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Yer, yer olanda, 
Su, su olanda, 
Güneş âlemleri ısıttığında, 
Zamanlardan bir zamanda 

Ormanlarda büyüyen, karlı dağların soğuk sularından içen, ayılarla 
boğuşan, akrep gözlü, çok iri vücutlu Batıkan vardı. Batıkan doğar-
ken herkes çok şaşırmıştı. Gözleri kızıl kızıldı. Yüzü ise bembeyazdı. 
Upuzun, kapkara saçları; güçlü kuvvetli, kaslı vücut yapısı görenleri 
hayrete düşürmüştü. Tüm oba halkı bu bebeğin kahraman bir savaş-
çı olacağını o zaman anlamıştı. Batıkan, Kaplan Yılı’nda doğduğu için 
on kaplan gücünde idi. Bir elinde gücünü güneşten alan kalkanı, bir 
elinde bir tüyü anında kesebilen keskin kılıcı vardı. Atı Rüzgâr ile di-
yardan diyara gezerdi.

Batıkan, Almira Dağı’nın eteklerinde kurulmuş olan Ötügen yurdun-
da yaşardı. Ötügen yurdunda insanlar neşe içinde, birbiriyle yardım-
laşarak geçirirdi günlerini. Almira Dağı’nın karlı tepelerinden akan 
ırmakların soğuk sularından içer, yaylalarında otlayan kuzular ile 
beslenirlerdi. Hepsi sağlıklıydı. Mutluydu. Batıkan onları bütün kö-
tülüklerden korurdu. Batıkan’a güvenirlerdi. Kutlu günlerde kırk gün 
gece eğlenirler, kurban keserler, Tanrı’ya dua ederlerdi. 

Çok karanlık bir gecede, gökyüzünde çok parlak bir ay belirdi. Çok 
karanlık bir günde, birden bir güneş belirdi. Ardından şimşek çaktı, 
yıldırım düştü. Yağan yağmurlardan ırmaklar taştı, ortalığı sel bastı. 
Bir kavak büyüyerek ta göklere kadar ulaştı. Kavak ağacı Ötügen yur-
dunun bereket sembolü oldu. Batıkan, kavak ağacının altında uyur, 
dalları arasında yaşardı. Kuşlarla arkadaşlık eder, kaplanlarla güre-
şirdi. Yurdunu düşmanlardan korurdu. Çevre yurtlardan yardım is-
teyenlere yetişir, düşmanlarıyla savaşırdı. Yedi düvele nam salmıştı. 

BATIKAN VE KIRK YİĞİDİ
Derya Balcı
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Zalimin karşısında savaşır, mazlumlara, iyilere her zaman yardım ve iyilik 
ederdi.

Ötügen can yurdumdur 
Kavak ağacı evimdir   
Yıldırımlar anam, babam 
Güneş ve ay, kanım- canımdır.

Günlerden bir gün Ötügen yurdunun üzerinde yırtıcı kuşlar uçmaya başladı. 
Çoluk çocuk oba halkı bu kuşlardan korktu. Çadırlarından çıkamaz oldular. 
Ava gidemediler, aç kaldılar. Almira Dağı’nın karlı zirvesinden akan ırmağın 
sularından içemez oldular. Çaresiz kaldılar. Ötügen yurdunun şamanı Tan-
rı’ya kendilerine yardım etmeleri için kurban kesti. Dualar etti. Sonra hep bir-
likte kavak ağacının altına gittiler. Batıkan’ı buldular. Ondan yardım istediler.

- Batıkan, yiğit savaşçı. Derdimiz büyük. Aç kaldık. Bebelerimize su veremez olduk. 
Ne zaman çadırımızdan çıksak yırtıcı kuşlar tepemizde uçar oldu. Ava gidemez ol-
duk. Gün görmez olduk. Bizi bu durumdan kurtar Batıkan! Bize ancak sen yardım 
edersin, güçlü, kuvvetli yiğidimiz!

