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VIKTOR YAKOVLEVIC BUTANAYEV; V.Y. Butanayev 12 Mart 1946'da Zaparojye'de 

(Moldova) dogmu§tur. Babasi asker oldugundan dolayi ?ocuklugunu Moldova'da ge-

?irmi$tir. Kendisi Hakastir. Bundan dolayi daha on iki ya$indayken Hakaslann kirn ol-

dugunu, nereden geldigini incelemeye karar vermi§tir. 

1964 ' te Ta$kent Mill! Universitesi Tarih Bolumiinii kazanmi$tir. 

Butanayev, <;ali$tigi alanda tam manasiyla yararli olabilmek i<;in mumkiin oldugu 

kadar malzeme toplamasi gerektiginin ve elde bulunan bilgi yetersizligini a$mak i?in 

kendi milletinin tarihini, kultiiriinii ve buradan hareketle diigiin torenlerini ve inan<;-

lanni ogrenip incelemek gerektiginin farkindaydi. Bundan dolayi son zamanlarda 

inan<;lar iizerinde £ah$mi$tir. Burhanizm Tyurkov Sayano-Altaya (Abakan, 2 0 0 3 , 2 5 9 ) 

isimli eseri bu konu ile alakali <;ali?malari arasinda dikkate deger olan en miihim eser-

lerinden birisidir. 

Rusya'nm iinlii ilimi, Hakas Arkeoloji ve Etnografya Enstitusiiniin mtidiir 

yardimcisi Gemuyev, Butanayev hakkinda §6yle demektedir: "Butanayev sadece Rus-

ya'da degil, yabana iilkelerde de fok iyi tamnmaktadir. Tarih, etnografya, Tiirkoloji ve onotnas-

tika alanmda yaptigi ilmf falifmalar onu ilim dunyasma fok degerli bir dlim olarak tanit-

miftir". 

Diger Novosibirsk bolge ara$tiricisi K.K. Suharev ise §6yle demektedir: "Butana-

yev'in Toponimik Stizliigu benim dikkatimiyekti. Burada dag adlarmm aftklamast verilmiftir. 

Ozellikle eski Hakaslarla al&kah derlenen efsaneler ise benim if in stirpriz oldu 

Butanayev'in kurdugu etno-siyasi cemiyet Hakasga "Hooray", Rus kaynaklannda 

ise "Kirgizskaya Zemlya" veya "Hongoray" olarak ge<;mektedir. VI-XVII yy. Kirgizlar 

ile onlara bagli Ki?tim boyu "Hooray" toplumunun temelini te$kil etmekteydiler. 

"Hooray" kelimesi folklorda hala ya$amasina ragmen, 1727 'den itibaren kullammtfan 

kalkmi$tir. Hakaslar ba§kalari tarafindan "tadar" olarak isimlendirilmi$tir ve $imdi de 

Hakaslar kendilerini "tadar" olarak kabul etmektedir. 

Butanayev Hakaslann дэк eski milletlerden olmasindan dolayi sevin? duymak-

tadtr ve §oyle d e v a m e t m e k t e d i r : "Tabit, bizim kokumuz Mogollardan onceki doneme kadar 

gitmektedir, ancak о zaman Kirgizlann hakimiyet zamani idi. $agdaf Hakas milleti Giiney Si-

birya'mn Rusya'ya baglanmasmdan sonra ortaya fikmiftir". 

Butanayev'in ilmi (ali?malarimn onemi iizerinde tarti$malar Etnografifeskoye 

Obozreniye dergisinde de (1992 , No 2, s. 5 2 - 7 6 ) yayinlanmi$tir. 

Alimin te$viki ve tavsiyesi ile Hakaslann ( 1 9 9 1 , 3 Temmuz) milli bayrami tespit 

edilmi$tir. En onemli bayram da "Tun" bayramidir. Bu bayram Hakasya'da her sene 

kutlanmaktadir. Bunun di$inda da Butanayev Hakasya'nin milli armasinin diizenleyi-

cisi olarak da iinliidiir. Onun ilrrri ara§tirmalanndan yayinlanan 150 ara§tirmasi 

vardir, buna 15 kitap dahildir. Makalelerin ?ogu da isvec, Finlandiya, Turkiye ve ABD 

gibi yabanci iilkelerde basilmi§tir. 

* Suharev K.K. Jimfujina Rodnogo Kraya, Novosibirsk, 1996, s. 62. 
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Bilhassa onun bu eserleri Hakas Milli Universitesi ogrencileri tarafindan okunup 
incelenmektedir. Topladigi malzemeye dayanarak yazdigi son eseri Yenisey Kirgizlari 
(Bi$kek, 2 0 0 1 ) Kirgizlar hakkinda ?igir a?an bir eserdir. 2002 'de Butanayev'in bu ese-
ri i^in Tiirksoy Vakfi tarafindan odiil verilmi$tir. 

Butanayev'in dani§manligi altinda da yiiksek lisans ve doktora yapanlar arasindan 

Hakas Tarihi iizerinde <pali?an 5 tarih<;i yeti$mi?tir.* 

* Butanayev'in hayati ve eserlerinin listesi i?in: Sosyal Bilimler Dergisi, Sayi 11, kitap 2 (Bi$kek, 
2 0 0 4 ) s. 3 5 - 4 6 
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TAKDiM 

HAKAS Devlet Universitesi Arkeoloji, Etnografya ve Bolgesel Tarih Boliimu ba§-
kani ve tarihgi Prof. Dr. Viktor Butanayev ile e§i irina Butanayeva tarafindan hazirla-
nan ve Olcobay Karatayev tarafindan Kirgiz Ttirkgesine tercume edilip Soros Vakfi ta-
rafindan 2002 yilinda Bi§kek'te basilan ENE-SAY KIRGIZDARI: FOLKLOR CA-
NA TARIH (Yenisey Kirgizlan: Folklor ve Tarih) adli eseri TQrkiye Turkgesine ak-
tardim. Aynca eserin ba§ina Manas Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi Turkoloji 
Ozel Sayisinda (sayi: ll)yer alan "Viktor Yakovlevig Butanayev" adh makaleyi ekle-
meyi faydali gordiim. 

Eserde, Eski Yenisey Kirgizlarinin torunlan olan Hakaslann geleneksel tarihi folk-
loru, Kirgizlann, Mogollar ve sonraki donemlerdeki etnik, politik ve kultiirel tarihi an-
latilmaktadir. Kitapta yer alan bilgiler bilim diinyasina ilk defa sunulmu§tur. Eserin bu 
yonuyle Yenisey Kirgizlarinin folkloru ve tarihi konulannda ara§tirma yapanlar, lini-
versitelerin TUrkoloji bolUmQ ogrencileri ve genel olarak TUrk aydinlan ile konuya il-
gi duyan Turk gengleri ve halki igin onemli bir ba§vuru kaynagi olacagini dii§unmek-
teyim. 

Eserin Turkiye Turkgesine aktanlmasmda, Tiirk dilinin iki ayn lehgesi olan Kirgiz 
ve Turkiye Tiirkgelerinin ortak kelimelerini - anlam denklikleri goz onunde bulundu-
rularak - miinikun oldugunca kullanarak aktarmanin dilini eserin diline yakinla§tirma-
ya 5ali§tim. 

Turkgede kar§iligi olan terimleri, yer adlanni ve ozel isimleri Tiirkge §ekilleriyle 
verme yolunu yegledim. 

Terimlerin segilmesinde bir bilim adami olarak yazann gdrii§lerini yansitan terim-
leri oldugu gibi aktardim. MeselS; "tiirk tilduu elder"i Tiirk?e konu§an halklar §eklin-
de aktardim. 
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Ttirkiye Turkgesinde bilinmeyen terimleri, yer adlanni ve dzel isimleri aynen 
yazdim. 

Eserin, Ttirkiye Ttirkgesine kazandinlmasi konusunda bana tavsiyede bulunan 
Prof. Dr. Ali BiRINCi hocama, aktarma izni veren Prof. Dr. Viktor BUTANAYEV'e ve 
yardimlanni benden esirgemeyen Kirgizistan-Turkiye Manas Universite'si Sosyal 
Bilimler Enstitusu Ttirkoloji Boltimu Doktora ogrencisi Venera TURATBEK KlZI'na 
te§ekkiiru bir bor? bilirim. 13 §ubat 2005 

Ya$ar GUMU§ 



GiRi§ 

TARIH ve etnografi meselelerini gozumlemede onemli bir kaynak olan ta-
rihi folklorun ara§tirilmasi konusu giiniimiizde de onemini korumaktadir. 
Folklorun <;e§itli turlerindeki tarihi unsurlar ?ok <;e$itlidir. Daha geni§ an-
lamiyla, bu tarihi unsurlar ?e?itli tiirlerde ara§tirilabilir. Buna, diinya 
(japindaki halkbilimi ara$tirmacilari V. M. Jirmunskiy, Ye. M. Meletinskiy ye 
V. Ya. Propp ve benzerlerinin temel eserleri birer ornek olarak gosterilebilir.1 

Zikredilen olaylann ger<;eklik derecesi bu olaylarin tiirlerine bagli oldugu 
i<;in uzmanlann dii§uncelerine gore bu olaylardaki "tarihi unsur"larin2 

biiyuk kismini halkin tarihi bilgi birikimini i<;inde banndirarak giiniimiize 
degin gelmi? olan tarihi tiirler, yani mitler, masallar ve efsaneler olu§turmak-
tadir. 

XX. asrin ilk yansinda tarih^i V.A. Vagin, bugiinkii Hakaslarin ortaya ?ik-
masi ve onlarin Yenisey Kirgizlari ile etnogenetik ili?kileri konusunda yerli 
halkbilimciler ile farkli gorii$lerde olmasi dolayisiyla о "tarihi folklor bilgile-
rine dayanmak zorunda kalmi^tir. "Ancak, -diye yazar o~, eger Minusinin (Hak. 
Mongii-su) yerli halkmin folkloruna bir goz atacak olursak, bu folklorda Kuznetsov 
ile Landarm'in tartiftigi fikirleri dogrulayan tarihi belgelerdeki bilgiler ile иущап de-
liller gormekteyiz. "3 

1 Propp A. Y. istoripskiye korni volfebnoy skazki. - L., 1986. 
2 Jirmunskiy V. M. lyurkskiy geroifeskiy epos - L. 1974. s. 10. 
3 Vatin V. A. PRO Domo Sua / / Sibirskiy arhiv. XII. Minusinsk, 1914. s. 538. 
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Mit, efsane, masal ve menkibeleri kapsayan tarihi folklor halkin manevi 
kiiltiiriiniin son derece zengin, biiyiik bir kismim olu§turmaktadir. Degi§mez 
gibi goriinen ideolojiler giiniimiizde tarti$ilmakta ve yeni ideoloji ve hedef-
lerin ara§tirildigi bugiinlerde tarihi folklorda kalmi§ olan degerlerin ara§tiril-
masinin onemi giderek artmaktadir. Bir?ok halkin, bu tiir arayi§larda kendi 
koklerine, atalannin asirlara dayali birikimiyle olu§an manevi mirasina ba§-
vurmakta oldugu ger^egi siradan bir kural haline gelmi$tir. 

Ge?mi§teki karma§ik tarihi devirlerde geleneksel yazi kiiltiirti geli§memi§ 
olan halklann etnik tarihinin ve etnogenetigi ile ilgili karma§ik sorunlara ce-
vap bulmada folklorik kaynaklarin tarti?ma gotiirmez bir degeri vardir. Asil 
belirtmek istedigimiz konu, Hakaslann kokeni ve ortaya qkmasina dair bi-
limsel bir gorii$iin bulunmamasidir. Bu konuda iizerine egilmeyi, aynntili bir 
§ekilde ara§tirilmayi gerektiren tarti?mali meseleler giiniimiizde рек ?oktur. 
Folklorik efsanelerin tarihi aqdan tahlil edilmesi, yeni bulu?larin oniinii a^a-
cak bilgilerin bulunmasina, belki de tarihi ge<jmi§imizdeki bazi "bo§luklarin" 
doldurulmasina yardimci olacaktir. Uzerinde durulmasi gereken ba$ka bir 
konu ise Hakaslann tarihi folkloru hakkindaki bilgilerin bir bilimsel esasa 
konulmasi bir tarafa dursun, ozgiin bir konu olarak da ele ahnmamasidir. 

Bugiinkii Hakas boyuna mensuplar ( Ka?inler, Sagaylar, Kizillar ve §or-
lar) halk arasinda kendilerine "Tadar", yani "Tatarlar" diye adlandirirlar. Her-
halde "Hakas" yapma terimi 1923 yilinda Hakas ilgesi kurulurken bu halka 
yoneticiler tarafindan resmi olarak verilmi?tir.4 "Hakas" terimi Eski Turk de-
virlerindeki "Kirgiz" etnoniminin фпсе telaffuz §eklidir.s 1928 yilinda Ha-
kas Bolgesel Meclisinin komisyonunun raporunda: "Hakas adini halk kabul 
etmedi. "Hakasya" diye adlandinlmasi bolgenin merkezi Abakan ile ilgilidir" 
diye yazilmi§tir.6 Sovyetler Birligi zamaninda yapma olarak "sonradan veri-
len" bu isim edebiyatin, milli gazetenin ve radyonun tesiri ve Rus rejiminin 
baskisina ragmen halka kabul ettirilemedi. Bugiinkii Hakaslann igndeki 
Rus?a konu§an halk bu yapma adi sadece bolgenin yerli halkini kendilerin-
den farkli gostermek ipn kabul etmi$lerdir. 

