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Canýbek Han

Tokmokto Canýbek degen han bolgon eken. Ulutu
kýrgýz bolgon. Canýbek handýn ubagýnda Asankaygý degen
oluya bolgon eken. Bir kündörü Canýbek han vazirleri,
bekteri menen keñeþ kýlat. Al keñeþte Canýbek han:
"Kýzýl-Carga cana Semeyge korgon salamýn, Buharadan
katýn alamýn" - deyt. Asankaygý anda Canýbek hanga:
"Kýzýl-Car menen Semeyge korgon salsañ bul cerdi orus
alat eken, Bu-haradan katýn alsañ din buzulat eken" - deyt
(din buzulat degeni - oþol kezde el ilimsiz karañgý bolgon,
birok el kudaydý, beyiþ-tozoktu, künöker boluþtu biliþken,
kasam berüü, calgan aytuu, uþak-too, uuruluk kýluu,
buzukçuluk kýluu, arak içüü, aram tamak ceöö bolgon
emes. Buharadan ilim taralat,el ilimdüü bolso, el buzulup,
kalp aytýp, aldoo, uþaktoo, adamkerçilikten ketet degen
söz eken, körsö kocolor, moldolor kelip eldi buzat degen
söz eken C. K.) Canýbek han Asankaygýnýn tilin algan
emes. Oþonduktan, Asankaygý özünö karaþtuu cakýndarýn
alýp Ýtürbös degen cerge köçüp ketken.

Canýbek han bir kündörü vazirleri cana bekteri
menen bir döbögö çýgýp süylöþüp olturat. Oþondo
Canýbek handýn üstünön üç kaz karkýldap uçup ötöt.
Canýbek han: "bul kazdar emne dep karkýldap bara catat,
tapkýla, üç kündün içinde tappasañar baþýñardý alamýn" -
deyt vazirlerine. Vazirler bul kazdar emne dedi eken,
emne aytýþtý eken deþip üç kün oyloþot, arý oyloþot, beri
oyloþot, eç taba alýþpayt, kýynalýþat, supsunu suup "ölöt
degen uþul, emi öldük," emi hanga barýp tappadýk dep
coobun aytalýk" - deþip ubayým tartýp, kaygý cep kabak-
tarýn salýp cönöp kalýþat. Alardýn aldýnan Canýbek handýn
Karaçaç degen katýný çýga kalýp: "emne kabagýñardý
bürköp kele catasýñar" - dep surayt vazirlerge. 

Tokmak'ta Canýbek adlý bir han olmuþ. Milleti
kýrgýzmýþ. Canýbek zamanýnda bir Asankaygý diyen
evliya olmuþ. Günlerdin birinde Canýbek han'ýn vezir-
leri, beyleri ile danýþýr. O danýþmada Canýbek Han:
"Kýzýl- Car'a ve Semey' e kale yapacaðým, Buharadan
evleneceðim"- der. Asankaygý o zaman Canýbek Han'a
: "Kýzýl- Car ile Semey'e kale yaparsan bu yeri rus
alacakmýþ, Buhara'dan evlenirsen din bozulacakmýþ"-
der (din bozulur dediði- o zaman  da nalk ilimsiz
cahildi, ama halk Allan'ý, cennet ve cehennemi,
günahkar olmayý bilirdi, and içmek, yalan söylemek,
dedikodu, hýrsýzlýk, içki içmek gibi þeyler yoktu.
Buharadan ilim çýkar, halkýn ilimi olursa, halk arasý
bozulup, yalan söyleyip, kandýrmalar, dedikodular
olur, insanlýktan çýkacak demekmiþ, meðer hocalar,
mollalar gelip halký bozar demekmiþ C. K) canýbek
Han Asankaygýnýn dediklerinin yapmamýþ.
Dolayýsýyle, Asankaygý kendisine ait yakýnlarýný alýp
Ýtürbös diyen bir yere taþýnmýþ.