Batıkan :

- Sizler benim atam, yerim, yurdumsunuz. Size yardım etmek boynumun borcudur, 
dedi.

Batıkan, eline kılıcını ve kalkanını alarak Ötügen yurduna gitti. Obanın beyi 
Bayındır Han ile konuştu. Bayındır Han, Batıkan’ı karşısına alarak tüm oba ile-
ri gelenlerinin de onayı ile şöyle dedi:

- Batıkan,  cesur savaşçı. Yırtıcı kuşlarla savaşımızda bizimle birlikte ol. Oba halkı-
mı bu esaretten kurtaralım. Şimdi söyle bize, bizden ne istersin?

Batıkan heyecanlı bir şekilde:

- Bana Ötügen yurdunun en cesur, en güçlü, ok atmada usta kırk yiğidini verin. Kuş-
larla savaşalım, onları bu yurttan kovalım, dedi.

Bayındır Han buna çok sevindi. Ve: 

- Kırk yiğit senindir. Hemen oba meydanına gidelim. Yiğitlerini sen kendin seç Ba-
tıkan, dedi.

Batıkan ve obanın lideri Bayındır Han önde, obanın ihtiyar heyeti arkada oba 
meydanına ilerlediler. Obanın davulcusu almış eline davulu, gümbür gümbür 
davula vurarak obanın tüm yiğitlerini meydana çağırdı. Bütün güçlü kuvvetli 
yiğitler oba meydanına toplandı. Hepsi de cesurdu. Güçlüydü. Korkusuz kah-
ramanlardı. Batıkan yiğitlere baktı. Yiğitlerin gözündeki ışıltıyı gördü. Savaş-
mak için can atıyorlardı. 

- Bre yiğitler, var mısınız benimle güreş tutmaya! Var mısınız ok atmaya! Kılıç kul-
lanmada ustalığınızı göstermeye!
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Yiğitler hep bir ağızdan:

- Varız! diye bağrıştılar.

Batıkan teker teker yiğitlerle savaştı, güç ve kuvvetlerini sınadı. 

Her biriyle kılıç kullandı, ata binip yarıştı. Rüzgârlarla yarıştılar. Sıra ok kul-
lanmaya geldi. Kavak ağacının yanına gittiler. Çevredeki ağaçların yaprakla-
rına nişan alıp ok fırlattılar. Hepsi de hedefini tam ortasından vurdu. Batıkan 
yiğitlerini seçti. Kırk birinci yiğit kendisi oldu. Birlikte kuş olup uçtular. Oba 
halkı Batıkan ve kırk yiğidi beklemeye başladı.

Batıkan kırk yiğidini yanına alıp dağ tepe aştı. Irmakları, gölleri geçti. Yırtıcı 
kuşları kendilerine çekmek için bir plan hazırladılar. Gün batımında göl ke-
narında konakladılar. Ateş yaktılar. Gölden tuttukları balıkları ateşte pişirip 
yediler. Batıkan:

- Yiğitlerim, erlerim! Gelin şöyle yanıma. Yırtıcı kuşları güneş doğmadan avlama-
lıyız. Gün doğduğunda obamız halkı, anamız, bacımız, bebelerimiz rahat bir nefes 
almalı. Önce yırtıcı kuşları bulmalı, onları gafil avlamalıyız. Gölün ilerisinde kara 
ormanda yaşayan kaplanlar, yırtıcı hayvanlar var. Onlarla savaşıp leşlerini kuşla-
rı çekmek için kullanalım derim, dedi.

Kırk yiğit hep birlikte,

- Sen her şeyin en iyisini bilir, en iyisini düşünürsün Batıkan! Senin sözlerin başımız 
üzere, deyip kara ormana doğru yola çıktılar. 