4 Ulturga$ev S. R Znafeniye Oktyabr'skoy revolyutsiyi v istorifeskih sud'bah hakasskogo naroda / / Z a p . 
Hakniiyali. Vip.VI. Abakan, 1958. s .19 . 

^ Yahontov S E. Drevney$ie upominaniya nazvaniya «kirgiz» / / Sov. etnografiya. - 1970. No 2. s. 
116. 

6 TSGARH.F.R-16.0p.l .D.34.L.46. 



13 YENISEY KIRGIZLARI FOLKLOR VE TARIH 

Maalesef resmi kaynaklarda bununla ilgili gerekli bilgilerin olmamasiyla 
birlikte Hakaslar hakkinda, Sovyetler Birligi tarafindan "kokeni her turlu 
boylardan yapay olarak olu§turulan halk" diye asilsiz goru§ler ileri siirtil-
mii§tiir. Akademik V. V. Bartold Orta Yenisey vadisinin Tiirkleri "milli muh-
tariyet aldiginda" bu halkin bir adlandirmaya ihtiya? duymamasi ve bir 
adinm olmamasi sebebiyle yeniden adlandirmanin dogru olacagini belirtir.7 

Sovyet Tarih Ansiklopedisi'nde 1917 Ekim ihtilali'ne kadar Hakaslar " Ozel bir 
ada sahip degillerdi. Onlar ait olduklari boylara gore adlandirilmi§lardir." di-
ye yazmaktadir.8 "XX. asnn ilk yarismda Altay, Hakas, §or admda halklar 
mevcut degildi." diye yazar. V. i. Kozlov, 1917 Ekim ihtilali oncesine ait bi-
limsel kaynaklarda onlar "Minusin" veya "Abakan" Tatarlari olarak genel bir 
ad ile bilinmekteydiler. Minusin havzasindaki Ka?in, Sagay, Beltir ve Koybal 
boylari Sovyetler Birligi zamaninda "milli muhtariyet" almalariyla -Eski Ye-
nisey Kirgizlari- Hakas adini kabul ederek bir halk olarak olu§maya ba§-
lami§lardir.9 Tomsklu etnograf L. i. $erstova'nm bugiinkii Hakaslari ge<ji? 
donemi ya§ayan halklara dahil etmesi ger?ekle bagda?mamaktadir. §ersto-
va'ya gore onlar "Abakan Tatarlari"dir. Rusya'nin go? ettirmesinin neticesin-
de, karma$ik etnik degi§im siire?leriyle vb. sebeplerle birlikte bu topluluk-
larda halk olarak olufma donemi uzun yillar devam eder ve XX. asrin ilk 
yarisinda kendisini belli bir halka kabul ettirebilme §uuru heniiz olu§maz. 
Dagda ya§ayan Altaylilardan kendilerini farkli kabul ederler ve Kirgizlarla ve 
onlarin belli bir zaman hiikiim siiren gu^lu memleketleriyle hi? bir ilgisi ol-
madiklarini savunurlar.10 

Hatta miiellif §oyle der: "Hakasya'nin bugiinkii halki kendilerini Kirgiz-
larin biraktigi arkeolojik eserlerin varisleri olarak kabul ederler." L. i. §ersto-
va Hakas dilini, halkin kiilttir ozelliklerini ?ok iyi bilmez ve §irinsk bolgesi-
ne bir ka? defa gitmesinin sonucunda Hakasya XX. asrin ilk yarisinda yerli 
Turkler tarafindan "atalarinin topraklari" olarak kabul edilmiyordu. "Hakas-
larda milli bir bilin? mevcut degildi ve kendilerine ait dilleri de boylari da 
yoktu."sonucuna varmi§tir. 

7 Bartol'd V. V. Dvenadtsat' lektsiy po istoriyi turetskih narodov Sredney Azii. //Sofineniya. t.V. 

- M. ( 1968. s. 41 . 
8 Sovetskaya istorifeskaya entsiklopediya. - M., 1974. - Т. XV. s. 490 . 
9 Kozlov V. i. Natsicnal'nosti SSSR. Etnodemografifeskiy obzor. - M„ 1982.-S. 2 1 7 . 
1 0 Serstova L. i. Perehodniye etnosi i formi etni?eskoy samoidentifikatsii (Yujnaya Sibir', na?a-

lo X X v.) //Amerikanskiy i sibirskiy frontir Amerikanskiye issledovaniya v Sibiri. Vip. 2,-Tomsk, 

1997.-S. 153 
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Bizim tarihi folklorun orneklerini dikkate alarak yaptigimiz ara§tirma-
lann sonuclari yukaridaki zikredilen ara§tirmacilann goru§leriyle bagda§ma-
maktadir. Biitiin Hakas etnik gruplari kendilerini ayri bir halk olarak goriir-
ler ve kendilerini "Tadar" diye adlandirirlar. Bununla beraber Hakaslann 
folklorik eserlerinde onlarin eski adini yansitan "hooray" etnoniminden de 
bahsedilmektedir.11 

Tarihi folklorun bilgilerine dayanan profesor V. Ya. Butanayev bugunkii 
Hakaslann atalan olan Yenisey Kirgizlarimn; Hakasya, Rusya'nin hakimiye-
tine girene kadar kendilerini yukaridaki gibi adlandirdiklan gorii$iindedir. 

Yapmi§ oldugumuz <;ali$mamizin asil amaci, tarihi folklorun orneklerin-
den istifade ederek bir tarihi-etnografik siniflandirma yapmak ve bu sinif-
landirmanin halkin ibtidai tarihini ne kadar yansitabilecegini ortaya koy-
maktir. Ara§tirmalarimizda tarih inceden inceye ara§tirilmakla birlikte bilim-
sel metotlar, etnogenez ve etnik tarih iizerine etnografya ilminin teorik esas-
lan kullanildi. Kitabi yazarken yazarlar diger ara§tirmacilann folklor, mit, din 
iizerine teorik fah§malanna da dayandi.12 

Bizim yaptigimiz ara§tirmalar etnografya ve halkbiliminin miibareze ye-
rinde ger<;ekle$tirildi. Ewela; ?ah§manin amaci ve ger?ekle§tirilmesi talep 
edilmi§ gibi ara§tirma ashnda etnografik yonde yapildi. C îinku folklor, hep-
sinden once, tarihi-etnografik kaynak olarak goriilmiiyor mu? 

Tarihi folkloru ara§tirmaya giri?erek ilk once Hakas tarihi folkloru dedigi-
miz zaman neyi anlayacagimizi ve onun nasil siniflandirilmasi gerektigi iize-
rinde durduk. Bu konuya ge?meden once halkbilimindeki bizim g6rii$lerimi-
ze daha ?ok yakin olan tespitlere yonelecegiz. Mesela; V. K. Sokolova kendi 
?ali§masinda efsaneyi a§agidaki gibi a?iklamaktadir: "Babadan ogla, nesilden 
nesle ge<;en ve sozlii olarak aktanlan halk §eceresidir; onun asil amaci tarih-
teki bilinen olaylar ve insanlar hakkindaki bilgileri halkin hafizasinda muha-
faza etmek ve onlara deger vermektir."13 

S. N. Abzelova'nin a^iklamasina gore efsane dedigimiz sozlti nesir 
tiiriindeki anlatidir ve efsanelerden farklilik gosterip, ger^ege dayanmakla 

1 1 Butanayev V. Ya., Hudyakov Yu. S. istoriya eniseyskih kirgizov. - Abakan. 2 0 0 0 . s. 40-48 . 
1 2 Bromley Yu. V. Sovremenme problemi etnografiyi (oferki teorii i istorii). - M., 1981; Mifologifeskiy 

slovar'. - M., 1990 ; Tokarev S. A. Religiya v istoriyi narodov mira, - M., 1986; Alekseev N. A. 
Ronnie formi religii tyurkoyazifmh narodov mira. - Novosibirsk, 1980; Alekseev N. A, 
TYaditsionmye religiozntye verovaniya tyurko yazifnih narodov Sibiri. - Novosibirsk, 1992 ; Potapov 
L. i. Altayskiy famanizm. - L., 1991; Lipets R. S. Obrazi batira i ego konya v tyurko-mongol'skom 
epose. - M., 1984. 

Sokolova V. K. Russkiye istorifeskiye predaniya. - M„ 1990 . - s 2 5 2 . 
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birlikte igeriginin temelini herhangi bir hayal unsurundan alarak anlatilir.14 

Ancak mit ise, efsaneden ayrilarak eski halklarm, evrenin olu§masi, kainat 
olaylarimn sebepleri, tanrilar ve efsanevi kahramanlar hakkindaki inan^lann 
geleneklerini birbiriyle siki bir §ekilde baglayan masaldir.15 

Fakat, genel olarak sozlii halk edebiyatinin tiirlerini siniflandirmak ol-
dukga gii^tiir ve bu konu heniiz tamamen <;oziime kavu§turulamami$tir. 

Hakaslarin tarihi folklorunu <;e§itli simflandirmalara dogrudan dogruya 
<;ah§maya kalsak, о zaman biz bu tiirlerin sinirlarinin kesin ?izgiyle ayril-
madigi ve terminolojik anlamlarinin tarn olmadigi gibi zorluklarla kar§ila§a-
cagiz. Buna ragmen elimizde bulunan anlamlari bir §ekle sokup Hakas tarihi 
folklorunun tiirlerini tespit etmeye gaba gostermemiz gerekmektedir. 

Oncelikle biz Hakas tarihi folkloru dedigimizde folklordaki halkin ge<;mi§ 
tarihi hakkindaki anlatilari yansitan tiirlerin hepsini anlayacagimizi belirt-
mek isteriz. Qiinkii bu mitlerde, efsaneler araciligiyla halkin kokeni, etnik 
memleket olu§turmasi, go<;ii, diger halklar ile olan ili§kileri anlatilmaktadir. 

Hakas Tarihi folklorunda halk arasinda "Kipcooh" diye adlandinlan ma-
sal olmayan nesir* ortaya <;ikmi?tir. Bu halk nesri diger turlerinden, yani 
hafizadan silinen hadiselerden bahseden ve masaldan aynlan kendine has 
tiirdtir. Halk arasinda Kip^oohlarda ge?mi§ tarihi donemlerdeki ger^ek olay-
lar, halkin hafizasmdan silinmeyen hiikiimdarlar, sava?lar, olaganustti kahra-
manlar ve onlarin kahramanhklari anlatilmaktadir. Ger^ekten Kip^oohlarda 
anlatanlari da dinleyenleri de inandirici ger^ek olaylar bulunmaktadir. 

Hakas^a tarihi folklorunu agklarken "Kip<;ooh" genel adlandinlmasindan 
ba§ka bir^ok anlami olmasina ragmen bir ?ekle sokabiliriz. Bizim onerdigi-
miz siniflandirma milli terminoloji ile bagda§anlardir ve bunlar a§agidaki gi-
bidir: 

1. irgi?ooh, halkin hazifasindan silinmeyen onemli tarihi olaylar ve ge?-
mi§ donemdeki §ohrete kavu§mu? hiikiimdarlar ile kahramanlar hakkindaki 
efsanelerdir. Bunlar Kirgizlarin son hiikumdari olan Kotenhan, Ocenbeg, 
Tatimirke gibi beyler; Kirgizlar zamanindaki sava§lar, Oyrat, Mogol hanlari 
tarafindan Cungarya'ya zorla go? ettirilen Kirgizlara dair anlatilar yer almak-
tadir. 

2. ibeke<;ooh, §ecerelik anlatilardir. V. Ya. Butanayev'in tarafindan 
yayimlanan "Hakas-Orus Tarihiy-etnografiyalik sozdiik" adli eserinde "ibe-

Azbelev S. N. Otnofeniya predaniya, legendi i skazki к deystvitel'nosti (s tofki zreniya razgranifeniya 
janrov), / / Slavyanskiy fol'klor i istorifeskaya deystvitel'nost'. - M., Nauka, 1965. -s. 11-12. 

Slovar' inostranmh slov. - M., Russkiy yazik, 1986, s. 317 . 
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ke"nin ezelki bir ge?mi§ zaman ve "obeke"nin koken anlamma geldigini 
yazmi§tir.16 Ewela "ibeke" ve "Obeke" terimleri yalniz bir kelime iken son-
radan fonetik olarak degi§ime ugrami?tir. Zamanla farkli anlamlari bildiren 
terimlerin kokeninin onceden ayni oldugu guniimiizde de a?ik<;a fark edil-
mektedir. Dolayisiyla "ibeke^ooh" eski zamanlardaki Hakaslarin etnik mem-
leketinde ya?ami§ ezelki bir halkin §ecerelik anlatisi diyebiliriz. Oncelikle 
"ibeke^ooh" Hakaslarin igerisindeki Beltir, Ka?in, Sagay, Kizil vs. kabile 
gruplannin ortaya ^lkmasini ve "Hirgis", "Hooray" halklari hakkinda an-
latilan §ecerelik efsanelerdir. 

3. £ayzancooh, "olaganiistii Baatir?ayzan"in bulundugu nefesleri kesen 
konuya sahip efsanedir.17 Qayzan^ooh ornegindeki efsanelere "irtoh^in", Pa-
yanhis", "Abahaypahta", "Kobirgnhis", "Aprey?ayzan" gibi efsaneler gir-
mektedir. Bu kahramanlari olagandi§i tarihi insanlarla mukayese etmek im-
kansizdir. Onlann belli bir tarihi donemdeki ya§amini, ba§lanndan geqrdik-
leri olaylan incelerken kendi tarihi zamanlanndaki toplumun esaslanna, ide-
olojisine, dii§uncelerine bakmak gerekmektedir. Bu bakimdan bu farkli tarihi 
kaynagi anlamak ign ilk once onu ^oziimlemek en dogrusudur. 

