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ÖZET
Sözlü anlatım türlerinden masallar üzerinde yurt dışında ve ülkemizde pek çok
çalışma yapılmıştır. Masaların derlenmesi, sınıflandırılması, tip kataloglarının
ve motif indekslerinin hazırlanması konusundaki çalışmaların belli bir seviyeye
ulaşmasına rağmen Türk masal külliyatının henüz bütün yönleriyle araştırılıp
değerlendirilmediğine tanık olmaktayız. Birçok milletin masallarında yer alan
gezgin tip ve motiflerin yanı sıra, millî motiflerin de varlığı bilinmektedir. Tarih
boyunca farklı dinî kültür çevrelerinde bulunan ve siyasî sebeplerle birbirinden
ayrı düşmüş Türk boylarının zengin bir masal külliyatı vardır. Bu külliyatın ilk
ve en eski tabakasını mitolojik anlatmalar teşkil eder. Destanlarda da yer alan
bu anlatmalar, tarih öncesi devirlerden itibaren Türklerin kâinatı, canlı ve cansız
varlıkları algılayış ve kavrayışı ile inanç ve uygulamalarını yansıtmaktadır. Bu
bildiri çerçevesinde Uygur Türklerinin Çın Tömür Batır Destanı'nda bulunan ve
masallardakilerle paralellik arz eden motifler değerlendirilecektir. Söz konusu
motiflerin analiziyle Türk sözlü kültüründeki muhtelif kodlar ortaya konulmaya
çalışılacaktır.

FOLK TALE MOTIFS IN THE ÇIN TOMUR BATIR EPIC OF
UYGHUR TURKS
ABSTRACT
A number of research have been carried out on folk tales, which are
oral narrative types, in both abroad and our country. We witness that
although the studies concerning the compilation, classification, preparation
of type catalogues and motif indexes of folk tales have reached a certain
level, the complete works of Turkish folk tales have not been thoroughly
investigated and evaluated. The existence of national motifs is known
beside the wandering types and motifs taking place in the folk tales of
many nations. Turkish clans, which have lived in different religious
*

Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara,
iozkan@gazi.edu.tr

505

UYGUR TÜRKLERİNİN ÇIN TÖMÜR BATIR DESTANINDAKİ MASAL MOTİFLERİ

cultural environment throughout history and drifted apart because of
political reasons, have a rich corpus of folk tales. The mythological
narratives constitute the first and oldest layer of this corpus. These
narratives occurring also in epic, represent the beliefs and practices
relating the perception and comprehension of universe, animate and
inanimate entities by Turks from the prehistorical periods. Within the
frame of this paper, the motifs existing in the Çın Tömür Batır Epic of
Uyghur Turks and having a parallelism in the tales will be appraised.
Analyzing these motifs, an attempt to present various codes in Turkish oral
culture will be made.
Key words: Uyghur epics, folk tales, motifs.
Çın Tömür Batır, Uygur Türkleri arasında yaygın olarak bilinen ve
anlatılan olayların ana eksenini tabiatüstü varlıklarla mücadelenin oluşturduğu
bir destandır. Bu destanı Uygur Türklerinin halk edebiyatı örnekleri arasında ilk
defa Radlov yayımlamıştır.1 Daha sonra Rus araştırıcı Nikolay Pantusov söz
konusu destana Обрацы Таранчинской Народной Литературı(Tarançı Halk
Edebiyatı Örnekleri) adlı eserinde yer vermiştir.2 Çın Tömür Batır Destanı ile
ilgili Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan çalışmalara, destanın bu iki en eski
varyantının dâhil edilmediğini görmekteyiz. Türkiye'de ise Uygur Halk Destan
Çın Tömür Batır adıyla Abdülhakim Mehmet tarafından önce yüksek lisans tezi
olarak hazırlanan daha sonra aynı adla yayımlanan çalışmada sözü geçen her iki
metnin varlığından Kazakistan'da yayımlanan Uyġur Ḫelk Ėgiz İcadiyiti adlı
eserden birer cümlelik iktibasla söz edilmiş ancak orijinal metinler
görülmemiştir.3 Abdülhekim Mehmet, beşi masal formunda olan yedi
rivayetinden hareketle destanı bütün boyutlarıyla işlemeye çalışmıştır.4 Biz,
1

Радловıмь, В.В., Обрацы Народной Литературı Сверных Тюрских Племен, част:vı

Нарачые Таранчей. Санктпетербургъ 1886, с. 168-174.
2
Пантусовь, Н(иколай).Н., Обрацы Таранчинской Народной Литературı, Казанъ 1909 с.1-10.
3
Abdülhakim Mehmet, Pantusov metnine çalışmasında yer vermemiştir. Radlov'un derlediği Çın Tömür
Batur metnini ise Reşit Rahmeti Arat'ın hazırladığı ve Osman Fikri Sertkaya tarafından yayımlanan
Doğu Türkçesi metinlerinden almıştır. Ancak sözü geçen eserde Çın Tömür Batur metninin Radlov'un
Народной Литературı Сверных Тюрских Племен, част:vı adlı kitabından aldığına dair bir kayıt
bulunmadığı için Abdülhakim Mehmet bu metni "Osman Fikri Sertkaya metni" olarak nitelendirilmiştir.
Oysa bu metnin orijinali Radlov'un Обрацы Народной Литературı Сверных Тюрских Племен,
част:vı Нарачые Таранчей. Санктпетербургъ 1886, с. 168-174. adlı eserindedir(Abdülhakim
Mehmet, Uygur Halk Destanı, Çin Tömür Batur, İzmir, 2011, Egetan Yay. s. 19).
4
Abdülhakim Mehmet, Uygur Halk Destanı, Çin Tömür Batur adlı çalışmasında destana ait yedi rivayet
verdiğini belirtmektedir. Sarı Uygur sahasından derlendiği ifade edilen iki rivayet ile Salar ve
Taciklerden derlendiği belirtilen birer metin araştırıcı tarafından Çinceden çevrilmiştir. Bu rivayetler
tamamiyle masal biçimindedir ve metinlerde merkezi kahraman Çin Tömür Batur olarak değil "kardeş,

koca" gibi farklı itibari adlarla nitelendirilmiştir. 1982 yılında yayımlanan Abdukerim Rahman
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1993 yılında Üç Uygur Destanı: Çın Tömür Batır, Nözüğüm ve Sadir Pehlivan
adıyla hazırlayıp ancak sınırlı sayıda çoğaltabildiğimiz ve doçentlik atama yayını
olarak sunduğumuz eserde Çın Tömür Batır Destanıyla ilgili Radlov, Pantusov
ve Uygur bilgini Abdukerim Rahman'ın tespit ettiği üç ayrı rivayeti
değerlendirmiştik.5
Çın Tömür Batır'ın Radlov ile Pantusov rivayetleri Yedisu ve İli'deki
Uygur Türklerinden derlenmiştir. Abdukerim Rahman'ın 1982 yılında Doğu
Türkistan'da neşrettiği Uygur Halk Destanları adlı kitapta yer alan Çın Temür
Batur metninin ise anlatıcısı ve yeri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
Abdülhakim Mehmet, Sarı Uygurlara ait Dört Karış Kumaş ve Köz adlı iki
rivayet ile Salarlara atfedilen Atın Oğlu ve Taciklerden derlendiği belirtilen
Çınar adlı masal metinlerini Çinceden çevirmiştir. Möydin Sayit tarafından
Beğim Niyaz adlı kaynak kişiden derlenerek Bulak dergisinin 3. sayısında
yayımlanan “Akulambedi Han” adlı masal ise Uygur Türkçesiyle tespit
edilmiştir. Sözü geçen masal metinlerinin her birinde merkezi kahramanın adı
Çin Tömür Batır olarak değil farklı şekillerde kaydedilmiştir. Radlov ve
Pantusov rivayetlerinde eserin ana konusunu, “biri erkek diğeri kız iki kardeşten
ava giden erkek kardeşin sözlerini dinlemedikleri için kız kardeşin ocağının
sönmesi ve ateş almak için uzakta gördüğü duman çıkan yere gittiğinde
karşılaştığı yalmagöz/yalmavuz(dev karısı)'un onu takip ederek her gün kanını
emmesi, erkek kardeşin, yalmagöz ve kız kardeşiyle evlenmek isteyen hanla
mücadelesi, onlara nispî bir üstünlük sağlaması ve han tarafından kaçırılan ve
ayrı düşen kız kardeşi için ağlamaktan kör olan gözlerinin kardeşinin verdiği
elmayı sürmesiyle yeniden açılması ve erkeğin evlenip kız kardeşiyle birlikte
yaşayarak mutlu sona ulaşması” teşkil eder. Ancak, eserin Uygur, Sarı Uygur,
Salar, ve Taciklerden derlenen rivayetlerinde giriş, masalların konusu, olayların
akışı, formeller, motif yapısı, dil ve üslup bakımından pek çok farklılıklar
mevcuttur. Çın Tömür Batır Destanında ana çatıyı teşkil eden pek çok anlatmada
ve masallarda rastladığımız “Kahramanın Doğumu Motifi”, “Kadın Kahramanın
Akarsuda Saçlarını Görerek Âşık Olma”, “Kadın Kahramanla Evlenmek için
Savaşma”, “Erkek Kahramanın Evlenen Kız Kardeşinin Hasretiyle Gözünün Kör
Olması”, ve “Erkek Kahramanın Gözünün Açılması Motifi” gibi motifler dikkati

rivayetiyle Bulak dergisinin 3. sayısında Beğim Niyaz adlı kaynak kişiden derlenerek Möydin
Sayit tarafındand yayımlanan "Akulambedi Han" adlı masal ise Uygur Türkçesiyle tespit edilmiştir
Abdülhakim Mehmet, Uygur Halk Destanı, Çin Tömür Batur, İzmir, 2011, Egetan Yay. s. 19).
5
Üç Uygur Destanı, Çin Tömür Batur, Nözügüm ve Sadir Pelvan, Ankara 1994, Kök Sosyal ve
Stratejik Araştırmalar Vakfı, Edebiyat Serisi: 3, VIII+114 s.
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çekmektedir. Burada destanın yayımlanmış bu metinlerini esas alarak diğer Türk
sözlü anlatmalarında müştereklik arz eden masal motifleri üzerinde duracağız.
a.Kahramanların Doğumu ile İlgili Motifler:
Radlov ile Pantusov rivayetlerinde kahramanların doğumuyla ilgili geniş
bilgi yer almaz. Pantusov rivayeti, Kazan ve Taşkent'te basılan halk kitaplarının
etkisiyle “Tarançilar arasida şundaġ naḳil ve ḥikāyet ḳilurlar kim ilgeriki
zamānda uşbu Ġulca şehride bir bahadur bar irdi, Çın Tömür atliġ. Aning bir
singlisi bar irdi, Meḫtumsula dip.” şeklinde yazılı edebiyata has bir girişle
başlar. Radlov rivayeti ise “Şim Tömür Batur bir yiġit bar ikän, ėnin Mäḫtimsilä
dep bir siŋnisi bar ikän. Şim Tömür Batur ol siŋnisiġä tola amraḳ ikän.” şeklinde
doğrudan halk ağzından derlenmiş bir giriş formelinden sonra kahramanların
soyu, ebeveyninin kim oldukları ve statüleri hakkında herhangi bir açıklamaya
yer vermeden gelişme bölümüne geçilir. Ancak her iki rivayette de erkek
kahramanın sık sık geyik avlayarak hayatını sürdürdüğü belirtilmektedir.
Kahramanın avcılıkla geçimi sağlıyor olması destanın mitolojik dönemin
hatıralarını taşıdığını göstermektedir. Dolayısıyla destanın avcılık ve
toplayıcılığın cari olduğu dönemde teşekkül ettiği söylenebilir. Abdukerim
Rahman rivayetinde merkezi kahramanlar hiç çocuğu olmayan hanın ikinci
karısı tarafından dünyaya getirilmiştir. Çocuksuzluk pek çok Türk masal, hikâye
ve destanlarında ortak bir motif olarak dikkati çekmektedir.6 Hanın büyük
hanımı dünyaya gelen erkek çocuğu göle atmış ve yerine koyduğu köpek
yavrusunu Han'a “senin karın bak bunu doğurdu” diye göstermiştir. İkinci kez
doğum yapan ve bir kız çocuğu dünyaya getiren hanın ikinci eşinin bebeği
büyük hanım tarafından göle terk edilmiş ve yerine bu defa kedi yavrusu
konulmuş ve yine avdan dönen hana bu olumsuz durum aktarılmıştır. Masallarda
sıkça görülen halk tasavvuruna dayalı bu şahsi ve alelâde aile içi çatışmalar
kıskançlık ve ihanet eden birinci eş motifi olarak Çın Tömür Batır destanına
alınmıştır. Abdukerim Rahman rivayetinin en ilginç motiflerden birisi ise erkek
ve kız çocuğun bir ayı tarafından bulunup emzirilip büyütülmesidir. Türk sözlü
anlatım türlerinde pek rastlamadığımız ayı motifinin Uygurlar arasında başka
milletlerden ya ödünçleme yoluyla geçtiği yahut da derleme veya yayın sırasında
ideolojik mecburiyetler sebebiyle folklor malzemesine müdahaleden dolayı
girmiş olabileceği kanaatindeyiz. İlk örneklerine kurttan türeyiş şeklinde
Çin’deki Cov (Chou) sülalesinin (M.S.557-581) yıllıklarında Göktürkler (T’u6