Canýbek Han günlerin birinde vezirleri ve beyleri
ile bir tepeye çýkýp konuþup otururken, Canýbek Hanýn
üzerinden üç kaz öterek geçer. Canýbek Han: "Bu
kazlar neden öterek geçiyor, bulun sebebini, üç günün
bulamassanýz baþýnýzý alarým"- der vezirlerine.  Vezir-
leri bu kazlar ne diye öttüler, ne dediler diye üç gün
düþündüler, hiç bulamazlar, zorlanýrlar, çaareleri yok,
"artýk öleceðiz, þimdi gidip Han'a söyleyelim cevabýný
bulamadýk"- diye kaygýlanarak keyifsiz giderler.
Giderken onlarýn önünden Canýbek Han'ýn Karaçaç
diyen bir karýsý çýkar: "Niye böyle keyifsiz geliyor-
sunuz"- diye sorar vezirlere. 



Vazirler: "bir künü Canýbek han döbödö olturgan
kezde üstünön üç kaz karkýldap öttü ele, oþol kazdar emne
dep öttü, coobun üç kündün içinde tapkýla, egerde tap-
pasañar baþýñardý alamýn degen ele bizge Canýbek han.
Emi üç künü büttü, coobun taba albadýk, oþogo emi öldük
dep kapa bolup bara catabýz" - deþet vazirler. Karaçaç
vazirlerge: "Egerde meni ayttý dep Canýbek hanga ayt-
pasañar men silerge coobun taap beremin"  - deyt. Vazir-
ler biz aytpaybýz deþet. Karaça vazirlerge: "Vazir cakþý -
han cakþý, katýn cakþý - er cakþý" dep aytkýla deyt. Vazirler
hanga barýþat, Han "taptýñarbý?" deyt. Vazirler "taptýk"
deþet.

Han aytkýla:  "emne deptir üç kaz" deyt. Vazirler
"Vazir cakþý - han cakþý, katýn cakþý - er cakþý" dep ötüþtü
üç kaz deþet,   Bul cooptuu siler tapkanýñar cok, çýnýñardý
aytkýla, bu sözdü silerge kim ayttý deyt han, Vazirler: "bizge
eç kim aytkan cok, biz özübüz oylop taptýk" - deþet. Han
iþenbey: "çýnýñardý aytkýla, baþýñardý alamýn" deyt. Vazirler
Canýbek handan cana korkuþup: "sizdin katýnýñýz Karaçaç
ayttý" deþet. Canýbek han "Karaçaç katýn baþý menen menin
sozümdü kayrýyt" dep köñülüno alýp kalat. 