4. Hara^ooh, sozlii anlati ve vuku bulan olaydir.18 Hakasya'nin Rus haki-
miyetine girmesinden 1917 Ekim ihtilali'ne kadar ki zaman dilimindeki ba§-
lica olaylar ve kahramanlar hakkmdaki anlatilari igne alan §eceredir. Hara?o-
ohlar hayal unsurlanndan uzaktir. Ciinkii bu anlatilardaki kahramanlann 
soylari ile bazi olaylarin taniklan vardir. Buna Hara?oohlara "Hashihu^as", 
"Payapun", "Pigtcx;ak" gibi masallar girmektedir. 

Hakas tarihi folklorunun tiirlerini tespit ederken tarihi §iirler hakkinda az 
da olsa bahsedilmesi iyi olacaktir. Bu ara§tirmalarimizda tarihi §iirlerin 
bagimsiz olarak ya§adigim fark edemedik. Hangi tarihi muhtevali ?iire rast 
geldiysek bunlann <;ogunun Kip?ooh metinlerinde oldugunu gordiik. 

Hakaslar arasmda anlatilan tarihi folklorda ba§ kahramanlara dair §iirler 
soylenmektedir. MeselS; "Hanzabeg'in §iiri", "Ocenbeg'in Hanimimn 
Agidi", "Siligool'un Hanimimn Agidi" gibi eserler ile, Hakaslarin tarihi folk-
lorundaki farkliliklara bakarak tarihi §iirleri kendi aralarinda siniflandirabili-
riz. Tarihi $iirlerde nesir ve manzum kari§ik bir §ekilde yer almaktadir. 

Meselenin Tarihndmesi (istoriografiya). Hakas Tarihi Folklorunu iki tari-
hi doneme ayirabiliriz. Birincisi, Qarlik Rusya Donemi (XVIII-XX.y.y. ba§i), 
ikincisi ise, Hakas il^esinin kuruldugu doneminden (1923 yili) gtintimiize 

1 6 Butanayev V. Ya. Hakassko-russkiy istoriko-etnografifeskiy slovar. - Abakan, 1999. s. 30 ,76 . 
1 7 Butanayev V. Ya. Hakassko-russkiy istoriko-etnografifeskiy slovar. - Abakan, 1999 .S. 2 2 1 . 

Butanayev V. Ya. Hakassko-russkiy istoriko-etnografifeskiy slovar. - Abakan, 1999. s. 221 . 
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kadarki donemi kapsamaktadir. Hakasya Rus hakimiyetine girdikten sonra 
bazi emeller i?in Ruslar bu bolgeyi inceleyip ogrenme ?ali$malari ba§latilir. 

Ozellikle Giiney Sibirya'yi ara§tirirken II. Akademik Ara?tirma Gezisine 
(1733-1743) katilanlar: I. G. Gmelin, Ya. I. Lindenau, G. F. Miller, i. E. Fi§er 
biiyiik katkida bulunurlar. Onlarin Sibirya bolgesindeki $ok yonlii ara§tirma-
larinda Hakaslann tarih! folkloru iizerine de bilgilere rastlanmaktadir. Me-
sela; Krasnoyarsk'de G. F. Miller tarafindan Arin boyundan ?ikan "Kari 
Abi?ka"dan Arinlere dair mit yazilmi§tir. 

G. F. Miller kendi eserinde Arinler boyuna dair ve onlarin yilanlarla yap-
tiklan miicadelede рек <;ok insanin hayatini kaybetmesini incederi inceye an-
latmaktadir. Ayni zamanda G. F. Miller "Hi? kimse biisbiitiin bir halkin orta-
ya qkmasini anlatan bu masalin konusuna inanmaz." diye yazmi§tir. "Ta-
rafsiz ve ihtiyatli tarih?i"nin anafikrinden halkin eski bir tarihi donemle ala-
kali hadiseleri anlatip yazarken "esash deliller olmadiktan sonra yanli§ yaz-
maktansa onun onceki gibi anlamsiz olarak kalmasi daha iyidir" diye bir so-
nuca varabilecegimiz $iiphesizdir. Biz buradan "sadece kendi ozel begenisini 
dikkate alip" anlamlandirmadan ka<;arak halkin sozlii eserlerine <;ok onem 
verme davrani§inin ornegini goriiriiz.19 Ewela; о zamandaki Arin dilini bilen 
ve eski efsanelerden haberdar olan adamdan yazilan folklorun ornegi biiyiik 
bilimsel degere sahiptir. Daha sonra bu efsane N. F. Katanov20 tarafindan da 
yazilir ve Rus?a terciimesi ile yayimlanir. istegimiz $ekilde 1975 yili biz de 
bu efsaneyi Sarlin Biko adindaki adamin agzindan alarak "Hooray Connin 
Torelleri" adli kitabimiza yazdik.21 Geziye katilanlardan diger biri ise I. G. 
Gmelin de iki §iirin metnini yazip, bestelemi§tir.22 Onlarin birisi Hakasya'da 
iinlii olan "C^anarhus" efsanesindeki "^anarhus'un Hammimn Agidi"dir. Bu 
agidin asil niishasi Almanca'daki ?evirisiyle verilmi?tir. $iirin metni tarn de-
gildir. Par«;alar halinde yazilmi§tir. Boylece i. G. Gmelin araciligiyla bilimsel 
kaynaklarda Hakaslann miizik kiiltiiriiniin ilk ornegi un kazanmi?tir. 

1840 yili M. A. Kastren Sibir'e bilimsel gezi diizenlemi§tir. Fin bilgini Ha-
kaslarda kahramanlik destamnin oldugunu ilk defa belirtmi§tir. Bu kahra-
manlik destanin ornegi nesir olarak yazilmasma ragmen ara?tirmanin sonu?-
lan bilimdeki ciddi bir yeniliktir. Hakas tarihi folklorik eserlerinin i^inden M. 
A. Kastren Hanzabeg hakkindaki efsaneyi yazmi§tir. Folklorik eserin esas 

1 9 Miller G. F. istoriya Sibiri. T. 1. - M. - A., 1941. s. 196-1887 . 
2 0 Katanov N. F. Nare(iya uryanhaytsev (soyotov), abakanskih tatar i karagasov. //Obraztsi nar-

odnoy literaturt tyurkskih piemen. - SPb £ . IX , 1907. s. 541 . 
21 Butanayev V. Y., Butanayeva i. I. Hooray fonnm torelleri. - Abakan, 1996. s. 45 -46 . 
2 2 Jogann Yeorg Ymelin/ Reise durch Sibirien. - Yottingen. 1751. - s 171 -172 . 
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konusu a§agidaki gibi: "Aksook boyundan ?ikan Hanzabeg Rus saldirilarina 
a<̂ ik<;a kar§i cikarak yaptigi mucadelede yenilir ve saklanmaya mecbur olur. 
Kendi ^evresindeki bir adamin ihaneti sonucunda Rus ordusuna yakalanir, 
kaburgasmdan asilarak oldiiriiliir.23 

Giiniimiiz Hakas koylerinde giiniimiize kadar ya§lilarin unutmayarak 
soyledikleri Hanzabeg hakkindaki §iirler varligini devam ettirmekfedir. Sov-
yetler zamaninda bu milli §iirde "Ruslar kasdediliyor" denilip, soylenmesi 
yasaklanmi§tir. Ewela; M. A. Kastren tarafindan yazilan bu kiymetli eser о 
donemdeki asil konusunu koruyup giiniimiize kadar ula§ti. 

Sovyetler Birligi brokratlari bulunduklari gorevlere bagli olarak yerli 
halkin gelenek gorenekleriyle az ?ok tani§mi§lardir. Bunlardan G. I. Spasskiy, 
A. R Stepanov, N. S. §ukin, N. A. Kostrov vs. biiyiik etnografik eserler birak-
mi§lardir. 

Minusin bolgesinin valisi N. A. Kostrov'un "Kizil Tatarlar", "Minusin Tatar-
larimn Cafoo-turmufu conundo oferkter" adli eserlerinde Hanzabeg, Taganah-
matir hakkindaki tarihi anlatilar kisaltilip verilmi§tir.24 

XIX. asnn ikinci yansindaki bilimsel ara$tirmalar me§hur bilgin, etnog-
raf, dilci ve Tiirkolog W. W. Radloff ile alakalidir. Onun Sibir bolgesinin 
ara?tirilmasinda yaptigi katki paha bi<;ilmezdir. Bilge, kendi eserlerinde Tiirk 
halklannin geleneksel ziraati, giyim ku?ami, yiyecek i?ecegi, aile baglan, di-
ni inan?lari, etnik yapisi ara§tirilmakla birlikte onlann zengin folklorik mi-
raslarina da aynca dikkat ^ekmektedir. W. W. Radloff tarafindan adlandinlan 
halklann dilindeki kahramanlik anlatilar yazann <;ali§tigi transkripsiyonu-
nun esasinda ve edebi iislubu korunup yazilmi§tir. Yazar ozellikle kahra-
manlik destanlarina ozen gostermi§tir. Toplanan ve yayimlanan folklorik bil-
gilerde Hakas tarihi folklorunda yer alan tiirlere de rastlanmaktadir. W. W. 
Radloff tarihi efsanelerin bilgilerini, halkin ortaya ?iki§ini etnografik yonden 
ara§tinrken kaynak olarak kullanmi§tir. Sagaylar icjerisindeki "Kirgiz" boyun-
dan yazilan Yenisey Kirgizlarimn Man^urya'ya siiriilmesine ithaf edilen an-
latilara dikkatimizi <;ekelim. Burada siirgiinden кадр sag kalan iki Kirgiz kar-
de§, ii? Sagay karde§, £oda ve irgit neslinden birer ki§i anlatilmaktadir. Yu-
kanda zikredilen efsaneye bakilarak Kirgis, irgit, Abakan'da Kirgiz soylan ol-
dugu sonucuna vanlir.25 1863 yili Hakasya gezisinin neticesinde 90k zengin 

2 3 Kastren M. A. Pute$estviye Aleksandra Kastrena po Laplandiyi, Severnoy Rossiyi i Sibiri 
( 1 8 3 8 - 1 8 4 4 ) , ( 1 8 4 5 - 1 8 4 9 ) . //Magazin zemlevedeniya i putefestviy. - M., 1860. T.6. 4 .2. s. 230 . 
Kostrov N. A. 0<;erki bita minusinskih tatar. //Trudi IV arheologifeskogo sezda v Rossii, bivfem v 

Kazani s 31 iyulya po 18 avgusta 1877. - Kazan', 1884 . T.I. s. 108-148 ; Kostrov N. A. Kizil'skie 
tatari. / / Moskvityanin. 1854, Kn.l . N o 11. Otd. 5. - s 156. 

2 5 Radloff W.W. izvestiye Sibiri. - M„ 1989 . s. 90 . 
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folklorik bilgiler toplanip W. W: RadlofPun "Obraztsi Narodnoy Literaturi 
Tyurskih Piemen, Jivu§ih v Yujnoy Sibiri Djungarskoy stepi" (SPb.,1868.(^.11) 
adli temel eseri yayimlanmi?tir. Ara§tirmaci Hakaslarda "?iir tiiriindeki ma-
sallar, kahramanhk destanlar gibi epik manzumenin ?ok yiiksek bir seviyeye 
ula§tigini" belirtmi§tir. Yazar Tiirk<;e konu§an halklarin arasindan derlenen 
рек folklorik malzemenin esasinda kar§ila§tirmali ara§tirmalar yapip, 
Abakan Tatarlari ile Kirgizlarin milli epik manzumesinin yakinligma dair §u 
sonuca varmi$tir: "Abakan Tatarlari kendi masallanyla manevi hayattaki ide-
al, temiz diinyayi olu§turmu$tur ve bunu diger Tiirktje konu?an halklardan 
yalniz Kara Kirgizlarda gorebildim."26 Biiyiik Tiirkolog folklorik bilgilerin 
esasinda Yenisey Kirgizlarinin nesli olan Sayan-Altay ile Tann Dagli Tiirkle-
rin yakinligi iizerine ilk gorii§u soylemi$tir. 

