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Gülsüm Killi:

Yrd. Doç.Dr. Gülsüm Killi, Türk dilinin Sibirya coğrafyasında var
lığını sürdüren türlerini kapsayan Kuzeydoğu grubu Türk lehçeleri 
uzmanıdır. Lisans öğrenimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde ta
mamladıktan sonra, Çağdaş Türk Dilleri ve Edebiyatları Anabilim 
Dalında yüksek lisansa başladı. Aynı yıl asistan olarak göreve atan
dı. Kuzeydoğu Türk lehçelerinin tarihî-karşılaştırmalı ses bilgisi 
üzerine tezini savunarak 1996'da bilim uzmanı unvanını cildi. 2002 
yılında ise Hakas Türkçesinin ağızlarının ses bilgisi üzerine doktora 
tezini savunarak edebiyat doktoru unvanını aldı. Çeşitli zamanlar
da, Sibirya'nın çeşitli bölgelerinde alan araştırmalarında bulundu. 
Halen çalışmalarını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fa
kültesinde sürdürmekte olan Gülsüm Killi, Hakas Türkçesi, Saha 
Türkçesi, diyalektoloji, Sovyet dönemi dil ve kültür politikaları 
gibi alanlarda dersler vermektedir. Sibirya Türk halklarının dili ve 
kültürü, özellikle diyalektoloji, dil ilişkileri ve dil politikası özel ilgi 
alanlarım oluşturmaktadır.
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KULLANILAN ÇEVİRİ YAZI İŞARETLERİ

A a /a/
E  6 M
B b M
T r /g/

F /ğ/1
flfl /d/
E e /e/, /ye/
£ e /yo/

J Ü T K Dİ
3 3 İzi

1/1 H N
I i m

p[ H i y i

K k M
J I ji N
M m /m /
H h M

H İni
O o /o/
Ö ö /ö/

ü n İpi
PP M
C c /s/
T t N
y y Aı/
y y /ü/
<D(1> m
X x /X/2
ıju /ts/
Hh /ç/
H İd

IH uı İşi
mm /şç/

1> /

blu N
h /

3 3 /e/
K)ıo /yu/
5in /ya/

1 Otümlü sızıa küçük dil ünsüzü.
2 Otümsüz, sızıa, küçük dil ünsüzü.
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ÖNSÖZ

Güney Sibirya'da yaşayan bir Türk topluluğu olan Hakaslar, genç 
denebilecek bir yazılı edebiyata sahiptir. 1920'li yıllarda Rus-Kiril 
alfabesi temelinde geliştirilmiş olan ilk yazı sistemlerinin kabulüy
le Hakas yazın tarihi başlamış ve günümüze kadar pek çok aşama 
kaydetmiştir. Bugün "dilleri kaybolma tehlikesi altında olan halk
lar" arasında sayılan Hakaslann dillerinin devamlılığının sağlana
bilmesi bakımından dili ustaca kullanabilen, dili kuşaktan kuşağa 
aktarabilecek sanatçılarının sayısının artması büyük önem taşımak
tadır. Günümüzde az sayıdaki Hakas yazarlarından biri olan İlya 
Topoyev Hakas yazını içinde özellikle mizahi öykü ve piyesleri ile 
dikkati çekmektedir. İlya Topoyev'in öykülerinde Sibirya'nın uzak 
bir köşesinde yaşayan ve aslında ülkemizde haklarında pek fazla bir 
şey bilinmese bile içinde "bizden" çok şey taşıyan küçük bir toplu
luğun özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci ve sonrasındaki 
hayatından kesitler bulunmaktadır.

Bu çalışmanın giriş kısmında ülkemizde pek fazla tanınmayan 
Hakaslar, Hakaslann dilleri, Hakas edebiyatının gelişimi ile İlya 
Topoyev'in kısa özgeçmişi ve sanatı, öykülerinin özellikleri gibi ko
nular üzerinde durulmuş, 2. kısımda ise İlya Topoyev'in 14 öykü
sünün Türkiye Türkçesine tercümesi ile öykülerin çeviriyazı metni 
verilmiştir. Böylece bu çalışmadan hem Hakas Türkçesini öğrenmek 
isteyenlerin hem de doğrudan Hakas Türkçesinin araştırılmasına 
yönelik çalışacak olanların faydalanabilmeleri düşünüldü.

Bu seçkide İlya Topoyev'in, Hakas Türklerinin Sovyetler Birliği'inin 
dağılma sürecindeki ve bugünkü yaşantılarını en iyi şekilde yansı
tan öyküleri seçilmeye çalışıldı. İlya Topoyev daha çok mizahi öykü 
yazan olarak tanınıyorsa da mizahi olmayan ilk iki öykü, "İhtiyar" 
ve "Beni Affet Kamis!" söz konusu döneme özgü sorunları çok ger
çekçi bir biçimde yansıtması dolayısıyla seçildi.

"İhtiyar" isimli öyküde döneme özgü konut sorununun yamsıra 
toplumun diğer insanların acı ve sorunları karşısındaki ilgisizli

.............. .................................................................... 11



ği eleştirilmektedir. "Beni Affet Kamis!"te ise Sibirya'da oldukça 
yaygın olan alkolizm ve alkolizmin getirdiği sorunlar ve sonuç
lan gözler önüne serilmiştir. Geriye kalan 11 öyküde de dönemin 
tüm sorunlan, politik ve sosyal olaylan mizahî bir bakış açısıyla ele 
alınmıştır. "Kavga"da batıl inançlar yüzünden kan koca arasında 
ortaya çıkan anlaşmazlık, "Don"da devlet dairelerinin ağır işleyi
şi, "Sen Abone Oldun mu?" da halkı gazeteye abone etme çabalan, 
"Kime Oy Vermeli?" de seçimler öncesinde halkın yaşadığı heye
can, "Tasarruf'ta yöneticilerin halkın ihtiyaçlarından tasarruf ede
rek kendi menfaatlerine öncelik vermeleri, "Köytiges İvanoviç"te 
her dönemde "her dönemin inşam" denebilecek dönek insanların 
daima el üstünde tutulması, "Ayakkabılar" da insanların ihtiyaçla
rım elde edemedikleri, özellikle lüks tüketim mallarının bulunma
dığı dönem, /'Kıtlık"ta, yine insanların günlük ihtiyaçlarının karne 
ile alınabildiği, mağazaların önünde uzun kuyrukların oluştuğu 
dönemde insanların bu durumdan kendilerince bir çıkış yolu ara
yışı, "Haydi İddiaya Girelim!"de yöneticilerin vatandaşların ihti
yaçtan karşısındaki duyarsızlığı, 'balana Aydo'nun Öyküsü"nde 
Aydo'nun etrafındakilere yaptığı şakaların arasında köy hayatı 
içindeki aksaklıklar, "Şişeler" de yine alkolizm ve alkolizmin sonucu 
olarak tembelliğin inşam getirdiği nokta anlatılmaktadır. Son öykü 
"Yaralı Karaca" ise İlya Topoyev'in yazdığı hayvan öykülerinden 
bir örnek olarak seçilmiştir. Bu öyküde de toplumun başkalarının 
acı ve ihtiyaçtan karşısındaki duyarsızlığı eleşirilmektedir.

İlya Topoyev'in öykülerinden oluşan bu seçkinin Hakaslann, Ha
kas Türkçesinin ve Hakas yazılı edebiyatının ülkemizde daha fazla 
tanınmasına yardıma olacağım umut ediyor, bana eserlerinin çeviri 
hakkı yanında kendi arşivinden yararlanma fırsatı veren ilya Pro- 
kopyeviç Topoyev'e teşekkürlerimi sunuyorum.

Gülsüm KİLLİ 
06.10.2008

12



1. GİRİŞ

1.1. Sibirya'da Türkler

Urallardan Büyük Okyanus'a kadar uzanan geniş bir bölgeyi kapsa
yan Sibirya'da çeşitli dil ailelerine bağlı 40'tan fazla yerel dil ya da 
lehçenin konuşulduğu bilinmektedir. Bunlar Türk, Mançu-Tunguz, 
Moğol, Samoyed, Fin-Ugor dil aileleri ile, içinde birbiriyle genetik 
bağı bulunmayan ya da zayıf olan dil aileleri ve izole dilleri toplayan 
ve Eski Asya Dilleri olarak tabir edilen diller grubuna bağlı olan dil 
türleridir. Bunların bir kısmının ayrı dil mi sayılması gerektiği, yok
sa aynı dilin ağızlan mı olduklan konusu tartışmalı olduğundan dil 
türlerinin sayısı çeşitli kaynaklara göre farklılık gösterebilmektedir. 
Bunların çoğu ancak Sovyetler Birliği dönemi sonrasında bir yazı 
sistemi ve bir yazı diline sahip olan ve de oldukça az sayıda kişinin 
konuştuğu dillerdir. Bir kısmı da bugün yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıya olan diller grubundadır (Bkz. UNESCO Red Book on Endan- 
gered Languages: Northeast Asia http://www.helsinki.fi/~tasalmin/na- 
siareport.html). Bu dil ya da diyalektlerin bazılan aile içi iletişim dili 
olma işlevini bile yitirmiş, toplumun bir kısmının mesleği (öğret
menler, yazarlar, gazeteciler vb.) ya da okul sürecinde ders olarak 
okutulduğu için çocuk ya da gençlerin zorunlu uğraşılarından biri 
haline gelmiştir (Bkz. Bunkin, 2001; Krivonogov, 1998, 2001,2002).

........................................................................................................... 13
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Konuşur sayısına bakıldığında Sibirya Türk halklarının Sibirya'nın 
diğer yerli üyelerine göre çok daha şanslı oldukları söylenebilirse de 
Türk halklarının en büyük grubunu oluşturan Saha (Yakut) Türkle
rinin nüfusu bile ancak 432 290 kişidir. Bu nüfusları ile adını verdik
leri cumhuriyetlerinin genel nüfusu içinde ancak %45'lik bir ora
na sahiptirler. Sibirya'da değişik idari yapılanmalar içinde şu Türk 
halkları yer almaktadır: En kuzeyde Taymır yarımadasında Dolgan- 
Nenets Otonom Okrugunda yaşayan ve Saha Türkleri ile çok yakın 
bir genetik bağa sahip olan 7261 kişilik nüfuslarıyla Dolganlar, daha 
sonra kendi cumhuriyetine adını veren ve Sibirya'nın en yüksek 
nüfusa sahip Türk halkı olan Saha (Yakut) Türkleri, daha güneye 
inildiğinde 837 kişilik nüfuslarıyla İrkutsk bölgesinde Aşağı Uda 
bölgesinde bugün resmî olarak böyle bir kavram olmamakla birlik
te bölge halkı tarafından coğrafi bir kavram olarak sıkça kullanılan 
Tofalariya'da yaşayan Tofalar, daha da güneyde ve batıda Tofalarla 
çok yakın bir genetik bağa sahip olan, kendi adlarını verdikleri Tuva 
Cumhuriyeti'nde yaşayan ve 235 313 kişilik nüfuslarıyla nüfus bakı
mından Sibirya'da ikinci en büyük nüfusa sahip olan Tuvalar, daha 
batıya doğru ve kuzeyde Tomsk bölgesinde Orta Çulım nehri civa
rında yaşayan ve Hakas Türkleri ile oldukça yakın bir genetik bağı 
bulunan, bu yüzden Sovyetler Birliği dönemi boyunca Hakaslar 
olarak kaydedilen ancak 1991'den sonra Çulım Türkleri olarak ayn 
bir millet olarak ele alman 656 kişilik nüfuslarıyla Çulım Türkleri, 
daha güneyde kendi adlarını verdikleri Hakasya Cumhuriyeti'nde 
yaşayan ancak 65 421 kişilik nüfuslarıyla cumhuriyetin genel nü
fusunum %11 kadarım oluşturan Hakaslar, daha batıya doğru hem 
Hakaslarla hem de Altaylarla genetik bağı güçlü olan ve Kemerovo 
Oblast'mın güneyindeki Dağlık Şorya bölgesinde yaşayan 11554 ki
şilik nüfuslarıyla Şorlar, yine Kemerovo bölgesinde 1991'den sonra 
ayn bir halk olarak sayılmaya başlayan aslmda Altaylarm güney ko
lunu oluşturan ve bu bölgede yaklaşık 2500 kişilik bir nüfusa sahip 
olan, Dağlık Şorya'nm kuzeyinde Belovo rayonundaki Büyük ve 
Küçük Baçat Nehirleri boyunca yaşayan Baçat Teleütleri ya da Ba- 
çatlar, daha güneyde Şor ve Hakaslarla komşu olarak kendi adlarını

Gülsüm Killi .............................................................................................
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Hakasya'dan Öyküler

verdikleri cumhuriyette yaşayan ve dil bakımından daha çok Kırgız 
Türkçesine yakınlaşan 62 192 kişilik nüfuslarıyla genel cumhuriyet 
nüfusunun %30'unu oluşturan Altaylar bulunmaktadır. Altaylar 
geleneksel olarak kuzey ve güney olmak üzere iki gruba ayrılmak
tadır. Kuzey Altaylara Kumandı, Tuba ve Çalkandular dâhil iken, 
Güney Altaylara Altay-kijiler, Telengit ve Teleütler dâhildir. Bugün 
Rusya Federasyonu'nun etnik haritasında Kumandılar, Çalkandu
lar, Tubalar, Teleütler ve Telengitler ayn halklar olarak yer almakta
dır. Bunların dışında daha batıda Baraba, Tobol ve İrtiş Tatarların
dan oluşan Batı Sibirya Tatarlan 9611 kişiden oluşur ve Novosibirsk, 
Omsk ve Tyumen Oblastlannda yaşarlar. Bunlar Sibirya H anlığını 
kuran Tatarların devamıdır1.

Bu halkların dilleri yazı dili olarak gelişme çizgisinin ayrı noktala
rında bulunmaktadır. Bunlardan Moğol soylu halkların Sibirya'daki 
temsilcisi olan Buryatlardan sonra Sibirya'nın en kalabalık nüfusu
nu oluşturan Saha Türklerinin dilleri de Sibirya'da varlığım sürdü
ren diğer Türk halklarının dili ile karşılaştınldığında en geniş sosyal 
işleve sahip olan dildir. Tuva Türklerinin dili de oldukça geniş bir 
kullanım alaıuna sahiptir ve bu lehçede yazılmış zengin bir edebiyat 
bulunduğu söylenebilir. Daha az nüfuslu olan Altay ve Hakaslann 
dilleri bugün yazı dili olarak varlıklarım sürdürmekle birlikte bu 
halkların yazılı edebiyatlan Saha ve Tuva Türklerininki kadar zen
gin değildir ve kullanım alanlan da daha sınırlıdır. Dolgan, Şor, 
Tofa gibi halkların yazısı olmakla birlikte bu lehçelerle yazılmış 
zengin bir edebiyattan söz edilemez. Konuşur sayılan da oldukça 
sınırlıdır. Çulım Türklerinin kendi yazılan bulunmamaktadır. Sibir
ya Tatarlarının dili ise bugün Tataristan'da yazı dili olarak gelişmiş 
olan Kazan Tatarcasının ancak konuşma dili olarak varlığım sürdü
ren bir alt türü olarak kabul edilmektedir ve Tataristan'dan gelen dil 
malzemeleri ile korunmaya çalışılmaktadır (Bkz. Nasilov 1997).

1 Daha ayrıntılı nüfus bilgileri için Bkz. http://demoscope.ni/weekly/ssp/ms_nac_02. 
php (07.03.2008); http://www.perepis2002.ru (07.03.2008).
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Gülsüm Küli

İJL Hakaslar Kimlerdir?
1.2.1. Etnik Bilinç
Güney Sibirya'nın merkezinde Abakan nehri ve onun çok sayıdaki 
kollarının vadisinde, kuzey ve doğuda Krasnoyarsk Kray'ı, batıda 
Kemerovo oblast'ı, güney ve güneybatıda Dağlık Altay Cumhuriyeti 
ve güneyde Tuva Cumhuriyeti üe çevrili bulunan bölgede yaşayan 
ve daha önce Krasnoyarsk Krayı içinde özerk bölge statüsünde iken 
1991'den beri ayn bir cumhuriyet sayılan Hakasya Cumhuriyeti'ne 
adını veren Hakas Türkleri XVIII. yüzyılda Rus yöneticiler tara
fından esas olarak dört grup halinde ele alınmışlardır: Sagay, Kaça 
(-K aç- Kaçin), Kızıl, Koybal. Hakaslar aynca erkeğe dayalı kan bağı
na dayanan 150 kadar söök'e (soya) ayrılmıştır (Butanayev 1994; 3).

Çarlık Rusyası döneminde Hakas Türkleri diğer Türk boylan gibi 
Tatar diye adlandırılmışlardır. Bu adlandırma halk arasında Tadar 
şeklinde muhafaza edilmiştir. Hakaslar gibi Kuzey Altay halklan, 
Şorlar ve Çulım Türkleri de "Tadar" etnonimini kendi adlandırma- 
lan olarak kullanmaktadırlar (Krivonogov 1998:73-75).

Çarlık Rusyası döneminde, bilimsel literatürde Minusin, Açin, Aba
kan ya da Yenisey Tatarları diye anılan (Potapov 1964:342) Hakaslar, 
ünlü tarihçi P. Potapov'a göre aralarında akrabalık ilişkisi bulun
mayan kabilelerin zamanla birbirine kanşmalan ve tek bir millete 
dönüşmeleri ile oluşmuştur (Potapov 1957: 277). Radloffa göre de 
Abakan Tatarlan, gerek köken gerek dil gerekse yaşayış tarzı bakı
mından farklı olan boyların zamanla ve birlikte yaşama neticesinde 
yakınlaşmasından oluşmuştur (Radloff 1868: X-XTV).

Geçmişte Hakaslan oluşturan alt etnik gruplar ya da kabileler ara
sındaki yaşayış şekli, geçim kaynaklan vb. farklar günümüzde kay
bolmuştur. Geçmişte daha çok bozkırlık alanlarda yaşayan Kaça bo
yundan olanlar büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşırken, daha 
çok ormanlık bölgelerde yaşayan Koyballar avcılıkla uğraşıyorlardı. 
Tarım ise daha çok Sagaylar, Beltirler ve Kızıllar arasında yaygın idi. 
Taygada yaşayan Şorlar ise toplayıcılık ve avcılıkla uğraşıyorlardı. 
Ancak 20. yüzyılda Hakaslann geleneksel uğraşlarında değişmeler
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olmuş, Sovyetler Birliği döneminde kurulan kolhoz ve sovhozlarda 
Rus usulü tarım ve büyükbaş hayvancılık yaygınlaşmıştır. Böylece 
Hakas alt gruplarına özgü geçim kaynaklan artık kalmamış, bütün 
gruplar hemen hemen aynı olmuştur. Ev tipleri, giyim kuşam, millî 
yemekler ve yemek pişirme yöntemleri gibi bakımlardan da günü
müzde bu gruplan birbirinden ayırmak mümkün değildir (Krivo- 
nogov 1997: 48-49). Bugün Hakaslan oluşturan alt etnik gruplar 
arasındaki farkı belirleyen tek özelliğin konuştuklan ağız olduğu 
söylenebilir. Günümüzde Kaça, Kızıl, Şor ve Sagay ağızlan varlıkla
rım sürdürmektedir. Beltir ve Koybal ağızlan ise diğer ağızlar için
de erimiştir.

Ağız özelliklerinin kaybolma süreci 19201i yıllarda Hakas standart 
dil türünün oluşturulması ile başlamış, standart dil türü daha çok 
Sagay ve Şor ağızlan konuşurlarım etkilerken, daha zayıf olarak 
Kaçalan, daha da az oranda Kızıllan etkilemiştir. Ancak yine de 
dinleme esnasmda Hakaslar, kolaylıkla konuşan kişinin hangi ağız 
bölgesinden olduğunu tahmin edebilmektedirler. Bugün alt grup
ların adının yerini toponimler almakta, örneğin Şorlardan bahsedi
lirken "Taştıp'taküer" ifadesi kullanılmaktadır. Ruslar ise Hakaslan 
bir bütün olarak algılamakta, onlar için alt etnik gruplar bir anlam 
ifade etmemektedir (Krivonogov 1997:50-52,64). Alt etnik grup bi
linci Sagay, Kaça ve Kızıllarda daha yüksek iken Koybal ve Şorlarda 
daha zayıftır. Koyballar kendilerini Kaçalann içinde bir Koybal alt 
grubu sayarken Şorlar da kendüerini Sagaylann içinde bir Şor alt 
grubu olarak görmektedirler (Krivonogov 1997: 62).

Hakaslan oluşturan alt gruplara bağlı soy bölünmesi de daha önce 
Hakaslann hayatında önemli rol oynarken bugün bir anlam ifade 
etmemektedir. Örneğin önceleri aynı soydan olanların birbiri ile 
evlenmesine izin verilmezken bugün evlenirken sadece medeni ya
salar gözetilmektedir. Hakas sosyal hayatındaki bu değişime bağlı 
olarak soy karakterine ilişkin oluşmuş ve toplumun hafızasında yer 
etmiş olan kalıp yargılar da artık neredeyse kaybolup gitmiştir. Ör
neğin önceleri Ordı . Turanlar soyu "hırsız", "alçak (kür)" sayılmış,
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Sartğlar soyu "sivri dilli", Pürüster, Şorlar övünmeyi seven bir halk 
olarak tanınmış, Çiti püür soyu tuhaf bir halk olarak nitelendirilmiş
tir. Teleflit ya da Telefieş soyunun kurnaz olarak tanındığını şu şarkı 
sözü göstermektedir: "Xazimzin xts idip, irge pirgen teleflitter / Xoora 
palıxtt xoy idtp, toyğa salğan teleflitter/ Pil palıxtı pig idip, törge odtrtxarı 
teleflitter/ Xoy xolm xomts idin xomtus idip, toyda xaxxan teleflitter/ Xara 
suğnt xaynadtp, xaymağtn alğan teleflitter. (Kaynanasını kız edip ev
lendiren Teleftitler/ Alabalığı koyun edip şenlikte kesen Teleftitler/ 
Bel balığını bay edip başköşeye oturtan Teleftitler/ Koyun budunu 
kopuz edip şenlikte çalan Teleftitler/ sade suyu kaynatıp kaymağım 
alan Telenitler). Bu gün ise soylara ait özellikler hatırlanmamakta, 
yaşlı kuşaktan kişiler bile çoğunlukla kendisinin ait olduğu soyu 
bilmemektedir.

Hakaslar ile Rusların yaşantısında günümüzde pek farklılık kalma
mıştır. Ancak Hakaslar Rus halkı ile iç içe yaşamalarına rağmen et
nik bilinçlerini kaybetmemişler, diğer Türk dilli halklarla bağlarım 
unutmamışlardır (Krivonogov 1997:101).

1.2.2. Tarihte Hakaslar
VI. yüzyıl başlarında Güney Sibirya'da farklı soylara dayanan, an
cak ikisi de Türk dilli olan iki ayn devlet varlığını sürdürüyordu. 
Bunlardan biri Aşina sülalesine dayanan I. Köktürk Kağanlığı, di
ğeri ise Gan'gun yani Kırgızlara dayanan, ancak içinde Ugor-Ket- 
Samoyed unsurları da barındıran Kırgız Kağanlığı idi. 581 yılında 
ilk Türk Kağanlığı yıkıldıktan sonra Doğu ve Batı Kağanlıkları or
taya çıkmıştı. 709 yılında Kırgızlar, komşulan olan Tuva'da yaşayan 
Çik ve Azlar ile birlikte Köktürklere savaş açtılar. Ancak 710 yılında
ki savaşta Kırgızların başmda bulunan Bar s Beg ölmüş, Kırgızlar da 
Köktürklerin hakimiyetine girmiştir. Daha sonra 744'te son Köktürk 
hükümdarının ölümüyle Uygur Kağanlığı kurulmuştur. Uygur Ka
ğanlığı kurulduktan sonra Uygurlar ve Kırgızlar uzun süre savaş
mışlar, IX. yüzyıl başında ise Kırgız Devleti gittikçe güçlenerek ken
di hükümranlığım ilân etmiştir (Kızlasov 1993: 44-59; Gömeç 2002: 
20-21; Gumilov 1999:381-383).
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X-XII. yüzyıllarda bugünkü Moğolistan'ın doğusunda Moğol dilli 
Kıtanlar/Kidanlar tarafından kurulmuş olan Lyao Devleti (916-1125) 
hüküm sürüyordu. X. yüzyıl sonlan XI. yüzyıl başlarında Moğol ha
reketi Türk dilli yerli boyların sıkıştırılması ve asimüasyonu şeklin
de ilerliyordu. Bu arada başka bir Moğol dilli kavim olan Nayman- 
lar ortaya çıkarak batıya doğru ilerlemeye başladılar. Naymanlann 
Eski Hakaslarla/Kırgızlarla karşılaşması sonucunda IX. yüzyıldan 
beri bu bölgede varlığını sürdüren Hakas/Kırgız Kağanlığı yıkılmış 
oldu. Ancak 1199'da Çingiz Han Naymanları yenerek Kırgız bölge
sini ele geçirdi. Altay-Sayan ve Hakas bölgesi Çingiz'in büyük oğlu 
Cuci tarafından Çingiz devletine katıldı. Yenisey Kırgızlan ile Tann 
Dağlan bölgesindeki Kırgızların ilişkileri, ne zaman birbirlerinden 
aynldıklan konusunda farklı görüşler olmakla birlikte özellikle 
Arap coğrafyacıların eserlerine dayanılarak Moğol hareketi sonra
sında Kırgızların Tann Dağlan civarına geldikleri kabul edilmekte
dir (Togan 1981:143; Gömeç 2002:30). 12701i yıllarda Moğol hanları 
arasındaki iktidar mücadeleleri Sayan-Altay dağlarında yaşayan 
halkın başkaldırmasına fırsat vermişti. Böylece 1273-1293 yıllan ara
sında Yenisey'de hükümdarlık yine Kırgız soyundan hanların eline 
geçti. Ancak 1292-1293 yıllarında Kırgızların üzerine tekrar Moğol 
ordularının gönderilmesiyle 20 yıllık bağımsızlık tekrar sona ermiş 
oldu. XIV. yüzyıl Çingiz Han'ın torunlarının iktidar mücadelesi 
ile geçmiştir. XIV-XV. yüzyıllarda Hakas/Kırgızlar ve diğer Sayan- 
Altay halklarının durumu ile ilgili bir kayda rastlanmamıştır. Ancak 
Moğolların kendi topraklarına dönmesiyle Güney Sibirya halklan- 
nın bağımsız kalmış olduklan tahmin edilmektedir. Bu arada büyük 
bir sosyal ve kültürel düşüş yaşayan Hakaslar XV-XVÜ. yüzyıllar
da varlıklarını ancak küçük hanlıklar şeklinde sürdürebilmişlerdir 
(Kızlasov 1993:125-131; Gömeç 2002:19-38).

XVI. yüzyılda Kuzeybatı Moğolistan'da Altm-Hanlar Devleti orta
ya çıkmıştı. Altm-Hanlann ordulan da Kırgız/Hakas coğrafyasın
da yaşayan halkların üzerine seferler düzenlediler. Altm-Hanlann 
rakibi ise yine Moğol dilli bir halk olan ve Rus kaynaklarında Kara 
Kaim ıklar olarak geçen Oyratlardı ve Cungar Hanlığım kurmuşlar
dı. Onlar da Kuzey Altay ve Hakas topraklarına seferler düzenleye
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rek vergi ve çeşitli ganimetler topluyorlardı. Bu arada Rusların Batı 
Sibirya'da Sibir Hanlığını yıkması ve Küçüm Han'ın ölümü üe geniş 
Sibirya topraklarında Rus kolonizasyoriu başlamış oldu. Böylece Si
birya halkları bir taraftan Moğol hanlarına albarı adı verilen vergileri 
öderken bir taraftan da Rus Çan'na yasak adı verilen vergileri öde
meye başladılar (Kızlasov 1993:131-135).

1.2.3. Çarlık Rusyası Döneminde Hakaslar
XVII. yüzyıllarda Kırgız topraklarının dört hanlığa bölündüğü bi
linmektedir: Ezer veya İsar, Altışar, Altır ve Tuba. Eser ya da İsar 
Hanlığını Kaçalar, Altışar Hanlığını Kızıllar ve bazı Kaça soylan, 
Altır Hanlığını Sagay, Beltir ve kısmen Şorlar, Tuba hanlığını ise 
Kırgız-Tubalar ve Türk-Ket, Türk-Samoyed karışımı halklar oluştu
ruyordu. Ruslar bu bölgeye girdikten sonra bu topraklan Mitıusitıs- 
kiy Kray, bu bölgede yaşayan halkı da Minusin, Abakan, Açin bazen 
de Yenisey Tatarları olarak adlandırmışlardır (Potapov 1964: 342; 
Kızlasov 1993:135-140; Butanayev 1995: 6).

XVIH. yüzyılda Sibirya'nın idari yapılanmasında büyük değişik
likler olmuştur. 1708'de I. Petro'nûn emriyle Urallardan başlayarak 
Uzak Doğu'ya kadar uzanan Sibir vilayeti (guberniya) kurulmuştur. 
Bu vilayet de üç eyalete {provintsiya) bölünüyordu: Tobolsk, Yeni- 
seysk ve İrkutsk. Bu eyaletler uyezd denilen birimlere, uyezdler de 
volost'laıa bölünüyordu. Bugünkü Hakas topraklan iki eyalet ve üç 
uyezd.'e bölünmüştü. Kızıllar ve Çulım Türkleri Tobolsk eyaletinin 
Tomsk uyezdine, Sagay ve Beltirler Tobolsk eyaletinin Kuznetsk 
uyezdine, Yenisey boylarında yaşayan Kaça, Koybal, Ara gibi halk
lar da Yeniseysk eyaletinin Krasnoyarsk uyezdine dahil oldular. 
1764'ten itibaren vilayet sayısı ikiye düşürüldü. Tobolsk ve İrkutsk. 
Hakas nüfus Tobolsk vilayeti bünyesindeki Açinsk okrugu içinde 
kalıyordu (Butanayev 1995: 34). Hakas topraklarının Rusya'ya ka
tılmasından sonra Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma çalışmalan 
da başlamıştı. Özellikle XVIII. yüzyılın 30-4011 yıllarında Merkezî 
Rusya'dan Sibirya'ya yoğun göçler gerçekleşmiştir. Bunların çoğu
nu sanayi alanında çalıştınlmak üzere sürgün edilenler oluşturu
yordu. Böylece gelenler için yeni köyler oluşturulmaya başlanmıştı.
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Tarım ve hayvancılık için en uygun arazilere göçmenler yerleştiril
diler. XVIII. yüzyılda Hakasya bölgesindeki nüfusun yansını başka 
bölgelerden gelenler oluşturuyordu. Rusların kitleler halinde gelişi 
Hakaslan, Rusların bulunduğu bölgelerden ormanların derinlikle
rine gitmeye itmiş, böylece Hakaslar yüzyıllardır yaşadıklan böl
geleri yeni gelenlere terketmek zorunda kalmışlardır (Çebodayev 
1992: 86-87).

XVn.-XVHI. yüzyılda Rusya'nın kolonisi hâline gelen Sibirya'nın 
yerli halklan köle haline gelmişti. Sibirya'da köle ticareti için özel 
pazarlar bulunuyordu. Kölelik ancak XIX. yüzyılda kaldınlabildi. 
Bu dönemde Hakas topraklan Rus devletinin toprağı sayılıyor ve 
"Hakaslar adına" korunuyordu. Buna karşılık Hakaslar yasak adı 
verilen vergiyi vermeye zorunlu tutuluyordu. Bu önceleri toprağın 
kullanımına karşılık kürk ile, daha sonra ise hem kürk hem de para 
ile ödeniyordu. Hakaslann toprak almalan, satmaları, kiralamalan, 
kendileri için belirlenen sınırların dışına çıkmalan yasaklanmıştı. 
Evlerinden 30 verst (1 verst: 1, 06 km.) uzaklaşabilmeleri için özel 
bir pasaport almalan gerekiyordu. Sibirya'nın yerli halklan arasın
da Ortodoksluğun yayılması da sömürgeci politikanın bir parçası 
ve devletin önemli işlerinden biri idi. İlk olarak Ruslarla birlikte ya
şayan Hakaslar Hristiyanlaştınldılar. Hakaslann kitleler hâlinde ilk 
olarak Hristiyanlaştırılması ise 1716-1717 yılında Kiya nehri kıyısın
da gerçekleştirildi (Çebodayev 1992: 87-94).

1822'de I. Aleksandr Sibirya'da yeni bir idari bölünmeye gitti. Sibir 
vilayeti iki genel vilayete bölündü Merkezi Tobolsk olan Batı Sibir
ya ve Merkezi İrkutsk olan Doğu Sibirya. Doğu Sibirya vilayetinin 
içinde aynca Yenisey vilayeti de yer alıyordu ki, bu vilayet bugün 
neredeyse bugünkü tüm Krasnoyarsk Kray'ını içine almaktadır. 
Onun da merkezi Krasnoyarsk idi. Beş idari çevreye (okrug) aynl- 
mıştı: Krasnoyarsk, Minusinsk, Açinsk, Kansk, Yeniseysk. Hakas- 
Minusinsk Bölgesi Açinsk ve Minusinsk İdari Çevreleri içinde yer 
alıyordu.

Yine bu dönemde Sibirya'daki yerli halkın yönetimi de yeni bir dü
zene bağlandı. Öncelikle halklar sürdürdükleri yaşam şekline göre
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üç gruba ayrıldılar: yerleşikler, göçebeler, -̂---------.erleşik gruba
Rus köylüleri dâhil edilmişti. Hakaslar ise göçebe sayılmıştı ve Boz
kır Mahkemelerince yönetileceklerdi. En temel idari birlik soy idi. 
Soy*un altında 15 aileden az olmamak üzere u/uslar vardı. Bozkır 
mahkemelerinin başmda seçilmiş ve İrkutsk valisi tarafından onay
lanmış soy başkanı (Hks. pastık) bulunuyordu. (Çebodayev 1992: 
97-98).

1822'de Çarlık, köylülere geniş Sibirya topraklarında istedikleri yere 
yerleşme özgürlüğü tanımıştı. Böylece 30-40Tı yıllarda Sibirya'ya 
Rus, Ukrayna, Fin, Latış ve Estonyalı köylüler kitleler hâlinde göçe 
başladılar. Bunlar arasında çeşitli Hristiyan mezheplerine bağlı top
luluklar da bulunuyordu. Böylece Minusinsk ve Açinsk Okruglan- 
nın nüfusu 18501i yıllarda 109 000 kişiye ulaştı. Bunun ancak yakla
şık 30 000'ini Hakaslar oluşturuyordu (Çebodayev 1992:99-100).

19. yüzyılın ikinci yansında idari bölümlenme tekrar değişti. Bozkır 
mahkemeleri ortadan kaldırıldı, "yerli idareleri" kuruldu. 1893'te 
Kızıl ve Sagay bozkır mahkemeleri Kızıl ve Sagay yerli idaresine, 
1864'te de Kaça bozkır mahkemesi, Kaça yerli idaresine dönüştü
rüldü. 1898'de Açinsk ve Minusinsk İdari Çevreleri uyezd'e dönüş
türüldü. Bu arada Hakasya bir tanm arazisine dönüştürülmüş du
rumdaydı (Çebodayev 1992:107).

1.2.3. SSCB Döneminde Hakaslar
Ekim Devrimi'nden (Bolşevik Devrimi) sonra Hakasya'daki idari 
yapı tekrar değişti. 25 Nisan 1919'da Minusinsk İşçi Meclisi "Hakas 
Bozkır İdaresinin durumu" hakkmdaki yasayı kabul etti. Böylece 
Hakas Bozkır Meclisi, Minusinsk Krayı ve Hakas Uyezdinde Hakas
lann en yüksek idari organı olacaktı. 1922 Ağustos'unda merkezi 
Ust7-Abakan olmak üzere Hakas topraklan Hakas Millî Bölgesi ola
rak aynlmış, ancak bu durum 1923'te kaldırılmış, Hakas uyezdi ku
rulmuş, 1925'te de okrug'a dönüştürülmüştür. Aynı bölge, 20 Ekim 
1930'da Batı Sibirya Kray'ının içinde, 1934 Aralık'mdan itibaren de 
Krasnoyarsk Kray'ıran içinde otonom oblasfa dönüştürüldü (Ştıga- 
şev 1998: 7-12). Bu arada Hakasya'ya göçler de devam ediyordu. II. 
Dünya Savaşı sonrasında Baltık bölgesinde yaşayanlar ile Almanlar
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özellikle bu bölgeye göçe zorlanmışlar, böylece bölge nüfusu da gi
derek artmıştır. Savaşa gönderilen pek çok Hakas Türkü geri döne- 
memiş, böylece bu bölgede yerli halkın nüfusu azalırken yabana 
unsurlar hızla artmış, bölge suçluların gönderildiği bir sürgün yeri 
hâlini almıştır. Sovyetler Birliğinin son dönemlerinde ortaya çıkan 
yeniden yapılanma (perestroyka) döneminde bütün Sovyet halkların
da olduğu gibi Hakaslarda da millî değerlere ilginin artması ile yeni 
bazı siyasi oluşumlar ortaya çıkmıştır. Hakasya'da ilk millî hareket 
çalışmaları 1988 yılmda Hakas siyasî organizasyonu "Tun"un ku
rulması ile başlamış bulunuyordu (Butanayev 1995; 34-36).

1.2.4. Sovyet Sonrası Dönemde Hakaslar
Hakas Otonom Bölgesi, 13 Temmuz 1991'de Hakas Sovyet Sosya
list Cumhuriyeti adını aldı, 29 Ocak 1992'den itibaren ise Rusya 
Federasyonu'na bağlı Hakasya Cumhuriyeti oldu. 8 Mart 1992'de 
Federatif anlaşmanın imzalanmasıyla Rusya Federasyonu'nun 
tüm haklara sahip üyesi oldu (Ştıgaşev 1998: 12). Hakasya Cum
huriyeti, Rusya Federasyonu Anayasası'na uygun olarak Rusya 
Federasyonu'nun en yüksek organlarına devredümiş olan devlet 
yapısı, hukuki yapı, vatandaşlık meseleleri, federal bütçe, savunma 
ve devlet güvenliği, dış politika vb. konular dışmda kendi toprakla
rında tam bir devlet egemenliğine sahiptir (Ştıgaşev 1998:12).

Hükümet başkanı (Predsedatel Pravitel'stva) olarak şu an Aleksey İva
noviç Lebed bulunmaktadır. Hakasya Cumhuriyeti Yüksek Meclisi 
(Verhovıy Souet Respubliki Hakasiya) Hakasya'nın en yüksek temsil ve 
yasama organıdır ve 75 milletvekilinden kuruludur. Vekiller dört 
yılda bir ve gizli oylama yoluyla seçilirler. Her seçim çevresinden bir 
milletvekili bulunur. Hakasya Cumhuriyeti Hükümeti (Pravitel’stvo 
Respubliki Hakasiya) en yüksek yürütme organıdır (Respublika Xa- 
kasiya. Optsial’my poratl organov gosudarstvennoy vlasti. http://www. 
rhlider.ru).