Canýbek handýn miñ töösü bolgon, al töölörünün
içinde Baybuura degen kiþiçil buurasý bolgon. Oþol kezde
Çüy booru tokoy bolgon. Canýbek han töölörün Þamþýnýn
özönüñö çýgartýp ciberet. Canýbek handýn töölördü
közdöp cürüüçü karrolu bolot. Karoolgo: "Baybuuraný
colbors aldý dep kelgen kiþinin baþýn alamýn"  - deyt
Canýbek. Kündördün birinde Baybuuraný colbors alat.
Tööçü karool kelip Canýbek handýn surak üyünün aldýnda
hanga kiralbay korkup arý-beri basýp surdañýp turat.
Karaçaç tööçünü körüp: "emne, korkup turasýz" deyt.
Tööçü Canýbektin Baybuura cönündö aytkan sözdörün
cana Baybuuraný colborstun cep koygonun aytýp kelip:
"hanga emne coop bereerimdi bilbey korkup turamýn" -
deyt. Karaçaç: "meni ayttý debeseñ, men coop taap
beremin", - deyt tööçügö. Tööçü "sizdin sözüñüzdü hanga
aytpaymýn" deyt. Karaçaç tööçügö: "Canýbek han uþul
azýr surak kýlýp catat, sen kirgin da bir butuñdu bosogodon
arý koyup eþikti camýnýp olturgun. Han eldi kýdýrata karap
surak kýlat, oþondo seni köröt, seni köröörü menen senden
"Baybuura esenbi",dep surayt, señ uñçukpagýn. Han dagý
surak kýlýp aylanta eldi karayt, dagý seni köröt, senden
"Baybuura esenbi?" dep dagý surayt, anda da unçukpagýn.
Canýbek han üçünçü colu surayt, anda da unçukpay kala
bergiñ. Anan Canýbek han atañdýn körü ee-ey,; Baybuu-
raný colbors algan beym, tööçü unçukpayt" deyt. Oþondo
sen tura kalgýn da "taksýr haným, han carlýgý eki bolboyt,
siz menden bir gana colu suraþýñýz kerek ele, al emi siz
menden üç kaytalap surap ciberdiñiz" degin deyt. Tööçü
handýn surak üyünö kirip bir butun bosogodon arý koyup,
eþikti camýnýp olturat. Han eldi kýdýrata karap surak kýlat,
tööçünü köröt da tööçüdön  "Baybuura esenbi?" dep
surayt. Tööçü coop berbeyt. Oþentip, han dagý eki colu su-
rak kýlýp tööçüdön eki colu surayt. Tööçü eki colu teñ
coop berbeyt da tura kalýp: "taksýr haným, han carlýgý eki
bolboyt, siz menden bir gana suraþcýñýz kerek ele, siz
bolso menden üç kaytalap surap ciberdiñiz" deyt.

Vezirler : "Bir gün Canýbek Han tepede otururken
üzerinden üç kaz öterek geçmiþti, o kazlar ne diye öttü,
cevabýný üç gün içerisinde bulun, eðer bulamazsanýz
baþýnýzý alýrým demiþti bize Canýbek Han. Þimdi üç
günü bitti, cevabýný bulamadýk, onun için artýk öldük
diye kederlenek gidiyoruz"- derler vezirler. Karaçaç
vezirlere:"Eðer beni söyledi diye Canýbek Han'a söyle-
mezseniz  ben size cevabýný veririm"- der. Vezirler biz
söylemeyiz derler. Karaçaç vezirlere: "Vezer iyi- Han
iyi, kadýn iyi- er iyi"- diye söyleyin der. Vezirler Han'a
gelirler. Han buldunu "buldunuz mu?" der. Vezirler
"bulduk" derler. Han "söyleyin, ne demiþ üç kaz" der.
Vezirler "Vezir iyi- Han iyi, kadýn iyi- er iyi" diye geçti
üç kaz derler. 

Bu cevabý siz bulmadýnýz, gerçeði söyleyin, bu
sözü size kim söyledi der Han. Vezirler: "Bize kimse
söylemedi, biz kendimiz bulduk"- derler. Han inanmaz:
"Gerçeði söyleyin, baþýnýzý alýrým" der. Vezirler
Canýbek Handan yine korkarlar ve : "sizin eþiniz
karaçaç söyledi" derler. Canýbek Han "Karaçaç kadýn
baþýyla benim sözümdü geriye kývýrýyor" diye düþünür.