Bilimler Akademisi ve CografT Derneginin gorevi iizerine W. W. 
RadlofPun degerli ogrencisi, Petersburg Universitesinde miikemmel bir te-
mel ilim alan gen? Hakas bilim adami N. F. Katanov Sibir bolgesinde ve Do-
gu Tiirkistan'da ara§tirma yapmak i?in gorevlendirilmi§tir. Dort yil siiren 
(1889-1892) a§in yogun bir <;ali$manin neticesinde N. F. Katanov Sibirya ve 
Dogu Tiirkistan'da Tiirk<;e konu§an halklarin arasindan dile ait, etnografik, 
folklorik bilgileri derlemi?tir. Daha sonra Kazan Universitesinde profesor ol-
dugu zaman yaz aylarinda Yenisey Valiligindeki Minusin bolgesine (1886-
1889) bilgi toplamaya gitmi§tir. N. F. Katanov'un bilimsel mirasma Hakas 
folklorunun biitiin tiirleri girmektedir.27 Giiniimiiz Hakas halkbiliminin ilk 
Hakas bilgini ve Tiirkolog olan N. F. Katanov'un eserlerini hatirlamamak 
miimkiin degildir. Folklorun halkin tarihinin ara§tirilmasindaki roliinii, kah-
ramanhk manzumelerine dair bildirisinde kisaca a^iklayarak: "kahraman ve 
kahramanliklar hakkindaki destanlarda halkin tarihi, dini inan^lan, edep ah-
lagi, gelenek gorenekleri iizerine рек ?ok ilgin? olaylarla kar$ila?iyoruz." di-
ye yazmi$tir.28 1890'da N. F. Katanov Sagaylardan ilk defa Ocenbeg'e dair iki 
kisa Kip<;ooh yazmi$tir.29 Ocenbeg ve onun u?agi Tashamatir'a dair Kip^ooh-
lar Hakaslarda geni§ olarak yayilmi§ popiiler eserler olarak bilinmektedir. 
Ocenbeg'i, ozellikle Kizil ve Kagnler kutsal kabul edip bu milli kahramanm 
ya^adigi bolgeyi gururlanarak gostermektedirler. Ama bu destan Sagay ve 
Beltirlerde daha az yayilmi§tir. Sayan-Altay'in diger Tiirk<;e konu§an halk-

2 6 Radloff W.W. izveafye Sibiri. - M„ 1989. s. 246 . 
2 7 Katanov N. F. Predaniya prisayanskih piemen v prejnih delah i lyudyah. - SPb, 1909. s. 2 6 7 - 2 6 8 . 
2 8 Katanov N. F. Zamefaniya о bogattrskih poemah minusinskih tyurkov (Eniseyskaya guberniya), 

SPb, 1885. s. 5. 

Katanov N. F. Nare<;iya uryanhayskih (soyotov), abakanskih tatar i karagasov. //Obraztsi nar-
odnoy literature tyurkskih piemen. - SPb, С IX, 1907. s. 4 6 9 - 4 8 8 . 
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lannda boyle konuya sahip eserlere rastlanmamaktadir. Herhalde Ocenbeg 
hakkindaki efsane Hakaslann etnik, genel ve ge?mi§ tarihiyle ili§kilidir. 

Ge?mi§ asirlardaki Hakas efsaneleri hakkindaki bilgiler 1884 yili Minusin 
bolgesinde bulunan R Ye. Ostrovskih'in raporunda da yansitilmi§tir. Masalci 
Agola Dobrova'mn agzindan yazilan efsanede Ka^inlerin kokeninin-, Sibiryali 
Tatarlar ve Kiiijumhan ile ili§kili oldugu anlatilmi?tir. Giiniimiiz tarih ve et-
nografya biliminde Kaqnlerin Ka? Yeri'ne Erti§ tarafindan geldikleri teyit 
edilememektedir. Dolayisiyla masalcinin anlattigi bilgilere ele§tirel bir gozle 
bakilmasi gerekmektedir. Ara?tirmaci bu konu iizerine kendi gorii§iinii 
soylememi§tir. Bunun ilgin? yarn ise bu efsanenin ba§inda ara$tirmaci 
a§agidaki gibi bir agklamada bulunmu$tur: "Kagnli A. Domojakov'un aqk-
lamasina gore masallarda "HanzaBih" ile "OjyanBih" son prens olarak an-
latihr."30 Elbette Hakas tarihi folklorunun ger^ek kahramanlan "HanzaBih" 
ile "OjyanBih"in ara§tirmacimn ilgisini ^ekmemesi <;ok iiziiciidiir. R Ye. Os-
trovskih'in eserinde Arinler iizerine de mit bulunmaktadir. Bu bilgi G. Mil-
ler'in yazdigiyla kar§ila?tirilarak kisaca verilmi§tir. "Byuryut ve'Kaksat" 
(Hasha-B.i.)31 boylan hakkindaki §ecerenin i^erigi orjinaldir. Bu $ecerede 
zikredilen soylann asil soylar oldugundan ve zamanin ?artlarina gore koken 
bakimindan birinin digerine iistiin gelmesinden bahsedilmektedir. i§te bu 
§ecereyi Sigan Domojakov'un agzindan yazdik ve 1996'da yayimlanan "Hoo-
ray tyrtmn Torelleri" adli eserde yer almi$tir.32 Biiyiik bir ihtimalle Haska ve 
Burut soylarinin Kirgizlann onceki yonetilen gruplarla bir ili§kisi bulunmak-
tadir. Bu §ecere bilgisi ge?mi§ zamanlardaki soylann kendi aralannda iistiin-
liik ign miicadelelerinden bahseder. 

Sibirya halklannin ara§tirilmasinda milliyet^iler ile siyasi siirgiinde olan-
lar da katkida bulunurlar. Hakas kiiltiiriiniin her tiirlii kollanni D. A. Kle-
ments, E Ya. Kon, Ye. K. Yakovlev ara§tirmi§tir. Ye. K. Yakovlev "Bivalfim 
Minusinskih inorodtsev" adli eserinde Hanzabeg, Ocenbeg ve benzerleri 
hakkindaki efsanelerin farkli varyantlan yer almaktadir.33 Bilgilerin Rus^a 
par^alar halinde yazilmasi bilimsel degerini dii?iirmii§tiir. О zamanda Ye. K. 
Yakovlev folklorik materyallar ile <;ali?irken farkli tiirlerden bilgi verenlerden 
"§iirin bir satin, hata bir sozii bile atilmayan stenografik netligi" istenildigin-

3 0 Ostrovskih R E. Etnografi<;eskie zametki о tyurkah Minusinskogo kraya. (Ot<;et о poezdke 
1894 g.). //Jivaya starina. Vip. III-IV. - SPb, 1895. s .299 . 

Ostrovskih R E. Etnografifeskie zametki о tyurkah Minusinskogo kraya. (Ot?et о poezdke 
1 8 9 4 g.). //Jivaya starina. Vip. III-IV. - SPb, 1895. s. 3 0 2 . 

3 2 Butanayev V. Y, Butanayeva t. i. Hooray (onmn torelleri. - Abakan, 1996. s. 39 -40 . 

Yakovlev E. K. «Bival'$ina» minusinskih inorodtsev. //Jivaya starina. Vip. 1-4. 1902. s. 3. 
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de farkli bilgi vericiler bu purizm ile ayrilmaz" denen onemli gozlemini an-
latmi?tir.34 

1917 Ekim ihtilali'ne kadarki tarihnameye Hakasli yetenkli bilgin, Tiirko-
log S. D. Maynaga§ev'in eserlerini tetkik ile sonlandiriyoruz. S. D. Maynaga-
§ev alim, etnogaf, hukuk^u, toplumsal giri§imci gibi <;ok yonlii yetenek sahi-
bidir. Orta ve Dogu Asya bolgelerini ara§tirma iizerine Rus komisyonunun 
gorevlendirilmesi ile etnografik bilgileri toplamak amaciyla 1913 ve 1914 yil-
lari Hakasya'ya iki defa gelmi§tir.35 Bu ara$tirmalarin sonucunda ?ok ilgin? 
etnografik ve dille ilgili malzemeler derlenmi§tir. Kirgizlar hakkinda §iirler, 
Koybal boyunun ortaya gkmasina dair §ecereyle ilgili bilgiler toplanarak 
yazilmi§tir. Ewela Koyballardan ba§ka dilde konu§an "Kistim" adindaki bo-
yun (Qalkinlerin soyu) oldugunu ilk defa tespit etmi§tir. Efsanede Koybal-
larin "Qo?may" diye adlandinlan ba?ka bir boyunun ormanlik bolgelerden 
geldiginden, bu boyun halki inegi ilk defa gordiiklerinde korkarak кадр aga-
ca gktiklarindan bahsedilmektedir. Yazarin "Zapiska о Sobiranii Ustmh Litera-
turmh Proizvedeniy и Minusinskih inorodtsev" ba§likli eserinde folklorik eserle-
rin edebi degerini belirtip bazi tiirlerin tarihi bir bigmde oldugunu yazar: 
"Minusinli halklarin kendi tarihi vardir, ama bu tarihte gunyiizune qkaril-
masi gereken рек ?ok §ey vardir, ... рек ?ok kaynak donemlerde gizli sakli 
kalmi? sirlan ?ozecektir. Eski destanlardaki ge«;mi? donemler hakkindaki bil-
gilerin bu konuda onemli rol oynadigi tarti§ilmazdir".36 Ahir kelam folklorik 
malzemeleri tarihi agdan ara?tirmanin giincelligi hakkindaki ger?ek bilimsel 
durumunu iyice belirtmek istiyoruz. Bu ozelligi giiniimiizde de onemini yi-
tirmemi$tir. S. D. Maynaga§ev'in bilimsel ya§amina yon vermi? ve bunun 
araciligiyla Hakaslarin folklorik zengin mirasindan haberdar olan tarihgi pro-
fesor N. N. Kozmin efsanelerden tarihi kaynak olarak istifadenin gerekliligi-
ni dile getirip, "bu konuda halk folklorunu derleyip korunmasi iizerine рек 
<;ok gah$ma beklemektedir. Bu bakimdan Minusinli halkin yeni gen? aydm 
tabakanin ilgisi ?ekilmelidir" diye belirtmi?tir.37 

3 4 Yakovlev E. K. «Bival'$ina» minusinskih inorodtsev. //Jivaya starina. Vip. 1-4. 1902, s. 3. 
3 5 Moynaga$ev s. D. Ot<;et po poezdke к turetskim plemenam Minusinskogo i A<;inskogo uyez-

da Eniseyskoy gubernii letom 1914 . izvestiya Russkogo komiteta dlya izufeniya Sredney i Vosto^noy 
Azii v istorifeskom, arheologifeskom i etnografifeskom отожму ah. Ser.R No 3. - Petrograd. 1914. 
s. 108-115 . 

3 6 Aran (Sankt-Peterburg) F. 142. Op. 2, d. 53 . s. 1; A. N. Gladi$evskiy. Stepan Dmitrievi? 

Moynaga?ev. 1 8 8 6 - 1 9 2 0 . Oferk о jizni i deyatel'nosti. - Abakan, 1999. s. 59. 
3 7 Koz'min N. N. istcx;niki dlya izu?eniya Minusinskogo kraya. / / Sibirskie zapiski. N o 3. -

Krasnoyarsk, 1917 . s. 92 . 
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ikinci donem ise Hakas bolgesine Sovyetler Birligi'nin yerle§mesiyle 
(1923) ba§lami§tir. Bu donemin ozelligi Hakasya'da yerli aydinlarin hareke-
tiyle Hakas edebi dilinde folklorik eserlerin yayinlanmasidir. Kip^ooh metin-
leri kitap olarak ilk defa 1940 yilinda basilmi?tir. 

Sayan-Altay Turklerinin etnografyasi, dili ve folkloru iizerine рек ?ok bil-
giler 1920-1923 yillari yetenekli ara§tirmaci N. P. Direnkova tarafindan der-
lenmi§tir. Onun halkbilimiyle ilgili yazdigi eserler i^erisinde asil dikkati §or-
larin milli eserleri iizerine ?ekmi§tir. Ama bilimadaminin bilimsel miras-
lanndan Hakas folklorunun orneklerini de gorebiliriz. Bizim ilgimizi ^eken 
konular iizerine yazar tarafindan Kirgizlar hakkinda efsaneler, Sagay boyu-
nun ortaya gkmasi, Hobiy boyunun dag iqn kurban kesmesi gibi bilgiler 
yazilmi§tir. "§or Folkloru" ba^likli temel eserinin onsoziinde yazar onun ta-
rihi kaynak olmasinin ilgisini ^ektigini belirtir: "§orlarin ge?mi§ tarihini, 
toplumsal olarak ortaya <;ikmasini, misyonunu ara§tirirken milli ya-
raticiliktan, ozellikle $ecere, efsane ve destanlann onemi biiyiiktiir".38 Boyle-
ce N. R Direnkova halkin gegmi§ tarihini ara§tirirken kaynak olarak folklorik 
malzemeye biiyiik onem vermektedir. 

1944 yili Hakas dili, edebiyati, tarihi "Bilimsel Ara§tirma Enstitiisii'niin" 
a^ili^iyla Hakas folklorunun ara§tinlmasinda yeni bir ivme kazanip, milli 
sozlii edebiyatin ornekleri genel bir ama<; (jer^evesinde ara§tirilmaya ba§-
lanmi§tir. Yeni bilgileri derleme amaciyla folklorik geziler diizenlenir. Yete-
nekli masalcilari bulma faaliyetleri tertip edilir. Qathan<;ilar\ masalcilar iqn 
toplantilar yapilir. Hakas NiiYALI ara§tirma gorevlileri, meslegine sevdali 
olanlar V. I. Domojakov, M. i. Borgoyakov, D. S. Qankov, T. G. Ta^eyeva, U. 
N. Kirbijekova, К. M. Pata^akov, V. Ye. Maynaga?eva, R A. Troyakov, V. Ya. 
Butanayev unutulmaz i§ler yapmi?lardir. Edebiyat Boliimii Ва$каш V. i. Do-
mojakov'un yazdigi bilgileri ozelllikle niteligiyle farklilik gostermektedir. 
"Hakas $onmn Nimahtari" adli iki eser yayimlami§tir. Bundan ba?ka Hakas-
lann oynadigi milli sozlii eserler de yazmi§tir. Bunlar giiniimtizde 
HakNiiYALI El Yazmalar Vakfinda muhafaza edilmektedir.39 

1950-1960 yillarinda folklorcu T. G. Ta^eyeva tarafindan рек ?ok kapsamli 
bilgiler toplanmi§tir. Yazar tarafindan kahramanlik destanlanyla beraber Ha-
kas masallari, mitleri, efsaneleri, toplanmi§ ve bunlarin bazilan yayimlan-
mi§tir.40 HakNHYALi Edebiyat Boliimii Ba§kam, edebiyatg U. N. Kirbijeko-

3 8 Direnkova N. R horskiy fol'klor. - M. - L„ 1940. s. 5. 
* Cathayi (<;atha bir niuzik aleti) ?alan ki$idir. 
3® Ahptig mmahtar. - Abakan, 1951 ; Hakas (otmin mmahtan. - Abakan, 1956. Haks. 