Yılmaz, Yeşil, Türk Dünyası’nda Geçiş Dönemi Ritüelleri, Eskişehir 2013 Türk dünyası Kültür
Başkenti Yay., Eskişehir Valiliği, Ankara 2014, Grafiker Yay. s. 67-73.
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chüeh) adına kayıtlı olarak gördüğümüz bu motifin yer aldığı mitolojik
efsanenin bir diğer versiyonu Sui Sülalesi (581-618) tarihinde bulunmaktadır.
Bu efsanelerden birincisinde eli ve ayakları kesilen çocuğu kurt büyütmüş;
ikincisinde ise bizatihi dünyaya getirerek yetiştirmiştir. Daha sonra Uygurca
Oğuz Destanında bir ışık huzmesinin içinde gelen gök yeleli Ergenekon
Destanı'nda ise kurt, demir dağın eritilip Türklerin çıkışında yol göstericidir.7
Dede Korkut Kitabında “Basat'ın Tepegözi Öldürdüğü Boy”da kahraman Basat,
kurt yerine aslan tarafından büyütülmüştür(Ergin, 1994:206). Çın Tömür Batır'ın
masallaşmış rivayetlerinden Möydin Sayit tarafından Beğim Niyaz adlı kaynak
kişiden Turfan'dan derlenen Akulambedi Han adlı anlatmada kadın kahraman
Mehtum Han geyikler tarafından büyütülür. Akulambedi Han, Doğu
Türkistan'daki Tarım vadisinin hanı olan babasının ölüm döşeğinde annesini ve
doğacak olan kardeşini kendisine emanet etmesine sadakat gösterir, kavminin
dünyaya gelen kız çocuklarını öldüreceğini bildiğinden kardeşi Mehtum Han'ı
bakması için bir dişi geyiğe verir. Diğer masallarda kahramanların doğumuyla
ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Tarihin eski çağlarından beri geyik, avcılık ve beslenme için ekonomik bir
değer olduğu kadar Türk dünyasının sözlü edebiyatında ve inançlarında Çın
Tömür Batır'da olduğu gibi bir kült olarak yer almaktadır. Türk kültürünün tarih
öncesi devirlerinde geyik kutsiyet atfedilen bir totemken zaman içinde destan,
masal, efsane, hikâye ve halk şiirinde mitolojik hatıraları aksettiren bir motif
hâline gelmiştir.8 Türk sözlü anlatım geleneğinde geyik ebeveyn veya geyiğe
dönüşme(şekil değiştirme) motifi en eski metinlerinden itibaren karşımızı
çıkmaktadır. "Eski Çin kaynaklarına göre bir menşe efsanesinde Göktürk kağanı,
ilâhe olan bir dişi geyikle evlenir. Yine Bizans kaynaklarının belirttiğine göre
Batı Hunları, İskit ülkesini bir geyiğin yol göstermesiyle ele geçirmişlerdir.
Çingiz Han’ın atası yukarı gökten, gök ve duman renkli (Börte-çino) kurtla, sarı
kızıl renkli bir dişi geyikten türemişlerdir. Zaman için bu geyik bir ak marala
dönüşmüştür. L. P. Potapov, Sibirya arkeolojisiyle ilgili buluntular arasında
önemli sayıda geyik figürünün ortaya çıktığını kaydetmektedir.9 Türk sözlü
anlatmalarında geyik, fizik ötesi bir varlık olarak görülmektedir. 1960'lı yıllarda
çocukluk çağlarımızda dinlediğimiz ve 2006 yılında Nevşehir'in Kozaklı
7

Özkan, İsa, “Ergenekon Destanı Hakkında”, Türk Yurdu,Cilt: 29, Sayı: 265, Eylül 2009, Ankara,
s. 43-47.
8
Özkan, İsa, “Herikli Türkmenlerine En Eski Türk Kültürünün İzleri” II. Kayseri ve Yöresi Kültür,
Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 10-12 Nisan 2006; Bengü İzler, Pegem A Yayıncılık, Ankara
2007, 255-284.
9
Potapov, L. P.- Levin, M.G. The People’s of Siberia, Chicago, 1964, s. 88.

509

UYGUR TÜRKLERİNİN ÇIN TÖMÜR BATIR DESTANINDAKİ MASAL MOTİFLERİ

ilçesinden derlediğimiz Kara Kırnak adlı masalda anne ve babası vefat eden ve
gidecek yerleri olmayan bir kız ve erkek çocuk, uzaktaki evinde duman tüten
dev karısına misafir olurlar. Dev, erkek çocuğu yemek için dişlerini biletmeye
gidince iki kardeş kaçarlar. Cebindeki yumağı düşüren kız kardeş hareket ettikçe
iplikler çözülür. Çok susayan küçük erkek kardeş geyik pınarından su içtiği için
geyiğe dönüşür. Radlov’un Altay Türklerinden derlediği Kan Pergen masalında,
kız kardeşi Kan-Argo ile birlikte yaşayan Kan Pergen’in av maceraları esnasında
Kara Kırnak masalındaki gibi geyiğe dönüşme motifi yer almaktadır.10 Ayrıca
Kara Kırnak masalının bir başka versiyonu Türkmenistan'da Ecekecan (Canım
Ablacığım)11 adıyla kaydedilmiştir. Hazarötesi Türkmenlerinde “Cadigöylük
ertekileri” kategorisinde değerlendirilen bu masalın “Gövreli Ayalnıñ Nalası”
adlı başka bir versiyonu da bulunmaktadır.
b.Kahramanların Olağanüstü Varlıkla (Dev/Yalmagöz'le)
Mücadelesi Motifi
Çın Tömür Batır Destanının bütün rivayetlerinde kahramanların
yalmavuzla karşılaşmaları ve mücadeleleri değişmeyen ana motif olarak dikkati
çekmektedir. Bu yedi başlı devin adı Radlov rivayetinde Yalmüŋüs/
Yälmüŋüz/Yal-üŋüs/Yätibaşlik
başliķ
Yälmüŋüs;
Pantusov'da
Ḳeri
mumay/mama/Yalmawuz/yette başliķ dive; Abdukerim Rahman rivayetinde
Yalmawüz/Yalmawüz Mumay, "Akulambedi Han” başlıklı anlatmada Yalmavuz
Kempir, yette başliķ yalmavuz olarak kaydedilmiştir. Bu menfi tip, Dört Karış
Kumaş, Köz, Atın Oğlu ve Çınar adlı çeviri masallarda ise kempir, cadı, albastı
olarak verilmiştir. Çın Tömür'ün "bir haftalığına ava gidiyorum. 'Eşiğe ve
yükseğe çıkmayın, köpeğinizi kovmayın, kedinizi azarlamayın, ateşinizi
söndürmeyin' şeklindeki tavsiyelerine uymayan kardeşi Mehtumsıla'nın, ocağın
üstündeki kovası yaramaz kedisi ve diğer hayvanları tarafından devrilince söner.
Mehtumsıla, uzaktaki evinde duman tutan Yalmavuz'a ateş almak için gidince
Yalmavuz ona ateşin yanı sıra eteğine bit de koyar. Yolda gelirken bitler dökülür
çalı ve dikenler çıkar. Bazı rivayetlerde Mehtumsıla'nın eteğine kül konulduğu
belirtilmektedir. Kör olduğu ifade edilen Yelmavuz, çalı, diken veya külleri
10

Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, Kaynakları ve Açıklamalarıyla Destanlar, 1. Cilt, 2. bs,
Ankara, 1993, s. 582-583.
11
Эҗекеҗaн, Түркмен Халк Эртекилери [Чапа Тайярлан: Н. Күррəeв], Aшгабат 1963,
Түркмендөвлетнешир; Aynı masal, 1968 yılında Aynı masal, 1968 yılında
“Түркменистан/Türkmenistan”; 1986 yılında ise “Магариф/Magarif” yayınları arasında yeniden
basılmıştır. Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları
Antolojisi(Nesir-Nazım) 10, Türkmenistan Türk Edebiyatı I, Ankara, 1998, s. 119 .
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takip ederek Mehtumsıla'yı bulmakta ve topuğundan kan emerek karnını
doyurmaktadır. Çın Tömür Batır avdan döndüğünde kız kardeşinin zayıfladığını
ve benzinin sarardığını görünce sebebini sorar. Mehtumsula durumu anlatır ve
Çın Tömür Batır Yalmagöz'ü öldürmek için evinde gizlenir. Yalmavuz, yine
gelerek Mehtumsula'ya, Çın Tömür Batır'ın evinde, atının ahırda köpeğinin de
kapıda olup olmadığını sorar. Mehtumsıla'nın burada yok demesine inanmaz ve
evden bir başka insan kokusunun geldiğini söyler. Mehtumsula ise Çın Tömür
Batır'ın kıyafetlerini yıkadığını ve suyunu döktüğünü kokunun ona ait
olabileceğini belirterek Yalmagöz'ün içeri girmesini sağlar.
Destanın rivayetlerinin beşinde kahraman Yalmagöz/Yalmavuz'la
saatlerce savaşır bir türlü öldüremez. Ancak günün sonunda bir başını
koparabilir. İkinci gün bir gece-gündüz kıılıçla vuruşur bir başını daha yere
düşürür. Yalmagöz gazapla Çın Tömür'e hücum eder, onu tepelemek ister. Çın
Tömür bir fırsatını kollar üçüncü başını keser. Evin içinde her tarafa kaçan
Yalmagöz'ü sıkıştırır, dördüncü, beşinci ve altıncı başları gövdesinden ayrılır.
Dev, tek başıyla intikamını alacağı söyleyerek bacadan kaçar. Pantusov ve
Abdukerim Rahman rivayetinde Çın Tömür Batır'ın köpeği de kaçan
Yalmagöz'ün yedinci başını koparak öldürür. Sadece Radlov rivayeti ile
Akulambedi Han'da bu olağanüstü dev, destan kahramanıyla mücadelesinde altı
başını kaybetmesine rağmen yedinci başıyla kaçar kurtulur ve fenalıklarına
devam eder. Türk dünyası mit, destan, efsane, hikâye ve masallarında asli bir tip
olarak karşımıza çıkan Yalmavuz/Celmoguz, en önemli olağanüstü menfi
varlıklardan biridir. Kırgız ve Kazak Türkleri sözlü anlatmalarında olağanüstü
varlıklar Devler, Kök Dev, Kara Dev, Ak Dev, Kızıl Dev ve Sarı Dev olmak
üzere beşe; Celmoguzlar Celmoğuz Kempir Elesi(İhtiyar Kadın Kılığındaki
Celmoğuzlar), Cez Tırnak Kelin Elesi (Gelin Kılığındaki Bakır Tırnaklılar) Ceti
Baştu Calgız Közdüü Celmoğuz Elesi (Yedi Başlı ve Tek Gözlü Celmoğuzlar)
olmak üzere üçe, Abarstı/Albastılar ise Sarı, Kara ve Sasık olmak üzere yine üçe
ayrılarak sınıflandırılmış ve her birine farklı görevler yüklenmiştir.12 Mesela cez
tırnaklar orman ve sık ağaçlıklarda yaşayıp avcılara musallat olurken Yedi Başlı
ve Tek Gözlü Celmoğuzlar ulu devlerle aynı soydan gelmekte ve her başında
can bulunan ve bahadırların savaştığı korkunç varlıklar şeklinde tasvir
edilmektedir. Yine Kırgız Türklerinde Celmoguzlar, Cez Tırnak, Cez Kempir ve
Mastan/Mıstan Kempir biçiminde de nitelendirilmektedir. Bu söz Sahalarda

12

Çeribaş, “Mehmet, Kırgız Türklerinin Mitlerinde ve Efsanelerinde Olağanüstü Varlıklar”, Bengü
Bitig, Dursun Yılıdırım Armağanı, 186-190;193-198.
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soğotoḫ ḫaraḫtaaḫ13 (tek gözlü), Kazaklarda Jalmavuz, Uygurlarda Yalmavuz,
Özbeklerde Yalmagız, Yelmovız, Calmavız; Kırgızlarda Celmoguz, Nogoylarda
Yelmaviz şeklinde yaşadığı görülmektedir. Çın Tömür Batır Destanın
Abdülkerim Rahman rivayetinde Yalmavuz'un kör olduğu belirtilmektedir. Türk
anlatılarında Yelmavuz da mağara ve dağlarda yaşayan kan emen, insan ve
hayvan yiyen tek gözlü bir devdir. Tek gözlü ve tek boynuzlu dev yaratıklar dış
dünya tasavvurundaki olağanüstü varlıklardır. Altaylardan derlenen tek gözlü
veya kör olarak Olağanüstü Varlıkların Altay versiyonunun özeti şöyledir:
“Anne ve babaları ölen Booçı-Ajar adlı erkekle, Boktoş adlı kız kardeşi birlikte
yaşarlar. Bir gün erkek kardeş ava gidince Boktoş’un ihmaliyle ateş söner. Onu
bulmak için yola çıkan Boktoş dağlar, nehirler geçer ve bir kadına rastlar.
Esasında bir cadı olan bu ihtiyar kadın, eleğin içine bir miktar kül ve üstüne de
köz koyarak ona verir. Kız geri dönerken küller yola dökülür. Cadı külleri takip
ederek kızın yaşadığı eve gelir. Onun bu sık gelişlerinden kızın ağabeyi
habersizdir. Cadı her gelişinde kızın kanını emer. Kız kardeşinin çok
zayıflamasından şüphelenen Booçı-Ajar, gizlice evi izler. Durumu görünce
cadıyı öldürür. Fakat cadının bedduasıyla altı gün sonra o da ölür. Kız kardeşi
ağabeyini diriltmek için daha önce anne ve babalarının dünür gittiği Kün-kaan’ın
Kümüş adlı kızını (kağanın kızını evlendirmek için düzenlediği yarışları
kazanıp) alıp getirir. Ağabeyi dirilir. Her üçü de mutlulukla yaşarlar.14”
Türkiye’de ise, bu masalın Erzincan, Balıkesir, Edirne-Uzunköprü,
Malatya, Konya-Seydişehir, Elazığ-Harput, Muğla, Bayburt, Samsun-Bafra15,
Mersin-Taşeli’nin yanı sıra Boratav ile Eckmann’ın derleme yerini belirtmediği
iki ayrı masal olmak üzere olmak üzere yayımlanmış on iki ayrı16 varyantı
bulunmaktadır. Masalın Türkiye varyantlarında başlığı “Hani ya Bacımın
Ayağı”, “Bacı Bacı, Can Bacı”17 “Avcı ile Çocukları”18 gibi değişik başlıklarla
verilmiştir. Kara Kırnak masalına Antti Aarne-Stith Thompson19 tasnifinde 450
Eberhard-Boratav20 tip katoloğunda ise 168 katalog numaraları verilmiştir.