1.2.5. Etno-demografik Yapı
Bugün Doğu Sibirya Ekonomik Bölgesi ve Sibirya Federal İdari Çev
resi içinde bulunan Hakasya, 5 şehir (Abakan, Çemogorsk, Saya- 
nagorsk, Abaza ve Sorsk), 8 rayon (Altay, Askiz, Bey, Bograd, Ord-
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jonikidze, Taştıp, Ust'-Abakan, Şira), 13 şehir tipindeki koy ve 248 
köyden oluşur. İdari merkez Abakan şehridir. 61,9 bin km2lik bir 
alanı kapsayan Hakasya Cumhuriyeti'nin genel nüfusu 2002 yılı ve
rilerine göre 546 072 kişidir. Genel nüfusun %80,28'ini Ruslar oluş
turmaktadır. Yerli nüfus bütün Cumhuriyet' in genel nüfusunun an
cak % 11,98'idir (65.421 kişi). Geriye kalanı ise Alman, Ukrain, Tatar, 
Beyaz Rus ve Çuvaş gibi halklardır (Bkz. http://www.wgeo.ru/rus- 
sia/regl9.shtml). Hakasya'daki 8 rayondan ancak üçünde Hakaslar 
yoğun olarak bulunmaktadırlar (Anjiganova, Subrakova 1992:44).

Hakasya Cumhuriyeti bugün Sibirya bölgesinde işsizlik oranının en 
az olduğu cumhuriyetlerden biridir. Hakasya'daki ekonomik duru
mun Sibirya'nın diğer bölgelerine nispeten daha iyi oluşu sosyal 
durumu da olumlu yönde etkilemektedir. Örneğin komşu Tuva 
Cumhuriyeti'nde Hakasya üe kıyaslandığında suç oranının 3 kat 
daha fazla olduğu görülmekdir. (Mixaylov 1999: 276-277; Anayban 
Z.V. 2004. http://www.narodru.ru/ artide923.html).

Hakasya'da 19301u yıllara kadar şehir yoktu denebilir. Ancak 
19301u yıllardan sonra kentleşme ve böylece kentli Hakas nüfusu 
oluşmaya başlamıştır (Krivonogov 1997: 18-19). 2006 yılı verileri
ne göre tüm Hakasya nüfusunun %71'ini şehirliler oluşturmaktadır 
(Respublika Xakasiya. Ofitsial'nty poratl organov gosudarstventıoy vlasti. 
O respuublike. http://www.rhlider.ru/about-republic). Bununla bir
likte 2002 nüfus sayımı sonuçlarına göre Hakaslann %62'si kırsal ke
simde yaşarken %38'i şehirlerde yaşamaktadır (Naseleniye otdel'nvc 
natsional'nostey po vozrastnım gruppam i polu po sub'yektam Rossiyskoy 
Federatsii. Vserossiyskaya perepis' naseleniya 2002 goda.http://www.pe- 
repis2002.ru).

19301u yıllardaki büyük ekonomik, kültürel devrimler, sanayi iş
çisi sınıfı ve diğer şehir nüfusunun büyümesi, yerli halkların ge
nel nüfus içindeki oranlarının azalmasında büyük rol oynamıştır. 
Hakasya'ya gelen göçmenler arasmda gönüllü gelenlerin yanında, 
kendi iradesi dışmda buraya gelenler de oldukça fazladır.

Hakas halkının şekillenmesi sürecine etki eden en önemli olgular
dan biri de Hakaslarda dışa goç oranının yüksekliğidir. Özellikle,

Gülsüm Killi ............................................................-•................................
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60-80Ü yıllarda yerli nüfusun Hakasya dışına akışı artmıştır. Altay, 
Tuva ve Buryatlarla karşılaştırıldığında Hakaslar en yüksek kendi 
cumhuriyetleri dışında yaşayan oranına sahiptirler.

Hakasya'nm şehirlerine Rusya'nın diğer bölgelerinden de büyük bir 
göç akışı vardır. Diğer taraftan Hakasya'nm ekonomik bakımdan 
nispeten zayıf durumda bulunan şehirlerinde de belirgin bir nüfus 
azalması dikkati çekmektedir. Fakat dışarıdan göçler Hakasya'da 
asıl yerli nüfusun (Hakasya'da doğup büyüyen nüfusun) genel nü
fus içindeki oranının gittikçe azalması gibi olumsuz bir sonucu da 
beraberinde getirmektedir. 1989 kayıtlarına göre köylü nüfusun an
cak %44'ünü, şehir nüfusunun ise %38'ini yerli nüfus (Hakasya'da 
doğup büyümüş nüfus) oluşturmaktadır. Bu durum, cumhuriyet 
içinde Rusya Federasyonu'nun diğer bölgelerine göre daha yüksek 
oranda boşanmaların, kriminal olaylarm vb. artışı gibi olumsuz bir 
sonucu da ortaya çıkarmıştır (Mixaylov 1999:278).

Hakas Cumhuriyeti genel olarak nüfusun çok belirgin oranlarda 
olmasa bile azaldığı ülkeler arasmdadır. Bunda doğum oranının 
az, ölüm oranının fazla olmasının rolü vardır. Taştıp, Askiz gibi 
Hakaslann daha çok yaşadığı bölgelerde doğum oranı daha faz
ladır. Hakasya Cumhuriyetinin genelinde olduğu gibi Hakaslar 
arasında da tüberküloz, alkolizm ve özellikle çocuklarda ölüm ora
nı yüksektir. (Kabel'kova 1998: 166; Rambler Mass Media: 171 çelo- 
vek skonçalsya v etom godu v Xakasii ot otravleniya surrogatım alkogo- 
lem: www.rambler.ru/news/russia/siberia/19/9255436.html). Alkol 
zehirlenmesi, intihar ve cinayet sonucu ölenlerin oram Hakaslann 
daha çok yaşadığı Askiz ve Taştıp rayonlannda tüm Cumhuriyete 
göre 1,5 ya da iki kat daha fazladır (Zaxarova, Tutatçikov, Sizikova, 
Regional'ntye osobennosti struktun smertnosti naseleniya po rezul'tatam 
sotsial ’no-gigieniçeskogo monitoringa na primere Respubliki Xakasiya. 
www.ctmed.ru/InfoServ/infoserv.php3?show=961&dept~ll&year-2004).

Bu şekilde, çeşitli sebeplere bağlı olarak XX. yüzyılda Hakasya nü
fusunun millî birleşiminde köklü değişiklikler gerçekleşmiştir
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1.2.6. Ekonomik Yapı
Hakas-Minusinsk Bölgesinde yaşayan Hakaslar yüzyıllarca bu böl
gede tarım, hayvancılık, madencilik ile uğraşmışlardır. Eski Kırgız- 
larda en önemli hayvancılık türü at yetiştiriciliği idi. Evdi ve yabani 
hayvanların derisinden, yününden ve kemiklerinden yararlanmayı 
biliyorlar, altın, gümüş ve demirden ev eşyalan yapıyorlardı. Çelik
ten yaptıkları silahlan da çok ünlüydü. Aynca avcılık da çok önem
li bir geçim kaynağı idi (Gömeç 2002: 38; Gumilöv 1999: 101-102). 
1816'da Krasnoyarsk uyezd'inin yasak adı verilen vergileri ödeyen 
yerlilerinden %24'ü tarımla uğraşıyordu (7694 kişiden 1829'u). Bun
ların % 4'ü sadece tanmla, kalanı ise tarım ve avcılıkla geçiniyordu. 
Nüfusun %71'i büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve yabani hayvan 
avlamakla, %5'i yabani hayvan ve balık avı ile geçiniyordu. Sadece 
toprak ekip biçmeyle genellikle fakirler uğraşıyorlardı. Hakaslann 
bir kısmı da doğadan çeşitli bitki ve bitki köklerinin toplanmasıyla 
geçiniyordu ki, bu genellikle kadın işi sayılıyordu (Kızlasov 1993: 
230).

Rus kolonizasyonundan sonra Hakaslann toprak alıp satma ya da 
kiralama gibi haklan olmamıştır. Temel geçim kaynağı büyükbaş 
hayvan yetiştiridliği olan Hakaslar, yasak adı verilen vergileri öde
mek için hayvanlarım yok pahasına halkın zor durumundan fay
dalanan tüccarlara satmışlardır. Büyükbaş hayvanların, özellikle 
atların azalışı tarımı da etkilemiş, örneğin Sagay Bozkır Mahkeme
sine bağlı Hakaslar tarımı bırakmışlar, daha çok para getiren kürklü 
hayvan avma yönelmişlerdir. Ancak bu da bazı hayvan türlerinin 
yok olma smınna gelmesine sebep olmuştur (Çebodayev 1992: 99
101).

XIX. yüzyılın ikind yansında Hakasya'da ilk ağır sanayi fabrikalan 
kurulmaya başlanmıştır. Bu fabrikaların yapımında başka bölgeler
den davet edilen işçiler yarımda sürgüne gönderilenler ve köylüler 
de çalıştınlmıştır (Çebodayev 1992: 107). XIX. yüzyılm ikind yan
sında da Hakas nüfusun temel geçim kaynağım büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliği oluşturmuş, tarım daha zayıf olarak ilerlemiştir (Çebo
dayev 1992:111-112).
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Hakasya, bugün Sibirya'nın kentleşmiş bölgelerinden biridir. Sana
yi alanında çalışanların oram da Sibirya'nın diğer bölgelerine göre 
yüksek olmakla birlikte, Hakasya Cumhuriyeti Merkezî Rusya'nın 
"sanayileşmiş alanları" içine girememiştir. Bölgenin ekonomik du
rumunun iyileşmesinde en büyük rolü renkli metal sanayi, elektrik 
enerjisi ve ısınma sanayiinin gelişmiş olması oynar. Tüm bu alan
lar bölgenin sanayi üretiminin %77'sini oluşturur. Tek başına renkli 
metal sanayinin payı %42,2'dir (Mbcaylov 1999: 276-277; Respublika 
Hakasiya: ofitsial’nıy portal organov gosudarstvennoy vlasti. Promışlen- 
nost' i predprinimatel'stvo Respubliki Xakasiya. www.rhlider.ru/abo- 
ut_republic/ economy-sectors/business-and-industry).

Hakasya'da ekonomik durumun Sibirya'nın diğer bölgelerine oranla 
daha iyi olduğu söylenebilir. 2003 yüındaki bir çalışmaya göre Ha
kasya, Sibirya'nın diğer bölgeleri ile karşılaştırıldığında en yüksek 
aylık gelire sahiptir (Anayban Z.V. 2004. http://www.narodru.ru/artic- 
le923.html). 1993 yılında sanayi alanında çalışanların oranı, işsizlerin 
oranından yüksekken, daha sonra durum iyice kötüleşmiştir. Ha
kasya, Sibirya bölgesinde işsizlik oranının en az, Rusya genelinde 
ise işsizlik oranının fazla olduğu cumhuriyetlerden biri olmuştur. 
Son yıllardaki verilere göre cumhuriyette işsizlik oram %13,1'dir. 
Bu oran Tuva'dan (%22) oldukça düşük, Altay Cumhuriyeti'nden 
(%10,9) ise biraz daha yüksektir (Anayban Z.V. 2004. http://www.na- 
rodru.ru/article923.html).

Bütün doğal zenginliklere ve gelişen sanayiye rağmen 1998 yılı 
verilerine göre Hakasya'nm tüm nüfusunun % 66'sı yoksulluk sı
nırında yaşamakta idi. Rusların %62'si, Hakaslann ise % 69'u yok
sulluk sınırında yaşamaktadır. Genel durum Hakaslann serbest pi
yasa ekonomisine daha zor adapte olduklarım ortaya koymaktadır 
(KabelTcova 1998:166).

1.2.7. Sosyal ve Kültürel Yapı
Hakaslar Sovyetler Birliği öncesi dönemde 15-20 yurttan kurulan 
ve aralarında akrabalık ilişkisi bulunan yan göçebe aal adı verilen 
gruplar halinde yaşıyorlardı. Buğun aal sözcüğü Hakas Türkçesinde
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"köy" anlamını kazanmıştır. 20. yüzyıl başlarında 520 kadar adi ol
duğu bilinmektedir. Aal'lar kışlak adı verilen bölgede, genellikle ne
hir kenarında ve ot biçme alanları ile ekilip dikilen araziye yakın bir 
noktada kuruluyordu. İb (<Eski Türkçe eb "ev") adı verilen yuvarlak 
biçimdeki Hakas evlerinin taşınabilir ve sabit türleri vardı. Taşına
bilir yurtlar, en tepe noktasmda duman deliği.(tünnük) bulunan ve 
yurdu çevreleyen kafesin kayın kabuğu ya da keçe ile kaplandığı 
bir yapıydı. 19. yüzyılın ikinci yansından başlayarak yerleşik hayat 
için daha uygun ve aslında biçim bakımından yuvarlak keçe yur
dun taklidi olan, ağaçtan örülerek yapılan ve genellikle 6,8,10 ya da
12 köşeli olarak inşa edilen yurtlar yaygınlık kazandı. Günümüzde 
ise Hakaslar köylerde geleneksel Rus evlerinden hemen hemen hiç 
farkı olmayan ahşap binalarda yaşamaktadırlar. Nadiren bazı Rus 
tipi evlerin avlusunda yazlık mutfak ya da kiler olarak kullanılan, 
ib ya da ibıcek adı verilen geleneksel Hakas evleri görülebilmektedir. 
Ağaç kabuklarından ya da ağaçtan oyularak yapılan kap kacak, ah
şap raf ve dolaplar, sandıklar geleneksel Hakas evinin mobilyaları
nın önemli bir bölümünü oluşturur. -

Geleneksel Hakas kıyafeti temel olarak kögenek adı verilen uzun 
gömlek ya da elbiseden ibarettir. Boynu çevreleyen yaka kısmının 
geriye katlandığı ve göğüs kısmında başlayan yaka açıklığının düğ
me ya da ip ile tutturulduğu, bir tür uzun gömlek olan kögenek, ka
dın ve erkek için hemen hemen tamamen aynı şekilde dikilir. Sadece 
kadınlarınki yere kadar uzanırken erkeklerinki daha kısadır ve bel 
altında bir kuşakla (xur) sarılarak kullanılır. Kadınların elbisesinin 
arka eteği önünden biraz daha uzun tutulur. Erkekler bu gömle
ğin altına ıstan ve çanmar adı verilen pantolonları giyerler. Bunları 
mevsimine göre kürk, ceket, yelek türünden başka kıyafetler de ta
mamlar. Bu kıyafetler genellikle çiçek desenleri işlenerek süslenir. 
Kadınlar, başlanm alınlarını örtecek tarzda bir eşarp ile örterler. 
Ayrıca çeşitli modellerde tasarlanmış kürk şapkalar da kullanıyor
lardı. Kadınların temel süsü, genellikle anneleri tarafından kızları 
için düğün öncesinde hazırlanan yarım ay ya da yürek biçiminde 
üzeri boncuklar, kabuklar, madenî paralarla işlenen pololardır. 
Günümüzde geleneksel giysüeri günlük hayatta nadiren çok yaşlı
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Hakaslar giymektedir. Özel gun ve millî bayramlarda da geleneksel 
kıyafet ve süslemeleri Hakaslann üzerinde görmek mümkün olabil
mektedir.

Hakas geleneksel yaşantısında kadının saçının onun kimliği ile ya
kından ilgisi vardı. Evlenmemiş genç kızlar sürmes adı verilen çok 
sayıda küçük örgüden oluşan bir saç modeli ile hemen ayırt edilir
lerdi. Evli kadınların saçlan ise tulufi adı verilen iki örgü şeklinde 
olurdu. Evlilik dışı çocuğu olanların ise tek örgüsü olurdu. Günü
müz Hakasya'sında saç örgüleri ile ilgili kurallar artık gözetilme
mektedir.

Hakas mutfağı özellikle et ve süt ürünlerinden yapılan yemekler ile 
arpa, yarma gibi tahıllar ve et suyu ile hazırlanan çorbalar bakımın
dan zengindir (garba ügre, köçe ügre, müh). Çeşidi baharatlarla karış
tırılan kanın bağırsağa doldurulup pişirilmesi ile hazırlanan kan su
cuğu (zan) ziyafet yemeği sayılır. Ekşimiş inek sütünden hazırlanan 
ayran da sevilen içecekler arasmdadır ve bundan ayran arağazı adı 
verilen hafif alkollü içecek de yapılır. Yabani sarımsak, soğan, çeşitli 
bitki kökleri, orman yemişleri de yemeklerde kullanıhr. Kavrulup 
öğütülmüş arpa ya da buğday olan talğan, kaymak (önüme) ile ka
rıştırılarak doyurucu bir yemek elde edilir. Talğan başka yemeklerin 
yapımmda da kullanılır. Bugün Hakaslar arasında Rus mutfağı yay
gınlaşmış olsa da özellikle köylerde geleneksel yemeklere rastlamak 
mümkün olmaktadır.

Hakas sözlü folkloru oldukça zengindir. 10-15000 satırdan oluşan 
kahramanlık destanları (alıptığ mmax) vardır. Masal (nımax), efsane 
ve miti kendinde birleştiren kip-çoox'lar da oldukça zengindir. İyi 
ve kötü sözlerin büyüsel etkisi olduğu inanandan ortaya çıkan al- 
ğıs "hayır duası" ve xarğas "beddua"lar, halk bilgeliğinin ürünleri 
atasözleri^söspek), bilmeceler (sispek) diğer halk edebiyatı türleridir. 
Şarkı biçimindeki türlerde xay adı verilen, gırtlağın özel bir biçimde 
kısılmasıyla çıkarılan ses ile söyleme tarzı sıkça kullanılır. Ir ya da 
sarın adı verilen şarkı türü ile taxpax adı verilen 4 ya da 8 dizelik lirik 
şarkı türü çok zengin ve melodiktir. Özellikle şarkılı türlere çatxan 
adı verilen yatay, uzun bir ahşap gövdeye gerili tellerden oluşan
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müzik aleti eşlik eder. Buğun Hakas geleneksel müziğini bayram
larda, festivallerde vb. duymak mümkündür. Ayrıca popüler mü
zik, rock, caz gibi modem türlerin tınılan ile geleneksel müziği bir
leştiren yeni yeni müzisyen ve müzik gruplarının sayısı gün geçtik
çe artmaktadır.

Hakaslar XVÜI-XIX. Yüzyıllarda vaftiz edilerek büyük ölçüde Or
todoks Hristiyanlığa geçmişlerse de hâlâ günlük hayatlarında ge
leneksel inanç sistemleri olan kamlık önemli bir yer tutmaktadır. 
Geçmişe göre kamların sayısı önemli derecede azalmıştır. Bununla 
birlikte Hakaslar tedavi amaçlı ya da türlü kötülük ve olumsuzluk- 
lan hayatlarından uzaklaştırmak için kamlara başvururlar, tabiatın 
ruhlarına kurban adama törenleri yaparlar (Ayrıntı için Bkz. Buta
nayev 1994: 374-379; Krivonogov 1997:70-97; Killi 2000: 72-83).

1.3. Hakas Standart Dil Türünün Oluşumu ve Gelişimi 
Hakas standart dü türünün gelişimi, dilin gelişimine etki eden 
önemli toplumsal olayların ortaya çıkışma denk gelen bir kronoloji 
ile 4 döneme ayrılmıştır:

1. 201i yıllardan 401ı yıllara kadar olan dönem,
2. 401ı yıllardan 501i yıllara, kadar olan dönem,
3. 501i yıllardan 801i yılların ortasına kadar olan dönem,
4. 801i yılların ortasından günümüze kadar olan dönem (Kar- 

pov 1997:11).

SSCB'nin kurulmasından sonra 1924 yılında Hakas yazışırım oluştu
rulması ile Hakas Türkçesi standart tür olarak gelişmeye başlamış, 
hemen basılmaya başlayan okul kitaplan, 1927 yılında yayın hayatı
na başlayan Xtzıl aal "Kızıl Köy" gazetesinde çeşitli Hakas yazar ve 
şairlerin çeşitli türlerde yazmaya başladıklan eserleri, çevirileri ile 
Hakas edebî dili ortaya çıkmıştır. Hızıl aal gazetesi Hakas Türkçe- 
sinde yayın yapan tek gazete olarak varlığını buğun de sürdürmek
tedir (Pataçakova 1966:146-148). Hakas edebî dilinin oluşturulması 
için ilk adımı atan bilim adamlan ve aydınlar 19301u yıllardaki to
taliter rejim tarafından cezalandırılmışlar, böylece onların çalışma
larını ancak 19401ı yıllarda 2. Dünya savaşından donen genç kuşak 
devam ettirebilmiştir (Karpov 1997:11).
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19401ı yıllardan sonra başlayan ikind dönemde, gerek süreli yayın
ların gerekse çeşitli belgelerin yoğun ve hızlı bir biçimde Hakasçaya 
çevrilmesi çalışmaları Hakasçaya yoğun bir şekilde Rusça'dan alıntı 
söz varlığı yanında Rusça tamlama ve cümle modellerinin de gir
mesine sebep olmuştur. Bu dönemde güçlü Hakas yazarları ortaya 
çıkmıştır. Daha önce Xızıl aal adı ile çıkan ve Hakasça yayın yapan 
gazete, Lenin çolt "Lerıin yolu" adı ile yayın hayatına devam etmiştir 
(Domojakov 1955:126).

Üçüncü dönemin özelliği ise bu dönemde millî kültür ve Hakas di
linin problemleri gibi konulara ilginin artmasıdır.

1985 yani, "Perestroyka"dan itibaren başlayan dördüncü dönemde 
ise yerli halkların millî kültür ve dillerinin yükseltilmesi mesele
si önem kazanmıştır. Millî kültür ve dilin geliştirilmesi meseleleri 
daha önce Xızıl aal ve Lenin çolt adı ile yayımlanan Hakas çiıi (Hakas 
Yeri/Hakasya) gazetesinde sık sık tartışılır olmuştur. Dile Rusçadan 
giren unsurların atılmasma yönelik çalışmalar başlamıştır (Karpov 
1997:12; Pataçakova 1965A: 69-80). Ancak zaman zaman Hakasça- 
nın Rusça alıntılardan tezmizlenmesi çalışmaları, seçilen yöntemin 
yanlışlığı ve dilin anlaşılmaz hale geldiği gerekçesiyle gerek bilim 
adamları gerekse yazarlar tarafından tepki görmektedir (Karpov 
1997:13-14).

1.4. Hakas Yazılı Edebiyatının Oluşumu ve Gelişimi
1.4.1. Hakas Yazılı Edebiyatının Kuruluş Dönemi 

(1920-30İU Yıllar)
Komünist Parti'nin XI. Kurultayında (1922) Sovyetler Birliği toprak
larında yaşayan bütün az nüfuslu halklar için alfabelerin oluşturul
ması kararının alınmasının ardından bu halkların dilinde gazete, 
ders kitabı gibi yayınlar çıkmaya başlamış ve bunlar söz konusu 
halkların dili ile oluşturulacak yazdı edebiyatın da temellerini oluş
turmuştur. 18 Haziran 1925 yılında, yine Komünist Parti tarafından 
kabul edilen kararla "Parti'nin Edebiyat Politikası" belirlenmiş, 
SSCB'yi oluşturan cumhuriyet ve bölgelerde ana dili ile edebiyatın 
geliştirilmesi çalışmaları bu karar doğrultusunda başlamıştır. Daha
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önce yazısı ve yazılı edebiyatı olmayan halkların yazılı edebiyatla
rının kurucuları genellikle Sovyet okullarında öğrenim hayatlarını 
tamamlamışlar, Rus dili aracılığıyla edebiyat ile tanışmışlar ve bu 
yüzden ilk yerli yazar ve şairler Rus klasik edebiyatının etkisi ile 
eserlerini vermişlerdir.

Ekim Devrimi yapıldığında Hakas halkının büyük bir çoğunluğu 
okur yazar değildi. 1925'te Hakas alfabesinin hazırlanmasından ve 
1926'da ilk kitapların ve 1927'de ilk Hakas gazetesi Xml ad'm çık
masından sonra, Hakas yazılı edebiyatının doğması ve gelişmesi 
için de şartlar hazırlanmış oldu.

Bu arada Hakas köylerinde okullar, demekler kurulmuş, bunları 
bitiren gençlerin çeşitli yüksek öğrenim kuramlarına gönderilmesi 
suretiyle Hakas aydın sınıfı oluşturulmaya çalışılmıştır. Köylerde 
yavaş yavaş kütüphaneler, kulüpler, kültür ve sanat evleri kurul
muştur. Bunları Hakas Millî Tiyatrosu'nun, daha sonra da Hakasya 
Yayınevinin kurulması izlemiştir. „

Hakas yazılı edebiyatı oluşurken ilk olarak işlenen türler nazım 
şeklinde olan türlerdir. Fazla okur-yazarlığı olmayan halk arasında 
nazım şeklindeki türlerin okunması ve anlaşılması daha kolay ol
muştur. İlk yazılan nazım şeklindeki yazılı eserler daha çok Hakas 
halk edebiyatındaki halk şarkısı (ir, sarın) ve taxpax adı verilen şiir 
türünün devamı olmuştur. Hakas şairleri, taxpax türünün devamı 
olarak yazdıklan 4-8 dizelik şiirlerini şarkı (ır) olarak adlandırmış
lardır. Örneğin Aleksandr Topanov'un "Xadarçı m  (Çobanın Şarkı
sı)", "İpçt ın (Kadının Şarkısı)", Vasili Kobyakov'tın "Partizatınamın 
m  (Partizanların Şarkısı)", “Çazıdaflar ır (Bozkır Şarkısı)"; Konstan- 
tin Samrin'in "Poomcılar m  (Demgtçilerin Şarkısı)", "Lyotçiktitl ın 
(Pilotun Şarkısı)"; Mixail Arşanov'un “Çiflîs m  (Zafer Şarksı)" vb...

Nazım şeklindeki Hakas sözlü edebiyatı türlerinin tüm biçimsel 
özellikleri Hakas yazılı edebiyatında da 19301u yıllar boyunca sıkı 
bir şekilde korunmuş, aliterasyon, paralelizm, halk edebiyatına 
özgü benzetme ve mecazlar yazılı edebiyatta aynen kullanılmıştır. 
Sözlü edebiyattaki tahpahlar ile yazılı edebiyattaki şür türü Masın
daki temel farklılık daha çok işlenen temalarda ortaya çıkmaktadır.
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Yazılı şiir türünde hayatın her yönüne değinilmiştir. Ekim Devrimi 
ve yeni yaşam şekli sıkça şiirlerde işlenmiştir. Yeni sosyalist yaşam 
tarzının gelişmesi, Sovyet insanının muthı yaşantısı tabiat ile ilişki- 
lendirilerek tasvir edilmiştir.

1927 yılında Ekim Devrimi'nin 10. yılına ithaf edilen ilk şiir antoloji
sinde yayınlanan Hakas şiirleri de bu şekilde olmuştur (On çil sovet 
ülgü, Ust'-Abakan, 1927). Bu antolojide yer alan şiirlerde Ekim Dev
rimi karşısında Hakas halkının duygulan, Hakaslann geçmişteki 
ve devrim sonrasındaki yaşantısı gibi temalar işlenmiştir (Abel'tin, 
Antoşin, Kızlasova 1985: 23-38; Kızlasova A.G., MP.Borgoyakova, 
T.T. Kızlasova, M.A.Kızlasova 1989:4-9).

Nesir türünün Hakas yazılı edebiyatında gelişmesi ancak 19201i yıl
ların sonuna doğru gerçekleşmiştir. Hakas Oblast'mdaki Parti Or
ganizasyonu başkanlığında gerçekleştirilen edebiyat yanşmalanna 
(1931, 1934, 1935) o dönemde yeni yazmaya başlayan yazarlar ka
tılmışlardır. Bunların arasında V.A.Kobyakov, A.M. Topanov, K.K. 
Samrin, A.Î. Kuzugaşev gibi Hakas edebiyatının kuruculan olan 
isimler de vardır.

Bu arada Hakas yazarlan Rus ve başka dünya edebiyatından eserleri 
de Hakas Türkçesine kazandırmışlardır. A.Puşkin, M.Lermontov'un 
şiirleri, M.Gorki'nin, M.Şolohov'un öyküleri ilk çeviriler arasında
dır.

İlk Hakas nesri örneklerinde şürde olduğu gibi Hakas halk edebiya
tının etkileri pek fazla görülmemektedir. Örneğin efsane ya da ma
salların konularından, motiflerinden vb. faydalanılmamış tır. Ancak 
öykülerin dilinde, betimlemelerde, diyalogların kurulmasında vb. 
halk edebiyatı eserlerinin özellikleri sınırlı olarak gözlenebilmekte
dir. İlk Hakas öyküleri daha çok gelişmiş edebiyatların etkileri al
tında kaleme alınmışlardır. Sovyetler Birliği sınırlan içindeki diğer 
halkların edebiyatlarının özellikle Rus edebiyatının geniş etkisinin 
görülmesi Hakas yazılı edebiyatının doğuş yılllan denebilecek olan 
201i yılların sonu ve 301u yılların başındaki dönemin önemli özel- 
liklerindendir.
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A.Topanov, V.Kobyakov, K.Samrin gibi ilk Hakas yazarlarının eser
leri incelendiğinde geniş bir konu yelpazesinin olduğu dikkati çe
ker. Hakas halkının eski zamanlardaki güçlüklerle dolu yaşamı, eski 
yaşam tarzına yergi ve yeni bir rejime, yeni bir yaşam tarzına olan 
özlem ve bu konudaki mücadeleler, Sovyetler Birliği zamanında 
insanların mutlu yaşamları, insanların hayat görüşleri ve düşün
celerindeki değişmeler, yeni hayat tarzı ile ilgili unsurların Hakas 
yaşamına girişi eserlerde en çok işlenen konular olmuş, yeni Sovyet 
insanının karakteri eserlere yansıtılmaya çalışılmıştır.

Hakas edebiyatında öncelikle hayatı, insanların karakterlerini, sınıf 
çatışmalarını irdeleyen, bütün gerçek yönleriyle göstermeyi hedef
leyen sosyalist gerçekçilik akımı benimsenmiştir. Kahramanların 
karakterleri, hayatlarındaki mücadeleler, gerçekçi bir şekilde ve de 
halkın düşünceleri ile ilişkilendirilerek tasvir edilmiştir.

Hakasya'da Devrim öncesinde sanayi gelişmemiş olduğundan 
Hakaslar geleneksel olarak tarım, hayvancılık ve avcılık ile uğraş
mışlar, dolayısıyla Hakas yazarların eserlerinde kahramanlar ço
ğunlukla çobanlar, avcılar ya da "bay"lann yarımda çalışan ırgatlar 
olmuşlardır. 20-40'h yıllardaki Hakas edebiyatında halkların dost
luğu fikrinin pekiştirilmesine yönelik olarak eserlerde sıkça olumlu 
Rus karakterler de kullanılmıştır. Yeni hayat düzenini kurmak için 
mücadele veren kahramanlar da bu dönem edebiyatında sıkça eser
lerde kullanılmıştır.

İlk öykülerde kişilerin karakterlerinin tasviri üzerinde durulma
mıştır. Halk anlatılarındaki gibi olumlu ve olumsuz kahramanlar 
karşı karşıya getirilmiştir. Eserlerde .olumlu kahraman her yönüyle 
iyi kişi iken olumsuz olan hem görünüş hem de karakter bakımın
dan çirkin kişi idi. Halk edebiyatındaki mecaz ve benzetmeler sıkça 
eserlerde kullanılmıştır. Zamanla Hakas yazarlarının bilgi ve tecrü
belerinin artması ile kişilerin görünüm ve karakterlerinin tasvirinde 
de zenginlik göze çarpar olmuştur.

Otobiyografik anlatı biçimi de yeni kurulan Hakas edebiyatının ilk 
urunle nde dikkati çeker. Bu eserlerde yazarlar söz konusu olay
ların tanıklan ve olayların içinde olan kişiler olarak kendi tecrü

34



Hakasya'dan Öyküler

belerinden yola çıkarak yaşadıkları toplumun geçirdiği değişimi 
gözler önüne sermişlerdir. V. Kobyakov'un “Aydo", M. Kokov'un 
“Örinîstîg toğaztğ/ Mutlu Karşılaşma" eserleri, otobiyografik unsur
ların güçlü bir şekilde hissedildiği öykülerdendir (Abel'tin, Anto- 
şin, Kızlasova 1985: 38-50; Kızlasova A.G., M.P.Borgoyakova, T.T. 
Kızlasova, M.A.Kızlasova 1989:7-9).

İlk Hakas piyesleri de 19201i yılların sonunda ortaya çıkmıştır. Bir 
kültür devriminin yaşandığı bu dönemde halka ulaşmada, halkın 
aydınlatılmasında özellikle köylerde kurulan demekler, kulüpler, 
okuma od alan gibi kültür kurumlan büyük rol oynamıştır. Bu pi
yeslerde de daha çok çalışan halkın eski yaşam tarzını yok edip yeni 
bir yaşam tarzına yönelmesi konu edilmiş, piyeslerin merkezinde 
genellikle iki yaşam tarzı karşı karşıya getirilmiştir. Bu durum eser
lerin isimlerine de yansımıştır: "Klass malarıI Sınıf Düşmanlan", 
"Miltıxtafi traktorğa/ Silahtan Traktöre" vb.

1920-1930İU yıllarda yazılan oyunların hepsi de komedi tarzında 
idi, ancak onların öğretici yanı da açık olarak kendini hissettiriyordu. 
Örneğin A. Topanov'un "Xattar utii/ Kadınların Zaferi" adlı piyesin
de her iki unsur da görülmektedir. Bu piyeste kadınların erkeklere 
ve eski hayat düzenine karşı çıkışı konu edilmektedir. Bu yıllarda 
öğrenim en önemli gereksinme idi. Gerekli öğretim alınmadan yeni 
hayat düzenine geçilemezdi. A.M. Topanov'un 1928 yılında yazdığı 
"Ügredlglig çobağ çox/ öğrenim ile Sıkıntı Yok" piyesinde de eğitim- 
öğretimin önemi konusu işlenmiştir.

Hakas oyun yaz arlan, en baştan beri insanların düşünce dünyasını 
genişletmeye, yeni hayat düzenine insanların alışmalarını sağlama
ya önem vermişlerdir. Genç oyun yazarlarının ilk oyun tecrübeleri 
genellikle oldukça basit, sanki doğrudan bir duyuru yapılıyormuş- 
çasına yazılmış ve sahneye konmuştur. Yazarlar hep iyinin kötüyü 
yenmesi fikri etrafında eserlerini yazmışlardır. Bu yüzden oyun 
daha başlarken nasıl biteceğini tahmin etmek pek güç olmuyordu. 
Olumlu karakterler yeniyor, olumsuzlar da yeniliyordu (Abel'tin, 
Antoşin, Kızlasova 1985: 50-56; Kızlasova A.G., M.P.Borgoyakova, 
T.T. Kızlasova, M.A.Kızlasova 1989:9-10).
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301u yıllarda genç Sovyetler Birliğinin sınırlarının ve banşm tehli
keye girmesi ile Hakas şair ve yazarlar eserlerinde sıkça savaşa karşı 
olumsuz tutumlarını gösteren eserler kaleme almışlar, bütün halkı 
savaşa karşı mücadeleye çağırmışlardır. Diğer yandan barışı iste
mekle birlikte Sovyet halkının Sosyalist Sovyet ülkesini korumaya 
hazır olduğunu da eserleriyle ilân etmişlerdir.

1.4.2. Savaş Yıllarında Hakas Edebiyatının Gelişimi 
(19401ı Yıllar)

22 Haziran 1941'de savaşm başlamasıyla Komünist Parti ve Sovyet 
Hükümeti halkın yaşamını savaşa göre şekillendirme, halkı zafer 
için cesaretlendirme gayreti içine girmiştir. Bu dönemde tüm Sov
yetler Birliğinde 1000 kadar şair ve yazar cephedeki ve merkezdeki 
gazete ve dergilere muhabirlik yapmıştır. Ağır savaş yıllan Sovyet 
edebiyatında yeni konuların doğmasına yol açmış, savaş kahraman
larının ve kahramanlıklarının öyküleri edebi eserlerin temel konu
su haline gelmiştir. 2. Dünya Savaşı genellikle Sovyet edebiyatında 
oldukça büyük bir yer tutmuş ve iyi işlenmiştir. Fakat Hakas yazılı 
edebiyatının yeni yeni ortaya çıktığı bu dönemde Hakas şair ve ya
zarlar henüz yeterli ustalığa ulaşamadıkları için özellikle nesir tü
ründe savaş konusunun işlenmesi daha sonraki yıllara kalmıştır.

19401ı yıllan içine alan savaş döneminde Hakasya'da N. Domoja- 
kov, M. Arşanov, j .  Kapçigaşev, İ. Kotyuşev vatanseverce duygula
rın dile getirildiği şiirleriyle dikkati çekmişlerdir. Sovyet halklarının 
dostluğunun savaşa karşı büyük bir güç oluşturması, zafere olan 
inanç şürlerde sıkça vurgulanmıştır. Diğer taraftan cepheye giden
ler ile geride kalanların ruh hali, çektikleri aa, üzüntü ve endişe de 
şürlerde düe getirilmiştir.

Bu dönemde drama türü de oldukça zayıf bir biçimde gelişmiştir. 
Ancak Aeksandr Topanov “Xan üçün xan/ Kana Kan), “Xakas çonnın 
oolğt/ Hakas Halkının Oğlu) gibi tek perdelik oyunlar kaleme almış, 
bu oyunlar Hakas Tiyatrosu tarafından bütün köylerde sahnelen
miştir (Abel'tin, Antoşin, Kızlasova 1985: 57-69; Kızlasova A.G., 
M.P.Borgoyakova, T.T. Kızlasova, M.A.Kızlasova 1989:56-64).
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1.4.3. Savaş Sonrası Donemde Hakas Edebiyatının Gelişimi 
(50-60İ1 Yıllar)

Savaş sonrası dönemde Sovyet Hükümeti ve Komünist Parti, edebî 
eserlerde Sovyet insanının bütün özellikleri ile yer alması, edebiyat- 
toplum ilişkisi gibi konulara önem vermiştir, bu dönemde edebiyat 
konusunda çok sayıda toplantı, konferans ve seminerler düzenlen
miş, genç şairlerin şürlerinden oluşan şiir antolojileri hazırlanması 
karan alınmıştır. 1949 yılında Hakasya'da Yazarlar Birliği'nin şubesi 
kurulmuş, şair, yazar ve bilim adamı Nikolay Domojakov da Yazar
lar Birliğinin sorumlu sekreteri olarak atanmıştır.

Bu yıllarda bütün Sovyet edebiyatında sıkça işlenen konular, Ha
kas edebiyatında da ele alınmıştır. 2. Dünya Savaşı sırasmda halkın 
kahramanca mücadelesi, Komünist Parti'nin halk ile ilişkisi, savaşın 
kötü izlerinin yok edilerek yeniden mutlu ve güvenli hayatı kurma 
çabalan, aydınlık fikirli, komünist felsefeyi benimsemiş yeni bir in
san tipinin yetişmesi gibi konular bu dönem eserlerinde işlenmiş
tir.

Bu yıllarda Hakas edebiyatının bütün türlerinde sosyalist realizm 
akımının özelliklerini tam anlamıyla taşıyan eserler kaleme alın
mıştır. îvan Kotyuşev ve İvan Kostyakov köy hayatının ele alındığı 
öykülerle dikkat çekmişlerdir. M. Çebodayev, S. Çarkov, savaştan 
dönen askerlerin yeni bir hayat kurma mücadelesini, yeni Sovyet 
insanının doğuşunu anlatan eserleriyle dikkat çeken yazarlardan
dır. Bu dönemde nesir alanında ilk Hakas romanı denebilecek olan 
N. Domojakov'un "lraxxt adda/ Uzaktaki Köyde" adlı eseri yayın
lanmıştır.

