora NincT, anı istTp, 
Oorlap-sıxtap turadır: 
-Paarımnal'ı sıxxan palamnı 
Xayda la ödİrdT Altın Arığ? 

3 1 55 Ölgen anın söögln 
Tabarbın ma, tappaspın ma?
Tırlada slligTnTbizTp, 
Ala çılan pol ıbızıp, 
Alt ın çeçpe tözTneıi 

3 1 60 Xara çirge soomıbısxan. 
Xulatay, xara çirnT xazıp-tırbap, 
Oorli-sıxti xalğan. 
Alıp Xan Xıs, Xulataynı köre, pas kilir: 
-Eet, Xulatay, nimee pldi oorlap, 

3 1 65 Nimee pldi s ıxtap turz ın? 
-Alğan kTzTm Pora Ninclm 
Mmnal'ı çirge kTr pard ı ,-tTp 
Açırğan tur. 
Alıp Xan Xıs ol'ınap-sınap kör turza, 

3 1 70 Xulataynıi"ı sağız ın 
Pora NincT xacanox saybap salğan. 
Alıp Xan Xıs Xulataynıfi çamına 
Üs xati saabısxan. 
Xulataynıl'ı ağıl-sağız ı  

31 75 Ornına kir parğan. 
Xulatay anda çooxtap tur: 
-Xara sağıstığ Pora Nincee 
Nime iderge açırğan turbın? 
Alıp Xan Xıs anda çooxtap pirgen: 

3 1 80 -Çe, Xulatay, sinTrı 
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-Bağrımdan çıkan yavrumu 
Nereye bırakt ın ,  Hulatay? 
İçimden çıkan sevgili yavrumu 
Öldürdünüz mü, Hulatay? 
Hulatay yüksek sesle söylemiş: 
- Kök Pora'nın alnını 
Altın Arığ delerek öldürümüş, 
Yavrumuzu da Altın Arığ öldürmüş olabilir. 
Pora Ninci bunu duyunca, 
Yüksek sesle söylemiş: 
-Bağrımdan çıkan yavrumu 
Nerede öldürdü Alt ın Arığ? 
Onun cesedini 
Bulabilir miyim, bulamaz mıyım? 
Gürültüyle silkinip, 
Karışık renkli yılan olmuş, 
Altın direğin yanından 
Kara yerin dibine girmiş. 
Hulatay, kara yeri kazıp, tırmalayarak, 
Hüngür hüngür ağlayarak kalmış. 
Alp Han Kız, Hulatay'ı görüp, onun yanına gelmiş: 
-Ey Hulatay, neden böyle yüksek sesle bağ ı rıp, 
Neye böyle hüngür hüngür ağlıyorsun? 
-Hanımım, Pora Ninci'm 
Yerin dibine girdi, diyerek 
Üzüntüsünü di le getirir. 
Alp Han Kız, bunu duyunca anlar ki, 
Hulatay'ın akl ın ı  
Pora Ninci öteden beri bozmuş. 
Alp Han Kız, Hulatay' ın arkasına 
Üç defa vurmuş. 
Hulatay'ın akl ı ,  fikri 
Yerine gelmiş. 
Hulatay o zaman diyor ki ; 
-Kötü niyetli Pora Ninci'ye 
Neden üzülüyorum? 
Alp Han Kız, o zaman diyor ki; 
-Evet Hulatay, senin 
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Ağıl-sağızırinı 
Pora Nind xacanox saybaan. 
Pora Nindnlı'ı iblnde 
Stol kis!İnde 

3 1 85 Aarlasta-sıyda odırğazıfı ,  
Pora Nind sağaa nancıx sıylaan, 
SinTfı sağızıfı sax andox 
Pora Nincee aylan parğan.
Xulatay çooxtapça: 

31 90 -Ya, s ın, andağ polğan.-
Xulataynıri sağızı çaxsı pol parğan. 
Ax payzaı"i ibge kTrgenner. 
Xatap izennes kilTp, 
Xatap mindİles kilTp, 

3 1 95 Xulatay çooxçıl suulaas pol parğan, 
Çooxtabasça çooğı çoğ ı l ,  
Sölebesçe sözT çoğı l .  
Stolğa odırıp, as tamax çeenner. 
Tozıp,toxaraannarında, 

3200 Xannığ Xılıs çooxtapça: 
-Altın Arığ çacam, Ay Çarıx Xan 
ÇirTne pararzıı'ı, teen, 
Ay Çarıh Xan çirlnde 
Sağıp alarbın tTp, çooxtaan-

3205 Sağ ıpçadır polar, çörerge tip, 
Pararğa tip surınçad ı r. 
Al ıp Xan Xıs lcezT çooxtapça: 
-Çe çacan söleen polza , çörTbTs! 
Xulatay surınıboxça: 

321 0 -Al ıp Xan Xıs, 
Çaxsı xıs pTledTr polzari., 
Mağaa çooxtap pir, 
Min dee çörTbögTzim. 
Çabal Para NincT çit kilze, 

321 5  Pazox sağ ızım ardap parar.
Alıp Xan X ıs çooxtapça: 
-KünnTı'i sığızı çirde Kün Xan, 
Kün Xannırı xızı Kün Arığ, 
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Akl ın ı ,  fikrini 
Pora Ninci, çok önceleri bozmuş. 
Pora Ninci'nin evinde 
Masanın başında 
İzzet ve ikram görerek oturmuştun, 
Pora Ninci sana çok eskiden tütün kabı hediye etmişti, 
Senin akl ın  ve fikrin ,  işte o zaman 
Pora Ninci'ye çevrilmiş. 
Hulatay diyor ki ; 
-Evet, gerçekten de öyle oldu. 
Hulatay'ın aklı başına gelmiş. 
Güzel, beyaz eve girmişler. 
Tekrar selamlaşmışlar, 
Tekrar merhabalaşmışlar, 
Hulatay konuşmayı sever hale gelmiş, 
Konuşmadığı konu kalmamış, 
Söylemediği sözü kalmamış. 
Masaya oturup, yemek yemişler. 
İyice doyduklarında, 
Kanlı Kıl ıç, söylemiş: 
-Halam Alt ın Arığ, Ay Çarık Han' ın 
Vatanına gideceksin, demişti, 
Ay Çarık Han'ın vatan ında 
Bekleyeceğim, demişti. 
Bekliyor olmalı, gitmek için, 
Oraya varmak için izin istemektedir. 
Annesi Alp Han Kız, söylemiş: 
-Tamam, halan öyle söylediyse, gidin! 
Hulatay, izin istiyor: 
-Alp Han Kız, 
İyi bir kızı tanıyorsan, 
Bana söyle. 
Ben de gideceğim. 
Kötü Pora Ninci yakınıma gelse, 
Yine aklımı  karıştır ı r. 
Alp Han Kız diyor ki; 
-Güneşin doğduğu yerde Kün Han var, 
Kün Han'ın kızı Kün Arığ var, 
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Ax ağıl l ığ, ax sağıstığ, 
3220 Çe, par, anı alarzıi'i-

Xannığ Xılıs timln sala timnenTblsken, 
Timniğ xuyağın kizlbTsken.  
SümTn sala sümnenlp, 
Sümnlg xuyağ ın kizlblsken. 

3225 Ay pörTgln, saadax xurın 
Altı sari xurçanıp, 
lygap çayxanıbıssa, 
Xaacıl ığ ax ibT xalbastan turğandağ, 
Tirmelig ax ibT tTtTres turğandağ, 

3230 Ağar çaağa kiscen ay ülğüzi 
PörTgln kizlbTsken. 
Alnınan aspaxtazıp, 
Art soonan anımçoxtaz ıp, 
Ax payzai'i ibden sığıp ki lgen. 

3235 Xulatay xada-plrge sıxxan. 
Atlarına allanıp, 
Altay sınnı köre çör parğannar. 
Altay sınnıi'i üstünde, 
Attırı axsın toxtada tartıp, 

3240 Xannığ Xıl ıs kölegeyde çirnTr'\ üstün 
Tiksi ibTrge kör turadır, 
TıgTr tözTne çitTre xarap turadır. 
Xaraxtın odı çitken çir 
Xayzı xayzı çirde 

3245 Xarayıp-siiffp körTnçedTr. 
Xarax odı çitpeen çir, 
Ax tuban, kök tuban körTnçedlr. 
TkT xaraxnan nime körTp tappan, 
İkT xulaxnai'i nime istTp polbaan. 

3250 Xulatay, kün sığızı çirnT köre, 
Xara xula ad ına xamçı saap, 
Oylat parıbısxan. 
Xannığ Xı l ıs, kün künörtkT çirnT köre, 
Xıybas xanattığ Xan pozı rah at 

3255 Xan tigTr paarına xanat saap parıbısxan. 
Xan tigTrnTi'i paarınarı 
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İyi düşünceli, iyi niyetli, 
Haydi, git, onu al. 
Kanlı Kıl ıç hazırl ıkların ı  tamamlamış, 
Hazır  zırhını giyinmiş. 
Hazırlıklarını tamamlamış 
Hazırladığı zırhını giyinmiş. 
Ay şeklindeki börkünü takıp sadağın ı  
Altı tarafından kuşanıp, 
Oflayıp poflayıp, sallanınca, 
İçi dolu olan ak ev sal lanır gibi olmuş, 
Muntazam şekilde döşenen ak ev titrer gibi olmuş, 
Büyük savaş için giyilen ay şeklinde damgalı 
Börkünü giyinmiş. 
Karşı karşıya gelerek tokalaşıp, 
Arkaların ı  dönüp, vedalaşıp, 
Güzel, beyaz evde� çıkıp gitmiş. 
Hulatay ile birlikte çıkmış. 
Atlarına binip, 
Altay dağına doğru gitmişler. 
Altay dağın ın üzerinde, 
Dizginlerini çekerek atlarını durdurmuşlar, 
Kanlı Kı l ıç, yeryüzünün her tarafına, 
Bütün çevresine bakmaktaymış. 
Gökyüzüne, ufuklara doğru bakmaktaymış. 
Gözlerinin ateşinin ulaştığı yer, 
Bilinmez bir yerde 
Karart ı lar ve çizgiler şeklinde görünüyormuş. 
Gözün ateşinin ulaşmadığı yerde, 
Ak duman, mavi duman görünüyormuş. 
İki gözüyle görecek bir şey bulamamış, 
İki kulağıyla işitecek bir ses duymamış. 
Hu!atay, doğuya doğru, 
Atı Kara Kula'yı kamçılayıp, 
Koşarak gitmiş. 
Kanlı Kılıç, güneye doğru, 
Bükülmez kanatlı Han Pozırah ile, 
Gökyüzünün derinliklerinden kanat ç ırparak gitmiş. 
Gökyüzünün en yüksek katında 
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Uluğ küğürt çll i küzürep odıradır, 
Uluğ ter lıen ç'lli soolap odıradır, 

Xanat pazınan xıbın toolapçatxandağ, 
3260 Xurğun altınar'I çalın oraap, 

Tüdün ıosxalapçatxandağ 
Xan pozı rax attır'I soonda, 
Tüdün tosxalap, üs azırli 
Kügürt çolı tartıl parçadı r. 

3265 Xannığ Xıl ıs xara çirnirı üstün 
Xarap kilçededlr: 
Xayzı-xayzı çirde üs azır pastığ 
Xanım tasxıl turça. 
Üs azır pastığ 

3270 Xanım tasxı lnıri ozarinda, 
Üs azır pastığ , 

Xan talay suğ çaltı rap ağıpça. 
Ol çirge sabıl ıp od ır Xannığ Xıl ıs. 
Xan talay suğnı xastada 

3275 Xal ıx albat çon çurtap parıbısxan. 
Uluğ aalnııi ortızında, 
Ax payzan ibnln aln ında, 
Altın çeçpee palğan salğan 
Azır xanattığ Xan pozırax at turça. 

3280 Xı ybas xanattığ Xan pozırax at 
Xan tigirnlıi paarınai'i 
Ol çirde sabı l  kilgen, 
Uluğ aalnı köre axsın tartıbısxan, 
Xan pozırax at tigir paarınai'i 

3285 l llap-soolap çörlbisken. 
Alt ın çeçpe tözinde 
Tört azağı sarbayıp, tura tüsken. 
Xanat xurğun çillne 
Uluğ aalnır'i istinde 

3290 Tos ibler toolas tu rad ır, 

220 

Xaxpas ibler xazır ı l ıp turadır, 
Olğan-uzaxtar oorlas turadır, 
İney-xunaylar xısxırızıp turadır. 
X ıybas xanattığ Xan pozı rax adın 



Büyük gürültüyle gürüldemekteymiş, 
Büyük değirmen gibi gürüldemekteymiş, 
Kanad ının ucundaki tüyleri dökülmüş gibi, 
Ayaklarını n  altından kıvılcımlar saçılıp, 
Dumanlar yükseliyor gibiymiş, 
Han Pozırah'ın arkasından 
Çıkan duman üç ayrı yönde 
Gök gürültüsü gibi yankılanarak yükseliyormuş. 
Kanlı Kı l ıç kara yere 
Bakarak gidiyormuş: 
Çok uzaklarda üç ayrı zirveli 
Hanım dağı duruyormuş. 
Üç ayrı zirveli 
Hanım dağının arka tarafında, 
Üç ayrı kollu, 
Han denizi akıp gitmekteymiş. 
Kanlı Kı l ıç o topraklara doğru gitmekteymiş. 
Han Talay denizinin kenarında 
Çok sa�ıda halk yaşamaktaymış. 
Büyük köyün ortasında, 
Güzel, beyaz evin önünde 
Altın direğe bağlanmış 
İki kanatlı Han Pozırah duruyormuş. 
Bükülmez kanatl ı Han Pozırah 
Gökyüzünün derinliklerinden 
Oraya doğru gelmiş, 
Büyük köye doğru başın ı  çevirmiş, 
Han Pozırah gökyüzünün derinliklerinden 
Gümbürtüyle gidiyormuş. 
Altın direğin yanında 
Dört ayağ ı açı l ıp durmuş. 
Kanadın yardığı havayla 
Büyük köyün içinde 
Ak kayın kabuğundan evler yıkıl ıyormuş, 
Ardıç kabuğundan yapılan evlerin çatıları yarı lmış, 
Çoluk-çocuk bağrışmakta, 
Yaşl ı kadın ve erkekler feryat etmektelermiş. 
Bükülmez kanatlı Han Poz· �ah'ı 
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3295 Azır xanattığ Xan pozırax atxa 
Xosti palğap turğanda, 
Xannıı'\-pignln TzTgi azıl ıbısxan. 
Xannığ Xıl ıs körze, 
Xaçan da adın çidlrçeı'\ Xan Tibet 

3300 Xannığ Xıl ıssar pas ki l ir. 
Xannığ Xılıs izen-mindT tirge aylan kilgende, 
Xan Tibet pir tabıs tapsabaan, 
Pir çoox çooxtabaan, 
Xannığ Xı l ıstı sapxan. 

3305 Xann ığ Xıl ıs, pir xol ı naı'\ 
Çir tayanıp, söönTp tur kilgen, 
Ala xarax adı çayıl turadır. 
Xan Tibet, çooxtanıp, iblnzer pas parir: 
-Çir üstünde xanattığ attığ 

331 0  Minnebin tip sağın çörzTı'\ me? 
Aran-çula at sığara oylacaı'\ 
Üs azır pastığ Xanım tasxıl sın 
Xaraafıa körlnmeen me? 
Mini pir nimee ilebin ,  

331 5 Plr nimee sanabin, 
Uluğ aalğa tüs çörziıi. 
Olğan-uzaxtı xorğı t  turzıfı, 
iney-xunaylarnı oorlat çörzlı'\! 
Xannığ Xıl ıs anda turıbısxan. 

3320 Xan Tibet ax payzaı'\ ibTne kir parıbısxan. 
Altı n sarinda ax payzafı ib turça, 
Anırı TzTgTnök azıp, 
Arığ sTıig xıs pala, 
"Xannığ Xı l ıs, peer kil» ,  tip, 

3325 Köölce tapsapça. 
Xannığ Xı l ıs pas killp, 
Ol ax payzarı ibge klr kilgen. 
Alton sürmes arğazına çayı l ıp, 
Xıs kTzT, i lTg sürmes iıinTne çayı l ıp, 

3330 izen-mindT tip, Xannığ Xı l ısxa, 
Xol tuttça. 
izen-mindl irtkende, 
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İki kanatlı Han Pozırah atın 
Yanına bağlayınca, 
Hanın-beyin kapısı açılmış. 
Kanlı Kı l ıç bakmış ki , 
Bir zamanlar atın ı  kaybeden Han Tibet 
Kanlı Kı l ıç'a doğru gel iyor. 
Kanlı Kıl ıç selamlaşmak için döndüğü zaman, 
Han Tibet hiç ses çıkarmadan. 
Hiç birşey söylemeden, 
Kanlı Kı l ıç'ı vurmuş. 
Kanlı Kı l ıç bir eliyle 
Yere dayanıp, güç alarak kalkmış, 
Ela gözlerinden çakmak çakmak ışıklar saçılmaktaymış. 
Han Tibet, konuşarak eve doğru gidiyor: 
-Yer yüzünde kanatl ı at 
Sadece bende var diye mi, düşünüyorsun? 
Aran-çula atın koşarak çıkabileceği 
Üç ayrı ziNeli Hanım dağı 
Gözüne görünmedi mi? 
Beni adam yerine koymadın mı, 
Birşey saymadın mı , 
Büyük köyün üzerine iniyorsun. 
Çoluk çocuğu korkutuyorsun, 
İhtiyar kadınları bağırttırıyorsun! 
Kanl ı Kı l ıç orada durup kalmış. 
Han Tibet, güzel , beyaz evine girmiş. 
Aşağı tarafta, güzel, beyaz ev varmış, 
Onun kapısını açıp, 
Hoş ve güzel bir genç kız, 
«Kanlı Kı l ıç, buraya gel» ,  diye, 
Fısı ldayarak söylemiş. 
Kanlı Kı l ıç ona yaklaşıp, 
O güzel, beyaz eve girmiş. 
Altmış saç örgüsü omuzuna yayı lmış, 
Kızın, el l i  saç örgüsü omuzuna dökülmüş 
Selamlaşıp, Kanl ı  Kı l ıç'ın 
Elini sıkar. 
Selamlaşıp, hal-hatır sorduktan sonra, 

223 



Arığ-sTılg xıs çooxtapça: 
-Eet, Xannığ Xıl ıs, 

3335 Xaydi polğanda Xan pozırax adıı'i  
Uluğ aalğa tüzirlblskezlıi? 
Kördln me uluğ aaın ın  lstlnde, 
Xara süreellg ib talal xaldı? 
Xan Tibet adam Tdök tee 

3340 Tarınçatxan polğan. 
Ax oy attığ Teek oğ ı l ı ,  
Çooğın ispin, parba teen çirge parıbısxan. 
Sağam na sin, tizeı'i, 
Aalda ib talağlabistın-

3345 Xannığ Xılıs çooxtapça: 
-Ol çize, plr dee nime sağınmin ,  
Tabı rağına tartınıp, 
Aal ortızınzar tart ıb ısxam.
Arığ-sTITg xıs çooxtapça: 

3350 -Çe, Xannığ Xıl ıs, 
Paza soonda İdi çörbe!-
Stol ın tartıbısxan, tamax turğızıbısxan, 
Xannığ Xıl ıstı odırt ıp, 
Aarlap-sıylapça. 

3355 Arığ-silig xıs çooxtapça: 
-Xannığ Xılıs, sin minl pTledTrzln me? 
Min Xan Tibet xann ırı xızı 
Xan Çaçax polam. 
Adam Xan Tıbettei'ı sinin adan 

3360 Çibetey Xan çağın tuğannar. 
Tayı l ığ , çeennlgler. 
Çe, Xannığ Xıl ıs, 
Ay Çarıx Xan çi rlne parçadır odırz ılt 
Ay Çarıx Xan çirlnde sinln möörey pol ıp, 

3365 Çarıx Tananı alıp, aylançatsaıi, 
Kİrbin  irtpe, kTrerzTfı, 
Tegbin nime parıbıstıı\ 
Teep irterzTn. 
Ay Çarıx Xannıfi x ız ı  Çarıx Tananı 

3370 Uğaa sTITg xıs tTp çon çooxtazadır. 
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Hoş ve güzel kız söyler: 
-Ey Kanlı Kı l ıç, 
Neden, atın Han Pozırah'ı 
Büyük köye indirdin? 
Gördün mü büyük köyün içinde, 
Pek çok kara ev yıkı ldı .  
Han Tibet, önceden de 
Kızıyordu. 
Ak Oy atlı Teek'in oğlu, 
Babas ını dinlemeden, gitme, dediği yere gitmiş. 
Şimdi de gene sen, 
Köydeki evleri yıkt ın. 
Kanl ı  Kı l ıç, söylüyor: 
-O s ı rada, hiç birşey düşünmeden, 
Aceleyle, 
Köyün ortasına indim. 
Hoş ve güzel kız söylüyor: 
-Peki , Kanlı Kı l ıç, 
Tekrar böyle bir şey yapma! 
Masayı çekmiş, yemek koymuş, 
Kanl ı Kı l ıç'ı oturtup, 
Ağırlayıp, ikramda bulunmuş. 
Hoş ve güzel kız söylüyor: 
-Kanlı Kı l ıç, sen beni tanıyor musun? 
Ben, Han Tibet Han' ın kızı , 
Han Çaçah'ım. 
Babam Han Tibet ile senin baban 
Çibetey Han yakın akrabad ırlar. 
Dayı l ı -yengel idirler. 
Ya, Kanlı Kı l ıç, 
Dernek ki , Ay Çarık Han' ı n  yurduna gidiyorsun. 
Ay Çarık Han' ın ülkesinde sen şan ve şerefle, 
Çarık Tana'yı al ıp, döndüğün zaman, 
Bize gelmeden geçme, 
Uğramadan geçip gitme, 
Uğrayıp da gidersin .  
Halk, Ay Çarık Han'ın kızı Çarık Tana'n ın 
Çok güzel kız olduğunu söylüyor. 
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Tegzefi andağ sTllg nimenT körerdeecTkpin. 
Xannığ Xılıs çooxtapça: 
-Tuğan-çağın kizee tegbTn, kirbin, 
Xaydi irtçeı'\mln, teerqln. 

3375 Xannığ Xı l ıs tozıp-toxarap tur parğan, 
Ay ülgüzl pörTgTn kizTp, 
Alnınaı'\ aspaxtazıp, 
Art-soonaı'\ anımçoxtazıp, 
Ax payzan ibden s ığıp, 

3380 Xan pozırax adına allanıp, çörTbTsken. 
Aarxı sınğa s ıxxanda, 
Attan tüzTp, xıybas xanadın 
Xollağa xoza tart ıbısxan, 
Altanıbızıp, Xan pozırax attıı'\ 

3385 Axsın çayxabısxan. 
Xan pozırax at, xara çir pazıp, oylap parğan. 
Azır xanattığ Xan pozırax at, 
Xara çir pazıp, oylap odırza, 
Azır xanattığ xus osxas, 

3390 Aylığ çirge sabı l ıp odıradır. 
İki xanattığ Xan pozı rax at, 
Çir dee pazıp, oylap odırza, 
Tki xanattığ xus osxas, 
Çirdefı pasxa çirge sabıltp odıradı r. 

3395 Aran-çula Xan pozırax at 
Xartığa xus çili xaalap odı radır. 
Xan pozırax att ın üstünde 
Xannığ Xıl ıs 
Xan kiri xus çlıi çastap odırad ı r. 

3400 Xayzı-xayzı çirde Çarıx s ın körTngen. 
Xan pozı rax attın axsın çayxabısxan. 
Xan pozı rax at xara çirde tTgTrtT çox, 
Xan tiglrde sağbazı çox oylap odır. 
Çabıs ottıl'\ pazın çabıra paspin ,  

3405 Çalbaya tüzlp, oylap odır 
Uzun ott ıfi pazın oybi paspin ,  
Süüllp, oylap od ır. 
Çilbigey xus çil i siillp, oylap od ı r. 
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Uğrarsan, öyle güzel varlığı görebilirim. 
Kanlı Kı l ıç söylüyor: 
-Yakın akrabalara uğramadan, evine girmeden, 
Nası l  geçer giderim, uğrarım. 
Kanlı Kılıç, doyduktan sonra, sofradan kalkmış, 
Ay damgalı börkünü giyinip, 
Tokalaşarak, 
Vedalaşıp arkasın ı  dönerek, 
Beyaz ve güzel evden çıkmış; 
Atı ,  Han Pozırah'a binip, gitmiş. 
Arkadaki dağa çıktığ ında, 
Attan inip, onun bükülmez kanadının 
Kolan ın ı  birleştirmek için çekmiş, 
Han Poz ı rah'a binip, atın 
Başın ı  çevirmiş. 
Han Pozırah, kara yere basıp, koşup gitmiş. 
Çift kanatlı at, Han Pozırah, 
Kara yere basıp, koşunca, 
Çift kanatlı kuş gibi , 
Aylı topraklara doğru gidiyormuş. 
Çift kanatlı Han Pozırah, 
Yere basıp koştuğu zaman da, 
İki kanatlı kuş gibi, 
Yerden başka yere doğru gitmekteymiş. 
Aran-çula at, Han Pozırah, 
Atmaca gibi yürümekteymiş. 
Atı Han Pozırah'ın üzerinde 
Kanlı Kı l ıç 
Han olan yaşlı kuş gibi yaşlanmaktaymış. 
Herhangi bir yerde, Parlak dağı görünmüş. 
Han Pozırah'ın başını çevirmiş. 
Han Pozırah kara yerde tıkırtısız, 
Gökyüzünün yüksek katlarında sessizce koşmaktadır. 
Kısa otların ucuna basmadan, 
Yırtıcı kuş gibi koşmaktadır, 
Uzun otların ucuna basmadan, 
Süzülerek koşmaktadı r, 
Yırtıcı kuş gibi koşmaktadır, 

227 



Çağan naFımır çTli süülTp, oylap odı r. 
341 O Çarıx s ınğa çitire segir s ığara oylaan. 