Atlarını göl kenarında bıraktılar. Atların yanında bir yiğit kaldı. Gözcülük ya-
pıp, atları koruyacaktı. Yaya olarak ilerlediler. Kara ormana ayak bastıklarında 
herkes kılıcına davrandı. Batıkan kaplanların yerini bulmak için tüm gücüyle 
haykırdı. Yer, gök titredi. Ağaçların yaprakları hışırdadı. Kaplanlar oldukla-
rı yerde kıpırdandı. Sesin olduğu yöne hareket ettiler. Batıkan ormana daldı. 
Otuz dokuz yiğit de Batıkan’ın ardından ormanın derinliklerinde ikişer ikişer 
dağıldılar. Batıkan karşısında iki kaplan gördü. Hemen kılıcını çekti. Kaplanın 
biri yere serildi. İkinci kaplan Batıkan’ın sırtına atladı. Pençelerini Batıkan’ın 
deriden yapılmış zırhına geçirdi. Batıkan şöyle bir silkelendi ve kaplanı yere 
serdi. Kılıcını kullandı. İkinci kaplanı da haklamış oldu. Yiğitlere yardıma koş-
tu. Yiğitler de birer ikişer kaplanlarla boğuşuyordu. Bir yiğit altta, bir kaplan 
üstte; bir kaplan altta bir yiğit üstte boğuşmalar devam etti. Batıkan gücünü 
güneşten alan kalkanını kullandı. Havaya kaldırdı ve: 

- Yiğitlerim için! Kalkanım koru bizi!

diye haykırdı. Batıkan’ın kalkanı bir güneş gibi parladı. Kaplanlar göremez 
oldu. Yiğitler teker teker kaplanları yere serdi. Yiğitler gerindiler. Ellerini gök-
yüzüne açarak 

- Hadi gelin, bu kadar mısınız! Neredeyseniz çıkın ortaya!
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diye bağırdılar. Ortalıkta kaplan kalmamıştı. Kara ormana sessizlik çöktü. Sa-
dece ağaçların yapraklarının hışırtısı duyuluyordu. Ağaçlar sanki Batıkan ve 
yiğitlerini alkışlıyordu. Batıkan ve yiğitleri,  kaplanları teker teker göl kena-
rına sürükleyip taşıdılar. Bazılarını omuzlarına aldılar. Yüklendiler, getirdiler. 
Göl kenarında kaplandan koca bir yığın oluştu.  Bir zaman sonra leşlerin ko-
kusu ortalığı sardı. Yırtıcı kuşlar bu kokuyu duydu. Sürüler hâlinde yığının 
üzerinde uçmaya başladılar. 

Yırtıcı kuşlar gelmeden önce, Batıkan kırk yiğidine seslendi:

- Atları, Kara Ormana çekin, gizleyin onları. Sizler de ağaçların dallarında sakla-
nın. Yırtıcı kuşlar gelince her birini yere indireceğiz. Oklarınızı hazır edin. Bebele-
rimiz için! Obamız için!   

Kırk yiğit, Batıkan’ın dediğini yaptı. Atlarını ağaçların gövdesine bağladılar. 
Ağacın tepesine çıktılar. Görünmez oldular. Yapraklar yiğitleri korudu. Okla-
rını hazırladılar. Elleri ok fırlatmaya hazırdı. Beklemeye başladılar. Batıkan, 
kaplan yığının yanında bekledi. Ortalık sessizdi. Gölde balıklar bile yüzmedi. 
Ağaçların yaprakları kıpırdamadı. Cırcır böcekleri seslerini kesti. Rüzgâr es-
medi. Herkes yırtıcı kuşları bekledi. 

Batıkan, okunu hazırladı. Yayını gerdi. İlk yırtıcı kuş sürüsünü görür görmez 
yayını serbest bıraktı ve okunu fırlattı. 

- Haydi yiğitlerim! Davranın oklarınıza! Aman vermeyin bu yırtıcı kuşlara! dedi. 