60Tı yıllarda halkın devrim sonrasında yeni bir hayatı kurma
ya çalışmasını anlatan N. Domojakov'un "Iraxxı aalda/ Uzaktaki 
Köyde", İ. Kostyakov'un "Çtbek Jtur/İpek Kuşak" adlı romanı ve T. 
Baltıjakov'un "Oris", G. Topanov'un “Xara x«s/Kartal" isimli uzun 
öyküleri bu yıllarda kaleme alman daha uzun türlerdir.

50-6011 yıllarda oyun türü de gelişmeye başlamış, Hakas izleyicileri 
M. Kil'çiçakov'un "Xulğalar/Filizler" draması ile "Abalığ xol/ Ayılı
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Vadi" komedisi, S. Çarkov'un "Tasxtl ideende/ Dağın Eteğinde" vb. 
oyun türünden eserlerle tanıştılar. Bütün bu eserlerde Hakas halkı
nın Devrim öncesindeki hayatı, yeni sosyalist hayat düzeninin ku
ruluşu ve buna Hakas halkının katkıları resmedilmiştir.

Bu dönemde çok sayıda şiir kitabı yayınlanmıştır. 1948'de N. 
Domojakov'un, İ. Kotyuşev ve İ. Kostyakov'un şür kitapları, 1955 
yılında Rusça “Poeziya Xakasii / Hakasya Şüri" isimli antoloji ile 
Abakan'da “Xakas poeziyazımfi antologiyazt / Hakas Şüri Antolojisi" 
isimli antolojiler yayınlanmıştır.

Hakas şiiri daha çok yurt sevgisi, insanların kendilerini vatan için 
feda etmeleri, savaş yıllarında halklar arasında kurulan ve pekişen 
dosüuk, banş için verilen mücadele gibi konulara yönelmiştir. Şair
ler halkların dostluğunu, barışı pekiştirmeye çağıran şürler kaleme 
almışlardır. Bu dönemde şürin yapısında da değişiklikler olmaya 
başlamış, şairler geleneksel halk şiirinin özelliklerinden daha çok 
Rus ve diğer komşu edebiyatları takip ederek bu edebiyatlarda
ki şür biçimlerini benimsemişlerdir (Abel'tin, Antoşin, Kızlasova 
1985: 70-115; Kızlasova A.G., M.P.Borgoyakova, T.T. Kızlasova, 
M.A.Kızlasova 1989: 64-68).

1.4.4. Sovyetler Birliğinin Son Dönemlerinde Hakas Edebiyatı 
(70-80Tİ Yıllar)

Hakas Edebiyatı, Komünist Parti çizgisinde ve edebiyatın halka 
hizmet etmesi gerektiği düşüncesi temelinde gelişmesini sürdür
müştür. Komünist Parti'nin 24. ve 27. şuralarında edebiyatın halkın 
yaşantısı ile ilişkisini pekiştirmesi, sanat düzeyinin yükseltilmesi, 
edebiyatın öğretici yönünün geliştirilmesi, yeni yeteneklerin des
teklenmesi kararlan alınmıştır. 1980'li yıllardaki Komünist Parti ku- 
rultaylannda ve şuralarında ise o günkü Sovyet yaşantısının çağın 
gereksinimlerine göre geliştirilmesi, Sovyet halkının edebiyatının 
da halkın yaşantısına uygun olarak ilerlemesi ve edebiyatın halkın 
manevi bakımdan gelişmesine hizmet etmesi gereği konulan üze
rinde durulmuştur.

70-80'li yıllarda Hakas edebiyatında farklı konularda pek çok sa
natsal deneme, öykü, uzun öykü türünde eserler yayınlanmıştır.
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Bunlarda genellikle eski ve geleneksel yaşantı resmedilerek bugün
kü entellektüel kahraman tipinin oluşum süreci gözler önüne seril
miştir. Özellikle uzun öykü türü bu dönemde daha çok işlenmiştir. 
Örneğin N. Tinnikov'un "Kün suzında/ Gün Işığında", "Tirig kızı 
ölbeceü/ Yaşayan Kişi Ölmez" uzun öykülerinde o günkü mutlu ha
yata uzanan yol gösterilmiş, söz konusu döneme kadarki insanlar 
arasındaki ilişkiler, yaşantılarındaki güçlükler ve insanın giderek 
gelişmesi anlatılmıştır. Hakas halkının yaşantısı 301u yıllardan 801i 
yıllara kadar getirilerek öykülerin kahramanlarında Sovyet insanı 
tipinin doğuşu ve gelişimi açıkça gözler önüne serilmiştir.

Bu yıllara ait eserlerde kadının toplumsal hayatta genişleyen ve ge
lişen rolü, yeni Sovyet hayatına katkıları ve Sovyet hayat düzeninin 
kadının toplumsal konumunun yükseltilmesindeki rolü de geniş öl
çüde işlenen konular arasmdadır.

N. Tinnikov, F. Bumakov, N. Tyukpiyekov, G. Kazaçinova, V. Tata- 
rova, M. Turan gibi yazarlar, öykülerine konu ettikleri kişilerin ka
rakter yapılarını ailede, işte, arkadaşlarıyla ilişkilerinde resmederek 
bu kişilerin fikirleri ve aileye, arkadaşlığa, işe yaklaşımlarını gözler 
önüne sermişlerdir. İnsanın mutluluk ve zenginlik içinde yaşama
sının ancak emek ile mümkün olacağı, işine emek veren insanların 
toplumda da daha fazla sevileceği, kabul göreceği fikri işlenmiştir.

Andrey Hallarov'un "Akay" adlı uzun öyküsünde bir gencin okulu 
bitirdikten sonra hayatını ne şekilde devam ettireceği konusundaki 
arayışları anlatılmaktadır. Akay karakterinde o günkü Hakas genç
lerinin karakteri, düşünce biçimi, endişeleri temsil edilmektedir. 
Galina Kazaçinova'nın "Toy" öyküsünde ise Mayra Vladimirovna 
ve Tais karakterlerinde Sovyetlerin kurulmasıyla ortaya çıkan yeni 
hayat düzeninin oluşmasında emekleri olan farklı kadm tiplemeleri 
yer almaktadır.

Hakas halkının diğer Sovyet halkları ile birlikte 2. Dünya Savaşmda 
gösterdiği kahramanlıklar da bu dönemde ele alman konulardan
dır. İ. Kostyakov'un "Çtbek xur/ İpek Kuşak" adlı romanı savaş yıl
larında cephe ve cephe gerisindeki hayatı anlatmaktadır. Paskir ile
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Beyaz Rus Galya'nın arasındaki aşk ile halklar arasındaki dostluğa, 
gençlerin arasında milliyet kavramını aşan sevgi bağlarının oluşma
sına dikkat çekilmiştir.

N. Tinnikov'un "Kavristîti kögleri/ Kavris'in Şarkıları", F. 
Bumakov'un "Pora tay tıatıctm/ Bora Tay Dostum", K. Nerbışev'in 
"Adı çox soldat/  İsimsiz Asker", "Arton", Andrey Xallarov'un "Xalas 
tadii/ Ekmek Tadı", "7onde/Tepede" öyküleri savaş yıllannda çeki
len acılan anlatmaktadır.

Toplumsal hayattaki bozukluklar da bu dönem eserlerine konu 
olmuştur. Örneğin İ. Topoyev'in "Tuğannar/Akrabalar" isimli öy
küsünde gençlerin maddi değerlere, eğlenceye, içkiye gösterdiği 
düşkünlük ve kendi gelenek ve göreneklerinden uzaklaşması an
latılmaktadır.

Sovyetler Birliğinin son yıllannda her dönem olduğu gibi V. İ. Lenin 
sevgisini ortaya koyan şürler yarımda halkın yaşantısı, tabiat, belirli 
kişiler üzerine şiirler de yazılmıştır. Bu şürlerde Hakas halkının ya
şantısında ve ülkesinde ortaya çıkan değişiklikler, o günkü insanın 
düşünce yapısı ortaya konmaktadır.

Bu yıllarda Sayan-Sus Hidroelektrik Santralinin açılması Hakaslar 
için heyecan verici bir gelişmedir. Santralin inşasında, yine bu yıllar
da faaliyete geçen Sayanmramor mermer ocağında çalışan işçilerin 
anlatıldığı şiirler de bu dönemde kaleme alınmıştır. M. Çebodayev, 
M. Bainov inşaat işçileri, madencileri, ağaç işçilerini, çobanlan konu 
alan şiirler yazarken N. Tinnikov bu dönemde doğanın güzelliği 
ve korunması ile ilgili şiirler kaleme almış, M. Kilçiçakov ise halk 
masallarını yeniden ele alarak çocuklara öğretici şiirler yazmıştır. 
Valeriy Maynaşev de 701i yıllarda şiir alanında en tanınmış isim
lerdir. Onun şiirlerinde Hakasya manzaralan, geleneksel Hakas 
yaşantısı, köy hayatı büyük yer tutmuştur. Onun "İrberı of/Kekik 
Otu" ve "KöSk santiarı! Tarlaların Sesi" şiir kitaplarında şürlerin li
rik kahramanı Sovyet insanıdır. Onun geçmiş, bugün ve gelecek ile 
ilgili düşünceleri, endişeleri Maynaşev'in şiirlerine konu olmuştur. 
Maynaşev, çeşitli benzetme ve karşılaşhrmalan ustaca kullanmış, 
eserlerinde kullandığı zengin dil ile dikkati çekmiştir.
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70-80İİ yıllar drama türünün de en çok gelişme gösterdiği yıllar
dır. Tiyatro eseri türünde de Hakas halkının eski yaşantısı, halkların 
dostluğu en sık işlenen konulardandır.

Bu yıllarda kaleme alınmış olan M. Kilçiçakov'un "Tîrügen tastar/ 
Dirilen Taşlar" oyununda özgürlük için mücade veren Hakas ve 
Rus kahramanların dayanışma içinde mutlu bir yaşantıya kavuşma
sı anlatılır.

70Ti yıllarda S. Çarkov'un yazdığı piyesler izleyicilerin ilgisini çek
miştir. Çarkov'un "Tasxıl ideende/ Dağ Eteğinde" piyesi Abakan- 
Tayşet demiryolunun inşaasında çalışan işçilerin aralarındaki iliş
kileri, tartışmaları, gülünç durumları konu almaktadır. Çarkov'un 
„Aydofl“ adlı oyununda Hakas halkının devrim çalışmalarına katıl
ma süreci konu edilmiştir. Eserde zengin ve fakirler arasındaki sınıf 
çabşmalan, fakir halkın bilinçlenme süreci anlatılmaktadır.

Bu dönemin ünlü oyun yazarlarından biri olan Valentina 
Şulbayeva'mn eserlerinde ise o güne ilişkin sorunlar, insanların 
karakterlerinin çeşitli yönleri ele alınmaktadır. "Samalbaan sarın! 
Söylenmemiş Şarkı", “Çurtas salğağında/ Hayat Dalgasında", "Sun 
müüzî/ Geyik Boynuzu" gibi piyesleri insanın karakterlerinin çeşitli 
yönlerinin ortaya konduğu, o günkü hayatın eksik ve olumsuz yön
lerinin irdelendiği eserlerdir.

Konularını Hakas halk edebiyatından alan çok ünlü oyunlar da bu 
dönemde ortaya konmuştur. Bunlardan en önemlisi A. Kotojekov'un 
“Abaxay Paxta" adlı trajik oyunudur (Abel'tin, Antoşin, Kızlasova 
1985: 117-158; Kızlasova A.G., M.P.Borgoyakova, T.T. Kızlasova, 
M.A.Kızlasova 1989:155-169).

1.4.5. Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Sonra Hakas Edebiyatı 
(1990-2000'li Yıllar)

Sovyetler Birliğinin dağılması ile ekonomik ve sosyal alanda mey
dana gelen karmaşa ortamı edebiyatı da etkilemiştir. Hakas edebi
yatında bu ortam hem yazarların eserlerinin içeriğine yansımış hem 
de yazarların eserlerini yayınlama olanaklarını etkilemiştir. Örneğin 
1998-1999'da bir tane bile Hakas Türkçesinde edebî yayın yapılma
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mıştır. Buna sebep olarak Hakas Türkçesi ile yapılan yayınların ge
lir getirmemesi, devlet ya da özel girişimcilerin maddi yardımını 
gerektirmesi gösterilmektedir (Borgoyakova 2003: 36). 2001-2005 
yıllarını kapsayan Devlet Programında edebiyat da dahil olmak 
üzere kültürel faaliyetlerin her türünün desteklenmesi hedeflenmiş 
(Borgoyakova 2003:44), ancak 2005 yılına kadar olan programa rağ
men edebiyat alanında pek fazla gelişme kaydedilmemiştir. Henüz 
bölgenin cumhuriyet statüsünde bulunmadığı ^öOlarda bile Ha
kas Türkçesinde 100'e yakın farklı yayın yapılırken ve yine bu yıllar
da çıkmaya başlayan Ax tasxıl edebiyat dergisi Sovyetler Birliği'nin 
son dönemlerine kadar Hakas yazar ve şairlerin eserlerinin yayıl
masına hizmet edereken, bugün cumhuriyet statüsü kazanmış olan 
Hakasya'da Hakas Türkçesinde tek tük yayın yapılır olmuş, Ax 
tasxıl ve 70 yıldır işlevini sürdüren Hakas Yaym Evi kapatılmıştır 
(Sul'trekov 2004:3).

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen günümüz Hakas yazar ve şairle
ri edebiyatın çeşitli türlerinde günümüz yaşantısına dair sorunları 
işledikleri eserlerinin yaym faaliyetlerini kısıtlı imkanlarla sürdür
meye çalışmaktadır.

Son dönem Hakas edebiyatının en tanınan ve sevilen yazar ve şair
leri arasında, uzun öykü ve şiirleriyle Valentina Tatarova, çocuklar 
için yazdığı öyküleriyle Galina Kazaçinova, kısa ve uzun öykü tü
ründeki eserleriyle Andrey Xallarov (Kızıçakov), Sergey Karaçakov, 
Oleg Şulbayev, öykü ve tiyatro eseri türündeki eserleri ile Aleksandr 
Kotojekov (Çapray), Valentina Şulbâyeva, şürleriyle de Gennadiy 
Kiçeyev sayılabilir.

1.5. İlya Prokopyeviç Topoyev
Bir başka çağdaş Hakas yazan Anatoliy Sul'trekov, Hakas yazar
lar ve eserleri ile ilgili izlenimlerini yazdığı eserinde şöyle der: 
"Hakasya'da karşılaştığınız birine 'İlya Topoyev kimdir?’ diye sordu
ğunuzda, hemen gülümsemeye başlar..." (Sul'trekov 2002:164). Bu 
gülümsemeyi yaratan Topoyev'in öykü ve oyun türünde kaleme 
aldığı eserleridir. Topoyev, yaym hayatına başladığı gençlik yılla-
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nndan itibaren Hakasya'da özellikle mizahi öykü ve komedi türün
deki oyunları ile tanınmış, bugün orta yaş çağını yaşamakta olan 
yazarlardan biridir.

Rusya Yazarlar Birliğinin ve Rusya Gazeteciler Birliğinin de üyesi 
bulunan İlya Prokopyeviç Topoyev, Hakasya Cumhuriyeti'nin Askiz 
Rayonundaki Hızıl Ağban köyünde 13 Ağustos 1954 yılında, çoban 
bir babanın altı çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Çocukluk 
yıllarını köyünde ilkokula giderek ve babasına çobanlıkta yardım 
ederek geçiren İlya, ortaöğrenimini İs Piltiri köyündeki okulda 1972 
yılında tamamladı. Okulu bitirdikten sonra iki yıl Çukotka'da as
kerlik görevini yaptı. Askerliğini tamamladıktan sonra, Abakan'da 
bir ayakkabı fabrikasında çalıştı. 1976 yılında Abakan'daki Pedagoji 
Enstitüsüne girdi. Enstitüde okurken "Tan Solbanı (Sabah Yıldızı)" 
adlı edebiyat demeğinin çalışmalarına katıldı. Bu süreçte genç yaza
rın kabiliyetini hissederek bir yıl sonra Moskova'daki A.M. Gorkiy 
Edebiyat Enstitüsüne gönderdiler. 5 yıllık öğrenimden sonra 1982 
yılında Abakan'a döndü. Abakan'da "Lenin çolt" gazetesindeki yazı
larıyla İlya Prokopyeviç Topoyev yazarlık yaşamına başladı. Onun 
konusunu sıradan olaylardan alan, hicvedici öyküleri öncelikle Ha
kas edebiyat dergisi olan “Ax tasxtl"da çıkmaya başladı.

Gazetede çalışırken 1991 yılında ilk kitabı olan çocuklar için yazdığı 
kısa öykü ve masallardan oluşan"Xöyfzfc Mirgenek (Kurnaz Mirgen- 
cik)" adlı kitabını çıkardı. 1992 yılında yine kısa öykü ve hayvan 
öykülerinden oluşan "Tuğannar (Akrabalar)", 1997 yılında mizahi 
öykülerini bir araya getirdiği “Honaltah ödfk (Geveze)", 2005 yılında 
ise yine çocuklar için yazdığı öykü ve piyeslerini bir araya getirdiği 
"Sın Nancılar (Gerçek Arkadaşlar)" kitabını yayınladı.

Gazetede çalıştığı yıllar içinde müzikal komedi "İkentiy"i yazdı. Bu 
oyun 1996 yılında Hakas Millî Tiyatrosunca sahneye konuldu.

Bugüne kadar yayınlanmış olan dört öykü kitabı yarımda Topoyev'in 
"Hakas çirî" gazetesinde, "Ax tasxıl" ve "Xan tigîr" edebiyat dergile
rinde, okul kitaplarında yayınlanmış çok sayıda Hakasça öykü ve 
piyesi vardır. Öyküleri Rus dilinde de Hakasya'mn Rusça yayın ya
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pan çeşitli gazete ve dergilerinde yayınlanmaktadır. İlya Topoyev 
halen Hakasya'nın Hakas Türkçesinde yaym yapan tek gazetesi 
olan "Hakas çirF nde çalışmakta, bu gazetede düzenli olarak maka
leleri, röportajları, kısa öykü ve piyesleri yayınlanmaktadır (Viçuja- 
nina 2000:119-122; Taskarakova 1999:151-153; Kızlasov, Tugujekova 
1997: 70).

1.6. İlya Topoyev'in Eserlerinin Dil Özellikleri
İlya Topoyev'in eserlerinin başlıca dil özelliği İlya Topoyev'in gün
lük konuşma dilini neredeyse tamamen yazı diline yansıtmasıdır. 
Bunun sonucu olarak eserlerine yansıyan dil özellikleri şöyledir.

1. Kendisi Sagay olan Topoyev'in öykülerinde Sagay ağız özellikleri 
hemen hissedilmektedir.
a. Topoyev'in öykülerinde yönelme durumundaki 1. ve 2. teklik 

kişi zamirleri mağaa "bana" ve sağaa “ sana" zaman zaman Sagay 
ağzındaki gibi megee, segee şeklindedir: "Mâgse. ÇO, xaydii dee polçat- 
sınnar anda... / Bana ne, ne yaparlarsa yansınlar orada." (Xonaltax 
ödık,25); “Na segee! Al sana!" (Xofialtax ödık, 13); "Noyma, megee 
külçezin me?lNe, benimle dalga mı geçiyorsun!)" (Xonaltax ödık, 
30) vb.

b. 1.Teklik kişi bildirme eki standart dildeki -pın/pîn yerine Sagay 
ağzındaki gibi sıml-sim  şeklindedir: "Ço, min alkaşsım. şto-li? /Ne 
yani ben alkolik miyim?" (Xoflaltax ödık, 8) vb.

c. Emir 1. çokluk kişi şekli standart dildeki -eener yerine Sagay ağ
zındaki gibi -eeler şeklindedir: "Panp, öleenneml sox pireelerü Gi
dip balık yavrularını dövelim" (Xofialtax ödık, Xıyğa Palıx, 134)

d. Zaman zaman standart dildeki söz varlığı yerine Sagay ağzma 
has söz varlığı kullanılmaktadır. Edebî dildeki olaüay « basit, 
sade; basitçe, sadece » sözcüğünün yerine kullanılan oynağı (Ay- 
das oollar), îlgör "raf" yerine tasxax, toû- "üşümek" yerine sınx-, 
(Pırom tasata Kamis!), noo nime "ne" yerine noyma (Pırom tasata 
Kamis!, Sin pazınğazın ma?), iney "yaşlı kadın" yerine kullanılan 
öreken (Defisit) sözcükleri Topoyev'in eserlerinde görülen Sagay 
ağzma özgü söz varlığının örnekleridir.
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2. Topoyev'in öykülerinde farklı Hakas gruplarından olanlar da 
kendi ağız özellikleriyle birlikte öyküde yerini alır. Örneğin "Xula- 
tay usxutı kilgende"de Xulatay'm karşılaştığı inşaat işçilerinden Şor 
olan "ş" ağzıyla ve Şorlara has kelimeleri kullanarak, Sagay olan Sa
gay ağzıyla konuşur. Şira rayonundan olan Kaça ise anadilini bil
mediği için konuşmaz, öyküde Şor olan Arkaşa'mn konuşmasına;

"Şen, xanndaş, xaydağ xtntğ aytçaztfi, pir daa nime ux pol- 
badıml Sen, kardeş, ne kadar tuhaf konuşuyorsun, hiç
bir şey anlayamadım"

örneğinde olduğu gibi Şor ağznın bütün özellikleri yerleştirilmiş
tir: sin "sen" yerine şen, xartndas "kardeş" yerine xartndaş, çooxtan- 
"konuşmak" yerine ayt-, oflrta- "anlamak" yerine ux- kelimelerinin 
kullanılması gibi. Yine Taştıp'tan, Sagay Türkçesinin Beltir ağzının 
yaygın olduğu bölgeden olan karakterin konuşmasma bu bölge için 
tipik olan vasıta hali şekli yerleştirilmiştir: minnefl "benimle" yerine 
minimefl.

"Pasta pozt minîmefi xada çey tsçe/ başkan bizzat benim
le birlikte çay içiyor" (Xonaltax ödîk, Kirtistig kızı, 59)

3. İlya Topoyev'in öykülerinde yazarın konuşma dilini yazıya aynen 
yansıtmasının bir sonucu olarak "aynı cümle ya da söylem içinde iki 
dilin bir arada kullanımı" olan kod kaydınmına sıkça rastlanmak- 
tadır. İlya Topoyev'in çocuklar için yazdığı öykülerinin dışında, 
hemen hemen bütün öykülerinde kod kaydınmının çeşitli türlerine 
rastlanır. Aslında Topoyev'in bu tür kullanımları dile yansıtması
nın sebeplerinden biri de Hakas halkını kendi dilini daha dikkade 
kullanmada uyarmak istemesidir. Özellikle dil meselesini çözme
ye çalışan ve dili en iyi şekilde kullanmaları gereken aydın kesimin 
bolca kod kaydınmı yaptığı, dili Rusça kelimelerden temizleyelim 
derken kendi aralarında anlaşmazlığa düşüp Hakasça sözleri dil
den çıkanp Rusça kelimeyi almayı kabul ettikleri “Suslik" adlı öykü 
bu bakımdan dikkate değerdir. Örneğin bir bilim adamı şöyle bir 
öneride bulunuyor:
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"Miti predlagayu. rgg tnında sanay la tadarlar çıılıs pargatı- 
da. na xakasskom razgovarivat'. Atovsegda satmûyeler xa- 
zax la tilînen parçalar /Ben predlagayu [teklif ediyorum], 
ras [bir kere] burada bütün Tatarlar toplandık, na xa- 
kasskom razgovarivat' [Hakasça konuşmayı]. A to [yok
sa] vsegda [her zaman] sobraniye'ler [toplantılar] sadece 
Rus diliyle yapılıyor. " (Suslik)

İlya Topoyev'in eserlerinde sadece öykü kahramanlan değil, doğru
dan yazann dilinden yine güldürücü bir üslupla yazılmış önsözün 
de kod kaydınmına rastlanır. Çünkü bu bir Hakas entelektüelinin 
doğal konuşma biçimidir:

"Miti tizeil kirek polza, xazax taa tîlîneü mogu tîlbtrirge /
Ben ise gerekli olduğunda Rus diliyle de gevezelik 
mogu [edebilirim]." (Xonaltax ödîk, Sös alnı, 5)
"E-e sağınıbıstım, prostoy çontıafi çooxtazarğa kiregök./
Eee, düşündüm de, prostoy [sıradan] halkla da konuş
mak gerek." (Xonaltax ödık, Sös alnı, 5)

4. İlya Topoyev'in öykülerindeki figürler farklı dilsel grupların fark
lı dil davranışlarını gerçekçi bir şekilde yansıtırlar. Yaşlı kuşak Rus
ça kelimeleri Hakasçanm fonetik yapışma uydurarak kullanırken, 
eğitimli orta kuşak Rusçaya ait öğeleri diğerlerine göre daha sık 
Hakasça içine yerleştirir. Şehirde büyüyen özellikle etnik bakımdan 
kanşık ailelerin çocuklan ise Hakasçayı hiç bilmez.

5. İlya Topoyev'in öykülerinin dil özelliklerinden birini de günlük 
konuşmanın bir parçası olarak küfür tonunun kendini göstermesi 
oluşturur. Aytıa, yabıl, preklet, sosxa, sjcotina, anmaa, çitpes vb. küfür 
sözleri sıkça karşımıza çıkar:

“-Tur, aytıa! Sosxa! Kicee pazox tıxxazın ma? /Kalk, iblis! 
Domuz! Dün yine mi zıkkımlandın?" (Xayxastar)
“-Sağamox par toğısxa! Preklet! / Hemen işe git! Lanet 
herif!" (Xayxastar)
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"-Skotina! Çadıp algazıti, tur tavay! /Öküz! Yattın işte, 
kalk haydi!" (Sax çurtas)
"-Oortcuc, aûmaa! /Uzak dur, aptal!" (Ötîg tabıs)
"-Aar çil, çitpes! /İlerle, gerizekâlı" (ötîg tabıs) vb.
"Ol, yabıl, xırimda tunp, çoo ırsayça. / O, şeytan, yanımda 
durup, fena halde sırnaşıyor" (îkıster)
"Gazirovkaa daa izir parça, skotina! / Gazoz içince bile 
sarhoş oluyor, öküz!" (Sax çurtas)

1.7. İlya Topoyev'in öykülerinde Hiciv ve Mizah

İlya Topoyev, öykülerinin hemen hepsinde Hakas halkının hayatın
daki olumsuzlukları, Hakas halkının genel karakterinden kaynakla
nan talihsiz durumları muhakeme eder. Eleştiriyi içeren mizahçı bir 
tutumla günlük hayata dair konulan ele alır.

Yazar öykülerinin çoğunda mizah yoluyla ve çoğunlukla tersinme 
(ironi) ile yani söylediğinin terini kastederek alkol alışkanlığını eleş
tirir. Örneğin Çir ibîre çonx/ Dünyanın Çevresinde Seyahat)'ta alko
likleri "kahraman halk" ilân ediyor:

"Bazen ben bu içki içenlere acıyorum. Onlan ne hallere 
sokuyorlar, Tanrım. Belediye içki satılmasma izin vermez, 
polisler onlan gözetim evine kapatır, bir sürü toplumsal 
organizasyon onlara karşı seminerler verir, gazeteler, der
giler onlan "öldürür". Kimya sanayi içenlere böcek ilacı, 
cam temizleyicileri içirir. Fakat yine de içici kahraman 
halk dayanır. Ne kadar kınlsalar da, bu bahadırlar tüken
mez.
Ben bizim köydeki Terentiy Dayıma hayranım. Ne kadar 
akıllı bir adam! Büyük bir başkan olsam ona bir nişan ya 
da madalya takardım. Buna ek olarak dayıma "İçici halk 
kahramanı" unvanı verirdim. Gerçekten de layık bir in
sandır. Bazen parama acımayıp bir anıt falan mı diksem 
diyorum. Siz şimdi soracaksınız, ne yaptı senin dayın 
diye. Ooo, harika bir insandır o. Sağlam karakteri ve sağ
lam yüreğine hayranım onun.
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Terentiy Dayım, çocukluk çağlarından itibaren içki içmeye 
başladı. O küçüklüğündeki fikrini ve yolunu hiç değiştir
medi. Bazıları bir içki içiyormuş gibi, bir içmiyormuş gibi 
yaparlar. Hatta, bazen halkın önünde gülünç duruma dü
şüp, bir de sabahlan spor yapıp koşarlar. Dayım ise öyle 
oynak karakterlileri sevmez. Onlan küçümseyerek "Za
yıflar!", der, yeni hazırladığı içkisini içerken. Dükkândan 
almaz o: "Yazık millete" der, "zaten içki yetmiyor insan
lara, ben onların ağzından mı alayım içeceklerini? Buna 
yüreğim razı olmaz, bu yüzden kendim yapanm".
Dayım içki yapma konusunda çok usta bir insandır. Her 
şeyden yapabilir. Kazandan içki damıtmak veya votka 
üretmeye karar verirse dükkândan böcek ilâa ya da zamk 
alır. Sonra, evinde bir takım kimyasal deneyler yapıp bun
lardan içilecek ispirtoyu çıkarır. Kimseye de göstermez.
Şimdi bir düşünürseniz, dayım ilkokul dördüncü sınıfı 
zar zor bitiren bir insan. Kimya, fizik dersleri hiç görmedi, 
ama bakın ne deneyler yapıyor. Ben onuncu sınıfı bitirdi
ğim halde öyle şeyler yapamıyorum." (Çir ibire çonx)

İlya Topoyev'in öykülerinde Hakas Türkçesinin nesillerden nesille
re iletilememesi, özellikle şehirli gençlerin artık kendi diline ve kül
türüne yabancılaşmış olması, dili en doğru kullanacağı düşünülen 
Hakas dilcilerin bile dili çoğunlukla günlük hayatta kullandıklan 
Rusça ile kanştirarak konuşmaları, aralarında ağız farklı olan Ha
kas alt etnik gruplarının aralarında düştükleri anlaşmazlık yüzün
den dilin kullanımında ortaya çıkan aksaklıklar ve farklı alt etnik 
grupların standart türde yazılmış yayınlara ilgisizliği de eleştiril
mektedir. Örneğin "Apsax kızı (İhtiyar)" adlı öyküde Sirtok apsax'ın 
Rus doktorla evli kızmdan olan torunu hiç Hakasça bilmediği gibi 
büyükanne ve babasına "kara" oldukları için yanaşmaz (Tuğannar, 
16). Yine "Toy (Düğün)" öyküsünde Roberfin şehirden, "kültürlü 
bir aileden" köye getirdiği gelin, Hakasça bilmediği gibi büyük bir 
şaşkınlık içinde gelir gelmez evdeki herkesi dışan çıkanp temizli
ğe koyulur (XoAaltax ödik, 53). "Pasxacıl ağınğ (Tuhaf Hastalık)"da 
Kırlignekov'un şehirli kız arkadaşı onunla sadece Rusça konuşur.
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"Sağaartçan tura (Ayıltma/Gözetiın Evi)" öyküsünde Rusya'da bel
li bir miktarın üzerinde alkol alanların kapatıldığı "gözetim evi" 
diyebileceğimiz yerde çalışan polis, aşın alkol aldıklan için bura
ya düşen arkadaştan ile görevi bitene kadar onlann tüm ısrarlan- 
na rağmen Rusça konuşur. Ancak ertesi günü "gözetim evi"nden 
ayrıldıklarında Hakasça konuşmaya başlar (XoAaltax ödlk, 76-77). 
“Xulatay usxun kilgetıde (Hulatay Uyandığında)" öyküsünde Ha
kas masal kahramanı Xulatay yüzyıllarca uyuduktan sonra uyanır. 
Gezerken Hakas inşaat işçileri ile karşılaşır. Dil onun devrine göre 
değişmiştir. İşçilerden biri onunla konuşamaz. Çünkü Şira rayo- 
nundandır. Yani dil bakımından Ruslaşmanın daha ileri olduğu 
Kaça soyundan. Xulatay insanın nasıl kendi dilini bilmeden yaşa
yabildiğine hayret etse de işçiler, "ne var ki Rusça konuşuyor" der
ler (Xonaltax ödîk, 103-106). "Çır ibire çonx (Dünyanın Çevresinde 
Seyahat)" öyküsünde alkolü fazla kaçınp sızıp ayılma zinciri içinde 
bilinçsizce bütün Rusya'yı, hatta Orta Asya ve Japonya'yı gezdikten 
sonra memleketine dönen Terentiy Dayı Moskova'da tesadüfler so
nucu dünürü Kondır ile karşılaşır. Kondır Hakasça konuşmaya su- 
samışçasına hep Terentiy ile Hakasça konuşmaya gayret eder. Artık 
Rus nüfus içinde, hem de Moskova'da yaşayan çocuk ve torunlan 
ile Hakasça konuşamamaktadır. Oysaki Terentiy Dayı içki içer iç
mez Rusça konuşmaya başlar (Xonaltax ödîk, 107-111). Hakaslann 
alkollü iken sarhoşluğun da etkisiyle kötü bile olsa Rusça konuşma 
eğilimi "îkJster (ikizler)" öyküsünde de görülür. Her zamanki gibi 
otobüse binip arkadaşlarının evine içip eğlenmeye giden Matolay 
otobüste hayali ikizi ile karşılaşır. Tamamen sarhoş olan bu ikiz, 
etrafmdakileri rahatsız etmekte, Matolay bu hayali ikiz kendisine 
benzediği için utanç duymaktadır:

"Bu iblis konuşup duruyor, insanlarla tartışıyor, gel ge
lelim bir de Rusça konuşmaya çalışıyor. İyi konuşabilsey- 
di bari...-Ey Matolay sen nereye poyexal [gittin]!, of iblis, 
benim adımı da biliyormuş. Fakat duysam da dönmüyo
rum. -Ya tepya spraşifayu... [Sana soruyorum]" (Xonaltax 
odlk, 113-114).
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Dil durumunun en açık olarak eleştirildiği öyküsü "Suslik"tir. Bu 
öyküde Hakas dilciler dil hakkında bir toplantı yapmaktadırlar. 
Toplantının başkanı "Hakasya Cumhuriyeti'ni kurduk ama Hakas- 
ça konuşan kimse yok" diyerek toplantıyı açar ve dilcilerin bu ko
nudaki önerilerini sorar. Bunun üzerine bir dilci yanm yamalak Ha- 
kasçasıyla bütün toplantıların Rusça yapıldığım, toplantıda sadece 
Hakaslar bulunduğuna göre toplantının Hakasça yapılmasını teklif 
eder. Toplantının ikinci gündem maddesi dildeki Rusça kelimelerin 
yok edilmesidir. Bir dilci lafı örke kelimesine getirir. Bu, Hakasya'da 
standart türde örke, ağızlarda çıxlaas ve çoraxa adıyla bilinen dağ sı
çanının adıdır. Başka bir dilci, dile sürekli Sagay kelimelerinin so
kulmasından duyduğu rahatsızlığı belirterek Sagay kelimelerinin 
çokluğundan Hakas gazetesini okuyamadıklarım belirtir. Bir baş
kası, anlamadıklarından değil, istemediklerinden Hakas gazetesini 
başka grupların okumadığım belirterek çıkışır. Sonra yine örke keli
mesine dönerler. Bilim adamı kendi köyünde herkesin bu hayvanın 
çoraxa olarak bilindiğini örke derse kendisini kimsenin anlayamaya
cağım ve neden kendilerinin örke kelimesini kullanmak zorunda ol
duğunu anlamadığım belirtir. Başka birisi "Çoraxa da nereden çıktı" 
diyerek kendi köyünde herkesin bu hayvanı çıxlaas olarak bildiğini 
söyler. Aynca bu örke sözünün dile muhtemelen Kaçalar tarafından 
sokulduğunu, Kaçalann dile türlü türlü sözler sokup sonraendile- 
rinin de anlayamadığım belirtiyor. Başkan da tartışmalara bir son 
vermek, bütün Hakas gruplarının bu konuda rahatsızlığını ortadan 
kaldırmak için "örke" kelimesinin dilden çıkarılarak Rusça suslik 
kelimesinin kullanılmasını teklif eder. Herkes sus pus olur. Rusça 
kelimeleri dilden çıkarmak için yapılan toplantı sonunda Hakasça 
kelime dilden çıkanlıp yerine Rusça .kelime alınmıştır.

1.8. İlya Topoyev'in Öykülerinde Hakaslar
İlya Topoyev'in öykülerinde temel figürlerin hemen hepsini "Ta
darlar" yani Hakaslar oluşturmaktadır. "Xazaxtar (Kazaklar)" yani 
Ruslar ise ancak fonun bir parçasını oluşturan çok geride kalmış yan 
figürlerdir. Örneğin otobüste giden yolculardan biri, bekleme salo
nunda bekleyen kadın vb.
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İlya Topoyev'in öykülerinin şahıs kadrosunu genellikle Hakaslar 
ve dil özelliklerine bakılırsa Sagaylar oluşturur. Başka gruplardan 
Hakaslar Suslik, Xülatay Usxun Kilgende gibi öykülerde diğer grup
lar farklı dilsel davranışları ile bulunurlar. Topoyev'in öykülerinde 
şahısların milliyeti belirtilmiyor ise de şahısların adlan onların mil
liyetini genellikle yansıtır.

XX. yüzyılın başlarına kadar Hakaslar genellikle Hakasça adlar al
mışlar, Rusça isimler onlara ancak vaftiz sırasında verilmiş ve ge
nellikle de ancak kâğıt üzerinde kalmıştır. Rusça isimlerin bir kısmı 
da Hakasçanın ses sistemine öyle uydurulmuştur ki, çoğunlukla 
ismin Rusça orijinali anlaşılamayacak ölçüde değişmiştir. Ancak 
1920'li-301u yıllara geldiğinde Hakaslarda ad verme geleneği değiş
miş, Rusça isimler daha yaygın kullanılırken, Hakasça isimleri ken
di dar çevrelerinde kullanılır olmuştur. 40'lı-501i yıllarda ise hemen 
hemen bütün Hakaslar Rusça isimlerini kullanmaya başlamıştır. 
Hatta artık çocuklarına aynca Hakasça isim vermemişlerdir. Bugün 
Rusların ve Hakaslann taşıdığı en popüler isimler arasmda fark bu
lunmamaktadır (Krivonogov 1997:85-86).

Topoyev'in öykülerinde bugün aslında Hakas toplumunda Hakas
ça isimler çok yaygın olmamasına rağmen şahısların isimleri çoğun
lukla Hakasçadır. Arvcpay (Xayxastar), Kamzarik (Urin alay muksun), 
Aiiza (Tonnax), Xarool (Xatsırax xarool), Oralday (Xoy myasozı), Ab- 
dakey (Çıılığ), Tolmat, Maskay (Aalalar), Kodes (Tanğıstığ çurtas), 
Toçax (Xaydar "tasxar" par kilcefi?), Ktçorka, Tolay, Artxpay (Tospas 
xaraxtar) vb. Bu muhtemelen kişilerin etnik kimliğinin okuyucu ta
rafından hemen anlaşılması için düşünülmüştür.