Xaraxça sığara oylaanda, 
Xan pozı rax at tura tüsken. 
Xaraxça sığıp, Xannığ Xı l ıs ,  
Xarap, kör turadır. 

34 1 5  Kögisçe sığıp, ködTrTllp ,  kör turad ır: 
Çarıx !alay suğ anda axçadır. 
Sayı, xumı sanala körTnlp, 
Arığ, çarıx suğ, 
Xadarğan malnı ax çazaa çayıl parğan, 

3420 Pray mal ı arığ tüktig mal. 
Xalıx albat çonı, 
Pray çonı aarlığ kip kiskleen. 
Arığ, slılg çon. 
Uluğ aaln ıı'\ ort ız ında, 

3425 Xannın-pignTn ibinTıi alnında 
Alt ın çeçpee at sınminçatxandağ, 
Attarı artıx at ç ı ı l  parıbısxan. 
Ax ibge alıp sınminçatxandağ, 
Alıptaı'\ artıx al ıp çı ı l  parğan, 

3430 Altın çilTnnig Ax Sabdar at anda çoğı l .  
Xannığ Xıl ıstırı 
Poğata xabırğazı potlas turadır, 
Polğan çüreegT sTtles turadır: 
Saxtirbı n  teen Altın Arığ çacam 

3435 Xaydi kilbedl polar? 
Saxtirbı n  teen Altın Arığ çacarn 
Xaydi saxtabadı polar? 
Xannığ Xı l ıs çarıx s ınnaı'\ 
İnip tüsken. 

3440 Uluğ aaln ııi uçınaıi kTrip, aralap odıradır. 
Uluğ turuğ klzllerge izen pirlp irtlp odıradır. 
Uluğ-turuğ kTzTıer suulasçadadır: 
-Pu ç ı ılğan atta, Xan pozı rax at osxas, 
Çaxsı at pir dee kilbeen, 

3445 Pu çı ı lğan alıptı 
M ındağ çaxsı alıp pir dee kilbeen.-
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Yağan yağmur gibi süzülerek koşmaktadır. 
Parlak dağına kadar atılarak koşmuş. 
Göz seviyesine kadar çıkmak için koştuğunda, 
Han Pozırah durmuş. 
Kanlı Kılıç, göz seviyesine kadar çıkıp, 
Etrafa bakmış. 
Göğüs seviyesine çıkıp, etrafa bakmış: 
Orada Parlak denizi akıp gitmektedir. 
Çakıl taşları, kumu sayılıyor, görünüyormuş, 
Güzel, parlak su, 
Yetiştirilen hayvanlar ak vadiye yayı lmış, 
Bütün hayvanları, güzel tüylüymüş. 
Bütün halkı, 
Bütün halkı, pahalı kıyafetler giyinmiş. 
Güzel, iyi halk. 
Büyük köyün ortasında, 
Hanın, beyin evinin önünde 
Altın direkte atlara yer yetmiyor gibiydi, 
Attan fazla at toplanmıştı. 
Beyaz eve alp sığmıyor gibiydi, 
Alptan fazla alp toplanmıştı. 
Altın yeleli at, Ak Boz, orada yoktu. 
Kanl ı Kı l ıç'ı n  
Kaburgalarından biri 
Olan yüreği 
Beklerim, diyen Altın Arığ halam, 
Neden gelmedi, acaba? 
Beklerim, diyen Altın Arığ halam, 
Neden beklemedi, acaba? 
Kanlı Kı l ıç, Parlak dağından 
İnmiş. 
Büyük köyün bir ucundan girip, köy boyunca geçmiş .  
Yaşl ı  insanlara selam verip, geçmekteymiş. 
Yaşlı lar, seslenmişler: 
-Burada toplanan atların içinde Han Pozırah'a benzer 
Güzel at dünyaya gelmemiştir, 
Burada toplanan alplar arasında, 
Bu kadar iyi alp dünyaya gelmemiştir. 
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Xannıı'i-pignTı'i ibTne çidTp, 
Attan tüzTp, ad ın palğap, 
Xannıi'i-pignTri ibine 

3450 Anda kTrTp kilgen. 
lz1ktei'i odırğan uluğ alıptar 
Törge sığara odır parıbısxan. 
Altın çağalığ kip kisken, 
Altın tayax tayangan 

3455 Ay Çarıx Xanğa izen-mindT tip, 
Pis salaa tut turadır. 
Annai'i aylan kilip, alıptırğa, 
Pazın ikTp, izen tTp turadır. 
Stoln ı  xoı'inax sal pirgenner. 

3460 Xannığ Xıl ıs odırıbısxan stol kistine, 
SümekçTn xıstar as-tamax turgızıbısxan. 
Xannığ Xı l ıs astaan pozı as çTp odır, 
Suxsaan pazı suğ TzTp odı r, 
Tozıp-toxarap odırğanda, 

3465 Ay Çarıx Xan surça: 
-Xaydağ çirde çirıTg poldıi'i ,  
Noo suğda suğlığ poldıi'i, 
Adan-Tceı'i kem pol pard ı ,  
Adı-solan noo poldı? 

3470 Xannığ Xı l ıs çooxtapça: 
-Adam-çirTm sağınzam, 
Açırğastığ ırax çirde çat xalğan, 
İcem-çirTm sağınzam, 
izergestTg ırax çirde xaldı .  

3475 Altay s ınnıı'i altı çirde, 
Ay talay suğnıı'\ xazı çirde, 
Xara küren attığ Çibetey Xan adal ığbın, 
Alıp Xan Xıs TceıTgbTn, 
Alt ın çiıTnnTg, altın tuyğaxtığ, 

3480 Ax Sabdar attığ 
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Altın Arığ çacal ığbın, 
Xıybas xanattığ Xan pozırax attığ, 
Xannığ Xıl ıs adı-solam-
Ay Çarıx xan çooxtapça: 



Hanın, beyin evine ulaşıp, 
Attan inerek, atın ı  bağlayıp, 
Hanın, beyin evine 
O zaman girmiş. 
Kapıda oturan büyük alplar, 
En üst köşeye oturmuşlar. 
Altın yakalı kıyafet giyinen, 
Altın bastona dayanan 
Ay Çarı h Han'a selam verip, 
Tokalaşmış. 
Sonra dönüp, alplara, 
Başıyla selam verip, merhaba, demiş. 
Masayı boş olarak koymuşlar. 
Kanlı K ı lıç, masanın başına oturmuş. 
Kıvrak kızlar masaya yemekler koymuşlar. 
Kanlı K ı l ıç, acıktığı için yemek yemekteymiş, 
Susadığı için su içmekteymiş, 
İyice doyduktan sonra, 
Ay Çar ık  Han sorar: 
Hangi yerde yerli oldun, nerelisi n, 
Hangi suda, sulu oldun, nerelisin, 
Baban, annen kimdir, 
Adın, u nvanın nedir? 
Kanlı Kılıç cevap verir: 
-Babamın yurdunu hatırlasam, 
Can sıkıntısı verebilir, uzaklarda kaldı ,  
Annemin yurdunu hatırlasam, 
Zorlukla hatırlarım, uzaklarda kald ı .  
Altay dağının eteklerinde, 
Ak denizin kıyısında, 
Kara Küren atlı Çibetey Han'd ır, babam, 
Alp Han Kız'dır, annem, 
Altın yeleli, altın toynaklı ,  
Ak Boz atlı 
Altın Arığ'dır, halam, 
Bükülmez kanatlı Han Pozırah atl ı ,  
Kanlı Kıl ıç'tır, adım ve unvanım . 
Ay Çarık Han söylüyor: 
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3485 -Ya xulax xısxa daa polza, isçerımln: 
Altın çilTnnig Ax Sabdar attığ 
Altın Arığ xıstı körcefıdeebTn, 
irte-para minde k1rlp sıxçai'ı 
Xonıp taa, tünep tee irtçenök.-

3490 Olar İdi çooxtas. turğanda, 
ÇirnTıi üstü çayxal turğandağ, 
Tiglr paarı soolap turğandağ, 
Xayzı -xayzı çirde alıp k"izT 
Oylat kilçetkendeg. 

3495 Çarıx sınğa çitTre oylap kilgen osxas, 
Xadarğan mal oorlazıp, 
Xalıx çon xısxırızıpçadır. 
Çarıx sınnaıi xaydağ sorığ nime, 
Tarınastığ nime azıp odır,-

3500 Alıptar, TzTk pılaza, körglep tur. 
Körgeni le, tai'lnap çapsıpçadır. 
Xannığ Xı lıs, tur kilTp 
Alıp azıra kör tur: 
Çarıx sınnafı in tüzTp odır. 

3505 Attarı çazağ alıp klzT: 
Soxpax xaya çoonındağ osxas. 
Kizek tigey uliindağ osxas. 
Çirdefı xaraox sıraylığ alıp, 
Sırayı nıfı xarazına 

35 1 0  Arnındağı çir x ı rt ız ı  xaral ıp kilçe. 
Al ıptar, TziktT çabızıp, odı rğlabısxannar. 
Ür-as polğanda TzTk azı lıbısxan. 
izıkke sıi'ımin, xırınçaxxa 
Pol ıbızıp, klr kilgen. 

35 1 5  Sırayı nıfı xarazına 
Ax payzai"i ibnlfı isti xaral par turğandağ. 
İzen-mindi tip tapsabısxan , 
Prayzı izen, prayzı mindi tlp tapsapça. 
Al ıptar altı n sireege xofınax 

3520 Sala pirgen, 
Al ıp klzi, pas kilTp, 
Altın sireege od ırıbısxan. 
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-Evet, kulak kısa da olsa duymuştum: 
Al tın yeleli Ak Boz atlı 
Altın Arığ'ı da görürdüm, 
Gelip geçerken bana uğrardı ,  
M isafirim de olmuştu, gece yatıya da kalm ıştı . 
Onlar böyle konuşup duru rlarken. 
Yer sallan ıp, yer yerinden oynar gibi olmuştu, 
Göğün yüksek katlarından gürültüler işitilir gibi olmuştu. 
Herhangi bir yerden bir alp 
Koşarak gelmekteymiş. 
Parlak dağına kadar koşarak ulaşmış gibiydi, 
Otlayan hayvanlar böğürüp, 
Halk, bağı rmaktaymış. 
Parlak dağ ından iradeli, güçlü birşey, 
Şaşkınlık veren birşey aşmaktaym ış, 
Alplar, kapı aralığı ndan biribirini sıkıştırarak bakmışlar. 
Gördüklerinden hayrete düşmüşler. 
Kanlı Kı l ıç,  kalkıp 
Alpın arkasından bakıyor ki, 
Çarık dağından inmektedir. 
Attan inmiş. yaya olan alp, 
Sert kayanın kal ınlığı gibi, 
Taş parçasıyla parçalanmış gibi. 
Topraktan daha kara benizli alpın, 
Yüzünün karalığ ına 
Önündeki toprak parçası karalık katmaktadır. 
Alplar kapıyı kapatıp, oturmuşlar. 
Aradan az mı ,  çok mu geçmiş bilinmez, kapı açı lm ış. 
Kapıdan sığmayan biri, eğilerek, 
İçeri girmiş. 
Yüzünün siyahlığından, 
Güzel ve beyaz evin içi, kararır gibiymiş. 
Selam verip, merhaba, demiş. 
Oradaki herkes selamlar, merhaba diye cevap vermiş. 
Alplar, altın divanda, oturması için, 
Yer göstermişler, 
Alp, onlara yaklaşmış. 
Altın divana oturmuş. 
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Alton alıp ege pazıp polbaan, 
Altın sTreenT ege pazıp odır. 

3525 Azağın xarıstıra tastap, 
Alt ın sTreeni tirep odır. 
SümekçTnner altın stolğa 
As-tamax turğızıbısxan, 
As-tamax çTp odırad ı r. 

3530 Uluğ söögin axsınan tüzTrglen odır, 
KTçTg söögin purn ınan tüzTrglep od ı r. 
Ay Çarıx Xan surça: 
-Xaydağ çirde çirlTgzTn, 
Noo suğda suğlığzıı"i? 

3535 Adan-Tcen kem poldı ,  
Adı-solan noo poldı?
Alıp kTzT çooxtapça: 
-Min ösken, töreen çirTm , 
Çir çabızı çirde, 

3540 Çir pözTgT Xara sınnıri üstünde, 
Altı azır pastığ Xara xaya isitinde 
Pozı töreen, pozı pütken 
Ay Xara Tas min polam. 
l rax-çağın xaydar paracıxpın, 

3545 Altı azı r  pastığ Ax xayanı n  TstTnde 
Pozı töreen, pozı pütken 
Ax Sabdar attığ Altın Arığ xıs 
Minin alar kizTm. 
Anı tTlep, tappin parim.-

3550 Xannığ Xı l ıs, anı istTp, 
Odırğan çirTnde odır polbaan. 
Xann ıı"i ibTnefı sığıp kilgen: 
«Ekey, Altın Arığ çacam, 
Uğaa çabal alıp alarğa tTp tur. 

3555 Altın Arığ çacam xaydağ la 
Çirge parıbısxan, xaydağ la 
Çirde çörçedTr?» 
Tasxar daa tur polbaan, 
Çüreg'f ködTrTITp, pastırğan. 

3560 Ay Çarıx Xannıfi xızı 
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Altmış han oturup, rahat edememişler, 
O, altın divana yayı l ıp oturmuş. 
Ayağın ı  altına al ıp, 
Altın divanı altından tutmaktaymış. 
Kıvrak kızlar altın masaya 
Yemek koymuşlar, 
Yemek yeyip oturmuşlar. 
Büyük kemikleri ağzıyla atmakta, 
Küçük kemikleri burnundan atmaktaymış. 
Ay Çarık Han soruyor: 
-Hangi yerden geldin, nerelisin, 
Hangi sudan geldin, nerelisin? 
Baban, annen kimdir, 
Ad ın, unvanın nedir? 
Alp, cevap verir: 
-Benim doğduğum, büyüdüğüm yer, 
Yerin altında, 
Yeryüzünün zirvesi Kara dağın üstünde, 
Altı zirveli Kara kayanın içinde 
Kendiliğinden yarat ı lmış 
Ay Kara Taş'ım, ben. 
Uzaklara mı, yakına mı gitmişim, 
Altı ayrı zirveli Ak kayanın içinde 
Kendiliğinden, doğan, kendiliğinden yaratı lan 
Ak Boz atlı Altın Arığ, 
Benim alacağım kızd ı r. 
Onu arayıp, bulamıyorum. 
Kanlı Kı l ıç, bunu duyunca, 
Oturduğu yerde duramamış. 
Han ın  evinden çıkıp gitmiş: 
«Hey, Altın Arığ Halam, 
Çok kötü bir alp, Altın Arığ'ı alacağım,  diyor. 
Altın Arığ Halam, nereye 
Gitmiş, nereye doğru 
Gitmektedir?» 
D ışarıda da duramamış, 
Yüreği öfkeyle dolup, yürümüş. 
Ay Çarık Han'ın kızı 
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Çarıx Tananır'i ibTn köre. 
İzTk azıp kir kilze, 
Alton sürmes arğazına çayı l ıp, 
İl ig sürmes irınTne çayı l ıp, 

3565 Çarıx Tana xıs ax payzar'i 
İbTnde aylanıp-ibTrTıTp çör. 
Xannığ Xıl ıs, izennezlp-mindTıezTp ,odır salğan. 
Çarıx Tana altın stolına as-tamax timnebTsken. 
Xannığ Xıl ıstı odırtıp, 

3570 Aarlap-sıylap odı r. 
Xannığ Xıl ıs as-tamax çlp polbaan. 
Annar'i-mınnaı'I as alıp çTp turıbısxan, 
Odır polbin, Tzlkter'i törge 
Pastır çörlp, çooxtap tur: 

3575 -Xannırı-pignTrı palazı Çarıx Tana, 
Altın çilTnnTg, alt ın tuyğaxtığ 
Ax Sabdar at kördlr'i me? 
Ax Sabdar att ığ Altın Arığ xıstı 
PTree çirde istin me? 

3580 PTree çirde kördTri mi? 
Çarıx Tana çooxtapça: 
-Ya Altın Arığ xıs 
i rte-para minde xonıp irtçeı'i ,  
P'istTri çirge kilbin, 

3585 Altı çılğa ı,;it pard ı ,  
Altı ç ılğa çitkence, ispedlm, körbedTm.
Olar Tdi çooxtas turğanda, 
Xayzı-xayzı çirde 
Altın çilinnig Ax Sabdar attıı'i 

3590 1igTrtT tTgTrep, sağbazı istTITbTsken. 
l raxxı çirde Altın Arığnıı'I 
KöögT, ır ı istTıTbTsken. 
lrax tTgTreen Ax Sabdar at 
Çağın sabı l ıp odır, 

3595 lrax kögleen Altın Arığ 
Çağın köglep-sarnap odır. 
Çarıx sınnıı'I üstüne 
Ax Sabdar at sığara oylaan 
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Çarık Tana'nı n  evine doğru. 
Kapıyı açıp girince, görür ki, 
Altmış saç örgüsü sırtına dökülen, 
Elli saç örgüsü omuzuna dökülen, 
Çarık Tana, güzel ve beyaz 
Evinde sal ınıp durmaktadır. 
Kanl ı  Kı l ıç, selamlaşıp, oturmuş. 
Çarık Tana, alt ın masaya yemekler koymuş. 
Kanlı Kı lıç'ı oturtup, 
Ağırlayıp, ikramda bulunuyor. 
Kanlı Kı l ıç, yemek yiyememiş. 
Yemeklerden isteksizce azıcık yiyip kalkmış, 
Oturamamış, kapıdan odanın yukarı tarafına doğru 
Yürüyüp dururken, söyler: 
-Hanın, beyin çocuğu Çarık Tana, 
Altın yeleli, altın toynaklı 
Ak Boz atı, gördün mü? 
Ak Boz atlı Altın Arığ'ı 
Hiç duydun mu? 
Herhangi bir yerde gördün mü? 
Çarık Tana cevap verir: 
-Evet, Alt ın Arığ 
Buradan geçerken, bende kalıp gece de yatardı ,  
Bizim buralara gelmeyeli, 
Altı yıl dolmak üzeie, 
Altı yı ldır, hakkında birşey duymadım, onu görmedim. 
Onlar böyle konuşurlarken, 
Herhangi bir yerde 
Altı n  yeleli Ak Boz at ın 
Nal  sesleri, kişnemesi duyulmuş. 
Uzaklarda bir yerde Alt ın Arığ' ın 
Şarkıları, nağmeleri duyulmuş. 
Ak Boz atın uzaktan duyulan nal sesleri 
Yakınlaşmaya başlamış, 
Alt ın Arığ' ın uzaklardan gelen şarkıları, 

Yakından duyulmaya başlamış. 
Parlak dağının üstüne 
Ak Boz çıkmak için koşmuş. 
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Aalrn köre. ırlap-köglep kilçe. 
3600 Xannığ Xıl ıs, izik azıp, körze, 

Alt ın Arığ çacazınnıı'\ izlrlgT uluğ. 
Ax Sabdar attın  ol-pu sarina 
Sabıl ıp, köglep-sarnap ki l ir. 
Uluğ aalnı arali kilgen, 

3605 Ax payzan ibnTfi alnına çitken, 
Ax Sabdar attan tüzTp, 
Ax sabdar attı palğabin, 
Açıx tinin arta tastap, 
lr ın ı rlap, kögTn köglep, 

361 O Çarıx Tananın ibTnzer ki l ir. 
Çarıx Tananıı'\ ibTne kögli sarni kTrgen . 
• v v lzıkten kirgen Altın Arığ 
Törge çitTre köglep parıbısxan, 
Törden aylanıp, Altın Arığ 

361 5 Xannığ Xıl ıstı anda kör salğan. 
-İzen me mindi be irkem-kincem 
Xannığ Xı l ız ım,-tTp köglebök turadır.
Çobağa töreen Altın Arığ çacafi 
Çonnıfi üçün çobal çörçededlr. 

3620 Çobalçatxan çonnı çobağdafi köp azırd ım.  
İnege töreen Altın Arığ çacafi 
İlnTfi üçün köp ineldT. 
İnelçetken çonnı amır çurtxa sığardım. 
Altı xannıfi çirTne çitTre çörTp, 

3625 Altın Arığ çacafı 
Araçon astı TzTblsken. 
Xannıı'\ Xıl ıs irkem, 
Çir tarınma, -tip köglep turad ır. 
Xannığ Xıl ıs 

3630 Alt ın Arığ çacazın tızıp turadır: 
-Altı n  Arığ çaca, 
Tıfı ı rlaba za, t ın köglebe ze! 
Çir çabızı çirdefi 
Uğaa çaba! alıp sığıp kilgen. 

3635 Altı azır pastığ Xara xayanıı'\ TstTnde 
Pozı töreen Ay Xara Tas, 
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Köye doğru, şarkı söyleyerek geliyormuş. 
Kanlı Kı lıç, kapıyı açıp bakmış ki, 
Alt ın Arığ Halası çok sarhoştur. 
Atı Ak Boz'u bir o tarafa, bir bu tarafa 
Sürüp, şarkı söyleyerek geliyor. 
Büyük köyün içinden geçiyor, 
Beyaz ve güzel evin önüne gelmiş, 
Ak Boz'dan inip, 
Atın ı  bağlamadan, 
Dizgini arkaya atıp, 
Şarkısını söyleyerek, 
Çarık Tana'nın evine gelir. 
Çarık Tana'n ın evine şarkı söyleyerek girmiş. 
Kapıdan giren Alt ın Arığ, 
Baş köşeye kadar şarkı söyleyerek gitmiş, 
Baş köşeden dönen Altın Arığ, 
O zaman Kanlı K ı l ıç'ı görmüş. 
-Merhaba, tatlı yavrum, 
Kanlı Kı l ıç' ım, diye şarkı söylüyor. 
Dertlere derman olmak için yaratı lmış Altın Arığ Halan 
Halkın için üzülmektedir. 
Dertli halkı, sıkıntılarından çok defa kurtardım. 
Üzüntüleri gidermek için yaratılan Altın Arığ Halan 
Ülkesi ve halkı için çok ıztırap çekti. 
Muztarip halka, rahat ve huzurlu hayat verdim. 
Altı hanın yurduna kadar gidip, 
Altın Arığ Halan 
Lezzetli içkiyi içti. 
Kanlı Kı lıç, nazlı yavrum, 
Hiç kızma, diye şarkı söylemektedir. 
Kanlı Kı l ıç, 
Altın Arığ Halasına kızmış: 
-Altın Arığ Hala, 
Yüksek sesle şarkı söylemesene! 
Yerin altından 
Çok kötü bir alp çıkıp geldi. 
Altı ayrı zirveli Kara kayanın içinde 
Kendiliğinden yaratılmış Ay Kara Taş, 

239 



Sini alarğa tip tur. 

istlp nime salbazın, çaca kTzl, 
Tıli ırlaba.-

3640 Altın Arığ ırlap tur: 
-İrkem-kincem Xannığ Xı l ıs, 
Pir dee nimedeti xorıxpa. 
Ay Xara Tasxa min parıbıssam, 
Çisteti polar Ay Xara Tas-

3645 Xannığ Xılıs toxtal polbin tur: 
-Altın Arığ çaca klzi, tırı ırlaba, 

Tırı köglebe! 
Ay Xara Tas is salar, 
Ugaa sırayı daa xara çirden xaraox.-

3650 Altın Arığ, ırın ırlap, 
Kögin köglep, sıx çörTbTsken. 
Ay Çarıx Xannıı'i ibln köre, 
llger pas1ım tip, tödrr pazıp, 
TödTir pastım, tlp, Tlger pazıp, 

3655 lrli-kögli çitken. 
Ay Çarıx Xannırı 1zTgTn aza tas!abızıp, 
lzTk1eti kTrgen Alt ın Arığ 
Törge çitire köglep parıbısxan: 
Törden aylanıp, Altın Arığ 

3660 Ay Xara Taslı anda körgen. 
Ay Xara Tastıti al nına pas kilTp, 
Köglep tur Aftın Arığ: 
-Çi rnTti çabızı çirde, 
Altı azır pastığ Xara xayada 

3665 Sin töreezln, Ay Xara Tas. 
Çir çabızı çirde, 
Sin alıp, çurtir 
Pozıfıa tööy xara aynalar 
Çox polğan ma, Ay Xara Tas? 