Canýbek Han'ýn bir devesi bardý, o develerinin
içinde Baybuðra diyen bir kiþiçil buðrasý varmýþ. O
zamnalar Çüy yamaçlarý ormandý. Canýbek Han dev-
lerini Þamý'nýn havzasýna çýkarýr. Canýbek Han'ýn
develere bakan bekçisi olur. Bekçiye: "Baybuðra'yý
kaplan aldý deyip gelen insanýn baþýný alýrým", der
Canýbek. Günün birinde Bayruðra'yý kaplan alýr. Deve-
ci bekçi gelip Canýbek Han'ýn soruþturma evinin
önünde Han'a girmeden korkarak öte beri basýp benzi
soldu. Karaçaç deveciyi görüp: "Neden korkuyorsun"
der. Deveci Canýbek'in Baybuðra ile ilgili söyledikleri-
ni ve Baybuðra'yý kaplanýn yediðini söyleyin: "Han'a
nasýl cevap vereceðimi düþünerek korkuyorum", der.
Karaçaç: "Beni söyledi demezsen, ben cevap bulurum"
der deveciye deveci sizin sözünüzü Han'a söylemeye-
ceðim" der. Karaçaç deveciye: "Canýbek Han þimdi
soruþturma yapýyor, sen içeri gir ve bir ayaðýný eþikten
öteye koyup kapýyý aralarcasýna otur. Han herkese
sýrasýyla soracak, o zaman seni görür, seni gördüðünde
senden "Baybuðra sað mýdýr" diye soracak, sen suskun
kal. Han yine soruþturma yapacak, herkesi sýrasýyla,
yine seni görür ve sana "Babyuðra sað mý?" sorar, o
zaman da hiçbir þey söyleme. Canýbek Han üçüncü kez
soracak, o zaman da sessiz kal. Sonra Canýbek Han
kahrolasý Baybuðra'yý kaplan mý aldý, deveci susuyor"
der. O zaman sen yerinden kalkýp "Efendim hanným
Han fermaný iki olmaz, siz benden bir kere sormanýz
gerekiyordu, üç kere sordunuz" diye cevap ver der.
Deveci hanýn soruþturma evine girip bir ayaðýný eþiken
öteye koyup, kapýyý aralarcasýna oturur. Han herkese
sýrasýyla bakýp soruþturma yapar, deveciyi görür ve :
"Baybuðra sað mý?" diye sorar. Deveci cevap vermez.
Öylece han yine iki kere sorar. Deveci iki kere de cevap
vermez. Ve yerinden kalkýp: ""Efendim Haným, Han
fermaný iki olmaz, siz bana bir kere sormanýz gerekiy-