Bir kısım şahıs kadrosunun isimleri ise Hakasçanın ses yapısına uy
durulmuş Rus isimleridir: Apanis <Afanasiy (Vidik), Timke < Dimka 
(Aalalar), Nilday < Nikolay (Tanğıstığ çurtas), Nayda < Nadya (Xat 
alza, kürlerime), Tana < Tanya (Tospas xaraxtar), İkentay < Ikentiy 
(Kemge ün pircen?), Pasiley < Vasiliy (Noskiler), İleksey < Aleysey, 
Niklay < Nikolay (Sas kîzî), Kosta < Kostya (Ek, oollar!), Lütke Lyud- 
ka (Kemge kirtınceri?) vb.

.................................................................................  Hakasya'dan Öyküler
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Bir kısım şahıs kadrosunun isimleri ise şahısların karakterlerine 
uygun olarak uydurulmuş isimlerdir. Soyadları, genellikle kişinin 
karakter özelliğim belirten isim, sıfat ya da fiil üzerine Rus dilin
de soyadlanna gelen -ov/-yev, -ova/-yeva biçimbirimleri getirilerek 
kurulmuştur: Xarbalakov <xarbala- "elle yoklamak, kavramak (Çu- 
lığ); Tumayakov <tumay "aptal, anlayışsız" (Sin pazınğazın ma?), 
Munzuruxtayev <munzurux "yumruk", Arğasakov Köytîges Muçayeviç
< arğaas "tembel", köytik "kumaz"+küçültme eki (Tabığlar), Köytîges 
İvanoviç <köytîk "kumaz"+küçültme eki (Köytîges İvanoviç, Defisit), 
Ayporaan İvanoviç < ay-poraûn "düzensiz, karmakarışık", Xaramçakov
< xaram "cimri" (Ödıkter), Çtmıyakov < çtmty- yumuşamak, sakinleş
mek (Öflg tabıs), Kîrlîgnekov <kîrüg "kirli" (Pasxacıl ağınğ), Aaxtas- 
ka <aaxta- "bağırmak" (Aaxtaska), Salbırakov < salbıra- "sallanmak, 
dağılmak, karışmak" (Sağaartçan tura), Mikey İtçenov <mîke "hile", 
Xapla Xarbalakova <xap- "kapmak", xarbala- "elle yoklamak, kavra
mak" (Kem oğırdır?) vb.

"Çtılığ/Toplantı" öyküsünün kahramanı Xarbalakov, eski sovhoz 
müdürü, yeni hissedarlar birliği başkamdir. Her döneme ayak uy
duran, her dönemin şartlarım kendine çevirmeyi bilen Xarbalakov'un 
ismi Hakasça xarbala- "elle yoklamak" fiiliyle ilgili olarak düşünül
müştür. "Sin pazınğazıfl ma?/ Sen Abone Oldun mu?" öyküsünde 
kapıcı olarak çalıştığı "Komünizm Yolu" gazetesinin redaktöründen 
köyüne gitmek için izin isteyen Afiza Tumayakov, köyünde insanları 
gazeteye abone olmak için ikna konuşması yapmakla görevlendirir. 
Daha önce hiç topluluk önünde konuşma yapma tecrübesi olmadığı 
gibi, konuyla ilgili pek de bilgisi bulunmayan Anza, köyün kulü
bünde sahneye çıkınca televizyonda konuşma yapan politikacılara 
özenip Marksist diyalektizmden pazar ekonomisine türlü konu
larda saatlerce konuşup insanların canım sıkar. İnsanlar da sade
ce konuşmayı kessin diye gazeteye abone olurlar. İşte anlayışsız ve 
akılsız olan Anza'nın adı Hakasça anzaa "aptal, budala", soyadı ise 
tumay "anlayışsız" kelimelerine çağrışım yapmaktadır. "Tabığlar/ 
Seçimler" öyküsünde köyün işinden çıkarılan idarecisinin yerine 
yeni bir idareci seçilmesi için rayondan gelen yetkili, köy halkına

52



Hakasya'dan Öyküler

seçim yoluyla bu işe uygun birini seçmelerini emreder gibi yapsa 
da hemen köy halkının demokrasiye hazır olmadığına hükmederek 
kendi adayı Munzuruxtayev>i seçmelerini söyler. Köy halkına ken
di adayını kabul ettirmeye çalışan despot idarecinin muhtemelen 
kendisi kadar despot olan adayının adı Hakasça murızurux yani 
"yumruk" kelimesi ile ilgilidir. Ancak başka bir aday ortaya çıkar. 
Ne doğru dürüst eğitimi, ne de bir işi olan aday Arğasakov Köytîges 
Muçayeviç’tir. Köylülere tam özgürlük, istedikleri kadar çalışma, is
tedikleri kadar yiyip içip eğlenme vaat eden Arğasakov'un soyadı 
Hakasça arğaas "tembel" kelimesine, adı Köytîges ise Hakasça köy tık 
"kurnaz" kelimesine çağrışım yapmaktadır.

Topoyev'in "Xandıra oyladıbısttm!/ Şahane Sürdüm!" öyküsünde 
Hakaslardaki Rus isimlerini kullanma eğilimine dikkat çekilmiş
tir. Öykünün kahramanı İrepiy, şehre araba satın almaya gittiğin
de köylerinde aynı okulda okuduklan Adaykon'a rastlar. AdaykoA 
köydeki okulu bitirince şehirde idareci olmak üzere eğitim almış, 
bu arada "nedense kendisinin güzel adını beğenmeyip" kendine 
"Al'bert" adını seçmiştir (Tuğannar, 78). Böylece yazar, Hakaslann 
kendi çevrelerinden uzaklaştıkça yeni moda isimlere olan eğilimine 
dikkat çekmiştir. Yazar yeni moda isimleri alaya da alır. Örneğin 
“Kanoymü xomzınızıl Kanoy'un Üzüntüsü"nde Kanoy kişiliğinde 
"ben-anlatıa" komşu köydeki Adelaida'ya talip olmaya niyetlenir 
ve şöyle der:

"Komşu köyde kızların iyisi, dilberlerin başı, güzeller gü
zeli bir kız varmış. Gel gör ki adı Adelaida. Ayık bile olsan 
telaffuz edilmez. Dilberlerin de öyle olması gerekir zaten.
Adı telaffuz edilmez, baksan, görülmez." (KanoyruA xom- 
zınızı).

Uya Topoyev'in hayvan öykülerinde hayvanların da insanlar gibi 
bir "Xazax" bir de "Tadar" adı olduğu görülür. Örneğin Oğır 
Paska'daki şahıs kadrosunu oluşturan kedilerin de bir Rus bir de 
Hakas isimleri vardır:
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"Mittin xazax adım Vaska, a eezim mini "Paska" tip turcafi/ 
Benim Kazak adım VasTo, sahibim ise bana Paska der"
(Oğır PasTta).

Topoyev'in öykülerinde Rusçarun ses yapışırımın korunduğu Rus 
isimleri ya da batı kaynaklı olupRuslann da kullandığı isimlerin 
kullanıldığı durumlar oldukça azdır:

Anjela (Urin alay muksun), Vovçik (Xoy myasozı), Goşa (Kem kem
ge külçe), Robert (Toy), Bella (Noskiler), Afanasiy, Kalya (Sağaartçan 
tura), Karafim (Nimee çarabastar), Klara (Xıns-Tabıs), Sanka (Ek, ool- 
lar!), Adelaida (Kanoynıft xomzınızı).

İlya Topoyev öykülerinde kendi halkına eleştirel bir gözle bakarak 
mizah yoluyla onun eksiklerini, kusurlarını gözler önüne sermek
tedir. Topoyev'in öykülerindeki Hakaslar genel olarak Hakas top- 
lumunun bir özeti gibidir. Dolayısıyla İlya Topoyev'in eserleri bu 
açıdan incelendiğinde Hakas halkının genel imajım oluşturan şu 
yönler ortaya çıkmaktadır:

1. Köylü
Bugün tüm Hakasya nüfusunun ancak yaklaşık %10'unu oluşturan 
Hakaslar 20. yüzyılın başlarında neredeyse tamamen köylerde ya
şarken 19301u yıllarda şehirli Hakaslar ortaya çıkmıştır (Krivono
gov 1997:18). Günümüzde hâlâ Hakaslann yaklaşık %60'ı köylerde 
yaşamaktadır. Hem genel nüfus içinde diğer milletlere göre çok az 
bir orana sahip olan hem de çoğunluğu hâlâ köylerde yaşayan Ha
kaslar şehirde diğer halklara göre daha az görünürler. Topoyev de 
Aydas ollar/Harika Oğlanlar öyküsünde bu duruma dikkat çekiyor:

“Tren insanla dolup taşıyor, çoğu bizim has Tatar halkı. Şe
hirde onlar görünmüyorlar bile. Burada ise bizim halkımızın 
en seçmeleri gitmekte olmalı." (Xonaltax odık, Aydas ool- 
lar, 121-122)

Topoyev'in öykülerinde şahıs kadrosu genellikle köylüler ve köy
den şehre okumak ya da çalışmak amacıyla gelmiş kişilerdir. Bunun 
yarımda şehirli Hakas tiplemeleri de vardır.
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2. Beceriksiz, girişken olmayan, bu yüzden kol gücüyle çalışmaya 
mahkûm.
Hakaslann ailede yetiştirilme tarzı, öğretilen değerler vb. onların 
bugün olumlu ve olumsuz millî karakter özelliklerini de belirlemek
tedir. Hakas çocuklar arasında yapılan çalışmalar, onların gözlemci, 
disiplinli, tabiat ve çevre sevgisiyle dolu olduklarını göstermiştir. 
Diğer taraftan onların özellikle eğitim-öğretim faaliyetlerinde ya
vaş, az konuşan, kısa cevaplar veren, çekingen, kınlgan oldukları 
da gözlemlenmiştir (Ulturgaşeva 1997:139).

Hakaslann çekingen ve kınlgan doğası onların çoğu kez başarısız, 
beceriksiz gibi algılanmalarına sebep olmaktadır. Hem sömürge ül
kesi olma geçmişleri hem de çekingen yapılan yüzünden son yıllara 
kadar Hakaslar daha çok kol gücü gerektiren ağır işlerde çalışmış
lardır. Topoyev'in bazı öykülerinde de Hakaslann bu yönüne dik
kat çekilmiştir. Nimee çarabastar/İşe Yaramazlar isimli öyküsünde üç 
üniversite öğrencisi şehirde parasız kalınca hırsızlık yapmaya karar 
verirler. Ancak hiçbiri de beceremez. Bunun üzerine öğrencilerden 
birinin ağzından şu sözler dökülür:

"Biz Tatarlar, hırsızlığı bile beceremiyormuşuz...Bükülüp 
çalışmak için yaratılmışız." (Xofialtax ödîk, Nimee çara- 
bastar, 107).

Pivo alay munzurux/BiTa ya da Yumruk adlı öyküde ise yazar, bira 
içerek sarhoş olmuş gençlerin trende birbirlerine ve çevrelerindeki- 
lere sataşmalarım eleştirerek alaylı bir ifadeyle şöyle söyler:

«Bizim Tatarların içine kapanık, girişken olmadıklarını 
söylerler. Ben buna inanmıyorum. » (Xonaltax ödîk, Pivo 
alay munzurux, 124).

3. içkiye, eğlenceye düşkün, ancak sınırını bilmez:
Hakaslar üzerine ayrıntılı bir etnografik çalışma yapan V. P. Kri- 
vonogov, Hakaslann evlenme, doğum, ölüm gibi geçiş törenlerinin 
genellikle artık Ruslardan, ya da eskiden Sovyetler Birliğine dahil 
olmuş olan halklardan pek aynlmadığını, ancak Hakaslann her
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türlü bahane ile aşın alkol tüketmeleri yüzünden kavga, gürültü, 
skandallann bu tür törenlerin ayrılmaz parçası haline geldiğim, 
1985-1987 yıllan arasındaki kesinti döneminden sonra alkolizmin 
Hakaslar arasmda hızla arttığım belirtmektedir (Krivonogov 1997: 
96). Sibirya'nın pek çok yerli halkında olduğu gibi Hakaslarda da 
alkollü içeceklere düşkünlük Topoyev'in öykülerinin büyük bir 
kısmında konu edilmiş ve eleştirilmiştir, örneğin Sax çurtas/ Ayık 
Hayat öyküsünde kansı sürekli içki içen eşini ve arkadaşlarım şöyle 
paylamaktadır:

"-Size yeter ki bir bahane olsun, diye söylenmeye başladı 
canımın içi. Bu yüzden Tatarlar bir işe yaramazlar. Ancak 
içki içmekte ustalar..."(Xofialtax ödîk, Sax çurtas, 11)

Toy/Düğün adlı öyküde alkolün bulunmadığı ya da az olduğu dü
ğünlere Hakaslann bakışı alaylı bir dille şöyle ifade ediliyor:

"Üf, bizim Tatar halkı şahane eğleniyor. Öyle düğünler 
olur ki, insanın aklından çıkmaz. İşte geçenlerde bir tam
dık Rus çağırdı, Komsomol düğünü mü ettiler nedir. Tadı 
tuzu yoktu. Masanın üzerinde sadece lezzetli yiyecekler 
yığılı duruyor, içkileri azıcık... " (Xonaltax ödık,Toy, 53)

Tartğtshğ çurtas/ Sıkıntılı Hayat adlı öyküde ise Hakaslann alkollü 
içecekler içmeden eğlenmeyi bilmemeleri, bu tür içecekleri içtikle
rinde ise alkolün verdiği aşın rahatlıkla tavırlarındaki değişiklikler 
eleştiriliyor.

"İhtiyar Ködes baktı ki, sohbet bir türlü gitmiyor, içki
nin ağzım açmak gerek. İçki içmeyince, Tatarlar aç kama 
konuşmazlar. Biraz içki içince, işte o zaman konuşmalar 
etrafı sarar, laf yetiştiremezsin.» (Xofialtax ödîk,Tanğıstığ 
çurtas, 35)

Hakaslann alkollü içeceklere olan düşkünlüğü ve bir kez içmeye 
başladıktan sonra sının bilememeleri de Topoyev'in öykülerinde 
sıkça eleştirilir:
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"Ağzına içki değdikten sonra Tatar durur mu. İçtikçe 
içer. " (XoAaltax ödlk, Sportloto, 49)
"Başta düzgünce eğleniyorlardı. Tatarlar böyledir ya, iki 
kişi karşılaşıtığında adeta bayram olur. Şişeyi devirmeden 
hiçbirşeyin tadı tuzu yoktur.,, (Xonaltax ödîk,Tanğıstığ 
çurtas, 34).
"Olay böyle oldu. İş yerinde para verdiler. Biz, ne zaman
dan beridir para yüzü görmeyen insanlar olarak o azıcık 
parayı utanmadan nasıl eve götürecektik. Hemen iş yerin
de birkaç kişi bir araya geldik. Tatarlar nasıldır, bir baş
larlarsa bir daha kendilerini durduramazlar.,, (Xoftaltax 
ödık, Kem kemge külçe, 29)

4. Kavgacı, geçimsiz, kaba:
Topoyev'in öykülerinin bir kısmında da Hakaslann kavgacı ve 
geçimsiz yönüne dikkat çekilmiştir. Pivo alay munzuruyr/Bira ya da 
Yumruk adlı öyküsünde yazar bira satan dükkânın önünde itişip 
kakışan insan kalabalığını büyük ölçüde Hakaslann oluşturuyor ol
masına dikkat çekiyor:

"Geçenlerde Abakan'daki Puşkin caddesinde yürüyor
dum. Univermag'm karşısında bir dükkân var. Orada ge
nellikle bira satarlar. Birayı insanların getirdikleri kaplara 
doldururlar. Bir şey satıldığı daha uzaktan anlaşılıyor. 
Kapının önünde halk karınca gibi kaynıyor. Yanaşmak 
bile mümkün değil.

Uzaktan seyrediyorum. Uzaktan bakması ilginç oluyor. 
Görüyorum ki, çoğu Tatar. Hepsi de genç genç insanlar. 
Bugün, iş gününde nereden vakit bulup buraya toplan
dılar acaba? Burada bir şeyi fark ettim. Ruslar, sessizce 
gidip sıraya giriyorlar. Ya işte Tatarlar, "atak zatlan" doğ
rudan kapıdan içeri dalıyor. Sadece bir kişi bu kadar atak 
olsaydı, fark etmezdi de, hepsi de mahrum kalmayalım 
diye kapıya doğru sokuluyorlar." (Xonaltax ödîk, Pivo 
alay munzurux, 124)
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Aydas oo/Zar/Harika Delikanlılar adlı öyküde de Hakaslarla ilgili ge
çimsiz önyargısı belirtilerek alaylı bir dil ile sarhoş gençlerin birbir
lerine sataşmalan eleştiriliyor:

"Bizim Tatarlar için geçimsiz diyorlar. Bu sözlere inan
mıyorum. Şu delikanlılar ne kadar da arkadaşça içiyorlar 
birayı. Kavanozdaki birayı kardeşmişler gibi paylaştılar, 
ondan sonra gel gelelim ipçe arkadaş olup kucaklaştılar. 
Onlara bakarak çok duygulandım." (Xofialtax ödîk, Ay
das oollar, 122)

Tarığıstığ çurtas adlı öyküde Hakaslann sıkça kavga edip banşmala- 
nna, her eğlencenin mutlaka türlü bahanelerle çıkanlan kavgalarla 
bölünmesine dikkat çekilmiştir.

"Tatarların âdetleri böyledir, kavga ettikten sonra banşır- 
lar." (Xofialtax ödîk, Tanğıstığ çurtas, 36)
"Böylece ziyafete başladılar. Gürültüye dışandan geçen 
insanlar da buraya geldiler. Tatarların âdetleri böyledir 
ya, kavga etmeden eğlencenin tadı olmaz. Bir bahane bu
lunur bulunmaz etrafı dağıtmaya başlarlar. Şimdiki sıkın
tılı hayatta fazla bahaneye de gerek yok. Gözünün ucuyla 
baksan, karşıdan yumruk uçup gelir." (Xortaltax ödık, 
Tanğıstığ çurtas, 35)

5. Aile kurumuna değer verir:

Geleneksel olarak Hakaslar soylarının devam etmesine önem ver
dikleri için kadın olsun erkek olsun evlenmeyen insanlara pek de 
saygıyla bakmamışlardır (Tutarkova 2002:52). Topoyev'in Xat alçat- 
sa kürlerime/ Eş Alacaksan Akıllı Ol adlı öyküsünde de Hakaslann 
evlenmeyenlere olumsuz yaklaşımına dikkat çekilmiştir:

"Tatarlar evlenmeyen erkeklere şüpheyle bakarlar. Hasta 
ya da bir tarafları çalışmıyor herhalde derler. Öyle kişüere 
saygı duymazlar. „ (Xonaltax odık, Xat alçatsa-kürlenme,
38)
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Bütün koy halkının köyün bekan Muklay'ı evlendirme çabalanm 
konu alan Xat alçatsa kürlerime, evlenmeye karar veren Kanoy'un 
bu konudaki başansız girişimlerini konu alan Kanoy'nıfi xomzıtıızıl 
Kanoy'un Üzüntüsü, gazete ilanı ile evlenmeye çalışan İkocafl'ın 
başından geçenleri konu alan Xudalas/ Kız İsteme, tanıştığı bütün 
erkeklere bir kusur bulduğu için evlenemeyen Xızımay'm başından 
geçenlerin anlatıldığı Ek, oolllar! / Ah Delikanlüar! öykülerinde genel 
olarak kahramanların ve içlerinde bulunduklan çevrenin aile kura
mıma verdiği önem sezilmekte, "bekârlık sultanlıktır" gibi bekârhğı 
özendirici bir yaklaşım sezilmemektedir.

6. Eskiden sade, şimdi maddiyatçı:

Topoyev'in Kem kemge külçe/Kim Kime Gülüyor adlı öyküsünde Ha
kas halkının sadeliğine dikkat çekilmiş, ancak günümüz şartlarında 
giderek bu özelliğin de bozulduğu belirtilmiştir:

"Eskiden bizim Tatar halkı çok sade idi. Ne giyersen giy, 
kimse sana bakmaz. Şimdi ise demokrasi çağında serbest
leştiler. Pazarda üst başm en iyisini seçip, sonra da salma 
salma geziyorlar. Üstü başı düzgün olmayana bakmazlar 
bile. „ (Xofialtax ödık,, Kem kemge külçe, 29)

İlya Topoyev'in öykülerinde "aile kurumuna değer veren", en azın
dan eskiden "sade, maddiyata değer vermeyen" gibi olumlu Hakas 
imajlan yanında "içkiye düşkün", "kavgacı, geçimsiz, kaba", "pasif, 
beceriksiz", "maddiyatçı" gibi olumsuz yönleri yer almaktadır. Ha
kaslann yavaş, ağırkanlı yapışırım okul sıralarından itibaren başan- 
sız, pasif damgasını yemelerine sebep olması eğitim bilimdlerinin 
üzerinde çalıştıklan konulardan biridir. Bütün yerli Sibirya halklan 
gibi Hakaslarda da içkiye düşkünlük Hakas toplumunun bilincinde 
olduğu ancak giderek büyüyen bir sorun olarak ortada durmakta
dır. Topoyev'in öykülerinde "içkiye düşkünlük" ve bunun bir so
nucu olan "kavgacılık" da tıpkı "beceriksizlik ve anlayışsızlık" gibi 
aslında Hakaslara göre "öteki" konumunda olan Rusların bakış açı
sını, Hakaslar hakkındaki olumsuz kalıp yargısını yansıtmaktadır.
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Bu kalıp yargıların herhangi bir sebep aramaksızın kabullenişi, bel
ki de sosyal psikolojik bir yaklaşımla "toplumsal konumlan farklı 
olan grupların toplumsal eşitsizliği meşru ve haklı görme" eğilimi 
ile açıklanabilir. Diğer taraftan bu kalıp yargıların Topoyev'in öy
külerinde bulunuşu kendi halkını küçümseme olarak algılanmama
lıdır. Hakas toplununum içinden olan yazar kendi halkına dıştan 
bakmaya ve öyküleriyle kendi toplumuna bir ayna tutmaya çalış
maktadır.
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2. İLYA TOPOYEV'İN ÖYKÜLERİNDEN 
SEÇMELER

2.1. İhtiyar Adam/Apsax kızı
Karısı öldükten sonra çaresizlikten çocuklarının yanma taşınmak 
düştü İhtiyar Sirtok'a. Şehirde iki kızı ve oğlu oturuyordu. Kızlan 
zekiydiler. Enstitüyü bitirdikten sonra büyük kızı Lida doktor, kü
çük kızı Maşa öğretmen olmuştu. Sadece oğlu sıradan bir işe girdi. 
Okumak istemeyen adam başka ne yapar. Bir fabrikada çalışyor ve 
iyi para kazandığı için övünüyordu.

İhtiyar Sirtok'un kızlan evli ve çoluk çocuk sahibi kişiler olarak gay
retliydiler. Durmadan yeni bir şeyler aldıklarının haberi gelirdi. Pa
ralan olmuş olsa önemli değildi, yeter ki iyi geçinsinlerdi. Fakat çok 
da iyi geçiniyor gibi görünmüyorlardı. Büyük kızı Lida bir Rus ile 
evliydi. İyi bir adam olsaydı neyse ne de kendini beğenmiş olduğu 
besbelliydi. Burnunu dikip gezerdi. Lida'nm kocası galiba başhe
kimdi. Onlann küçük kızlan da söz dinlemezin biriydi. Misafirliğe 
geldiklerinde ne zaman dedesi ve ninesi onu sevmeye kalkışsalar 
kaçardı.

- Siz, karasınız...
- Ah bu çocuğu... Annesi öfkeleniveriyordu, -Eta tvai baba i deda [On
lar senin baban ve ninen]/
-Iuı, ne haçu [istemiyorum], dudağını sarkıtıyordu küçük kız. 

Ondan sonra babasına yapışıyor, bir daha aynlmıyordu.
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Küçük kızlan Maşa iyi bir adama vanr diye ümit ediyorlardı. Fa
kat küçük kızlan da pek akıllı çıkmadı. Bir kız arkadaşının düğü
nüne gitti ve orada bir akşam içinde oğlanın biriyle tanışıp saçım 
ördürüverdi.2 Oğlanın anası babası kızı istemeye geldiklerinde ihti
yarlar kızlarının doğru dürüst bir adama varmadığım hemen anla
dılar. Kız istemeye sarhoş vaziyette geldiler. Bağnş çağnş arasmda 
votkalarım döke saça doldurup kendi aralarında kavga etmeye ko
yuldular. Onlar gittikten sonra evin içi zelzele olmuş gibiydi. İhtiyar
lar öyle pek fazla votka içmedikleri halde başlarına ağn çıkmıştı.

Artık kızlan Maşa da şehirde yaşıyordu. Daire almışlardı. Kocası 
köydeki alışkanlığım terk edememişti. Neredeyse hergün eve sar
hoş geliyordu. Sonra da Maşa'yı dövüyor gibiydi. Maşa boşanmaya 
kalkışsa bile iki çocuğunu nasıl büyütecekti...

İhtiyar Sirtok'un oğlu Vasya, henüz evli değildi. Sakin tabiatlı bir 
delikanlıydı. Askerden geldiği gibi şehre gitti. Şehirde yurtta kalı
yor, tatil günlerinde eve sıkça gidip geliyordu.

Bir gün geldi, ihtiyarın kalbi yoruldu. Az kalsm öbür dünyayı boy- 
luyordu. Bahçede bir şeylerle uğraşıp dururken yüreği sıkışıverdi. 
Göğsünü tutarak yere çömelip kaldı, sonra da yere yığıldı. Neyse ki 
karısı dışandaydı ve bacaklarının sızlamasına aldırmaksızın dokto
ru koşup getirdi. Bekâr ve güzelce bir kadıncağız olan köy doktoru 
ona iğne yaptı. İhtiyar kendine geldiğinde, "Ağır işlerle uğraşmaya
caksınız, siz kalp krizi geçirmişsiniz." dedi.

İhtiyar Sirtok, işin orasını anlamaya anlıyordu da, köyde yaşayıp da 
çalışmadan nasıl durursun... Kansı ona ne kadar söylense de evin 
çevresinde yapacak bir şeyler buluyordu.

Ve artık kansı ölmüştü... Galiba tansiyonu yükselmişti. Bütün ço- 
cuklan bir araya geldiler. Akrabalan eve doluştular. İhtiyar o gün

2 Hakaslarda kız kaçırma yoluyla evlenme geleneğinin sembolik olarak devam etti
rilmesi ile genellikle gençler evlenmeye karar verdikten sonra genç kız için sözde 
zorla alıkonduğu oğlanın evinde saçları örülmek suretiyle ilk düğün yapılır (Çevi
renin notu (ç.n.)).
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lerde ilâçlarla hayatta kaldı. İştahı yoktu. Zorla azıcık et suyu ya 
da çay içiyordu. İnanamıyordu. Güzel kansı, Manidek'i, nazlı gelini 
onu sonsuza dek terk edip gitmişti... Kansı ona her zaman bir genç 
kız gibi görünürdü. Geceleri gençliklerindeki gibi yüreği kaynayı- 
verince kansına sarılıp korkuturdu. "Sana ne oluyor bey? Delirme!" 
derdi Manidek'i ona.

İhtiyar karısını tabutta yatarken gördüğünde onun tamamıyla kın- 
şıklarla dolu küçücük yüzünü, yıpranmış ellerini ve kül serpilmiş 
gibi kır saçlarını ancak o zaman fark etmişti.

Karısını toprağa verdikten sonra insanlar dağıldılar. Çocuklan ma
sanın çevresine oturup bundan sonra ne yapmalan gerektiğini ko
nuşmaya başladılar.

- Baba, sen burada yalnız yaşayamazsın, dedi oğlu Vasya. -Şehre 
gitmen gerek, birimizde yaşarsm bundan sonra.

- Bende kalabilirdin ama biz Tima'yla iyi geçinemiyoruz, dedi kızı 
Maşa. -O, sana rahat vermez. Lida, belki sen babamı yanma alabilir
sin. Siz, kan koca doktorsunuz. Babama bakabilirsiniz.

- Evet, aslında, ... kabul edecekken, birdenbire kendine gelip bir 
bahane buluverdi. -Yaşasm tabii de, Vitya ne der. Ona da sormak 
gerek. Ne de olsa, birlikte yaşıyoruz. Bizim evimizde sadece iki oda 
var... Babama biraz dar gelmez mi...

- Sen onu kendi üzerine kaydettir. Sonra, daireyi genişletme sırasına 
sokarsm, diye akıl verdi Maşa. -Babam savaşa katıldığı için çabucak 
daire alabilirsin.

- Aa, gerçekten de... Gözleri mutlulukla parladı Lida'nın. -Bu evi 
satalım. Parasmı paylaşırız.

- Bana hiçbir şey gerekmez, dedi Vasya.

- Biz de kendi kendimizi idare ederiz, dedi terreddütle Maşa. -Ba
bam sizinle yaşayacaksa, para size lazım olur.

ihtiyar Sirtok, karyolasında sesini çıkarmadan yatıyordu. Çocukla
rının konuştuğu şeyler umrunda bile değildi. Ne yaparlarsa yapsın-
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lardı. Karısı olmadan nasıl yaşayacakta. Evin içi, karyola genişlemiş 
gibi geldi ona. Şimdi evi satmaktan bahsediyorlardı, babasının inşa 
ettiği evi. İhtiyar içinden, belki oğlu köye döner diye geçirdi. Burada 
iş bulurdu. Evlenip, burada yaşardı. Oğlunun çocuklarını da görür
dü... Fakat oğlu köye gelmekten bahsetmedi...

Artık ihtiyar adam şehirde idi. Köydeki evi şehirli birine sattılar. Sat
tıkları adam, köydeki evi çiftlik evi yaparım diye seviniyordu. Evi 
sattıktan sonra, ihtiyarın içinde sanki bazı damarlar kesilmiş gibi 
oldu. Karısının artık olmadığım daha büyük bir şiddetle hissetti.

Büyük kızı Lida'ya taşındıktan sonra, ihtiyar Sirtok, sanki misafir 
gibi hep aynı yerde oturuyordu. Kızı işten geldikten sonra, onunla 
sadece bir iki kelime konuşuyor, sonra da bir odada kayboluveri- 
yordu. Damadı düzgünce giyinmiş olarak işten geliyor, kıyafetini 
değiştirip seyrek saçlannı aynanın önünde tarıyor, sonra salona ge
lip divanda oturmakta olan ihtiyara ağır ağır hatırım soruyordu.

- Kak zdarovye [Sağlığınız nasıl] ?

- Niçavo, rıiçavo [fena değil, fena değil], kafasını sallayarak çabucak 
cevaplıyordu ihtiyar adam.

- Haraşoo [Güzeeel].

Böylece uzata uzata konuşup, karısının ardından bir odada kaybo- 
luveriyordu. Sonra, küçük kızlan okuldan gürültüyle eve geliyor
du. O da ihtiyarla konuşmadan, anne babasının olduğu odada kay
boluyordu.

İhtiyar Sirtok burada fazlalık olduğunu hissediyordu. Kızı üe da
madı için bir şeyler yapmak isteğiyle bastonuna dayanıp, her gün 
şehir meclisine gidip geliyordu. Geniş suratlı, konut işlerinden so
rumlu müdür neşeyle karşılıyordu ofıu.

- Yine mi geldiniz? Neden bacaklarınızı yoruyorsunuz ki. Daire sı
ranız gelirse biz size mektupla bildiririz.

- Evet, evet, doğru, ihtiyar çabucak başım sallayıp geri dönüyordu. 
Müdürün kendini tanıyıp neşeyle konuşması yüreğim ısıtıyordu.
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Keşke bütün yöneticiler insanlarla onun gibi konuşsalardı. Daire 
almak için sıraya girmeye valiliğe gittiğinde, vali yüzüne bile bak
madan şöyle demişti:

- Ne diye şehre doluşup duruyorsunuz. Köyde yaşasanız ya. Sizin 
gibi savaş gazilerinden bol bir şey yok burada.

Neyse, dilekçesini sıraya koymuştu. İhtiyar adam oradan özür di
leyerek çıktı. Böylesine meşgul insanların vaktini alıp, onları carım
dan bezdiriyordu.

Bugün, açık bir bahar günü. İhtiyar adam yine madalyalarını göğ
süne döşeyip daire meselesi için evden çıktı. Sabah kızı onu azarla
mıştı.

- Baba, sen nasıl oluyor da bir türlü daire alamıyorsun? Girişken 
olmalısın. Bizim işteki bir doktorun babası köyde otururken çocuk
larına şehirde üç odalı bir daire alıverdi. Sırada bile beklememiş. 
Sen sık sık Konut İşleri'ne gitsen ya. Onlar bıkıp çaresiz verirler 
daireyi.

İhtiyar adam yine konut işlerine gitti. Konut sorunlarıyla ilgilenen 
yöneticinin odasının önünde büyük bir kalabalık oturmaktaydı. İh
tiyar adam sırada beklemeden geçerken şişman, ak pak bir Rus ka
dın her kelimenin üzerine basa basa:

- Sen, ihtiyar, nereye gidiyorsun? Sıranı bekle!

İhtiyar Sirtok ürktü. Yerinde sayıp sonra kapının kenarına doğru 
ilerledi.

- Gazi olduğu için, diye bir kadın ona arka çıktı.

- Burada onlar sıraya girmeden geçebilirler diye yazılmamış. Otur
sun. Zaten çalışmıyor, yapacak ne işi var. Ben, işimden izin alıp gel
dim.

O anda başka bir savaş gazisi içeri giriverdi. Göğsünde madalyala- 
n parlıyordu. Beyaz şapkası ve kravatıyla cüsseli bir adamdı. Hiç 
kimseye bakmadan doğrudan yöneticinin odasına girdi. Sırada bek
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leyenler hiçbir şey söylemediler. Belki vakit bulamadılar, belki de 
ondan ürktüler...

ihtiyar adam içinde bir sıkıntı hissetti. Neden bazılarının sırada 
beklemeden içeri girmelerine izin veriliyordu da, kendine anında 
insanlar homurdanıyorlardı. Yoksa onun yüzünde mi bir şey vardı 
da herkes onu itip kakmaya çalışıyordu.

O anda kapı açıldı. Neşeli yüzlü yönetici ile az önce içeri giren savaş 
gazisi memnun bir ifadeyle konuşarak ofisten çıktılar.

- Tamam, Leonid İliç, merak etmeyin. Burada, yakınlarda bir bina 
kısa süre sonra hazır olacak. Tamamlanır tamamlanmaz size haber 
veririz. Yönetici gaziyle tokalaştı.

- Anlaştık, İvan İvanoviç, bekleyeceğiz, gür sesiyle cevap verdi savaş 
gazisi. Sonra zemini gıcırdatarak yürüdü. Yönetici sırada bekleyen
lere şöyle bir göz attıktan sonra ihtiyarı gördü.

- Yine mi buradasm sen? Git evine. Sıran gelince alacaksın işte. Ne 
yapışkan adam!

öylece söylenerek ofisine girdi. Onun arkasından sırası gelen kişi 
içeri süzülüverdi. İhtiyar, insanların kendisine baktığını hissederek 
yavaşça yerinden kalkıp dışan çıktı. Yüreği tuhaf bir şekilde çırpın
maya başladı. Köydeki gibi midesi bulanıyordu. "Bir de burada yı
kılıp kalırsam..." diye endişelendi ihtiyar Sirtok.

Betondan kaldırımda bastonuna dayanarak ilerledi. Sonra gürültü
lü bir cadde çıktı karşısına. Yolun kenarında ilerlerken yüreği yine 
sıkışmaya başladı. Şakaklarından soğuk ter damlaları sızıyordu.

"Şimdi yolda yıkılmayayım da. Ne utanç verici... Bir evime yetişsey- 
dim..." Birdenbire aklına geldi. "Hava nasıl da karardı... Şu banka 
bir ulaşsam... Az kaldı... Tamam bir adım daha... bir adım..."

Daha önce yine bir yerlerde böyle ilerlemişti. Haa, Ukrayna'da bir 
yerde. Kırk yıldan fazla geçmişti. Orada, küçük bir şehri Alınan
lardan kurtarırken göğsüne mermi girdiğinde de aynen böyle ileri 
doğru bir adım atmıştı, başkalarından geride kalmamak için...
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- Mama smatri-ka deduşka upal [Anne, baksana, dede düştü]/ İhtiyar, 
uykudaymış gibi duyuyordu. "Hangi kız?" Haa, galiba evdeydi, 
şimdi Lida'sı koşup gelirdi.

- Paydyom skareye, doça, eta neharoşiy deduşka. Pyanıy [Gidelim çabuk 
kızım, bu kötü bir dede. Sarhoş].

Yanından geçip giden adımlar duyuldu. "Lida!" diye haykırdı ihti
yar, ama kansı yanma geldi.

- Sana ne oldu, ihtiyar? Yaüp duruyorsun burada, diye söylenerek 
başını kaldırdı.

- Manideki diye mınldandı ihtiyar adam. -Sen neden böyle genç
sin?

- Tamam, kalk, kalk. Gidelim.

- Şimdi...

İhtiyar adam kalkmaya niyetlenerek son gücüyle kımıldandı. Sonra 
sessizce yatakaldı yerinde.

APSAX KİZÎ
Sirtok apsaxxa, meyi üreen sonda, irfk çoxta palalannzar pararğa 
kilısken. Gorodta amfi iki xızı paza oolğı çurtaannar. Xıstan anın 
xıyğalar. İnstituttar toozıp alıp, uluğ xızı Lida imci paza kiçii, Maşa, 
ügretçi polçalar. Pot, oolğı la xâra toğısxa kirıbısken. Ügredige 
çarabaan palanı xaydi ider ze. Xaydağ-da zavodta toğmça. Axça 
ileede alçam tip maxtança.

Sirtok apsaxtın xıstan irllgler. Annanar sem'yahğ kîzüer tartmcaxtar. 
Andağ-mmdağ nimeler alçatxannan istıl paradır. Axçaları par polza, 
alzmnar. Çaxsı la çurtazınnar. İtse-de, tın na çaxsı çurtapçatxannan 
pıldirtpinçe. Lida xızı xaydağ-da xazaxxa panp algan. Çaxsı Idzi 
polza, xaytpasçığox, çe anı körzenök, pîldîstıg -  ıdınm arax kizi 
odır. Pazm tanaytıp la çörçe. İmciler pastığı polça tan. Kiçicek 
xızıcaxtan daa kizi toobinça. Aallap kil parzalar, apsax-iney xızıcaxtı 
çazırxadarğa xarasçalar, çe anzı oortax pohbısça.
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- V ı-çyom ıye...

- Ok, pu palam, - ökpelene tüsçe ıcezî. -  Eto tvoi baba i deda!

- İ-i, ne xoçu, - imin ırbaytça xızıcax.

Anafl pabazma çarban panp, anman azınlbinça.

Maşa xıstann çaxsı irge panp alar tip izençetkenner. Çe xıs alığ nime 
poltır. Xaydağ-da öörezinM toyma panp, anda pır le iir arazına 
xaydağ-da oolnan tamzıp, ağaa sas ürdırübıstir. Ol oolnın kîzıleri 
çarasxa kilgennerîndök, apsax-iney sizin salğannar -  xıstan ondaylığ 
kızee parbaan odır. Çarasxa izîrîk kilgenner, anan suulasçalar, 
arağalann çayıflnada ülepçeler, tudıza xalçalar. Olar nambısxan 
sonda, tura isti ay-poraan na xalğan. Apsax-ineynin, köp tee arağa 
amzabaan polzalar, pastan ileede ağırğan.