3670 Altı azır past ığ Ax xayanır'i istinde 
Pozı töreen Altın Arığnı 
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Seni alacakmış. 
Beni duyamazsın hala, 
Yüksek sesle şarkı söyleme. 
Altın Arığ şarkı söylemeye devam eder: 
-Canım yavrum Kanlı Kı l ıç, 
Hiçbir şeyden korkma. 
Ben, Ay Kara Taş ile evlenirsem, 
Ay Kara Taş , enişten olur. 
Kanlı Kı l ıç onu susturamaz: 
-Altın Arığ Hala, şarkı söyleme, 
Yüksel< sesle şarkı söyleme! 
Ay Kara Taş duyacak, 
Yüzü, kara top raktan daha karadır. 
Altın  Arığ, şarkısını söyleyerek, 
Türküsünü söyleyerek, çıkıp gitmiş. 
Ay Çarık Han'ın evine doğru, 
İleriye ad ım atıyorum diye, geriye ad ım atarak, 
Geriye ad ım atıyorum diye, il eriye adım atarak, 
Şarkı-türkü söyleyerek oraya ulaşmış. 
Ay Çarık Han'ın kapısını açıp, 
Kapıdan giren Altın Arığ 
Baş köşeye kadar şarkı söyleyerek gitmiş:  
Altın Arığ, baş köşeden dönünce, 
Ay Kara Taş'ı o zaman görmüş. 
Ay Kara Taş'ın önüne yaklaşıp, 
Şarkı söylemeğe başlamış Altın Arığ: 
-Yerin dibinde, 
Altı ayrı zirveli Kara Kaya'da 
Sen doğdun, Ay Kara Taş. 
Yerin dibinde, 
Sen ey alp, evlenmek için, 
Kendine benzer, kara şeytanlar 
Yok muydu, Ay Kara Taş? 
Altı ayrı zirveli Ak kaya'nın içinde, 
Kendiliğinden yarat ılmış Altın Arığ'ı 
Almak için çıkıp gelmişsin, Ay Kara taş! 
Alt ın Arığ, Ay Kara Taş'a vurmuş, 
Ülker yı ldızı  kaymış, 
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3675 Ay Xara Tas, çirge sarsıx xolınarı 
Tayanıp-çölenlp, tur parğan, 
Altın Arığnı çağa-pastan xapxan. 
Çağa-pastan xabızıp, tartızıbısxannarında, 
Küler xazannafi arağa nime tög11 xalğan. 

3680 Alt ın stola oyda töbin tüs xalğan. 
Anda çı ılğan alıp 
Ax payzafı ibdefi tooza sığara oylasxan, 
Atları na allanıp, 
Xazıp tizip çügür turadır, 

3685 Körgen nime, pularnı körzTn, 
İsken nime, pularnı issTn tip, 
Alıp külükter özen-çilennefi 
Tizlp çörTbTskenner. 
Altın Arığnaıi Ay Xara Tas 

3690 Tudıza-xabıza sıxxannar. 
Çarıx sınnın üstüne 
Tudıza-xabıza sıx kilgenner. 
Anda xabızıp, anda tartıs turlar. 
Çağa-pastan xabıs polbin, 

3695 Çarım künge çağın çördTler. 
İdek-pastafi xabıs polbin, 
Tk1 künge çağın çördTler. 
Çarım künnlfi pazında, 
Çağa-pastan xabızıp, 

3700 Çazı çirge sabıl parıp, 
Tastas turlar. 
TkT künnirı pazında, 
İdek-pastafi xabızıp, 
Uluğ sınnıfi üstünde tastas turlar. 

3705 Uluğ asxır çTli s ın ı rz ıp çörler, 
Uluğ puğa çili östes çörler. 
Altı künnTrı pazında 
Altın Arığ, ırın ı rlap, 
Kögln köglebTsken: 

371 O -Adaıimınaıi Ay Xara Tas, 
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Ay Kara Taş, yere bir eliyle 
Dayanıp, durmuş, 
Alt ın Arığ' ı  yakasından tutmuş. 
Yakasından kavrayarak, çektiğinde, 
Büyük küpten rakı dökülmüş. 
Altın masa devri lmiş. 
Orada toplanan alplar, 
Güzel ve beyaz evden koşarak çıkmışlar, 
Atlarına binerek, 
Kaçışıp, koşuşturmuşlar, 
Görmek isteyen, onları görsün, 
Duymak isteyen, onları görsün deyip, 
Cesur alplar, atlarından 
İnip gitmişler. 
Altın Arığ i le Ay Kara Taş, 
Vuruşarak, güreşerek d ışarıya çıkmışlar, 
Parlak dağın ın üzerine 
Vuruşa vuruşa çıkmışlar. 
Orada vuruşup, orada kapışmışlar. 
Birbirlerine boyunların ı  kaptı rmadan, 
Yaklaşık yarım gün boyunca dolaşmışlar. 
Birbirlerine bacakların ı  kaptırmadan, 
Yaklaşık  iki gün boyunca dolaşmışlar. 
Yarım günün sonunda, 
Boyunlarından kapışıp, 
Düzlüğe çıkıp, 
Atışmışlar. 
İki günün sonunda, 
Bacaklarından kapışıp, 
Yüce dağın üzerinde atışmışlar. 
Kocaman aygır gibi sesler çıkarıyorlarmış, 
Kocaman boğa gibi sesler çıkarıyorlarmış. 
Altı gün geçtikten soma, 
Altın Arığ ,  şarkısını söylemiş, 
Türküsünü söylemiş: 
-Haddini bilmeyen Ay Kara Taş, 
Şimdi ben seni, öbür tarafa atayım. 
Öbür taraftaki birini, 
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Anda xattanıp alazın !  
Odıra tüzlp, Altın Arığ 

371 5 Ay Xara Taslı ködTrTbTsken. 
Xarğanadaı'i xabındırbaan, 
Xara sarıptaı'i t ı ındırbaan, 
Xan tigTr paarına kÖdlr parıb ısxan. 
Altı aylanıp, çiti ibTrTITp, tastaan. 

3720 Xara çirge çitkende 
As-piıTn azıra tepken, 
Arğa-moynın sıı tepken. 
Açiin tartıp, xısxırıp, 
Aarın tart ıp, östep, 

3725 Ay Xara Tas anda ölTp, 
Anda çadıp xalğan. 
Altın Arığ aal-xağ ırtxa 
inip tüsken. 
Xannığ Xıl ıs, Ay Çarıx Xan, udur kiıTp, 

3730 izennezTp-mindTlezip, 
Altın Arığ alıp xıstı 
Ay payzan ibge kirgenner. 
Ay Çarıx Xan Xannığ Xı l ısxa 
Çarıx tanazın anda pirlbTsken. 

3735 Toozılbastağ , toy pol ıbısxan, 
Tolay çanı çıı l parğan. 
Alt ın  Arığ toyda-çırğalda 
Arağa TzTp, xatap köglebTsken. 
Togıs künnTıi pazında 

3740 Toy toozı l ıp, !olay çon tarap parğan. 
Toyda Tsken Alt ın Arığ 
Toxtabin Tsçe. 
Uluğ aalda Alt ın  Arığn ı  
Arğal çon aallatçadadır. 

3745 Alt ın  Arığnırı ı rın t ıt'\nirğa, 
Xalıx albat çonı 
Uluğ aaln ıı'i TstTnde 
Xara-künörte Alt ın Arığnı xoop çörler. 
Xanrıığ Xı l ıs çörerge, nanarğa 

3750 Alt ın Arığ çacazın sağ ıp polbinçadır. 
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Orada han ım olarak al ırsın! 
Biraz oturduktan sonra, Alt ın Arığ, 
Ay Kara Taş'ı yukarı kaldırmış. 
Söğüde değdirmeden, 
Kara sarp yere dokundurmadan, 
Gökyüzünün derinliklerine doğru kaldırmış. 
Altı defa döndürüp, yedi defa çevirip, atmış. 
Kara yere düştüğünde, 
Belini bedeninden ayırmak için tekmelemiş. 
Boynunu, ensesinden kırmak için tekmelemiş. 
Acılar içerisinde, bağı rarak, 
lztı rap çekip, inleyerek, 
Ay Kara Taş, o anda ölmüş, 
Orada, yere serilmiş. 
Altın Arığ, köye, kente 
İnmiş. 
Kanlı Kılıç ve Ay Çarık Han, karşıdan gelerek, 
Selam verip, selamlaşmışlar, 
Kahraman kız, Altın A.rığ'ı 
Güzel ve beyaz eve götürmüşler. 
Ay Çarık Han, Kanlı Kı l ıç'a 
.Kızı Çarık Tana'yı hemen vermiş. 
Bitmeyecek düğün olmuş, 
Çeşitli halklar toplanmış. 
Altın Arığ, düğünde, şenlikte 
Rakı içip, gene şarkıs ın ı  söylemiş. 
Dokuz günün sonunda, 
Düğün bitmiş çeşitli halklar dağılmış, gitmiş. 
Düğünde içmeğe başlayan Altın Arığ, 
Durmadan içmiş. 
Altın Arığ'ı, büyük köyde 
Çok sayıda halk misafir etmekteymiş. 
Altın Arığ'ın şarkısını dinlemek için, 
Bütün halkı 
Büyük köyün içinde 
Gece-gündüz Alt ın Arığ'ı takip ediyorlar. 
Kanlı Kı l ıç, gitmek, eve dönmek için, 
Altın Arığ Halasın ı  beklemekteyrr'ş. 
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Pir kün, xaraağı tün pol parğanda, 
Çarıx Tana çooxtapça: 
-Alğan klzlm Xannığ Xı l ıs ,  
Uluğ alıptıfi arığ t ın ı ,  

3755 Arığ çulazı pozında
.
pola çoğ ı l  ba? 

Xannığ Xılıs, tarınıbızıp, tura segTrgen: 
-Adarımınaı\ Çarıx Tana, 
Uluğ alıptıri arığ t ının, 
Arığ çulazın xaraağı tünde 

3760 Minneri xaydi surdırı?
Çarıx Tana çooxtapça: 
-Min paya könörte çacarinıri 
lr ın tırınirğa parğabın. 
Uğaa çaxsı ırlap turğan. 

3765 Çon, anırı ırına sabıl ıp, t ırınaan, 
İbge sırimaan çon, 
İb aylandıra turıp, t ırınap turğan, 
Pir xazan sıbacarı iney, 
Alnında turıp, ı rlap !urgan: 

3770 «Uluğ alıptırı arığ t ın ı ,  
Arığ çulazı pozında pola çoğı l  
Tip iskebln, 
Adafimınafi, Altın Arığ 
Sinin de arığ t ın ın 

3775 Pozıfida polbas» 
Çacannırı izlrlggT uluğ od ırçatxan. 
Tafi pTıbes polğan ma, 
Pazın ködlrlp, çooxtapçatxan: 
"Ya, kirim, sinTrı çooğıı'i  sın ,  

3780 Uluğ alıptırı arığ t ın ı ,  
Arığ çulazı pozında polar çoğ ı l .  
Minim arığ t ınım, 
Arığ çulam pozımda çoğı l .  
Minlrı arığ tın ıma 

3785 Pu çirde çider nime çoğı l .  
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Bir gün, gece karanlık olduğu zaman, 
Çarık Tana söylüyor: 
-Aldığ ım bey, Kanl ı  Kı l ıç, 
Büyük alpın temiz canı, 
Asil ruhu kendisinde olmaz mı? 
Kanl ı Kı l ıç, kızarak kalkmış: 
-Neden, Çarık Tana, 
Büyük alpın temiz canını , 
Asil ruhunu karanlık gecede, 
Neden bana sordun? 
Çarık Tana söylüyor: 
-Ben biraz önce, gündüzün, halan ın 
Şarkısını dinlemek için gitmiştim. 
Çok güzel şarkı söylüyordu. 
Halk qnun şarkısına kapılmış, onu dinleyen, 
Eve sığmayan halk, 
Evin çevresinde durup, onu dinliyordu, 
Bir küp rakıyı hazırlayan yaşlı kadın, 
Karşısında durup, şarkı söylüyordu:  
«Büyük alpın temiz canı, 
Asil ruhu kendisinde olmaz 
Diye, işitmiştim, 
Altın Arığ, mutlaka , 
Senin de temiz canın 
Kendinde değildir . .. 
Halanın şarhoşluğu artmışt ı .  
Şuurunu kaybetmiş olabilir mi ,  
Başını kaldırıp, dedi ki : 
«Evet, nineciğim, söylediğin doğrudur, 
Büyük alpın temiz canı ,  
Asil ruhu, bedeninde olmaz. 
Benim temiz canım, 
Asil ruhum bedenimde değildir. 
Benim asil canıma 
Burada, yetişip alacak kimse yoktur. 
Kanatlı kuşun, 
Üç defa mola vererek ulaşabileceği yerde, 
Güçlü av hayvanlarının, 
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Üs xati tülep çider çirde-
3790 Çir pözigi Ax sın. 

Çir pözigT Ax sınnın üstünde 
Altı azır  pastığ Altın xaya. 
Alt ın xayada TkT pastığ altın tüktTg 
At pazındağ altın köök-

3795 Minin arığ t ınım, 
Arığ çulam» ,  -tipçetken. 
Altın Arığ, Tdi ırlap, ır ın toosxanda, 
Min ibzer nandıra çügirTbTskem. 
Min sinnefi anı surdım, tarınıbıstın ma?-

3800 Xannığ Xı l ıs çooxtanğan: 
Altın Arığ Çacam 
Noo nimee çooxtabıst ı ,  
Noo nimee suulabıstı?-
Tımnene tartıp al ıp, sığara oylaan. 

3805 Xaraağ ı tünde aal arali oylap kilir. 
Uluğ ibnTıi TstTnde Altın Arığ 
Çacazı anda köglepçe. 
Çit kilze, ibge sıfirnaan çon, 
İbni üs xurçi aylandıra turıbısxan. 

381 O Altın Arığnı Fi ı rı n tı finap turlar. 
Xannığ Xıl ıs, çonnı xıya itklep, kTr kilgen. 
İb toldıra çon Altın Arığ ıfı 
lr ına sabıl parğan. 
Altın Arığın ırına 

381 5 N ırnzax paarlığ ı  kizTler ılgasçadadır, 
Xatığ paarl ığ klzTler xatxırızıpçadad ır. 
Xannığ Xıl ıs Altın Arığ çacazın, 
Xoldafı xaap. tartxan. 
Alt ın Arığ Xannığ Xıl ıstı kör salğan. 

3820 Pazın ködlrlp, çooxtapçatxan: 
-İrkern-kincern Xannığ Xı l ıs, 
Xarağı tünde xaydar çörçezTıi? 
Xannığ Xı l ıs: 
-Çör, çaca kTzT,-tTpçe-

3825 Ax ibge çiteebTs, 
Anda çooxtirn. 
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Üç defa mola vererek yetişebileceği yerde, 
Yeryüzünün zirvesi, Ak dağ vard ır. 
Yerin zirvesi Ak dağın üzerinde 
Altı ayrı zirveli Alt ın kaya vardır. 
Altın kayada iki başlı, altın tüylü, 
At başı büyüklüğünde, altın guguk kuşu var, 
Benim temiz canım, 
Asil ru hum, o kuştur,,, diyordu. 
Alt ın Arığ, şarkısını  böyle söyleyip bitirince, 
Ben koşarak eve döndüm. 
Bunu sana sorduğum için, öfkelendin mi? 
Kanlı Kı l ıç, cevap verir: 
-Altın Arığ Halam 
Neden böyle söyledi, 
Neden böyle konuştu? 
Haz ı rla:ıarak, ç ıkıp koşmuş. 
Karanl ık gecede köyün ortasından koşmaktaymış .  
Büyük evin içinde Altın Arığ 
Halası o zaman şarkı söylemekteymiş. 
Oraya ulaştığında, eve sığmayan halk, 
Evin etraf ında üç sıra olup oturup, 
Altın Arığ' ın şarkısını dinliyormuş. 
Kanlı Kılıç, halkı yararak. içeri girmiş. 
Evi dolduran halk, Altın Arığ' ın  
Şarkısına eşlik ediyormuş. 
Alt ın Arığ'ın şarkısını  dinlerken, 
Yufka yürekliler ağl ıyormuş, 
Katı yürekliler gülüyormuş. 
Kanlı Kılıç, Altın Arığ Halasını, 
Elindan tutarak çekmiş. 
Altın Arığ ,  Kanl ı  Kıl ıç' ı  görmüş. 
Başını kaldırıp, cevap vermiş: 
-Tatlı yavrum,  Kanlı Kılıç. 
Karanl ık gecede nereye gidiyorsun? 
Kanl ı  Kıl ıç: 
-Yürü, Halacığı m, demiş. 
Beyaz eve gittiğimiz 
Zaman söyleyeceğim. 
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Altın Arığ çacazın al çörlbisken. 
Argal çan anda çada xalğan. 
Ax payzafı ibine çitlr kilgen, 

3830 İbge kir killp, stal kistlne adırtısısxan. 
Çarıx Tananı xaldafı xapxan, 
Altın Arığnıfi alnında turgızıbısxan: 
-Çe çaaxtap pir nime körgezlfı 
Nime iskezin?-

3835 Çarıx Tana anda çaaxtapça: 
-Ya, Xannığ Xı l ıstırı çacazı, 
Kiçeegl künde min 
Sinin ırın t ıfinirğa parğam. 
izTriri uluğ, pazıri tüzlp adırğan. 

3840 Xazan sıbacarı kiri i ney, 
Alnında turıp, ı rlap turğan: 
«Uluğ Alıptııi 
Arığ çulazı pazında palar çağı l ,  
SinTrı dee arığ çulafı, 

3845 Arığ t ın ııi pazında palbazax» .  
S in ,  pazıri ködTrlp, çaaxtapçatxazırı :  
«Ya, kirim, sinin çaagıı"ı  s ın .  
Uluğ al ıptıı"ı arığ t ın ı ,  
Ar ığ çulazı pazında pala çağı l .  

3850 Minlrı dee arığ t ın ım, 
Arığ çulam pazımda çağı l .  
MinTrı arığ tınıma 
Pu çirde çider nime çağ ı l .  
Xanattığ xus üs puzurap çider çirde, 

3855 Xarsaxtığ arı üs xati tülep çider çirde, 
Çir pözlgT Ax sın. 
Ax sın ın üstünde 
Altı azır pastığ Alt ın xaya. 
Altın xayada TkT pastığ altın tüktlg, 

3860 At pazınça alt ın köök xus» 
Tlp çaaxtapçatxazıı"i .  
Pilbes izTrTk palgazııi ma, 
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Altın Arığ halasın ı  alıp gitmiş. 
Sayısız halk, orada kalmış. 
Güzel ve beyaz eve ulaşmışlar, 
Eve girip, halasını masan ın başına oturtmuş. 
Çarık Tana'n ın  elinden tutup, 
Altın Arığ' ın karşısına çıkarmış:  
- Haydi, söyle ne gördün, 
Ne duydun? 
Çarık Tana o z

'
aman cevap verir: 

- Peki, Kanlı Kıl ıç' ın  halası, 
Dün, ben 
Senin şarkını dinlemek için gittim. 
Çok şarhoştun, başın düşüyordu. 
Rakı haz ırlayan yaşlı kad ı n, 
Karşında durup, şarkı söyledi : 
«Büyük alpın 
Asil ruhu bedeninde olmaz, 
Senin de asil ruhun, 
Temiz canın bedeninde değil ... 
Sen, başın ı  kaldı rıp, cevaplad ın: 
«Evet, nineciğim, senin sözün doğrudur. 
Büyük alpın temiz canı, 
Asil ruhu bedeninde olmaz. 
Benim de temiz canım, 
Asil ruhum bedenimde değil. 
Benim temiz can ıma 
Burada ulaşacak kimse yoktur. 
Kanatlı kuşu n üç defa mola vererek ulaşacağı yerde, 
Güçlü av hayvanlarının üç mola vererek yetişeceği yerde, 
Yeryüzünün zirvesi Ak dağ var. 
Ak dağın üzerinde, 
Altı ayrı zirveli Altın kaya var. 
Altın kayada , iki başl ı, altın tüylü, 
At başı büyüklüğünde guguk kuşu var», 
Diye cevapland ı rdın. 
Şuurunu kaybedecek kadar sarhoş muydun, 
Akl ın yerinde miydi, bilmiyorum. 
Altın Arığ ,  ayağa kalkıp, 
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3865 Paza xatap odıra tüs tur: 
-PTr dee nime plıe çoğ ılbın. 
Xaydağ noo nimee çooxtabıstım ı
Sarğala tan atıp, 
Sağıla kün sıxçadır. 

3870 Altın Arığ TzeebTne� 
lrax körcerı kün köstlg 
Sığarıp alğan, 
Anınarı körTp, odırıbısxan: 
Aalda pir ibnTrı tünügTneı'ı, 

3875 Kök tüdün çTli , TzT-çolı 
Sülüp tigTrzer ködTrlffp parıbısxan. 
İzin Tstep, çol ın çollap, kör parçatsa. 
Altı künnTg çirge çit parıbısxan. 
Ala çılan teerTzTneı'i itken 

3880 Altı xanatt ığ, altı xıylağlığ, 
Tınnığ kibTske odı r  salğan. 
Pora Nind altı xıylaan tolğap parça. 
Alt ın Arığ ırax körceı'i 
Kün köstTgin TzeebTne suğıbısxan. 

3885 -İrkem-kincem Çarıx Tana 
Plree uluğ arax nimeıTg 
Arağa pirTbTstek.-
Xannığ Xıl ıs aldan tur: 
-Çaca kTzT, çörTbTs-

3890 Çarıx Tana ala saraa toldıra 
Arağa urıp, alnına turg ızıbısxan : 
Çe pTreenT izTp al.-
Altın Arığ tooza TzTbTsken,  
Paza xatap TzTrTbTsken :  

3895 İrkelerTm, paza pTreenT pirTbTzTrıer. 
Çobağa töreen Altın Arığ TzlbTssTn: 
Paza slrernTı'i xolıiiardaı'i 
Araçon astı 
izerbTn me, TspespTn me?-

3900 irTk-çarıx pirbeen, 
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Tekrar oturmuş: 
-Hiçbir şey hatırlamıyorum. 
Nasıl böyle konuşmuşum! 
Tan atmaya başlıyor, 
Güneş parlayarak doğuyormuş, 
Altın Arığ, cebinden 
Uzaklara bakmaya yarayan dürbününü 
Çıkarıp, 
Onunla çevreye bakıp duruyormuş: 
Köyde bir evin bacasından, 
Mavi duman gibi, bir iz 
Ufka doğru uzanıyormuş. 
Bu izi sürerek, 
Altı gün sürebilecek bir mesafeyi gözüyle takip etmiş. 
Ala yılan derisinden yapılan 
Altı kanatl ı ,  altı dizginli, 
Canlı halıya binmiş. 
Para Ninci , altı kanatlı dizginini doluyormuş. 
Altın Arığ uzaklara baktığı 
Dürbününü cebine koymuş. 
Sevgili yavrum, Çarık Tana 
Bize büyük bir şeyle 
Rakı verir misin? 
Kanlı Kı l ıç, karşı çıkar: 
-Halacığım, gidiniz. 
Çarık Tana, kadehini doldurup, 
Rakıyı, önüne koymuş. 
-Al ınız, biraz içiniz. 
Altın Arığ, hepsini içmiş. 
Yeniden sarhoş olmuş: 
Yavrularım, biraz daha veriniz. 
Çile için yaratı lmış Altın Arığ içsin: 
Gene sizin elinizden 
Leziz içki 
İçer miyim, içmez miyim? 
ister istemez, 
İkincisini doldurup vermişler. 
Alt ın Arığ, ikincisini içip, 
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lrın ırlabısxan, 
KögTn kögleblsken. 

3905 Timin timnenibisken, 
SümTn sümnenTbTsken. 
Sığarğa aylan parıp, 
Paza xati aylan kildi: 
-İrkelerTm, paza pTreenT 

391 O PirTböglzTıier, ITzibök alim. 
Paza aylan ki!Tp, araçon astı 
izerbTn me, TspespTn me!
ÜzlncTzTn pir1bögTskenner. 
Altın Arığ'nırı izTrTgT 

391 5  Uluğ polıbısxan. 
Xannığ Xıl ıs, xoltıxtap, 
Sığar kilgen. 
Ax Sabdar at al ın tuyğaxnaı'i 
ÇirnT çara tı rbap tur. 

3920 Alın sanmaynı aça tastap, aylan tur. 
Altın Arığ Ax Sabdar atxa altanıbısxan. 
lrlap-köglep tur: 
İrkem-kincem, Xannığ Xılıs, 
Pir dee nimederı xorıxpa, 

3925 Altın Arığ çacaı'i aylanar.
At üstüneıi iı"ley kiffp, 
Xannığ Xıl ıstı xaap, 
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Şarkısını söylemiş, 
Türküsünü söylemiş. 
Alacağı şeyleri hazırlamış, 
Eksiklerini tamamlamış. 
Çıkmak için dolanmış, 
Tekrar geri dönmüş: 
-Yavrularım, biraz daha 
Veriniz, içeyim. 
Tekrar dönüp, leziz içkiyi 
içer miyim, içemez miyim! 
Üçüncüsünü vermişler. 
Altın Arığ'ın sarhoşluğu, 
Artmış. 
Kanlı Kı lıç, kolundan tutup, 
D ışarıya çıkarmış. 
Ak Boz, ön toynağ ıyla 
Yeri kazıp duruyormuş. 
Dizginlerini açmak için, dönüp duruyormuş. 
Altın Arığ, Ak Boz'a binmiş. 
Şarkısını söylüyormuş: 
-Sevgili yavrum, Kanlı Kıl ıç, 
Hiçbir şeyden korkma, 
Altın Arığ Halan geri dönecek. 
At üzerinde gelip, 
Kanl ı Kıl ıç'ı tutup, 
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Üs xati çoğar ködlrlp, 
Üs xati oxsanıp, 

3930 Ax Sabdar adın aylandıra tartıbısxan. 
Aarxı sınnıfı ortı oliina 
Çitire oylat parıp, 
Ax Sabdar adın aylandıra tartıp, 
Paza nandıra oylat kilgen. 