Canýbek han: "baþýñdý alamýn, uþunday aytkýn dep saga
kim ayttý" dep tööçüñü kýsýmga alat. Tööçü korkup ketip,
"sizdin katýnýñýz Karaçaç üyröttü" deyt. "Katýn baþý
menen menin sözümdü kayýrat"  - dep dagý köñülünö alýp
kalat. Tokmokto üç, tört cerde cepireygen mayda tamdar
bolgon, al tamdarda samoorçu sarttar bolgon. Tokoydo
balasý cok kempir, çal caþagan. Al çal künügö samoorçu-
larga bir töönüñ cügünçölük cýgaç otun kötörüp barýp
satýp, ookat kýlýp turgan. Bul çaldýn kötörgön cügün körüp
tañ kalat da Canýbek han cýynalýþ kýlýp keñeþip olturgan
kezde vazirleri menen bekterine: "Tokmoktun tokoyunda
bir çal caþayt eken. Al küñügö bir töönün cügündöy cýgaç
otundu kötörüp barýp samorçularga satýp ookat kýlat eken.
Özü çal |bolup turup oþonço oor cük kötörgönünö tañ
kalam" - deyt. Karaçaç elden murun ozunup, "oþonçoluk
oor cük kötörüü al maþ boluþtan bolot" dep coop; beret.
Canýbek han Karaçaçtý: "senin menin sözümdü uþunu
menen üç colu kaytardýñ, dünüyöñdü al dagý ketkin" dep
açuusu kelip talak kýlat. Canýbek han talak bergenden
kiyin Karaçaç bir kara uy, bir boz üy cana dünüyönü
ceteerlik kýlýp alat. Alardý eki töögö cüktötöt da bayagý
tokoydogu otun kötörüp satkan çalga barat. Oþol çalga kýz
bolot. Karaçaç ar künü topu tiget. Al topulardý çalga sat-
týrat. Çal otun satuudan kutulat. Karaçaç kara uyduñ
muzoosun künügö kötörüp barýp otkozup, kayra üygö
kötörüp kelip cüröt. Oþentip, Karaçaç muzoonu üç caþka
çýkkança kötörüp barýp otkozup kelip cüröt. Karaçaçka
maþýguudan maþ bolup küç payda bolot. Üç cýlga çeyin
Canýbek katýn albay cürö beret. Bir künü Canýbek han
kýrk cigiti menen ak þumkarýn alýp uuga çýgat. Ak
þumkarýn salat. Ak þumkar ilbesinderge karabay uçup
tokoygo kiret. Canýbek han ak þumkardýn artýnan eki cig-
itin çaptýrat. Eki cigit kelse ak þumkar bir boz üydün çam-
garagýnda olturat. Cigitterdin kele catkanýn körüp,
Karaçaç ak þumkardýn butundagý boosunan tartýp alat. Eki
cigit "ak þumkardý bekitip albay, kim bolsoñ bergin" deþip
kýykýrýþat. Karaçaç eki cigittin caalýnan çoçulap, ak
þumkardý alýp çýgýp beret. Taranýp, sýlanýp-sýypanýp boyun
tüzögön, upa-endik menen cüzün kubultkan Karaçaçtý
körüp, anýn suluuluguna mas boluþup, ak þumkardý
kamçýlangan boydon çaap kanga barýþat. Canýbek han:
"oy, mýnça emne enteleysiñer, silgerge emne boldu?" deyt
cigitterine: "E-e, haným, bayagý Karaçaç deysizbi, andan
da suluu kýz kördük. Oþol kýz sizge ýlayýk eken" - deþet
eki cigit. Canýbek han ölgön þumkarýna karabay körölü
dep kýzga karay cönöyt. Barýp kýzdý koröt Köñülünö kýz
tolot. Andan üyünö kelet da kýzga cuuçu kýlýp bilerman-
darýn cönötöt. Uþunu menen Canýbek han Karaçaçtý alat.
"Kýz belgiñ kana?" deyt Canýbek han. "Haným, bir toydo
eki carlýk bolobu, ekööbüzgö murun da toy bolgon, bul
ekinçi nike" deyt da, tura kalýp üç caþar býþtý ögüzdü
kötörüp eþikke çýgarýp turup, kayra kötörüp bastýrmaga
kirgizip baylap koet.

Uþunu menen Canýbek han ceñilip, Karaçaç menen
birge caþap kalat. Canýbek tigini murunku katýný Karaçaç
ekenin bilet. Canýbek handýn elinde balasý cok beþ eçkilüü
çal menen kempir bolot. Çalý künügö eçki kaytarat. Kem-