Am Maşa xıstan gorodtox çurtapça. Kvartira alıp alğannar. îrî, özen, 
aaldağı poyli xıliin tastap polbin, sala künnîfl nimes, ibınzer izîrîk 
kilçedîr. Anaft Maşam sox taa salçatxan osxas. Çanlıbızarğa itse, İki 
palazm xaydi öskırerge.

Vasya oolğı ipçı alğalax. Amir la xılıxtığ. Armiyadafi kilîp, gorodsarox 
panbısxan. Pozı obşçejitiyede çurtapça. Tınağ künnerde ibzer udaa 
kil parça.

Apsax çüreenen mayıxxan. Pır xati sala tığı çirzer panbıspaan. 
Ograda ıstînde iptep le xaymçatxan, anan kinetîn ne çüree xıza pas 
sıxxan. Köksın tudma, çirzer odıra tüsken, anafl çadıbısxan. İneyı, 
xann tasxar polip, azaxtan ağınğ daa polza, imcee çügür par kilgen. 
Aal imdzî, ir çox sılîg ipçıcek, ağaa ukol turğızıbısxan. Anan apsax 
onanlğanda, çooxtanğan: "Aar nime iderge çarabas. Sîremın infarkt 
poldı".

Sirtok apsax arızın sizînçe, çe alda çurtapçatxanda, xıyınmin xaydi 
istenerzîfL İneyı perinçetse dee, ib arazmca nimeler it çörgen.

Am ineyı ürep pardı. Xam pözık pol parğan osxas. Olğannan 
prayzı çulısxan. Parçan tuğannan kilgleenner. Apsax ol künnerde 
imnerden ne çurtaan. Azıranan daa çox polğan. Küşnen münner
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alay çey amzap sal tuğran. Kirönminçetken, xaydi amfl abaxayı, 
Manidek irkecee, saflay tastap çörîblsti anı. Ol ipçizîn xacan daa çiit 
körçetken. Pozı daa, çiittegök çili çüree xaynabıssa, xaraazm ipçızin 
irkeledlp, ürüktircen. "Xaydi polçazın, apçax? Alaaxpa!" -  tıcen 
Manideği.

Am na, xacan ineyi xomdıda çatçatxanda, anın pray bnsxax pol 
parğan kıçicek sırayın, uurap parğan xollann paza kül pas parğan 
osxas sastarın kör salğan.

İneyın çup salğan sonda, kîzfler tarasxlabısxannar. Palaları, stol ibîre 
odınp, anan andar xaydi polannanar çooxtas sıxxannar.

- Pabaii, sağa mında çalğızanğa xalarğa çarabas, - tipçe Vasya oolğı.
-  Gorodsar pararğa kirek. Piste pîreebîste çurtirzın.

- Minde polaraxsıft, çe pis TimanaA xomay çurtapçabıs, - çooxtança 
Maşa xızı. -  Ol sağa istîg çurtas pirbes. Lida, sin, arsa, pabamnı alıp 
alarzıA. Slrer irepç! imdzer. Pabamnı körerdkser...

- Ya, sağaa,... - tırbanni tüsken Lida, anafl onannıp, xınmin sığarğan. 
-Çurtazm daa, Vitya la xaydi polar ni. Annan surabox alarğa. Xaydi 
daa polza, xada çurtapçabıs. îkı le komnata pistin... Pabamğa 
tarğınax polar.

- A sin anı pozıfizar pazındınbıs, anan çurtıfl alğıdar teeske 
tunbızarzın, - çöp pirgen Maşa. -Pabam çaalasxan. Ara xoostıra 
kvartira tabırax abp alarcıxsın.

- E, sınap taa, - xaraxtan köglîg çanbısxannar Lidanın. -  A pu turanı 
sadıbızaalar. Axçazın ülezlp alarbıstar.

- Mağaa nime kirek çoğıl, - tipçe Vasya.

- Pis tee pozıbısxa sıdanarbıs, - Ikmdlep çooxtanğan Maşa. -Pabam 
sinde çurtaza, axça sîrerge kirek polar.

Sirtok apsax pozının orğanmda sim çatxan. Olğannamın 
Çooxtasxannanna kiregı xalbaan. Xaydi dee itsînner. Örekenî çox 
xaydi çurtacan. Tura isti, orğan een pildîrgenner. Am turanı sadarğa
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tipçeler. Pabazı püdırgen tura. Apsax itsınde sağınçatxan, arsa, oolgı 
am aalzar aylanar. Mında toğıs tabarcıx. İpçı alıp, ibde çurtircıxtar. 
Oolğmın palaların daa körerge mafinanarax... Çe oolğı aalzar 
kilerfnener çooxtanmadı.

Am, tizefi, Sirtok apsax gorodta pol pardı. Aaldağı turaların 
gorodtağox xaydağ-da kızee sadıbısxannar. Ol kızı turanı daça 
idibizerbin Öp örîngen. Tura sadıbısxan sonda apsaxtın çüreende 
xaydağ-da tamırlan üzılgenge tööy polğan. İneyı xosti çox polğanı 
ulam pfldîrte tüsken.

Lida xızınzar kilip, Sirtok apsax, aala la çili, pir onnda odırğan. 
Xızı toğıstan kilîp, anınaA pîr-ıkl le sös çooxtazıbısça, anan pir 
komnatazınzar çıde xalça. Kîzözi, iptıg tonanğan, toğıstafi kilçe. Kip 
azağm suunp, sayax sazm körindes alnında ipti taraıup alça. Anan, 
zalzar kirip, divanda odırçatxan apsaxtan köölce surabısça.

- Kak zdarov'ye?

- Niçavo, niçavo, -pazm ikip, tabırax nandır pirçe apsax.

- Xoroşo-o.

îdi söö tartıp ala çooxtanıp, ipçızînîn sonca komnatazar kire xalça. 
Anan şkoladafi xızıcaxtan suulap kir kilçe. Ol ıdök, apsaxnan 
çooxtaspin, paba-îcezinzer çit panbısça.

Sirtok Apsax sizinçe -  ol artıx kizi mında. Xızman kizözine pire 
dee çaxsı nime it pirerge sağınıp, ol gorispolkomzar künnin dee 
say, tayağma ürenip, çil par kilçe. Çurt kireenen sunğlar pökçetken 
pasbx, kilkim sıraylığ iren, örçilig udurlapça anı.

-Pazox kildîner be? Nime azaxtann ağırtıp çörçezer. Kvartiraa 
teesterin çitse, piçik ızarbıs. .

- Ya, ya, çarir, - tabırax la pazm ikıp, apsax nandıra parça. Ol pastıx 
kizi, anı tanıp, örçilig çooxtasçatxanına amfi çüree mmzapça. Pray 
pastıxtar kizinen idi çooxtasçan polzalar. A to kvartiraa teeske 
turar üçün gorod pastığınzar kırgende, anzı kîzizer korbin dee 
çooxtasxan.
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- Nimee gorodsar sıınçazar. Aalda çurtircıxsar. Sırer osxas veterannar 
mında toldıra.

Çe teeske turğısxan. Apsax andartm pırosımp sıxxan. Köp toğıstığ 
kızflemî çarxandırça.

Püün ayas çasxı kün. Apsax pazox, orden-medallann xazamp, çurt 
kireenen sığıbısxan. Irten xızı ağaa perînlblsken.

- Pabafi, sin xaydi kvartira şuura sap polbinçazın. Otkın polarğa 
kirek. PısÖft toğısta pır imdnîft pabazı aalda çurtapça, a palalarına 
üs komnatalığ kvartira it pirgen. Teste dee turbaandır. Udaa çör tur, 
olar, çarxamp, irik çox pirerler.

Am pazox la çittî apsax. Çurt kireenefi üzürçetken pastncsar kızı 
toldıra odırğan. Apsax tees çox irt pariğanda, pır simıs appağas ons 
ipçı tııda çooxtanıbısxan.

- Sin, apsax, xaydar? Teeske turarğa kirek.

Sirtox apsax turtux parğan. Pîr onnda tipsenîp, anan ızık xırinzar 
pastırğan.

- Ol veteran nooza, - alnma turğan pîr ipçîcek.

- Mmda olarğa tees çox ldrerge tıp pazılbaan. Odırzın. 01ox 
toğınminça, itçen nimezî çoğıl. Min mmda toğıstan surımp çörçem.

01 tuşta pazox pîr veteran kire tüsken. Köksî medallaman çıltırapça. 
Ax slepelig, galstuktığ, kilkîm iren. Pîrdeezînzer körbin, könî 
pastıxsar irtıp, kîre xalğan.Teestegîler pîr dee nime çooxtanmadılar. 
Tan maftnanmin saldılar alay artnafl çoçımbısxannar ba.

Apsaxtıfi çüreene izi çox polıbısxan. Noğa pîreelerîne tees çox irterge 
çarapça, çe ağaa sax andox çooxtambısçalar. Alay anırt sırayı andağ 
ba, polğam la am xıyıxtabızarğa xarasça.

Izîk ol tusaa azılğan. Örçîlîg çooxtazıp, köglîg sıraylığ pastıx paza 
sağam kîrgen veteran kabinetten sıxxannar.

- Çe, Leonid İliç, Sağıssırabanar. Mında ırax nimes tura timge sıx 
parğan. Çiöre it salzalarox, sîrerge iskîrerbîs, -xol tutça ağaa pastıx.
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- Çarir, İvan İvanoviç, saxtirbıs, -çoon unnen nandırça veteran. 
AnaA, pol ığırada pazıp, çöre xalğan. Pastıx kîzı teestegî kîzılerzer 
xarax tastap, apsaxtı kör salğan.

- Sin pazox mındazril ma? Par ibınzer. Tees çitse, albassıA ma anafl. 
Pot xaydağ çarxasüğ apsax!

idi çooxtana, ol kabinedînzer kir panbısxan. Anın soonca teezı 
çitken kızî çılbıri xalğan. Kîzfler pozmzar körçetkennerin sizınlp, 
apsax, ağırin omrnan tunp, sıx çörîbîsken. Çüree izi çox sabıl sıxxan. 
Aaldağox çîli könnî aylambısxan. "Mında andanl çörîbıspim" -  
çoçınıbısxan Sirtok apsax.

Ol betonnan itken tratuarca, tayağma tîrenîp, pas parğan. Anan 
küülepçetken ulitsaa sıxxan. Çol xırinca parçatxanda, çüree pazox 
tııstala tarübısxan. Çıxçolanna soox tir saap kilgen.

- Ok, çolda andanl parbim. Uyadıstığ polar. Çidıp le alim, -pazmda 
sabıl parğan sağıs. -Xaydi xarasxı pol sıxtı? Tığı skameykaa çidl̂ > 
alim. Köp xalbadı... Çe pazox... pır xaalağ...

Xayda ol îdi parğan. A-a, xaydağ-da Ukrain çilinde xınx azıra çil 
minin alnrnda. Andada pir uluğ nimes gorodıcaxtı nemetsterden 
osxırçatxanda, köksîn ötire sapxan ux. Andada ol pıdök alnınzar 
xaalaan, pasxalannan xalbasxa pohp...
- Mama, smotri-ka deduşka upal! -  is xalğan apsax tüzîndegı çQi.
-  Xaydağ xızıcax? A-a, ol ibınzer çitken osxas, amox Lidazı çügür 
kiler.
- Poydyom skoreye, doça, eto nexoroşiy deduşka. Fyanıy.
Xırinca olarnm xaalağlan istifl panbısxannar. "Lida!" -  xısxırğan 
apsax, çe anıAzar ineyı pas kilgen.
- Xaydi polçazın, apsax? Andanl çörçezin mında, - tıp kîbirenîp, 
pazm ködlrçe.
- Manidek! -  xırlapça apsax. -  Sin noğa andağ çiitsıft?..
- Çe, tur, tur. Paraan.
- Amox...
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Apsax, turarğa polip, xalğana küzmen xıymırana tüsken. Anafi sim 
çadıbısxan.

2.2. Beni Affet Kamis! / Pırom Tasta, Kamis!
Arkas, sabah uyandıktan sonra uzun süre yatakta öylece kaldı. Gö
zünü açıp tavanı seyretti. İşe gitmek için hâlâ erkendi. Biraz daha 
uyumak istedi, gözlerini kapattı, fakat tekrar uykusu gelmedi. Yü
reği sanki bir suç işlemişçesine sıkışıyordu. Acaba dün alkol aldığı 
için miydi?

Askerden evine döneli bir yıl olmuştu. Babasıyla koyun gütmeye 
başlamıştı. Bugün babasının yerini alması gerekiyordu. Şimdi nasıl 
işe gidebilirdi ki. Çok yorgundu. Ağzı kuruyor, ağzına kötü bir şey
lerin tadı geliyordu.

Dün nasıl da uyanır uyanmaz kafayı çekmeye başlamıştı. Arkada
şı Kamis, motosikletine binmiş, motorunu gürleterek çıka gelmişti. 
Çakırkeyifti.

- Selam Arkas! demesiyle içeri dalması bir oldu. Masaya gürültüy
le bir "beyaz"ı3 bıraktı. -Hadi çıkar kadehleri. Benim oğlum oldu. 
Bunu ıslatalım!

Arkas önce gönülsüzce içiyordu, fakat birkaç kadeh tokuşturduktan 
sonra birden neşelendi. Evdekiler yoktu. Babası çiftlikteydi, annesi 
bir miktar maya istemek için köyün içinde dolaşıyordu. Küçük kar
deşi ise okuldaydı.

Şişe çabucak boşaldı. Kamis bir şişe daha çıkardı. Arkas itiraz eder 
gibi yapüysa da Kamis'in doldurduğu kadehi tereddütsüzce alıver
di. Sohbet ederek epeyce oturdular. Kamis neredeyse sızmak üze
reydi. Sonra karısını ziyarete hastaneye gitmeyi düşürdü aklına. Ar
kas onu bırakmıyordu. Köyleri küçüktü, bu yüzden hastalananları 
hastane bulunan komşu köye götürüyorlardı. Köylerin arası yakla
şık dört kilometre vardı.

3 "Beyaz" votka anlamında argo sözcük (ç.n.).
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- Karımı ziyarete... diye ısrar etti Kamis, motosikletine yapışarak,
- Çocuğumu görmeye... Arkas onu durdurmaya çalışarak, -Şimdi 
sarhoş sarhoş nereye, trafikçiler karşına çıkarsa görürsün.
- Bir şey olmaaaz!
- Hayır, gitmeyeceksin!

Arkas bir şekilde Kamis'i ikna etti. Kamis evine gidecek gibi oldu. 
Arkas, Kamis'in motosikleti çalışmayınca tamir etmesi için yardım 
etti. Evine kadar yolcu etmeyi düşündü, fakat sonra boş verdi, ula
şırdı evine nasıl olsa, ilk defa gitmiyordu ya...

...Arkas, ne kadar üşense de su içmek için ayağa kalktı. Serin ze
minin üzerinde çıplak ayakla yürümek hoşuna gitmişti. Taburenin 
üzerinde duran kovadan kepçeyle su alıp içti. Su ılıktı. Neredeyse 
kamı çatlayana kadar su içtiyse de susuzluğu kanmıyordu. Dışarıda 
baharın son günlerinin erkenci güneşi pencerenin beyaz perdelerini 
kırmızıya boyuyordu. Karşı duvarda da aynı şekilde güneş neşey
le parlıyordu. Sonra ineklerin böğürme sesleri duyuluverdi, uzakta 
bir yerde kamçı şakladı. Arkas pencereden baktı. Köyün inekleri 
yoldan çayıra doğru çıkıyordu. Hayvanların ayaklarının altından 
kalkan toz bulutu güneşe doğru karararak yükseliyordu.

Birden verandada birinin adımlan duyuldu. Arkas çabucak yatağı
na girdi. Uyuyormuş gibi yaptı. Birisi eve girip bir şeylerle uğraşma
ya başladı. Arkas annesinin geldiğini anladı. Annesi dolabm yanın
da kapkacağı tıngırdattıktan sonra yavaşça karyolanın yanma geldi. 
Arkas, annesinden utanarak sessizce yatıyordu. Annesi bir şey söy
lemeden duruyordu. Arkas "ne oldu ki" diye düşünerek gözlerini 
açtı. Annesinin siyah eşarbının altındaki ağarmış saçlarım fark etti o 
anda. "Yaşlanmış annem" diye içinden geçirdi, yüreği sızladı.
- Duydun mu, Kamis kaza yapmış.

Arkas anlayamayarak hâlâ suçluluk duygusuyla gülümsüyordu. 
Sonra sanki birisi vurmuş gibi kalkıp oturdu.
- Kim? Hangi Kamis?
- Katrin'in oğlu var ya, senin arkadaşm.
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Annesi gidip sobaya odunları yerleştirdi. Sonra ağaç kabuklarıyla 
ateşi yaktı. Kuru kabuklar parlayarak tutuşuverdi.

- Nasıl olmuş? Ama biz.. ..daha dün birlikteydik.

- Sarhoş muydu?

- Hayır, çok da değildi... Evine gidecekti.

- Kansma gidiyormuş. Motosikletle, çok hızlı gidiyormuş. Galiba 
devrilmiş... Sonra yoldaki şoförler arabayla onu hastaneye kaldır
mışlar. Sabaha doğru can vermiş...

Arkas tekrar başım yastığa düşürdü. Kafasının içinde her şey birbi
rine karışmıştı. Gözlerini yukarıda bir noktaya dikerek yattı.

- ...Şimdi ya ailesi, onlara ne olacak, diye annesinin sesi duyuldu.

-  Karısı biliyor mu acaba, söylememişlerdir herhalde. Bebekli ka
dının sütü de kesilir. Felâket... Ne kötü. Hayatları tam da yoluna 
girmeye başlamıştı.

Arkas Kamis'in cansız yattığını hayâlinde canlandırmaya çalıştı, 
fakat canlandıramadı. İnanamıyordu. Daha dün birlikte neşeyle 
sohbet etmişlerdi. Onun çekik gözlü esmer yüzü gözlerinin önüne 
geldi. Güldüğünde bıyıklan yukan, yanaklarına doğru kalkar, be
yaz dişleri görünürdü, traktörle uğraşmaktan mazot sinmiş elleri 
konuşmasma göre havada sallanır dururdu...

Arkas arkadaşım görmeye korkarak gitti. Onun cesedini kendi göz
leriyle görmek fikri onu ürkütüyordu. İnsan gerçeği gözüyle gördü
ğünde ümidi kalmıyordu çünkü.

Arkas evden çıktığında gün sanki her zamankinden farklı ışıldıyor 
gibiydi. Etraf şaşırtıcı bir şekilde sakindi. Köyde sadece horozun sesi 
duyuluyor, ona bir başkası cevap veriyordu. Etrafta her şey aynı du
ruyordu. Biri doğdu mu, öldü mü... Hiçbir şey değişmemişti.

Kamis ve arkadaşlarının dökme taş tabakalarla kapladıklan, pek 
de büyük olmayan ve küçüklüklerinden beri tamdık olan eve Ar
kas sanki bir yabancının eviymiş gibi girdi. Kamis'in kırk yaşlann-
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daki dayısı Aydolay ile ihtiyar Oponko bahçede, ambarın yanına 
keresteleri dizmişlerdi. Tabut hazırlıyorlardı. Verandanın altından 
köpekleri Moynah ortaya çıktı, tanıdık birini görünce sessizce geri 
yerine girdi.

Arkas eve girip oradakilerle selamlaşh, sonra diğer odaya geçti. 
Duvarın kenarında ahşap tabureler üzerinde siyah elbiseli biri ya
tıyordu. O, Kamis'ti. Çevresinde bir kaç ihtiyar kadm oturuyordu. 
Başmda bir eşarp ve siyah elbisesi içinde ağlamaktan şişmiş yüzü 
ile Kamis'in annesi de onların arasmdaydı. Artık ağlamıyor; sadece 
inliyor, oturduğu yerde sallanıyordu. Arkas'ın gözleri sulanıverdi. 
Nasıl bir günah işlemişti! Kendi arkadaşım mezara itmişti. Gürül
tüyle giden motosikletin ardından bakmış ve yatmaya gitmişti.

Kamis'i mezara uğurlamak üzere eve insanlar doluşmuştu. Bazıları 
iyice kafayı bulmuştu. Evde, tabutun yanında eşarbı kenara kaymış, 
saçlan dağılmış bir ihtiyar kadm kendim harap edercesine ağlıyor
du. O, hırçın bir kadm olan Kamis'in teyzesi Abdotay idi. Onun ağ
lamaklı yüzüne bakınca Arkas'ın üzüntülü de olsa gülesi geliyordu. 
Suratı büsbütün asılmıştı.

Sonra Abdotay, yorucu bir iş yapmış gibi inleyerek baş köşeden çı
kıp geldi.

- Haydi, bir bardak ver Sopya, boğazım kurudu, dedi içki dağıtan 
Sofya Kadına.

- Al bakalım dünürüm. Ooof, nasıl bir iş getirdi başına bizim Kamis, 
derin bir iç çekti. Sofya, Arbotay'a bir bardak içki verdi. Onun yanın
da duran Arkas'a da bir bardak uzattı.

- Hayır, ben içmeyeceğim, diyerek reddetti Arkas.

- Haydi, al, diye ısrar etti Sofya Kadın, -Böyle yapılmaz. Arkadaşını 
yolcu etmelisin. Onu bir daha göremeyeceksin. Haydi, al!

Arkas kararsızca beklerken Abdotay Nine hırçınlaşarak çıkıştı.

- Kamis'i içkiden öldürüp şimdi hiç içmeyen adam gibi çıkıyor in
san içine.
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Arkas'm bir anda beynine kan sıçramıştı. Çevrelerindeki herkes on
lara dönmüştü.

- Ne diye öyle kızgın kızgın bakıyorsun? Doğru değil mi? Elleri
ni sallayıp, ayaklarım yere vurarak devam etti ihtiyar kadın -Sen 
onunla birlikte içtin! Sen öldürdün!

- Yeter dünür, ne oluyorsun? Böyle olacağım nereden bilsin o? diye 
Sofya Abdotay'ı sakinleştirmeye çalıştı. Fakat Arkas, kapıyı çekip 
evden çıkti.

Dışarıdaki soğuk hava onun yanan yüzüne değmiyordu bile. O 
kimse bir şey söylemese de kendi suçunu biliyordu. Abdotay Nine, 
başkalarının önünde ona çıkıştığında yavaşça karanlık sokağa sü
zülmüştü.

Köyün sonuna gidip durdu. Nereye gitmeliydi? Hava serinlemişti. 
Arkas, öfkesinden paltosunu, şapkasını bile almadan çıkmıştı. Şim
di ise takım elbisesi içinde titriyordu. Yakındaki bir evin pencereleri 
ışıldıyordu. Arkas oraya doğru yürüdü. Orada arkadaşı Mitke otu
ruyordu. Defin öncesi törende yoktu, şimdi evde olmahydı.

Evin giriş kısmına girer girmez evden insan sesleri duyuldu. Mitke 
gerçekten evdeydi. Masanın başmda oturuyordu. Saçları dağılmıştı, 
sigara içiyordu. Babası Anhpay fazlasıyla sarhoş bir durumda ma
sada oturmuş bağırıyordu. Annesi Pidora da kafayı bulmuş, evin 
içinde dolanıp duruyordu.

- Geç, Arkas, otur, diye seslendi Mitke. Arkas gidip Mitke'nin ya
nına ağaç sıraya oturdu. Masada duran paketten sigara çıkanp 
Mitke'nin elindeki sigaradan yaktı. Mitke'nin kardeşleri yan odada 
uyuyorlardı. Görünmüyorlardı, yoksa onların gürültüsünden evin 
içi yıkılırdı.

- Sen bizim Poris'i tanıyorsundur değil mi? dedi Mitke. -Ölmüş, 
kendim asmış.

• Şimdi dili açıldı, dedi babası Anhpay.
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Arkas, komşu köyde yaşayan Poris'i tanıyordu. Mitke'nin kuzeniy
di. Şakacı, neşeli bir delikanlıydı.

- Bu gençler ne istiyor, diye hıçkırarak konuştu Pidora. -  Askerden 
yeni geldi. Bir kız için gencecik çocuk kendini yok etti. Tüh! O kız 
başkasına vardıysa başka kız bulunmaz mıydı... Ana babası için ne 
büyük acı! Çocuklarını büyüt bu seviyeye getir. Çocukların ne ezi
yetlerle büyütüldüğünü biliyorlar mı ki onlar...

- Evet, doğru, hanım, sarhoş bir sesle Arıhpay konuşmaya katıldı.

-Sen sus otur, konuşma! -  kocasına bağırdı Pidora. -Sen pek matah 
çocuk yetiştirdin. İçki şişelerini devirip duruyor. Bu altı çocuğun 
hepsini de ben yetiştiriyorum!

Arıhpay karısından azan yedikten sonra sesini çıkarmadan oturdu. 
Sonra öksürmeye başladı.

-Ah çocuklar, kendine dikkat ederek yaşamak gerek, diye devam etti 
Pidora. -Bu acı suya kapılmayın. Benim Mitke'm artık iyice alışmış. 
Bir duyuyoruz ki, dayak yemiş. Bu Poris de böyle mi olacaktı...

-Ama anacığım, o bize bağlı mı ki, dedi Mitke, -İnsanın kaderinin 
nasıl olacağı. Bazılan tütün çekmiyor, sigara içmiyor da bir yerlerde 
başma tuğla düşüveriyor...

- Sen bana tuğla deme, diye azarladı annesi Mitke'yi. -Dikkatli yü
rürsen hangi tuğla düşermiş!

Arkas onlan dinleyerek sessizce oturuyor, sigarasını içiyordu.

Mezarlık köyün dışında, yüksekçe bir tepenin eteğinde idi. Kenarın
da yeni yaprak çıkaran kayınlar hışırdıyor, yeşeren otların arasmda 
erkenden açan çiçekler türlü türlü renklerle dalgalanıyordu.

Arkas mezarlığa özellikle geç gelmişti. Cenazeyi getiren herkes da
ğılmıştı. Yeni kapatılmış mezan hemen buldu. Beyaza boyanmış 
haçın üzerinde Kamis'in resmi asılıydı, onun altında ise doğum ve 
ölüm yılı büyük rakamlarla yazılmışta. Rakamların araşma kısacık 
bir çizgi çekilmişti. İşte o çizgi, Kamis'in kısacık ömrüydü. Yeryü
zünde Kamis diye biri sadece 21 yıl yaşamış...
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• Sen hâlâ burada mısın?

Arkas birden irkilip etrafına baktı. Arkasında Mitke duruyordu. 
Aynı buruşuk takım elbisesinin ceket cebinden beyaz başlı bir şişe 
bakıyordu. Mitke'nin gözünün alt tarafı, yanağı morarmıştı.

- Dün gece sen gittikten sonra cenazeyi anma törenine gittim. Biri 
bana yumruk atmış.

Sonra Arkas'm yanma çömelip inleyerek bir kap ve bir bardak çı
kardı. Bardağa içki koyup, parmağıyla bir miktar içkiyi yere serpti. 
Sonra bardağın üzerine içki ekleyip Arkas'a uzattı.

- Yok, ben içmem. Yeter.

Mitke ısrar etmedi, bardağını kendi aldı. Bir süre oturduktan sonra 
yine bardağını doldurdu.

- Neyse, ben de içmeyeyim. Bana da yeter. Kuzen Poris'e gitmeli. 
Yann onu defnedecekler.

Öylece uzun süre oturdular. İkisi de Kamis'in mezan başındaki haça 
bakarak ayrı ayn düşüncelere daldılar. Sonra Mitke kalktı.

- Neyse, ben gideyim.

Arkas öylece oturakaldı. Haçm içine yerleştirilmiş fotoğraftan gü
lümsemesi donup kalmış olan Kamis gözlerini ayırmadan ona doğ
ru bakıyordu.

PIROM TASTA, KAMİS!
Arkas, irten usxun parıp, orğannaft türbin ür çatxan. Xarax azıp, 
potoloksar körgen. Toğısxa pararğa am daa irte. Kömes uzup alarğa 
itken, xaraan nuubısxan, çe uyğuzı paza klrbeen. Çüregi, xaydağ-da 
pıro it salğan 01i, izi çoxtanğan. Kicee arağa îzîbîsken üçün polcafl 
ma.

Ol, armiyadan killp, ibînde pir çil pol parir. Pabazman xada xoy 
xadar sıxxan. Puün Arkasxa pabazm alıstırarğa kirek. Am xaydi 
toğısxa parçan. Uğaa mayıxça. Axsı xurğapça, xaydağ-da çabal 
nimeler tadıpça.
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Kicee xaydi ussanabastan na külettebısö. Kamis arğızı mototsikllîg 
tadırat kilgen. Pozı xapüra.

-İzen, Arkas! -  suulabiinan kir kilgen ol. Stolğa pir "axtı" tazılada 
turğısxan. -  Çe, çtrçeler sığar. Minin ool törfp parğan. Çuubızan!

Arkas pastap xımxsıbin Isçetken, çe pır-îkl ireet sonda ağaa köglîg 
polıbısxan. tbde anın kîzller çox polğan. Pabazı fermada, Icezî aal 
arazınzar açıtxa ülep sıx çöriblsken, paza tunmazı şkolada polğan.

Butılka tabırax toozıl parğan. Kamis pazox sığar kilgen. Arkas 
toğırlanaaçıx polğan, çe Kamis ur pirgen çirçenl tudığ çox alıbısxan. 
Çoox-çaaxnan ileede panbısxannar. Kamis, tızefl, çuular tuşta 
çörgen. Anafl ol ipçîzınzer, bol'nitsazar, pararğa idlbısken. Arkas 
am pozıtpin turğan. Olamın aalı kıçıg, annanar ağırçatxan kîzHemı 
xosti aalzar apar turğannar. Anda bol'nitsa par polğan. Aallar arazı 
piree çitîce kilometr.

Arkas pastap xınıxsıbin Isçetken, çe pır-îkî ireet sonda ağaa köglîg 
pobbısxan. İbde anın kMler çox polğan. Pabazı fermada, Icezi aal 
arazınzar açıtxa tilep sıx çöriblsken, paza tuflmazı şkolada polğan.

Buhlka tabırax toozıl parğan. Kamis pazox sığar kilgen. Arkas 
toğırlanaaçıx polğan, çe Kamis ur pirgen çîrçenî tudığ çox alıbısxarı. 
Çoox-çaaxnan ileede panbısxannar. Kamis, tizen, çuular tutsa 
çörgen. AnaA ol ip^zınzer, bolnitsazar, pararğa idîblsken. Arkas 
am pozıtpin turğan. Olamıft aalı kîçîg, annanar ağırçatxan kızîlemî 
xosti aalzar apar turğannar. Anda bol'nitsa par polğan. Aallar arazı 
pire çitîce kilometr. .

- İpçıme toğazıp alarğa, -küstengen Kamis, mototsiklge çapsımp. 
-Palam körîp alarğa.

- Xaydar am izîrîk, -toxtatxan am Arkas. -Pîree GAİ toğas parza, 
polar sağaa.

- Xaytpa-as!

- Çox, parbas-sın!
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Arkas am xaydi polza çöptep alğan. Kamis ibînzer pararğa pokbısxan. 
Arkas, anın mototsiklî toğınarğa xınminçatxanda, idibızerge polis 
pirgen. İbıne çifire üdezîbızerge sağınğan, anan xol la saabısxan -  
çidip alar, pastağızm na nimes...

...Arkas, mayıxsa daa, suğ izerge tunp alğan. Sörön polca çalaas 
azaxnan istig dee polğan pas çörerge. Sıreede turğan könekten 
xamısxa toldıra suğ süsüp İsken. Suğ çılığ arax xamm tarbayta isken 
dee polza, suxsum xanmaan. Tasxartın oray çasxıdağı irtecîl kün 
közenektegî ax közenestemı xızartxan. Toğıra stenede ıdök amfi 
xarağı köglıg çaltırapçatxan. înekter müürenî istifle tüsken. Anan 
oortaxta xama tazılaan. Arkas közenekser paxlabısxan. Çolca aal 
malı çazaa sıxçatxan. Azaxtan al tınan ködııügen tozın künge küren 
pobp tunbıstır.

Tasxartın kırlesçe kizi xaalağlan istifle tüsken. Arkas çügürip, 
tözekser tabırağınca la çılbıri xalğan. Uzaaçı polıbısxan. Turazar kizi 
kır kilip, xayın sıxxan. Arkas îcezın sizin salğan. Ol, tasxax xırinda 
ıdis-xamıs xoğdıradıp, anaft orğan xırinzar ağırin pas kilgen. Arkas, 
ıcezînen uyadıp, sim na çatxan. Icezi tapsabin turğan. Arkas, "nime 
pol pardı" tip, xaraxtann azıbısxan. Icezinin xara plat alünan 
xıralıbısxan sastarm am na kör salğan. "Kiriptir nıze icem!" -  açi 
tüsken çüregi.

- İskezin me, Kamis saayğa kir parür.

Arkas, pil polbin, am daa pırosımp külinçetken. Anan saptırğan çili 
odıra tüsken.

- Kem? Xaydağ Kamis?

- Katrinnin oolğı çize... Arğızın sinin.

Icezi, parıp, peske odınnar salıbısxan. Anan, tos xabızıp, odmıbısxan. 
Xuruğ tos çalbırap köyibisken.

- Xaydi poltır? Anan pis... kicee le xada polğabıs.

- Izirik polğan ma?

- Çox, tıfı na polbaan... İbınzer pararğa itken.
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- İpçızinzer odınbıstır ol. Mototsikllig noyma, oylatxan matap. 
Aridanlğan osxas... Anan çoldağox şofyorlar maşinanafi bolnitsaa 
aparğan odırlar. İrtenzer toozıl partır...

Arkas pazın xatabox çastıxxa tüzîribısken. Pazında pray nime putxal 
sıxxan. Ol öör, pir le onnzar, xarap çadıbısxan.

-. . .  Am sem'yazı çi, xaydi polar, -istîlçetken îcezlnift ünl. -İpçîzı pîlçe 
ni, çooxtabaan polarğa kirekter. Ças palalığ kızının südi dee çox pol 
parar. Pida-a, xaydağ xıyal. Çaxsı la çurtap sıxxan polğannar.

Arkas Kamistlfi öllg çatçatxarun sağızmda körerge xarasxan, 
çe kör polbaan. Kirtırıminçetken ol -  kicee le xada kögllg çoox- 
çaaxnan odırğannar. Anın nlske xaraxtığ küren sırayı sax pldi le 
körînce. Xatxınbısçatsa, amfi kîrbe sağalı öör, naaxtarmzar, tırbayıs 
panbısçatxan paza tısterî ağanza tüsçetken. Traktomafl ayğazıp, 
sürtki süp parğan xollan çooğı xoostıra pulaxtaannar...

Arkas arğızmaA toğazarğa xonğıp ala parğan. Pos xaraanan anın 
söögin körerge xonxxan. Kızı, xacan tılaastı körze, îzenîs xalbinça.

Kamis nimenln şifemen çapxan uluğ nimes klçîgden sığara tanış 
tura Arkas pasxa klzlnîfl turazma çüi kîrgen. Ogradada, saray 
altmda, Kamistin tayızı, xınxça çastığ Aydolay, Oponka apsaxnan 
xada çardılar çazaannar. Xomdı tünnepçeler. KIrles altınan Moynax 
adaylan sıx kılıp, tanış kızînl körîp, tabıs çox nandıra kire xalğan.

Arkas turazar kir kilgen, klzüemen izennesken, anan aarxı pöükser 
irtken. Stene xırinda, ağas taburetkalar üstünde, xara kostyumnığ 
kîzi çatxan. Ol Kamis polğan. Anı ibire nince-de öreken odırğan. 
Olamın arazında Kamistîn ıcezi. Xara kögenektıg, plattığ paza 
ılğaanğa sırayı sis parür. Am ılğabinça, östepçe, çayxanıp la odırça. 
Arkastın xaraxtan suğlambısxan. Xaydağ pıro it saldı ol! Pozı 
arğızm oymaxsar îdîbısken, anan, tadırat patıbısxan mototsiklnın 
soonca korîp, uzirğa panbısxan... '

Arkas nandıra sıxxanda, kün xaydi-da pasxacıl çantçatxanğa 
tooy polğan. Tannastığ amir. Pituk la aalda tapsabısça, ağaa pîrsı
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nandınbısça. İbire pray nime ıdok le turça, kizi toreen me alay toozıl 
parğan ma -  pır dee nime alıspaan.

Kamisti çur alnında, olarzar kıziler tol parğannar. Xay pireleri ileede 
xapüralar. Turada, xomdı xırinda, pladı xıyın tüs parğan, sastan 
ügbereen mey çoo sıxtapça. Ol Kamıştın köyızi Abdotay, salçıx ipçî. 
Anın ılğapçatxan sırayınzar körîp, Arkastıfi çobağda daa polza, 
xatxınbızan kilçetken. Sırayı pray ırbay partır.

Anafl Abdotay, uluğ toğıs it salğan çili östep, tördeft sıx kilgen.

- Xaya, çîrçe pirîbıstek, Sop'ya. Öözım xurup pardı, - suraan ol arağa 
ülep çörçetken Sofya ipçıden.

- Çe, alıbıs, xudağay. Ok, xaydağ toğıs it saldı piske Kamis, - uluğ 
tınıp ala, çirçe pirgen ağaa Sof'ya. Anaft xırinda turçatxan Arkasxa 
ireet çitirgen.

- Çox, min ispespin, - ınabaan Arkas.

- Çe, anaft, alzan, - küstep sıxxan Sof'ya ipçî. -  Çarabas îdi. Arğızıflnı 
üdes. Körbessin sin am paza. Çe, ahbıs.

Arkas îkîndlep turçatxanda, mmdox sırbal çörçetken Abdotay mey 
salçıxtanıbısxan.

- Kamisti arağadan ödîr salıp, am Ispeedk pol çörçe.

Arkastıfi pazma xan oyli tüsken. İbîre turğan kızîler olarzar 
aylanğannar.

- Nime îdi xazır körçezîn? Sm nimes pe? -  xollannafi pulaxtadıp, 
azaxtannan tepklenîp, çör sıxxan ineyek. -  Sin xada îskezin! Sin 
ödirgezifi!

- Çe, xudağay, xaydi polçazın? Ol xaydan pîler idi pol pararbm, - 
tısxan Abdotaym Sof'ya. Çe Arkas, ızîk azıp turadan sığa xalğan.

Tasxarxı soox kii amfi izip parğan sırayım pîldirtpeen dee. Ol idök 
tee pilınçetken pozının pırozm, çe Abdotay ağaa kizller közîne 
salçıp sıxxanda, ol xarasxı ulitsaca oorli la par sıxxan.
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Aal pazına çidip, toxtabısxan. Xaydar parir? Sörön polıbısxan. 
Arkas, payaa ökpelenlp, kibin, pörîgın dee kispin sıx kilıbisken. 
Amdı, tîzefi, kostyummğ la, sınxça. Irax nimes turadağı közenekter 
çanp turğan. Arkas andar par sıxxan. Anda Mitke arğızı çurtapça. 
îbirîgde körînmeen, am ibde polar.

Senekser kîrçetkendök, turada kizfler suulasçatxanı istîlgen. Mitke 
sınap taa ibde poltır, stol kistinde odırça. Sastan ügberep partır, 
pozı tamkı tartça. Pabazı Anxpay ileede izîrîk, stol xırinda odınp, 
suulapça. Icezî Pidora idök xapüra tura îstince xayın çörgen.