3935 Xannığ Xıl ıstıı'i al ında tura tüzTp, 
Alt ın Arığ ırlap-köglep turadır. 
Altın Arığnıfı ırına 
Uluğ aalda uluğ-turığlar 
Toozazı ılğas turadır. 

3940 Ax Sabdar at kTstep turadı r. 
Ax Sabdar att ıı'i kTsteenlne 
Çazaa çayı! parğan asxırlığ 
Çılğılar öörlnefı klstes turadır. 
Xannığ Xıl ıstı xoltıxtafı xaap, 

3945 Üs xati çoğar ködTrTp, 
Üs xati oxsan ıp, 
Ax Sabdar adın aylandıra tartıbısxan. 
Aarxı s ınnıı'\ üstüne sığara oylat parıp, 
Aylan ki llp, paza nandıra oylat kil ir. 

3950 Ax Sabdar at Xannığ Xıl ıstıı'i 
Alnında tura tüsken. 
Çir körlp, p ı rg ır  turadır. 
Tigir körlp, kTstep turadır. 
Ax Sabdar attın kTsteenlne 

3955 Asxırlığ çılğı lar, 
Çabağa-xulun xalbin, 
Toozazı klstes tu radır. 
inek, tox puğalar, torbax-pızo xalbin, 
Toozazı mustas turadır. 

3960 Uluğ aalnıfı Tstlnde 
Altın Arığn ıfi ırına 
Argal çon, olğan-uzax oorlas turadır. 
-İrkem-kincem, Xannığ Xılıs, 
Pir dee nimedefi xorıxpa, 

3965 Aylanar çi Altın Arığ çacan. 
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Üç defa yukarı kaldırıp, 
Üç defa öperek, 
Ak Boz'un başını çevi rmiş. 
Gerideki dağ ın  ortadaki vadisine 
Kadar at koşturarak gidip, 
Ak Boz'u döndürüp, 
Yeniden geri gelmiş. 
Kanlı Kı l ıç'ın önünde durup 
Altın Arığ, şarkılar, türküler söylemiş. 
Altın Arığ'ın şarkısını duyan 
Büyük köydeki yaşlı ve genç, 
Herkes. ağlamaktaymış. 
Ak Boz kişniyormuş. 
Ak Boz'un kişnemesini duyan, 
Vadiye yayılmış aygır l ı  
At sürüsü kişnemeye başlamış. 
Kanl ı Kı l ıç'ın koltuğundan tutup, 
Üç defa yukarı kaldı rıp, 
Üç defa öpüp, 
Ak Boz'un dizginini çekerek, döndürmüş. 
Gerideki dağın üzerine çıkmak için koşup, 
Dönüp , tekrar geri geliyormuş. 
Ak Boz, Kanlı Kıl ıç'ın 
Önünde durmuş, 
Yere bakıp, sesler çıkarıyormuş. 
Göğe bakıp, kişniyormuş. 
Ak Boz'un kişnemesini duyan 
Ayg ırl ı  yılkılardaki, 
İki ve üç yaşındaki atların 
Hepsi kişneyip durmuşlar. 
İnekler, tok boğalar, iki yaşındaki buzağıların 
Hepsi böğürüşüp durmuşlar. 
Büyük köyün içinde 
Altın Arığ'ın şarkısını duyan 
Çok sayıda insan, çoluk-çocuk ağlamaktaymış. 
-Sevgili yavrum, Kanl ı Kı l ıç, 
Hiçbir şeyden korkma, 
Mutlaka dönecektir, Altın Arığ Halan. 
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Kiler çi Alt ın Arığ çacaı'\. 
Adal'\ çirTne çitseıi. 
Pözlk tağnııi pazınafi 
Xarap çörezTı'l!-

3970 Xannığ Xıl ıstı 
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Üs xati çoğar ködTrlp, 
Üs xati oxsanıp, 
Ax Sabdar adın aylandıra tartıbısxan. 



Gelecektir, Alt ın Arığ Halan. 
Babanın yurduna gidince, 
Yüce dağın başında 
Bakacaksın !  
Kanlı Kı l ıç'ı 
Üç defa yukarı kaldı rıp, 
Üç defa öpüp, 
Dizginlerini çekerek, Ak Boz'u döndürmüş. 
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1 5  

Arğalığ sınnı azıra oylat parıbısxan. 
3975 Ax Sabdar att ın tlgTrti 

Xayzı-xayzı çirde tTg1rep parçadadır. 
Altın ArığnıFı kögT ırax 
Çirde istTI parçadadır. 
Kök çazıl ığ çirde 

3980 Altın Arığ köglep parçatsa, 
Anııi köglebisken köglne 
Kölbey turgan çirnirı üstü, 
Uluğ san sabısxan çili, 
l ılap--soolap parçadadır. 

3985 Noo çirge, noo suğa sabılğan, 
Altın Arığnı rı izlrlgT irtTzTblsken. 
lzeebTnerı kün köstTg suurıp, 
Alnı hırin kör parça. 
Ala çılan teerlzi, altı xanatt ığ 

3990 Tınnığ kibTs alnı xırinda körln minçe. 
Art-soon kör kirıp odı rza, 
Altı künnTg alnında polğan 
Altı xanattığ tınnığ kibls 
Paza altı künnlg son çat xalğan. 

3995 Pora NincT altı xıylaan 
Tolğap kil'ip odır. 
Alnı x ırin kör kilir Altın Arığ, 
Aram tayğalığ sın turçadad ır. 
Aram tayğal ıg sınnıı'\ üstünde 

4000 Açı lbastağ ax tuban, kök tuban ködTrlıTp tur. 
Ax Sabdar at çidip od ır. 
Arğalığ sınğa sığara oylap killp, 
Altın Arığ xarap kör turıbısxan. 
Aarxı sarinda xadarğan mall ığ 

4005 Çon çurtapçadadır. 
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Arğal ığ sınnı ı'i üstünde 
lkl al ıp tud ısçadır. 
Köbee sağal ködTrn kilgen al ıp kTzT 



1 5  

Sıradağları koşarak aşıp gitmiş. 
Ak Boz'un nal sesleri 
Bilinmez yerlerden duyulmaktaymış. 
Altın Arığ' ın şarkısı uzaklarda bir 
Yerde duyulmaktaymış. 
Yeşil vadili yerlerde 
Altın Arığ şarkı söylüyor, 
Onun söylediği şarkının nağmesi 
Muntazam şekilde duran yeryüzüne, 
Büyük çan sesinin yayılması gibi, 
Yankılanarak yayı l ıyormuş. 
Sesi, bilinmeyen yer ve sularda yayıl ıyormuş. 
Altın Arığ'ın sarhoşluğu geçmiş. 
Cebinden dürbününü çıkarıp bakmış, 
Önüne, arkasına bakmış. 
Ala yılan derisinden, altı kanatlı 
Canlı hal ın ın, ön taraftaki ucu görünmüyor. 
Arka tarafına baktığında, 
Altı günlük mesafede olan, 
Altı kanatl ı ,  canlı hal ı 
Artık, altı günlük yolun sonunda durmaktaymış. 
Para Ninci, altı kanatlı dizginini 
Dolayıp geliyormuş. 
Ön tarafa bakan Alt ın  Arığ ,  görmüş ki, 
Karşıda, seyrek ağaçlı dağ duruyor. 
Seyrek ağaçlı dağın üzerinde 
Koyu bir beyaz ve mavi duman yükselmekteymiş. 
Ak Boz, oraya yaklaşmış. 
Sıradağa koşarak çıkıp, 
Altın Arığ bakınıp durmaktaymış. 
Dağın öbür tarafında hayvanlar otluyor, 
Halk burada yaşıyormuş. 
Sıradağ ın üzerinde 
İki alp güreşiyormuş. 
Bıyığ ıyla sakalı biribirine karışmış bir alp, 
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Öler-pararına çidTp kilgen, inel çobalça. 
4010 Ax oy attan Xara toraat turça. 

İnel-çobal çörgeni-ol çurttağı alıp, 
İrep-tolğap çörgenT-:-
Çaalap kilgen al ıp. 
Altın Arığ xaybaan , 

401 5 Aal alnınaı'i irterge çörTbTsken, 
Aal tuzına çitkende, 
Xannırı-pign'iı'i ib'inerı 
Abaxay kTzi sığıp kilgen, 
Arığ-slffg xıs sığıp kilgen. 

4020 Altın Arığnı kör'ip, 
Oorlap, çobal çörçed'fr: 
-Allanıp mün salğan 
Ax Sabdar at, 
Attarı artıx 

4025 At parçadır. 
Altan salğan al pozı 
Alıptan artıx 
Alıp parçadır. 
Xabırğabıstaı'i xaya pircel'i polzındağ-'-tlp 

4030 l lğap-sıxtapçad ır.-
Tuzıbıstan turızıp pirceı'i polz:ndağ, -tip 
Xal ıx çonı prayzı oorlas-sıxtasça. 
-Usxan odıbıs tamısçaı'i polza, 
Ölgen pozıbıs tTrgTsçerı polza, 

4035 Xas-xacan polza 
Ölgençe-parğança 
Al-kistine çörerdkp'in,-tlp 
llğap turadır  xıs pala. 
Alt ın Arığnıı'i çüregT xaynap 

4040 Ax Sabdar adınıl'i axsın  
Toxtada tartıbısxan, sağ ın  turçadır: 
«Çobağl ığnırı alnında 
Çoon !öge poladır, 
Çobal turğan çonnıı'\ üçün 

4045 Çobalboğzim inme ze. 
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Ölmek üzereymiş. acılar çekmekteymiş. 
Ak at ile kara doru at duruyormuş. 
Acılar içerisinde olan, o yurdun alp ıymış, 
Ona acılar çektiren ise, 
Savaşmaya gelen alpmış. 
Altın Arığ'ın dikkatini çekmemiş, 
Köyün önüne yaklaşınca, 
Köyün içine girdiğinde, 
Hanın,  beyin evinden 
Güzel bir kız çıkıp gelmiş, 
Güzel ve hoş bir kız çıkıp gelmiş. 
Altın Arığ'ı görüp, 
H ıçkırarak, üzüntüyle ağlamış: 
-Atlanıp, bindiğin 
Ak Boz at, 
Atların en iyisi olan 
At, gidiyor. 
Ata binen alpın kendisi, 
Alpların en iyisi olan 
Alp gidiyor. 
Yan ım ızda kal ıp bize destek olsayd ın, diye 
Ağlayıp, h ıçkırıyormuş. 
Yan ımızda kalıp, bize yardım etseydin, diye 
Bütün halk ağlayıp, bağırışıyormuş: 
-Sönmüş ateşimizi yeniden yaksa, 
Ölen bedenlerimizi yeniden diriltse, 
Gelecek bir zamanda 
Ölünceye kadar 
Hizmetinde olurdum, diye 
Kız çocuğu ağlamaktaymış. 
Altın Arığ' ın yüreği yanıp, 
Atı ,  Ak Boz'un dizginini 
Çekerek durdurmuş, düşünmeğe başlamış: 
«Dertli olanların önünde 
Büyük tomruk vard ı r, 
Çile çeken halk için 
Kendimi sıkıntılara atayım mı? 
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ineglignlfi alnında 
iglr ağas poladır, 
inel turğan ilnTıi üçün 
inelipteezim nime ze». 

4050 Ax Sabdar adın ayladıra tartıp, 
Arğal ığ sınğa sığıp od ırğanda, 
Altın Arığ xıs çooxtan kilir: 
-ÇirnTrı çabızı çirde, 
Çir pözTgT Xara sınnın üstünde 

4055 Altın azır pastığ 
Xara xayanııi TstTnde 
Pozı töreen, pozı pütken 
Ay Xara Taslı 
Altı künTfi pazında 

4060 KödTrTp tastaam. 
Arğal ığ sınnııi üstünde 
Xara tora attığ al ıptı 
Altı künge dee çitTrbin, ködTrTp tastim,
ldi çooxtanıp, 

4065 Arğalığ sınğa sığıp kilgen; 
Attan tüze segTrip, 
inel-çobal çörgen alıptı 
Orta-çara tastaan. 
Xacax xarıxtığ xara küren sıraylığ 

4070 Alıptaıi xabızıp, tartıtızıbısxan. 
Aynın, künTn çarığ ı ,  
Çabırı l ıp, tulğalıbısxan. 
Altın Arığ xaydi xapsa, 
Alıp kTzT sax Tdök xaap turadı r. 

4075 Altın Arığ xaydi ireze, 
Alıp k1z1 1dök irep turadır. 
Tigir paarı xızara köy turadır. 
ÇirnTı'i üstü xırın pırlan turad ı r. 
Xaraağ ızı daa xaraa polğan, 

4080 KünörtkizT dee xaraaox osxas polğan. 
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Aynın, künnTii xarağı tulğal turadır. 
Kün dee irtkenTn plıbeenner, 



Sıkıntı l ı  halkın önünde 
Ağaç vardır, 
Acı çeken halkım için 
Ben de kendimi çileye atayım mı? .. 
Atı Ak Boz'u döndürüp, 
Sı radağlara çıktığ ında, 
Alt ın Arığ, kendi kendine: 
-Yerin alt katında, 
Yeryüzünün zirvesi Kara dağın üzerinde 
Altı ayrı zirveli 
Kara kayanın  içinde 
Kendiliğinden yaratılmış, kendi kendine doğmuş olan 
Ay Kara Taş'ı 
Altı günün sonunda, 
Kaldı rıp atmıştım. 
Sıradağların üzerinde 
Kara doru atlı alp ı ,  
Altı gün geçmeden, kaldı rıp atarım, 
Diye söyleyip, 
Sı radağlara çıkmış ;  
Attan inip, 
Sıkıntı ve acılar içerisindeki alpı, 
Kaldı rıp  atmış. 
Gözlerinin arası şiş, koyu kahverengi benizli 
Alpla güreşip, vuruşmaktaymış. 
Ayı n  ve güneşin ış ığ ı ,  
Bir görünüp, bir kayboluyormuş. 
Altın Arığ nasıl kavrıyorsa, 
Alp da öyle kavrıyormuş. 
Altın Arığ nasıl yakalıyorsa, 
Alp da öyle yakal ıyormuş. 
Ufuk kızıl renge bürünüyor. 
Yerden tozlar yükseliyormuş. 
Gecesi gece olmuş, 
Gündüzü de gece gibi olmuş. 
Ayın ve güneşin gözü sırayla dünyaya düşüyormuş. 
Güneşin battığını bilmemişler, 
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Ay daa alısxanın pilbeenner. 
Çaygı Tzlgler palza, 

4085 Çarnı izTze, pTledTrler. 
Xısxı saax palza, 
Xıra sapsa, pTled'irler. 
Altın Arığ izeptep çörze, 
üzind çı l ına çidibisken. 

4090 Tarıxpas pazı tarıx parğan, 
Ürükpes pazı ürük parğan. 
Parça küzTn salıp, 
Al ıp kizTnT ködirTbisken. 
TıgTr paarına ködTr parıbısxan. 

4095 Alıp kTzTnT tastap 
As-piıTn azıra teep, 
Arğa-maynın sıı teep 
Altın Arığ çirge adıra kil tüsken. 
Plıinlp adırza, aar sabı l ıp, 

41  oo Peer sabıl tur. 
Tura segTre le, çügüre-paza, aylap killp, 
Ax Sabdar atxa altanıbısxan. 
Ax Sabdar attın 
Çar palğan axsın 

4 1 05 Çara çayxabısxan, 
Çazı putxa xamcı sapxan. 
Ax Sabdar at anda aylaan. 
Xızıl xumnığ çazı çirde, 
Xızıl nitke tartıbısxan çTıi ,  

4 1 1  o Xızarıp-süüıTp, aylap adır. 
Ax xumnığ çazılarda, 
Ax nitke tartıbısxan çili ,  
Ağarıp-süülTp, anda aylap adır. 
Altın Arığ ı rın ırlabızıp, 

4 1 1 5  Kögln köglebizlp adıradır: 
-Çobağa töreen Alt ın Arığ, 
Çonnııi üçün çobalıp, 
Ölerök künge tüstlbis 
Ölerge çörbis, Ax Sabdar, 
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Ayın uzaklaştığ ın ı  bilmemişler. 
Yaz sıcaklar ın ın geldiğini, 
Omuzları ıs ın ınca. anlamışlar. 
Kış soğuklar ın ın geldiğini, 
Kırağının düşmesinden, anlamışlar. 
Altın Arığ , tahmin etmiş ki, 
Üç y ı l  dolmaktadır. 
Öfkelenmeyen alp, öfkelenmeye başlamış, 
Şaşı rmayan alp, şaşırmaya başlamış. 
Bütün gücünü toplayıp, 
Alpı kaldırmış. 
Gökyüzünün derinliklerine doğru kaldırıp, 
Alpı atarak, 
Belini tekmeleyip kırıp, 
Ensesini kırıp 
Altın Arığ yere oturuvermiş. 
Kendine geldiğinde, sallanmakta, 
O yana, bu yana sallanmakta olduğunu anlamış. 
Hemen kalkıp, koşarak gidip, 
Atı ,  Ak Boz'a binmiş. 
Ak Boz'un 
Yar gibi büyük ağzındaki 
Dizginini çekmiş, 
Vadi kadar büyük sağrısın ı  kamçı lamış. 
Ak Boz o zaman koşmuş. 
Kızı l  kumlu vadide, 
Kızıl renge boyanmış gibi, 
Kızarıp, hızla koşmaktad ır. 
Ak kumlu vadide, 
Beyaz renge boyanmış gibi, 
Ağarıp, h ızla koşmaktadır. 
Altın Arığ, şarkısını söylüyormuş, 
Türküsünü söylüyormuş: 
-Sıkıntı çekmek için yaratılan Altın Arığ, 
Halk için kederlenip, 
Öleceği güne yaklaştı, 
Ölüme yürüyoruz, Ak-Boz, 
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4 1 20 Oylaza. oyla!-tip, 
Ax Sabdar attın axsın ,  
Çada tüzTblzTp, çayxap odır.
-İnege töreen Altın Arığ, 
İlnln üçün ineflp, 

4 1 25 İrterge çörbTs, Ax Sabdar. 
Oylaza, oyla!-tTp, eel kiıTp 
Xamçı salıp odır. 
Alton sürmes attın çilTne 
Arğazın azıra çayı l ıp odıradır. 

4 1 30 İ ITg sürmes at çiline 
İı'ınTn-moynın azıra çayılıp odıradır, 
Ax Sabdar att ıı'ı oylaanın 
Xanattığ xus taı'ınaan, 
Xarsaxtığ an xayxaan . 

4 1 35 Açı rğastığ ax çaz ı lar 
Ax Sabdar att ın azax altında, 
Köp aylanıp, xal ıp  odı rad ır. 
izTrgestlg in çazılar 
Altın Arığnın idek altında, 

4 1 40 Köp ibTrlı1p, xalıp odıradır. 
Adazınııi çirTn sağınıp odırza, 
Ağıldan ırax çirde 
Çat xalğan poladır. 
Arğal-çattııi çi rine 

4 1 45 Sabıl parıbısxan Altın Arığ, 
lcezTn çirT, izeptep adı rza, 
isten ırax çirde çadıp xalğan. 
İlnTn-çatt ın çirlne 
Sabıl parğan Altın Arığ. 

4 1 50 Alnı-xırin xarap kilTp odırza, 
Xayzı-xayzı çirde 
Çir pözlgl Ax sın 
Ağarı p-siilTp körin turçad ır. 
Altın Arığ xıs, çada tüzTbTzTp, 

4 1 55 Ax Sabdar attıı'i axsın çayxap odıradır, 
İzerıe tusxa ködTrTITp killp, 
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Koşabilirsen, koş! diye, 
Atı Ak-Boz'un dizginini, 
Arkaya doğru gerilere�, çekmekteymiş. 
-Sıkıntılar için yaratılan Altın Arığ, 
Yurdu için sıkıntı çekip, 
Tükenmektedir, Ak-Boz. 
Koşabilirsen, koş !, diyerek, eğilip, 
Atın ı  kamçıl ıyor. 
Altmış saç örgüsü, atın yelesine kadar 
Uzanıp, sırtına dökülüyor. 
Elli saç örgüsü at yelesine kadar 
Uzanıp, omzundan, boynundan aşağı doğru yayı l ıyor. 
Ak-Boz'un koşmasına 
Kanatlı kuş, şaşırmış. 
Yırtıcı av hayvanları şaşırmış. 
Elem verici ak vadiler 
Ak-Boz'un ayaklarının altında, 
Çabuk dönüp, h ızla arkada kalmaktadır. 
Sarhoş eden geniş vadiler, 
Altın Arığ'ın eteklerinin altında, 
Çabuk dönüp, h ızla arkada kalmaktad ı r. 
Babasının yurdunu hatırlayınca, 
Hatırdan uzakta 
Kalmış olduğunu anlar. 
Geniş ve geçilmez yerlere 
Gitmiş olan Alt ın  Arığ, 
Annesinin yurdunu hatırlayınca, 
Akıldan uzakta kaldığını anlar. 
Halkın yurduna 
Girmiş olan Altın Arığ, 
Önüne, arkasına bakınca, 
Uzaklarda bir yerde, 
Yeryüzünün zirvesi olan Ak dağın ın 
Silüetinin gitgide belirginleştiğini görür. 
Alt ın Arığ ,  eğilip doğrularak, 
Ak-Boz'un dizginlerini çekerek onu çevirmekteymiş. 
Tepeye doğru çıkarken, 
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Çalbax putxa xamcı sal ıp odı rad ır. 
-Çir pözTgT Ax sın ım 
Anda körTn turçadır, 

4 1 60 Ax Sabdar,-tiôır. 
Altı xanattığ ala çılan 
Aldan sıx parbazın Ax sınğa, 
Oylaza, oyla, Ax Sabdar! 
Çiti xanattığ ala çı lan 

4 1 65 Purun sıx parbazın Ax sınğa, 
Oylaza, oyla, Ax Sabdarım!  
Çonnır'\ üçün çobal ıp 
Ölerge çörbTs, Ax Sabdar. 
İ lnTfı üçün inel1p, 

4 1 70 irterge çörbTs, Ax Sabdar -
Altın çilTnnTg Ax Sabdar at 
Parça küzlner'\ oylap odıradır. 
Atıbısxan ux çTli at ı l ıp odıradı r, 
Uçuğıbısxan xus çili uçuğıp odıradı r. 

4 1 75 lrax çirde körTn turğan Ax sınğa, 
Körgen xarax nuğalaxta, 
Nugan xarax asxalaxta, 
Ax Sabdar at çitTre oylap kilgen. 
Altın Arığ kör kilir: 

4 1 80 Altı xanattığ ala çı lan teerTzT 
Tınnığ kibTs aln ınafı 
Sıx parıbısxan. 
Altın Arığ oorlap-sıxtap kil i r :  
-Çir pözTgT Ax sınğa 

4 1 85 Aldan sıx pardı Para Ninc1. 
Çadağay çaxsı çariibıs 
Am çabır ı l ıp xalar, 
Çarıx pistir'\ künTbTs 
Amdı çat xalar. 

4 1 90 Çaxsı tuğanıbıs sürTs kilze, 
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Arığ pistin sööglbTs tappinçadar.
Ax sınğa sığara 
Ax Sabdar attan Altın Arığ, 



Geniş sağrısına kamçı vuruyormuş. 
-Yeryüzünün zirvesi olan Ak dağım 
Orada görünmektedir, 
Ak-Boz, diyor, 
Altı kanatlı ala yılan 
Önden çıkmasın Ak dağa, 
Koşabilirsen, koş, Ak-Boz! 
Yedi kanatlı ala yı lan 
Önce çıkmasın, Ak dağa, 
Koşabilirsen, koş, Ak-Boz'um !  
Halkım ız  için azaplar çekip, 
Öleceğiz, Ak-Boz. 
Yurdumuz için acılar çekip, 
Öleceğiz, Ak-Boz. 
Altın yeleli Ak-Boz, 
Bütün gücüyle koşmaktadır. 
Atılan ok gibi atılmaktad ır, 
Uçan kuş gibi uçmaktadı r. 
Uzaklarda görünen Ak dağa, 
Göz açıp kapayıncaya kadar, 
Yumulan göz açı l ı ncaya kadar, 
Ak-Boz, koşarak oraya ulaşmış. 
Alt ın Arığ bakar ki ; 
Altı kanatlı , ala yı lan derisi 
Canlı hal ın ın önünden 
Çıkmış. 
Alt ın Arığ bağırıp, ağlıyarak gelir: 
-Yeryüzünün zirvesi Ak dağa 
Önce çıktı Pora Ninci. 
Güzel ve iyi ışığımız 
Artık söner, 
Bizim aydınl ık güneşimiz 
Artık solar. 
İyi akrabalarımız bizi takip etse. 
Artık bizim kemiklerimizi bulamazlar. 
Ak dağa çıkmak için 
Ak-Boz ile Altın Arığ, 
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Oylap polbin Ax Sabdar at 
4 1 95 Çorıxxa tüzibisken. 