ordu, siz bana üç kere sordunuz",  dder. Canýbek Han:
"Baþýný alýrým, böyle söyle diye sana kim söyledi", diye
deveciyi sýkýþtýrýr. Deveci korktuðundan: "Sizin
hanýmýnýz Karaçaç öðretti" der. "Kadýn baþýyla benim
sözümü geri çevirir" diye yine gönlüne alýr. Tokmok'ta
üç dört yerde gecekondular vardý. O evlerde çayhaneci
sartlar olurdu. Ormanda çocuðu yok yaþlý kadýn ve
adam yaþýyormuþ. O yaþlý adam her gün cayhanecilere
bir devenin yükü kadar odun getirip satardý. Canýbek
han bu yaþlý adamýn yükünü görüp þaþýrýr ve toplanýp,
danýþýp otururken vezir beylerine: "Tokmoðun
ormanýnda bir yaþlý adam oturuyormuþ. O her gün bir
devenin yükü kadar odun getirip çayhanecilere satarak
geçim saðlýyormuþ. Kendisi yaþlý olmasýna raðmen o
kadar yükü kaldýrdýðýna þaþýrdým" der. Karaçaç
herkesten önce, "o kadar yükü kaldýrmak ustalýktan"
diye cevap verir. Canýbek Han Karaçaç'a: "Sen benim
sözümü üç kere çevirdin, eþyalarýný al ve git" diye
sinirlenip nikahýný bozar. Canýbek han nikahýný boz-
duktan sonra Karaçaç bir kara ev, bir çadýr ve mal
varlýðýný yükler ve deminki ormanda odun satan
adama giderl ve o adama kýz olur. Karaçaç her gün
takke diker ve o takkeleri yaþlý adama sattýrýr. Yaþlý
adam odun satmaktan kurtulur. Karaçaç siyah ineðin
yavrusunu üç yaþýna gelene kadar her gün otlatýr.
Karaçaç'a çalýþmaktan gücüne güç eklenir. Üç seneye
kadar cAnýbek evlenmez. Bir gün Canýbek Han kýrk
yiðidiyle beyaz sungur kuþuyla avlanmaya çýkar beyaz
sungur kuþunu uçurur. Beyaz sungur kuþu bütün av
kuþlarýna bakmadan, uçup ormana girer. Canýbek han
beyaz sungurunun arkasýndan iki yiðidini gönderir. Ýki
yiðit geldiðinde beyaz sungur kuþu bir ç adýrýn çam-
garaðýnda  oturuyordu. Yiðidlerin geldiðini görüp,
Karaçaç beyaz sungur kuþunun ayaðýndaki baðýný
çeker. Ýki yiðit "Beyaz sungur kuþunu saklamadan kim
olursan geri ver diye baðýrýrlar. Karaçaç iki yiðidin
üzerine atlamasýndan korkup, beyaz sungur kuþunu
çýkarýp verir. Taranýp, kendine çeki düzen veren allýk
sürünüp yüzünü deðiþtiren Karaçaç'ý görüp, onun
güzellðine Sarhoþ olup, beyaz sungur kuþunu
kamçýlayýp, hana varýrlar. Canýbek han: "Hey, neden
böyle afalladýnýz, size ne oldu?" der yiðitlerine: "E-h-e,
haným, þu karaçaç mý dersiniz, ondan daha güzel kýz
gördük. O kýz size laikmiþ" der iki yiðit. Canýbek han
ölen sungur kuþuna bakmadan görelim diye kýza doðru
yola çýkar. Böylece Canýbek han Karaçaç'ý alýr. "Kýzlýk
iþaretin nerde?" der Canýbek han. "Haným, bir orman-
da iki ferman olurmu, ikimize daha önce düðün olmuþ-
tu, bu ikinci nikah" der ve yerinden kalkýp üç yaþýnda-
ki öküzü kaldýrýp dýþarý çýkarýp, tekrar kaldýrýp sun-
durmaya götürüp baðlar. Böylece Canýbek han yenilip,
Karaçaç ile birlikte yaþar. canýbek bunun önceki karýsý
Karaçaç olduðunu bilir. Canýbek hanýn halkýnda
çocuðu yok beþ keçili yaþlý adam ile yaþlý kadýn olur.
Kocasý her gün keçileri otlatýr. Karýsý keçilerini saðar
her gün sütünü mutfaðýna koyar. Sabah kalkýp baktýk-