Altin Arig. Abakan, 1958; Aydolay. - Abakan, 1959; Hakas fonmn kip-foohtari, nimahtari. 
Abakan, 1960. 



YENiSEY KlRGIZLARI FOLKLOR VE TARlH 23 

va olaganiistii masallarla beraber Hakas folklorunun kii?uk tiirleri iizerinde 
ara§tirmalarda bulunmu§tur. Yazar masal di§inda Mogollar donemi eserle-
rinden olan Arihpaytayci'nin oglu hakkindaki efsaneyi yazmi? ve yayim-
lami§tir.41 

Hakas soy ve boy siniflarinin ortaya qki§ini yazan Hakas etnograf К. M. 
Pata?akov'un ara§tirmalannda tarihi §ecerelerinden bolca faydalanmi§tir.42 

Herhalde yazar kendi akademik gorevlisi profesor L. R Potapov'un etkisi 
altmda kendi kokenine mensup olan "Beltir" soyunun adini bu soyun ya-
$adigi Matur nehri miiltekasi arasinda ili§ki kurmu$tur. Ger«;ekten Beltirle-
rin $ecerei bilgilerinde "Piltir" (Melez) kelimesini tam olarak a^iklamak ge-
rekirse "Mogollar ile melezle§mi?" anlamina gelmektedir.43 

Tiirkolog M. I. Borgoyakov bilimsel ara?tirmalarinda folklorik malzeme-
lerden bolca faydalanmi§tir.44 "Voprosi Etnogeneza Hakasov XV1-XVIII vv. istori-
feskiye Predaniya" adli eserinde Hakas-Minusin havzasinda ya§ayan yerli 
halkinin hayatmdaki tarihi hadiseler, tarihi efsanelerde (Kip^oohlarda) zen-
gin Hakas folklorunda Kirgizlarin zorla Man^urya'ya siiriilmesi, onlann tek-
rar ka«;masi, diger memleketlerle olan miicadeleler vb. yansitilmaktadir.45 

Folklorik ve dile ait belgelerin esasinda yazilan eserlerinde yazar Hakaslann 
kiiltiir mirasinin temelini a<;iklayip Orta Cagdaki Kirgizlar ile onlarin zengin 
kiiltiiriiyle aynlmaz ili?kide oldugu sonucuna varmi§tir. 

Folklorik zengin miras toplanirken bilimadamlanyla beraber hocalar, ya-
zarlar, gazeteciler de katilmi§lardir. Bunlar, yetenekli gen? yazar V. Ye. 
Ugdijekov, hocalar N. S. Tene§ev, N. V. Amzarakov, N. M. Ulturga§ev, gaze-
teci I. F. Spirin, Abakan Milli Universitesinin hocasi i. V. Kokov gibi halk ya-
raticiliginin ger?ek degerini bilenler HakNiiYALi El Yazmalar Vakfinin olu?-
masina biiyiik katkida bulunmu§lardir. Toplanan kaynaklann esasinda ciddi 
bilimsel eserler olu$turulmu$tur. ilk sirada 1972 yilinda yayimlanan M. A. 
Ungvitskaya ile V. Ye. Maynaga?eva'nin "Hakasskoye Narodnoye Poetifeskoye 
Tvorfestbo" adindaki monografisini belirtmek gerekir.46 Hakas folkloru iizeri-

41 Tas furek (hakasskie skazki). - Abakan, 1969. s. 21-24 . 
Pata?akov К M. Rodovoy sostav i narodmye predaniya о proishojdenii bel'ttrov. / / Zap. HakNiiYALi. 

Vip. УЦ. Abakan, 1959. s. 127-134 . 
4 3 Butanayev V. Y, Butanayeva i. I. Hooray fonmn torelleri. - Abakan, 1996. s. 73. 
4 4 Borgoyakov M. i. Etyudi po toponimike Hakasii. / / Z a p . HakNiiYALi, Vip. XVIII. Abakan, 1973, 

No 2. s. 32 -42 . 
4 5 Borgoyakov M. i. Voprosi etnogeneza hakasov XV! 1-ХVIII w. i istorifeskie predaniya. / /Uf .zap. 

HakNiiYALi. Vip. XIX. - Abakan, 1974. No 5. s. 122. 
4 6 Ungvitskaya M. A., Moynoga$eva V. E. Hakasskoe narodnoe poetifeskoe tvorfestvo. - Abakan, 

1972. 
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ne tefrika edilen bu ilk eserin yazilmasi Hakas halkbilimi i?in biiyiik bir ba-
§ari olmakla birlikte buradaki ogrenciler i^in de e§siz bir kaynaktir. 

Ara§tirmacilar tarafindan tarihi eserlerle birlikte Hakas folklorunun 
biitiin tiirlerini kapsayan bilimsel ara§tirmalar diizenlenmektedir. M. A. 
Ungvitskaya'nin kalem oynattigi ve bizi ilgilendiren boliim "Geroiko-istoriges-
kiy Epos Kipgooh Perioda Mongolsko-Cungarskih Zavoyevaniy" (XIII-XVII y.y.) di-
ye adlandirilmaktadir. Elimizdeki malzemelerin esasinda halkbilimciler Tas-
hamatir (Ocenbeg), Sibdey ve Sibe, Kotenhan, Abahaypahta, irtohgn gibi 
kahramanlar hakkindaki Kip^oohlari tahlil etmi§tir. Tarihi anlatilarin degi§ik 
donemlerini ara§tirdiktan sonra, M. A. Ungvitskaya bugiinkii Hakaslann Ye-
nisey Kirgizlanyla etnogenetik benzerligi oldugu sonucuna varmi§tir. 

Halkbilimindeki рек ?ok kan§ik konulann biri ise milli sozlii edebiyatin 
tiirlerini tespit etme ve onlari simflandirmadir. Boliimiin yazan M. A. Ung-
vitskaya Hakas tarihi folkloru tiirlerine kendi siniflandirmasini ve a<;ikla-
masini yazmi$tir. "Kip<;ooh" terimi araciligiyla Hakas destancilari tarihi §e-
cereler ve §iirleri, ... mit ve masallan <;6ziimleyebilecegini dile getirmi§tir.47 

Ger^ekten biz yukarida bunlan siniflandirmaya <;ali?tigimizda Kip^oohlar ef-
saneleri, mitleri, genel ve biitiin masal di§indaki nesirleri bildirdigini belir-
temedik. M. A. Ungvitskaya §6yle der: "Mogol-Cungar istilasi doneminde 
folklorda yeni tiirler olu§tu. Onlardan birisi de manzum §eklindeki efsaneler, 
yani Kip^oohtur. Bunu kahramanlik-tarihi destanlar diye adlandirabiliriz. 
ikincisi ise nesir tiiriindeki efsanelerdir. Bunlara da Kip?ooh denir."48 Bu ye-
ni tiirden bahsettikten sonra, yazar tarihi efsanelere kendi siniflandirmasini 
yapar: "Tarihi efsaneler (Kip?ooh) ayni kokenden degildir. Bunlar ikiye 
aynlmaktadir: kahramanlik-tarihi efsaneler (mensur ve nesir tiiriinde olan-
lar) ve kisa tarihi efsaneler (tamami nesir §eklinde olanlar). Halk arasinda 
bunlar birbirinden ayrilmazlar. ikisi de Kip^ooh, yani efsaneler diye ad-
landinlir."49 Bunun haricinde eserde mezkur tiirlerin farlcliliklanna ve bez-
nerliklerine bakilmaktadir. Bunun iizerine boyuna durmaya gerek yoktur. Fa-
kat yazann onerdigi yeni tiir kahramanlik-tarihi destan hakkindaki gorii?une 
ve onun ikinci bir tiirii olan kisa tarihi efsaneleri terim olarak bir netlige ka-
vu§turmak lazimdir. 

4 7 Ungvitskaya M. A., Moynoga$eva V. E. Hakasskoe narodnoe poetifeskoe tvorfestvo. - Abakan, 
1972 , s. 142. 

4® Ungvitskaya M. A., Moynoga$eva V. E. Hakasskoe narodnoe poetifeskoe tvorfestvo. - Abakan, 
1972 , s. 141. 

4 9 Ungvitskaya M. A., Moynoga$eva V. E. Hakasskoe narodnoe poetifeskoe tvorfestvo. - Abakan, 
1972 , s. 144-145 . 
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Bizim fikrimize gore "§iir tiiriindeki efsane"lere ba§h ba§ina bir tiir ola-
rak bakmaya gerek yoktur. (^iinkii bunlar yalniz iki tanedir. Birincisi "Tasha-
matir" masalci Р. V. Kurbijekov'in,50 ikincisi "irtohgn" S. P. Kadi§ev'insi 

agzindan yazilmi§tir. Bunlann §iir tiiriindeki varyantlari ile birlikte nesir 
tiiriindeki metinleri de vardir. Zikredilen masalcilara siradan destancilar ola-
rak bakarak davranmak dogru olmaz. Bu adamlar kendi halki tarafindan bi-
linen ve usta ki§ilerdir. Hakas inan^larina gore onlar "Eelighayglar", yani bo-
gazla soylenen §arkilarin koruyuculandir. Yetenekli masalcilann ya-
raticiliginin neticesinde bu efsanelerin nesir tiiriindeki metinlerinin §iire 
^evrilme ihtimali vardir. §iire benzeyen bu ilk efsane §eklindeki iki eser ile 
son bulmaktadir. Bu efsaneleri inceledigimizde klasik kahramanlik destan-
lanndan рек ?ok yonden aynldigi tespit edildi. Bunu ara§tirmaci da belirt-
mi§tir.52 Belki M. A. Ungvitskaya folklordaki bu degi§ik §ekli yeni tiir zanne-
dip, onu kahramanlik-tarihi destan olarak kabul etmi§tir. Ger^ekten bu 
tiiriin bazi halklarin folklorik milli eserlerinde de rastlanildigi bilinmektedir. 
Bunlara Ukrayna topluluklan, Giiney Slavyanlann Gayduk §iirleri, Kuzey 
Kafkas halklannin kahramanlik-tarihi destanlan vb. girer. Lakin bu halklar-
da da Hakaslardaki gibi destan son §ekline ula§mami§tir. Bize gore Hakaslar-
da kahramanlik-tarihi destamn oldugu fikri dogru degildir. Bu sonuca daya-
nacak olursak monografyadaki tarihi efsaneleri siniflandirma onemini yitire-
cektir. Qiinkii yazar tarafindan birbirinden aynlan bu iki tiir -"kahramanlik-
tarihi" ve "kisaca tarihi efsaneler"- masal olmayan nesrin yalniz bir tiiriidiir. 

Halk bilimci R A. Troyakov'un eserlerinde olaganiistii masallar ve kahra-
manlik destanlari iizerinde durulsa da, azda olsa Hakaslarin Kip<;oohlanna 
da deginilmi§tir.53 Halkbilimci "mitler, efsaneler ve masallar halkin hafiza-
sinda, sozlii anlaticilann eserlerinde muhafaza edilmektedir" diye yazmak-
tadir.54 "XV-XVIII. asirlan arasindaki tarihi olaylar Hakas folklorunda once-
likle onun efsanelerinde yansitilmi$tir. Bu efsaneler milli ittifaklann kurul-
dugu ve boylar arasinda miicadelelerin oldugu zamanlardaki yeni epik yapit-

Tasha Matir. istorifeskaya legenda. - Abakan, 1962. 
Hakas fonnm kip-foohtan, mmahtari. - Abakan, 1960. s. 9 -41 . 
UngVltskaya M. A., Moynoga$eva V. E. Hakasskoe narodnoe poetifeskoe tvorfestvo. - Abakan, 

1972. s. 146 ,151. 
53 Hakas (onmn kip-foohtari, mmahtari. - Abakan, 1960. (sm. ssilki No 55-57) . 