Altın Arığ oorlap-sıxtap kilir: 
-Altıma müngen Ax Sabdar at, 
Öler künge tüstibis , 
Ölip çadıbıssabıs, 

4200 Paza pu çarıxxa aylan kilbespis. 
Sax pu singe çitire çörTp, öllbTzerde, 
Ar. xayan ıı'i Tsılnde 
Xay la törTdlbTs ni, Ax Sabdar? 
Töreence, törTbeen dee polzabıstağ, 

4205 Ax Sabdar at, 
Ax xayanıı'ı istinde törTp 
Sax pu singe çitTre çörTp, 
Öılp çadıbızarda, 
Xay la püttlbls ni, Ax Sabdarım? 

42 1 0  Püderde dee pütpeen polzabıstağ.
Ax Sabdar attın pazı tüzlp, 

Pazıtxa tüs kilir. 
Ax Sabdar at, pastır polbin, turıbısxan. 
Altın Arığ Ax Sabdar attıl'i 

42 1 5  Alnına arıdarı l ıbısxan. 
Altı azır pastığ Altın xayanın TstTnde 
lrdafi artıx ır lstTnbTsken, 
Kögderi artıx kög istTITbTsken. 

Üze tutpa pillig, 
4220 Üs Tllgce sıraylığ, 

Pora Xannıı'i xızı Pora NincT 
Altı azır pastığ 
Altın xayanıı'i üstüneı'i 
lrın ırlap, 

4225 KögTn köglep tüs kilidir. 
TkT pastığ Altın köökt'fı'ı 
Altın tügln tooza çu l salğan. 
Xucaxtap salğan, köglep-sarnap kilir. 
Alt ın Arığ ıı'ı üstüne al killp, 

4230 Azıra altap parıbısxan . 
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Koşamıyorlar, Ak-Boz 
Yürümeğe başlıyor. 
Altın Arığ ağl ıyarak, h ıçkırarak geliyor: 
-Bindiğim Ak-Boz, 
Ölümümüz yaklaştı ,  
Ölsek, 
Tekrar bu aydınl ığa geri dönmeyeceğiz. 
Tam bu zamana kadar yaşayıp, ölecekken, 
Ak kayanın içinde 
Nasıl yaratı ldık acaba, Ak-Boz? 
Doğurulmasak da, 
Ak-Boz, 
Ak kayanın içinde yaratı l ıp 
Tam bu zamana kadar yaşayıp, 
Ölmeden önce, 
Nası l yaratı ldık acaba, Ak-Boz'um? 
Yaratılsak da, doğurulmamış gibiyiz. 
Ak-Boz'un başı öne düşüp, 
Yürüyüşü yavaşlar. 
Ak-Boz, yürüyemez, durur. 
Altın Arığ, Ak-Boz'un 
Önüne yıkı l ıverir. 
Altı ayrı zirveli Altın kayanın içinde 
Şarkılardan daha güzel şarkı işitilmiş, 
Türkülerden daha güzel türkü işitilmiş. 
Kır ı lacak kadar i nce belli , 
Üç karış genişliğinde yüzlü, 
Pora Han'ın kızı Pora Ninci 
Altı ayrı zirveli 
Altın kayanın üzerinden 
Şarkıs ın ı  söyleyerek, 
Türküsünü söyleyerek inrnekteymiş. 
İki başlı Altın guguk kuşunun 
Altın tüyünü tamamiyle yolmuş. 
Kuşu kucağında tutarak, şarkı söyleyerek geliyormuş. 
Altın Arığ' ın üzerine getirip, 
Aşırarak atlayıp gitmiş. 
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Altın Arığ, xol-azağ ın 
Tartıp polbin, çadır. 
Anan aylan kiı1p, 
Pora NincT çooxtapca: 

4235 -Paarımnari sıxxan palamnıri 
SöögTn xaydar itkezirı, 
Altın Arığ, çooxtap pir?-
Altın Arığ çooxtapça: 
-Paarıi"ınafı s ıxxan palafınıri 

4240 SöögTn çooxtap, 
Paza çarıxta çörbespTn, 
Ödlrer polzai"ı, Pora Nind, ödTrlbls !
Pora Nind TkT pastığ köökılfı 
İkT pazın tolğabısxan, 

4245 Ax Sabdar attan Altın Arığnıı'\ 
Parça sirT-tamırın pir çirge tartıp, 
inedTp, çobat turadı r. 
Alt ın Anğ çooxtap tur: 
-Adır toxta, tarıxpa, Pora NincT, 

4250 Xas-xacan polza, 
Minnefı dee t ın çobal ıp, 
Minneı'\ dee tıfı inelTp, 
Öılp, öl polbin çatsarı, 
Altı n Arığ izTn-sağ ızıria kTrer. 

4255 Altın Arığnı adap, xıyğılaptaaçatsaı'i, 
Alt ın Arığ çox polar.-
İkl pastığ kööktTrı pTr pazın 
Pora NincT üze tartıbısxan. 
Ax Sabdar attın  t ın ı  üzTITp, aridarı l ıb ısxan. 

4260 Xızıl xum çTli söögT-xanı çayı l ıbısxan. 
İkTncT pazın üze tartıbısxan, 
Alt ın Arığ, açiin tartıp, xısxı rıbısxan : 
Aarın tartıp, östebTsken. 
Arığ t ın ı  üzTITbTsken, 

4265 Ax xanı çayı l ısbısxan. 
Altın Arığ' ıri söögT, 
Ax xum pol ıp çayılıb ısxan. 
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Altın Arığ, elini, ayağ ın ı  
Kaldıramadan, yatıyor. 
Sonra geri dönüp, 
Pora Ninci söyler: 
-Bağrımdan çıkan yavrumun 
Cesedini, kemiklerini nerede bıraktın, 
Altın Arığ, cevap ver? 
Altın Arığ ,  söyler: 
-Bağrından çıkan yavrunun 
Cesedinin nerede olduğunu söyleyip, 
Tekrar aydınl ıkta yaşayamam, 
Öldüreceksen, Pora Ninci, öldür! 
Pora Ninci, iki başlı guguk kuşunun 
İki başını s ıkarak, 
Ak-Boz ile Alt ın Arığ' ın 
Bütün sinir ve damarların ı  bir yere çekerek, 
İşkence edip, acı vermekteymiş. 
Altın Arığ söyler: 
-Dur artık, kızma, Pora Ninci, 
Herhangi bir zamanda, 
Benden de çok sıkıntı çekip, 
Benden de çok acı çekip, 
Öldüğünde, ölemediğin zamanda, 
Altın Arığ'ı hatırlayacaksın, 
Altın Arığ'ın adın ı  anıp, üzülsen de, 
Alt ın Arığ, olmayacak. 
İki başlı guguk kuşunun bir başın ı  
Pora Ninci koparmış. 
Ak-Boz'un canı çıkıp, yere yıkıldı . 
Kızıl kum gibi, kemikleri ve kanı yayıldı .  
Kuşun ikinci başını da kopardı ,  
Alt ın Arığ, ı zt ırapla inleyip, bağırd ı :  
Acılar içerisinde, inledi. 
Temiz canı çıkt ı ,  
Beyaz kanı yayı ldı .  
Altın Arığ'ın kemikleri 
Ak kum olup, yayıldı . 
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Pora Ninci, ala çı!an teerlzTn kizlp, 
Altı xar.attığ tınnığ kibTske odı rıbısxan. 

4270 Altı xıylaan tolğabısxan, 
l rax çirde ı ı lap, 
l rax çirde soolap xalğan. 
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Para Ninci, ala yılan derisine bürünüp, 
Altı kanatlı canl ı halıya olurdu .  
Altı dizginini do!ay;p, 
Uzaklarda, gürüldeyerek 
Uzaklarda, homurdayarak kaldı .  
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1 6  

Çe pu çirde Xannığ Xı l ıstıfı çirlne 
On iki xurçi ağar çaa pas kilgen. 

4275 On Tkl ayğa çit parğan, uluğ çaa pol ıp . 
Çibetey Xannan Xulatay öl xalğan. 
Xannnığ Xılıs xaraa-künörte 
ineffp, çobalıpçadad ır: 
-Kilem tip parğan Altın Arığ çacam, 

4280 Xaydi kilbedl polar? 
Nanam tip parğan Altın Arığ çacam, 
Xaydi nanmadı polar?
Xaraa-künörte çobalçadadır. 
Alıp Xan Xıs Xannığ Xı l ıs palaz ın ın 

4285 Çobaana sıdap polbaan: 
Xaraağı tünde, Xan pozırax 
Adın timnep, anda çörlbTsken. 
Pir nimee körTnmeen, 
Pir nimee sistirbeen. 

4290 Çe anda Xan pozı rax at 
Xan tiglr paarınafı çörlblsken. 
Xıybas xanattığ Xan pozırax at 
izebl çox külük at polğan. 
Xan tigTr paarınaıi uçuğ ıp odırza, 

4295 Noo çirge. noo suğa sabı l ıp odır. 
Ay parar çirlernT 
Ara xonmin i rtTp odır, 
Çı l  parar çimi 
Çiti kün pazında irtTp odır. 

4300 Xayzı -xayzı çirde 
Çir pözTgl Çarıx sın körlngen. 
Xıybas xanattığ Xan pozırax at 
Çarıx sınnırı üstüne 
l ı lap-soolap tüsken. 

4305 Tört azağı sarbayıp, 
Çarıx sınnııi üstünde 
Tura tüsken. 
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1 6  

İşte tam burada Kanlı Kı lıç'ın yurduna 
On iki büyük savaş zamanı gelip çatmış. 
On iki ay dolmak üzereymiş, büyük savaş olmuş, 
Çibetey Han ile Hulatay ölmüşler. 
Kanl ı Kıl ıç, gece-gündüz 
lztı rap çekmekteymiş: 
-Geleceğim, diye giden Alt ın Arığ Halam, 
Neden gelmemiş olabilir? 
Geri döneceğim, diye giden Altın Arığ halam, 
Neden geri gelmemiş olabilir? 
Gece gündüz üzülmekteymiş. 
Alp Han Kız, yavrusu Kanlı Kıl ıç'ın 
Üzülmesine dayanamamış: 
Karanl ık gecede, atı Han Pozırah'ı 
Eyerleyip, o anda gitmiş. 
Kimseye görünmemiş, 
Kimseye duyurmamış. 
işte o zaman Han Pozırah. 
Gökyüzünün derinliklerine doğru gitmiş. 
Bükülmez kanatlı Han Pozırah, 
Gücü tükenmez at olmuş. 
Gökyüzünün en yüksek katlarında uçtuğu zaman, 
Bilinmez yerlere, bilinmez sulara doğru gitmiş. 
Ay ış ığ ın ın vurduğu yerleri 
Hiç durmadan, geçer, 
Bir yı lda gidilecek yeri 
Yedi günde geçer. 
Uzaklarda bir yerde 
Yerin zirvesi Parlak dağı görünmüş. 
Bükülmez kanatlı Han Pozırah, 
Parlak dağın üzerine 
Homurtuyla, gürültüyle inmiş. 
Dört ayağ ı açı l ıp, 
Parlak dağ ın ın  üzerine 
İnmiş. 
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Al ı p  Xan Xıs orınap-s ınap kör turza, 
Say-xumı sanal ızıp, 

431 O Çarıx !alay suğ
Uğaa arığ suğ, 
Uğaa sllig ağıpça. 
Ax çazıda çörgen xadarğan malları 
Uğaa arığ tüktTg mallar 

431 5 Ax çazaa çayı l ıp çörglepçe. 
Çarıx !alay suğnı xastada çurtaan 
Arğal çonı 
Uğaa arığ sTITg çon çurtapça. 
Uluğ aaln ıfi ort ızında 

4320 Xannıı'ı-pignTrı 
Ax payzan ibT. 
Ax payzan ibnTn alnında 
At palğacafı çeçpede 
Çarıx tüktTg kök Pora at turçadı r. 

4325 Al ıp Xan Xıs, köre le, pTıgen: 
Ay Çarıx Xan svadın ın çirT. 
Aal-xağırtxa inip tüsken, 
Uluğ aalnı arali kilgen. 
Xann ın-pignTrı ibİne çidTp, 

4330 Atxa xosti adın palğaan, 
Annal'ı aylanıp, 
Xann ın-pignTn iblne kir kilgen. 
İzen sala izen tip turadır, 
Mindl sala mind1 pir turadı r. 

4335 Xan kTzT Ay Çarıx Xan, 
izenTn izennen alğan, 
MindTzTn mindTnerı alğan. 
izen-mindT irtkende, 
Altın sTreege od ır ıbısxan. 

4340 Ay Çarıx Xannın abaxayı 
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Altın Poos altın stolı n  tart ıbısxan, 
As pazın turğ ızıbısxan. 
Alıp Xan Xıstı od ı rt ıp, 
Aarlap-çestep odırad ı r. 



Alp Han Kız, dikkatlice bakınca, anlamış ki; 
Taşı ,  kumu sayıl ıyor, 
Parlak denizin, 
Çok berrak suyu, 
Çok güzel akıyor. 
Ak vadide yayılan hayvanlar ı ,  
Çok güzel tüylü hayvanlarmış ve  onlar 
Ak vadiye yayı lmış.  
Parlak denizin kıyısında yaşayan 
Sayısız halkı 
Çok temiz ve güzel yaşıyor. 
Büyük köyün ortas ında 
Hanın, beyin 
Güzel ve beyaz evi. 
Güzel ve beyaz evin önünde. 
At bağlanan di rekte, 
Parlak tüylü at, Kök Pora duruyor. 
Alp Han Kız, görür ve anlar ki buras ı, 
Ay Çarık Han'ın yurdudur. 
Köye-kente doğru inmiş, 
Büyük köyün içinden geçerek gelmiş. 
Hanın, beyin evine ulaşıp, 
Atın yanına atını bağlamış, 
Sonra dönüp, 
Han ın,  beyin evine girmiş. 
Selam verip, selamlaşmış. 
Merhaba deyip, merhabalaşmış. 
Ay Çarık Han, 
Selamı alıp, selamlaşmış, 
Merhaba deyip, merhabalaşmış. 
Selamlaşma bitince, 
Altın tahta oturmuş. 
Ay Çarık Han'ın güzeli, 
Altın nakışl ı ,  altın masayı çekmiş. 
Yemeklerle donatmış. 
Alp Han Kız'ı oturtup, 
Ağırlay ıp, ikramda bulunmaktaymış. 
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4345 Alıp Xan Xıs tozıp-toxarap odırganda, 
Ay Çarıx Xan surıp odır: 
-Xaydağ çirde çirıTg poldırı ,  
Noo suğda suğl ığ ·poldııi? 
Min körlp od ırğanda, 

4350 Xaraaıi siniri ottığ, 
Xamaaıi sinin tat saap parğan. 
lrax pa, çağın ma 
Ayan xurıp parçazıı'\?
Alıp Xan Xıs çooxtap odı r: 

4355 -ÇirT-suumnı sağınzam 
Ağ ı ldaı'i ı rax çirde çat xalğan. 
Çir pözTgT Altay sınnıı'\ altı çirde, 
Ax talay suğnın xazı çirde, 
Xara küren attığ Çibetey Xan 

4360 Alğan kTzTm, 
Altın çillnnlg Ax Sabdar attığ, 
Altın Arığ çacazı par. 
Xıybas xanattığ Xan pozırax attığ, 
Xannığ Xıl ıs ağıl ım par, 

4365 Çe elamın ulii daa osxaspın, 
Adı-selam Alıp Xan Xıspın.
Ay Çarıx Xan, tura seglrTp, 
Aln ında tura tüsken: 
-Çe Alıp Xan Xıs xudağay. 

4370 PTr dee tarınma, 
Pir dee sini pTlbeem, 
Pir dee tanıbaam. 
Alğan kTzTm, araçon as turğıs, 
Alıp Xan Xıs xudağayım 

4375 Aallap killblstT.-
Alıp Xan Xıs çooxtapça: 
-Çox. Ay çarıx Xan svat, 
Araçon as lzlp, aallazağa kilbeebTn, 
Talalbastağ çurtıbıs 

4380 Talalarğa çadır, 
Ürebesteg çurtıbıs 
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Alp Han Kız. doyduktan sonra, 
Ay Çarık Han, sorar: 
-Hangi yerde yerli oldun. nerelisin. 
Hangi suda sulu oldun, nerelisin? 
Ben görüyorum ki, 
Senin gözlerin ateşli , 
Alnını rüzgara vermiş gidiyorsun.  
Uzağa m ı ,  yakına mı ,  
Yerinde yeller esiyor, hızla nereye gidiyorsun? 
Alp Han Kız cevap verir: 
-Yerimi-yurdumu düşününce, 
Hatırdan uzak yerde kaldığını görüyorum. 
Yeryüzünün zirvesi Altay dağın ın eteklerinde, 
Ak denizin kıyısında, 
Kara Küren atlı Çibetey Han, 
Evlendiğim eşimin, 
Altın yeleli Ak Boz atlı, 
Altın Arığ Halası var. 
Bükülmez kanatlı Han Pozırah atl ı ,  
Kanlı K ı l ı ç  adl ı  oğlum var. 
İşte onlara benzemem. 
Adım, unvanım,  Alp Han Kız'd ı r. 
Ay Çarık Han, birden ayağa kalkıp, 
Karşısında durmuş: 
-Tamam, dünürüm Alp Han Kız , 
Hiç kızma, 
Seni hiç bilemedim, 
Hiç tanıyamadım. 
Karım, lezzetli yemekler hazırlasın, 
Dünürüm, Alp Han Kız'ı 
Ağırlayacağ ım. 
Alp Han Kız,  söyler: 
-Hayır, dünürüm Ay Çarık Han, 
Lezzetli yemekler yiyip. ağırlanmaya gelmedim, 
Yağmalanmayacak yurdumuz, 
Yağmalanmaktad ır, 
Yıkılmayacak yurdumuz 

283 



Ürirge çadır. 
Arğal çirTne parğan 
Altın Arığ çacaları 

4385 Aylanıp nanğanı çoğıl, 
Anı sürTzip, anı tilep parçadı rbın.
Ay Çarıx Xan çooxtapça: 
-Çe, Alıp Xan Xıs xudağay, 
Alt ın Arığ Kız 

4390 Uluğ alıp, köp küstTğ, 
Köp sağıstığ, 
MinTı'\ çirimneı'\ uluğ izTrTk 
Çörlp parçatxanın körgebTn, 
Paza aylan ıp, kilgenin körbedTm. 

4395 Alıp Xan Xıs, 
Uluğ tınıp, uluğ üskürTp, tur çöriblsken. 
A.y Çarıx Xan svadınaı'\ 
Alnınafi aspaxtazıp, 
Art-soonaı'\ anımcoxtazıp, 

4400 Ax payzan ibdef\ sığıp kilgen. 
Alt ın çeçpede palğap salğan 
Xan pozı rax adın  sistTp, 
Ayladıra tartıp, 
Altanıbısxan Alıp Xan Xıs. 

4405 Uluğ aalnı arali 
Paxıda pastırıp parçadadı r, 
Palbıda çortır parçadad ı r. 
Uluğ aaln ıı'\ uçına sıx parıbısxan, 
Aarxı sınnıri üstüne sığıp parğan. 

441 O Aarxı sınnıri üstünef\ 
Alıp Xan Xıs xarap körçededir. 
Orinap-sınap kör !urza, 
Ax Sabdar at künnTri künörte 
Çimi köre. oya.tile teep, 

441 5 Oylap parıbısxan. 
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Alıp Xan Xıs 
Xıybas xanatt ığ Xan pozı rax attı 
Ax Sabdar att ı ı'\  TzT-çol ınaı'\, 



Yıkılmaktad ır. 
Büyük yurduna giden, 
Altı n Arığ halalar ın ın 
Dönüp geldiği yok, 
Onu arayıp, onu takip ederek gidiyorum. 
Ay Çarık Han söylüyor: 
-Peki , dünürüm Alp Han Kız, 
Altın Arığ, 
Büyük alp, çok güçlü, 
Çok anlayışl ı ,  
Benim yurdumdan çok sarhoş 
Olarak gittiğini görmüştüm, 
Tekrar dönüp geldiğini görmedim. 
Alp Han Kız, 
Derin derin nefes alarak yürümüş. 
Ay Çarık Han dünürünün 
Karşısına gelip, 
Vedalaşıp, arkasın ı  dönüp, 
Güzel ve beyaz evden çıkıp gitmiş. 
Altın direkte bağl ı  duran 
Atı, Han Pozırah'ı çözüp, 
Yönünü çevirip, 
Atına binmiş, Alp Han Kız. 
Büyük köyün içinden 
Atı larak, sallanarak gidiyor, 
Sıçrayarak gidiyor. 
Büyük köyün bir başından çıkmış, 
Ötedeki dağın üzerine çıkıp varmış. 
Ötedeki dağ ın  üzerinden 
Alp Han Kız bakınıyormuş. 
Dikkatlice bakınca görmüş ki ; 
Ak-Boz güneye doğru 
Koşturarak, 
Gidiyor. 
Alp Han Kız 
Bükülmez kanatlı Han Pozırah'ı 
Ak-Boz'un yolundan, izinden, 
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Axsın çayxap, oylat parıbısxan. 
4420 Onnap-sınap körlp odırad ır: 

Ax Sabdar, xara çimin 
Xırt ız ın oya teep, oylap parğan çirde 
Oyım-köller turğlap xalğan. 
Çimin xırt ız ın kize teep parğan çirde, 

4425 Kizek kürgenner osxas, 
Çimin x ı rtızı xırın turğlap xalğan. 
Çiri pasxa çirge sabı l ıp odırad ı r  Alıp Xan Xıs, 
Suu pasxa suğa sabıl ıp odıradır. 
Alnı xırinda aram tayğal ığ 

4430 Arğalığ sın körln turçadadı r. 
Altın çilinnlg Ax Sabdar at 
Aram tayğal ığ arğalığ s ınğa 
Sığara oylap parıbısxan. 
Xıybas xanattığ Xan pozırax at 

4435 Ax Sabdar attırı izin Tstep, 
Çol ın çollap, 
isten Tske tastap, 
Xıybas xanattığ Xan pozı rax at 
Aram tayğal ığ 

4440 Arğal ığ sınğa sığara oylaan. 
Al ıp Xan Xıs, 
Attıı'i axsın toxtada tart ıp, 
Aarxı sarin xarap, kör tur. 
Ax talay suğnı xastada 

4445 Kizek çon çurtapça, 
Ax çazaa 
Kizek mal çayıl parğan çörglepçe. 
Aaln ırı ortızında, 
Xannın-pignTı'i ibTnTı'i alnında, 

4450 At palğacarı çeçpee palğap salğan 
Altı xulas sunıi'idağ 
Aran-çula Ax oy at turçadır. 
Alıp Xan Xıs, annaFı aylanıp, 
Arğalığ sınnın üstün kör turza, 

4455 Aram tayğal ığ arğal ığ s ınnın üstünde 
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Dizginini çekerek, koşturmuş. 
Dikkatlice bakınca. anlamış ki : 
Ak-Boz, kara yerin 
Tozunu toprağın ı  savurarak, koşturarak gittiği yerde, 
Derin göller geride kalmaktadır. 
Yeryüzünün topraklarını savurarak, gittiği yerde, 
Taş görmüş kimse gibi, 
Yeryüzünün toprağın ı  savurarak kalmış. 
Yolu başka yere doğru sapmaktadır, Alp Han Kız' ın 
Vardığı suyu başka suya doğru sapmaktadı r. 
Karş ısında seyrek ağaçlı 
Sıradağ görünmekteymiş. 
Alt ın yeleli Ak-Boz'u, 
Seyrek ağaçlı s ıradağlara 
Çıkarmak için koşarak gitmekteymiş. 
Bükülmez kanatlı Han Pozırah. 
Ak-Boz'un izinden gidip, 
Yolunu takip ederek, 
İzden ize atılarak, 
Bükülmez kanatlı at, Han Pozırah, 
Seyrek ağaçlı 
Sı radağlara çıkmak için koşmuş. 
Alp Han Kız, 
Atı durdurmak için, dizginini çekip, 
Öteki tarafa bakınca görmüş ki ; 
Ak denizin kenarında 
Bir kısım halk yaşıyor, 
Ak vadiye, 
Bir sürü hayvan yayılıyormuş. 
Köyün ortasında, 
Hanın,  beyin evinin önünde, 
At bağlanan direkte bağlanmış olan 
Altı kulaç boyunda 
Ak Oy adl ı ,  aran-çula at duruyormuş. 
Alp Han Kız, oradan dönüp, 
Sıradağların üzerinden bakınca. görmüş ki; 
Seyrek ağaçl ı ,  s ı radağların üzerinde 
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Talalbaan tağ xalbaan, 
Puzulbaan çir xalbaan. 
Uluğ alıptar, uluğ külükter 
Tudısxan. xabısxan çir, 

4460 Tastığ çirler talal xalğan, 
Tağ pözTgl ifiderll xalğan. 
Aram ağastığ s ınnırı üstünde 
Soxpax xaya çoonındağ, 
Kizek tigey uliindağ, 

4465 Uluğ kürgen ul i indağ 
Alıp klzlnlrı 
Ölgen söögT çadıpçadır. 
Alıp Xan Xıst ııi , anı körlp 
Xara çüreg1 xaynabısxan, 

4470 Xarağınari çazı ağ ıp tüsken, 
Aal-xağ ırttı köre inip tüsken. 
Uluğ aalnııi uçman klrlp, 
Aralap kiffp odıradır; 
Xıybas xanattığ Xan pozı rax attırı 

4475 Xollağ ı ,  xosxın ı  xolbaı"lap ki ffp odıradır. 
Alıp Xan Xıs abaxaynıı"I 
Çağa marxa salbaı"lap odır, 
Xoltıx marxa xolbaı'ınap odır. 
Ax payzari ibnlri alnına çidlp, 

4480 Attan tüzlp, 
Ax oy atxa xosti 
Xan pozırax adın  palğabısxan. 
Anan aylanıp, 
Xannıfı-pignTı"I iblne klrlp kilgen. 

4485 Köbee sağal ködTrTı parğan 
Alıp kTzT od ırçadadır. 
İzen sala izennezlp, 
Mindi sala mindTlezlp, 
Alıp Xan Xıs alt ın slreege odırıbısxan. 