- İrt, Arkas, odır, - xığırğan Mitke. Arkas, panp, xosti ağas sîreege 
odınbısxan. Stolda çatxan paçkadan tamkı sığanp, Mitke tut pirgen 
tamkıdan am xabızıp alğan. Mitkenlft tunmalan xosti kpmnatada 
uzupçatxan odırlar. Körînminçeler, a to olamın tabızına tura isti 
"aax-uux" la pol turarcıx.

- Sin pîstifl Poristi tarupça polarzıfi, ya? -  çooxtanğan Mitke. -  Ol 
ürep partır. Poombıstır.

- Sağam na til kil pardı, xosxan pabazı Anxpay.

Arkas xosti alda çurtapçatxan Poristi tamcan polğan. Ol Mitkenin 
pölezi. Oyınal, açıx-çanx la ool polcan.

- Nime çitpinçe pu çiitterge, - sürkünnep ala, çooxtanğan Pidora.
-  Armiyadan am na kilgen. Çiit pozın xıs üçün çox idînîbisken, 
tuk! Pasxa xıs tappasçıx pa, mınzı irge panbısxanda... îce-pabazına 
xaydağ xıyal! Öskîr palalamı pu singe çitire. Pilçeler be olar, xaydi 
palam kîçıgden öskırîp ireelençetkembısfi...

- Ya, orta, öreken, - izîrîk ünnefi xozılğan Anxpay.

- Sin sim odır, aaxtaba! -  xısxırğan irine Pidora. -  Sin xandıra pala 
öskîrgen kîzi. Arağa la tıx çörçe. Pu altı palam pray min öskîr 
parim!

Anxpay, ipçızîne xınstınp, sim odınbısxan. Anan çidîl sıxxan.

- Ok, olğannar, xayrallan na çörerge kirek, - annan andar çooxtan 
tur Pidora. -Pu açığ suğa sabılbanar. Minin Mitkem xımğıbısxanğa
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tööy. Alay issen, soxtır salğan polçalar. Pu daa Poris, saxta pldi 
polarcıx pa...

- Çe, icefl, anzı pıstefl me, tipçe Mitke. -Kizlnifi xaydağ ülüs polar. 
Pıreezl taxpı tartpinça, arağa ıspinçe, a pıree çirde kırpis pazına tüs 
parar...

- Kirpis tip çooxtanma sin megee, - köksebîsken Mitken! ıcezl. -İptep 
çörzefl, xaydağ kırpis tüzer!

Arkas, olamı istip, sim na odırğan. Tamkı tartxan.

Söökter aaldafl oortax, pözîk tağ xabırğazmda polğan. Xırinda 
pürlenîblsken xazıf\nar suulasxannar. Kögerçetken ot arazmda irte 
çaxayaxtar aymax öflnen çaraannar.

Arkas peer önetın oray kilgen. Söök sığarğan kızîler prayzı tarap 
parğannar. Kızı çığan naa orırtnı ol sax andox taap alğan. Ax 
sıman sırlaan timîr kıreste Kamistm somı xızıl parğan, amfi altında 
Kamistıfl töreen paza toozılğan çılı uluğ sannamafi pazıl partır. 
Sannar arazmda xısxacax sig siil parğan. Ol sig -  Kamisün çurtaan 
tuzı. Xısxacax tus. Çam çir üstünde Kamis teen kizı çibîrgi pir le çil 
çurtapür...

- Sin mındazın ma am daa?

Arkas, çoçıp panp, xılcannaan. Kistinde Mitke turğan. 01ox uğzalıx 
kostyummğ, pidjak ızebınen ax pastığ butılka paxlaan. Mitkenln 
xarağı altrnda naağı köger partır.

- Ayna, sinin soonda kicee xaraa ibîrîgzer parğam. Kemge-de 
pirdîrlp alürzım.

Anan, ol, Arkastuft xırinda çoçaya odınp, östep ala, idîs paza çırçe 
sığarğan. ÇIrçezîne arağa unp, Hıg tastaan. Anan ağaa xoza unp, 
Arkasxa sunğan.

- Çox, min ıspessım. Çider.

Mitke küstebeen, çfrçezln pozı alıbısxan. Odınp-odınp, pazox unp 
alğan.

.................................................................................  Hakasya'dan öyküler
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- Çe, tööylebizim. Megee dee çider. Poris pölemzer par kilerge. 
Tanda am çıırlar.

Olar ileede odırğannar. ikizi dee, Kamistîn kırezinzer körîp, pos 
alınca sağısxa tüskenner. Anan Mitke tur kilgen.

- Çe, min parim.

- Arkas ommdox odır xalğan. Anınzar kireste xazaan somnan 
külînîste tup parğan Kamis azınlbin körgen.

2.3. Kavga / Xıns-Tabıs
Kan kocanın arasında türlü sebeplerden kavga çıkar. Küçücük bir 
şeyden kavgaya koyulurlar. Bazılan ise ne kadar huzurlu yaşar! Ko
cası bir yerlerde geceyi geçirip gelse bile kansı hiç sesini çıkarmadan 
sofrayı kurar. Eve sarhoş gelip yatağa yığıldığında ayakkabılarım 
çıkanr. İşte türlü türlü yaşıyor insanlar! Ben burada kendimi anlat
mayacağım, arkadaşım İkentay'ın başma gelenleri anlatacağım.

İkentay'm kansı Klara'nın batıl inançlan pek çoktur. Bu yüzden ara
larında sık sık kavga çıkar. Sabah, Klara uyanarak yataktan doğru
lup yanında yatmakta olan İkentay'ı dürtüklüyor.

- Dinle. İkentay, ben kötü bir düş gördüm...

- Aaa, diye homurdanıyor İkentay, uyumak isteyerek.

- Dinlesene! Bu sefer kızgınca dürtüklemeye başlıyor Klara. -Dü
şümde çıplak erkekler gördüm.

- Evet, sana da ondan başkası lazım değil zaten, kızgınca homurda
nıyor İkentay.

- Sen ancak inşam kıskanırsın, diye cevap veriyor Klara. -Ya ken
din...

Ondan sonra, kimin kiminle görüştüğünden şüphelendiklerim söy
leyip tartışmaya başlıyorlar. İkentay çevik adam. Kansım bir güzel 
benzetip soma etrafa tükürerek işine doğru yola düşüyor. Soma 
epeyce bir konuşmuyorlar. En sonunda kan koca barışıyor.
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Bir defasında yine kan koca güzel güzel oturuyorlardı. Klara çok 
lezzetli bir tavuk yemeği pişirmişti. İkentay tavuk parçalarını içine 
çeke çeke yemekteydi. Sonra tuza ulaşmaya çalışırken tuzluğu de
viriverdi.

- İşte, tuz döküldü, dedi Klara. -Şimdi kavga çıkacak.4

Fakat tavuk etiyle uğraşan İkentay'm kavga etmeye hiç niyeti yoktu.
O yüzden hiçbir şey demedi. Sessizce oturuyor, yemeğini yiyordu. 
Ekmek sofrada bittiğinde Klara:

- İkentay, haydi, bıçak al da ekmeği kes.

İkentay, aceleden bıçağı iyice tutamadı ve yere düşürdü.

- Aa, bize bir erkek gelecek, dedi Klara.5

İkentay, bunu duyunca irkildi. Yemeğine banmaya devam etti. Kla
ra kalkıp, kocasının sırtını sıvazlayarak:

- Aç biri geliyor.

İkentay kâğıt oynamak için arkadaşlanna gidecekti. Vazgeçti.

- A-ha. Kurnaz Klara, diye düşündü kendi kendine. -Herhalde bir 
adam çağırdı buraya. Bıçağı bahane ediyor. Bu yüzden böyle lezzet
li bir yemek pişirmiştir. O iblis herif aç gelecek olmalı.

Uzun süre geçmeden gerçekten de birinin avluya girdiği duyuldu. 
Evin giriş kapısı açıldı. Komşulan İrepiy girdi.

- Merhabalar! diye neşeyle selamlaştı. -İkentay, sen kâğıt oynama
ya gitmiyor musun?

- Hayır, başım ağnyor, diye gönülsüzce cevap verdi İkentay.

- Klara, ödünç ekmek verir misin, bakkala gitmeye vakit kalmadı.

- Sofraya otur İrepiy, diye davet etti Klara. -Tavuk suyu iç. Etini 
yemeye yetişemedin. Eti kalmadı.

4 Halk inanışına göre tuzun dökülmesi kavga çıkacağının işaretidir (ç.n.).
5 Halk inanışına göre bıçağın düşmesi erkek misafirin geleceğinin işaretidir (ç.n.)..
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- Önemli değil, kanm evde bekliyor, ben gideyim, dedi İrepiy. Son
ra ekmeği alıp gitti.

- Sen onu mu bekliyordun? diye bağırmaya başladı İkentay. -Yemek 
pişirdi, bıçaklan fırlatıyor. Sana da o lazım. Benimle kavga etmek 
için bahane çıkanyorsun...

Sonra yine kavga başladı. Bıçaktan başlayarak bütün kap kacak 
gürültüyle yere indi. Güçlükle sakinleştiler. O gece ayn yataklarda 
yattılar.

XIRIS-TABIS
İrepçı kızının arazmda pıree le nime üçün xıns-tabıs polıbısça. 
Kîçicek le nimedert sığara tudıza xalçalar. Çe pîree irgp çiler xaydi 
mağ çıırtapçalar! İri pîree çirde xon kilze, ipçızî stolğa tabıs çox çiis 
sal pirçe. İzîrîk kilîp, orğanğa napli xalza, ödîgîn suurça. Pot, xaydi 
çurtapça kîzîler! Min mında pozımnanar çooxtabaspm, çe İkentay 
arğızımnafiar iskîr pirerbin.

İkentaynıfl xatı Klara andağ-mındağ nimee nay kirtîneeçî. Anın 
üçün olar udaa xınzıbısçalar. İrten Klarazı tur kilçe, orğanda odınp, 
izep, xırinda çatçatxan İkentaynı sasxlapça.

- İssen, İkentay, min xaydağ çabal tüs kördîm...

- A, - öp pulbırança İkentay, uyğaa tartmıp.

- İssen anan, -tanncax arax sasxlap sıxça Klara. -Tiizimde çalaas ir 
kîzîler kördîm.

- Ya, sağaa ol la kirek, - tanncax pulbırança İkentay.

- Sin kîzinî künnirge le, -udurlasça Klara, - a pozın çi...

Anafl, kil, kem kemnen çörgenîn naylazıp, xınza xalçalar. İkentay, 
tabırax kîzı, ipçîzîn tazılat par kilçe, tükürîne toğısxa çörîbîsçe. Anaft 
çooxtaspin ür polçalar. İrepçf kîzı soonan mağlazıbox parçalar.

Pîr xati ol irepçî iptep le odırğannar..Klara tanax idîn uğaa tadılığ 
pızır saltır. İkentay ol itö sorcılada çîp parça. Anan tusxa sun parinp, 
tus salçatxan ıdisti andanbısxan.
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- Pot, tus togfl pardı, - çooxtança Klara, -xınzarğa kilis parar.

Çe İkentay, tanax idine çamarap, xınzarğa sağınminçatxan. Annanar 
pîr dee nime tîbedı. Sim pol saldı. Çıceen ne çıpçe. Xalas stolda toozıl 
parğanda, Klara surapça:

- İkentay, xaya, pıçax aldax. Xalas kizerge.

Mafizırap, İkentay pıçaxtı, sala-sula xaap, tüzîrîbistî.

- Ok, a, ir kizi pisser marizırapça, -pazox çooxtança Klara.

İkentay, am istfp, çarçıp pardı. Xarlığıp, çidüçe. Klara, tura xomp, 
irinin uçazm toşlatça.

- Kem-de astap kilçe.

İkentay arğıstannzar kart oynirğa pararğa itken. Am toxtat saldı.

- Ay-a, Klara köytik, -sağınça pos alınca ol, -pîree imi xığırğan polar. 
Pozı pıçaxxa sastırça. Annaftar tadılığ çiis it salğan. Ol, aynazı, 
önetîn azıranmin kilçe polar.

Ür dee polbaanda, smap taa kizi kırçetkenî istılçe. Senekte 
xoğdırapça. Izık azıldı, xoncıx İrepiy kirdi.

- İzenner, a! -  örçîlig izennesçe. -Sin, İkentay, parbinçazıfi ma 
oynirğa?

- Çox, pazım ağırça, - xımxsıbin nandırça İkentay.

- Klara, ödıske xalas pirdek, magazinzer pararğa maftnanmin 
saldıbıs, - aylança İrepiy.

- Stolzar irt, irepiy, xığırça Klara. -Taflax münî ızîp al. Mannanmin 
saldın, it xalbadı.

- Çe, xaytpas, ipçim ibde saxtapça, parim, -mabinça İrepiy. Anafi, 
xalas alıp, sıx çörîbıstî.

- Sin am xadardıA ma? -  am abağıra tüstî İkentay. -  Çiis pızır salğan, 
pıçaxtar tastapça. Segee ol la kirek. Minnen xınzarğa polip, xaydağ 
la polza nimeler sağırnp alçazm...
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Anafi pazox la xıns-tabıs pastal sıxxan. Polğa, pıçaxtan polar, pray 
idis xamıstar küzüreen. Çadap la toxtap alğannar. Uzirğa alınca 
çatxannar.

2.4. Don / Toftnax

Tabiî ki bizim şehrimiz Londra ya da Paris değil. Şehrimiz Sibirya'da. 
Bu yüzden çok kar yağar, soğuk olur, şehirdeki yollar tamamen buz 
tutar ve kayganlaşır.

Londra ya da Paris'te daha kar yere düşmeye vakit bulamadan te
mizlenir herhalde. Bu yüzden dışarıya çıkanlar ne kadar acele eder
lerse etsinler hiç kaymazlar, arka üstü de düşmezler.

Ya bizim burada... Böyle havalarda dışarıya bile çıkmamak gerek. 
Öte taraftan nasıl dışarıya çıkmayacaksın, işe gitmek gerek...

İşte böyle, benim bir arkadaşım - adı Afiza6 -  dışarıya çıkmaya karar 
vermişti. Yeni yıl gelip çattığında dışarıya çıkmamak mümkün mü? 
Mağazadan mağazaya koşuşturmak gerek. Onun görüştüğü bir ka
dın vardı. Yeni yılı birlikte kutlamayı kararlaştırmışlardı, işte bizim 
Afiza sevgilisine hediye almak için çıkmaz mı dışarı...

Afiza, dalgın dalgın yürüyor, insanlar da sokakta neşeyle sürek 
gruplar halinde ilerliyorlardı. Kargalar bile birbirine şarkı söylüyor
du. Afiza, yeni yılda sevdiği kadınla geçireceği saatleri huzur içinde 
hayal ederken birden bütün ağırlığıyla arkasının üzerine oturuver
di. Ancak bu şekilde düşenler bilir düşenlerin acısını. Bu yüzden 
Afiza birkaç dakika sessizce oturdu. Sonra zorlukla kendine geldi. 
-Neyse ki sevgilimle değildim, diye içinden geçirdi. -Ne rezillik! 
Kadınının gözünün önünde arkasının üzerine yıkılıvermek.... Gali
ba bir yerim çatırdadı. İblisler! Yola bir kum bile saçamıyorlar. Her
kes burada düşüp duruyor.

Afiza çok kızgındı. Dükkâna uğramaktan vazgeçip evine döndü. 
Eve girer girmez, paltosunu bile çıkarmadan belediye başkanına 
uzun bir şikayet mektubu yazdı: Böyle böyle, dışarı çıkmak müm

6 Ariza adı, Sagay diyalektindeki aüzaa "dağınık, dalgın" sözcüğüne gönderme 
yapmaktadır (ç.n.)
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kün değil, dışarısı buz, don. Ya bir yabana buraya gelip düşse, ke
miklerini kırsa, uluslar arası bir düşmanlığın başlaması işten bile 
değil...

Sonra mektubu posta kutusuna attı. Bu olay yeni yıl öncesinde ol
muştu. Bu mektubu görevliler posta kutusundan çıkarıp belediye 
başkanına ulaştırana kadar yaklaşık bir ay geçti. Belediye başkanı 
mektubun buzlanmayla ilgili olduğunu anlayınca mektubu temiz
lik hizmetleri kısmına iletti. Bu işin bir ay içinde düzeltilmesi, diye 
de emir verdi. Temizlik hizmetleri yöneticisi o mektubu bir kaç gün 
sonra aldı. Baktı ki, mektupta buzlanmanm giderilmesi için bir ay 
veriliyor diye yazılmış, o da bir ay bekleyip, mektubu o semt ile ügi- 
lenen kısma gönderdi. Yazıda da aynı şekilde bir ay içinde buzlan
ma olan yerlere kum serpilmesi diye yazdı. O kısmın şefi de bir ay 
boyunca onunla bununla uğraşıp yollan temizleyen temizlik işçisini 
çağırarak buyurdu:

- Yollarda buzlanma varmış. Kum serp. Galiba insanlar kayıp düşü- 
yorlarmış. Bir ay içinde hazır olsun.

- Olur, diye mırıldandı temizlik işçisi.

Sonra bir ay kadar kendini içmeye verip şişti. Sonra ayıldığında 
buzlanma aklına düştü. Kovasma kum doldurup yola çıktı. Artık 
neredeyse yaz gelmişti. Sokakta buzlar çoktan erimiş, asfalt kuru
muştu.

TONNAX
Pistin gorod, koneşno, London alay Parij nimes. Pistin gorod Sibir'de. 
Annanar xısxızın xar çaap parça paza sooxtar polça. Çe xacan xar 
çaap parza, sooxtar polza, gorodtağı çollar pray tofinaxtığ, taylıx pol 
parça.

Koneşno, Londonda alay Parijte xar çaarğa daa mannanminça, anı 
sax andox anğlabısçalar. Annanar tasxar sıxxan kiziler, xaydi daa 
maAzırap, çügür çörzeler, pir dee taylıxpinçalar, oyda aspinçalar.

Çe pistifl mında çi... Tasxar sıxpa daa. Paza, pir sarinaft, xaydi tasxar 
sıxpin çörerge, toğısxa pararğa kirek...
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idi minifl pir arğızım, anın adı Afiza, tasxar sığarğa çaratxan. Xaydi 
sıxpassıfi, xacan Naa çil pu la çit kilgende. Magazirmerce çörerge 
kirek. Amfi oraalıs çörgen ipçıcegı par polğan. Naa çil ülükünin 
xada udurlirğa çöptes salğan polğannar. Am ol ipçîcegme sıyıxtar 
alarğa sıxpacafi ma za, pamak.

Am Afiza oramca afimay parça. Pray kizfler kögllg subalıs çörçeler. 
Xarğalar daa xaaxtazıp samasçalar.

idi Afiza Naa çılda oraalısçatxan ipçiceginen xaydi la oraalızannafiar 
istîg le sağın pariğarunda, kinetîn par-çox küzınen köçeğine napli 
tüsken. Kem ol çOi andanlğan, ol pilçe polar, xaydi ağırça, îdi 
afidanlza. Annanar Afiza piree minutaca sun odırğan. Onarıl kilîp, 
çadap tur kilgen.

- Xann daa, ipçıcegımnen xada polbaam, - sağma tüsken ol. -  Xaydağ 
uyadısüğ polarcıx! İpçînin közlne idi napli tüzerge... Nime-de pukli 
tüskenök, neke. Aynalar! Çolğa xum daa çay polbinçalar. Kiziler 
mrnda afidanl çörçeler.

Nay tann parğan Afiza. Magazinzer dee parbin, ibinzer aylana 
tartxan. İbinzer kirîp, kibın suurbin daa, gorod pashğma kilkim 
xop piçCk pazıbısxan. Idi-de idi, kM tasxar sıxçaa çoğıl, çollarda 
pus, tofinax. Piree inostranets, kilîp, mında afidanlza çi. Söökterîn 
smdınp, çonnar arazında xıns-tabıs taa pastalıbızarğa ayabas.

Anafi pîçtkti poçta xaraçağına salıbısxan. Kirek Naa çil alnında 
polğan nooza. Ol piçfktî, xaraçaxtafi sığanp, gorod pashğma 
çitîrgennerînce, pir ay irt parğan. Gorod pashğı, tofinaxtafiar xığınp,
ol pıçikö kommunal'nay slujba pastığma çıldınbısxan. Pu nimenî 
pir ay arazına tüzedîbîzerge Öp çaxıp salıbısxan. Kommunal'nay 
slujba pasbğı ol piçıkti nince-de kün pazmafi alğan. Körçe, anda 
tofinaxtanu çox iderge pir ay pirilçe Öp pazıl partır. Ol, pir ay saxtap 
alıp, pîçflcti ol rayonnı körçetken uçastoksar ızıbısxan. Pıçîkte idök 
pas salğan, pîr ay arazına tofinaxtarğa.xum çay salarğa. Anzı, idök 
pir ayca anı-mını tüptesörîp, çol anğlapçatxan dvomikö xığınp, 
ağaa çaxığ pirîblsken:
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- Çollarda tonnaxtar osxas. Xum çayıbıs. Kîzller andan! çörçetken 
osxastar. Pir ay arazına timde polzın.

- İt salam, - pulbıran salğan dvomik.

Anan, pîr ayca arağa îzip, sisken. Soonafi, onarıl kilîp, tonnaxtardanar 
sağm kilgen. Könegîne xum alıp, çolzar sıxxan. Oramda, tizeft, çayğı 
çidip odır. Xar xacanox xayıl partır. Asfal't xuruğ turğan.

2.5. Sen Abone Oldun Mu? / Sin PazınğazıA Ma?
Artık gazetelere öyle pek fazla abone olmuyorlar. Hem gazete pa
halandı hem de ilginç bir haber yok. Şimdi ya esneyerek gazetede 
çıplak kadın resimlerine b akarsın ya da insanların nasıl birbirlerini 
yediklerini duyup gülümsersin. Gazeteler sıkıcı. Ancak Gorbaçev'e 
sövüp sayıyorlar. Bugünlerde gazetede bundan daha şaşırtıcı bir 
şey çıkabilir mi? Herhalde hayır. Bu yüzden halk gazetelere abone 
olmak istemiyor. Fakat biz onlan zorluyoruz. Başka ne yapılabilir 
ki...

"Komünizm Yolu" gazetesinde kapıcı olarak çalışan Afiza Tumaya- 
kov7 yıllık iznini alıp köyüne gitmek istiyordu. Gazetenin redaktörü 
onu çağırıp ricasını ileti:

- Sen, şu köye gidince oradaki halkı gazeteye abone etmek için pro
paganda çalışması yap tamam mı?

- Mojna kaneşrıa [Olabilir, tabu], dedi ensesini kaşıyarak Aftza...

Anza, bir vakitler dünyaya geldiği köyüne ulaştı. Köy meclisinin 
idarecisiyle görüşüp konuştu:

- Sen halkı toplayabilir misin? Gazeteye abone olsunlar diye propa
ganda çalışması yapmak gerekiyor.

- Toplarım, dedi idareci, -Mesele değil.

7 A raf idi ile Sagay diyalektindeki anzaa "dalgın, dağınık" sözcüğüne, Tumayakov 
soyadı ile ise Hakasçadaki tumay "aptal, akılsız" sözcüğüne gönderme 
yapılmaktadır (ç ji)
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Akşam olup sığırları ahırlara soktuklarında halk köyün kulubune 
toplandı. Artık kulüpte sık sık sinema gösterilmediğinden şehirden 
gelen birinin konuşmasını dinlemek bile ilginç olabilir diye düşün
düler.

Anza Tumayakov sahnede kızıl kumaş ile örtülü masanın arkasında 
ilk defa oturduğu için önce biraz çekindi. Daha önce topluluk önün
de hiç konuşma yapmamıştı, insanlar ona doğru gözlerini dikip 
baktıklarında, politikacıların televizyonda nasıl demeç verdiklerini 
hatırlayarak aynı şekilde tıkır tıkır konuşmaya karar verdi.

- Yoldaşlar! Birden ayağa kalkarak konuşmasına başladı Tuma
yakov. -Bizim aramızda öyle yoldaşlar var ki, a6İmda bize hiç de 
yoldaş değiller! Bilinçsizler. Ne kadar zor bir zaman geçiriyoruz. 
Ülke aç, patıimayeş [anlıyor musun]! İşçi sınıfı özgür bir yaşam için 
grevler yapıyor, haklarını ellerinden alıyorlar... Siz ise burada otu
ruyorsunuz, panimayete [anlıyor musunuz]. Tezeğe batmış bir hâlde, 
ineklerin kuyruklarının ardında dolaşıyorsunuz...

insanlar kendilerine bu şekilde hareket edilmesi karşısında hayrete 
düşmüş, sus pus oturuyorlardı.

- Marksist diyalektizm ne der? Önce materyalizm, sonra idealizm. 
Bu yüzden önce maddî tarafını halledip, sonra ideal tarafına bak
mak gerek...

- Bizi buraya neden toplamışlardı? dedi salondan birisi.

- Bugün ülke Pazar ekonomisine giriyor, konuşanı umursamadan 
nutuk atmaya devam ediyor Afiza Tumayakov. -Biz buna hazır mı
yız? Hayır... Bugün sosyalizm ve kapitalizm yeni bir evreye girdi. 
Politik ekonomi silinmek üzere, felsefenin sesi bile duyulmuyor. 
Amerika ile Irak pazar için savaşmak üzereler. Pazarda yer kavga
sına düşmüş dürümdalar. Bizim siyasi sezgimizi kaybetmememiz 
gerek...

Böylece Tumayakov daha uzun süren bir konuşma yaptı. Sonunda 
insanlar uyuklamaya ve aralarında konuşmaya başladılar.
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- Hımmrn, yoldaş Tumayakov, daha fazla dayanamayarak sesini 
çıkardı köy yöneticisi, -Siz gazete hakkında konuşmayacak mıy
dınız?

- Aaa, gerçekten de, diye telaşa kapıldı Tumayakov. -Bizim gazete
mizin adı "Komünizm Yolu". Komünizm nedir?...

- Tamam, tamam, yeter, korkuyla birden ayağa kalktı insanlar, -Ko
münizm denen şeyin ne olduğunu biliyoruz... Sen bizi gazeteye 
abone etmeye geldin, artık abone et.

Köylüler yine konuşma yapmaya başlamasından korkarak, aceleyle 
abone oldular.

SİN PAZINĞAZlft MA?
Sağam pray daa gazetalarğa paza jumallarğa xomay pazmçalar. 
Axçazı aarlığ pol parğan paza pray kizi ürükçen blaastar xağıl 
parğannar. Amdı, gazetada çalaas xattarm körîp, izepçezift, tMge 
kîzlleml çipçetkennerin istîp, külîmzirep le salçazıA. İristıg sıxçalar 
gazetalar. Gorbaçevü daa söklep salçalar... Paza daa annafi artıx 
tartnastığ nime gazetaa sığanp alarzın ma? Çox, neke. Annaflar pu 
çon gazetaa pazınarğa xınminça. Çe pis olamı küstepçebls. Paza 
xaydi polar za. •

Am "Kommunizm çoh" gazetada vahtyor polip toğmçatxan Anza 
Tumayakov, otpusk ahp, aalzar tınanarğa pararğa idîblsken. 
Redaktör, ara xığınp edip, sunnızm çiörçe.

- Sin, tigî aalda polzafi, andağı çonm gazetaa pazmdınp, agitatsiya 
irtJrîbîs, çebe? -

- Mojno, koneşno, - çooxtan salğan, nîtkezin tırbaxtamp, Anza.

Am xacan-da töreen aalınzar çit kildi. Aal Sovedinlfi knezıne, 
toğazıp, çooxtadı:

- Sin çonm çup polarzın ma? Agitatsiya irürîbizerge kirek. Gazetaa 
pazınzınnar.

- Çarir çubızarğa, - tipçe knes. -Ür nimes anzı. 
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İir pol kilgende, mallar kir salğanda, klubxa çon tığırama çulıs 
parğan. Kino udaa polbinçatxanda, gorod tan kilgenkizînî dee istıp 
alarğa tip sağınğannar.

Afiza Tumayakov stsenada, xızıl isnefi çapxan stol kistinde, 
pastağızın na pobp, turtuğıp odırğan. Pir dee çoox tutpaan taban 
polğan ol. Kizfler pozınzar matap la körçetkende, televizorca 
xaydi doklad itçetkennerîn sağısxa kirip, idök le tadırat par kilerge 
çaratxan.

- Arğıstar! -  tura xonıp, çooğın pastadı Tumayakov. -  Pistifl arabısta 
parlar andağ arğıstar, xayzılan piske sovsem arğıs nimester. 
Nesoznatel'naylar. Xaydağ sidik tustarda pis çurtapçabıs! Strana 
özökçe, ponimayeş'! Raboçiy klass pos çurtas üçün zabastovkalar 
itçe, pravolann kaçat7 itçeler... A sirer mında odınp alğazar, 
ponimayete. Tizekke pat parğazar, inekter xuzuruxtanın tolğap 
çörçezer...

KMler, postann idi söklepçetkende, alan as panp, sim na 
odırğannar.

- ...Marksistkay dialektika nime tipçe? Ol tipçe -  purun materiallizm, 
anan idealizm. Annafiar purun material'nay sarin çızarğa, anan 
ideal'nay sarin körerge...

- A pisti noyma iderge çığannar? -  kem-de çooxtanıbısxan zaldan.
- Am strana nnokka kırçe, -ağaa xaybin, arman andar çıs parza 
Afiza Tumayakov. -Pis ağaa timdebis pe? Çox... Am sotsializmnen 
kapitalizm naa stadiyada xarbas parçalar. Politiçeskay ekonomiya 
çısbrarğa çör, filosofiyanıfi üni dee istilbinçe. Amerikanafi İrak 
nnok üçün çaalazarğa çörler. Ol ar bazarda onn pılasçalar... Piske 
politiçeskay çut'yom çtdırerge çarabas...

îdi Tumayakov ileede ür doklad itken. Soonda odırğan çon sabıxsaan 
alay udur-tödir çooxtasxan.

- Xm-xm, Tumayakov arğıs, -sıdaspin, ün sığardı knes. -Sirer 
gazetadafiar çooxtirğa itkezer nimes pe?
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- A-a, sınap taa çi, -xabma tüstî Tumayakov. -Pîstifi gazeta 
"Kommunizm çolı" tip adalça. Nimedîr ol kommunizm...
- Çe, çe çider, - tura tüstfler kîzîler, xonx panp, -Pis pîlçebis, noyma
ol kommunizm... Sin pisti gazetaa pazmdınrarğa kilgezıft, am 
pazmdır.

Kîzîler pazox doklad xığırbazm na tip, xapçığay la prayzı gazetaa 
pazın salğannar.

2.6. Kime Oy Vermeli? / Kemge Ün Pirceft?
Neyse ki şu seçimler geride kaldı. O şey, ihtiyar Ködes'in ailesini 
hepten birbirine düşürmüştü. O zamana kadar pek iyi geçiniyor
lardı. Sonra, bu bir işe yaramaz "politika"ya kapılıp birbirlerine 
düştüler. Gazete ve dergileri okuyor veya televizyon seyrediyorlar, 
bunun ardından evin içini bir bağnş çağrış alıyordu.

- Maşakov doğru söylüyor, dedi bastonunu yere vurarak ihtiyar Ko
des. Ködes ailenin en büyüğü. Bu yüzden de herkesten önce konu
şuyordu. -Bize düzen gerek. İnsanlar hepten bozuldu. Tembeller, 
çalışmak istemiyorlar. Stalin zamanında işe biraz geç kal, hapisha
neye atıverirlerdi... ,

- Evet, o zamanlar olsaydı, seni çoktan içeri atmışlardı. Sen kaç kere 
Gorbaçev'e, Sovyet iktidarına sövdün?. Hemen karşı çıkıyor oğlu. 
-Oy verilecekse Yeltsin'e oy vermek gerek. O gerçek bir demokrat! 
Hiçbir şeyden korkmuyor. Komünistleri fena silkeliyor.

- Sizin demokratlar ancak hırlamayı biliyor, insanlara konuşma 
hakkı bile tanımıyorlar, -araya girdi gelini. -Geçenlerde miting yap
tılar. Yeltsin'e karşı laf edenleri tribünden aşağı atıyor, bağırıyorlar
dı. Burada demokrasinin kokusu büe yok. Ben oyumu Bakatin'e ve
receğim. O, hem entellektüel hem orayla burayla ilişkisi yok, üstelik 
hırsızlara da göz açtırmaz.

- Biz Tatarların Tuleyev'in arkasında durmamız gerekir. O da bizim 
gibi kara saçlılardan. Bizi unutmaz, diyor ihtiyar Ködes'in kansı.

- Ben ise şu... neydi adı, dün televizyonda bağınp duruyordu ya?
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Konuşmaya katıldı damatları.

- Jirinovski mi?

- Evet, evet o ya. Ben onun başkan olmasını istiyorum.

- Neden?

- O, içkiyi bol bol sattıracağım diyor. Her köşede... Dahası içki fiyat
larım yedi yüz Rubleye düşüreceğim diyor....

- Sana tek içki olsun da, diye homurdanıyor Ködes'in kızı.

- Rıjkov da fena adam değil. O, fiyatları o kadar yükseltmezdi. Şim
di çocuk kıyafetleri ne kadar pahalı, Tanrım! Asesini çıkardı ihtiyar 
Ködes'in kansı. -  Yiyecek içecek de pahalı.

- Rıjkov iyi ne yaptı ki? -itiraz ediyor ihtiyar Ködes. -Onlar, Gorba- 
çev ile birlikte bütün ülkeyi alt üst ettiler. Brejnev zamanında herşey 
vardı. Durgunluk dönemi bile olsa zevk ü safa içinde yaşıyorduk.

- Buna karşılık tek kelime edemezdiniz, diklendi oğlu. -Sizin ağzını
za biraz sucuk, biraz kaymak koysunlar, siz hemen eriyiverirsiniz.

- Baka tin onlardan iyi!

- Sirinovskay kötü değü!

- Tuleyev! Tuleyev!

Sonra birbirlerine sayıp sövmeye başlıyorlar. Bir keresinde birbirle
rine bağırırlarken komşulan İkentay geldi. Eğlence var da bağınşı- 
yorlar zannetmişti, baktı ki neredeyse kavgaya tutuşmak üzereler.

- Ne oldu? diye sordu durumu anlayamayarak.

- Bir türlü başkanın kim olması gerektiğine karar veremiyor, tartışı
yoruz, dedi ihtiyar Ködes. -Sen kime oy vereceksin?

- Hiçbirine inanmıyorum, ellini salladı komşulan İkentay. -Ben sa
dece kendime güveniyorum. Şimdi seçimler için dünyanın parasım 
harcıyorlar. O paraya faydalı bir şey yapabilirlerdi.

- Sen oy vermeye gitmeyecek misin? şaşırdı ihtiyar Ködes.
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- Gidip gelirim. Hepsinin üzerini çizer, ikram ettikleri sucuktan alıp 
çıkar gelirim...

Böylece her yerde tartışmalar sürüp gitti. Neyse ki seçim günü geçti. 
Kimin başkanının en iyisi olduğu sonra ortaya çıkar.

KEMGE ÜN FİRCEfi?
Xann daa, pu tabığlar kiregi toozıl pardı. SaAay urlastır salğan 
ol nime Ködes apsaxtıA sem'yazm. Pu tusxa teere xandıra la mağ 
çurtaan polğannar. AnaA, pu nimee çarabas "politikaa" xabıl panp, 
udur-tödir xıns salğannar. Gazeta-jumallar xığınp alay televizor 
körip alçalar, anan, kil, turaa toldıra suulas sıxçalar.

- Orta tipçe Makaşov, tayağın toşlatça Ködes apsax. Ol semya'da 
iri ulü. AnnaAar purım çooxtanıbısça. -Pîske poryadok kirek. Çon 
safiay ardabısxan. Arğaas, toğmarğa xınminça. Stalin tuzmda 
toğısxa kömes tee oraylat salğan kîzinî xaribge çaap sal turcaAnar...

- Ya, ol tus polğan polza, sin! xacanox şal tastabızarcıxtar. Sin nince 
xati Gorbaçevtı, Sovet ülgüzîn söklep turğazm? -  talaş sıxça sax 
andox oolğı. -  Ün pirze, Yel'tsinniA üçün pirerge. Ol sm demokrat! 
Pir dee nimedeA xonxpinÇa. Kommunisttemı matap çısça.

- SiremîA demokrattar safiay oorli la polçalar. Ktzee çooxtanarğa 
daa pirbinçeler, - ara kirişçe oolğımA ipçîzî. -  Tünee miting itkenner. 
Yel'tsinneA toğır pîree nime çooxtanzox, kîzinî tribunadan tüzire 
tartçalar, aaxtasçalar. Mında demokratiyanaA çıstanminça daa. Min 
ünimnl Bakatinnın üçün pirerbin. Ol, körînçe, intelligent, aar-peer 
sabılbas, juliktemi dee xolğa alar.

- Piske, tadarlarğa, TuleyevtiA üçün tunzarğa kirek. Ol, xara pas 
kızi, pîstî undutpas, - tipçe Ködes apsaxbA xızı.

- A min tigi... kem poldıcıx sa, kicee televizorda çoo xısxır parçatxan?
-  ıdök çooxxa xozılğan kîzöleri.

- Jirinovski be?

- Ya, ya, ol çi. Min anı prezident polzın tip sağmçam.
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- Noğa?

- Ol arağanı poyli sadam tipçe. Polğan na pulunda... Işo çiti çüs 
salkovayğa paazın tüzîrîbîzem tipçe...

- A segee arağa la polzın, -perînçe Kodes xızı.

- Rıjkov taa xomay nimes kizi. Ol tovarlar paazm idi ködîrbesçîk. 
Am palalar kip-azaxtan xaydağ aarlığ, xuday-abacax! -  ün sığardı 
Kodes apsaxtın örekenî. -Çiis tee aarlığ...

- Noyma çaxsı it salğan Rıjkov? -  tırbafinapça Kodes apsax. -  Olar 
Gorbaçevnafi xada strananı pray inzer salğannar. Brejnev hızında 
pray nime par polğan. Zastoy daa itken polza, mafiat çırğaabıs.

- Zato, pir dee nime çooxtan polbacanzar, -xazalça oolğı. -Slremîn 
axsılanna kolbasa paza xayax sux salçalar, sirer xayıl panbısçazar.

- Bakatin olardan arhx!

- Sirinovskay xomay nimes!

- Tuleyev! Tuleyev!

Anafi, kil, udur-tödîr sökles panbısçalar. Pîrslnde İdi 
aaxtasçatxannannda, xoncıx İkentay kir kilgen. Olamı külettep 
suulasçalar tip sağmğan, körze -  pray saxtar, çe sala uruspinçalar.

- Noyma pol pardı? -  surğan ol, pil polbin.

- A, prezident taap polbin talasçabıs, tipçe Ködes apsax. -Sin kemge 
kolosovat' polarzıft?

- A pîrdeezıne kirtinminçem, - xol saapça İkentay xoncıxtan. -  Min 
pozım la îzençem. Am, tabığlar idîp, nince million axça xoratçalar. 
Ol axçanı piree tuza nimee salarcıxtar.

- Sin kolosovat7 polarğa parbasxa ba? -  ürükçe Ködes apsax.

- Par kilem. Prayzm sii tarhbızam, kolbasa alıp, sığıbızam...