Mt/i i legend) hakasov. - Abakan, 1995. s. 4-5; Hakasskie narodme skazki, predaniya i legendu -
Novosibirsk, 1974. s. 5.; TVoyakov R A. Geroifeskiy epos hakasov i problemi izufeniya (issledova-
nie i prilojenie). - Abakan, 1991; On je. К voprosu ob etnogeneze hakasov po materialam le-
gend. //Etnogenez narodov Severnoy Azii. - Novosibirsk, 1989. 
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larin ilkidir."55 Ama ara§tirmaci Hakas Kipgoohlarinin tarihi iferigini derin-
lemesine incelememi§tir. Hatta R A. Troyakov'un eserlerindeki Oyrat 
hiikiimdari Amursana hakkindaki efsane (varyantlan: "Haldama", "irsulan", 
"Sora", "Hansuna") ve masal panjalarina bakilmasi bizi hayrette birakmak-
tadir.56 Saygideger yazar "han oglunun 61diiriilmesi"nin ve daha sonra "kur-
tarilip sag kalmasi"nin tarihi damanni bulmaya ?aba gostermi$tir. Ondan 
sonra ara§tirmaci V. Ya. Propp'un "Olaganiistu Masahn Tarihi Damarlari" adli 
eserdeki "han «jocukJannin uzakla§tmlip biiyiitiilmesi"nin bir <;ok niishasini 
kar?ila?tirmi§tir.57 Maalesef folklorik eserlerde bu tiiru tam olarak ayirama-
yan ara§tirmaci heniiz ara§tirmasinin ba§inda yanilgiya du§mii§tiir. Bu efsa-
nenin XVIII. asnn ilk yansindaki ger<;ek tarihi olaylara dayandirildigi ve kah-
ramanlarinin herkes tarafindan bilinen tarihi ki§iler oldugunu tespit ettik. 
Hakaslann folklorik mirasi "Giinay Sibirya'nin Tiirk-Mogol halklannin epik 
eserlerinden ve eski zamanlardan beri birlik olan Sayan-Altay Bolgesel Siste-
mi"nden olu§maktadir.58 

Boylece XVIII. asnn ilk yansindan giiniimiize kadar Hakaslann folklorik 
mirasinin ara§tirilmasinda ara§tirmacilar biiyiik fabalar sarf ettiler. Рек <;ok 
folklorik kaynak yayimlandi ve Hakas folklorunun tiirlerinin bazilan ara§-
tinldi. Buna ragmen mezkur ba§arilar ile birlikte Hakas Tarihi Folklorunu 
ara§tinrken derlenen eserler giiniimiize kadar yok idi. 

Kaynaklann esasi. Ara?tirmamizin esas kaynagini otuz yildan fazla zaman 
dilimi igerisinde Hakas Cumhuriyeti'nde ya?ayan masalcilann agzindan 
yazdigimiz etnografik saha malzemeleri olu§turdu. Bizim kendi ar$ivimizde 
tarihi folklorun her tiirlii varyantlannda ii? yiizden fazla eser bulunmaktadir. 

55 Troyakov R A. Nekotorie voprosi izu?eniya hakasskogo eposa. / / Voprosi hakasskoy ftlologii. -
Abakan, 1962. s. 127. 

Troyakov P. A. Motiv zakapivaniya hanskogo sma v hakasskih skazkah. / / U f . z a p . 
HakNilYALi. Vip.HR/ . - Abakan, 1970 . s. 138. 

Troyakov R A. Motiv zakapivaniya hanskogo sina v hakasskih skazkah. / / U f . z a p . 
HakNiiYALI. Vip.HR/ . - Abakan, 1970 , s. 143. 

Co 0 0 Butanayev V. Ya. К istori<;eskoy etnonimike hakasov (termin «Hooray»). / / istorifeskaya et-
nografya. Vip.Z. L., 1985 . s. 25 -29 ; Ob etnogenetifeskih svyazyah hakasov s eniseyskimi kir-
gizami (po materialam hakasskogo istoricjeskogo fol'klora). //Etnogenez i etnifeskaya istoriya 
tyurkoyazifnih narodov Sibiri i sopredel'nih territoriy. - Omsk, 1979. s. 149-152 ; К voprosu о sot-
sial'noy strukture srednevekovogo ob$estva hakasov po dannim istori?eskogo fol'klora. / / i z 
istorii Sibiri. - Tomsk, 1976 . Vip. 21 . s. 2 0 1 - 2 0 7 ; Voorrkenie i voyennoye delo hakasov v pozd-
nem srednevekov'e (po materialam fol'klora). //Voennoe delo drevnih piemen Sibiri i TSentral'noy 
Azii. - Novosibirsk, 1981 . s. 1 8 8 - 1 9 7 ; Hakasskiye narodniye nazvaniya istoriceskih pamyat-
nikov. //Voprosi drevneyfey istorii Yujnoy Sibiri. - Abakan, 1984. s. 127-135 ; istorifeskaya sud'-
ba eniseyskih kirgizov po dannim fol'klora narodov Yujnoy Sibiri. //Voprosi etnifeskoy istorii kir-
gizskogo naroda. - Frunze, 1989 . s. 6 6 - 7 7 . 
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Yukarida zikredildigi gibi onemli, etkili 136 Kip^ooh Hakas dilinde "prim 
Tamtrlari" ve "Hooray tynnin Torelleri" adindaki iki eser olarak yayimlandi. 
Onlarin ?ogu "Lenin (^oli" adli resmi gazetede 1991-1996 yillari ne§redildi. 
Ama zikredilen Kip^oohlann biri bile Rus?a'ya ?evrilmemi§ti. Dolayisiyla bu 
eserler Rus?a'ya ilk defa teklif edildi. "Qanarhus" ve "Abahaypahta" adh eser-
ler "Kol?an Serde^nih Strel" ba§likli kitaba alinip, kelime kelime ?evirdigimiz 
metnin temelinde §air A. V. Prelovskiy tarafindan §iir §eklinde basilmi§tir.59 

XX. asrin ba$ina kadar Hakas halkinin kendi yazisi olmami§tir. Bunun 
yanmda masalcilar, hay^ilar bu tarihi milli eserlerin birer muhafazakar-
landir. Bilimsel gezi zamanlarinda Hakas folklorunu ?ok iyi bir bi?imde bi-
len ki§iler arasinda kar$ila$tirma yapip onlarin agzindan degerli bilgileri yaz-
manin seyrek rastlanilabilecek mutluluguna eri$tik. Onlar: S. R Kadi§ev, Us-
taprok Yangulov, R A. Domojakov, R (^ebodayev, N. Ye. (^usteyev, Ye. N. Ku-
laga§eva gibi рек ?ok masalcilardir. Biz bu yetenekli ki$ilere minnet-
darligimizi birdiririz.60 Maalesef ismi zikredilen masalcilarin ?ogu vefat etti. 
Dolayisiyla "Hakas koylerinde folklor geleneginin a§agi yukari unutuldugu 
zamanimizda topladigimiz bilgilerin degeri gitgide daha da artmaktadir" di-
ye dii?iiniiyoruz. 

Biz bu yapiti yazarken saha malzemeleri di$inda Hakas folkoruna ait mal-
zemeleri kapsayan kaynaklardan bildiklerimizi inceden inceye inceledik. 

Destanlar ile efsanelerin Hakas dilindeki metinleri Tiirkolog W. W. Rad-
loff tarafindan 1863-1864 yillari yazilmi§tir.<>i Maalesef W. W. RadlofPun 
yayimlanan eserinde Kip?ooh'tan yalniz "Sunamatir" vardir. Onu anlatan 
masalcinin adi ve soyadi yazilmami$tir. V. Ya. Butanayev'in incelemesinde bu 
masalci Katun?a Kicinayev oldugu tespit edildi. Onun torunu V. Ya. Kicina-
yeva'nin soylediklerine gore Hay?i Katun^a (tevelliidii 1810) W. W. RadlofPa 
"Torontoyhan" destanini ve iinlii tarihi anlati "Sunamatir"i anlatmi§tir. Us-
taligi yiiziinden bir deste kadife ?i?egiyle tebrik edilmi? ve komuzunu eline 
alarak resim ?ekilmi$tir.62 Kicinayev ailesinin soyu Kirgizlara dayanmaktadir. 

^ Butanayev V. Ya. Sravnitel'no-istori<;eskiy podhod v izu?eniyi vzaimo svyazey fol'klora tyur-
ko-mongol'skih narodov Sayano-Altaya. / / Naufno-obrazovatel'my jurnal. - Abakan, No 2, 
1995. s.70. •* 

Butanayeva i. I. Qanar-hus; Abahay-Pahta. / / K o l ? a h serde^mh strel. Lyubovnaya lirika, gero-
ifeskie skazaniya i legendi о lyubvi sibirskih tyurkov v zapisyah XIX - XX vekov. - Krasnoyarsk, 1995. 
s. 2 6 1 - 2 9 1 . 

6 1 Butanayev V. Y., Butanayeva I. i. pr im tamirlan. Abakan, 1982; Butanayev V. Ya., Butana-
yeva I. I. Hooray (onmn torelleri - Abakan, 1996. 

62 Butanayev V.Y., Butanayeva i. i. Hakasskoe skazanie о knyaze Silig-oole i ego pohode na 
Kuznetskiy ostrog. //Qeniya pamyati E.F. $istyakova (k 70-letiyu so dnya rojdeniya). 4 .1 - No-
vokuznetsk, 2 0 0 0 . s. 43 -46 ; 
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Bu bakimdan W. W. Radloff un yazdigi "Sunamatir"in varyantinda Yenisey 
Kirgizlarinin Oyrot yoneticileriyle olan miicadelelerinde Kirgizlann zorla 
Cungarya'ya go? ettirilmesinin sebepleri iizerinde рек fazla durulmu§tur. 

Ba§ka bir iinlii Tiirkolog W. W. Radloff un ogrencisi profesor N. F. Kata-
nov uzun yillar Hakasya iizerine yaptigi ara§tirmalannda "Abakan Tatar-
lari"nin milli edebiyati iizerine рек ?ok malzeme toplayarak bu malzemeleri 
1907 yili Peterburg'ta yayimlanmi?tir.63 Kitapta Hanzabeg'in imparatorlukla-
ra kar§i miicadelesini yansitan Kip?ooh'un varyantlari vardir. Ocenbeg'e da-
ir kisa anlatilar, Kotenhan ve Ahkobok adlanndaki yoneticiler hakkinda 
XVII. asnn Oyrot olaylari arasinda bulunmaktadir. Tarihi folklorun ?ogu 
boliimiinu Hakas boylarinin (ozellikle Beltir boyu) kokeni hakkindaki §ece-
reler tanzim etmi§tir. 1963'te N. F. Katanov'un foi.Jorik malzemeleri Hakas 
NliYALi tarafindan kitap olarak yeniden yayimlanmi§tir.64 

XX. asrin ba§inda Hakas-Minusin bolgesinin etnografyasini ara§tiran B. 
K. Yakovlev eserinde Hanzabeg'in kahramanhgi ve yigitligine "Yujenye ve 
onun oglu Qapa" dair orta biiyiikliikte bir konu ilave etmi§tir.65 

Sovyetler Birligi doneminde Hakas yazisi olu§tuktan sonra folklorik me-
tinlerin yer aldigi bir ka? yazma ortaya pkti. Bunlann i?inden "Hakas folklo-
rtTnun66 iki baskisini belirtmeliyiz. Bu yazmalarda "Hanzabeg'e dair anlati", 
"irtoh?in", "^anarjus" efsaneleri, Ocenbeg'e dair masal, onun ogullan Sibe-
?ek ve Sibdeyek, Siba ve Sigla vb. yer almaktadir. 1955 yili "Hakas Halk Ma-
sallari" adli kitapta B. Baiter tarafindan edebi yonden tekrar gozden geqrilip 
Ocenbeg hakkindaki tarihi destanin boliimleri ilk olarak Rus?a yayimlan-
mi§ti.67 Ama folklorun onem kazandigi о donemde devlet sinirlandirmalari-
nin neticesinde tekrardan diizeltme yapilarak Ocenbeg'in sosyal statiisiinii 
degi§tirilmi§ ve Ocenbatir olmu§tur. Sonu? olarak milli kahramanlar ve bey-
ler sinifindan degil, siradan asker tabakasindan gkan kahramana donii§mii§-

Butanayev V.Ya., Butanayeva i. i. Hakasskie skazaniya ob oyratskih pravitelyah (XVIII v.). 
//Problemi istoriyi i kul'tun kofevth tsivilizatsiy Tsentral'noy Azii. T 1. - Ulan-Ude, 2000 . - S313-
318 ; Butanayeva i. i. Predaniya о Hanza-bege. //Etnografiya narodov Sibiri i Mongolii. - Ulan-
Bator - Ulan-Ude, 2 0 0 0 . s. 2 4 5 - 2 5 6 . 

Kol^an serde?mh strel. Lyubovnaya lirika, geroifeskie skazaniya i legendi о lyubvi sibirskih tyurkov 
v zapisyah XIX - XX vekov. - Krasnoyarsk, 1995. 
Spiski skaziteley privedeni na poslednih stranitsah ukazannih sbornikov. 
Radloff W.W. Obraztsi narodnoy literaturi tyurkskih piemen, jivufih v Yujnoy Sibiri i Cungarskoy 

stepi. - S.R - SPb. 
6 6 M. R. Bainova'nm anlattigina g6re 1940 ' ta dogmu$ ve annesi tarafindan Katung Kicinaev'in 

torundan torunudur. 
6 7 Katanov N. F. Nareqya uryanhaytsev (soyotov), abakanskih tatar i karagasov. //Obraztsi nar-

odnoy literaturi tyurkskih piemen SPb., 1907 . Q. IX. 
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tiir. Kitabin bilimsel ara<; gere^lerinde gosterilen hususi i§aretlerden Ocen-
beg hakkindaki folklorik eserin ama masalci R A. Domojakov tarafindan 
yazildigini fark etmekteyiz. Daha sonralari 1973'te bu masalcinin agzindan 
Ocenbeg'e dair Kip<;ooh ile ba§ka bir ka? destani yazdik. Hakas tarihi folklo-
runun eserlerinin biiyiik ^ogunlugu R A. Troyakov ile T. G. Ta^eyeva'nin ge-
nel diizeltmelerle Hakas dilinde yayimlanmi§tir. "Hakas Efsaneleri ve Masal-
lart" adli kitaba girmi§tir.68 Bu eserde §ecereler, Kotenhan ve Ahkobok des-
tanlarinin bir ka? varyanti, Hakasya'yi Mogollarin i§gal etmesini anlatan 
"Anhpaytayci", "Surhuyuh" gibi Kip^oohlar girmektedir. Halkbilimci R A. 
Troyakov bu eserleri bir ka? eserinde bazi yeni bilgiler ekleyip, bir ka? defa 
yeniden yayimlami§tir. Farkli zamanlarda yazdigi ve diger ara§tirmacilann 
<;ali§malanna da yer verdigi bilinmektedir.69 1962'te R A. Troyakov Ocen-
beg'e dair §iir §eklindeki destani yayimlami§tir. O, Ocenbeg'in cesur komu-
tani olan Tashamatir'in ismi olan "Tashamatir" diye adlandinlir.70 Son yillar-
da mezkur halkbilimci efsane metinlerini tiim kuwetiyle Rus^a'ya terciime 
etmeye ?ali$mi$tir.71 Ama yazar tekrar tekrar eseri incelediginden dolayi <jo-
gu efsane ve destanlar kisalmi§ ve par^a par?a olarak yer almi$tir. Ancak §i-
ire donii§tiiriip yazilan bu bilgiler asil metinle bagda?mamaktadir. 