4490 İki tuli i omıriina sıfımastağ 
Arığ-sTITg abaxay, 
Altın stolın tartıp, 
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Talan edilmeyen dağ kalmamış, 
Yıkı lmamış yer kalmamış. 
Büyük alpların, büyük yiğitlerin 
Kapışıp, güreştiği yerler, 
Taşl ı  yerler talan edilmiş. 
Dağ ın ziNesi çökmüş, 
Seyrek ağaçlı dağ ın üzerinde 
Sert kayanın kal ınl ığı gibi , 
Taş parçasıyla parçalanmış gibi , 
Büyük ölçüde parçalanmış gibi , 
Alpın 
Cesedi, kemikleri yerde yatıyor. 
Bu manzarıyı görünce, Alp Han Kız' ın , 
Kara yüreği yanmış, 
Gözlerinden yaşlar dökülmüş. 
Köye, kente doğru inmeye başlamış. 
Büyük köyün bir ucundan girip, 
Köy boyunca gidiyormuş: 
Bükülmez kanatlı Han Poz:rah, 
Kolanın ı ,  kuskununu kuşanmış olarak geliyormuş. 
Güzel Alp Han Kız' ın 
Yakasın ın düğmesi sallanmaktaymış, 
Koltuğundaki düğmesi salianmaktaymış. 
Güzel ve beyaz evin önüne varıp, 
Attan inip, 
Ak Oy adlı atın yanına 
Han Pozırah'ı bağlamış. 
Oradan dönüp, 
Hanın, beyin evine girmiş. 
Saçı sakalına karışmış bir 
Alp, oturmaktaymış. 
Selam verip, selamlaşıp. 
Merhaba deyip, merhabalaşmış. 
Alp Han Kız, alt ın tahta oturmuş. 
Dolgun yanakl ı ,  
Güzeller güzeli bir kız, 
Altı n  masayı çekip, 
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As pazın as turğ ızıbısxan . 
Alıp Xıstı odırtıp, 

4495 Aarlap sıylap turlar. 
Alıp Xan Xıs 
Astaan pozı tozıp odırğanda, 
Alıp kizT surıp odır: 
-Xaydağ çirde çirffg pol pardır'ı ,  

4500 Noo suğda suğlığ pol pard ıfı? 
Adı  sola!'\ noo po: pard ı ,  
lrax pa, çağın ma 
Ayan xurıp, ardap-çudap parğan parçazıfı? 
Tan çaadafı çarı! parçadırzıfı ma, 

4505 Pööden pöıll parçadırz ıı'i rna? 
Alıp Xan Xıs çooxtap odır: 
-Altay sınnıri altı çirde çurttığ 
Xara küren attığ Çibetey Xannırı 
Alğan kTzTzT Al ıp Xan Xısp ın .  

451 0 Çaadaı'i da çarı l ıp parçam, 
Pööderı dee pöliffp parçam. 
ÇirT-suurna çirnlri çabızı çirden 
On TkT xurçi ağar çaa pas kilgen. 
Aarlığ çirTrn arıdarı lçad ır, 

451 5  STITg çirTrn inderTlçedTr. 
Sin, alıp klzT, 
Pu çirde çurtapçatxan 
Noo teen xari poldııi 
Noo teen pig pol pardın?-

4520 -Ya, Alıp Xan Xıs, 
Pozırn alnınca pigökbTn, 
Pozım alnınca xanoxpın, 
Pu çirde çurtapçatxan 
Altı xulas sunnığ, 

4525 Ax oy attığ Ay Mirgen teen 
Alıp kTzTbTn.-
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Masayı yemeklerle donatmış. 
Alp Kız'ı oturtup, 
Ağırlayıp, ikramda bulunmaktaymış. 
Alp Han Kız 
Yemek yiyip doyduktan sonra, 
Alp, sorar: 
-Nereden geldin, nerelisin, 
Hangi sudan geldin, nerelisin? 
Adın, unvan ın nedir? 
Uzağa mı ,  yakına mı.  
Yel gibi, hızla, yorularak gidiyorsun? 
Savaştan çıkıp, gidiyor musun. 
Harpten çıkıp, gidiyor musun? 
Alp Han Kız cevap verir: 
-Altay dağının eteklerinde yaşayan 
Kara Küren atlı Çibetey Han'ın 
Han ımı Alp Han Kız' ım. 
Savaştan çıkıp, gidiyorum. 
Harpten çıkıp, gidiyorum. 
Yerime-yurduma, yeryüzünün çukuru olan yerden 
On iki, büyük savaşın zamanı geldi. 
Aziz vatanım yıkılmaktad ır. 
Güzel vatanım viran olmaktadır. 
Sen, ey alp, 
Burada yaşarken,  
Nasıl b i r  han oldun, 
Nası l  bey oldun? 
-Peki, Alp Han Kız, 
Kendi kendime bey oldum. 
Kendi kendime han oldum. 
Burada yaşayan 
Altı kulaç boyunda, 
Ak Oy atlı Ay Mirgen denilen 
Alpım. 
Alp Han Kız sorar: 
-Hey . Ay Mirgen, 
Altın yeleli at, Ak Boz'u gördün mü, 
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4530 Altın Arığ alıp klzlnl kördT polbiri?
Ay Mirgen odırğan çirTnefı 
Tura seglrgen: 
-Ox-xo-xo, Alıp Xan Xıs-tidlr,
Altın çürektlg Alt ın Arığ Xıs 

4535 Xabırğamnaı"i xayıspaan polza, 
Arığ minlı"i t ın ım 
Hacanox üzlı xalğan po/arcıx 
Ax minin xanım 
Xacanox çayı l xalğan polarcıx, 

4540 Arığ minin t ın ımnı 
Alt ın Arığ Xıs al xalğan.-
Ay Mirgen abaxayı ,  turıp, çooxtapça: 
-Altın Arığ xıstaıi, 
Min surınıp. min çobalıp, 

4545 Minlri köıinlm körlp, aylanğan,-tidTr. 
İzlk azıl ıb ısxan, 
Alton sürmes arğazına çayı l ıp, 
iıTg sürmes irinTne çayıl ıp, 
Arığ-slilg xıs pala kir ki /gen. 

4550 Arığ-slilg xıs pala çooxtap tur: 
Altı n Arığ xıstı körlp, 
Min çobalğam, min ine/gem, -tidir
Xabırğabıstari xaya pirzt:?ıi ,  
Tuzıbıstaıi turıza pirzeıi, 

4555 Sin ölgence. sin çatxanca, 
Alnı-kistine oylap çadarbın .  
Tip surınğam. 
Alt ın Arığ anda, aylanıp, 
Xabırğabıstan xayısxan, 

4560 Tuzıbıstari turısxan. 
Uluğ alıptı ödTr polbin, 
Üs çıl tudısxan 
Uluğ sınnıii üstünde. 
üs ç ılnın pazında 

4565 Uluğ alıptı. ködlr kiıTp tastap, 
Uluğ sınnııi üstünde 
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Kahraman kız, Altın Arığ'ı gördün mü? 
Ay Mirgen oturduğu yerden 
Ayağa kalkmış: 
-O oo Alp Han Kız, demiş, 
Altın yürekli Altın Arığ 
Kaburgamdan kavramamış olsa da, 
Benim temiz canım 
Neredeyse çıkacaktı .  
Asil kan ım 
Neredeyse dökülecekti, 
Benim temiz canımı 
Altın Arığ, ald ı .  
Ay Mirgen'in güzeli kalkıp, söylemiş: 
-Altın Arığ'darı 
Eziyet görüp, kötülük görüp, 
Benim gönlüm ondan vazgeçti , demiş. 
Kapı açı lmış, 
Altmış saç örgüsü sırtına yayı lmış, 
Elli saç örgüsü omzuna dökülmüş olan, 
Güzel ve hoş kız çocuğu gelmiş. 
Güzel ve hoş kız çocuğu söylemiş: 
Alt ın Arığ'ı görüp, 
Ben ıztırap çekiyorum, üzüntü duyuyorum, demiş. 
Kaburgamızdan kaya versen, 
Arkamızda dursan, bize güç versen, 
Sen ölünceye kadar, 
Etrafında dönerek hizmet ederdim. 
Diye, yalvarıyorum. 
Alt ın Arığ o zaman dönüp, 
Onlara arka çıkmış,  
Destek vermiş. 
Ulu alpı öldürmeden, 
Üç yıl güreşmiş 
Ulu dağın üzerinde. 
Üç yı l ın sonunda 
Ulu alpı, yukarı kaldırarak atıp, 
Ulu dağın üzerinde 
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Anda ödTrTbisken. 
Uluğ alıptı ödTrTbTsken, 
Ax Sabdar adına altanıp, münTbTzTp, 

4570 Xıyğılap, çooxtaan: 
«Çobağa töreen Altın Arığ, 
Çonnııi üçün çobalıp, 
Ölerök künge tüstT,-tTp çooxtaan,
İnege töreen Altın Arığ 

4575 İ ldiıi üçün inellp, 
irterök künge tüstT-tTp çooxtaan,
Çaxsı tuğanıbıs plstTn soobıstaıi 
SürTs parza, 
Ölgen söögibTs tappinçadar. 

4580 Ax Sabdarım,-tTp çooxtaan,-
Çe, Ax Sabdar ad ın ırı axsın çayxap, 
Anda oylat parıbısxan, 
Ax Sabdar attıı'I tTgTrtT 
lraxxı çirde tTgTrep, çlt pariğandır, 

4585 Alt ın Arığnııi kögT, 
lraxxı çirde köglep-sarnap, çit parigandır. 
Altın Arığ Xıs 
Noo nimee tarığıp parğanın, 
Noo nimee matizırap parğanın, 

4590 PTlbedTbTs,-olar çooxtap turadır. 
Oların ırı çooğın istlp, 
Alıp Xan Xıs 
Ala xaraxtın  çazın ağ ızıbısxan, 
lkT xaraxtırı çazın ind1rTbTsken. 

4595 Ax payzaı'ı ibdeı"ı, 
Oorli-sıxti, sıx çörTblsken. 
Xıybas xanattığ Xan pozırax adına altanıp, 
Anda çör sıx parıbısxan. 
Aarxı sınnı aza tüzTp 

4600 Aarxı çazaa sabıl ıp, 
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O zaman öldürmüş. 
Ulu alpı öldürmüş, 
Atı Ak Boz'a binip, 
Haykırarak cevap vermiş: 
«Sıkıntıları gidermek için yaratı lmış Altın Arığ, 
Halkı için ıztırap çekerek, 
Ölümün eşiğine geldi, diye konuşmuş, 
lztırapları gidermek için yaratı lmış Altın Arığ ,  
Vatanı iç in acı çekerek, 
Ölmek üzeredir», diye cevap vermiş, 
Güzel kardeşimiz bizim yurdumuzdan 
Göçüp giderse, 
Cesedimiz, kemiğimiz da bulunmayacaktır, 
Ak Boz'um, diye cevaplamış, 
Böylece, atı Ak Boz'un dizginini çekip, 
Dönüp gitmiş, 
Ak Boz'un nal sesleri 
Uzaklardan tıkırdayarak yaklaşmaktaymış, 
Alt ın Arığ'ın şarkısı , 
Uzaklardan duyularak yaklaşmaktaymış. 
Onlar, Alt ın Arığ'ın, 
Neden acı çekerek gittiğini, 
Neden acıyla haykırarak gittiğini. 
Bilemedik, diye söylemişler. 
Onların sözlerini duyup, 
Alp Han Kız 
Ela gözlerinden yaşını akıtmış, 
İki gözünden yaşını dökmüş. 
Güzel ve beyaz evden, 
Hıçkı rarak, haykırarak, çıkıp gitmiş. 
Bükülmez kanatlı atı Han Pozı rah'a binip, 
O zaman çıkıp gitmiş. 
Ötedeki dağı aşıp, 
Ötedeki vadiye sapıp, 
Ak Boz'un izinden, yolundan gitmiş. 
Bükülmez kanatl ı Han Pozırah'ın 
Dizginini çekmiş, 
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Çalbax pudrna xamcr salğan. 
4605 Xan pozı rax at 

Ax Sabdar attır'\ Tii-çol rnar'\ 
Xalrx tastap, 
Oylap parıbısxan. 
Xıybas xanattığ Xan pozırax qt-

461 O izebT çox çügürlk at. 
Xara çirnT pazıp oylap odr rza 
Srnnır'\ pözTgT çirlerge kilze, 
Sımdı xus çili ,  
Sı ılap irtlp odırad ır. 

461 5 Tağnır'\ pözlgT çirge kilze, 
Xartığa xus çili, xarlap irtip odıradır. 
Xızı l xumnığ çazı çirlerge kilze, 
Xan pozırax at, 
Xızr l nitke tartıbrsxan çTli 

4620 Xayzı-xayzı çirde. 
Xızarıp-süülTp, çldTp od ıradır. 
Xara xumnığ çazı çirlerge kilze, 
Xara nitke tartıbısxan çil i , 
Xayzr-xayzı çirlerde. 

4625 Xarayıp-süülTp, çTdTp od ıradı r. 
Xayzr-xayzı çirde, 
Çir pözTgT Ax sın, 
Ağarıp-siillp, körTn turçadadır. 
Nuğan xarax asxalaxxa, 

4630 Asxan xarax nuğalaxxa, 
Xıybas xanattığ Xan pozırax at 
Çir pözTgl Ax s rnğa 
Çitlre oylap ki l i r. 
Çir pözTgT Ax sınğa çitTre oylap, 

4635 SegTrTp, sığara oylap kilir. 
Ax Sabdar attın TzT-çolına kör kilize, 
SegTrTp oylap kilibes, 
Oylap polbin, çortıp parğan 
izT-çol ı .  

4640 Annar'\ andar körTp odırza, 
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Geniş sağrıs ını kamçılam ış. 
Han Poz ırah, 
Ak Boz'un izinden 
Giderek, 
Koşuyormuş. 
Bükülmez kanatlı Han Pozırah 
Çok hızlı atmış. 
Kara yere basarak, koşmaktayken 
Dağ ın zirvesi yere devrilince. 
Sessiz kuş gibi, 
Öterek geçiyormuş. 
Dağın z irvesine gelince, 
Yırtıcı kuş gibi, gürültüyle geçiyorm uş . 

Kızıl kumlu vadilere gelince, 
Han Pozırah, 
Kızı l  ensesinden çekilmiş gibi. 
Bilinmez yerde , 

Kızı l  renge bürünerek, gidiyormuş. 
Kara kumlu vadilere ulaştığ ında .  
Kara ensesinden çekilmiş gibi. 
Bili nmez bir yerde, 
Siyah renge bürünerek gidiyormuş. 
Bil inmez bir y2rlerde, 
Yeryüzünün zirvesi olan Ak dağın, 
Beyaz silüeti görünmektedir. 
Yumulan göz açı l ıncaya kadar. 
Açılan göz yumuluncaya kadar. 
Bükülmez kanatlı at. Han Poz ırah 
Yeryüzünün zirvesi Ak dağa 
Doğru koşarak gelir. 
Yeryüzünün zirvesi Ak dağa u laşmak için koşup, 
Çıkmak için atılarak koş ar. 
Ak Boz'un izini bulunca, 
Şahlanarak. koşarak gelmez. 
Koşmadan yürüyerek geldiği. 
İzir.den. 
Ondan sonra bakmış ki, 
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Çartıp palbin, pazıtxa tüs parğan. 
Pastırıp adı rıp, 
Turğan TzT par. 
Annafı andar parğan TzT çağı l .  

4645 Alıp Xan Xıs 
Xızıl xumnı, ax xumnı xazıp, 
Xalnafı tırbaxtap, kTlepçededTr. 
Altın Arığnır'i daa söögT çağı l ,  
Ax Sabdar att ırı daa söögT çağı l .  

4650 Alıp Xan Xıs, çabal ıp, 
Oarlap-sıxtapçadadı r. 
Uğaa çabağl ığ çabalıp, 
Uğaa inegilg inel turğanda, 
Kistinde kTzT tapsabısxan. 

4655 Aylan kilze, ax xuu tayax tayanğan 
Apsax kTzT turça: 
-Ee-t, Alıp Xan Xıs, 
Nimee pTdi inelTp, 
Nimee pTdi çabal turzır'i?-

4660 Alıp Xan Xıs çaaxtapça: 
Nimee ineler palğam, 
Nimee çabalar palğam. 
Altın Arığnafı Ax Sabdar attın 
SöögTn tappinçam.-

4665 Apsax kTzT çaaxtapça: 
Öl parğan Altın Arığnafı Ax Sabdar at 
Paza pu çarıxxa aylan kilbes. 
Ax pu xuu tayaxnan tTıebökçedTrbTn. 
Pir dee söökteri çağı l .  

4670 Apsax kTzT Altın Arığnıfı 
EcegTnTr'i söögln taap alğan, 
Ax Sabdar att ıfi tuyğağın ıfi TstTndegT 
KTçTg tuyğağın taap alğan: 
-Çe mına, Alıp Xan Xıs, 

4675 Çannır'i üçün çabalıp ölgen 
Altın Arığnıfı 
Ax Sabdar att ın 
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Koşamıyor, yürüyerek inmiş. 
Ayak bastığı, 
Durduğu yerde izi var. 
O noktadan sonra izi yokmuş. 
Alp Han Kız 
Kız ı l  ve ak kumu kazarak, 
Eliyle tı rmalayarak gelmektedir. 
Altı n Arığ' ın kemiği bile yokmuş, 
Ak Boz atın  da kemiği yokmuş. 
Alp Han Kız, üzülerek, 
Hüngür hüngür ağlamış. 
Öyle çok üzülüp, 
Öyle derinden acı çekerken, 
Arkası ndan gelen kimsenin ayak seslerini duymamış. 
Geriye dönüp bakınca, beyaz bastona dayanmış 
Yaşlı bir adamın durduğunu görmüş: 
-Eee. Alp Han Kız, 
Niye böyle üzülüp, 
Niye böyle acı çekiyorsun? 
Alp Han Kız cevap verir: 
Niye üzülmeyeyim, 
Niye kederlenmeyeyim. 
Altı n Arığ i le Ak Boz'un 
Cesedini ve kemiklerini bulamadım. 
Yaşl ı adam söyler: 
Ölen Alt ın  Arığ ile Ak Boz, 
Tekrar bu aydınl ık dünyaya gelmez. 
işte bu ak bastonla karıştırıyorum. 
Ama, kemikleri yok. 
Yaşl ı  adam Altın Arığ'ın 
Topuk kemiğini bulmuş, 
Ak Boz'un toynağın ın içindeki 
Küçük toynağın ı  bulmuş: 
- İşte, Alp Han Kız, 
Halk ın için ıztı rap çekip ölmüş olan 
Altı n Arığ' ı n  ve 
Ak Boz'un 
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Paza söögl çox polar.-
Apsax klzl Altın Arığn ıfi eceginirı söögln 

4680 Ax xuu tayaxnarı üs xati sapxanda, 
Klçicekklne kögistlg 
Alıp klzi tura tüsken. 
Ax Sabdar att ırı klçlg tuyğağın 
Üs xati sapxanda, 

4685 Ax xozan osxas, 
Ax oy at tura tüsken. 
Apsax klzl çooxtapça: 
-Çe Alıp Xan Xıs, 
Altın Arığnıi'ı xumartxızı 

4690 Mına pu polar. 
Çe aar adın adap pirim:  
-Taban söögTneı'i töreen 
Taptaan Mirgen polzın.
Apsax klzl Taptaan Mirgenge 

4695 Alıp palğacari sarığ xayıs pirgen: 
-Çe, pu sarığ xayıspınari 
ÇirTrıer, çurtıfıar tüzetçederzer, 
Xaydağ daa uluğ alıptı palğap turar, 
Xaydağ daa külüktl tudar.-

4700 Taptaan Mirgen ol xayıstı 
izeblne suğıbısxan. 
Apsax klzl çooxtapça: 
-Çe parıi'iar, 
Paza Ax sınğa kilbes polazar.-

4705 Alıp Xan Xıs. 
Xan pozırax adına altanıbısxan. 
Taptaan Mirgen 
Ax oy adına altanıbısxan. 
Ax s ınnarı inip tüskenner. 

471 0  Ax çazaa tüskende, 
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Attarınırı axsın çayxabısxannar. 
Aran-çula attar xada-plrge oylas parğan. 
Ax xozan osxas 
Ax oy attın tTgTrtl 



Kemiği tekrar yok olacak. 
Yaşl ı  adam Altın Arığ'ın topuk kemiğine 
Beyaz bastonla üç defa vurunca 
Küçücük göğüslü 
Alp meydana gelmiş. 
Ak Boz'un küçük toynağına 
Üç defa vurunca, 
Ak tavşana benzeyen, 
Ak Oy adlı at meydana gelmiş. 
Yaşı ı adam söyler: 
-işte, Alp Han Kız, 
Alt ın Arığ' ın yadigarı, 
İşte budur. 
Şimdi ona değerli adını vereyim: 
-Topuk kemiğinden yaratı lanın adı , 
Taptaan Mirgen olsun. 
Yaşl ı  adam Taptaan Mirgen'e 
Bağlayacağı sarı bir kayış vermiş: 
-İşte bu sarı kayışla 
Yurdunu tanzim eder, korursun, 
Ulu alpları bağlar, 
Güçlüleri yakalarsın. 
Taptaan Mirgen o kayışı 
Cebine koymuş. 
Yaşl ı  adam söylemiş: 
-Haydi gidiniz, 
Bir daha Ak dağa gelmeyiniz. 
Alp Han Kız, 
Atı ,  Han Pozırah'a binmiş. 
Taptaan Mirgen, 
At ı ,  Ak Oy'a binmiş. 
Ak dağdan inmişler. 
Ak vadiye indiklerinde, 
Atlar ının başın ı  çevirmişler. 
Aran-çula atlar, birlikte koşuyormuş. 
Ak tavşana benzeyen 
Ak Oy'un nal sesleri, 
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47 1 5  Ax Sabdar att ın tlglrtlner'i 
Tlglrep oylap odıradır. 
Taptaan Mirgen köglep odırza, 
Altın Arığnıı'i ünTneı'i 
Ünnen odıradır, 

4720 Altın Arığnır'i ı rınafi 
lrlap odıradır. 
Çooxtap od ırğan çooğı 
Altın Arığnıı'\ çooğı osxas. 
Tapsap odırğan tabızı 

4725 Alt ın Arığnıfi tabızı osxas. 
Tolğalıp axxlaan suğlarnı 
Köp kize tüzlp od ıradırlar. 
Toğ ı r  turğlaan s ınnarnı 
Köp aza tüzTp odırlar. 

4730 Çir pözigi Ax sın sağıstar'i 
lrax xaldı olarnıı'\ 
Aram tayğal ığ arğalığ s ınğa 
Çitlre oylaannar. 
Aram tayğal ığ ax sınnır'i üstüne 

4735 Sığara oyladıp, 
Attarnıfi axsın toxtada tartıp, 
Aal-xağırtxa inip tüskenner, 
Uluğ aalnı arali kilTp, 
Xann ın-pignTfi ibTnTı'i 

4740 Alnında toxtap, 
Attan tüzip, attarın palğap, 
Hannın-pignln iblne kirip kilgenner. 
izen sala izennezlp, 
Mindl pire mindlıezlp. 

4745 Köbe sağal ködTrll parğan 
Alıp klzl Ay Mirgen, 
Odırğan çirlnen tura segirlp, 
Udur pas killp. 
Pis salaa tut turadır. 