îdi pray daa çirde talastar parğannar. Xarm daa, irt pardı ol kün. 
Soonari körîngey, kemnln prezidenti in artıx polğan.
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2.7. Tasarruf / Üztirles
Şehrin birinde yöneticiler şehir sorunlarım tartışmak için toplandı
lar. Neyi tartışmak için toplandılar? Ne için olduğunu şimdi dinle
yip anlayacağız.

- Nu ço [Evet] yoldaşlar, konuşmasına başladı vali, -İşler kötü ha! 
Pazar ekonomisine giriyoruz, fakat hâlâ ayaklarımızın üzerinde du
ramıyoruz. Nada çto-to delat' [Bir şeyler yapmak gerek]. Para yok, 
kömür bitmek üzere, şehir kirli. Ne yapacağız?

- Bakanlar Kurulundan para istemek gerek, dedi muhasebeci ka
dın.

- Sordum onlara, kendileri de beş parasız oturuyorlar. Bir süre önce 
Amerika'ya gidip geldiler, şimdi İngütere'ye gitmek için para bula
mıyorlar, sponsor arıyorlar.

- O zaman biz daha çok tasarruf etmeliyiz, diye sesini çıkardı eko
nomist olan.

- Ooo, orası doğru, dedi memnuniyetle şehrin valisi. -Fakat, kimse
ye dokunmaması için bizim nelerden tasarruf etmemiz gerektiğini 
düşünün.

Hepsi düşünmeye koyuldular.

- Eeee, benim şöyle bir düşüncem var, birden ayağa kalktı şehirdeki 
temizlik işleri başkam. -Geçenlerde ben bir genel tuvalete girdim. 
Tuvalet demek mümkün değil. Hem sıcak hem temiz. Bazı öğrenci
lere yurt diye verseniz, orada sevine sevine yaşarlardı. Ben bÜe ora
da otururken sıcaktan uyuya kalmışım... Ben şöyle düşünüyorum: 
Neden tuvaletleri ısıüp temizlemeli ki? Bunun için ne kadar çok kö
mür harcanıyor, üstelik oradaki temizlikçiye de bir sürü maaş ver
mek gerekiyor. Bu yüzden tuvaletleri ısıtmayalım ve temizlikçileri 
işten çıkaralım diye düşünüyorum.

- Doğru, doğru, diyerek onayladı diğerleri.

- Tamam, olur, dedi vali. Fakat bizim için yeterli değil. Bizim başka 
bir şeylerden de tasarruf etmemiz gerek.
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- Ben, ben düşündüm! Sevinçle bağırdı posta işleri başkanı, sanki 
dersteymiş gibi parmağını kaldırarak, -Bizim postacıları azaltalım. 
Kalan paraya da bana yeni bir "Volga" alalım. Öbürünün tekerleği 
yırtıldı da.

- Postacılar olmadan gazeteleri halka kim dağıtacak? sert bir şekilde 
karşıladı vali.

- insanlar kendileri postaneye gelsinler, aynı sevinçle devam etti 
posta işleri başkanı -Zaten durmadan posta kutularından gazete
lerimizi çalıyorlar diye şikâyetleniyorlar. Artık kendileri gelsinler, 
kendileri alsınlar.

- Doğru, doğru, diye onayladı diğerleri.

- Tamam, olur, dedi vali. -  Böyle tek tek hesap edersek, iyi tasarruf 
ederiz. Fakat şöyle bir mesele var. Biz şehrin parasıyla villalar inşa 
ediyorduk. Oysa şimdi şehrin parası kalmadığı için inşaat durmak 
üzere. Ne yapabiliriz?

- İnşa edelim! Ayağa fırladı emniyet işleri başkam. Parayı şöyle bu
labiliriz. Her yerde gece gündüz içki satılmasına izin verelim. Sonra 
da alkollüleri yakalayıp ceza keselim. Bu para yeter diye düşünü
yorum. Biz karımla dört odalı dairede sıkışıp yaşamaktan bıktık. İki 
katlı villa bize yeterdi.

- Doğru, doğru, diye onayladı diğerleri. -Bir şekilde inşa edelim.

- Tamam, olur, dedi son olarak şehrin valisi. -Yarından itibaren ta
sarrufa başlarız.

Sonra gerçekten de tasarrufa etmeye başladılar. Çok mu, az mı ta
sarruf ettiklerini bilmiyorum.

Fakat bizim şehrimize bir bakın. Bizim idareciler nerelerden tasar
ruf edip, neler inşa ediyorlar.

ÜZÜRLES
PIrsInde pîr gorodta gorod pashxtan gorod sunğlann üzürerge 
çıılıs parğannar. Nime üzürerge çulıs parğannar? A pot nime -  anı 
pis amox istip alarbıs.
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- Nu ço, arğıstar, -çooğrn pastaan gorodtağı in uluğ pasbx, 
-kirek xomay, a! Rınokka kîrçebls, kırçebıs, ça am daa azaxxa tur 
polbinçabıstar. Nado çto-to delat'. Axça çoğıl, xara tas toozıl parir, 
gorod kîrlıg. Noyma iderbister?

- Ministrler Sovedînefi axça surarğa kirek, -tipçe buxgal'ter polçatxan 
ipçî.

- Olardafi surğam, postan axça çox odırçalar. Ür nimeste Amerikazar 
par kilgenner, am Angliyazar pararğa axça tappinçalar, sponsor 
tilepçeler.

- Andağda plske matap ekonomit' idibizerge, -ün sığarğan ekonomist 
polçatxan iren.

- O, anzı orta, -örin parğan gorodtağı in uluğ pastıx. -  Çe xaydağ 
nimede piske üzürlirge kirek, çtob pîrdeezîne xomay polbaan? 
Sağınıfiar.

Am prayzı sağınıp odırçalar.

- E-e, minin mrndağ sağıs par, - tura tüsken gorodtağı kommunal'nay 
slujbalar pastığı. -  Tünee min obşçestvennay tualetser kır parğam. 
Tualet tee tirge çarabas. Çılığ paza anğ. Pıree studentter obşçejitiye 
onuna anda daa çurtirğa örînercıkter. Min dee, anda odrnp, çılığa 
uyarxap panbısxam... Am mmdağ sağıs: noğa tualettemı odmarğa 
paza anğlirğa kirek? Andar nince xara tas xoradılça paza andağı 
texniçkaa çal axçazm tölirge kirek. Annanar sağıs par: tualettemı 
odınmasxa paza texniçkalamı -  sokratif.

- Orta, orta, - çarasxannar pasxalan.

- Çe, çarir, -teen in uluğ pastıx. -No pıske asxmax, pıske pazox pıree 
nime üzürlirge kirek.

- Min, min sağınıp aldım! -  orçflıg xısxırğan poçtalar pastığı, uroktağı 
çüi xolın ködîrîp, -pîstîft poçtaronkalamı xızınbızarğa. A artxan 
axçaa mağaa naa "Volga" alarğa. Tîgizînin tegîlegı tizll parğan.

- A poçtal'onkalar çox kızîlerge kem gazetalar taradar? -  xahğ 
çooxtanğan uluğ pastıx.
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- A kizfler postan poçtazar kil turzınnar, -idök orçîdlg nandırğan 
poçtalar pastığı. -  A to ol la xoptanısçalar, gazetalanbıstı 
xaraçağastardan oğırlap panbısçalar tip. Am, özen, postan kilzinner, 
postan alzınnar.

- Orta, orta, -çarasxannar pasxalan.

- Çe, çarir, -teen uluğ pasbx. -  Pıdi sanap odırza, ileede axça 
üzürlep alarbıstar. Çe pir mındağ sunğ Pis gorod axçazınafi kottedj 
püdlrçebis. Am gorod axçazı çoxta, püdirîg toxtap parir. Xaydi 
polarbıstar?

- Püdirerge! -  tura tüsken militsiya pastığı. -Axçaru mmdağ ofldaynafi 
tabarğa. Arağa pray çirde xaraa-künörte sadarğa çaratırarğa, anan, 
iziriktemi tudıp, xatığ ştraf salarğa. Ol axça çider tip sağınçam. A to 
min ipçimnefi xada tört komnatalığ kvartirada xıstmısçabıs. A iki 
xadıl kottedj piske çiderdOk tee.

- Orta, orta -  çarasxannar pasxalan, -püdirerge kirek xaydi daa.

- Çe, çarir, -teen xalğancızın gorod tın ifi uluğ pastığı. -Am tafldadan 
sığara üzürlep pastirbıstar.

Soonan, sınap taa, üzürlep sıxxannar. Pilbinçem, kop üzürlep 
polçalar ba alay çox.

Çe pis tee pistin gorodtı kör köreefier. Pistin pastıxtar xaydağ çirde 
üzürlepçeler paza xaydağ çirde püdirçeler.

2.8. Köytiges İvanoviç /  Köytiges İvanoviç

İşyerinde birlikte çahştığımız Köytiges İvanoviç'e8 bütün hayatım 
boyunca gıpta ettim. İyi yaşıyor it herif! Hangi iktidar gelirse gelsin 
onun için hiç fark etmiyor.

Eskiden, komünistler zamanında işyerinde toplantılar yapardık. 
Parti toplantılan yapılırken de partinirt çizgisini açıklamak için bizi 
çağınrlardı.. *

8 Köytiges adı ile Hakas Türkçesindeki köytîk "kurnaz" sözcüğüne gönderme 
yapılmaktadır (çji.).
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Böyle toplantılarda Köytiges İvanoviç daima bulunurdu. Kendisi 
partiden olmasa bile daima söz isterdi:

- Yoldaşlar, Leonid İliç^in dediği gibi, ben yüksek sosyalist andı içi
yorum ki... üretimimizi iki katma çıkaracağız...

Herkes onu alkışlar, fabrika müdürü bizzat onunla tokalaşır. Komü
nist Parti sekreteri onu bizzat kucaklar, omzuna vurup şöyle der:

- Malades [Aferin], Köytiges İvanoviç, sen gerçek bir komünistsin.

- Şey, ben hâlâ komünist değilim.

- Hâlâ mı kerata? Hemen yarın seni partiye kaydediyoruz. Bizzat 
ben sana tavsiye yazısı yazacağım.

Gerçekten de onu Komünist Parti'ye kaydettiler. Sonra da bize şef 
yaptılar. Biz aptallar da sıradan işçiler olarak kaldık.

Perestroyka dönemi gelip çattı. Herkes herkesi eleştirmeye başladı. 
Yine toplanıyorduk. Ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğini tar
tışıyorduk. Köytiges İvanoviç yine söz alıyordu:

- Yoldaşlar, Mihail Sergeyeviç10 doğru söylüyor....Yeniden yapılan
maya kendimizden başlamalıyız... Şahsen ben kendimi yatından 
itibaren değiştiriyorum...

Herkes onu alkışladı. Fabrika müdürü bizzat onunla tokalaşıp şöyle 
dedi:

- Biz burada sana araba alman için belge takdim ediyoruz.

- Şey, benim garajım yok.

- Onun için endişelenme, yaparız.

Sonra gerçekten de Köytiges İvanoviç işe özel arabasıyla gelmeye 
başladı. Biz aptallar ise otobüslerde, traleybüslerde sıkış tıkış geli
yoruz.

.................................................................................. Hakasya'dan Öyküler

9 Leonid tliç Brejnev(ç.n.).
10 Mihail Sergeyeviç Gorbaçev(ç.n.).
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Pazar ekonomisi gelip çatta. Komünistleri nerede bulsalar yerden 
yere vuruyorlar. Biz ise seviniyoruz. Şimdi Köytiges İvanoviç yandı, 
diye düşünüyoruz. Yine toplanıyoruz. Komünistlere sövüp sayıyo
ruz. Köytiges İvanoviç yine söz alıyor:

- Efendiler! Boris Nikolayeviç11 doğru yapıyor... Ben de partiden çı
kıyorum. Ben içten içe hep demokratlarla birlikte idim..

Herkes onu alkışlıyor. O toplantıda şehrin belediye başkam da var
dı. Belediye başkam yerinden kalkıp bizzat Köytiges İvanoviç ile 
tokalaşıyor. Sonra şöyle diyor:

- Bize böyle kişiler gerek. Şey, senin dairen var mıydı?

-Yok.

- Hemen yarın bana gel. Daire almak için emirname alırsın.

Sonra gerçekten de Köytiges İvanoviç bizi yeni evini kutlamak için 
evine eğlenceye çağırdı. Biz bütün ekip oraya gittik. Ondan hoşlan- 
masak da eğlenceye nasıl gidilmez. Eğlencenin doruk noktasında 
Köytiges İvanoviç bize:

- Bana elinizdeki fabrikanın hisse senetlerim satın.

- Ne yapacaksın? Şaşıp kalıyoruz, -Zaten kimin ne işine yanyor ki.

- Dursun bir kenarda.

Ona üçer bin Rubleye verdik. Sonra duyduk ki, bizim fabrikanın 
yansı onun olmuş. Biz aptallar ise hiçbir şeysiz kala kaldık.

Daha çok geç değilken bir demokrat partiye mi girsek ne yapsak...

KÖYTİGES İVANOVİÇ .
Min pistin toğısta xada toğınçabcan Köytiges İvanoviçke pray 
çurtazımm atarxap parim. Xandıra çurtapça, sobaka. Xaydağ daa 
ülgü polzın, pir dee kllebinçe, soolğan.

Gülsüm Killi .............................................................................................

11 Boris Nikolayeviç Yeltsin (ç.n.).
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Minin alnında, kommunistter ülgüzı tuzında, toğısta çulığlar 
idiblsçeft polğabıs. Partiynay sobraniyeler dee polza, pisti xada 
xığırtıp alçalar. Partiyanın liniyazın piske çandarğa.

Köytiges İvanoviç andağ çıılığlarda xacan daa polça. Partiynay daa 
polbaza, xacan daa sös sunp alça:

- Arğıstar, Leonid İliç çooxtaan xooshra, min pözlk sotsialistiçeskay 
molcağ alçam... Am sığarçatxan produktsiyam iki anca köp iderge!

Prayzı ağaa aya saapçalar. Zavod direkton pozı ağaa xol tutça. 
Partkom xaçızı pozı anı xucaxtapça, ifinînen sapxlap, çooxtapça:

- Molodes, Köytiges İvanoviç, sin sın kommunistsın.

- M-m, min am daa kommunist nimespln.

- Xosxanax, am daa ba?! Tafidox partiyaa alarbıs. Min pozım sağaa 
rekomendatsiya pirerbln.

Soonan, smap taa, anı kommunistke alıp alğannar. Anan pistîfl 
brigadirge turğızıbısxannar. Pis, anmaalar, olanay toğısça pol 
çörçebls.

Perestroyka çide tüsken. Prayzı prayzın kritikovat' pol sıxxannar. 
Pazox çulısxlapçabıs. Xaydi alızığlar iderge talasçabıs. Köytiges 
İvanoviç pazox çoox alça:

- Arğıstar, Mixaü Sergeyeviç orta tipçe... Perestroykam postan 
pastirğa... Min tafidadaft sığara pozımrn alıshrçam...

Prayzı ağaa aya saapçalar. Zavod direkton pozı ağaa xol tutça paza 
çooxtapça:

- Pis mında sağaa maşinaa talon pirçebls.

- M-m, minffl garaj çoğıl.

- Piçellebe annanar, it pirerbls.

Soonan, smap taa, Köytiges İvanoviç, toğısxa pozının maşinazman 
oylat küçe. Pis. anmaalar, avtobus-trolleybustarda xıshnısçabıs.
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Çide tüsken rrnok. Kommunisttemi xayda la polza naar sıxxaımar. 
Fıs orinçebîs. Am Köytiges İvanoviç pirdirer matap. Pazox 
çıılısxlapçabıs. Kommunisttemî söklepçebis. Köytiges İvanoviç 
pazox sös alça:

- Gospadalar! Boris Nikolayeviç orta itçe... Min partiyadafl sıxçam. 
Min ıstimde xacan daa demokrattamafl xada polğam...

Prayzı ağaa aya saapçalar. Ol çulığda polğan gorodta mer polçatxan 
demokrat kizi. Ol pozı, tur kilıp, xol pirgen Köytiges İvanoviçke. 
Anan tipçe:

- Fiske andağ kizfler kirek. A, itse-de, kvartiraft par ba?

-Ç oğıl.

- Tafldox kil minzer, order alıp alarzıfi.

Soonafi, smap taa, Köytiges İvanoviç pisti tura toyına xığırğan. Pis 
pray brigadanan andar parğabıs. Ağaa xınmazabıs taa, kületke 
xaydi parbas. İleede xaptırğlap parğannanbısta, Köytiges İvanoviç 
piske tipçe:

- Mağaa vauçerlerinnlsadrftar.

- Noyma iderge? -  xaxapçabıs, -olox am kizi tıft albinça.

- A pîree çirzer iderbîfi.

Piribiskebis ağaa üzer mufia. Soonafi issebis, pistin zavodta çarımızı 
ani pol parhr. Pis anmaalar, pir dee nime çox xalğabıs.

Tan am, oray nimeste, piree demokratxa kircen.

2.9. Ayakkabılar / Ödıkter
İlginç geçiyor Perestroyka zamanında hayat. Hemen her gün tuhaf 
bir şey oluyor. Geçenlerde az bulunur mallan mağazalara değil de 
doğrudan çalışanlara vermeyi tasarladıklarına dair bir haber yayıl
dı. Mağazalara dağıtılan mallar daha piyasaya çıkmadan bir yerlere 
kaybolup gidiyordu. Bu yüzden halk öfkeliydi...
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Aslında başta buna inanmıyordum. Fakat bir keresinde sendika 
başkam Ayporaan12 İvanoviç bizi toplayıp şöyle bir şey duyurdu:
- Yoldaşlar! Piyasada bulunmayan bir şey verdiler. Ayakkabı...
- Sovyet malı mı? Sabırsızlıkla sordu bir kadın.
- Hayır, ithal.
- İskarpin mi?
- Onu bilmiyorum.
- İthal olsun da farketmez.

- Biz bu ayakkabıyı bir şekilde aramızda paylaşmak zorundayız. Fa
kat nasıl?

Herkes susmuş oturuyordu. Bir çift ayakkabıyı iki yüz kişi arasmda 
paylaştırmak güç işti.

- Onu kadınların arasmda paylaştırmak gerek, diye öneride bulun
da Çirkenekova13 adındaki kadm.

- Neden? Biz de sendika üyesiyiz. Herkes eşit, Idımakov14 adındaki 
adam karşı çıktı.

- Kıdeme göre mi verilse?

- O zaman her şeyi sadece sen alırsm!

- Küçük kâğıtlara yazıp kura çekelim!

- O zaman da ayakkabı sadece bir kişinin olur.

- Durun! Birden ayağa kalktı bekçi Haramçakov15. -O  ayakkabıyı 
en çok hak eden kişiye vermeli. Böyle bakınca ben en öyle kişiyim.

12 Ay-poraan Hakas Türkçesinde "dağınık, düzensiz" anlamına gelir (ç.n.).
13 Çirkenekova soyadı ile Hakasçadaki çirkeerı "moda düşkünü, giyime kuşama 

düşkün" sözcüğüne gönderme yapılmaktadır" (çji.).
14 Idımakov soyadı ile Hakas Türkçesindeki tdtrğax "öfkeli, sinirli" sözcüğüne 

gönderme yapılmaktadır (ç.n.).
19 Haramçakov soyadı ile Hakas Türkçesindeki xaram "dmri" sözcüğüne gönderme 

yapılıyor (ç.n.).
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Eşim olmasa da sevgilim var. Ona da ayakkabı lazım... Ben emektar 
işçiyim. Pek çok takdirnamem var, parti ve sendikanın en eski üye
siyim....

- Burada bunlar sayılmıyor!

- Neden sayılmıyor! Öfkelendi Haramçakov. -Benim babam Napol- 
yon ile savaştı.

- Napolyon Hakasya'ya ulaşmadı...

- Kim ulaştı? diye sordu Haramçakov.

- Cengiz Han...

- Evet, evet, yani Cengiz Han. Adını unutmuşum. İşte babam onunla 
savaştı...

Herkes söylenmeye, birbirine sayıp sövmeye başladı, bazıları kav
gaya tutuştu. O arada birden telefon çaldı. Ayporaan İvanoviç ahi
zeyi kaptı. Dinledi. Yüzü gerildi. Herkes susup, ağzını açmış dinli
yordu.

- Of, bizi kandırmışlar, dedi sendika başkanı. -Yanlışlık olmuş. O 
ayakkabıyı başka bir kuruma vermişler....

İnsanlar, kendi kendilerine söylenerek işlerine dağıldı.

ÖDİKTER
Xınığ perestroyka hızında çurtirğa. Künnln say çapsıx nime pol 
la parça. Tüne mındağ tılaas tarap sıxxan. Pray defitsit nimelemi, 
magazinge pirbin, koni toğınçabcan çirde sadarğa sağırnp altırlar. 
Sadığcılarğa kîrgenı, çon xaraana körînmin, xaydar-da çıt le 
panbısça. Annanar çon ökpelenîbîsçetpespe.

İtse-de, pastap kirtînmeem ol nimee. Çe pırsinde pistin profkom 
knezi Ayporaan İvanoviç, pisti çup alıp, mındağ nime iksirdi.

- Arğıstar! Fisser pir defitsit nime pirdiler. İpçi kizinın ödigi...

- Sovetskay ba? -  çidikpin sunbısxan pir ipçi.
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- Çox, importnay.

- Tuflya ba?

- Apflbinçem.

- İmportnay la polza, xaytpas.

- Pîs ol ödlktî pozıbıs arabısta ülestırerge kirekpis. Xaydi?

Prayzı sim odırça. Sidîk, pîr ödîktî îkî çüs kîz! arazında ülestfrerge.

- Anı ipçfler le arazmda ülestîrerge, - çöp pirgen Çirkenekova teen 
ipçı.

- Noğa? A pis tee profsoyuz çlenı polçabıs. Prayzı tift, -toğır saapça 
Idımakov iren.

- Staj xoostıra pirerge?

- Andağda pray nimenî sin ne alıp alarzın!

- Çacmaxtarğa pazıp, ülüs tartarğa!

- îdi polza, pazox pîr le kizee kilıs hırar.

- Toxtaflar! -  tura tüstı xadağa Xaramçakov. -  Ol ödikti in tunstığ 
kizee pirerge. Pıdi körgende, min in andağ kızîzim. İpçîm çox 
taa polza, oraalıs çörgen xatım par. Ağaa ödik kirek... Min ıstenîs 
veteranı polçam, gromatalanm köp, partiya paza profsoyuztıfl in 
irgî çlenizim...

- Mında anzı sanğa alılbinça!

- Noğa alılbinça! -  ökpelençe Xaramçakov. -Minifi pabam 
Napoleonnan çaalasxan.

- Napoleon Xakasiyazar çitpeen...

- A kem çitken? -  surapça Xaramçakov.

- Çingisxan polğan...

- Ya, ya Çingisxan çi. Undut salğam adm. Pot, pabam anınafl toğır 
çaalasxan...
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Mmda prayzı suulas sıxxannar, udur-tödlr sökleskenner, xayzılan 
xabıza xalğannar. Ol tuşta telefon sığdın tüsken. Ayporaan İvanoviç 
tnıbka xaap aldı. İsçe. Sırayı sööllnçe. Prayzı sımzınx polıbısxan/ 
axsılan azılğan.

- Ok, pîstî alaaxtınbıstırlar/ - tipçe profkom knezl. -  Alcaas sıx partır. 
Ol ödlkti pasxa organizatsiyaa pirgen polhrlar...

Klzüer, pos almca perfnîblzlp, toğıstanna tarasxannar.

2.10.Kıtlık/ Defisit!
Ben anlamıyorum, ihtiyar kadmlann telefon nesine gerek. Onlar 
nasıl olsa bir şekilde her şeyden haberdar oluyorlar. Bir şey oldu
ğunda haberi telefondan daha hızlı yayılıyor ihtiyarlar arasmda. 
Ben şehirde yaşadığım halde gazete-dergi bile okumuyorum. Fakat 
yeryüzünde, şehrimizde ne olup bittiğini hep biliyorum. O haberle
ri de hep komşu ninelerden duyuyorum. İşte hâlâ her şeyden nasıl 
haberdar olduklarına şaşıyorum. Bizim civardaki mağaza müdürü 
için "O hırsız, "Volga" marka arabası var, kansı var ama, genç bir 
kızla sevişiyor, karısının ise umurunda değil, altınlarım, gümüşleri
ni takıştınp kıntıp geziyor. Müdürü hapse atarlar yakında", diye bir 
dedikodu ne zamandır dolaşıp duruyordu. Gerçekten de bir kaç ay 
sonra o mağaza müdürünü hapse attıklarım gazetede yazdılar. Ya 
da bizim belediye başkanını alalım. Ben onun lüks içinde yaşadığım 
duyup düşünürdüm: "Tamam, bu herife de hapishane yolu görü
nüyor". Fakat nineler bana "Onu daha yüksek bir mevkiye otur
tacaklar" dedi. Gerçekten de bir kaç ay sonra onu daha yüksek bir 
mevkiye getiriverdiler.

Ne güzel komşularının böyle her şeyi bilen ihtiyar nineler olması. 
Fakat geçenlerde bizimle çalışan Köytiges İvanoviç'i dinledikten 
soma anladım ki, ninelerin her söylediği doğru çıkmıyormuş.

Köytiges İvanoviç başlangıçta ninelere öyle pek inanmıyordu. Fa
kat sonra şeker satın almaya yetişemeyince çok sıkıntı çekti. O dö
nemde karneyle almıyordu ya. Köytiges İvanoviç'in ailesi genişti. 
Kansı, kayınpederi, kayınvalidesi, üç de çocuğu vardı. Onların hep
sine şeker yetiştirmeyi bir dene de gör bakalım. Alıp eve getirmenle
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bitmesi bir oluyor. O yüzden Köytiges İvanoviç bunun için özel 
bir defter tutmaya başlamıştı. Deftere kimin kaç kaşık şeker tüket
tiğini yazıyor, demokratik bir şekilde şekeri herkese eşit olarak pay 
ediyordu: sabah çay içmek için bir kaşık, tatil günlerinde ise ikişer 
kaşık. Başlangıçta böyleydi. Komşu ihtiyarlar ise (onlar övünmeden 
dururlar mı) çuvallarla şeker almışlardı. Sonra da hem çaylarına atı
yorlar hem de öylece yiyorlardı. Dişlerinin dökülmüş olması fark 
etmiyordu bile. Dişsiz ağızlarında geveleyip duruyorlardı.

Artık Köytiges İvanoviç işten gelir gelmez evin yanındaki bankta 
oturan ninelere ekleniyordu. Oysaki önceleri kibirle ihtiyarların ta
rafına bile bakmadan geçip gider, yanm ağızla selamlaşırdı. Şimdiy
se daha uzaktan onlan görür görmez şapkasını çıkanyor, parlayan 
kel kafasıyla selâmlaşıyor, sonra da onların yanma oturup, sigara 
içiyormuş gibi yaparak dikkatle konuşmalarını dinliyordu: Neler 
neler olmuştu yer yüzünde?
- Ah, arkadaşlar, siz duydunuz mu? Bizim yan taraftaki parkta 
gençler bir kızın ırzına geçmişler.

- Aman Tanrım, bizim için artık akşam dışan çıkmak bile tehlikeli...

- Dişsiz halinle sen kime lazımsm da...

- Eee, konuşma, şimdi ona bakmıyorlar...

- Dün içki satımı serbest olacak diye duydum.
- Offf, yine sarhoşlar şehre dolacaklar.

- Tanıdık bir saba var. O, içki için karne vereceklerini söyledi.

- Of, yine mi karne! Nerede veriyorlarmış ki?
- Eee, az kalsm unutuyordum, paranız varsa çamaşır deterjanı, sa
bun falan alın, bir süre sonra bulunmayacakmış.

- Sabim mu? Sabunlar bütün dükkânlarda yığınla değil mi?

- Şimdilik yığınla, yarın bir de bakarsın ki, yok. Bulunmaz oluyor.
- Ooof, gideyim. Kimden borç para almalı ki, emekli maaşımı ancak 
yarın verecekler.
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Hemencecik evin önündeki sıra boşalıverdi. İhtiyarların hepsi 
dükkânlara yetişmek için dağıldılar. Köytiges İvanoviç de evine 
bile uğramadan yalandaki bir dükkâna koştu. Herkesten önce ora
da olurum, diye düşünüyordu, fakat gittiğinde dükkân insan kaynı
yordu. Kavga gürültüyle deterjan ve sabim alıyorlardı. "Haberi bu 
kadar çabuk nereden duydular ki?" diye şaşıp kaldı Köytiges İvano
viç sıraya girerken. Dükkân kalabalık olsa da Köytiges İvanoviç'e de 
sabun ve deterjan yetti. Kucak dolusu temizlik malzemesini evine 
ulaştırdı. Şaşkınlıktan dilini yutan karısına durumu kısaca açıkla
dı: "Bulunmaz olacakmış!". Kansı bu sözü duyunca hemen anladı. 
Çevik hareketlerle aldıklarını istif etti. Kocasma para verip tekrar 
dükkâna gönderdi. O gün kendilerine ve çocuklarına hayatları bo
yunca yetecek kadar deterjan ve sabun aldılar. Sonraları bayram 
şekeri, bisküvi, diş macunu gibi daha birçok gerekli "bulunmaz" 
şeyleri aldılar. İşte yine bir keresinde Köytiges İvanoviç komşu ihti
yar kadından bir havadis duydu.

- Merhaba, Köytiges İvanoviç! Sen balık aldın mı?

- Ne balığı?

- Bildiğin balık işte, konserve balık.

- Aaa, niye ki?

- Denizde balık tükenmek üzereymiş. Bütün balıklar konserve ya
pılmış. Bir süre sonra o konserve balıklar da piyasadan kaybolacak
mış. Daha çok geç değilken al!

Köytiges İvanoviç işe bile gitmeden eve uğrayıp kocaman bir sırt 
çantası aldı. Dükkâna gidip satıcıyı carımdan bezdirdi. "Mintay", 
"Moyva" marka konservelerden evine yığdı. Para yetmeyince kom
şularından borç aldı. Ne almaya gittiğini kimseye söylemiyordu. 
Tutar herkes dükkâna koşardı.

Böylece bir dolu şeyi eve taşıyıp içi rahat bir şekilde işe yetişti. Sonra 
birkaç gün geçti. Dükkânlarda balıklar öylece duruyordu. Kimse 
de almıyor gibiydi. Bir ay, iki ay... üç ay geçti.... Köytiges İvano
viç, evine depoladığı balığı ne yapacağını bilemeyip komşularına
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dağıttı. Komşulan ise "Bu balık midemizi yakıyor, görmek bile is
temiyoruz" diyorlardı. İşte böyle bir süre herkesi besledi Köytiges 
İvanoviç.

Köytiges İvanoviç bundan soma yine ihtiyarlara güvenmeyi bıraktı. 
Piyasadan ne kalkacak olursa olsun artık dükkânlara koşmuyordu.

DEFİSİT!
Min pübinçem, noğa örekennerge telefon nime kirek. Olar Idök tee 
pray nime istip alçalar. Pıree tılaas polza, telefonnan daa tabırax 
ol xabar tarap parça. Min, gorodta çurtap, gazeta-jumallar daa 
xığırbimbıstım. A çir üstünde, pistin gorodta nime polçatxarun pray 
pilçem. Ol xabarlarm pray xoncıx çurtapçatxan örekennerdefl istip 
alçam. Pot, am daa çapsıpçam, xaydağ olar çir xulaxtar. Pisten ırax 
nimes magazinniA direktonnanar: "Ol oğır, "Volga" maşinazı par, 
ipçîzi par üstüne çüt xatnaA sırbahsça, sm xatı daa piçellenminçe- 
altın-kümüsnen çaltırap çörçe. Am ol direktomı xaribge odırt 
salarlar", - tip çoox xacanox çörgen. Sınap taa, nince-de ay pazınafl ol 
magazin direkton xaribge çıpli xalğan tip gazetada pasxannar. Alıp 
alaanar pistin gorod pastığm. Min, amfi pig çili çurtapçatxamn istip 
sağmçam: "Çe pu tabanğa idök xarib ılğapça". Örekenner mağaa 
çooxtap pirgenner. "Am ulam uluğ pastıxxa turğısçalar". Smap taa, 
nince de ay pazman ol ulamox uluğ pastıxxa sıx çöriblsken.

Maftat, yastra, xacan sinin xoncıxtann andağ pray nime pılçetken 
örekenner polza. Çe tünee, pisnen xada toğmçatxan Köytiges 
İvanoviçti istip, sağın salğam, örekennemın çooxtan pray la sm 
polbinçattır.

Köytiges İvanoviç örekennerge pastap idök kirtinmecen. Anafl 
saxar alarğa maftnanmin salıp, çoo ireelengen. Talonnar pol sıxxan 
nooza. A Köytiges İvanoviçtift sem'yazı uluğ. İpçizi, xasti-xazinezi 
par. Üs palazı parox. Olarğa prayzına saxar çitir kördek. Al kilze, ür 
nimestin arazına mıaradıbısçalar. AM annanar Köytiges İvanoviç 
onetin tetrad! İdip alğan. Anda kem nince samnağas saxar çeenin 
pasça. Demokratiya xoostıra prayzma tin ülepçe. İrten çey izerde- 
samnağas. Tmağ künnerde ikilerdenpirçe. Pot, idi polğan pastap
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Köytiges İvanoviç. A xonox örekenner (olar maxtanıbısçatpas pa!) 
xaptar-xaptamafi saxar alğlap alğannar. Amdı, Üzen, çeyge dee 
salıp, xuruğa daa çîp parçalar. Tîsterf tüsse dee, ldlebinçeler. Xorsax 
axsılannafi ırsayıs çörçeler.

Am idi tikke tüzip, Köytiges İvanoviç, toğıstafi kilze, ib xırinda 
sîreede odırçatxan örekennerge xozılıbısça. A pit pastap ol, xoğdayıp, 
olamıfi xırinca körbin dee irt çörcefi. İzennezer-izennespes pol 
panbısçaA. Amdı ıraxtıfiox, pörîgîn suunp, tas pazman çaltırap, 
izennesçe. Anafi, olamafi xosti odınp, tamkı tartaaçıx polip, sirgek 
is turça. Nime çapsıx pola tüsö çir üstünde?

- Oy, ööreler, sirer Iskezer be? PIstîfi xırindağı parkta kicee çüt oollar 
pir xısxa kül salbrlar.

- Xudayımay, am piske ürde çörerge dee xorğısüğ!

- TIs çox kemge kirekslfi.

• Çe-e, çooxtanma, am anı körbinçeler...

- Min kicee iskem, arağa poyli sadılar tip.

- Ok, pazox pu izlrlkter gorodxa tol çörlblzerler.

- E-e, sala undut salbadım, axçalanfi par polza, kip-azax çuğcafi 
poroşok, sabm nimeler alıfiar, türçe polza çox pol par ar.

- Sabm te-e?! Anafi ol îdi le üülçe nimes pe?

- Sağam üülçe, tafida, körerzlfi, çoğıl. Defisit pol parar.

- Ok, pararğa kirek. Kemnefi axça ödıske alcafi, pensiyam tafida la 
polar. •

Ür nimestîfi ne arazına tura alnmdağı slree pos pol çörîbîsken. 
Örekenner prayzı, magazinnerzer mafizırap, pıhraza xalğannar. 
Köytiges İvanoviç, ibinzer dee kîrbin, çağmğı magazinzer çügürgen. 
Prayzınan purun polam tip sağmçatxan polğan, çe magazinde çon 
toldıra. Xıns-tabısnafi poroşok paza sabm alçalar. "Xaydafi tabırax pu 
tılaasb is salğannar?" -  xaxap parğan ol, teeske xozılıp. Kîzî köp tee 
polza, poroşok, sabm ağaa çitken. Xoynına toldıra olamı xucaxtarup,
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ibînzer çıtirgen. Alan asxan ipçîzîne çooxtap pirdi: "Defisit!". Anzı, 
ol la söst! istip, onanla tüsken. Xapçığay arax çığlap salğan. İrine 
axça pirip, xatabox magazinzer sürgen. Ol kûn olar postanna paza 
palalarının çurtazına daa çider ide tazıp salğannar. Soonafi konfet- 
peçen'ye nimeler, tîs çuğcan pasta nime paza pasxa daa defisit 
nimeler alğlap alğannar. Çe pirsînde ıdök xonax örekennen pazox 
pir tılaas istip aldı.

- İzen, Köytiges İvanoviç! Sin palıx aldın ma?
- Xaydağ palıx?
- Olafiay palıx çi. Konservadağı.
- A-a, noğa?

- Tifüste palıx toozıl çöribistir. Pray konservaa panbıstır. Am türçe 
polza ol konservadağı palıx defisit pol çörîbizer. Al sal oray nimeste.

Köytîges İvanoviç, toğısxa daa parbin, ibînzer kîrîp, çoon ryukzak 
alıp alğan. Magazinzer kilîp, anan, kil, sadığcının tınma kırgen. 
Mintay, moyva konservalann ibînzer îdi le tazıp salğan. Axça 
çitpinçetkende, xonaxtannafi alımnanğan. Kîzîlerge çooxtabinça, 
itse-de, nime alarğa çörçetkenîn. Prayzı magazinzer oylap sığarlar, 
çoğıl ba.

îdi toldıra tazıp alıp, toğısxa çağban paarlığ çöre xalğan. Anın 
soonan nince-de kün irt parğan. Magazinnerdegi palıx ıdök le turça. 
Kîzı dee albinça tafi. Pir ay, M... üs ay irttî... Köytîges İvanoviç ol 
çııp alğan palığm, itçan çir pîlbin, xoncıxtanna taratça. Olar nandıra 
saapçalar. "Ol palıx öözbîs açıtça, kör tee polbinçabıs", - fipçeler. îdi 
prayzın azırap sal tır Köytîges İvanoviç.

Am örekennerge pazox kirtînminîbîstı. Xaydağ daa defisit polzın, 
çugur çörbinçe magazinzer.

2.11. Haydi İddiaya Girelim! / Çe, Marğızaan!
Geçenlerde dünürü Kongır ile İkocan Dayım karşılaşmışlar. Dünü
rü Kongır şehirde çocuklanyla yaşıyordu, ikocan Dayım ise Pökle 
Yengemle birlikte köyde sürünüyorlar. İşte bir gün bir yerde kar
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şılaşmışlar. Selâmlaştıktan sonra sohbete koyulmuşlar. İşte o arada 
İkocaA Dayım hayatından şikâyet etmeye başlamaz mı:
- Hayat ne kadar güç yaşlanınca. Avlu, ahır her taraf yıkılıyor. Evim
deki ocak da yıkık. Bir türlü tamir de ettiremiyorum.
- Ne diyorsun, senin oğulların vardı ya, diye şaşırdı dünürü Kongır.
- Aa-ah, ah, onlan nereden bulacaksın, elini salladı İkocaA Dayım, 
-Her biri bir tarafa dağıldı.

- Öyleyse köy meclisine gitmez mi insan? Öfkelendi dünürü Kongır. 
-Senin gibi ihtiyar bir adama yardım etmeleri gerekir.

- Nerede..., yine elini salladı İkocaA Dayım. -Gazeteye büe yazdık. 
Hiç umurlarında değil. Soma yine bir gün gazetede okuduk ki, söz
de bizim idareci bütün evleri, ahırlan yaptırmış. Bizim ev ise buz 
gibi. Hiç kimse bakmaya gelmedi. Yoksa yanlışlıkla başka bir ihtiya
rın evini mi tamir ettiler nedir...