Bizim ara§tirmalanmizda "Qanarhus'un Hanimimn Agidi", "Ocenbeg'in 
Hanimimn Agidi" yer almaktadir. "Hakas §iirleri Antolojisi" ve "Hakas Mtiziki 
Yaraticiligi" adlanndaki iki eser ek kaynak oldu.72 

Hakaslarin tarihi folkloru ?ok eski donemlerden beri, her tiirlii zamanlar-
da, farkli yoresel varyantlardan olu§tu. Bunlann bir«;ok boliimii ara§tirilip 
kaleme alinmadi. Fakat bunlari kontrol etme de, zamanini tespit etme de 
miimkiin degildir. Ama bu zorluklara ragmen bizim yapmamiz gereken vazi-
feleri genel olarak ger?ekle§tirdigimizi soyleyebiliriz. 

6 8 Katanov N. F. Hakasskiy fol'klor. - Abakan, 1963. 
Yakovlev В. K. Bival'$ini minusinskih inorcxitsev. //Jivaya starina V. 1 - 4 , 1902 . 

7 0 Hakasskiy fol'klor. No 1. Abakan, 1941; Hakasskiy fol'klor. No 2.-Abakan, 1946. 
Hakasskie narodmye skazki. - Abakan, 1955. 
Hakas (onmn kip-foohtart, mmahtari. - Abakan, 1960. 





I. Вбшм 

HAKAS '§ECERELERi 

1.1. Hakas-Minusin Bolgesinin Eski Halklan ve Boylan 

ORTA Yenisey ovasindaki izsiz on binlerce mezar ta§lari, kurbanlarin ke-
sildigi, ayinlerin yapildigi yerler ve bunlarla ilgili eski kalintilar, ta§lar iizeri-
ne yazilmi? Eski Tiirk devrindeki yazitlar ile ge?mi§ devirlerden haber veren 
yazili kaynaklar birbirleriyKe siki ili§ki i^erisindedir. 

Dort tarafi ta$larla fevrili eski mezarlann (Hakasya "kiiren") Hakas tarihi 
folklor kaynaklannda "Ak Harah" halkina ait oldugu beyan edilmektedir. Bu 
mezarlar Hakasya'nin giiney tarafmda ve Abakan bolgesinde eski donemler-
de ya§ayan "Kurgendegi £on" veya "Toladay Com" halkina ait oldugu bilin-
mektedir. Efsanevi ve mitolojik bilgilere gore bu halka "Ah Harah" isminin 
verilmesinin sebebi beyaz tenli ve sari§in olmalandir. Onlari diger insanlar-
dan ayiran bir ozellik de gozlerinin akimn olmamasidir. 

Onlar biiyiik ve saglam ta§lardan evler, turbeler ve kaleler in?a etmi§ler. 
О yapilarin kalintilan Hakaslarda "Ah Harah £urtu" diye adlandirilmaktadir. 

Efsanevi bilgilerde "Ah Harah" halki ekin ekip mahsul hasat etmeyi bil-
mezlermi§. Onlar kir atlan beslerlermi§. Evlerinde ise kopekler ve evcil ku$-
lar beslerlermi§. Giindelik hayatta ta§tan yapilmi? baltalari ve tun^tan 
yapilmi? biga^lari kullanirlarmi§. Ah Harah halki uzun boylu, ciisseli ve 
gii<;luymu$. Onlar hi? kimseden korkmaz ve tannlara da inanmazlarmi§. Ne 
zaman §im$ek ?akip gok giirlese onlar goge lanet ederek goge dogru ta§ fir-
latirlarmi§. Goktanriya boyun egmeyip, hakaret ederek ya?adiklari фп tanri 
tarafindan onlann cezalandinldiklari anlatilir. 

Hakaslann mitolojik anlatmalarina gore Hakasya'da "Ah Harah" halkinin 
ya§adigi donemde hu§ agaci diye bir aga? yeti$mezmi§. Daha sonra beyaz hu§ 
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aga?lari "Ah Harah" halkina Goktann tarafindan ceza olarak gonderilmi$. 
Derelerde beyaz hu§ agaq yeti§meye ba§ladigi zaman Ah Harah halki tabiat-
taki bu degi§ikligin sebebini anlamak i?in dokuz bapli Palabankam adli bir 
§amana dam§mi§lar. $aman ise 9. tun? babinin sayesiyle beyaz hu? agacinin 
Ak Han'in iktidannin simgesi oldugunu soylemi§ ve bu agacin yeti§mesinin 
Orta Yenisey'e Ak Han'in iktidannin geleceginin i§areti oldugunu bildir-
mi§tir. 

Hem gii?lii kuwetli olan ve ba§ibo§ olmayi seven Ah Harah halki tannnin 
cezasina itaat etmek istememi§ ve beyaz hu§ aga?lanni baltalamaya ba§-
lami§tir. Ama hu§ agacinin birini kestikleri zaman yerine iki tane, iki tanesi-
ni kestikleri zaman yerine dort tane, dort tanesini kestiklerinde ise yerine se-
kiz tane hu§ agaci yeti§iyormu§ ve boylece daglar dereler aga^larla dolmu$. 
Bunu goren Ah Harah halki sonlannin geldigini anlami§lar, ta?tan yapilmi§ 
evlerine girmi§ler ve evlerinin direklerini baltalayarak kendilerini diri diri 
gommii§ler. Sahipsiz kalan kopekleri ise bir siire sonra vah$ile§mi§. Ah Ha-
rah halkinin tavuklan giiniimiizde "Toodak" adiyla bilinmektedir. Bunlarin 
son donemlere kadar Hakas bozkirlanndaki mezar ta§larimn etrafinda ya§a-
diklan bilinmektedir.1 

Sibirya bolgesindeki Tiirk-Mogol ve Fin-Ugur dillerinde konu§an halklar 
arasinda "beyaz gozlii acayipler"e dair efsaneler giiniimiize kadar anlatilagel-
mektedir. Bu konu yerli Sibiryalilardan Ruslara ge?mi§tir ve bunlar Ermak'in 
geli$inin ve oliimtiniin Ural'dan daha ileride yeti§en hu$ aga?lariyla ilgili ol-
duguna inanirlar.2 

Hakaslarda "beyaz gozlii acaipler"e dair efsaneler yaygin bulunmasina 
ragmen bu efsanenin yerli Sibiryalilara ait oldugu kesin olarak bilinmektedir. 
Tagar kultiiriinii yansitan tiirbelerin yapildigi donemde Hakas-Minusin 
bolgesinde sari$in irka mensup insanlann ya§adigini arkeolojik bilgiler 
kanitlamaktadir (т.о.VIM yy.). M.O. III-I. asra ait Qin vakayinamelerindeki 
bilgilere gore bu bolgede uzun boylu, mavi gozlii, beyaz tenli, sari sa?li "Din-
linler" adli bir halk ya§armi§. Bu halk Hunlulann saldmsi ve Kirgiz boyla-
rinin baskisi yiiziinden yok olmu§.3 Beyaz hu§ agacini Beyaz Han iktidannin 
simgesi olarak kabul etme bolgeye Rus egemenliginin hakim olmasindan 

1 Qirim tamirlari. - Abakan, 1982. - S 15-17; Butanayev V. Ya., Butanayeva i. t. Hooray fonmn 
torelleri. Abakan, 1996 . s. 11-12 . 

2 Minenko N. A. Predaniya о ?udi i narodnaya kontseptsiya prisoedineniya Sibiri (k izugeniyu 
etnokul'turnih kontaktov russkih s sibirskimi tatarami). //Etnifeskaya kul'tura Sibiri. Problemi 
evolyutsii i kontaktov. - Novosibirsk, 1986 . s. 51 -53 . 

3 Kiselev S V. Drevnyaya istoriya Yujnoy Sibiri. - M., 1951 . s. 473 . 
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sonra ortaya ?ikmi§tir. "Kurgan" (kiirken) terimi Tiirk-Mogol dillerinde 
"ki§in ya§anilan ta§ ve topraktan in§a edilmi§ saglam yapili ev" anlamina gel-
mektedir.4 Daha sonra "Ah Harah halkinin ikamet yen" efsanesinin etkisi 
yiiziinden "kiirken" kelimesinin anlami degi§erek Tun? devrindeki Tagar 
kiiltiiriine ait mezar ta§lan anlammda kullanilmi§tir. Gu?lii bir ihtimalle bu 
terimin son anlami Hakas mitleri araciligiyla Ruslara ge?mi?tir. 

Orta Yenisey bolgesinde, Krasnoyarsk'in kuzeyinde eskiden beri Arin 
(Aara) adli bir boy ya§amaktaymi§. Arinlerin anavatani "Humtigey" adli kut-
sal bir dagm yamaciymi?. 

Hakas efsanelerine gore sayilari ?ok fazla olan Arinler diger boylara kar$i 
gururlu hal ve harekette bulunurlarmi§. Arinlerin ya§adigi yerin yaninda 
yilanlann ini varmi§. Arinler indeki yilanlarin hepsini 61diirmii$ler. Sag kalan 
yilanlar Yilan Han'a ba§ vurmu§ ve Yilan Han Arinlere kar?i sava? a?mi§. 

Bir giin Arin boyundan Tarkan adli bir ya§li Yenisey'de balik avliyormu?. 
Bir siire sonra irmagin obiir tarafindan kendisini ?agiran bir ses i§itmi§. Bu 
ya§li adam nehrin obiir tarafina ge?mi? ve о Дп onun oniine рек ?ok yilan ?ik-
mi$. Bu yilanlann arasinda taci olan kocaman ba§li bir yilan gormii§. Yilan-
lann padi$ahi olan bu yilan Tarkan'a biitiin yilanlan irmagin diger kiyisina 
ge?irmesini emretmi§. Tarkan yilanlan Arinlerin topragina ge?irmek zorun-
da kalmi§. Yilanlann padi;ahi ya$li Tarkan'a hu$ agacinin kabuguyla yapilmi$ 
evinin etrafina kiil serperek boz halatla ?evreleyip baglamasini soylemi§. Ge-
celeyin yilanlar Arinler koyiinii dort taraftan ku§atmi§lar. Halka apansizin 
saldirarak hepsini 61diirmii§ler. Yalniz Tarkan hayatini kurtararak sag salim 
kalmi;. Onun neslinden Arin soyu ttiremi$. Arinlerin akibetini ogrenen Ha-
kaslar yilanlardan kendilerini muhafaza edebilmek i?in evlerini boz halatlar-
la ?evrelemeye ba§lami$lar.5 

iskitlerin yilanlarla miicadelesi ve oliimii hakkindaki efsanevi hadiseler 
Herodot'un tarihinde de anlatilmi$tir.6 Bu efsanedeki konu Yenisey bolgesi-
ne iskitler zamaninda ya?ayan ve Fars?a konu§an boylar tarafindan getiril-
mi§tir. "Arin" boyunun Ariy-iskit boylarindan birisi oldugu ileri siiriilebilir. 

Hakas halkinin hafizasinda Orta Cagda ya§ayan eski halklarin isimleri 
hala yer etmektedir. Qulum bolgesinde "Hoyan" adli bir halk ya§armi§. Kanli 
?arpi§malann oldugu bu ?etin donemlerde Hoyanlar giineye, iyus bozkirlan-

4 Butanayev V. Ya. Hakasskie narodnie nazvaniya istorigeskih pamyatnikov. //Voprosi drtvney 
istoriyi Yujnoy Sibiri. - Abakan, 1984. - S 129. 