Ağaçlarda gizlenmiş olan kırk yiğit oklarını fırlattılar. Bütün yırtıcı kuşları 
tam isabet vuruyorlardı. Kısa sürede bütün kuş sürüsünü yok ettiler. Nefes 
almaya zaman bulamadan ikinci bir kuş sürüsü daha geldi. Yırtıcı kuşlar bu 
sefer ağaçların üzerinde uçmaya başladı. Yaprakların arasındaki yiğitleri fark 
edip dalların arasına daldılar. Bir yiğidin başının üstüne kondu. Diğer yiğit 
bunu fark etti ve okunu fırlattı. Yırtıcı kuşu yere indirdi. Yiğitler ağaçların ara-
sından çıktılar. Meydana, göl kenarına geldiler. Durmadan ok attılar. Gökten 
yırtıcı kuş yağıyordu. Birer birer yere düştü yırtıcı kuşlar. Kimisi göle düştü, 
balıklar yedi. Kimisi yiğitlerin üzerine düştü, yiğitler ayaklarının altına aldı. 
Kimisi ağaçların dallarına takılı kaldı, börtü böcek yedi. 

Çetin bir mücadeleden sonra kuş sürüsünü yok ettiler. Kaplanların yanında 
bir de yırtıcı kuş yığını oluşturdular. Batıkan başladı türkü söylemeye:

Yamandır oklarımız, keskindir kılıcımız 
Güneştir kalkanımız, yamandır savaşımız 
Gönlümüz şenlenir, yüzümüz güler her dem 
Obamız, yurdumuz, kutlu Bayındır Han’ımız

Batıkan ve kırk yiğidi mutlu bir şekilde Ötügen’e doğru yola koyuldular. Yır-
tıcı kuşları yok etmişlerdi. Gurur duyuyorlardı. Sevinç içinde dağları, tepeleri 
aştılar. Suları soğuk ırmağı geçecekleri sırada karşılarında ne olduğunu anla-
yamadıkları bir karartı belirdi. Batıkan yiğitlerine:
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- Durun yiğitlerim! İlerlemeyin. Bizim için tehlikeli olabilir. Bir yiğit benimle gelsin. 
Gidip bakalım, dedi.

Batıkan ve yiğidi nehri aşıp karartının arkasından dolaştı. Baktı, gördüler ki 
ne çıksın karşılarına? Kaplan sürüsü yiğitlere doğru ilerliyor. Telaş ettiler. He-
men karar vermek gerekiyordu. Batıkan yiğidine:

- Sen var git. Yiğitlere haber ver. Kaplan sürüsü geliyor. Ben buradan saldıracağım. 
Siz, kırk yiğit önlerinden saldırın, dedi.

Yiğit atını dörtnala sürdü. Yetişti, yiğitlere haber verdi. O gidene kadar Batıkan 
kaplan sürüsüne naralar atarak saldırdı. Kaplanlar sesin geldiği tarafa döndü-
ler. Koşmaya başladılar. Ok gibi fırlayıp Batıkan’ın üzerine atıldılar. Batıkan 
kılıcını savurdu. Gelen kaplanı yere vurdu. Kalkanını tuttu, kaplan ona çarpıp 
yere düştü. Bir kılıç darbesi, bir kalkan darbesi kaplanları yere serdi. İki kap-
lan koştu, koştu, Batıkan’ın sırtına atladı. Batıkan, atı Rüzgâr’dan yere düştü. 
Rüzgâr yara aldı. Batıkan, iki eliyle kaplanları tutup yere çaldı. O sırada kırk 
yiğit yetişti. Kaplanlara kılıçlarıyla saldırdılar. Oklarını fırlattılar. Atlarından 
düşen yiğitler kaplanlarla boğuştular. Sonunda kaplanları alt ettiler. Batıkan, 
atı Rüzgâr’ın yanına koştu. İyileştirmek için onu nehrin kenarına kadar sırtın-
da taşıdı. Kırk yiğit, Rüzgâr için dua etti. Nehrin kenarına gelince, herkes atın-
dan indi ve şifalı otlar aramaya başladılar. Suları soğuk akan nehir, Batıkan’ın 
dostuydu. İyiliğini, şifalı sularını Batıkan ve atı Rüzgâr’dan esirgemezdi. Batı-
kan atına şifalı sudan içirdi. Kırk yiğidin topladığı kırk şifalı ottan ilaç yaptı. 
Rüzgâr’ın yarasına sürdü. O gece nehrin kenarında konakladılar. Ateş yakıp 
ısındılar. Gün doğana kadar dua ettiler. Gözlerine uyku girmedi. Rüzgâr’ın ba-
şında nöbet tuttular. Gün doğmak üzereyken Rüzgâr kafasını kaldırdı. Batıkan 
yanına koştu:

Dağlarda koştuk 
Beraber coştuk 
Uyuduk uyandık 
Can yoldaşım Rüzgâr

Kırk yiğit gözyaşı dökmeye başladı. Batıkan atını sevdi. Öptü. Yelelerini okşadı. 
Gün doğmak üzereyken Rüzgâr ayağa kalktı. Güneşe doğru şaha kalktı. Kırk yi-
ğit sevindi. Batıkan sevincinden yerinde duramadı. O da şahlandı. Atının sırtı-
na atladı. Batıkan önde kırk yiğit arkada dörtnala at sürdüler Ötügen yurduna.  
Almira Dağı’na geldiler. Etrafını dolaştılar. Kavak ağacının yanından geçtiler. 
Sonunda Ötügen yurduna vardılar. Obanın lideri Bayındır Han ve obanın ileri 
gelenleri Batıkan ve kırk yiğidi bekliyordu. Uzaktan gelen toz bulutunu gören 
gözcü yiğit koştu Bayındır Han’a haber verdi:

- Beyim! Bayındır Han’ım! Geliyorlar, geliyorlar! Batıkan ve kırk yiğit geliyor!

Bayındır Han hazırlıkların yapılmasını emretti. Vardı, Batıkan ve yiğitleri

karşıladı.
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- Hoş geldin Batıkan! Hoş geldiniz yiğitler! 

- Haberleriniz iyi midir, yoksa kötü mü? 

Batıkan hemen atıldı.

- Müjde beyim, müjde! Haberler iyidir. Artık yırtıcı kuşlar obamızın üzerinde uça-
mayacak. Bebelerimiz aç susuz kalmayacak. Koyunlarımız, kuzularımız rahatça 
serin yaylalarımızda otlayacak, dedi.

Bunun üzerine Bayındır Han şamana kurban kesilmesini dualar edilmesini 
söyledi. Yiğitlere dönerek:

- Aferin yiğitlerim! Aferin Batıkan! Obamızı kötülükten kurtardınız. Şimdi yiyin, 
için, eğlenin. Gönlünüz şen olsun, bahtınız açık olsun. Gücünüz, kuvvetiniz yerin-
de olsun, dedi.

Ötügen obasında kırk gün kırk gece eğlenceler yapıldı. Batıkan ve kırk yiğit 
uyudu, uyandı. Dinlendi. Yediler, içtiler. Güçlendiler. Sevinçlerinden güreş 
tuttular. Cirit oynadılar. Rüzgâra karşı at yarışı yaptılar. Çoluk çocuk bayram 
ettiler. Obanın şamanı geldi. Kesilen kurbanların kanını Batıkan’ın ve kırk yi-
ğidin alınlarına sürdü. Ve şöyle dua etti:

- Sen bizi bütün kötülüklerden koru Tanrım! Yiğitlerimizin canını bize bağışladın. 
Onları kutlu kıldın. Bizleri mutlu ettin. Kurbanlarımızı kabul et! Obamızı koru!

Gün ağarmadan Batıkan Ötügen obasından ayrıldı. Evine, kavak ağacına doğ-
ru yol adı. Yüreğinde sevinci, dilinde türküsü,  zamanlardan bir zamana karış-
tı:

Rüzgârla yarışır, kuşlarla savaşırım 
Kaplanlarla boğuşur, balıklara atarım 
Adım Batıkan, evim Kavak ağacı 
Yerim yurdum Bayındır Hanım!