4750 İzen mindi irtkende, 
Arığ-slıTg abaxay, 

302 



Ak Boz'un nal seslerine 
Benzer sesler çıkararak koşmaktaymış. 
Taptaan Mirgen, şarkı söyleyince. 
Altın Arığ'ın sesiyle 
Seslenmekteymiş, 
Altın Arığ'ın şarkı söylediği gibi 
Şarkı söylüyormuş. 
Konuşması ,  
Altın Arığ' ın konuşması gibiymiş. 
Seslenmesi, 
Altın Arığ'ın seslenişi gibiymiş. 
Çoşkun akan suları 
Çok defa geçmişlerdi. 
Sıra sıra duran s ı radağları , 
Çok defa aşmışlardı .  
Yeryüzünün zirvesi Ak dağ, hatırdan 
Çok uzaklarda kalmış, onlar 
Seyrek ağaçlı s ıradağlara 
Ulaşmak için koşmuşlar. 
Seyrek ağaçlı Ak dağ ın üzerine 
Çıkmak için koşmuşlar. 
Atların ın dizginini çekerek durdurup, 
Köye- obaya inmişler, 
Büyük köyün içinden geçip, 
Hanın-beyin evinin 
Önünde durup, 
Attan inip, atlar ını bağlayıp, 
Hanın-beyin evine girmişler. 
Selam verip, selamlaşıp, 
Merhaba deyip, merhabalaşmışlar. 
Saçı sakalı birbirine karışmış 
Alp, Ay Mirgen, 
Oturduğu yerden, kalkıp. 
Onlara yaklaşıp, 
Tokalaşmış. 
Selamlaşma bitince, 
Güzel ve hoş hanım, 
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Altın stolın tartıp, 

As ta mağ ın  turğ ızıbısxan. 
Alıp Xan Xıstari 

4755 Taptaan Mırgennl sto1ğa odırtıp. 
Aarlap sıylap odıradırlar. 
Olar ıdi od ırğanda. 
İzlk azıl ıbısxan, 
Alton sürmes arğazına çayıl ıp , 

4760 iılg sürmes irınlne çayılıp, 
Ay Mirgennlri tuıimazı 
Alt ın Poos Xıs kir kilgen. 
İzen -mindI tip, 
Alıp Xan Xısnaf'ı Taptaan Mi rgenge 

4765 Pis salaa tudıp, 
Aylan parıp, alt ın sTreege odırıb ısxan. 
Alıp Xan Xıs çooxtap odır: 
-Çe Altın Poos. 
Xacan-da Altın Arığ 

4770 Aalnııi aın ınan ırt parçatxanda, 
Sin ı lgaaz ııi :  
«Xabırğabıstaıi xaya pircei'i polzarı, 
Tuzıbıstan turıza pircei"ı polzafı, 
Ölgence. parğanca, 

4775 Alnı-kistine çörerdkpln .. tTp.
Altın Poos Xıs çoxtapça: 
-Ya. idi ı lğaam, idi çooxtaam.
Alıp Xan Xıs çooxtap odır: 
-Çe. Alt ı n  Ar ığnıri xumartxızı-

4780 Pu odırğan Taptaan Mirgen. 
Çe, Alt ın Poos. tirTnTbis, 
Plsnerı xada-pTrge parazı ıi. 

Pu odırgan Taptaan Miryennln 
Sin amdı ölgence, parğanca 

4 785 İpçiz1 polıp  çurtirzııi.
Altın Poos xıst ın  paza 
Çooxtir çooğı çox polğan . 

i rTkteri irTk çox tirlnTbTsken . 
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Altın masayı çekip, 
Yemeklerle donatmış. 
Alp Han kız ile 
Taptaan Mirgen'i masaya oturtarak, 
Ağırlayıp, ikramda bulunmuş. 
Onlar böyle otururken, 
Kapı açı lmış, 
Altmış saç örgüsü sırtına yayılan, 
Elli saç örgüsü omzuna dökülen, 
Ay Mirgen'in kardeşi 
Altın Nakış içeri girmiş, 
Selamlar, deyip, 
Alp Han Kız ile Taptaan Mirgen'e 
Elini uzatarak, tokalaşmış, 
Dönüp, altın tahta oturmuş. 
Alp Han Kız söyler: 
-Ya, Altın Nakış, 
Nasıl da, Altın Arığ 
Köyün önünden geçip gittiğinde, 
Sen ağlamıştın :  
«Kaburgamızdan kaya versen, 
Bize destek olsan, 
Ölünceye kadar, 
Etrafında döner, senin hizmetinde olurdum, diyerek. 
Altın Nakış, cevap verir: 
-Evet, öyle ağlamış, öyle söylemiştim. 
Alp Han Kız, söyler: 
-işte, Altın Arığ'ın nesli , 
Bu oturan Taptaan Mirgen'dir. 
Haydi, Altın Nakış, hazırlan, 
Bizimle birlikte gel. 
Bu oturan Taptaan Mirgen'in 
Sen şimdi ölünceye kadar, 
Hanımı olarak yaşayacaksın .  
Altın Nakış' ın artık 
Söyleyecek sözü yokmuş. 
istemeye istemeye hazırlanmış. 
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Alıp Xan Xıs, Taptaan Mirgen, 
4790 Tozıp-toxarap, tur parğannar, 

Çörerge tirTnlb'fskenner. 
Ay Mirgen Altın Poos tunmazına çooxtapçad ır: 
-Çe Altın Poos, 
MinTn Ax oy adıma altanıp alaz ın .  

4795 ÇirT-suuı'larğa çitse, 
Pozıdıbıssar, çirllg mal çirlne 
Suuğlığ mal suuna nanmas pa za.
Alnınaıi aspaxtazıp, 
Art-soonaı'I anımcoxtazıp, 

4800 Ax payzaı'I ibdeıi sığıp kilgenner. 
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Atlarına allanıp 
Üzölefi çöriblskenner. 



Alp Han Kız ve Taptaan Mirgen, 
Doyduktan sonra, kalkmışlar, 
Gitmek için hazırlanmışlar. 
Ay Mirgen Altın Nakış'a söylemiş: 
-Haydi, Altın Nakış, 
Benim atım Ak Oy'a bin. 
Yerine-yurduna gidince, 
Kendi yurdumuzda yaşayan hayvanlar, yurdumuza, 
Suyumuzdaki hayvanlar, suyumuza geri dönmez mi? 
Karşı karşıya gelip vedalaşarak, 
Geri dönüp, 
Beyaz ve güzel evden çıkıp gitmişler. 
Atlarına binip 
Kendi yurtlarına doğru yürümüşler. 
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Aram tayğal ığ arğalığ sınnı 
Aza tüs parğannar, 

4805 Ax çazaa sabıl parğannar. 
Taptaan Mirgen 
l rın ı rlap kilir, 
KögTn köglep ki l ir : 
-Çe, Alıp Xan Xıs, 

481 0 ÇirT-suuı'ia sirer 
Çir toğırınaıi çörTbTzTı'ier. 
ÇirTbTs-suubıs tala! xalğan, 
Alıp-külükter ölglep xalgan. 
Çibetey Xan xadarğan maln ı ,  

481 5 Xal ıx çonın süre parıbısxan, 
Ol çaağa kir parğan. 
ÇirT-suuria çitsefı, 
ÖlgennerTnnT tlrTg möön suğnaıi, 
TTrgTzTp alazın, 

4820 Usxan odın tamızıp alazın. 
Çe min çimin çabızı çirge, 
Aynıfı-künnTı'i çarığı tegbes çirge 
Pararğa çörbTn. 
ÖstTglerder"ı, parıp, ödfrTzerge, 

4825 Kiktiglerdeı'ı, parıp, kizTzerge!
Taptaan Mirgen, ax xozan osxas 
Ax oy adın ırı axsın  çayxap, 
Xamcı sapxan. 
Ax xozan osxas Ax oy attın 

4830 Oylaan tlgTrtl 
Ax Sabdar att ın tTgTrtTnen tTgTrep, 
ÇimTri çabızı çimi köre, 
Oylap parıp od ıradır. 
Taptaan Mirgen köglep parçatsa, 

4835 Altın Arığnıfı köginefı, 
Altın Arığnın ünTneri 
Ünnen parçad ır. 
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Seyrek ağaçlı s ıradağı 
Aşarak, dağdan inmişler, 
Ak vadiye yönelmişler. 
Taptaan Mirgen 
Şarkı söyleyerek gelmiş, 
Türkü söyleyerek gelmiş: 
-Haydi, Alp Han Kız, 
Yerinize-yurdunuza 
Doğru gidiniz. 
Yerimiz-yurdumuz talan edilmiş, 
Güçlü alplar ölmüş. 
Çibetey Han yetiştirilen hayvanları, 
Halkı , sürüp dağıtan, 
O savaşa girmiş. 
Yurduna- suyuna ulaşınca, 
Ölenleri hayat suyu ile, 
Diriltirsin, 
Sönen ateşini, hayat suyunu damlatıp yakarsın. 
Evet ben yeryüzünün çukuru olan yere, 
Ayın ve güneşin ışığı değmeyen yere 
Ulaşmak için gidiyorum. 
Öç almak için, öldürmeğe, 
İntikam almak için, vurmağa gidiyorum!  
Taptaan Mirgen, ak tavşana benzeyen 
Atı ,  Ak Oy'un dizginini çekip, 
Onu kamçılamış. 
Ak tavşana benzeyen Ak Oy'un 
Koşarken çıkardığ ı  ses, 
Ak Boz'un koşmasına, nal seslerine benzeyerek, 
Yeryüzünün çukuru olan yere doğru, 
Koşarak gitmekteymiş. 
Taptaan Mirgen şarkı söylerken,  
Alt ın Arığ' ın şarkısıyla, 
Alt ın Arığ' ın sesiyle 
Seslenmekteymiş. 

309 



Taptaan MirgennTıi ır ın-ünin iskenner, 
Altı n Arığ ırlap parçadır 

4840 lip, çooxtasçadadırlar. 
Ax xozan osxas Ax_ oy attın 
TTgTrtTn isken kTziler, 
Altın çilTnnTg Ax Sabdar at 
Oylap parçadır tTp, çooxtasçadadırlar. 

4845 Taptaan Mirgen 
Noo çirge, noo suğa sabıl parçadadır. 
Çir çabızı çirge 
Anda sabı l  parçadadır. 
Aynın, künnir'\ xarağı 

4850 Körbes, tegbes çirge sabılğan. 
Oo Xara Xan çirine 
Sabıl ıp, çidTp odı rğandağ polad ır. 
Çir pözTgT Xara sınğa çitlre oylatxan. 
Xara sınnııi üstüne s ığara oylap kiıTp, 

4855 Att ıri axsın toxtada tartıbısxan. 
Orinap-sınap körlbTsse, 
Oo Xara Xan çirTnde 
Paza xatap çon çı ı l  parıbısxan, 
Paza xatap alıp ç ı ı l  parıbısxan. 

4860 Xara sınnııi üstünde 
Taptaan Mirgen xıyğ ı  salğan, 
Çaas çarı l ıp, ülger üzll turğandağ; 
Altın Arığnır'\ xıyğızınar'\ 
Xıyğılap turadır, 

4865 Alt ın Arığnııi tabızınaıı 
Tapsap turadır. 
Alıptar ax payzaıi ibdeı'l 
Sıxxlap kilgen, 
Alt ın Arığ çit kildi tip, kör turlar. 

4870 Xara sınnıri üstünde 
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Altın Arığ körine çoğ ı l .  
Alıptar, kör tappin, 
Taıinap-çapsıp turlar: 
-Xaydağ mındağ nime polcari, 



Taptaan Mirgen'in şarkısını ve sesini duyanlar, 
Altın Arığ, şarkı söylüyor, 
Diye, konuşuyorlarmış. 
Ak tavşana benzeyen Ak Oy adlı at ın 
Nal seslerini duyanlar, 
Altın yeleli Ak Boz 
Koşarak geliyor diye, konuşuyorlarmış. 
Taptaan Mirgen, 
Bilinmez yerlere, bilinmez sulara doğru gitmekteymiş. 
Yeryüzünün çukuru olan yere doğru 
O zaman yönelmiş. 
Ay ve güneş ış ığ ın ın 
Görmediği, değmediği yere doğru gitmiş. 
Oo Kara Han' ın  yurduna 
Sapıp, ulaşıyor gibiymiş. 
Yeryüzünün zirvesi Kara dağa ulaşmak için koşmuş. 
Kara dağın üzerine çıkmak için koşup, 
Atın dizginini çekerek durdurmuş. 
Dikkatlice bakınca anlamış ki, 
Oo Kara Han'm yurdunda 
Tekrar bütün halk toplanmış, 
Tekrar bütün alplar toplanmış. 
Kara dağın üzerinde 
Taptaan Mirgen, haykırmış, 
Ülker yı ldizı kaymış gibi olmuş; 
Altın Arığ' ın sesiyle 
Bağırıp durmaktaymış, 
Altın Arığ' ın sesiyle 
Seslenip durmaktaymış. 
Alplar, beyaz ve güzel evden 
Çıkmışiar, 
Altın Arığ, gel iyor, diye düşünmüşler. 
Kara dağın üzerinde 
Altın Arığ, görünmüyormuş. 
Alplar, görememiş, 
Şaşırıp kalmışlar: 
-Bu nasıl birşeydir böyle, 

31 1 



4875 Kör kilerge kirek.-
Xara oy atxa altan salğan alıp kizT 
Xara sınğa sığıp kilir. 
Xara sınnıii üstüne sığıp kilgende, 
Taptaan Mirgen sarığ xayıstan atxan, 

4880 Alıp kizTnT sarığ xayıs 
Adı pozınaii xazıra-püge palğabısxan. 
Taptaan Mirgen, xı l ısnaii kize saap, 
Ödirgen alıptı, 
Alıp kTzTni ödTr sal ıp, 

4885 Pazox xıyğılap turad ır. 
Alıp palğacaı'i sarığ xayıs 
Xara sınğa sıxxan na alıpt ı ,  
Palğap, xazıra tudıp, 
Püge tudıp, palğabızad ır. 

4890 Taptaan Mirgen 
Pilen tutxan alıptı ödTrçededTr. 
Anda çı ı lğan çaba! alıptarnı 
Tooza ödTrgen. 
Paza udırlap sığar 

4895 Alıp çox polğan. 
Pora Nincl pu çirde 
Xannaii uluğ xan pol ıp, 
Pigdeii uluğ pig polıp, 
Çurtabısxan poltır. 

4900 Alton-çiten xannıı'\ çurtın talap, 
Pu çirge sür kilgen poltır. 
Taptaan Mirgen, ax xozan osxas, 
Ax oy adına allanıp, 
Arğal çonnıı"ı arazına 

4905 İn ip kilgen. 
Adı attan kTçTg, 
Al-pozı-irdeii kTçlg, 
Arğal çonğa xıyğılap, 
Çooxtap turadır: 

491 O -ÇirlTg çonnar çirTne !arazın ,  
Suğlığ çonnar suğlarına !arazın.-
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Bakmak gerek, demişler. 
Kara Oy adlı ata binen alp, 
Kara dağa doğru çıkıp gelmekteymiş. 
Kara dağın üzerine çıkıp geldiğinde, 
Taptaan Mirgen sarı kayışı atmış, 
Sarı kayışla alpı 
Atıyla birlikte sarıp sarmalamış. 
Taptaan Mirgen, kı l ıc ını saplamış, 
Öldürmüş alpı, 
Alpı öldürüp, 
Kendisi haykı rmaktayrnış. 
Alpın bağlandığı sarı kayış, 
Kara dağa çıkan alp ı ,  
Bağlamış, 
Bükerek kıvırarak bağlamış. 
Taptaan Mirgen, 
Bağlad ığı alpı öldürmüş. 
O zaman toplanan kötü alpların 
Tamamını öldürmüş. 
Tekrar karşısına ç ıkacak 
Alp kalmamış. 
Pora Ninci burada 
Handan daha u lu han olup, 
Beyden daha ulu bey olup, 
Yaşamaktaymış. 
Altmış, yetmiş han ın yurdunu talan edip, 
Buraya sürüp getirmiş. 
Taptaan Mirgen, ak tavşana benzeyen 
Atı ,  Ak Oy'a binip, 
Kalabalık halkın arasına 
İnip gelmiş. 
Atı ,  attan küçük, 
Kendisi erkekten küçük, 
Kalabal ık halka seslenip, 
Konuşmaktaymış: 
-Vatanı olan halklar, vatanlarına dönsün, 
Suyu olan halklar sularına dönsün. 
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Çooxtap turğan çooğı 
Alt ın Arığ çooxtap turğandağ; 
Tapsap turğan tabızı 

491 5  Altın Arığ tapsap turğandağ. 
Çobağlığ alıptar köp polğan 
Ol çı ılğan çonda. 
Altın Arığ çit kildT tTp, 
Oorlazıp-sıxtazıp, 

4920 Kilglep turadırlar; 
Çibetey Xan andox çitken-
Pazı ax xır saap, kirip parıbısxan, 
Altın Arığ çit kildi tip, 
Oorli-sıxti çitken. 

4925 Taptaan Mirgen Çibetey Xanğa çooxtapça: 
-Çe mal ın çonın süre, 
ÇirT-suuna aylan. 
Çe pu çı ı lğan alıptar
SürTge kilgen xannar-pigler, 

4930 Çe Oo Xara Xannır'i 
Uluğ çurtın unadıı"iar, 
Xal ıx çurtın talaı"iar! 
Paza mının soonda mında 
Pazığ alıp çurtabazın ,  

4935 Pazığ çon .;:urtabazı !-
Çon anda. ulğın-suulğın tudıp, 
ÇirITg çon çirlne çörglebTsken. 
Suğlığ çon poslarının 
ÇirTne-suuna tarabısxan. 

4940 Taptaan Mirgen oıinap-sınap kor çörze, 
Pora NincT ol çirdeıi 
Tızip-xazıp çör parğan. 
Or'inap-sınap kör tur: 
Altı xanattığ ala çı lan 

4945 Tınnığ kiblzT uçux parıbısxan. 
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TzT-çol ı  ax nitke, kök nitke 
Tartıbısxan çili sööl tur. 
Anı körTp, Taptaan Mirgen 



Sözleri, 
Altın Arığ' ın konuştuğu sözler gibiymiş; 
Sesi, 
Altın Arığ' ın sesi gibiymiş. 
Kötü alplar çokmuş, 
O toplanan halkın arasında. 
Altın Arığ geliyor, diye, 
Ağlayıp, sızlayarak, 
Gelmekteymişler; 
Çibetey Han o zaman oraya ulaşmış. 
Başı ak ve kır renge bürünerek, girmiş, 
Altın Arığ geliyor, diye, 
Ağlayıp, sızlayarak gelmişler. 
Taptaan Mirgen, Çibetey Han'a söylemiş: 
-Haydi, hayvanların ı  ve halkını götürerek, 
Yurduna ve suyuna dön. 
İşte bu toplanan alplar, 
Sürgüne gelen hanlar ve beyler. 
işte bu, Oo Kara Han'ın 
Ulu vatanın ı  yakıp yıkanlar, 
Halkın ı ,  yurdunu talan edenler! 
Bundan sonra tekrar, 
Zalim  alp yaşamasın, 
Zalim halk yaşamasın. 
Halk o zaman, ağlaşıp, bağrışırak, 
Vatanı olan halk, vatanına gitmiş. 
Suyu olan halk, kendilerinin 
Vatanına ve suyuna dağı lmış. 
Taptaan Mirgen iyice bakıp görmüş ki , 
Pora Ninci, oradan 
Kaçıp, gidiyor. 
İyice bakıp, anlamış ki, 
Altı kanatl ı ala yılan şeklindeki 
Canlı hal ısı uçarak gidiyor. 
Onun ard ından beyaz ve mavi duman 
Yükseliyor gibiymiş. 
Onu görünce, Taptaan Mirgen, 
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Çooxtap turçadad ır: 
4950 -Adır, tarıxpa, Pora Nind, 

Xara çirge soornıbızarğa, 
Xara çir xatığ polar. 
Xan tigİrge sığarğa, 
Xan tigTr pözTk polar!-

4955 Ax xozan osxas Ax oy adın 
izT-çol ınarı anda 
Axsın çayxabısxan. 
Taptaan Mirgen, Pora NincinT sürlzTp, 
ÇirnTrı üstün aylandırçadadır. 

4960 Çider çirde çit polbin odıradı r, 
Körer çirde kör polbin odıradır. 
ÇirnTn üstün TkT aylandır kilgen. 
Pora NincTnT körTp taap polbin odıradı r. 
üzTndzTn aylandırıbox odır, 

4965 Pora Nindnl irTk çox 
Xaraxtarı körlp tapxan: 
Xayzı-xayzı çirde, 
TigTr paarında 
Altı xanattığ ala çı lan-

4970 Tınnığ kibis-altı x ıylağl ığ, 
Pora Nind altı xıylaan 
Tolğap parçadadı r. 
İzeblne xol ın suğıbızıp, 
Taptaan Mirgen sarığ xayızın 

4975 Suura tartxan; 
Pulgap parıp, atxanda, 
Sarığ xayıs, 
Çal ın çTli çalbırap, 
Xıbın çTii toolap. 

4980 Alxan ux çTıi atıl parıbısxan. 
TıgTr paarınan parçatxan. 
Pora Nind tınnığ kibTzineı'ı 
Xada-pirge xara çirge xalbayıp tüskenner. 
Taptaan Mirgen çitlre oylat kilgen. 

4985 ÇitTre oylat killp, körTbTsse, 
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Söylemiş: 
Artık öfkelenme, Para Ninci, 
Kara yere sokarız seni ama, 
Kara yer, sert olur. 
Göğün yüksek katlarına çıkarırız ama, 
Göğün yüksek katı , yüksek olur! 
Ak tavşana benzeyen Ak Oy adlı atın ın, 
Onun izinden gitmek için, 
Başın ı  çevirmiş. 
Taptaan Mirgen, Para Ninci'yi takip ederek, 
Yeryüzünü dört dönmekteymiş. 
Tam ulşacakken, uzaklaşmış, 
Gideceği zaman göremez olmuş. 
Yeryüzünü iki defa dolaşıp gelmiş, 
Para Ninci'yi görüp bulamamış, 
Üçüncü defa dolanmaktaymış, 
Para Ninci'den eser yokmuş. 
Gözleriyle görüp bulmuş, 
Bil inmez bir yerde, 
Gökyüzünün derinliklerinde, 
Altı kanatlı ala yılan şeklindeki 
Canl ı  hal ı ,  altı dizginli, 
Para Ninci altı defa dolanmış, 
Dolanıp gitmekteymiş. 
Cebine elini sokup, 
Taptaan Mirgen sarı kayışını 
Çekip çıkarmış ;  
Fırlatıp att ığında , 
Sarı kayış, 
Şimşek gibi çakıp, 
Kıvılcımlar saçar gibi dolanıp, 
Atılan ok gibi f ı rlamış, 
Gökyüzünün derinliklerine doğru gitmiş. 
Para Ninci canl ı halısıyla 
Beraber, kara yere düşüvermiş. 
Taptaan Mirgen, koşarak oraya gitmiş. 
Koşarak oraya gelince, görmüş ki, 
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Pora NincT xol-azağı 
Palğal parğan çad ı r. 
Taptaan Mirgen, attarı tüzlp, 
Pora NincTnT tınnığ kibizTneıi pTrge 

4990 KizTn tirgee palğab;sxan, 
Ax xozan osxas Ax oy adına altanıbısxan, 
ÇirT-suuna anda çörTbTsken. 
Çibetey Xan, mal ın-çonın süre, 
ÇirT-suuna çitken. 

4995 Alıp Xan Xıs, çirT-suuna nan kilİp, 
TlrTg möön suğdaıi 
ÖlgennerTn tTrgTzTp, 
Usxan odın ıamızıbısxan. 
Xadarğan mal, xal ıx çon 

5000 ÇirT-suuna çitken. 
Xatap çurt tud ıp, 
Xatap çon çurtabısxan. 
Xannığ Xıl ıs xaraa-künörte ı lğaplaçadadır : 
-Nanarbın teen Alt ın Arığ çacam 

5005 Xaydi nanmadı polar? 
KilerbTn teen Alt ın Arığ çacam 
Xaydi kilbedT polar? 
Alıp Xan Xıs TcesT toxtat polbinçadadı r: 
-Altın Arığ çacaıi kiler, 

50 1 0  Nanar,-tlpçededlr. 
PTr kün irten 
Xannığ Xıl ıs ılğap odırçatxanda, 
Xayzı-xayzı çirde 
Aran-çula attın tTglrtT tTglrep 

50 1 5  Oylap kilir. 
Xannığ Xıl ıs, s ı ıd ın toxtadıp, 
Tııinap odırçatsa, 
Alt ın çillnnlg Ax Sabdar at 
TTgTrep odıradır. 