- Olabilir, onayladı dünürü Kongır. -Onlar için iş mi, kandınyor da 
olabilirler... Eee... ben bir çare düşündüm! Sizin idarecinin adı ney
di?

- Peh, onun atı yok, arabası var16, anlamadı İkocaA Dayı.

- Hayır, hayır, ben adım sanım soruyorum.

- Haaa, öyle desene... Adı Pirgal İvanoviç, soyadı Halmçüsteyev17.

- İşte şimdi iddiaya girelim! Elini uzattı dünürü Kongır. -Hemen 
yarın senin bütün evini tamir edecekler.

- He, he. insanla dalga geçmesene, gülüyor İkocaA Dayım. -Ben ilçe
ye, bölge başkanlığına şikâyet ettim, Pirgal İvanoviç'in hiç umurun
da olmadı. Senin gibi sıradan bir ihtiyan dinlemez bile.

- Orasını düşünme, diyor dünürü Kongır. -Şimdi evine git, otur, 
yarın görürsün. Her şeyini yapacaklar senin.

14 Hakas Türkçesinde "adı" ve "atı" aynı şekilde söylendiği için anlamıyor.(ç.n.).
17 Hakasçada xalın çüstig "(lit. Kalın yüzlü) utanmaz, yüzsüz" anlamına gelen bir 

deyimdir. Hahnçüsteyev'in soyadmda bu deyime gönderme yapılıyor (ç.n.)
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- Nedense inanmıyorum, şüpheye düştü İkocaft Dayım. Bugün 31 
Mart, 1 Nisan yarın.
- İşte yann 1 Nisan'da görürsün. Haydi iddiaya girelim!
- Tamam, iddiaya girelim bakalım.
- Nesine? Bir buçukluk şişesine.
- Herşeyimi tamir etseler, ben bir kasa da verirdim.
- Hayır, bir kasa bana fazla gelir, bana yarım litrelik de yeter.

El sıkışıp evlerine dağıldılar, tkocafi Dayım evine gidince dünürü 
Kongır'm söylediklerini Pökle Yengeme anlatıp onu da çok güldür
dü. "Hi, hi, hi, off, amma şakacı imiş dünür", dedi Pökle Yengem 
dişsiz ağzıyla gülerek.

Ertesi gün sabah erkenden dayımla yengem kapı çalınmasına uyan
dılar. Şaşkınlık içinde uykulu bir yüzle kapıyı açtı îkocaA Dayım. 
Aman Tanrım, kapı açılır açılmaz evin içine insanlar doluştu. En 
önlerinde de bizzat köy meclisinin başkanı Pirgal İvanoviç duru
yordu.

- Neredeymiş senin şu yıkık ocağın? Daha selamlaşmadan sordu 
Pirgal İvanoviç.
- İşte, burada. Hâlâ anlayamayarak gözlerini pörtleterek bakıyordu 
İkocan Dayı.
- Stanah, bu ocağı görüyor musun? Arkasına döndü başkan.
- Görüyorum, diyor iş bilir bir suratla delikanlı, aynı şekilde daha 
uyanamamış bir ifadeyle.
- İşte, bir iki saat sonra buradaki ocak yepyeni olsun, diye emretti 
başkan.
- Oooo, yetiştiremem, diye itiraz etti Stanah.
- Bilmem, fakat iki saate kadar ocağı yepyeni yapmazsan ben senin
le başka türlü konuşurum.

O anda Stanah ve bir iki genç daha bir şeyler konuşup ocağı yıktılar. 
Başkan yanındaki insanlarla birlikte evden gürültüyle çıkıp gitti. Ih-
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tiyar kan koca şaşkınlık içinde arkalarından çıktılar. Bahçede işler 
kaynıyordu. Avlu, yeni kütük yığınıyla duvar gibi çevrilmişti. Evin 
çatısından bahsetmedikleri halde, çatıdaki eski tahtaları söküp ye
rini bembeyaz panellerle kapladılar. Avlu ve evin içi kannca yuvası 
gibi kaynıyor, başkan emirler vererek oradan oraya koşturup duru
yordu. Şaşkınlıktan aptala dönen ihtiyar kan koca avlunun dışına 
çıktılar. Aman Allah! Sokağa da insanlar doluşmuştu. Hiçbir vakit 
süpürge yüzü görmeyen yolu süpürüyorlar, yoğun bir toz kütlesi 
havaya doğru yükseliyordu. îkocafi Dayı baktı ki, komşu kadm ihti
yar Ktara'nm da evini aynı şekilde yıkıp yeniliyorlar.

Diğer eski evleri de tamir ediyorlardı. Köyün içi alet sesiyle dol
muştu. İhtiyar adam hayret verici bir şey daha gördü. Neredeyse 
yirmi yıldır çalışmayan köyün hamamının bacası vapur bacası gibi 
tütüyordu. "Banyoyu da yakmışlar" diye şaşırıp kaldı İkocan Dayı. 
Sonra yanından atla geçmekte olan Sıboça'yı durdurdu.

- Sıboça kardeş, söylesene, ne oluyor köyde? Niye halk böyle gay
rete geldi?

- Duymadın mı? Şaşırdı Sıboça.- Bugün köyümüze Moskova'dan bir 
bakan geliyor. Sen neden kirli kıyafetlerinle duruyorsun. Yeni bir 
şeyler giy de Tatarlan utandırma. Beni çiftliğe inek kesmeye gönde
riyorlar. Bakam inek etiyle besleyeceğiz!

Sıboça evine doğru koştu. İkocaft karısıyla evlerine girdiler. Çeki 
düzen vermeliydiler kendilerine, yoksa gerçekten de ayıp olurdu. 
Kim bilir, belki evlerine de uğrarlardı. Stanah yanındaki delikanlı
larla ocağı tamir etmişti. Sevinen ihtiyar kan koca onlara para ver
meye çalıştılarsa da ötekiler kabul etmediler.

- Şimdi para saymaya vakit yok. Bizim daha beş evin ocağını yap
mamız gerekiyor.

Onlar gürültüyle aletlerini toplayıp gittiklerinde Pökle Yengem oca
ğı yaktı, ocak çıtırdayarak yanmaya başladı. Üf, harika yapmışlardı! 
ihtiyar kan koca misafirleri karşılama hazırlıklarına koyuldular, ye
mek hazırladılar, giyinip kuşandılar. Böylece bütün gün koşuştur
dular. Nedense şu bakan bir türlü gelmiyordu. Fakat akşama doğru 
dünürleri Kongır evlerine uğradı.
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- Merhaba İkocaA! Çıkar bakalım votkam! Söylemiştim ya.

- Şimdi ne votkası! Ellerini salladı ihtiyar kan koca. -Buraya bakan 
gelecek, biz sarhoş dolanıyor olacağız...

- Ho ho ho... gülmekten kırılıyordu dünürleri Kongır. -Ne bakam? 
O buraya gelmez. Ne yapacak o sizin yıkık dökük köyünüzde? Bu
gün 1 Nisan ya. Ben sizin idareciye sabahtan telefon ettim "Alo, ben 
bölge idaresinden arıyorum", dedim, "Size Moskova'dan bakan ge
lecek. İyice hazırlanın, insanlar bir şeyden şikâyetlenmesinler. Bu 
yüzden onların her şeylerim tamir edin. Tek kelimeyle köy parla
sın". İdareciniz de "Derhal, iyice hazırlanırız" dedi.

- Haaa, anlamaya başladı ihtiyar kan koca, -Demek o yüzdenmiş. Sen 
ne kurnaz adamsın, Kongır. Neyse, otur da tavuk suyu iç. Bakana ik
ram etmek için hazırlamıştık, ama sen geldiğine göre ne yapalım... 
Neyse, hanım, sandıkta ne zamandır bir yanm litrelik durup duru
yordu, çıkar bakalım. Biz Kongır ile idarecinin sağlığına içeceğiz.

ÇE, MARĞIZAAN!
Tünee Kongır svatnaA İkocang tayıA toğas partırcıxtar. Kongır 
svat gorodta palalarında çurtap-mötep parça, a İkocafi tayın Pökle 
köyîmnen xada aalda püktelçeler. Pot, idi çolda xayda-da toğas 
parürlar. İzen-mindllezîp, çoox-çaax pastabısülar. Am andada 
İkocaA tayıA pozınıA çurtazına xoptan sıxpacan ma:

- Ox, sidik, a, kirip parğanda. Ograda, xazaa nime pray inderil parir. 
Turamda pes oodılça. Tıxtat polbin parim.

- Xosxanax, siniA oollann par nooza, -ürükçe Kongır svat.

- A, xaydan olamı tabarzıA, -xol saapça İkocaA tayıA. -Pray çir 
üstüne tarap parğannar.

- Anan aalsovetser parbacan ma? -  ökpelençe Kongır svat. -  Segee, 
kiri kizee, polis pirerge kirekter.

- XaydaA, - pazox xol saapça İkocaA tayıA. -Gazetke pasxabızox. Pîr de 
kllebinçeler. Anan gazetadox xığırğabıs, pistin knes pîske tura, xazaa 
nimenî pray tıxtap salğabıs tip pasça. A turabısta idök soox. Kizi dee 
kilbeen. Arsa, alcaastap, pasxa apsaxtm turazın tıxtabısxannar...
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- Arızı daa polar, - çarasça Kongır svat. -Olarğa noyma, alaxbr taa 
salarlar. E, sağırup aldım! Sirenlin knestifi adı xaydi?
- Ta, at çox çörçe ol. Masinazı par, - pîl polbin salğan İkocan tayın.
- Çox, çox, min arun adı-solazm surapçam.
- E-e, xe-xe, idi tizen... Adı amfi Pirgal İvanoviç, pamilezı 
Xalmçüsteyev.
- Pot, am marğızaafi! -  xolın sunça Kongır svat. -  Tandox sinin 
tur afini tıxtap pirerler.
- Xe-xe, kizee külbezefi, -xatxırça İkocan tayıfi. -Min rayonzar, 
oblast'sar xoptanğam. Pır dee kîûebeen Pirgal İvanoviç. Sini, onağı 
apsaxb, is tee salbas.
- Arızına piçellebe, - tipçe Kongır svat. *Am nan, ibînde odır, tafida 
körerzıfi. Pray nime it pirerler segee.
- Ço-ta kirtinminçem, -ikindlepçe İkocan tayıfi. -  Püün 31 mart, 1 
aprel' tafida la.
- Pot tafida, 1 aprel'de, körerzıfi. Çe marğızaafi!
- Çe, marğıs taa köreefi.
- Noymaa? Pîr çanmğa!
- E, megee pray nime hxtap pircefi pozalar, pîr xaraçax taa turğıs 
pirercıksim.
- Çox pır xaraçax megee köp polar, çarım daa çider.

Am xol tudıbıstılar, iblerînzer tarazıbısxannar. İkocafi tayıfi, ibînzer 
çidıp, Kongır svattıfi çooğın Pökle köyimge çitirîp, anzm çoo 
xatxırtxan. "Xi-xi, ok, oyma svat poltır"- xatxırça xorsax axsman 
Pökle köyifi.

Pazağı kün, irten irtök, îzîk küzürepçetkenine usxun parğannar 
tayımnafi koyim. Ürük panp, uyğulığox sıraylığ İkocanizık asxan. 
Xuday, a, izık azılğandox, turaa kizî tol çörîbîsken. İfi alnılannda aal 
Sovet knezi Pirgal İvanoviç pozı sm çüzînefi tur tnstabıstır.
- Xaya, ol oodılıx pesterin? -  izennespin dee surapça Pirgal 
İvanoviç.
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- Pot, mına, - am daa onarıl polbin, xaraxtann tozıraytça İkocan 
tayıfi.

- Stanax, pu peşti körçezin? -  aylança knes soonzar.

- Korçem, - tipçe mircen çüstig ool, îdök çitire usxunmaan sıraylığ.

- Pot, pîr-îkî ças pazman mrnda nap-naazınan turzm, - çaxıpça 
knes.

- U-u, martnanmassım, - tödırlençe Stanax.

- Pîlbinçem, çe iki ças pazınan naa pes polbaza, min sinnefl pasxa 
ond aynan çooxtazarbm.

Andada Stanax, pîr-ıkî ool xoza çooxtap, ol pestî inder sıxtılar. Knes 
kizilerinen xada turadan kürelîze xaldılar. Apsax-iney, ürügip, 
soonca sıxçalar. Xosxanax, ogradada toğıs kiregı îdi le xaynapça. 
Ogradalan naa çardılaman sidennel tur. Xazaalan, çiit xıs la çili, 
çanp tur. Tura xınnanar çoox parbaan daa polza, irgı çardılar omına 
appağas şifemefi çaap parçalar. Ograda, tura îstî hş-taş la polça. 
Knes,. pray çaxığlar pirîp, annan andar çöre salıbısxan. Alafl as 
parğan apsax-iney ograda tastınzar sıxçalar. O, xalax! Oramda çon 
tol partır. Xacan daa sıbırbaan çolnı, kil, sıbır parçalar. Tozm kiregı 
îdi le. İkocan tayıft körze, xonax Ktara örekennîft irgî turazm îdök, 
pray inderip, naaalap parirlar.

Pasxa daa irgj turalamı pray tıxtapçatxan odırlar. Aal arazı küşlep 
le turça. Pazox pîr xayxastığ nime kör saldı apsax. Pîree çibîrgî çılca 
toğınminçatxan mılçalan parovoz la çili, trubazınafi ıstap turça. 
"Mılça daa odınıbıstırlar", - xaxapça İkocan tayın. Anan xırinca 
çalaft oylat pariğan Sıboça irennl toxtattı.

- Sıboça, tunma. Çooxtap pirdek, nime polça aal îstinde? Noo pîdi 
xaynabıstı çon?

- Xoşxanax, ispeezîn me? -  ürükçe Sıboça. -  Püün pîsser Moskvadafi 
xaydağ-da ministr kilçe. Sin noğa kîrlıg kip-azaxtığ tur salğazıfı? 
Pîree naa nime kis, tadarlarru uyatxa suğarzıii. Mini fermazar inek 
soğarğa ısçalar. Ministml inek idinen azırabızarğa!
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Sıboça oylada xaldı. İkocan ineyinen turaa klrçeler. Çazan salarğa, 
a to sınap taa uyadıshğ polar. Kem pîlçe, arsa, turaa daa kir kiler. 
Stanax oollamafl xada peşti turğızıbızarğa maflnantir. Örîn parğan 
apsax-iney olarğa axça pirçeler. Tıgıleri toğır sapçalar.

- Man çoğıl axça sanastırarğa. Pıske am daa pis turada naa pes turğıs 
salarğa kirek.

Olar küzüreze xalğannannda, Pökle köyım pes odımbıstı, anzı 
küüli le tüsti. Ok, xandıra it saltırlar! Am apsax-iney, kil, aalalar 
udurlirğa timnenlp, çiis timnepçeler, postan çazançalar. idi künzlre 
mafi çoxxa tüskenner. Noğa-da ministrlerî kilbindeeçe. Çe iirzer 
turaa Kongır svat kire saldı.

- Izen, İkocan! Turğıs arağannı! Çooxtaam nooza.

- Xaydağ arağa sağam! -  xol saapçalar İkocan irepçf. -  Peer ministr 
kilerkçe, a pis mında izMk çörerbîs...

- Ox-xo-xo, - çoo xatxırça Kongır svat. -  Xaydağ ministr? Kilbes ol 
peer. Nime ider ol sîremlfl talbax aallanAda? Püün 1 Aprel' nooza. 
Min sîremlfi kneske irtenök telefonnan sığdıradıbısxam. "Ale, min 
rayonnan sığdıratçam, -tipçem, -sırerzer Moskvadaft ministr klrer. 
Pray timnen salınar, kîzîler pîree nime xoptanıbıspazınnar. Annanar 
olamın pray nimelerîn tıxtap salınar. Pir sösnen, aal çıltırap turzm". 
KnesteriA "Amox, pray timnen salarbıs", teen.

- E-e, - onarıl suctılar apsax-iney, - annafiar polğan odır kirek. Ok, 
köytik tabanzın sin, Kongır. Çe, odır taftax münln îzerge. Ministmî 
azırirğa itkebîs. Sin killbîskende, xaydi ider ze. Çe, öreken, sunduxta 
pir çarım xacanox çatçatxan, sığardax. Pîs Kongıman xada knestin 
xazii üçün amzabızibıs.

2.12. Yalana Aydo'nun Öyküsü / Çoy AydonıA Çooğı
İnsanlan kandırmak çok hoş. Sadece binlerine gülmeden herhangi 
bir şey söyle, hemen inanırlar. Sokakta giderken karşına kim çıkarsa 
kandınp dur böylece. İşte, İlonça akşamdan kalma vaziyette geli
yor.
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- Selam İlonça! Hayat nasıl gidiyor?
- Eeeh, kötü. Başım çatlamak üzere.
- Baksana dükkâna votka getirmişler. Orası ana baba günü.
- Ama bizim dükkânda içki satmıyorlar ki, inanmıyor İlonça.
- Satış plânlan geride kalmış anlaşılan. O yüzden depolarından çı
karmışlar. Koş bak, yoksa kalmaz.

Zar zor yürüyen İlonça, şimdi sanki ayaklan yere değmeden kanat
lanarak gidiyor. Dükkân ise köyün ta öbür ucunda. İçimden acayip 
gülüyorum. Ne hoş!

Bir keresinde komşum Harool'u kandırmıştım. Harool, traktör sü
rücüsü. Avluda bir şeylerle uğraşüğmı gördüm. Traktörü avlunun 
ön tarafında duruyor.
- Hey Harool! Yönetici senin inek çiftliğine ot götürmem söyledi.
- Hangi otu? Soruyor Harool.
- Onun avlusundaki küçük ot yığınım.
- Ama ben onu geçen gece getirmiştim.
- Bilmem, ama o "Çabuk halletsin, yoksa işi kötü olur" dedi.

Kendim çok iyi biliyordum ki, o devlet çiftliğinin otu idi. Harool 
bunu kendisi dün ağzından kaçırmıştı.
- Herhalde binleri müdüre şikâyet etmiş olmalı, diye homudanarak 
traktörü çalıştırdı.

Somadan yönetici de Harool da benimle selamı sabahı kestiler. Ben 
de bir daha kimseyi kandırmamaya çalışsam da bu şekilde yaşa
mak pek sıkıcı geldi. Oturup düşünürken türlü türlü fikirler insanın 
kafasına üşüşüveriyor. Bizim köyde kibirli Yeremey vardı. Sinir bir 
oğlandı. Bazen insanla selamlaşmadan geçip giderdi. İşte bir gün 
onu böyle geçip giderken durdurdum.
- Selam Yeremey, haberi duydun mu? Muklay aklım kaçırmış. Tü
feğini kapmış insanlan kovalıyor. "Hepsini geberteceğim" diyor. 
Şimdi köyün içinde geziyor galiba.
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- Gerçekten mi? -Yeremeyün yüzü kireç gibi oldu. -Öyleyse neden 
polise haber vermiyorlar ki.

Cevabı beklemeden çoktan dönüp evinin yoluna koyulmuştu. Ben 
doğrudan Muklay'a gittim. Evinde oturuyordu.
-Muklay, seni Yeremey domuz vurmaya çağırıyor tüfeğini al da git.

Hiçbir şeye itiraz etme huyu olmayan Muklay hemen hazırlanmaya 
başladı. Yeremey'in evine doğru yola düştü...

Onların orada ne oldu bilmiyorum artık, insanların anlattıklarına 
göre Yeremey huzur içinde yemeğini yiyormuş ki, Muklay elinde 
tüfeğiyle girivermiş. Yeremey önce donup kalmış, sonra masanın 
altına saklanayım derken küt diye yere yıkılmış. Alnını masanın kö
şesine çarpmış. Bir gün Yeremey'le karşılaştım. Gözünün altı morar
mıştı, benimle selâmlaşmadı. Darılmış gibiydi. Şakaya hiç küsülür 
mü? Hayatı ilginç hâle getirmek lazım. 1 Nisan'da ise insanları kan
dırmanın hiçbir anlamı yok. Zaten kimse de kanmaz. O yüzden ben 
o gün sadece gerçeği söylerim. Fakat yine de bana inanmazlar.

ÇOY AYDONIN ÇOOĞI
Kîzfleml alaxtırarğa nay xınığ. Külünmin ne nime tıbis, çoo 
kirtinçeler. Oramca parçazıfi, urunğan na kizînl alaxtınp odır. Mına 
İlonça paxpır kilir.
- İzen, İlonça! Çurtas xaydi parça?
- A, xomay. Pas çanlarğa çör.
- Xosxanax, magazinzer "Ağdam" ağıl kilürler. Kizi anda toldıra.
- Anan plstlfi magazinde arağa satpiıjça nimester be? -  kirtmminçe 
İlonça.
- Plannan tolbinçatxan osxas. Annafiar sığar kiltîrler. Çügür, a to 
xalbas.

Çadap la pas kilçetken İlonça am, çirge dee tefimin, uçuğa xaldı. 
Magazin, kil, aal pazında. Çoo xatxırçam îstimde. Xmığ.

PTrsînde xoncıx Xaroolm alaaxtırıbısxam. Ol traktorist polça. İb 
arazmda xaymçatxarun kör salğam. Trakton ograda alrunda turça.
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- Ey, Xarool! Uprav sinî İnekter fermazınzar ot apar salarğa teen.
- Xaydağ ottı? -  surça Xarool.
- Anın ogorodındağı ulamıcaxtı.
- Anafl min am tünee xaraa tart pirgem.
- Pîlbinçem, çe ol teen: "Tabırax xayınzm, a to kirek xomay polar".
Pozım pîlçem nooza, ol sovxoz odı polğan. Xarool pozı mağaa kicee 
surtlabısxan.
- Pireezi, arsa, direktorğa xoptambısxan., kıbîrerüp ala, Xarool 
traktonn tadırat sıxxan...

Soonan uprav taa, Xarool daa minnençaxsı çooxtaspimbısxannar. 
Paza alaxtırbasxa küstengem. Çe idi erlstıg çurtirğa. Tükürîp, izep 
odırçazın, çe pasxa andağ-nundağ xımğ sağıstar oylap kilçeler. Plstlfl 
aalda maxtancıx Yeremey par. Xınii çox taban. Kızinefl izennespin 
dee irte xaladır. Am idök irt pariğanda, toxtadıbıstım.
- Izen, Yeremey, tılaas istifi me? Muklay alaax partır. Mıltıx xaap, 
kıziler sür çörçe. "Prayzın xıra atam", tipçe. -  Am aal arazmca 
çörçetken osxas.
- Smap pa? -  xazarta tart pardı Yeremeynifl sırayı. -  Anan noo 
militsiya iskırbinçeler.
Pozı, Özen, aylana tartıp, iblnzer çıza xaldı. Min, tizefi, koni 
Muldayzar. Ol ibînde odırça.
- Muklay, sini Yeremey sosxa at pirerge xığırça. Mıltığın alıp al.

Muklay -  toğır polbas kizl. Sax andox timnenîbisken. Yeremey 
nimezer çöre xalğan...

Pîlbinçem, nime polğan olamıfi anda. Klzüer çooxtannan, Yeremey 
isti le azıramp odırçattır, mmda Muklay mıltuctığ kire saltır. Yeremey 
tabıs-tubus çox odırhr-odırtır, anan, kil, stol altınzar çazımp, küzüri 
xaltır. Xamağm, tizen, stolpuliina saapaltır... Pir küninde Yeremeyneft 
toğasxam. Xarax xırinda kögerçe, izennespinçe. Tannçatxan osxas. 
Kizl oynaamna nime tannarğa. Xımğ çurtirğa kirek. A pir aprel'de 
kizl alaxtırarğa xınii çoğıl. 01ox pırdeezl kirttnmes. Annanar ol kün 
sın na tümeler çooxtapçam. Çe kirtinminçeler mağaa.
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2.13. Şişeler /  Butılkalar
Bugünlerde, İktisadî plânlama başladığındanbu yana yaşam zorlaştı. 
Uzım uzadıya düşünmeden, tembel, iş yapmıyor diye bir bahane 
uydurup işten çıkanveriyorlar insanı. Nasıl da kurnazca hareket 
ediyorlar. Birini işten çıkanp, sonra ona düşen parayı aralarında 
pay ediyorlar. Böyle devam ederse iş yerlerinde ancak bir iki kişi 
kalır, ondan başkası da eli cebinde gezer.

İşte benim bir arkadaşımı, yani bizim Muklay'ı böyle işten 
çıkardılar. İşe mi gitmemiş, yoksa işteyken içki mi içmiş nedir. Çok 
düşünmeden arkasına tekmeyi bastılar. Fakat bizim Muklay pek 
de endişelenmedi. Evine gidip uzandı. Tavanı seyrederek kendi 
kendine durumu muhakeme ediyordu.

- Bizim ülkemizde hiç kimse açlıktan ölmez, diyerek gülüyordu. -İş 
gerekli olduğunda, kendileri beni çağırmak için gelirler.

Böylece bir gün geçti, iki gün... üç gün... Kimse onu işe çağırmak için 
gelmedi. Gel gör ki, kamı guruldamaya çoktan başlamıştı, yemek 
istiyordu. Köyde olsaydı herhangi bir komşusuna laflamaya gider, 
o vesileyle de orada kamını doyururdu. Burası ise şehirdi. Her şeyin 
bir ücreti vardı, her şey sayılıydı. Komşuda kamını doyurmak bir 
tarafa, dairesinden içeri adımım bile atamazdın.

Ne yapabilirdi ki? Kamı gurulduyor, yemek istiyordu. Bağırsaklan 
birbirine yapışmış, tıkırdayıp duruyorlardı. Muklay dayanamayıp 
yataktan kalktı. Sigara içerken düşünüyordu. Çalışmak için 
nereye gitmeli? Nasıl etmeli de arkasının üstünde oturarak para 
kazanmalı? Muklay eskiden de pek'çalışmayı seven biri değildi, 
şimdi çalışmazken hepten tembelleşmişti. Düşündü, düşündü, 
aklına bir şey gelmiyordu. Her yerde çalışmak gerekiyordu. Bir 
yerlerde yönetici olup oturarak çalışmayı akimdan geçiriyor, ancak 
eğitimi yeterli gelmiyordu. Yönetici olsaydı harika olurdu. İşine 
özel arabayla gelip götürürlerdi, şahsına ait büronda yumuşak 
koltuğunda otururdun. Bir gazete alıp yüzünü de örttün mü, uyu 
dur. Birisi gelirse yönetici gazete okuyor. Kamın acıkırsa düğmeye 
bas. Genç ve güzel sekreter girer, çay ya da kahve koyup getirir.
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Keyfin iyiyse sekreter kızla cilveleşirsin, keyfin yoksa azarlarsın... 
Yöneticilerin paralan da çoktur. Oof, of, annem dememiş miydi: 
"Oku, oku, oku da yönetici ol!". Kahretsin, okumadım. Şimdiyse 
kamım guruldayıp duruyor.

Muklay masanın altında duran boş şişeleri buldu. "Neyse, şunlan 
götürüp vereyim bari", diye sevindi. Hemen giyindi. Şişelerini 
çantaya doldurdu. Götürüp bakkala verdi. Bilmem kaç Ruble tuttu. 
Muklay büyük bir sevinçle bir sürü yiyecek, bir de bira aldı. Votkaya 
parası yetmemişti. Birayı sevinçle almıştı. Birasını içtin mi, şişesini 
geri verdin. İşte para nerelerden geliyor!

Daha sonra Muklay evinde ne kadar şişe, kavanoz var ise hepsini 
yavaş yavaş bakkala verdi. Yine sırtüstü yattı. Bir süre sonra yine 
kamı guruldamaya başladı. Muklay şişe toplamak için şehre indi.
O gün şansı yaver gitmedi. Şişeler için aldığı para ancak ekmeğe 
yetti. Fakat bir gün bir sürü şişe topladı. İşte o günden beri Muklay 
sabahtan "işine" çıkar oldu. Hepten alıştı. Öğle vaktinde yemek 
yiyor, sekiz saat çalışıyor, cumartesi pazarlan dinleniyordu. İşten 
neyi eksikti bunun? Mükemmel bir işti. Dışanda gezip temiz hava 
alıyorsun, kimseye hesap vermiyorsun...

Muklay sadece bir şey için endişeleniyordu. Ya halk içki içmeyi 
bırakırsa... O zaman şişeleri nereden alacaktı. Yine iş aramak 
gerekecekti.

BUTILKALAR
Am xozrasçyot polıbısxanda, sidik çurtirğa. Arğaas, nime itpinçe 
tip sıltanıp, toğıstan sığara sazıbızarlar. Ür çooxtaspastar. Pot, xaydi 
köytlk itçeler. Pireezîn sığara sürîbîsçeler, anın axçazm postan 
ülesçeler. Pîdi polza, toğısta pîr-üd le kîzi xalar, a pasxazı xol izepte 
pas çörer.

îdi minift tanızımm, Muklayru, çize toğıstan sığara çızıbıstırlar. Tafl 
kün irtîbisken, tan toğısta izîrik pol parğan. Ür çooxtaspaannar, 
sığara teeblskenner. Çe Muklay piçellenminçe. İbînzer panp, çat 
salğan. Potoloksar tükurip odırça.
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- PîsÜfi stranada pirdeezi özögıp ölbes, - xatxırça ol. -  Toğıs kirek 
polza, postan sunn kilerler.

îdi pîr kün irt pardı, îkîncî... üzînd... Toğısxa xığınp, ldzî dee kilbinçe. 
Xamı kil xııxtapça, azıranarğa sunnça. Aalda polza, pîree xoncıxsar 
çoox-çaaxnan odır par kilerdk, ol sabazınaA azıranıp alarcıx olarda. 
Mında, tizen, gorod. Polğan na axça, polğan çiis sanda. Xonaxta 
azıranıp alardaA, kvartirazınzar daa kir polbassın.

Xaydi polcan za? Xamı kil küzürepçe, çirge sunnça. îçegeleri, xat 
panp, xoğdırasçalar. Sıdaspadı Muklay, orğannafi turdı. Tamkı 
tartıp, sağınça. Xaydar toğısxa parçan? Oyda odmp, axça alıp 
odırarğa. Muklay alnında daa toğısxa paadax kîzi polbaan, am, 
toğınmimbısxanda, ulam arğaas pol parğan. Sağmdı-sağmdı, 
sağın polbinça. Pray çirde toğmarğa kirek. Pîree pasruc pohp, 
oyda odınbızarğa itse, ügredii çitpinçe. Pot, pastıx polza, xandıra 
polarax. Toğısxa sini legkovoydan ibînnen ağıl salçalar. Anafı 
alınca kabinette, nımzax kresloda oyda odınbıstın. Gazeta alıp, 
çiizîftnî çaap sal, a pozın uzup odır. Kîzi kırze -  pastıx gazeta xığırça. 
Azıranann kilze, knopka pazıbıs. Süıg çiit sekretarşa xıs kire salça.
Ol sağaa çey alay kofe ur pirer. Könnîfi çaxsı polza, ol xısbft soon 
sıybabıs tur, tanncax polzan, aaxtap salıbıs... Pastıxtamın axçalan 
daa köp. Ok, çooxtaan çîze icem: "Ugren, ügren, pastıx polarzıft". 
Ügrenmeem, soolğan. Am istim xoğdırap çörçe.

Mmda Muklay stol altında xuruğ butılkalar kör salğan. "E-e, apanp, 
piribizerge", örin parğan ol. Sax andox tonandı, butılkalarm sumkaa 
sığdırabıstı. Panp, magazinzer pirîbîsken. Nince-de salkovayğa çit 
pardı. Muklay öringenînen çiis toldıra alıp aldı, xoza pivo. Arağaa 
axçazı çitpin parğan. Pivom ol xımp alğan. Pivozm izibistin, 
butılkazın nandıra pirîbistîn. Pot, axça xaydan kilçe!

SoonaA Muklay ibifide xay par butılkalarm, bankalamı pray 
magazinzer kömesteA pirglebisken. Oyda çadıbox alğan. Aynanın 
xamı pazox çirge sunn sıxxan. Andada Muklay gorodsar sığıbısxan. 
Butılkalar teererge. Ol kün ofi polbaan. Xalasxa la çitirgen. Çe 
pirsinde ileede çup alğan. Am annan sığara Muklay irten ol "toğızma"
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sığıbısça. Sanay könlgîblsken. Obed tuzında azırança, sigıs ças 
toğınça paza subbota-pozıraxta tmança. Nimeden toğıs nimes pu? 
Xandıra toğıs. Tasxar çörçezîn, anğ kiinen tmçazın. Pirdeezl sağaa 
pastıx nimes... Muklay pir le nimee sağıssırapça. Am çon arağadaA 
sıx parza, buhlkalamı xaydan alar. Pazox toğıs tUirge kiHzer.

2.14. Hasta Karaca / Ağmğ Kiik
Bir karacayı ava vurmuştu, ayakta duramıyordu. Onun böyle hasta 
yattığını duyan hayvanlar ziyarete gelmeye başladılar.

önce en yakın arkadaşı yetişti, tek boynuzlu karaca.
- Ooo, selam! Sana ne oldu, neden yatıyorsun? Haydi kalk artık, nu
mara yapma, dişi karacalan sıkıştırmaya gidelim, diye bağırıyordu 
açıkgöz arkadaşı.
- Of, ben burada can çekişiyorum, diye iç çekti hasta karaca. -Neyse 
ki burada otlar sık da aç kalmıyorum.
- Aaa, gerçekten de! dedi etrafına bakınıp arkadaşı. -Ben de bir tadı
na bakayım! Üüüf, gerçekten de ne sulu otmuş bunlar!
Sonra arkadaşı tek kelime bile etmeden otlamaya başladı. Biraz ta
dına bakacakken iyice kamını doyurdu. Kamını doyurduktan sonra 
da geğirerek uzaklaştı.
- Neyse, geçmiş olsun, dedi, vedalaşırken, -Üzülme, yarın yine ge
lirim.
Uzun süre geçmeden başka bir kaç arkadaşı daha yetiştiler. Hepsi 
de neşe içindeydiler. Bu karacaya ise sözde şefkat gösterip rahatsız 
ediyorlardı.
- Amma da kurnaz herifsin ha! Gülüştüler, -Oh ne iyi, böylesi güzel 
bir yerde rahatça yatıp gizli gizli keyif çatıyor. Ooo, otlar da ne 
kadar sıkmış!
Sonra kırt kırt otlamaya koyuldular. Bu arada birbirlerini süsmeye 
başladılar ki, az kalsm yaralı karacayı eziyorlardı. Hasta karaca on
ların öylece kendi yiyeceği otun dibini kazımalarını acı içinde sey
retti. Fakat bir şey söylemedi. Misafirlere cimrilik etmek olur muy
du? Kendisine hürmet edip gelmişlerdi ne de olsa. Bu arada diğer
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karacalar karınlarını doyurmuş, hoplaya sıçraya uzaklaşmışlardı. 
Böylece karacalar her gün hasta arkadaşlarını ziyarete gelip onun 
etrafında biten otlan yediler.
Daha sonra hasta karaca kendi yarası yüzünden değü de, açlıktan 
ölüp gitti.
AĞIRIĞ KİİK
Pir kiik, afla kîzee palığlattırt salıp, tur polbinıbısxan. Amfi idi 
çadığa kir parğarun is salıp, annan toğazıp alarğa kil tur sıxxannar.
İfl pastap ifi çağm arğızı çide tüsken, saarsıx müüstîg kiik.
- O-o, izen! Xaydi polip çat saldıfi? Çe, tur, çoylanıp çatpa, paraafi 
Üzî kiiktemî xayındırarğa, - suulap parça kür nanazı.
- Oy, çadap la tınnığ çatxam, -östepçe ağınğ kiik. -  Xann mında ot 
xalm polip, astabinçam.
- O-o, sınap taa! -  ibîre körglep, çooxtança nancızı. -  Xaya, amzap 
körim! Ok-ka, sınap taa, süzünnig ot poltır a!
Anan nancızı, çooxtaspin daa, ottap çör sıxxan. Kömes xırtıp alcafi 
pozı, ileede ot taynap salğan. Xanun tosxınp alğan soonda, kigîrfp 
ala, xıya pastırğan.
- Çe, çazıl tabırax, -teen ol, anımcoxtasçadıp, -xomzınma, tafida 
kilerbînök.
Ür dee polbaanda, çide tüskenner pazox nince-de arğızı. Prayzı 
örçfllgler. Pu kiikke, kil, paarsap, çalğap, çarxandırğannar.
- Uk, xaydağ köytik taban! -  xatxınsxlaannar olar. -  Mmdağ sflîg 
çirde istig çadıp alğan, Is tee çox çırğapça. Ot. taa xaydağ xalmdır. 
Anan, kil, ottap, xırt-xart la pol sıxxannar. Arazında, kil, süskels 
sıxçalar, pu kiiktl sala pasxlabinçalar. Ağınğ kiik, olamıfi idi pozının 
çîcefi odm xır parçatxannann körip, çüree açıpça. Çe çooxtanminça. 
Aalcılarğa xaydi xarancafi. Anox uluğlap, kilgenner nooza. Ol arada 
pulan, tos panp, segîrîp-segîrîp, çügürîze xalğannar.
idi olar, künnlfi say ağınğ kiik nancızınzar killp, anın ibîre ösken 
ottı xıra çeenner.
Pu ağınğ kiik soonan, pozının paliinan nimes, çe özögîp olgen.
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Şaman Mezarı.

Geleneksel giysileri içinde Hakaslar IŞira ray onu).
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Hakas aile (Askiz rayonu).

Geleneksel giysileri(kögenek, sikpen ve poğo) içinde Kızıl boyundan yaşif muin 
(Ordjonikidze rayonu ).
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Çay hazırlığı (Şira rayorıu).
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Hakas çocuklar (Taştıp rayonu, Butrahtı köyü).

I. Topoyev'in "Tuğannar"adlı ovkü 
kitabı.

1. Topoyev'in"Xofialtax odık"adlı ovkü 
kitabı.
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Hakas çiri (Hakas Yeri) Gazetesi yazar ve muhabirleri.

lya Topoyev ve Gülsüm Killi (Abakan, 2003).
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Hakasya Cumhuriyeti Haritası.
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Hakasya Cumhuriyeti Bayrağı.

Hakasya Cumhuriyeti Amblemi.
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diller listesine ı îrse rle I lakas va/.ıı ve 
sairler, d illerini yasalına müc adelesini 
bırakmamaktalar. I lakas ya/ılı 
edebiyatının başarılı temsili ilerinden 
biri de, eserle ıivle  kendi toplıımuna 
■ ıvna lıılnıavı yörev edinen ve ,ın.KIi 1 ini 
\asalnı,ı ıniiı adelesini b asam la sürdüren 
ik a  lopovev'dir. Inpovev'in  hem 
I lakas hem de Rus d ilinde vavın lad ıj’i 
hic vedir i ve mi/ahi öyküleri I lak,ıs 
toplum ıında büvük ilı>i uyandırmakla 
ve sevilmekledir. ( )nun öykülerinde 
alko li/m den fakirliğe, konul sorunundan 
issi/lige. toplumun duyarsı/lıj>ından 

sonu ı>elıne\en biirokrasive, 
aslında bi/e pek de yabam ı o ln ıavan 

onlarca sorun va/arın ek'slirel bakışından 
ve I lakas ıam n ilade dünyasından 

sii/Lilerek okuvııt ııla ıın 
düküne e d iim  .ısına iletilmekledir.
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