13

Ersöz, Murat, “Culuruyar Nurgun Bootur” Saha (Yakut) Türklerinin Kahramanlık Destanı,
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Yay. Ankara 2010, 524 s.
14
Kokışev, L.V., Altay Çörçöktör, Gorno-Altaysk, 1961, s. 18-22. Altay masalları hakkında daha
geniş bilgi için bkz. Dilek, İbrahim, Altay Masalları, Ankara 2003, (Gazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi).
15
Yavuz, Muhsine Helimoğlu, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, 3. basım, Ankara, 2002, s. 241.
16
Sakaoğlu, Saim, Gümüşhane ve Bayburt Masalları, 2. bs, Ankara, 2002, s. 378.
17
Günay, Umay, Elazığ Masalları, Erzurum, 1975, s.335.
18
Yavuz, Muhsine Helimoğlu, age, s. 241
19
Antti Aarne-Stith Thompson, The Types of the Folktale, Helsinki, 1928
20
Eberhard, W.-Boratav, Pertev Naili, Typen Türkischer Volksmärchen, Wiesbaden, 1953. 264
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c. Kız Kardeşinin Hasretiyle Gözü Kör Olan Erkek Kahramanın
Gözünün Açılması Motifi:
Türk sözlü anlatmalarında kahramanın ailesinin ve şahsının hukukunu
korumak için savaş dâhil her türlü mücadeleye girmesi olağan bir durumdur. Çın
Tömür Batır Destanında merkezi kahramanın kız kardeşi Mehtumsula'nın onun
tembihini dinlemeyip akarsuda saçını yıkayınca bir tel saçı düşman şehzadesinin
eline geçer. Şehzade bu uzun saç telinini kime ait olduğunu öğrenir ve elçi
gönderek evlemek için Mehtumsula'yı Çin Tömür Batır'dan ister. Bu isteği
reddedilir. Bunun üzerine ordu sevkeder ve uzun savaş sonunda Mehtumsula'yı
esir edip kaçırır ve evlenir. Çın Tömür tek başına bir orduyla savaşır ancak
üstesinden gelemez. Bu hadiseye çok üzülen Çın Tömür Batır'ın gözleri
ağlamaktan kör olur. Destanın Radlov, Pantusov veulkerim Rahman
rivayetlerinde kahraman Mehtumsula'nın gönderdiği elmayı sürünce kör olan
gözleri açılır. Radlov rivayetine elmayı bir çoban, Pantusov'da bir hanım,
Abdukerim Rahman rivayetinde ise inek çobanlığı yapan "Taz bala(Keloğlan)
gözlerine sürer. Akulambedi Han adlı adlı rivayette Mehtumsula'nın yüzüğünü
su taşıyan bir kız Çin Tömür Batır'a ulaştırır ve kahraman gözüne sürünce gözü
açılır. Bu motif ile Kam Böre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı'ndan Âşık Garip
Hikâyesine kadar pek çok anlatmada da karşılaşmaktayız.
Sonuç: Çin Tömür Batır Destanındaki ana olağanüstü menfi tip
Yalmagöz/Yalmavuz'dur. Bu söz yalnız veya bir gözlü dev anlamındadır.
Yalmagöz/Yalmavuz/Yelmegöz/Yalmünüs Yalın(tek) gözlü cadı tipleri
kendisinden yardım dileyen iyi niyetlice kimselerin yaşadıkları yerleri öğrenmek
ve fiziki kusurları sebebiyle takip etmek amacıyla onlara dönüş yolunda
Anadolu ve Türkmenistan'daki Kara Kırnak veya Ecekecan masalında olduğu
gibi ya bir yumak ip veya saçılması için bir çeşit tahıl yahut bit verir. Hatta söz
konusu nesneler de şekil değiştirerek başka bir bitki veya canlı haline
dönüşebilir. Böylece olağanüstü varlık(dev karısı cadı veya yalmagös) onu takip
ederek kanını emmek için kurbanının gittiği yeri kolaylıkla bulur. Çin Tömür
Batır Destanında şehirleşme, modern sosyal ve medeni hayat tarzı yerine tarih
öncesi devirlerin memeli canlılarla birlikte varlığını sürdürebilen ve saçılacak
derecede çok miktarda tasvir edilen bir parazitten yani bitten söz edilmesi
destandaki eski mitolojik devirlerin hatırası olsa gerektir.
Tip motiflerin yanı sıra farklı Türk boylarında nasıl oluyor da hikâye
çekirdeğindeki ana vaka şaşırtıcı biçimde paralellik göstermektedir? Müşterek
bir hayat tarzından ve ortak atadan sonra Mitoloji Mektebinde ifade edildiği gibi
sözlü hatıraların devamı mı söz konusudur?. Yüzyıllar boyunca yaşadıklar
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coğrafyalarının ve lehçelerinin farlılıklarına rağmen aynı dil ile düşünme ve
üretme gücünden kaynaklanan Türk kavimlerinin ortak yaratmaları, bunların
sözlü ve yazılı dolaşımı belli bir kültürel müşterekliği ve paydaşlık tesis
etmiştir? Bu destanda merkezi şahsiyetin Çin Tömür Batır, yani Gerçek Demir
Kahraman olarak geçmesi onun olağanüstü varlıklara, yedi başlı deve karşı zafer
kazanan demir gibi sağlam kahraman olmasının yanı sıra adını demir devriden
almış ve o devrin hatıralarını da yansıtmasından kaynaklanmış olabilir. Tek
gözlü dev Çin Tömür Batır adlı Uygur Türklerinin destanında olduğu gibi diğer
Türk boylarının sözlü anlatmalarında tarih öncesi devirlerden bir urform ve
arketip olarak yaşayagelmiştir.
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ŞİM TÖMÜR BATUR
(RADLOV RİVAYETİ)
Şim Tömür Batur bir yiġit bar ikän, ėnin Mäḫtimsilä dep bir siñnisi bar
ikän. Şim Tömür Batur ol siñnisiġä tola amraḳ ikän. Bir küni siñnisi tüş körüptu.
Tüşüdä aġesi oġa çiḳip buġu (R5) marallarni tola öltürüptu. Buġu marallarniñ
bėşini etiġa ġancuġalap ėlip käliptu, göşini ziḳḳa soyip otḳa kaḫlap ḳabap ḳilip
yäptu. Mäḫtimsilä ol t’şüdin ḳorḳup oḫeniptu. Körgän t’şüni aġesiġa aitiptu.
Aġesi aitiptiü: Tola yaḳşi tüş körüpsiz däptu däġändin kin aitiptu:
R10
Uluḳ suġa sän barmañ
Bäşiñizni tariman!
İtiñizni caġ dämäñ!
Maşügüñizni piş dämän!
Otuñuzni öçürmäñ.
R15
Ėgiz yärgä sän çiḳmañ!
däp aġasi oġa çiḳip kätti. Andin kin siñnisi:
Uluḳ suniñ boyiġa bėriptu,
Bėşini anda taraptu,
Çėçi suda ėḳip kätiptu
R20
Kelse oti öçüp ḳaptu,
İtini "çaġ!" däp aitiptu,
Möşükni "piş!" däp aitiptu,
Ḳaidin otni tapiman däptu
Ėgiz yärgä çiḳip ḳailaptu,
R25
Bir yärdin is kälip çiḳipti
Aġesi ḳilman dägän işlärni
Siñnisi hämäsini ḳiliptu.
Şu yärdän is çiḳḳan yärgä ot alġeli bardi. Ol yärdä Yäti Başlik Yalünüs
bar ikän. Ol ḳolap pitini ḳekip olturuptu. (R30) Mäḫtimsilä aitipti: "Otḳa kälip
idim", däp. Dägändin kin yäti başlik Yalmüñüs bir täzäkkä otni tutaşturup aġziġa
tişletip ḳoyuptu. İki yaniġa pit ḳuyup bärriptu. "Öyiñgä barġiça bu pitni iki
yeḳinġa töküp bärġin!" däptu. Mäḫtimsilä Yäti Başlik Yalmünüs bärgän pitni
öyigä kälgiça ḳuyüp käptu. Ol pit yärdan azġan çijġan(R35) bolup ünüp çiḳiptu.
Oturisi yol boluptu. O Yäti Başliḳ Yalmünüs’niñ közi ḳariġu ikän, ol yol bilän
kälip Mähsimsilä’ni ėsip tapenidin tilip ḳėnini şoran içiptu. Här külligi şundaḳ
ḳiliptu. Bir küni Şim Tömür Batur odun kilsä, siñnisi tola yudäp kätiptu. Şim
516

İsa ÖZKAN
Tömür Batur suraptu: "Bek yüdäpsiz, nämä boldunuz?" däptu.(R40) Dägändin
ḳip siñnisi aitiptdu:
"Män bir tüş körgändä,
Siz mana aitip idiñiz,
Uluḳ suda san barmañ!
Bėşiñizni taraman
R45
Otuñuzn! öçürmäñ
İtiñizni çaġ dämäñ
Möşügüñizni piş dämäñ!
Ägiz yärgä sän çikmäñ!
Siz aitkan söziñizni
R50
Män u kündkä unutdum,
Uluḳ suġa män bėrip
Bėşimni taraptumän
Ḳälsäm ot öçüp ḳaptu
Bir ägizgä çiḳiptuman
R55
Anda çiḳip ḳarisam
Bir yärdän is çiḳiptu
U yärgä otḳa män barsam
Bir Yätti Başliḳ Yalmüñüz,
Pit ḳėḳip olturuptu.
R60
Otḳa käldim män däsäm
Täzäkkä ot tutaşturüp
Aġzimġa tişlätip ḳoidi
Yänimgä pit ḳuyup bärdi
Sän öyüñgä barġiça
R65
Sän muni töküp barġir!
Män öyümgä kälgiçä
U pitni töküp keldim.
Azġan çijgan boluptu.
Ü pit anüp çiḳiptu,
R70
Ḳariġu bolġan Yälmünüs
Azġan çiġanni tutup
Kälip öyümni tėpip,
Kälip meni eisip ḳoyup
Täpenimdin ḳenimni
R75
Şoraidu bu Yälmünüz
Men muniñ azebida
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Yüdäp ketip bariman."
Şim Tömür Batur aitti: "Ol Yäti Başliḳ Yalmüñüz yana kälämdu?" Siñnisi
aitti: "Bügü kälidu," dädi. "Andaḳ bolsa män bir(R80) yärdä möküp olturai, ol
kälip öiga kirgändin kin öltürai" dädi. Şim Tömür Batur möküp olturdi, Yäti
başliḳ Yalmünüs käldi, äşiktin ḳişḳirdi:
"Şim Tömür öyida bar mu?
Ala yorġesi oḳurda bar mu
R85
Polat ḳiliçi ḳolida barmu?
dägändin kin aitti Mähtimsilä:
"Şim Tömür öyidä yoḳ
Ala yorġasi oḳurda yoḳ
Polat ḳiliçi ḳolida yoḳ."
R90 Yälmünüs andin kin aitti:
"Öyindä adam bar ikän,
Burnumġa ädäm puraidu."
Andin kin aitti Maḫtimsilä:
"Aġam öidä yoḳ ikän
R95
Adämdä öidä yoḳ ikän
Aġamnin añnini yudum
İsi andin çiġadigandu,
Şu burnunġa puraidiġandu."
Andin yäti başliḳ Yälmünüs öyigä kirdi. Şim Tömür Batur (R100)
arḳesiden kirip Yäti Başliḳ Yälmüñüs’ni çapti. Alti bėşini çėpip ätti. Bir bėşi
bilän keçip kätti. Ol yärdin ḳaşḳança bir ḳara kapirniñ şäharigä bardi.
Ol şähärniñ patişäyi, bir kün därya boyiġa çiḳip idi. Mäḫtimsilä’niñ ėḳip
barġan çeçi ol yärdä çiḳti. Eni ol patişä körüp "şundaḳ(R105) çeçi bar ḳiz bolsa,
alsam" dädi. Bir kişi bu kiz kim ikänin bilmaptö. Bir näçän kündin kin Yäti
Başliḳ Yälmünüs u şähärgä keçip yätti. Pätişäniñ surigenin äşitkändä Yälmünüz
pätişäġa bardi aitti ki: "Paläni şähärdä Şim Tömür Batur’niñ bir siñnisi bar tola
çirailiḳ obdan," däp täirip kilip bärdi. Patişä mundin kin Şim ( R 1 1 5 ) Tömür
Batur’ġa kişi ävätti: "Siñnisini mana bärsün! Bärmäsä läşkär bilän berip soḳuşup
aliman" dädi Ävätḳan kişisi yätip käldi, patişäyiniñ aitḳan sözini aitti. Şim
Tömür Batur aitti:
"Mundaḳ ḳara kapirġa
R120
Bärädiġan sinnim yoḳ
B kapirdin ḳorḳmaimän,
Kapirniñ küçi yätsä
518