piri eçkilerin saap, künügö sütün aþkanasýna koyup koet.
Erteñ menen turuþsa sütü cok. Süt kuygan tabakta bir altýn
kalat. Kempirdin künügö birden algan altýný bir kalta
bolot. "Bul altýn handýn kaznasýnda boluu kerek, han bilip
kalsa kiyin bizdi kýynap cürbösün, sen bügün eçkilerdi
kaytargýn, men üydö kalýp uþul içkendi añdýyýn, bul kan-
day neme boldu eken?" Kempir beþ eçkisin kaytarýp ketet.
Çal üydö kalýp, üydön oroo kazat. Aga özü tüþüp olturat.
Üstün çöp menen daldalap koyup karap olturat. Bir ubak-
ta aldýnda altýn tiþtegen eki baþtuu cýlan bir top cýlandý
eerçitip alýp kele catat. Aldý menen süttü köp cýlan içet.
Artýnda eki baþtuu cýlan bir baþý menen süttü içet da bir
baþý menen tabakka altýndý taþtap ketet. Çal cýlandardý
akmalay artýnan cürüp olturat. Cýlandar bir döbögö kir-
iþet. Al döbönü belgilep koyup, çal hanga barat da hanga:
"sizdin kazýnañýz boluþ kerek. Bir döbödö köp cýlan bar
eken. Alardýn döbögö köömp koygon köp altýný bar eken"
deyt. Canýbek han elin cýyýp barýp bayagý döbönü
kazdýrat. Al döbödön cer caynagan cýlan çýgat da döbönü
kazdýrbay koet. Canýbek han: "cýlandý örttöþ kerek" - dep
köp otun cýydýrat. Cýyýlgan otunga ot koydurat. Cýlandardý
örttötöt. Cýlandýn köptügünön cýgaç baþ sayýn bir cýlan
bolot. Oþol cýlandar örttölöt. Birok eki cýlan uçup çýgat da
eldi oktoy teþip kýra baþtayt. Oþol eldin   içinen eki bala
kaçýp Oþ tarabýna barat. Alar bir ak sakal kiþige mandiker
boluþat. Bul eki bala ak sakalda iþtep curüp, köp koy
aydap kele catkan soodagerlerdi körüþöt. Eköö alardýn
kaydan kele catkanýn biliþ üçün soodagerlerge barýþat da
"kaydan kele catasýzdar" .-deyt. Soodagerler "Karkýra
degenden kele catabýz" - deþet. Eki bala "elde emne
cañýlýktar bar?" deþet. Soodagerler "Canýbek handýn elin
cýlan sordu dep uktuk, cañýlýk uþul" - deyt. "Andan baþka
dagý kanday cañýlýk bar" deþet eki bala. "Koy aydap kele
catsak serkebizdin müyüzünö bir cýlan oroldu, anýn caný-
na barsak ele cýlan cok bolup kalat; Koydun artýna kayra
kelsek ele, kayra ele cýlan müyüzgö orolup kalat, uþunu
kerdük" - deyt soodagerler.

Bul ukmuþ sözdü ukkandan kiyin eki bala korkuþup
ak sakalga kaçýp keliþet. "Oo, baldarým, emne boldu?" -
deyt ak sakal. Eki bala "soodagerlerdin serkesinin
müyüzünö cýlan orolup kele catat, bizdi cutat" -deþet. Ak
sakal "handýn elin cýlan cutkanda eki bala kaçtý degen ele,
oþol eki bala siler turbaysýñarbý, emi siler korkpogula,
oþol kaçkan eki balaný cýlandan saktaþ üçün bolotton ceti
ketmen casatýp koygonmun. Ýriktin sürsügön kuyrugu bar.
Oþol kuyruktu ketmenderge sürtüp, alardý maylagýla da
baþýñardan çatýñarga çeyin oþol ketmen menen daldalap
turgula. Cýlan ketmenge kelip tiyet. Birok cýlan maydan
ölö albayt. Ketmenge küç menen kelip tiyip ölöt. Oþonu
menen esen kalasýñar" - deyt. Eki bala ketmenderdi irik-
tin sürsüp kalgan kuyrugu menen maylaþat. Alardý baþý-
nan çattarýna çeyin katar koyup tosup olturuþat. Cýlan
uçup kelip a degende bir balaga tiyet. Birok küç menen
kelip tiygen cýlan ketmenderdi teþip ötö albay ölöt. Eki
bala cýlandan esen kalat.