5020 Alt ın Arığ çacazın ın kögT istTI kilir. 
Anı istlp, Xannığ Xıl ıs 
Ax payzafı ibden s ığara çügürgen. 
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Pora Ninci'nin eli , kolu 
Bağlanmış, yatmaktad ır. 
Taptaan Mirgen, attan inip, 
Pora Ninci'yi canl ı halısıyla birlikte 
İpiyle direğe bağlamış, 
Ak tavşana benzeyen Ak Oy adlı atına binmiş, 
O zaman, vatanına gitmiş. 
Çibetey Han, hayvanlarını ve halkını takip ederek, 
Vatanına ulaşmış. 
Alp Han Kız, yurduna dönüp, 
Ölümsüzlük suyuyla 
Ölenleri diriltip, 
Sönen ateşini yakmış. 
Yetiştirilen hayvanlar ve halk, 
Vatanına ulaşmış. 
Tekrar, yurt tutup, 
Halk, tekrar yaşamaya başlamış. 
Kanlı Kıl ıç, doğuya doğru bakarak ağlamaktadır: 
-Dönerim, diyen Altın Arığ Halam, 
Neden dönmemiş olabilir? 
Gelirim, diyen Altın Arığ Halam 
Neden gelmemiş olabilir? 
Annesi Alp Han Kız, onu susturuyor: 
-Altın Arığ Halan gelecekti r, 
Dönecektir, diyor. 
Bir gün sabahleyin, 
Kanlı Kılıç, ağlayıp dururken, 
Bil inmez bir yerden 
Aran-çula atın nal sesleri 
Gelir. 
Kanlı Kı l ıç, ağlamasını kesip, 
Sesleri dinleyince, 
Alt ın yeleli Ak Boz'un 
Nal seslerini duyar gibi oluyor. 
Altın Arığ Halas ın ın şarkıs ın ı  işitiyor. 
Onu işitip, Kanl ı Kı l ıç 
Beyaz ve güzel evden çıkıp koşuyor. 
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Alt ın  çeçpe tözlnde, 
örlnip, çooxtap turadı r: 

5025 -Altın Arığ çacam aylan kilir-tlp turadır. 
lraxxı çirde tTgireen 
Ax Sabdar at pu çirge sabı l ıp odıradır. 
lrax köglep odırğan 
Altın Arığnın kögT, 

5030 Pu çirge sabılıp, 
istTITp odıradır. 
Çir pözTgi Altay sınnıri üstüne 
Ax Sabdar at, s ığara oylap kilip, tura tüsken. 
Xannığ Xılıs kör turadı r, 

5035 Ax Sabdar attı kör tappin turadır. 
Alnında-soonda Ax Sabdar at 
Uluğ tağnıri üstünde turıbıssa, 
Uluğ tağ çili körlnceri 
Alt ın Arığ çacazının 

5040 Ax Sabdar attıri üstünde 
Çarıx tas marxazı 
Kün çili çanı körTncen. 
KörTp, pir dee tappin turadı r. 
İdi kör turza, 

5045 Uluğ aalğa inip kilir, 
Ax xozan osxas 
Ax oy atxa altan salğan, 
Adı-attan kTçTg, 
Al-pozı-al ıptaıi kTçTg, 

5050 Arığ tik kTzT osxas, 
lrlap-köglep kilir. 
Xannığ Xıl ıs anı körTp, 
Pazox ılğap, sıxtabısxan. 
KistTnde Alıp Xan Xıs TcezT tapsabısxan: 

5055 -İrkenı-kincem Xannığ Xı l ıs ,  
İzf ri irtpeiin, 
Ağı l ın aspazın .  
Çe sın ın çooxtap pirim: 
Altın Arığ çacaıi öl xalğan, 
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Altın direğin dibinde, 
Söyleniyormuş: 
-Altın Arığ Halam dönüp geliyor, diyormuş. 
Uzaklardan gelen nal seslerine bakı l ı rsa, 
Ak Boz buraya geliyor olmal ı .  
Uzaklarda bir yerde duyulan 
Altın Arığ'ın şarkısı , 
Buraya kadar ulaşıp, 
Duyuluyor. 
Yeryüzünün zirvesi, Altay dağının üzerine 
Ak Boz, koşarak çıkıp, sonra durmuş. 
Kanlı Kı l ıç, bakar, ancak, 
Ak Boz'u göremez. 
Ak-Boz, dağın önünde, arkas ında, 
Ulu dağın üzerinde durunca, 
Ulu dağ gibi görünen 
Altın Arığ Halasın ın 
Ak Boz üzerinde 
Parlak taş düğmesi, 
Güneş gibi parlayarak görünürmüş. 
Bakmış ama, bulamamış. 
Öyle bakınınca, 
Büyük köye doğru gelen, 
Ak tavşana benzer 
Ak Oy'a binen , 
Atı ,  attan küçük, 
Kendisi, alptan küçük, 
Zayıf insana benzeyen birinin, 
Şarkı söyleyerek geldiğini görür. 
Kanlı Kı l ıç, onu görüp, 
Tekrar ağlamaya başlamış. 
Arkasından annesi Alp Han Kız seslenmiş: 
-Sevgili yavrum, yiğidim Kanlı Kıl ıç, 
Akl ın ,  fikrin karışmasın ,  
Akl ı n  şaşmasın. 
İşte sana anlatıvereyim: 
Altın Arığ Halan öldü, 
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5060 Pora Xannı rı  xızı 
Pora Nind ödfr salğan. 
Altın Arığ çacanıı'\ 
EcegTnTrı söögTn ne tapxabın ,  
Ax Sabdar att ırı 

5065 KlçTg tuyğağın na tapxabın. 
Taban söögTnerı pütken 
Taptaan Mirgen adı-solazı polar. 
Ax Sabdar attırı 
KTçlg tuyğağınan pütken 

5070 Ax xozan osxas Ax oy at. 
Çe ı lğaba-sıxtaba. 
ÇidTp kilze, 
Adın ala pirezTfi, 
Al-pozın xoltıxtap güzTrezTrı, uluğlap. 

5075 Altın çeçpe tözlnde 
Prayzı saxtap alğannar. 
Xannığ Xı l ıs adın ala pir turadır, 
Al- pozın xoltıxtap tüzTr turadır. 
İzen sala izennes turlar, 

5080 MindT sala mindTles turlar. 
izebT çox Pora NincTnT 
At tirglzlnefi anda sistTp alğannar. 
Pora NindnT ödlrerge 
Anda al çörTbTskenner. 

5085 Xadarğan mal çörbes çirge, 
Xalıx çonı aylanmas çirge aparğannar. 
Xayal ığ, xorımnığ çirde 
Ot sal ıp Pora NincTnT 
Otxa tastap, örtep turlar. 

5090 Pora Ninci, öıTp öl polbin, 
Anda ineıTp, anda çobalıp, 
Alt ın Arığnı 
Anda adap turadır, 
Altın Arığnı xaydi la ödlrdTbTn tip. 

5095 Altın Arığnı adap, 
Oorlap taa, s ıxtap taa turza, 
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Para Han' ın kızı , 
Para Ninci öldürdü. 
Alt ın Arığ Halanın 
Topuk kemiğini buldum, 
Ak Boz'un 
Küçük toynak kemiğini buldum. 
Topuk kemiğinden yaratılmış olanın 
Adı ve unvanıTaptaan Mirgen 'dir. 
Ak Boz'un 
Küçük toynağından yaratı lmış, 
Ak tavşana benzeyen atın adı ,  Ak Oy'dur. 
Artık ağlayıp s ızlama. 
Buraya gelirse, 
Atın ı  al ı rsın, 
Kendisine hürmet edersin. ağırlarsın .  
Alt ın direğin dibinde 
Hepsi bekliyorlar. 
Kanlı Kı l ıç, atın ı  al ıyor, 
Kendisine saygı göstererek karşı l ıyor, 
Selam verip selamlaş ıyorlar. 
Merhaba deyip, merhabalaşıyorlar. 
Ölçüsüz Pora Ninci'nin geldiğini 
Atın ın nal seslerinden anlamışlar. 
Para Ninci'yi öldürmek için 
O zaman gitmişler. 
Yetiştirilen hayvanları , ulaşılmaz yere, 
Halkı , dönülmez yere götürmüşler. 
Kayalık bir yerde 
Ateş yakıp, Pora Ninci'yi 
Ateşe atıp, yakmışlar. 
Pora Ninci, hemen ölememiş, 
Acılar çekip, ıztıraplarla kıvranarak, 
Altın Arığ'ı 
O zaman anmış, 
Alt ın Arığ'ı nası l  öldürdüm, diye. 
Altın Arığ'ı anıp, 
Ağlayıp, sızlasa da, 
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Altın Arığ çox polğan. 
Xurt pol ıp, oylap polbin turadır. 
Alıp Xan Xıs xola s'ibTrgTnerı 

51 00 Otxa kire sTbirTp, 
Örtep turadır. 
Oyba-kül pol ıp, kÔdlrlllbTsse, 
Alıp Xan Xıs xola sTbTrgTneı"ı 
Çabıra sabızıp, örtep turad ı r. 

5 1 05 Pora NincT anda 
Açinin tartıp, xıyğı sal ıbısxan: 
-Altın Arığ xıstı ödTrbeen polzam, 
Arığ t ın ıma tuza polarcıx. 
Altın Arığdaıiox artıx sidTktT körlp, 

5 1 1 0  Ölerge çörb'in.-
Pora NincT anda ölTbTsken. 
Otxa tooza örtep, 
Oybazın çilge xaptırıbısxannar. 
Aal-xağırtxa anda inip tüskenner. 

5 1 1 5  Azır xanattığ Xan pozı rax adına allanıp, 
Xan Tibet xan 
ÇirT-suuna anda çör'ib'isken. 
Xannığ Xıl ıs, Alt ın Arığ çacazın sağıp, 
Toy itpeen poltır. 

5 1 20 Çe anda toy timneb'iskenner. 
laptaan Mirgen 
Alt ın Poos xısnaıi 
Anda aron ib turğızıbısxannar. 
iki toynı p'irTkt'ir'ip, 

5 1 25 Uluğ toy, uluğ çırğal polçad ır. 
Toozılbastağ toyda, 
Tooza çonı çı ı l ıp, çırğap turadır. 
Toozılbastağ toyları 
Toğ ıs künge çit parğan. 

5 1 30 Toğıs künnTı"ı pazında 
Toy toozı lçadadır, 
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Altın Arığ, yokmuş. 
Kurtçuk gibi, koşuşturmaktaymış .  
Alp Han Kız  metal süpürgeyle 
Onu ateşe doğru süpürüp, 
Yakmaktaymış. 
Tamamen kül olup, yukarıya at ı l ı nca, 
Alp Han Kız. süpürgeyle 
Süpürerek, vurup, yakmaktaymış .  
Pora Ninci o zaman 
Acıyla, haykırm ış: 
·Altın Arığ' ı öldürmemek, 
Temiz canımın menfaatine olacaktı. 
Altın Arığ'dan çok eziyet görüp, 
Ölüyorum.  
O zaman Pora Ninci ölmüş. 
Ateşte tamamen yakıp, 
Külleri ni yele vermişler. 
Köylü-kentli o zaman inip gelmişler. 
İki kanat l ı  atı ,  Han Pozı rah'a binip, 
Han Tibet Han, 
Yurduna gitmiş . 
Kanlı Kıl ıç, Altı n Arığ Halasını düşünüp, 
Düğün etmemişti. 
İşte o zaman düğün hazırlıklarına başlamışlar. 
Taptaan Mirgen 
Altın Nakış ile 
Orada ev yapmışlar. 
İki düğünü bir arada, 
Büyük şenliklerle yapmışlar. 
Bitmeyecek düğünde, 
Bütün halk, toplanıp gelmiş. 
Bitmeyecek düğünleri, 
Dokuz gün sürmüş. 
Dokuzuncu günün sonunda 
Düğün sona ermiş. 
Bütün halk dağılmış. 
Düğünün sonunda 
Alplar, altın direğin yanında toplanmışlar. 
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5 1 35 Xadarğan malnrr'i eezTne, 
Xalıx çonnrr'i xanı-pigTne 
Kemni tabarbıs tip, çooxtas turlar. 
Xıybas xanattığ Xa!1 pozırax attığ 
Xannığ Xıl ıstı çaradıbısxannar. 

5 1 40 Xadarğannııi eezl, 
Xal ıx çonnııi xanı-pigT 
Xannığ Xılıs pol parğan. 
Xulataynaıi Çibetey Xan, 
Aran-çula attarınııi izerin alıp, 

5 1 45 Anda pozıdıbısxannar. 
Od ı ı'lar ottaı'lar, 
Suuı'lar TzTrıer tip çooxtap, 
Xulataynaıi Çibetey Xan, 
Ax payzarı iblerTne kTrTp, 

5 1 50 Ay çalbağı molattarın 
Paraanğa çöli tastabısxannar. 
Paza daa tutpaspıs tip, 
Çooxtas turlar. 
Xulataynııi alğan ikinci abaxayı 

5 1 55 Ax sağıstığ Xan Çaçax polğan. 
Xannığ Xıl ıs, Xan pozırax adına allanıp, 
Xadarğan malnrıi sanın al ıbısxan, 
Xal ıx çonğa ülgü-çarğızın salğan. 
Adı çox klzze at mündirgen, 

5 1 60 KibT çox kizee kip kizTrgen. 
Ökls xulunnı at öskTrgen, 
Ökis olğannı ir öskTrgen. 
Xannığ Xıl ısnafı Taptaan Mirgen 
l raxxa istlıgenner, 

5 1 65 Çağınğa sabılğannar. 
lraxxı lar, istlp, xorığıp, 
lrax taa polza, kilglep turadır, 
lnağ çurtaarıar tip. 
fnarxazıp, çöp idTp. 

5 1 70 Çirlerlne nanğlapçadadı r. 
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Çağınğılarnı, körip xorığıp, 
Çaxsı polarğa kilglep turadır, 



Yetiştirilen hayvanların sahibine, 
Halkın, hanı ve beyi olarak 
Kimi buluruz, diye, konuşuyorlarmış. 
Bükülmez kanatlı Han pozırah atlı 
Kanlı Kı l ıç'ı seçmişler. 
Hayvanların sahibi , 
Halkın hanı ve beyi 
Kanlı Kı l ıç olmuş. 
Hulatay i le Çibetey Han, 
Aran-çula atlar ın ı ,  eyerini 
O zaman çıkarıp sal ıvermişler. 
Ateşine, otuna. 
Suyuna, izine, diye konuşup, 
Hulatay ile Çibetey Han, 
Beyaz ve güzel evlerine girip, 
Ay biçimindeki polat kıl ıçlarını 
Lazım olmaz diye, bir kenara bırakmışlar. 
Tekrar tutmayacağız diyip, 
Konuşmuşlar. 
Hulatay'ın aldığı ikinci hanımı 
Ak düşünceli, iyi niyetli Çiçek olmuş. 
Kanlı Kılıç, atı Han Pozı rah'a binip, 
Yetiştirilen hayvanların sayısını öğrenmişler, 
Halkın üzerinde hakimiyet kurmuşlar. 
Atı olmayanları ata bindirmiş, 
Giyimi olmayanlara kıyafet giydirmiş. 
Öksüz tayı yetiştirip at etmiş, 
Öksüz oğlanı yetiştirip, erkek etmiş. 
Kanlı Kı l ıç i le Taptaan Mirgen 
Hakkındaki haberler uzaklara yayılmış, 
Yakına yönelmişler. 
Uzaktakiler, onların haberini alıp, korkmuşlar, 
Uzakta olanlar da, gelmişler, 
Dostça yaşarız ,  diye. 
Dostça davranmışlar. 
Yurtlarına dönmektelermiş. 
Yakındakileri görüp, korkup, 
İyi davranmaya başlamışlar, 
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Çaxsı çurtaarıar tTp, 
Çaxsı çooxtazıp, nanğlapçadadır. 

51 75 Azır çıdazı sarbayıp. 
Ağar çaa kilbeen ol çirge; 
Molat xı l ıstı tudınıp, 
Uluğ çaa kilbeen ol çirge. 
Xannığ Xıl ısnarı Taptaan Mirgen, 

5 1 80 Kin, mötep, anda çirlep, 
Anda çırğap, çurtap xalğannar. 
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İyi yaşayal ım diye, 
İyi konuşup, dönmektelermiş. 
İki, sivri uçlu mızrağı yere saplamış. 
Orada, büyük savaş olmamış; 
Çelik kı l ıc ı  kuşanarak, 
Orada, büyük savaş olmamış. 
Kanlı Kılıç ile Taptaan Mirgen, 
Rahatça orada yerleşip, 
Orayı vatan tutup kalmışlar. 

3 2 9  





. . . . 

SOZLUK 





-a-

aal : köy. 

� : misafir, konuk. 

aarla, : ağırlamak. ikramda bulunmak. 

aarlığ : pahal ı, kıyketli. 
�axay : güzel, hoş 
ada : ata, baba. 

e : köpek. it. 

� : ha. 

ağ as : ağaç 
ağı l  : akı l .  

�ıl-sağıs : akıl-fikir. 
al : ön. 
al bat : halk, teba. 
alda- : kandırmak. 

�- : aptal . 
alıp : alp, kahraman, bahad ır. 
a l tan- : atlanmak. ata binmek. ---
alton : altmış. 
am daa : daha, henüz. 
anıaı : şimdi. 
amza- : denemek, tadına bakmak. 

� : tam oradan. 

333 



� 
� 
arağa 
arali 

� 
arğa 
?-rğ�ÇOJJ 

.@!9� 
��2-
as 
as 
as-
as- tamax 
asxır 

-

asxla
..____.. 
ax 
aylan-

..-
aymax 

�-
�ğı 
azax 
azax 
azıl-
---

�
am:,. 
a6!.@_· 
az.ı.@: 

citire 

s.��8:.� 
çabaga 
çabal 

Ç�)X 
çağa 
çağın 

� 
çaı-x_l!L 
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: oraya doğru. 
: yaşlı, ihtiyar. 
: rakı .  
: içinden. arasında. 
: bozulmak. 
: arka. 
: kalabalık, sayıca çok halk . 
: bütün çok, hepsi. 
: güzel, temiz 
: aş. 
: az. 

: açmak. 
: yemek. 
: aygır. 
: aşmak, geçmek. 
: ak. 
: dönmek . 
: türkü 
: şeytan. 
: aşağı .  
: aşağı .  
: ayak. 
: açılmak. 
: ayrı, ayrık. 
: geçirmek, aşırmak. 
: beslemek. 
: ayırmak, parçalamak. 

-c-
: yeterli. 

-ç-
: yay. 
: iki yaşındaki at . 
: kötü. 
: kapalı ,  örtülü. 
: yaka. 
: yakın. 
· ücret karşı l ığ ında çalışan kimse, işçi. 
: kul ,  köle; hizmetkar. 



çalba
çalbax 
çalbat: 

e 
� 
çar 

�!
çarı-
çarı� 
çari� 
ças 
çastıx 
çaxsı 
çaxsılagan 
çay� _t,9_I

ç�-
çayxal-
ç�a 
çaza-
çazı 
çe 
çeçpe 

9-1� .
çılğı 

� 
2Tii 
çiful 
çi!Tnnlğ 
çir 
9irçe_ 
çl§__ 
ç!t .lg l
çitire 

e 
çobal-
çoğar 
çoğı l  

ÇOn' 
�� 
çoox 

--

: çağlamak, akmak. 
: geniş; 
: düzeltmek, düz hale getirmek. 
: hizmetkar. 
: şimşek. 
: yar. 
: izin vermek, tasvip etmek; beğenmek. 
: parlamak; ışık saçmak. 
: ışık. 
: peki, tamam. 
: genç, taze; yaş. 
: yastık. 
: iyi , güzel, yahşı. 
: iyice, tamamıyla. 
: yayılıvermek. 
: yayıl- saçıl-
: çalkalanmak. 
: yan, ön. 
: süslemek. 
: yazı, ova, vadi. 
: haydi, tamam. 
: atın bağlandığı direk. 
: yı l ,  sene. 
: yılkı 
: y ı ldız. 
: gibi, benzer. 
: yele. 
: yeleli. 
: yer. 
: kase, içki kadehi.  
: maden; bakır 
: yakınlaşmak, yanına gelmek. 
: kadar. 
: yetmiş. 
: üzelmek, kederlenmek. 
: yukarı. 
: yok, yoktur. 
: halk 
: kalın, yoğun. 
: söz konuşma. 
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ço� 
çox 

Ç9��'!--
çör-
çör-
Ç_!:!Ça: 
çurt 
çurt 
çurt� 
çurtı çurta-

� 

ee 
eek 
eek 
een 
ekey 

ırax 
ı rlap köğlef? 

ib '-" 
ibir-
Jce 
Tefi 
Tdök 
iköleri 

� 
[ITı to m J1:_ 
�-
ipçi 
i repçi 

iı:lh:___ 
l!!:..-
� 
izen sal--
izep 

�� 
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: söz. konuşma. 
. yok. 
: söylemek, konuşmak. 
: yürümek, gitemek 
: yürümek. 
: saymak. 
: ev. 
: hayat. 
: yaşamak, yurt tutup kalmak. 
: ömür sürmek, hayatı yaşamak. 
: tüy. 

: sahip. 
: çene. 
: eğik. 

-e-

: boş, ıssız, kimsesiz yer. 
: hey. 

-ı-

: ırak, uzak. 
: şarkı söylemek. 

-1-

: ev. 
: evirmek, çevirmek, döndürmek. 
: anne. 
: öyle, şöyle, böyle 
: öylece, tam öyle. 
: ikisi birlikte. 
: elli. 
: ilaç hazırlamak. 
: ihtiyar kadın 
: hanım. 
: karı koca. 
: usanmak, bıkmak. 
: geçmek; azalmak. 
: içinde. 
: selam vermek. 
: cep; hesap 
: eyer. 



Wk : kapı. 
izlk tart- : kapı açmak; kapıyı çalmak. 
i·� Tkİe- : kapıyı çalmak. 

-k-

kem : kim. 
kibiş : halı. 

� : emir. 
kin�ti !)_ : ani olarak, birdenbire. 
kips!,;. : çirkin. 

'5!.r- : girmek 
kir_bevı�ıarı- : gerip çekmek. 
kTrTs : kiriş, yayın kirişi. 
kiscen : giyinen. 
kispin- : giymek. 
k1st : baş kısım, kenar; arka, art. 
kTzT : kişi, insan. 
köğ : şarkı .  
kölet- : yatırmak, toprağa gömmek. 
kölet- : yatırmak, toprağa gömmek. 
köölce : yavaşça, alçak sesle. 
köy : ateş. 
kulun : atın yavrusu tay. 
kügürt : gök gürültüsü. 
külük : kaharaman, banadır, alp. 
kürei'ı : kahverengi. 
küs : güç, kuvvet. 
küste- : ısrar etmek. 

-m-

mal : hayvan 
marizıra- : acele etmek. 
marxa : düğme. 
mayıl : bitkin. 
meley : eldiven. 
mı na : işte, şu. 
mı ndağ : böyle. 
min : ben. 
mindi sal- : selam laşmak. 
molat : topuz; çelik, polat; k ı lıç. 
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mayın 
mökey
mün-

naa 
nan
nandıra 
niiktel 
nime 
noo 

odır
oğır 
o iğ an 
on 
ofına
ool 
oorla 
o ray 
artı 
osxas 
oyda 

ökTs 
öleli 
öök 
öör 
•• •. y oorı 
öreppar
ös 
ös-

paba 
pağ 
pağda 
pala 
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: boyun. 
: eğilmek. 
: binmek. 

: yeni. 
-n-

: dönmek, geri gelmek. 
: içeriye geriye. 
: doğurmak, dünyaya getirmek(insan için). 
: şey, nesne. 
: herhangi, nasıl. 

: oturmak. 
: h ırsız. 

- o-

: oğlan, erkek çocuk. 
: sağ. 
: anlamak. 
: oğul, erkek. 
: bağırmak. 
: geç. 
: orta. 
: benzer, gibi, okşar. 
: sırt üstü. 

: öksüz. 
: maki, çalı. 
: atın sağrısı. 
: sürü.yı lkı .  
: arkadaş. 

-ö-

: eskimek; yıpranmak, ölmek. 
: öç. 
: büyümek, yetişmek. 

: baba. 
: bağ. 
: bağlı olarak. 
: çocuk. yavru. 

-p-



palğa- : bağlamak. 
pal ıx : balık. 
par : çift 
par : var. 
par- : varmak, gitmek. 
parça : hep, bütün 
parox : var. 
pas : baş, kafa; başkan, lider. 
pastagızın : önce, evel. 
pasxa : başka, yabancı. 
paya : demin. 
pay zan : güzel, çok güzel. 
paza : ve 
pazox : yeniden, şimdi, tekrar. 
pızo : buzağı .  
pice : kız kardeş. 
pig : bey, han. 
pil· : bilmek; anlamak. 
plr : bir 
pirec : herhangi bir . 

. : beraber, birlikte. pırge 
pTs : biz. 
plstT : bizi. 
piye : kısrak. 
plat : baş örtüsü. 
pol- : olmak. 
polarğa : olmak, olmak için. 
porço : çiçek. 
pos : kendi. 
pozı : kendi, kendisi. 
pozıt- : bırakmak, salıvermek. 
pörTk : börk, başlık. 
pözTk : büyük, yüksek, zirve. 
pray : bütün. 
pu : bu. 
puğa : boğa 
pulği- : karmak, karıştırmak. 
puzur- : duygulanmak. 
püt- : bitmek, yetişmek, meydana gelmek. 
püür : börü, kurt. 
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x:..ı rlux : okluk, sadak. 
xuruğ : kuru. 
xus : kuş. 
xusxun : kuzgun. 
xuu : beyaz; kuğu. 
xuyax : z ırh. 
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