İsa ÖZKAN
Bu siñnimni ol alsün!
Ḳançi läşkärni alsa
R125
Soḳişḳiça çeġim bar!
Ävatkan kişisi yandi, patişäga bėrip Şim Tömür Batur aitḳan sözlärini
aitti. Şim Tömür Batur siñnisini bärmäimän dagän sözni anlap patişänin açiġi
kälip läşkär yiġdi, Şim Tömür Batur’nin (R130) şähärigä yürdi. Şim Tömür
Batur ol küni öġa çiḳip kätti. Öyida bir ḳuş bar idi, siñnisiġa aitti Şim Tömür
Batur: "Bėşinizġa kün tüşsä ḳuşni ḳoyup ätin! Män ḳai yärdä bolsam, tepip
baridu," däp öġa kätti. Şim Tömür Batur öġa kättändin kin patişä läşkäri bilän
yätip käldi. Siñnisi ol ḳuşni ḳuyup ätti.(R135) Mäḫtimsilä özini är kişidäk yasap
ḳoliġa ḳiliç naiza elip atḳa minip läşkärniñ aldiġa çiḳti. Ol läşkär bilän soḳişti,
tola ḫaḫlarni öltürdi. Ḳoyup ätḳän ḳuş berip aġesliġa ḫäbär ḳildi. Şim Tömür Batur yetip käldi. Siñnisi bila ikisi soḳuşup läşkärni ḳaçurdi. Ḳaşḳan vahta
Mäḫtimsilä’nin töpäsi beşidin tüşüp kätti. Patişä(R140) eni körsä. Şim Tömür
Batur’nun sinnisi şu ikänini bildi. Patişä çärigigä aitti: Silär iki kişidin nämä
ḳaçislär. Ḳaşmañlar! Soḳuşḳa özäm kirimän dädi. Andin kin patişä özi kirdi.
Şim Tömür Batur bilän naiabazliḳ ḳildi, gürs bilän soḳuştu bir birsini elişalmedi.
Siñnisi bu işlärni körüp ḳorḳti. "Agamġa gürs(R150) tägip häip bolmûsun.
Aġamdak bir ärnin häip bolgenidin mänindäk bir ḳiz yetimnin yoḳ bolġenki
yahşi", dädi. "Aġam ämdi şubu huyundin yanġin!" Sinnisi din bu söznl işitip
aitti: "Kişi ḳiz yätimnima asrap baḳar mu", däp soḳuştun ėtinin beşini tartti:
Yenip öyigä tüşti.
Siñnisini ol patişä ėlip kätti. Patişä öyigä appardl. Çoñ toi (R155) ḳilip
aldi. Arida bir näçän yil ätti, üç bala tapti. Bir küni ol şähärdä br mama bar idi,
Mäḫtimsilä’nin ḳėşigä kirdi, u yaḳtin, bu yaḳtin söz ḳildi. "Siz aġeñizdin
seġinmediniz mu, aġenizni körgüñiz kälmämdu," dädi. Dägändin kin Mäḫtimsilä
aitti: "Aġemi seġindim. Mani aġam bilan soḳuşup, ol yiḳilip bu ėlip kälgän! Ėlip
bėrip(R160)a körsat dägända körsatmaidu," dädi. Dägändin kin mama aitti:
"Andaḳ bolsa patişäniñ bir ėti bar, bu däryedin şu ötüdu özgö at ötälmaidu. Bir
küni patişäni mas ḳilip ḳoyup mol atni minip ḳaşmamsiz?" dädi. Mäḫtimsilä
aitti: "Män patişani ḳaidaḳ mas ḳiliman?" däp suredi. Dägändin kin mama
aitti:"Padişä siznin yeniniġa kirsä, siz (R165) yiġlap olturun! Nämä yiġlaisän
däp suriġandin kin siz söz ḳilman! Tola suriġandin kin aitin! 'Sän mäni elip
kälgäli näçän yillar boldi. Üş bala taptuḳ, şu vaḳḳiça sän yütinnun çon, kiçigini
mana körsätmädiñ," dän Andin patişa yütini çillap haraḳ bärür, siz patişaġa
haraḳni tola tutup bärin! Tola işkändin kin mas bolup yiḳilur.(R170) Andin kin
siz ḳėçip kätin" däp mama öyigä kätti. Bir küni patişä Mäḫtimsilä'nin ḳėşiġa
kirsä yiġlap olturuptu. Patişä "Nämä yiġlayisän?" däp suredi, söz kilmedi tola
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suriġandin kin aitti: "Biz üş balenin ata anesi bolduḳ şu vaḳḳiça sän mana
yutüñini körsätmädiñ. Çoñ kiçigini män bilmäimän, dägädin kin patişä (R175)
aitti: "Şu işkämu yiġlaidiġammu, yabduḳ kilin män yütini çilai! Andin kin
körüsiz dadi. Yabduḳ ḳildi. Patişä yütinin hamäsini çilledi, bular yiġişip käldi.
Yütni miman ḳilip haraḳ bärdi. Mäḫtimsilä patişäġa haraḳni tola tutup bärdi, bäḳ
mäs boldi. Bir vaḫtin kin patişä yiḳildi, ḳälgän ḫaḫlar kätti. Andin kin
Mäḫtimsilä (R180) çiḳip tuman köz yorġeni minip ol däryedin ötüp kätti. Ötüp
kätkändin kin patişä yenini baḫsa, ḫotuni yoḳ. Çiḳip ḳarisa däryedin ötüp
bäridiü. Patişä ḳiçḳirdi: "Mäḫtimsilä şu bu huyundin yanġin!" dädi. "Üç balamni
elip çiḳ şuni körüp yanarmäm'ikln", dädi. Üç balesini elip çiḳti, balesini körüp
ḫotun aitti: "Çoñ balamni(R185) däryiġa taşleġin! Şunu tutḳeli yanarmäm'ikin,
dädi. Patişä çoñ balesini däryiġa taşledi, ḫotun yanmedi. "Ämdi ikinji balamni
taşligin! Şuni tutkeli yanarmämm’ikin?" Ana ma yanmedi. "Kiçik balamġa tola
amraḳ idim, muni taşleġin, muni tutḳeli yanarmämm’ikin," dädi. Üçinji balesini
däryiġa taşledi, Mäḫtimsilä yanmedi. Ol patişäġa (R190) aitti. "Mäniñdin sana
ḳalidiġan üç bala idi, üçiläsini däryiġa taşlediñ, arta yanmedim, sänindak kapirġa
äsli yanarmäm mu?" däp kätti. Patişä arḳesidin ol yärdä yiġlap ḳaldi.
Mäḫtimsilä bir näçän kün yol yürdi, bir yärgä kälsä nürġün at bėḳip yürüptu; "Bu
kimnin eti?" däp suredi; Baḳḳan kişilär "Şim(R195) Tömür ḳariġunin ėti" dädi. Andin
ötüp yürdi bir yärgä barsa kala bėḳip yürüptu, kala baḳḳan kişidin suredi: "Bu kimniñ
kalesi?" däp. Ol aitti: "Şim Tömür ḳariġunin", dädi. andin ötüp yana bir yärgä bardi.
Barsa u yärdä ḳoi bėḳip yürüptu. "Bu kimniñ ḳoyi" däp suredi. Ḳoi baḳḳan kişi: "Şim
Tömür ḳariġuniñ" dädi. Mäḫtimsilä (R200) suredi: "Şim Tömür ḳariġu nämä bolup
ḳariġu bolġan?" Ḳoi baḳḳan kişi aitti: "Bir siñnisi bar ikän. Eni bir patişä läşkär ėlip
kälip, soḳuşup, ėlip kätkän ikän. Siñnisinin därdidä yiġlap ḳanayçalidu?" dep suredi. Ol
ḳoyçi aytti: "Ol Şim Tömür ḳarigu, ḫotun alidu, toy kilip yatidu, şuna nagra ḳanay
çalidu", dedi. Andin kin Mäḫtimsilä aitti:
"Ḳoyuñni men bėḳip turaygin
Şim Tömür'ge sen bargin,
Bu almeni apperip, Şim Tömür'ge sen bergin!
Şim Tömür'ge sen aytḳin
Almatu'niñ almesi
Mäḫtimsilä'niñ haltesi
Ėip közige sürsin!
Andin közi eçilür.