larýnda sütleri yok. Sütü koyan tabakta altýn varmýþ.
Yaþlý kadýn her gün birden aldðý altýn bir kese olur. "Bu
altýn hanýn hazinesinde olmalý, han bilirse sonra bizi
zor durumda býrakmasýn, sen bugün keçilere bak, ben
evde kalýp bu içeni takip edeyim, bu nasýl bir þeymiþ?"
yaþlý kadýn beþ keçiyi gütmeye gider. Kocosa evde
kalýp, evden çukur kazar. Onun içine kendisi inip otu-
rur. Üstünü otlarla örte. Bir vakit önünde alltýn ýsýran
iki baþlý yýlan birkaç yýlaný yanýna alýp gelir. En önce
sütü çok yýlan içer. Arkasýnda iki baþlý bir baþý ile sütü
içer bir baþý ile tabaða altýný býrakýp gider. Yaþlý adam
takip ederek peþlerinden gelir. Yýlanlar bir tepeye gir-
erler. O tepeyi iþaretleyip, yaþlý adam hana gider ve
hana "Sizin hazineniz olmalý. Bir tepede çok yýlan var-
mýþ. Onlarýn tepeye gömdüðü çok altýn varmýþ" der.
Canýbek han  halkýný toplayýp o tepeyýi kazdýrýr. O
tepeden yýlan sürüsü çýkar ve tepeyi kazýrmaz. Canýbek
han: "Yýlanlarý ateþe vermek gerek" diye çok odun
toplatýr. Yýðýlan oduna ateþ yaktýrýr. Yýlanlarý yaktýrýr.
Yýlanlarýn çokluðundan dolayý her odun baþýna bir
yýlan olur. O yýlanlar yakýlýr fakat iki yýlan uçakar
çýkýp halký ok gibi delik deþik eder ve kýrým baþlar. O
halkýn içinden iki çocuk kaçarak Oþ tarafýna gider.
Onlar yaþlý bir kiþide ýrgat olarak çalýþýrlar. Bu iki
çocuk yaþlý kiþide çalýþýrken çok koyun getiren tüccar-
larý görürler. Ýkisi onlarýn nereden geldiðini öðrenmek
için tüccarlara gelir ve: "Nereden geliyorsunuz" diye
sorar. Tüccarlar: "Karkýra adýnda bir yerden geliy-
oruz" derler. Ýki çcuk "halkta ne haber var?" diye
sorarlar. Tüccarlar: "Canýbek hanýn halkýný yýlan yuttu
diye duyduk. Haberler böyle" derler. "Ondan baþka ne
tür haber var" der iki çocuk. "Koyunlarý getirirken
sürü baþlayan tekemizin boynuzuna bir yýlan sarýldý,
onun yanýna gittiðimizde yýlan kayboluveriyor.
Sürünün arkasýna geçince yine yýlan boynuzuna
sarýlýyor, onu gördük" derler Tüccarlar. 

Bu sözü duyan iki çocuk korkarak yaþlý adamýn
yanýna kaçarak gelirler. "Oo, çocuklar, ne oldu böyle?"
der yaþlý adam. Ýki çocuk, "tüccarlarýn tekesinin
boynuzuna yýlan sarýlarak geliyor, bizi yutar" der. Yaþlý
adam "hanýn halkýný yýlan yuttuðu zaman iki çocuk
kaçtý demiþlerdi, o iki çocuk sizmiþsiniz, artýk siz kork-
mayýn, o kaçan iki çocuðu yýlandan korumak için çelik-
ten yedi çapa yaptýrmýþtým. Koyunun kurutulmuþ
kuyruðu var. O kuyruðu çapalara sürüp, onlarý yaðla-
yarak ve baþýnýzdan baçaklarýnaza kadar o çapayla
örtün. Yýlan çapaya gelip dokunur. Ama yýlan yaðdan
ölmez. Çapaya güçle gelip deðdiðinden ölür. Öylece
sað kalýrsýnýz" der. Ýki çocuk çapalarýn koyunun kuru-
tulmuþ kuyruk yaðý ile yaðlar onlarý baþlarýndan
bacaklarýna kadra dizerek örtüp otururlar. Yýlan
uçarak gelip ilk önce çocuða saldýrýr. Ama tüm gücüyle
gelmesine raðmen çapalarý delip geçemez. Ýki çocuk
yýlandan böylece kurtulmuþ olur. 