Şim Tömür almeni közige sürdi, közi ėçilip ilgeridek boldi. Andin:
"Mäḫtimsilä ḳayda?" dep suredi. Ol ḳoyçi ayti: "Ḳoy bėḳip ḳaldi," dedi. Ol
ḳoyçi başlap siñnisiniñ ḳėşiġa ėlip keldi. Siñnisi bilen körüştü. Bir birige bėşiġa
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kelgen işlerni aytip yiġlaşti. Andin kin Şim Tömür siñnisini ėlip öyüge keldi. Ol
küni toy ḳilip ḫotun aldi. Şim Tömür Batur'ġa iki ḫoşalliḳ iş boldi: Siñnisi bilen
körüştü, ḫotun aldi. Bir neçe yil Mäḫtimsilä aġesiniñ ḫizmetide yörüp alemdin
ötüp kitti.
ÇİN TÖMÜR BATUR’NİNG ḲİSSESİ
(PANTUSOV RİVAYETİ)
Tarançilar arasida şundaġ naḳil ve ḥikāyet ḳilurlar kim ilgeriki zamānda
uşbu Ġulca şehride bir bahadur bar irdi, Çin Tömür atliġ. Aning bir singlisi bar
irdi, Meḫtumsula dip. Çin Tömür Bahadur da’im şikārġa çiḳip(P5) şīr
yolbarslarni şikā ḳilip boġa-marāllarni kebāb ḳilip tenāvül ḳilur irdi. Ḳalġanlarni
singlisige alip kėlip bėrür irdi. Çin Tömür Bahadur’ning ādeti şol irdi. Bir küni
niçend küñġçe şikārġa çiḳmadi. Bir küni Çin Tömür Bahadur singlisi
Meḫtumsula’ġa eyittikim: “Ey singlim, mėn irte künde yetti künlük şikārġa
çiḳarmen, sen öydin talaġa çiḳmaġil(P10), kap kap kuçükni alip kėtermen,
otungni öçürmegil, meger otung öçüp ḳalsa ḳėri kempirlerning ḳaşiġa ot tilep
barmaġil, sanga ziyāni tiger” dip niçend vaṣiyetlerni ḳilip, irtesi Çin Tömür
Bahadur şikarġa çiḳip kėtti durġan bolup, arġamaḳ aṭini igerledi: Miṣrān
ḳilinçini bėlige asti atiġa mindi. Ḳap ḳap küçükni ireştürüp şikārġa kėtti(P15).
Singlisi öyide ḳaldi. Ḳaẓāra şol küni Meḫtumsula saçini taramaḳḳa ḳomġanġa
suni alip oçaḳda ḳoydi. Bir möşüki bar irdi. Miyanglap Meḫtusula’ning ḳuçaġıġa
çiḳti. Meḫtumsula möşükni urdi; möşük ḳaçip ḳamġanġa tegip suni tökti su otḳa
ḳiyülüp, ot öçti. Meḫtumsula’ning ḳarni açti, taᶜām püşürürge ot bulmadi nāᶜilāc
(P20) bolup ükzege çiḳti her ṭerepke ḳaradi. Bī-nāgāh kün çiḳişi ṭerepida yalġuz
bir kepede tütün çiḳadur. Meḫtumsula ḫiyāl ḳildi kim ‘şol körüngen kepede
barip ot keltürey’ dip ükzedin tübin tüşti. Şol tütün çiḳan ṭerepke yüridi. Bir
sāᶜatta yürüp şol kepege yėtip kördi ki bir muma kempir ot ḳalap yatiptur.
Meḫtumsula salām ḳilip mamaning ḳėşiġe kėldi(P25) eyittikim: “Ey maẓlum
salāming bolmasa ṣalpu ḳopuz ḳilur idim. Bir urup iki ḳobuz ḳilur idim keling
balam”, didi. Yene soradi kim: “Ḳaydin keldingiz, nime sorap keldingiz, kim
bolursiz” didi. Meḫtumsula eyitti: “Men, Çin Tömür Bahadur’ning singlisi
bolurmen, aṭim Meḫtumsula’dur” dip Çin Tömür Bahadur’ning yetti künlük
şikarġa kėtkenini bir bir mamaġa beyān ḳildi. Mama eyitti: “Ey balam sanga iki
kolungġa bir nerse bėrürmen mundin öyünge barġunçe saçip barġil, arḳangġa
ḳaramaġil” dip, ikki yengingġa bir nerseni ḳoyup bėrdi. Bir munçe otni tizekke
tutuşturup yıġaçḳä sançip aġziġa tişletip ḳoydi. Meḫtumsula yengidiki dānelerni
ḳoyup mangdi. Dānelerdin tal tikenler ongdi, Mumaning cāyidin
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Meḫtumsula’ning öyi(P35) yetkünçe nişāne boldi. Bu muma yette başliḳ dīve
irdi. Meḫtumsula bilmidi. Meḫtumsula ot yaḳti. Bir ḳazanda et püşürdi aḳam
kėlse yiyer dip kiç boldi. Bayaḳḳi mama işikke kėlip ḳiçḳirip eytedür ki:
“Çin Tömür Bahadur öyide bar mu
Arġamaḳ aṭi oḳurda bar mu,
Miṣrān ḳilinçi ḳaẕuḳda bar mu
Kap kap küçüki ėşikde bar mu”
dip ḳiçḳirdi. Meḫtumsula mumaning uzayitti(P40) işitip öydin çiḳmadi
turup eytadur ki:
“Çin Tömür Batur öyide yoḳtur,
Arġamaḳ aṭi oḳurda yoḳtur.
Miṣran ḳiliçi ḳaẕuḳda yoḳtur.
Kap kap kuçüki ėşikde yoḳtur,
kiling muma” dip ḳiçḳirdi. Bu yette başliḳ dīve muma ṣῡretide bolup
içikri kirip ḳazandaki gῡşlarni barçesini zerre ḳoymay yedi. Andin
Meḫtumsula’ni(P45) tutup başini tubin ayaġlarni yoḳḳari esip, tapaniġa siġ
sançip ḳan çiḳarip ḳanini şoradi. Andin kėyin yene Meḫtumsula’ni boşatip
ḳoyup sen mėni keşke eytmaġil meger eytseng mėning cāningning biri eligimdin
ḳutulmas dip çiḳip kėtti. Meḫtumsula ḳorḳup dem urmudi. Köp yiġlidi.
Ḳerindeşi Çin Tömür Bahadur’ning yoliġa ḳarar irdi. “Akam (P50) ḳaçan kelip
bu dīvedin mėni acratip alir” dip yiġlar idi ḳażāra yene kündüz kėce boldi. Şol
dīve yene kelip meẕkῡr gῡş teᶜāmlarni yip Meḫtumsula’ni esip yene ḳanini
şorap; yene seḥer bolġanda dīve çiḳip kėtti. Ḥaṣili kelām her künde Meḥtumsula
akam Çin Tömür Batur kėledür dip, bir ḳazanḳa et salip püşürüp ṭeyyār ḳilġanda
dīve kėlip yep Meḫtumsu’ġa(P55) bidādliġlar ḳilip kėter irdi. Meḫtumsula’ning
bedenide zerre ḳan ḳalmidi. Sarġirip zaġafrāndek boldi. Alte kün pīderpī dīve
kėlip, her künde bidādliġlar ḳilur irdi. Alte künçe Meḫtumsula’ning maġdῡri
ḳalmay az ki yiḳilḳudek boldi. Yettinçi küni Çin Tömür Batur şikārdin salāmet
keldi. Öyige kirdi. Singlisi Meḫtumsula’ni kördi. Bir yil (P60) kisel bolġandek
uruġlap, ḳizil güldek çirayi zaġafrāndek sarġiriptur. Çin Tömür Batur singlisini
bu ḥālde körüp ḥeyrān bolup soradikim: “Ey ḳerindaşim bu alte künning içide
munçe uruġlap sarġiriptur. Sen nime boldung kimdin senge ẓulm tegdi yėtti” dip
soradi. Meḫtumsula yiġlap dīvening ḳilġan sitemlerni bir bir aḳasiġa beyān ḳildi.
Çin (P65) Tömür Batur derġeẓep ḳasem yad ḳilip eyittilerkim: “Men şol yette
başliḳ diveni öltürmesem men Çin Tömür Batur bolmaġaymen” dip, eyitti ki:
“Ey singlim, mening kelgenimni hiç kişi bilmesün. Eger dīve kėlip, mėni ‘kėldi
mu’ dip sorasa, kündeki dek ‘kėlmidi’ dip cevap bergil. Men özümni rāst ḳilip
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tururmen” dip derḥāl arġamaḳ aṭini igerlep aġilġa yöşündü. Kap kap tayġanini
aṭining yaniġa baġladi. Aṭ birle iṭ, her ikisi Çin Tömür Batur nime dise bilür irdi.
Çin Tömür Bahadur aṭ birle iṭge eyittikim: “Ey vefādār cānvarlarim dīve kelse
hiç ün ḳilmaninlar bir nime ḳilip dīveni ḳolġa tüşürali” dip andin Çin Tömür
Batur yette ḳat sübῡt kiydi. Başiġa doyulġa ḳiyip miṣrān ḳilnçini belige asti.
İşikning (P75) arḳasida hiç kişi bilmeydurġan pinhān cāyi bar irdi. Şol yerge
kirip miṣrān ḳilinçini yalanglap, elegige tutup ṭayyār bolup ṭurġan vaḳītda yene
dīve muma kempir ṣῡretide bolup işikning töyige kėlip irdi. Dīvening yüregi
saldi. Ḳor- ḳunç peydā boldi. Dīve ḫayal ḳildi kim ‘men munda alte kün pīderpī
kėldim yüregim salip ḳorḳmap irdim. Bu kün(P80)yüregim saldi ve hem
ḳorḳunç peydā boldi. Meger Çin Tömür Batur kelgenige oḫşaydur āheste yanip
kitey’ dip arḳasiġa yanip, beş on ḳadem arḳasiġa yanip irdi, nepsi ḳoymadi.
Yene yanip ḫayāliġa keçti ki ol ‘bir nöbet soray baḳay meger kėlgen bolsa andin
yetip kitey, eger kelmegen bolsa ṭayyār aşni taşlap kėtmey dip dīve ėşikde (P85)
turup eytadur ki:
“Çin Tömür Batur öyide bar mu?
Arġamaḳ aṭi oḳurda bar mu?
Miṣrān ḳilinçi ḳaẕuḳda bar mu?
Kap kap küçüki ėşikde bar mu”?
dip soradi:
Meḫtumsula cevāp bėrdikim:
P60
“Çin Tömür Batur öyide yoḳtur.
Arġamaḳ aṭi oḳurda yoḳtur.
Miṣrān ḳilinçi ḳaẕuḳda yoḳtur
Kap kap kuçüki ėşikde yoḳtur”.
dip irdi. Dīvening yürigi toḫtap her başidin türlük türlük ṣadālar çiḳarip
hevākör körgendek kirip keldi. Likin içkeriki öyge kirmidi yette başliġ
Yelmunguz: “Ey Meḫtumsula akan Çin Tömür Batur (P95) kelgende oḫşaydur,
öyüngde adamning bῡyi kėledur” didi. Meḫtumsula eyitti: Akam Çin Tömür
Batur kėlmidi, eger kėlse arġamaḳ aṭi oḳurda bolmasmudi. Miṣrān ḳilinçi
ḳaẕuḳda bolmasmudi, kap kapkuçüki ėşikde bolmasmu” didi. Dīve eyitti: “Sen
yalġan eytedürsin akan Çin Tömür Batur taḫḳīḳ kelgenge oḫşaydur adam bῡyi
öy içidin kėledür. Meger akan uyüngde bir yerde(P100) barġa oḫşaydur. Mening
ḳasdimde yöşünüp turur” didi. Meḫtumsula eyitti: “Bu kün akamning künlük
tambālini yup suyini öyge töküp irdim. Şuning bῡyidür” didi. Bu sözni anglap
yette başliḳ Yelmungizning yüregi toḫtap ilgiri küreşige nᶜarā tartip ėşikni tüşüp
bir ḳiliç dīvege saldi. Dīvening bir başi üzülüp yėrge tüşti dive āh urdi. (P105)ve
eyitti: “Ay Çin Tömür bir başim alding, ḳalġan alte başimġa niçük cevap
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bėrürsin dip dīve hem ḳahri birle uruşti. Bir kėçe küntüz uruşti. Çin Tömür Batur
yene bir ḳilinç salip bir başini kesip yerge tüşürdi. Dīve seresem boldi. Öydin
çiḳarning ilaçini tapalmay yene Çin Tömür Baturġa ėsildi yene bir kėçe kündüz
birbirisi birlen çelişti. Çin Tömür(P110) Batur yene bir başini çaḳip yerge
tüşürdü. Dīve üç başidin ayrilidi. Dīve ġazap birlen tutuşti. Yene bir ḳilinç birle
bir başini tüşürdi. Dīve her terepke ḳaçar irdi. Çin Tömür Batur öy içinde dīveni
ḳoġlap yürüp yene bir ḳilinç saldi. Dīvening beşinçi başini tüşürdi. Dīve aciz
boldi közleri piyāledik boldi. Ėşikdin ḳaçip çiḳay dise (P115) Meḫtumsula ḳilinç
çapip çikarmaydur. Ana çe Çin Tömür Batur yene bir çapti altinçibaşi yerge
üzülüp tüşti. Dīvening yolmungguzi bar bir başi ḳaldi dīve cān aççiġidin öyning
tönglügidin ḳaçip çiḳti. Āvāz ḳildi: “Ey Meḥtumsula mėn seni çömü, mėn seni
çömü, mėn seni çömü dip ḳaçip kėtti. Çin Tömür Batur aṭiġa minip arḳasidin
(P120) ḳoġlap yürdi. Meḫtumsula kap kapkuçükni yezip ḳoyuberdi. Ana çe Çin
Tömür Batur, dīvege yėtişip dīve nāᶜilāc bolup Çin Tömür Batur’ni tuttu. Her
ikkisi kėç kirkünçe birbirini tutup çalişti ana ce kap kap kuçüki yetip barip
dīvening layḳasidin tişlep tartti. Dīvening ḳuvveti ḳalmay yiġildi. İt dīveni talap
tişlep öltürdi. Çin(P125) Tömür Batur şād ḫurrem bolup dīvening başini ėlip
öyige keldi. Meḫtumsula, dīvenin ölgenini ėşitip şād ḫurrem boldi. Nicend
künler ᶜıyş ᶜişretde boldi. Çin Tömür Batur’ning singlisi Meḫtumsula nihāyeti
çirayliḳ rᶜanā irdi. Aḳ yüzlük ve āhῡ közlük ve şīrīn sözlük sünbül saçliḳ ḳara
ḳaşliġ mῡrca-miyān, piste–dehān, nazük beden ve sīm ten(P130) irdi. Her kişi
bir nevbet körse niçend künçe aḳli hoşini biymey aş nāndin ḳalur irdi. Künlerde
bir kün Çin Tömür Batur’ġa yene bīkār yürüp ḫafāliġ yene ādeti ḳadīmi birle
şikārning ḫumāri tutti. Singlisige eyitti ki: “Ey singlim Meḫtumsula mėn şikārġa
barurmen sen öydin talaġa çiḳmaġaysen ve ariḳning boyida yol üstide başıngni
(P135) taramaġaysen dip niçend vaṣiyetler ḳildi Meḫtumsula hem bīcān dil
ḳabul ḳildi. Bes Çin Tömür Batur niçend kün çapduḳ ḳilip singlisi birlen
ḫoşlaşip şikārġa kėtti. Meḫtumsula öyge kirdi. Talaġa çiḳmas irdi. Niçend kün
ötti. Öydin talaġa çiḳmadi bir küni Meḫtumsula talaġa çiḳti. Ėşikining aldida
ariḳida su aḳar irdi. Meḫtumsula ariḳ boyide olturup saçini yudi. Başini taradi.
Saçi nahayiti uzun irdi. Neçend tal saçi suġa tüşti. Aḳa aḳa Ḳalmaḳlarniñ
pādişāhining ordasining aldīdaki kölge tüşti. Ḳaẓāra şol küni Ḳalmaḳlar
pādişāhining oġli köl boyide olturup ḳoluni yuyur irdi. Meḫtumsula’ning saçi bu
şehẓadening eligige çiḳti. Anı elip baḳsa acep uzun sünbüldek(P145) saçdür
şehzāde mῡġ nökerleridin soradikim “bu niçük ḳil turur kim, munçe uzun
ḳildür? Bu aṭning ḳuyruġidür mu veya bir maḥbῡbning saçidur mu?”, didi.
Nökerler eyittiler:” Ey şehzāde bu saç Meḫtumsula digen maḥbῡbning saçidir.
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Aning bir akasi bardur, Çin Tömür dip, aning berāberida bu iḳlīmlerde bir ėr yoḳ
turur” didi. Bu şehzāde, Meḫtumsula’ni körmey āşiḳ boldi. Derḥāl ḳol astidaḳi
biklerini, lamazingilerni yiġdi, leşker cem ḳildi. Nürgün leşker birlen aṭlanip Çin
Tömür Bahadur’ning sarayini ḳurşap aldi. Bu ḥaberni Meḫtumsula anglap
naᶜilac ökze başiġa çiḳti ve eyittikim: “Ey lemezingiler ve Ḳalmaḳlar şāhi
Meḫtumsula’ni kördi cān dili birlen āşıḳ boldi ve eyittikim ey rᶜanā özüngni
ḳabul ḳilsan ḫῡbdur. Bolmasa zor birlen alurmen didi. Meḫtumsula bildikim
bular almay yanmas naᶜilāc öydin çiḳip yeke yalġuz Ḳalmaḳ birlen soḳuştu.
ᶜAciz kişi ne ḳilsun süst boldi. Ḳalmaklar tutti alip kėtti. Çin (P160) Tömür
Batur’ġa ḫaber ḳildi. Meḫtumsula’ning bendge tüşkenini ėşitti. Şikardin yandi,
kėlip Ḳalmaḳlar şahige name iberdi. Mülāyim sözlerni ḳildi. Ḳaṣdnāmeni
Ḳalmaḳlar şāhige yetküzdi. Şāh nāmeni pāre pāre ḳildi ve eyitti kim:”Men Çin
Tömür’din kam eymesdürürmen barip eytingil. Ḳolidin ni kėlse şunu ḳilsun”
didi. Ḳaṣd kėlip Çin Tömür Batur’ġa bir bir(P165) beyān ḳildi. Çin Tömür Batur
derġezep boldi. Aṭlanip meydānġa kėldi. Ḳalmaḳlar hem ṣaf aresti ḳildi. Çin
Tömür Batur meydānda turup nᶜara tarti eyittikim:”Kimge ölüm arzusi bolsa
mening meydānimġa kėlsün” didi. Ḳalmaḳlar Çin Tömür Batur’din ḳorḳup
meydānġa kirmidi. Çin Tömür Batur, Ḳalmaḳlarning askerige aṭ salip ellig atmiş
Ḳalmaḳ’ni(P170) öltürdi. Ḳalmaḳlar bir yoli aṭ saldi boldi. Ceng-i maġlube ta
kėç kirgunçe cenk ḳildi. Çin Tömür Batur’ning bedeni niçend yerde zeḫmdār
boldi. Tangla yene soḳuşti. Şubu ṭeriḳada üç kėçe kündüz soḳuşti.
Ḳalmaḳlarning askeri ḳum topraḳdin tola yiġilip keldi. Çin Tömür Batur
kördikim yalġuz munçe nürgün Ḳalmaḳ birlen uruşup berṭaraf(P175) ḳilurning
orni yoḳdur. Nāᶜilāc bolup öz yurtiġa yandi. Ḳalmaḳlar Meḫtumsula’ni öz
yurtiġa kėtti. Çin Tömür Batur niçend nevbet kėlip Ḳalmaḳlar birlen soḳuşti,
bolmidi. Āḫiri ümidini üzüp kėçe küntüz yiġlar irdi. Çin Tömür Batur’ning tive,
at, kela ḳoylari addin taşḳari irdi. Tivelerni tivecige tapşurdi. Atlarni yilġiciga
tapşurdi. Kalalarini badebanġa tapşurdi. Ḳoylarni ḳoyçiġa tapşurdi. Özi halvetġa
kirip keçe kündüz yiġlay közi körmes boldi.
Emdi sözni Meḫtumsula’din ėşitmek kerek.
Meḫtumsula’ni Ḳalmaḳ pādişāhining oġili ḳirk kün toy temāşā ḳilip aldi.
İkki oġul tapti. Meḫtumsula ḳaçarni ḫayal ḳilur irdi. Kėçe (P185) kündüz
saḳçilar Meḫtumsula’ni saḳlar irdi. Bu revişde niçe yil ötti. Hiç ḳaçadurġan
ᶜilaçni ḳilalmadi. Bir kün Meḫtumsula betamam Ḳalmaḳlarġa ᶜarāḳ içürdi. Barça
Ḳalmaḳlar mest-i medhoş boldi. Ḫῡddini bilmidi. Meḫtumsula ḳarayel ḳula atini
minip bir munçe ozuḳ elip ḳaçti. Üç kėçe kündüz tinmey yürdi. Arada deryā bar
irdi. Deryādin ötüp turar irdi. Ḳalmaḳlar ḳoġlap yėtip kėlip deryādin ötelmedi.
Meḫtumsula’ġa Ḳalmaḳlar Meḫtumsula’ġa yalbarip eytedür ki: Ey Meḫtumsula,
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ikki balangni yėtip ḳilma yanġil deyāning bu ṭerepiga yanip ötgil” didi.
Meḫtumsula eytür: “Çong balamnni deryaġa taşlanglar, balamning pirāḳiġa
çidamay ötermen” didi. Ḳalmaḳlar çong oġlini(P195) deryāġa taşladi.
Meḫtumsula perva ḳilmidi. Kalmaḳlar eyitti: “Meḫtumsula niçik oġliġa tola
mehribāndur ani deryāġa taşlasaḳ tutup alamendip deryāġa kirer, bizler
Meḫtumsulani tutarmiz” didi. Kiçik oġlini hem deryaġa taşladi. Meḫtumsula
kördi. İkki oġli deryāġa ġarḳ bolup öldi. Meḫtumsula aṭiġa bir ḳämçi urdi. Çin
Tömür Batur’ning şehri(P200) terepige yürüyberdi. Ḳalmaḳlar deryādin ötelmey
yanip ketti. Meḫtumsula yürüp bir nürgün tivelerge yėtip kėlip tivecilerdin
soradi:”Bu kimning tiveleridür”dip, tiveciler eyitti: ”Bu Çin Tömür ḳaruġuning
tivesidür” didi. Meḥtumsula soradi. “Çin Tömür bahadur irdi. Nime bolup
ḳaruġu boldi” didi. Bular eyitti: “Bir singlisi Ḳalmaḳlar (P205) elip kėtken şol
singlisining derd-i pirāḳide yiġlap yürüp ḳaraġu bolup ḳalġandur” didi.
Meḫtumsula eyitti: “Ḥeli ḳandadur” didi. Tiveçiler eyitti: Bilmesmiz ḳayda ve
ḳayda imes” didi. Meḫtumsula andin ötüp yilġiçilarġa yoluḳtu. Bular hem şol
cevāpni eyitti. Meḫtumsula badeçi, ḳoyçilerge oçrap bu cevāplarni ėşitip tola
(P210) yiġladi. Meḫtumsula her yerge barsa Çin Tömür Batur’ni sorar irdi.
Ḫaberni ėşitimes irdi. Meḫtumsula daᶜim yiġlar irdi. Aḫiri bir ḫatun yoluḳti
andin akasin ḫaberini soradi. Ol ḫatun eyitti: Çin Tömür Batur’ni Altun Araşang
digen yerge atam elip ketken” dip ḫaber berdi. Meḫtumsula ol yerni bilür irdi. Ol
ḫātunġa eyitti: “Ey (P215) ḳerindaş ni bolur sen barip Çin Tömür Batur’ġa
mening ḫaberimni eytsen senge Çin Tömür Batur köp köp mallar bėrür” didi. Bu
ḫātῡn eyitti: “Sen kim boldung”, didi. Bu eyitti: Mėn Çin Tömür Bahadur’ning
singlisi Meḫtumsula’durmen”didi. Bir alma berdi ve eyittikim:
“Çin Tömür Batur sening sözünge inanmasa bu almani közige sürseng,
közi (P220) açilur” didi. Bu ḫatun almani elip yolġa revān boldi. Çin Tömür
Batur’ġa bardi. Meḫtumsula’ning ḫaberini eyitti. Çin Tömür Batur bāver
ḳilmidi. Bu ḫātun almani ḳolige elip “Almato’ning almasi, Meḫtumsula’ning
ḫaltesi, Meḫtumsula bolmasa ḳaydin kelir bu ḫaltesi” dip, almani Çin Tömür
Batur’ning közige eçildi. bu ḫatunġa(P225) köp inᶜāmlar ḳildi. Çin Tömür Batur
tiz bu ḫatun birlen Meḫtumsula’ning ḳaşiġa kelip birbirini körüp yiġlaşti. Ḥal
āḥvāl soraşti. Öyige kėlip tive, aṭ, kala ḳoylarni ḳoylarni yiġip depterge tapşurup
özleri daᶜim şad ḫurrem ᶜiyş ᶜişret yürüp ᶜömr keçürdi. Vallahü ᶜālem bi’ṣṣevāb
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ÇİN TÖMÜR BATUR
(ABDÜLKERİM RAHMAN RİVÂYETİ)
Ḳedimḳi zamānda İli lḳlimida çoñ bir pādişā ötgen iken. Uniñ mingen
ėtiniñ taḳısı altundin, iger cabduḳliri ünci mervayittin iken. U pādişānıñ ikki
ḫotunı bolsı mu, emmā perzent körmigen iken. Şuña unıñ (A5) köñli bek bīārām
iken. U, ḫāpiçiliġini bėsiş meḳsedide her dāim şikārga çiḳip tamāşā ḳilişni yaḫşı
kördigen. Kėyin kiçik ḫotuni hamile bolidigen, buni añliġan pādişā ḫoşalliġidin
teḫi mu bek şikārġa amraḳ bolup kėtidigen.
(A10)Künlerdin bir kün pādişā vezirliri bilen şikārġa çıḳıp kėtkende
kiçik ḫotuni bir oġul tuġuptu. Biraḳ bunı pādişā’nıñ çoñ ḫotunı künlep, balini
kölge taşlivėtip orniġa itiniñ küçügini ėpgėlip ḳoyuşnı ḫizmetçilirige buyruptu.
A15)Pādişā şikārdin yėnip kelgenede çoñ ḫotuni aldiġa çiḳip: “Sėniñ
ḫotunuñ kuçük tuġdi” dep ḫever ḳiliptu. Derġezep bolġan pādişā toḳalni
öltürmekçi boptu. Şu anda çoñ ḫotuni hiliger bilen: “Öltürmise pādişâh-i ālem,
bu növet men bir ḳoşuḳ ḳėnini tilivali” dep, yalvaġan (A20) boptu. Şundaḳ bilen
pādişa, bir ḳėtimġa āmān ḳalduruptu.
Aradin ay ve yıllar ötüptu. Künlerniñ bir künide, pādişā şu burunḳi āditi
boyiçe şikārġa çiḳip kėtiptu. U bir ayliḳ yerge ketken iken, kelgiçe kiçik ḫotuni
bir ḳiz tuġuptu. Çoñ ḫotuni buni mu kölge taşlivėtup, orniġa möşükniñ (25)
palisini ėpkėlip ḳoyuptu. Pādişā ḳaytip kelgende çoñ ḫotuni möşük palisini
köterip kirip: “Mana, sėniñ toḳaliñ, emdi möşük toġdi. Yurt içide yüzimizi yer
ḳilivetti, bu nime digen resvaçiliḳ” yalġandin yiġlap ordini bėşiġa kiyiptu.
aççiḳlanġan pādişā toḳalġa ėġir cazā bėrişni (30)buyruptu.
Emdi bir kelime sözni balilarniñ ehvalidin añlayli:
Çoñ ḫotun terepidin kölge taşlanavėktigan hiliḳi balilarni bir ėyiḳ
canġalġa ėlip kėtip baḳḳan iken. Şundaḳ ḳilip bu ikki bala ėyiḳniñ terbiyeside
ösüp çoñ(A35) boluptu: Eḳlige kelgende ular bir birige at ḳoyuşuvaptu. Oġulniñ
ėti Çin Tömür, ḳizniñ Mehtumsula boluptu. Bu balilar sehraniñ sap havāsida
saġlam bek çirayliḳ hem küçlük bolup ösüptü.
Çin Tömür, kiçik çėġidinla ovġa öginip türlük(A40) cānivarlarni
tutidiġan boluptu. Şundaḳ ḳilip yürüp acayip batur yigitki aylaniptu. Kėyinçe
ular ėyiḳtin ayrilip cañgalniñ bir çėtige öy yasap, şu öyde yaşaşḳa başlaptu.
Baturluḳta cān
Çin Tömürge yetmeydu.
A45 Misrān ḳiliç, miltiġa
Ḳoldin nėri ketmeydu.
Alġur bürküti bėşidin
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Ketmey öçüp yüridu.
Tayġan iti işikte
A50 Oynap teyār turidu.
Bir möşügi töşekte,
Bir toḫusi katekte.
Çal ḳuyruġi kök boz at,
Kişnep turar aġilda.
A55 Ovġa çiḳip hemisi
Hāzir bolar yėnida.
Şundaḳ ḳilip bular nahayiti omlükte kün keçirişke başlaptu.
Künlerdin bir küni, Meḫtumsula şundaḳ bir çüş(A60) körüptü. Çüşide:
“Akisi ovġa çiḳip köpligen buġa-marallarni tutup-tudekmiş. Buġu-mārāllarniñ
ėtiġa ġancuġilap kėlivat-ḳudekmiş. Guşini ziḳḳa ötküzüp, kavap
ḳilivatḳudekmiş”. Meḫtumsula oyġinip kėtip, körgen çüşüni akisiġa ėytip
bėriptu. Akisi “tola yaḫşi çüş körüpsiz(A65) siñlim, undaḳ bolsa men yette
künlük ovġa çiḳay. Men ḳaytḳiçe siz meslihetimni ėsiñizde tutuñ” dep mundaḳ
deptu.
Bėşiñizni tarimañ,
Su boyġiçe barmañ
A70 İtiñizni “çaġ” dimeñ,
Möşükni mu “peş” dimeñ
Otiñizni öçürmeñ
Özge üstige çiḳmañ
Ot öçüp ḳalar bolsa,
A75 Tutun çiḳḳan yaḳlarġa
Ot sorap kėtip ḳalmañ
Elḳisse, Çin Tömür Batur misrān ḳiliçini ėsip, arġimaḳ ėtiġa minip, kap
kap kuçügini egeştürüp ovġa çiḳip kėtiptu. Meḫtumsula yalġuzluḳta zėrikkendin
kėyin, ögzige(A80) çiḳip bėşini tarap olturuptu. Möşügi bilen toḫusimu egişip
özige çiḳiptu.
Möşük miyañlap, Meḫtumsa’niñ içini püşürüptü. Toḫusi ḳaḳaḳlaptu.
Şundin kėyin Meḫtumsula möşügini “peş” deptu. Toḫusini “taḫ” dep ögzidin
koġilivėtiptu. Möşügi bilen(A85) toḫusi ögzidin çüşüp öyge kiriptu. Möşük oçaḳ
yėniġa kėlip çoginni uruvėtiptu. Toḫu külni tatlaptu. Şuniñ bilen ocaḳniñ oti
öçüpti. Meḫtumsula öyge kirginide ot öçüp ḳalġanliġini körüptü. Bu işḳa (A90)
nahayiti ḳayġurup yene ögzige çiḳipti. U Emdi ḳandaḳ ḳilarmen” dep yiġlap
oltursa, öñ terepidin itniñ āvāzi añlaniptu. Sol terepte tütün körünüptu.
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Meḫtumsula’ġa ot iş ḳayġuzu çüşüptu.“Nime bolsa bolsun pişānemdin körey”
dep, is çiḳḳan terepke ḳarap mėñiptu. Uzun(A100) mėñip is çiḳivatḳan bir eski
tam öyige yėtip keptu. Ḳariġudek bolsa öy içide bir ḳeri mumay olturġudek.
Meḫtumsula: “Esselām” dep uniñ ḳėşiġa kiriptu.
Kėri mumay arḳisiġa burulup set hiciyip:
Salāmiñni aldim ilik.
A110 Salām ḳilmisañ şu tap
Ḳilar idim yette bölek,
dep cavāp ḳayturuptu. Şunda Meḫtumsula uniñ yette yaşliḳ Yalmavuz
ikenligini sėzip eyminip ḳaptu. Yalmavuz ḳizniñ ḳorḳḳanliġini bilip:
A115 Ḫuda bergen çirayliḳ ḳiz,
Kel ḳorḳmay yėnimġa öt,
Kėlip mėniñ bėşimni baḳ
Öz anañdek mėni sen küt,
deptu.
(A120)Meḫtumsula ḳorḳanliġidin amalsiz boptu. Yalmavuz tėḫi mu
sipayiliḳ bilen gep almaḳ bolup:
Ḳay tereptin keldiñiz?
Kimniñ ḳizi bolisen
Atañ bar mu anañçu.
A125 Ḳaysi öyde turisen
Nami hāliñ āyān et
Maña bir bir bayan et,
deptu. Yalġanġa ögenmigen Meḫtumsula, Mumayniñ soraḳliriġa cavāp
bėrip. Ot sorap kelgenligini ėytuptu. Yalmavuz bir tal tizekni(A130) tutaşturup
uni yaġaçḳa sançip Meḫ-tumsula’niñ aġziġa çişlitip ḳoyuptu. Andin uniñ bir
yėñige pit, yene bir yeñige sirke tolduruptu de: “Üyiñge barġiçe bu pit bilen
sirkeni ikki terepke çėçip barġin” dep buyruptu. Meḥtumsula ḳorḳanliġidin
Mumayniñ ėytḳanlirini bir birlep orunlaptu. Yalmavuz Mumay ḳarġu iken undaḳ
ḳiliştin meḳsidi(A135) Meḫtumsula’niñ öyini tėpip bėriş uçun iken. Kėyin bu
sirke tökken terepke çikir tiken, pit tökken terepke azġan ösüp çiḳiptu de
otturisida yol hasil bolup ḳaptu.
Bir küni Yalmavuz Mumay şu yol bilen mėñip Meḥtumsula’niñ(A140)
öyige bėriptu. İşik tüwide turup:
Çin Tömür Batur öyide bar mu?
Arġimaḳ ėti ėġilda bar mu.
Misrān ḳiliçi ḳozuḳta bar mu.
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Alġur bürküti ornida bar mu?
A145 Kap kap kuçügi işikte bar mu?
Püşpüş müşügi tüşekte bar mu?
Taḫ taḫ toḫusi ḳundaḳta bar mu?
dep soraptu.
Hiçnimiden ḫeviri bolmiġan Meḫtumsula öydin çiḳmay (A150) turup:
Çin Tömür Batur şikarġa ketti,
Misrān ḳiliçi ḳinida ketti.
Alġur ḳuşi mu ḳolida ketti.
Kap-kap kuçugi yėnida ketti.
A155 Püş-püş möşügi uyḳuġa ketti.
Taḫ tāḫ toḫusi ḳondaḳta bar mu?
dep soraptu. Hiç nimidin ḫeveri bolmiġan Meḫtumsula öydin çiḳmay
turup:
A160 Çin Tömür şikārġa ketti,
Misrān ḳiliçini ḳinida
Alġur ḳuşi mu ḳolida ketti.
Kap kap kuçigi yėnida ketti
Püş-püş möşügi uyḳuġa ketti.
A165 Taḫ taḫ toḫusi dan izlep ketti.
deptu. Şundin kėyin Mumay yette başliḳ Yalmavuz suritide öyge kirip,
Meḫtumsula’niñ uzun çėçidin limġa ėsip ḳoyup, tapinini tėşip, ḳėnini şoraptu.
Yalmawuz şu teriḳide her küni bir ḳėtim kėlip Meḫtumsula’niñ ḳėnini
şoraydikan (A170)ḳaytişida: “Bu işni hiçkimge hetta akañġimu añlatma eger
ėytidigan bolsañ mėniñdin zādi ḳutulalmaysen” dep popuza ḳilidiken.
Şuniñ bilen meñzi anardek, hüsni tavardek Meḥtumsula kündin kündin
künge maġdursizlinip zepireñdek sarġiyıp kėtuptu.
A175)Akisi Çin Tömür Batur ovdin ḳaytip kėlip siñlisini körüş bilen
heyrān boluptu. Köñlige gümān toluptu. “Hey siñlim yette künniñ içide şunçe
oruḳlap sarġiyip hāliñdin kėtipsen, nime bolduñ. Kim saña āzār berdi”, dep
soraptu. Meḫtumsula akisiniñ meslihitini (180) ėside tutmay balāġa giriptar
bolġanliġini oylap ḫicaletçiliktin öz hālini ėytiştin ḳorḳuptu. Akisi yene:
“Siniñide bir ėġir dert bar siñlim, mendin yoşurma, ėytsañmu ėytisen, ėytmisañ
mu ėytisen dep ḳattiḳ ḳistiġandin kėyin, Meḫtumsula bolġan veḳeniñ hemmisini
ėytip(A185) hesrettin ḳar yamġur yiġlaptu. Çin Tömür Batur ehvalini añliġandin
kėyin derġezep bolup:
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-Eger men şu yette başliḳ Yalmavuz'ni öltürmisem, Çin Tömür Batur
bolmay kėtey dep ḳesem içiptu de andin Meḫtumsula’ġa “Hey siñlim, men
işikniñ keynige(A190) ora kulap möküp yatimen, eger Yalmavuz kėlip mėni
sorisa ovdin kelmidi digen, puriġi bar dep öyge kirgili unimisa, akamniñ
yuyuşḳa ėlip ḳelivedim, şu kiyim kėçekniñ puriği dep cavāp bergin” deptu.
(A195) Şundaḳ ḳilip Çin Tömür batur meydisige yette ḳat savutni tėñip, bėşiġa
dubulġa kiyip, misrān ḳiliçini tutup oriġa mökünüp teyyār turuptu.
Yalmavuz kėlip işikniñ aldida toḫtaptu. Uniñ yürigi dupuldep, bedini
şurkinip kėtiptu. Biraḳ uniñ nepsi(A200) taḳildap kėtip burunḳi aditi boyiçe
soraptu: Mehtumsula akisininiñ yoḳligidin hever bergendin kėyin Yalmavuz
taşḳarḳi öyge kirip toḫtap:
Turar tėnim eyminip
Bugün öyüñge kirişte
A205 Biraḳ nepsim taḳildap
Yol ḳoymidi kėtişke.
Çiḳip turar öyüñdin
Adimizāt puriġi
Yalġan eytip aldsañ
A210 Bardur saña soruġi
dep popuza ḳiptu. Meḥtumsula temkinlik bilen:
Akam ketken şikarġa
Ḳalġan köynek-tambili,
Yuġan idim bayatin
A215 Şudur ādem puriġi.
İşenmisen mariġin
Öyge kirip ḳariġin
Bolmasmidi ḳozuḳta
Misrān ḳiliç ėsiġliġ
Turmasmidi ėġilda,
A220
Boz ėti mu baġlaḳliḳ.
Kap kap kuçük yoḳ ene,
İşik mu keñ ėçiġliḳ
Kirivergin öyümge
İşengin sen sözümge.(A225)
Yalmavuz öyge kiriptu. Āditi boyiçe Meḫtumsula’ni uzun çėçidin limġa
esip emdila. Ḳenini şoray devatḳanda, Çin Tömür Batur oridin çiḳip misrān
ḳiliçi bilen Uni şundaḳ çėpiptu ki Yamavuz’niñ bir bėşi üzülüp çüşüptü.
Yalmavuz, Çin Tömür Batur’ġa ḳarap: “Bir bėşimniġu aldıñ,(A230) ḳalġan
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bėşimġa ḳandaḳ cavap berisen” dep ḳehr i ġezep bilen ėlişişḳa kirişiptu. Tėḫimu
vehşilişip Çin Tömür Batur’ġa mehkem yėpişiptu. Şundaḳ ḳilip ėlişiş bir kėçe
kündüz dāvāmlişip Yalmavuz üç bėşidin ayriliptu. Yalmavuz ḳėçişniñ ilacini
tapalmay ġalcirlişip(A235) Çin Tömür Batur’ġa yene ėsiliptu. Ular yene bir kėçe
kündüz ḳattik ėlişiptu. Çin Tömür Batur uninn altinçi bėşini mu kėsip çüşürüptü.
Yalmavuz emdi maġdürsizlinip közliri piyaledek bolup kėtuptu. Uniñ emdi “Ẓel
yel müñgüz dep atalġan birle bėşi ḳaptu. U amalsiz ḳalginidida(A240) ḳoyunġa
aylinip öyniñ tüñligidin çiḳiptu de:
Hey Meḫtumsula
Ḫep toḫtap turġin
Körgülügiñni
Emdi bir körgin.
A245 Ecdihar bolup
Sėni yutarmen.
Bir bėşinġa miñ
Külpet salarmen.
dep beder ḳėçiptu.
(A250)Çin Tömür Batur arġimaḳ ėtiġa minip bir bėşi ḳalġan Yalmavuz'ni
ḳoġlaptu. Meḫtumsula baġlaḳliḳ kap kap kuçügini ḳoyuvėtiptu. Şunıñ bilen Çin
Tömür Batur Yalmavuz’ġa yėtişiptu. Ular keç kirgiçe ḳattiḳ ėlişiptu. Çin Tömür
Batur’niñ kap kap kuçüġi yėtip kėlip Yalmavuz’niñ paḳalçigidin çişlep tartiptu.
Bir azdin kėyin Yalmavuz halsizlinip(A255)yėḳiliptu. Kap kap kuçük
Yalmavuz’ni talap öltürüptu. Çin Tömür Batur, Yalmavuz’niñ yetinçi bėşini ėlip
ḫoşal öyge ḳaytuptu. Şundaḳ ḳilip Çin Tömür Batur, Meḫtumsula reñgi ruḫsāri
asta asta oñlinip şundaḳ üz bolup kėtiptu ki:

A260 Közliri çeşme bulaḳtek,
Ḳaşliri ziru, zever.
Ḳamiti şemşat dereḫtek
Sözliri şirin şėker.
Çaçliri Mecnῡn gῡyā
A265 Yüzliri şemsi ḳemer,
Levliri gῡyāki yāḳut,
Ḳolliri işḳa çiver.
Çişliri dürri sedeptek,
Pikri keñ ālem kėzer.
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A270 Kim ki körse āh urup,
İşḳi otida cān bėrer.
Elḳisse, künlerdin bir küni Çin Tömür Batur zėrikip, yene ovġa çiḳiş
ḫumari tutuptu. U Meḥtumsula’ġa ėytiptu. Hey siñlÿim men yene ovġa çiḳimen.
Sen(A275) öydin talaġa çiḳmiġan, ėriḳ boyida olturup bėşiñni tarimiġin” dep
nesihet ḳilip ovġa kėtiptu.
Meḫtumsula neççe küngiçe talaġa çiḳmaptu. Biraḳ zėrikip kėtip aḳivet
talaġa çiḳiptu. İşikniñ aldida taza, sözük su aḳidiken. Meḫtumsula suniñ ėḳişiġa
ḳiziḳip,(A280) ėriḳ boyida olturup bėşini taraptu. Uniñ uzun sümbül çaçliridin
bir neççe tėli suġa çüşüp kėtiptu. Bu çaçlar ėḳip bėrip Sançu pādişāsiniñ
ordisidiki kölge çüşüptü. Bu vaḳitta Sançu pādişāsiniñ oġli Özmuḫ nevkerliri
bilen kölniñ boyida olturġan iken. Şehzāde(A285) Özmuḫ köl boyiġa kėlip baş
közini yuyuvatsa ḳoliġa sümbül çaç ilinip çiḳiptu. Bu çaçniñ uzun ve sumbatliġi
şāḫzadini heyrān ḳalduruptu. Özmuḫ nevkerliridin: “Bu nime digen ācayip çaç”
dep soraptu.
Nevkerler:
A290)“Hey şehzāde bu İli iḳliminiñ güzili Meḫtumsula’niñ çėçiġa
oḫşaydu, dep cavāp bėriptu. Şuniñ bilen şāhzāde Özmuḫ, Meḫtumsula’ni
körmey turup işḳ vesvisige çüşüptü. Bu çaġda nevkerler; “uniñ Çin Tömür Batur
digen akisi bar. Yette iḳlimida uniñdek küçlük(A295) er yoḳ” deptu. İşḳ piraḳida
bitaḳet bolġan şāhzāde derhāl Çin Tömür Batur’ġa kişi evetip: “Siñlisini maña
bersun, bermise leşker tartip soḳuşup “alimen” dep popuza ḳiptu. Çin Tömür
Batur şāhzāde elçisige: “Mėniñ undaḳ Sancu pādişāsiġa bėridiġan siñlim yoḳ.
Ḳurbiti(A300)bolsa soḳuşup alsuñ” deptu. Cavābini añliġan Şāhzāde Özmuḫ
derġezep bolup, hemme leşkerlirini yiġip Çin Tömür Batur’niñ yurtiġa ḳarap yol
aptu. U kelgende Çin Tömür Batur ovġa çiḳip ketken iken. U alġur ḳuşuni
ḳaldurup siñlisiġa “Navada bėşiñġa bir kün çüşse bu(A305) ḳuşni ḳoyuvėtiñ
Ḳeyerde bolsam şu yerge yetküzüp baridu” dep tapiliġan iken.
Meḫtumsula çömülidek ḳuşap kėlivatḳan leşkerlerni körüp ḳuşni
ḳoyuvėtiptu. Özi ularniñ aldiġa çiḳiptu. Şāhzāde Özmuḫ Mehtumsula’ni körüp
huşidek ketkili tas(A310)ḳaptu. Meḫtumsula’ġa ḳarap “Ey renā, özeñgi mėni
yahşiliḳça ḳobul ḳilsañ ḳildiñ, bolmise men ḳan töken alimen” deptu.
Meḫtumsula: “Bu ḳandaḳ uyatsizliḳ? Mendek yalġuz zeip bir ḳizġa şunçe köp
leşker tartip kelginiñlar nāmertlik emes mu” dep baş egmeptu de leşkerler
bilen(A315) ceñ ḳilişḳa başlaptu. Birḳançisiniñ kallisini tėnidin cüdā ḳiptu.
Añġice Çin Tömür Batur ḫever tėpip yėtip keptu. U misrān ḳiliçini oynitip bir
özi neççe tümen leşker bilen ḳattiḳ ėlişiptu. Teñ kėllelmigen leşkerler öler,
tirilişige baḳmay ḳėçişḳa başlaptu.
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(A320)Şāhzāde Özmuḫ kėçip kėtip barġan leşkererige: “Siler ikki
kişidin şunçe ḳaçamsiler? Menden yaḫşiliḳ körmeysiler? Bolmise āḫirġiçe
ėlişiñlar” dep özi başlap yene uruş ėçişip şāhzāde Özmuḫ, Çin Tömür Batur’ġa
birḳançe on palvanliri bilen biraḳla hucüm ḳiptu. Eyyüha'n-nas(A325) neyze
ḳiliçlarniñ birbirige uruluşidin çaḳmaḳ çaḳḳandek otlar çaḳanaptu. Biraḳ olar
birbirini yėñelmeydu. Meḫtumsula bu hālini körüp endişege çüşüptü: “Akamġa
zehmet yetmigidi, uniñ mėniñ bolġinidin mėniñ yoḳ bolġinim yaḫşi” , dep
akasiġa ḳarap mundaḳ yalvuruptu:
A330
Yav leşkeri sanaḳsız
Ular bekmu rehimsiz.
Meyli ölsem men öley,
Aka āmān ḳėliñ siz.
Şuña ceñdin yėniñ siz.
A335 Tiler şuni siñliñiz
Şu anda Çin Tömür Batur siñlisiġa ḳarap:
Çin Tömür dep ėtim bar
Teşviş ḳilma mėniñdin.
Ayrilişḳa can-ciger
A34O Ḳandaḳ çidar siñildin.
Çinar hergiz yiḳilmas
Buran, çapḳun-cüdundin.
Yav aldida baş ėgip
Artuḳ maña ölümdin.
(A345)dep ceñni davāmlaşturuptu. Şāhzāde Özmuḫ’niñ leşkerleri ölüp
tügeşke az ḳalġanda arḳidin yene yardemge evetilgen Sancu leşkerliri nere tartip
yėtip keptu. Ular ḳiliç-neyzilirni yaliñaçlap oḳ-yalirni çellep Çin Tömür
Batur’ġa ḳara ḳaġidek yėpişiptu. Şāhzāde Özmuḫ pürsetni ġenimet (A350)bilip
Meḫtumsula’ni tutuvėlip, ḳol pütini mehkem baġlap ėlip kėçiptu.
Çin Tömür Batur ḳehr-i ġezepke tolup yette kėçe-kündüz ceñ ḳilip āḫiri
hemmisiniñ kallisini tėnidin cüdā ḳiptu. Ceñdin kėyin ḳariġudek bolsa
Meḫtumsula hiç(A355) yerde körünmeptu. Çin Tömür Batur tėḫi mu ġezeplinip
çala ḳuyruḳ boz arġimaḳḳa minip, Meḫtumsula’ni izlep deşt çöllerini kėziptu.
Bir cāyġa kelgende harduḳ aptu-da közi uykuġa kėtiptu. Ādette u bir uḫlidi mu
boldi. Neḳ ḳirḳ kėçe kündüz uḫlaydigen. Bu ḳiriḳ kün içide Çin(A360) Tömür
Batur’niñ çala ḳuyruḳ ėti otlap, neççe taġlardin atlap başḳa bir yurtniñ ḳulan
pādisiġa ḳoşulup kėtiptu. Çin Tömür Batur uḫlap uyġansa etrāpida ėti yoḳimiş.
Çol ceziride piyāde
ḳalġan Çin Tömür Batur misrān ḳiliçini ėsip ėtini
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izleptaġ terepke ravān(A365)boluptu. Bir ġolniñ yėnidida Çin Tömür Batur bir
top ḳulanlarġa yoluḳuptu. U ḳulanlarġa ḳarap:
Döpür döpür Ḳulanlar
Uçḳur uçḳur ḳulanlar,
Kėpiş meyse kiygendek
A370 Tom tuvaḳliḳ ḳulanlar,
Çala ḳuyruḳ ėtimni
Kördüñlar mu ḳulanrlar?
dep soraptu.
Biraḳ ḳulanlar hiçḳandaḳ cavāp bermestin ürküp kėçip kėtiptu. Çin
Tömür Batur bu ehvāldin rencip(A375) kėlivatsa, yene bir top ḳulanlarġa
yoluḳuptu. U ularġa ḳarap:
Döpür döpür ḳulanlar
Uçḳur uçḳur ḳulanlar
Meḫmel tavar kigendek
A380 Ḳunduz yeñliġ ḳulanlar
Çala ḳuyruḳ ėtimni
Kördiñler mu ḳulanlar,
dep soraptu.
Bular mu hiç ḳandaḳ cavāp bermeptu. Çin Tömür Batur ḫāpiçiliḳtin bėşi
gañgirap oltursa, yene bir top ḳulanlar(A385) sekirişip keptu. Çin Tömür Batur
yene:
Döpür döpür ḳulanlar
Uçḳur uçḳur ḳulanlar
Zer peypeze asḳandek
Ḳuliġa öz kulanlar.
A390 Çala ḳuyruḳ ėtimni
Kördañlar mu ḳulanlar?
deptu.
Şundin kėyin eñ keynide kėlilivatḳan bir ḳėri Ḳulan cavāp bėrip: “Sėniñ
çala ḳuyruḳ ėtiñ avu döñniñ arḳisida bir top ḳulanlarġa baş bolup yürüydü.”
deptu.(A395) Çin Tömür Batur bu cavāpni alġandin kėyin bek ḫoşal bolup
döñge çiḳip ḳarisa digendek çala ḳuyruḳ ėti bir top ḳulanlar bilen yürüptü. Çin
Tömür Batur aççiġlinip:
İgeñdin yüz örigen
A400 Beñvaş ėtim ḳaydisen?
Közlirimni nemligen
Hemdert ėtim ḳaydisen
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dep vaḳiraptu.
Çala ḳuyruḳ Çin Tömür Batur’niñ āvāzini añlap, kişnep aldiġa kėlip:
A405 Düpür düpür ḳulanlar
Tuvaḳlirim tėşildi.
Tėḫi şundaḳ sular içip
Tilleri mu kėsildi.
Aççiḳ aççiḳ çöplirini yep
A410 Tamaḳliri tėşildi.
digendin kėyin Çin Tömür Batur cavāp ḳayturup
Döpür döpür yollar mėñip
Tuvaḳliniñ tėşilse
Tuviġiñni etivalap
A415 Tömür taḳa taḳay men
Tėḫi şorluḳ sular içip
Tilliriñmu kėsilse,
Süzük bulaḳ bolay men.
Aççiḳ aççiḳ çöpler yep
A420 Tamaḳliriñ tişilsi
Ḳara çėçimni yolaymen.
Ḳiyaḳ otuñ bolay men.
deptu.
Şundiñ kėyin çala ḳuyruḳ Çin Tömür Batur’ni üstige mindirüptü. Çin
Tömür Batur ḫoşal bolup siñlisini izlep İli deryasini(A425) kėçip tikes tėġinip
“Köktöpe” digen yėrge keptu. Kişilerni dañḳi dastan bu baturni nahayiti ḫoşal
ḳarşi aptu. Şuniñ bilen Çin Tömür Batur u yerge cāylinip ḳaptu. Çarviçiliḳ ḳilip
yürüp pat arida sansizliġan çarvilarġa ige boluptu. Şundaḳti mu bu mal-dünya
uniñ közige(A430)zādi körünmeptu. Çin Tömür Batur’niñ pütin es-yādi siñlisi
Meḫtumsula’da iken. Şuña kėçe,kündüz közi yaştin ḳurumaptu. Şundaḳ ḳilip
Çin Tömür Batur tola yiġlap yörüp āḫiri ikki közi karġu bolup ḳaptu.
Emdi bir kelime sözni Sancu pādişāsı tereptin(A435) añlaylı: Şāhzāde
Özmuḫ, sahipcamāl Meḫtumsula’ni ḳolġa çüşürgendin kėyin, apirip ḳiriḳ kėçekündüz toy ötüküzüp uni mecburī ḫotunluḳḳa taptu. Lėkin Sancu pātişāliġi
Meḫtumsulani herḳança ḳilip mu özige el ḳilalmaptu. Aridin neççe yıllar ötüp u
bulañçidin ikki oġul toġuptu.(A440) Şundaḳ bolsi mu u kėçe kündüz akkisiniñ
körüşni ārzu ḳilip, bulañçilarniñ ḳara üvisidin ḳutuluşniñ āmālini oylaptu.
Sancu pātişāliġiniñ ikki tulpari bar iken. Bu tulparġa pātişāniñ özidin
başḳa kişilerniñ minişi men’i(A445) ḳilinġan iken.
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Meḫtumsula kėçişniñ köyiġa çüşüp, bir küni pātişāniñ aldiġa kirip, deryā
boyiġa bėrip seyle tāmaşā ḳilip kėlişke icāzet soraptu: Pātişa öz köñlide: “He
emdi ikki baliliḳ bolġaç bizge rām boldi” dep oylap ruḫset(A450) ḳiptu.
Meḫtumsula pātişa minidiġan tulparġa minip ḳiriḳ kinizek hem ḳiriḳ növkeriñ
muhapizitide deryā boyiga ḳarap yol aptu. Bular İli deryasi boyiġa kėlip çüşüptü.
Ḳatar ḳatar çėdir-bariġāhlarini tikip ḫil ta‘amlarni pişürüptü. Süttin yasalġan
şaraplarni tulum-tulumi bilen tiklep(A455) ḳoyuptu. Çoñ ziyāpet başliniptu.
Meḫtumsula öz koli bilen aġaç ayaḳlarġa süt hariġini toldurup, kinizek
nevkerlerge bir birlep sunup, bir demde hemmesini mes ḳilvėtiptu. Pürsetni
pemlep yürgen Meḫtumsula pātişā nevkerlerniñ mesligidin paydilinip, çakkanliḳ
bilen tulparġa irġip miniptu(A460) de İli deryāsini kėçip u ḳatḳa ötüvaptu.
Nevkerliri buni tutup ḳaptu. Pātişā aldida bėşi kėtişidin ḳorḳḳan nevkerler derhāl
arḳidin koġlap deryā lėvige keptu. Biraḳ hiçḳaysiniñ ėti deryāni kėçişke
könmeptu. Derveḳa pātişāniñ tulparidin başḳa her ḳandaḳ cānivar bu deryāni
kėçip(A465) ötelmeydiken. Şundaḳ ḳilip deryā boyide nime ḳilarni bilmey
vehimide ḳalġan nevkerler Meḫtumsula’ġa ḳarap: “Bėri ötüñ ḫėnim, bir siz uçun
ḳiriḳimizniñ bėşi ketse içiñiz aġrimaydu ma?”dep taza yalvuruptu. Meḫtumsula:
“İkki oġlumni ėlip kėlseñlar yėnip ötimen” dep cavāp(A470) bėriptu. Nevkerler
derhāl pātişāniñ ordisiġa bėrip ikki oġliniñ çoñiniñ ėti “Aḳar”, kiçiginiñ ėti
“Çöker” iken, Meḫtumsula nevkerlerige ḳarap: “Aḳar balamni deryaġa
aḳḳuzuñlar. Uniñ piraḳiġa çidimay ötimen” deptu. Nevkerler “Aḳar” balisini
deryāġa(A475) aḳḳuzuptu. Meḫtumsula “vay balam, vay balam” dep yiġliġan
boptu, u lėkin deryādin ötmeptu. Nevkerler “Emdi bu balisini mu suġa taşlisaḳ,
belkim çidi may ötüp ḳalar” diyişip “Çöker”ni mu deryāġa taşlaptu. Bala ġerḳ
bolup çöküptu. Emdi Meḫtumsula nevkerlerige nime deptu (A480) diseñlar:
Hey insāpsiz bulañçi
Sende pütti evladim.
Ḳaldurmidim neslimni
Hasil boldi murādim.
A485 Evzel maña öz yėrim
Çil böriniñ yurtidin
Artuḳ bilgeç akamni
Keçtim harām mėhridin.
deptu de bala derdi baġrini kavap ḳilġan bolsimu(A490) u ḳul bop yaşaşḳa
rāzi bolmay, akisini izlep arḳisini mu ḳarimay at çapdurup udul kėtiptu.
Bulañçilar deryādin ötelmey nadamet çėkiptu. Meḫtumsula şu yerginçe
deştlerini kėzip taġlardin ėşip bir güzel yaylaḳḳa yėtip keptu. Ḳariġudek bolsa
nürgün(A495) tögiler yaylap yürgidek. Meḫtumsula tögilçilerdin: “Bu kimniñ
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tögiliri”, dep soraptu. Tögiçi: “Çin Tömür ḳärġuniñ tögiliri”, dep cavāp bėriptu.
Kütmigen cavāpni añlap köñli endişige çüşken Meḫtumsula: “U nime bolup
ḳarġu boldi”, dep soraptu. Tögiçiler:(A500) “Uniñ bir siñlisini Sancu pātişāliġi
bolap ketken iken, şunıñ derdide tola yiġlap ḳarġu bolup ḳalġan”, deptu. Andin
Meḫtumsula nėrirak barġanda nürgün yılḳa, kela, ḳoy padilirini körüptü.
Padiçilerdin soraptu: Ular mu oḫşaş cavap beriştu. Eñ çette muzay bėḳivatḳan
bir taz (A505) balidin:“ Cėnim uḳam Çin Tömür Batur hāzir ḳeyerde ėytip
berseñ”, dep yėlinip soraptu. Taz bala teslikte:“Çin Tömür karġu hāzir ‘Altun
Arşañ’ digen digen yerde” deptu.
Meḫtumsula uniñġa yalvurup:“Men Çin Tömür Batur’niñ siñlisi
bolumen, mėni akam ḳėşiġa başlap barsañ”(A510) deptu. Taz bala:“Men padidin
ayrilmaymen, muzaylar yütüp ketse cavāp berelmeymen” dep unimaptu.
Meḫtumsula: “Undaḳ bolsa padiliriġa men ḳarap turay, ḳoluñġa muşu almini al;
eger Çin Tömür sözüñge işenmisen almini közige sürisen közi ėçilidu” dep
ḳoliġa bir ḫāltini bėriptu de:
A515 Meḫtumsula’niñ ḫātisi
Almutyar’niñ almisi
Körmes közge sürkisi
Şu an ėçilip ketküsi.
Taz bala almini ėlip yolġa ravān boptu. Çin Tömür (A520)Batur’ġa
bėrip Meḫtumsula’niñ ḫevirini ėytḳän iken, hiç işengüsi kelmeptü. Şu hamān taz
bala:
Meḫtumsula’niñ ḫaltisi
Almutiyar’niñ almisi
Meḫtumsula bolmisa,
A525 Ḳaydin kelür ḫaltisi
dep almini Çin Tömür Batur’niñ közige sürkeptu. Şu zamān uniñ közliri
ėçiliptu. Köz göhiridin nurlar çėçiliptu.
Taz baliġa Çin Tömür Batur çoñ inamlar bėrip, tügimes rehmetlerni
ėytiptu. U şu zamān misrān ḳiliçini(A530) yene ėsip çala ḳuyruḳ ėtiġa minip
bala bilen bille Meḫtumsula’niñ ḳėşiġa ḳeptu. Kėrindaşlar ḳuçaklişip yiġlişiptu.
Yürekliri ḳanġiçe muñdişiptu. Şuniñdin kėyin Tėkes tėġiniñ itigide el ḫelḳi bilen
birlikte ḫoşal-ḫoram ömür keçürüptü.
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