® Butanayev V. Ya., Butanayeva I. I. Hooray (onmn torelleri - Abakan, 1996 s. 45 -46 . 
6 Borgoyakov M. 1. Skifo-tyurkskie (hakasskie) etnografi?eskie i fol'klornie paralleli. //Narodi 

Azii i Afriki. No 6 . - 1975. 
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na ve Sayan'dan daha ilerilere go? etmek zorunda kalmi§lar. Karaiyus nehri-
nin yaninda, Kizilhaya dagindan biraz otede bu boyun go? ettigi Hoyan Azii, 
yani Hoyan ge?idi adli bir dag ge?idi varmi§. Onlarla beraber olan bir hami-
le kadin bu ge?idi ge?ememi§ ve bu yiizden Hoyanlar onu orada birakmi§lar. 
Dogum zamani geldiginde kadin ?ocugu dogurmu§. Qocugun achni Hoyan 
boyundan olan bir avci "Hoygat" koymu§. Hoygat, istiga§ dagimn yanindaki 
koyde biiyiimii§. Hoygati'm nesli bugiinkii Hakaslarla kari$mi§tir.7 

"Hoyan" boyunu XIII. asirda Sayan-Altay daglarinin eteklerinde Kir-
gizlarla kom§u ya§ayan "Hoyin Uryanka" veya "Hayinirgen" adli orman halk-
lanna benzetebiliriz.8 N. A. Alekseyev'in sozlii olarak a?iklamasindan yola 
?ikarak "Hoyan" halkinin Sibirya'daki Tuvalilarca "Soyan" diye farkli ad-
landinldigini soyleyebiliriz. Qiinkii buradaki Turkler Yakut?a ve Buryat?a'da 
"s" harfini "h" olarak telaffuz ederler. Biiyiik bir ihtimalle "Hoyan" ozel ismi 
Hakas efsanelerinde Yakutlarla olan alakadan sonra kalmi§tir. 

Tarihi §ecerelerdeki bilgilere gore iyus bozkirlarinda eski zamanlarda 
sayica fazla ve ?ok zengin "Tumat" diye bir boy ya§armi§. Yazin Ayrankol'iin 
sahiline, ki§in ise Tar?a nehri bolgesine go? ederlermi?. Giiniimuzde Ay-
rankol ve Tar?a nehrinin ortasindaki рек de biiyiik olmayan bir ova vardir ve 
bu ova "Tumat Qazi" olarak adlandirilmaktadir. Tumatlarin avcilik yaptiklari 
yerler Akiyus nehrinin yukan kisminda bulunmaktadir. Akiyus'un bir miil-
tekasi eski adi olan "Tumatlar sazi"ni koruyup giiniimtize kadar ula§mi§tir. 

Tumatlar sayisiz koyun, inek ve at beslerlermi§. Kadinlar bunlardan elde 
ettikleri kimiz, yogurt ve siitten raki yaparlarmi?. Ama i§lerini yeti^tireme-
diklerinden dolayi fazla olan siitii gole dokerlermi§. О giinden bu giine bu 
gol "Ayrankol" diye bilinmektedir. Hakaslar bu golii kutsal olarak kabul 
ederler ve bu nedenle golde yiizmek, yikanmak ?6yle dursun yiiz yikamak bi-
le giinahtir. Tumat bozkirlarinda bu boyun besledigi hayvanlann sayisi biitiin 
hayvanlan muhafaza eden ruhun sayesinde ?ogalmi§. Soylentilere gore bu 
koruyucu ruh boylu, esmer birisiymi§. О gozle goriinmezmi? ve Tumatlarin 
hayvanlanna bakarmi§. 

Tumatlarin bir kizi HarakoPiin yakininda ya§ayan "Hasharhk" adli bir §a-
manla evlenmi§. Bir giinii Hasharhk Tbmatlarin hayvanlarinin suya ?obansiz 
kendi ba§lanna gidip geldigini fark etmi§. Hayvanlan dikkatlice izleyen §a-
man onlarin pe§inde esmer, uzun boylu birisinin oldugunu gormii§ ve onu 
canavar zannedip vurarak oldiirmii§. Bu olaydan sonra Ayrankol'iin kiyisin-
da bulunan kayaliklardan ii? giin, ii? gece bir kadinin olii i?in aglayarak yak-

7 Butanayev V. Ya., Butanayeva I. i. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996 s. 145. 
8 Ra$id-ad-din. Sbornik letopisey. - M. - L., 1952. Т. I. s. 121. 
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tigi agit duyulmu§. Biitiin hayvanlari koruyan ruhun anasi: "Benim biricik 
oglum Tumatlarin hayvanlarina bakarak onlarin guvenligini saglayamadi. 
Onlar hi? mutlu olmasinlar." diye lanet etmi§. Bu olaydan sonra Tumatlarin 
hayvanlarina bula§ici hastalik musallat olmu§ ve hayvanlar bir bir telef ol-
mu$. 

Tumatlardan bir bilge adam hayvanlann ba$ina gelen bu olaym nedenini 
anlatmi?. Tumatlar Hasharlik'tan intikam almaya karar vermi§ ve Has-
harlik'in atlanni Harakol'un ortasindaki "Sooltubi" adasina gotiirmii$. Bir 
sure sonra Hasharlik atlanni aramaya ba§lami$ ve bir adaya gelmi§. Tumat-
lar Hasharlik'i okla vurmu$lar. Ama о sadece yaralanmi§. О zaman Has-
harlik: "Benim gogsumii atin keskin kaburgasiyla yararak kalbimi sok-
tiigiiniizde oliiriim. Sonra kalbimi kiyidaki kayaliklardan Harakol'e 'Kurban 
kestik.' diye birakin. О zaman size mutluluk tekrar gelir. Nesliniz, hayvan-
lariniz (jogalir." demi§. Tumatlar §amanm dedigini aynen yapmi§lar. Ha-
rakol'e atilan Hasharlik'm kalbi suya dii§er dii§mez mavi ordege donii§mii§ 
ve halka "Bundan sonra TUmatlara ya§amak haramdir, onlarin nihayeti gel-
mi§tir." demi§ ve u?up gitmi?. 

Buna <;ok ofkelenen Tumatlar Hasharlik'm cesedini sirt ustii yatirarak 
kiirek kemigine kavaktan yapilmi§ kazigi cakmi§lar. Giiniimiizde Harakol'iin 
yanindaki diizliikte Hasharlik'm mezari varmi§. 

О zamandan itibaren Tumatlarin kokii kurumaya ba§lami§. Mavi ordegin 
sesi duyulur duyulmaz onlar deliye donmii$ler ve cogusu intihar etmi§. Tu-
matlar, mavi ordegin lanetiyle yok olan boydur. Bir <;ok boydan yalniz 
Baydolev'in nesli sag kalmi§ ve Hakaslarla kari?mi$lar.9 Tumatlar Sayan-Al-
tay'daki en eski boydur. XIII. asrin yazili belgelerinde TUmatlar Kirgiz top-
raklarina kom§u olan yerlerde ya?ami$lar ve onlar sava§g ozellikleriyle diger 
boylardan aynlirlarmi?. 1218'de Tumatlar yeni kurulmakta olan Mogol haki-
miyetine kar§i gkmi§lar. Mogollar Kirgiz iilkesinin sininnda ya?ayan Tumat-
larin ayaklanmasini bastirmak iqn Kirgizlardan askerlik i?in adam isterler ve 
Kirgizlar Kurlin'in yonetimi altinda isyan etmi§ler. 1218'de Cug'nin siivari 
birligi ayaklanan halki acimasiz bir $ekilde cezalandirmi§. Yazili belgelerde: 
"Tumatlar kin besleyen, kara kalpli halk olduklari ign Mogollar onlarin hep-
sini yok eder." diye yazilmaktadir.10 Hakaslarin tarihi folklorunda da ayakla-
nan Tumatlarin 1218 yilinda ortadan kaldinldigi anlatilir. Bunun di§inda, Tu-
matlarin damadi olan Hasharlik'm Eski Tiirk devrinde ya§ayan Karluklarla 
alakasinin olabilecegi dii§iincesinin yeni bir merak konusunu beraberinde 
getirecegi §iiphesizdir. 

9 Butanayev V. Ya., Butanayeva I. i. Hooray (onmn torelleri - Abakan, 1996. s. 142-144 . 
1 0 Ra$id-ad-din. Sbornik letopisey. - M. - L„ 1952. Т. 1. s. 122. 
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Hakaslann tarihi folklorunda eski zamanlarda Hakas-Minusin bolgesinde 
ya§ayan olaganiistii ozellige sahip halklara dair bilgiler vardir. Hakaslarda or-
manlik bolgelerin en iicra ko§elerinde ya§ayan Musmallar hakkinda enfes 
masallann geni§ bir bi^imde yayildigi bilinmektedir. Ayaklan inek ayaklan 
gibi olan Musmallar iizerileri bitki ve ufak otlarla siislenmi§ elbiseler giyer-
lermi?. Ormanhkta kazilmi§ evlerde ve aga? kabugundan yapilmi§ ?adirlarda 
ya§arlarmi§. Hakas (Kirgiz) koylerine geceleri saldirirlarmi§ ve insan yerler-
mi§. Koku alarak iz siirmeyi ?ok iyi bilirlermi?. Kilik kiyafetini degi§tirebil-
me ozelligine sahiplermi§ ve ewela gordiikleri insanlann §ekline girerlermi§. 
Onlardan kurtulmak i?in agaca tirmanmak veya buzlu yerlere ka?mak gere-
kirmi§. £ok tembel olduklari i?in birbirlerinin ba§anlanni ?ekemezlermi§. 
Kendilerine ozgii dilleri varmi§. Bu topraklardaki yerli halk birka? defa Mus-
mallarla sava§tiktan sonra bunlan ortadan kaldirmi§. Sagaylann bir kismi 
tiiylii olduklari i?in Musmallarla soyda? oldugu soylenmektedir. Musmallara 
dair bilgiler "sas" ekiyle biten Anzas, Tomzas, Kizas vb. toponimik adlandir-
malarda varmi?.11 

Bu bolgelerde ya§ayan §orlann efsanelerinde ise insan yiyenlere "Ha§ha-
lar" denir. Bunlar £ulum Tatarlannda "Kirgizlar"; Altaylilarda "Kirsagallar"; 
Tuvalilarda ise "Buriisler" diye adlandinlmaktadir.12 Yukanda bahsedilen ef-
sanedeki halklann folklorik isimleri ger?ek tarihi adlandirmalardir. Herhalde 
Hakaslarla kom$u ya§ayan "Musmal" adinda eski bir halk varmi$. Musmal-
lann Eski Tiirk devrindeki Basmillarla ayni donemde ya§amalari ilgin^tir. Es-
ki Turk devrinde Basmillar (anlami "melez") Kirgizlann giineydogu bolge-
sinde ya§ami§lar ve Kirgizlarla dii§man olmu§lar. Uygurlarla miittefik olan 
Basmillan Kirgizlar IX. asirda Uygur Kaganligi'ni yiktiktan sonra ortadan 
kaldirmi§ olmalidir.13 

Mitolojik devlerden "Mohsagallar" Hakaslann ikinci dii$mani olmu§tur. 
Geri zekali, budala Mohsagallar da insan yerlermi§. Hakaslar bunlan 
oldiirmek i?in kazdiklan ?ukurlann yardimiyla yok etmi$ler. Mohsagallar et-
noniminin ilk hecesi Mogolcadaki "noh" veya "nohoy" kopek anlamina gel-
mektedir. Meseia, Hivalilar ile Tofalilann Mogollara "aday" ve "it" diye ad-
landirdiklan bilinmektedir.14 Bundan hareketle Mohsagal "it sakal" anlamina 
gelmektedir. 

1 1 Butanayev V. Ya., Butanayeva 1. i. Hooray fonrun torelleri - Abakan, 1996. s. 30 . 
Devyat' bubnov $amana. Sorskiye legendi i predaniya. - Kemerovo, 1989. s. 64 -68 . 

1 3 Bartol'd V. V. So^ineniya. Т. V. M. s. 44 . 
1 4 Rafesadin V. I. Tofalarsko-russkiy slovar'. - Irkutsk, 1995 . -s. 9 . 
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Etnonimin ikinci hecesi "sagal" Sayan-Altay'daki рек ?ok halkin ve boyun 
ozel isimlerinde bulunmaktadir. Dagli Altay Telengitlerinde "Sagal" adinda 
biiyiik bir boy varmi§. XVII. asirda Kuzey Altay'm Biy nehri havzasmda Cun-
gar Hani'nin halki olan "Kersagal" boyu ya§armi§.15 Lena nehrinin orta kis-
minda ya?ayan "Harasagallar" ile Tuva halkina giren "Harasagallar"i genel 
olarak ele alabiliriz.16 Yakut dilirideki bilgilere dayanacak olursak "Mohsa-
gal" etnonimindeki "sagal" kopek tiiriindeki hayvanlari ifade etmektedir. 

Efsaneler Hakas-Minusin bolgesinin ormanhklarinda eski zamanlarda 
"kiirengi", "kiiren?i" adli kizagi kullanan bir halkin ya§adigi soylenir. Bu halk 
?ok kabiliyetli avcilar imi§. Kiirenglerin ormanlikta kendi kendine hareket 
eden kizaklari varmi§. Bu canli kizaklardan hi?bir av kurtulamazmi§. 

Bir defasmda Hakas avcisi ormanlikta avcilik yaparken yukarida bahsedi-
len Kiireng ile arkada§ olmu§. Kiireng'in kendi kendine hareket ederi kizagini 
goriip §a§iran avci: "Bunu nasil kullaniyorsun?" diye sormu§. Kiireng: "Kiza-
ga "iitik" emrini verdigin zaman kendisi hareket eder." demi§. Hakas avcisi 
kizagi geceleyin ?almaya karar vermi§. Kiireng uykuya daldigi zaman avci 
di§ari ?ikip kizaga oturarak "iiiik" demi?. At derisiyle kaplanmi? kizak hare-
ket ederek ko$maya ba§lami§. Fakat nasil durdurulacagini sormayi unutan 
Hakas avcisi kendi koyiine yakla§tiginda kizagi bir tiirlii durduramami§. Ne 
yapacagini bilemeyen avci kizaga bi?agi saplami? ve kizaktan kan akmi§. 
Bundan dolayi "tokto!" (dur) soziinii bilmeyen Hakaslar kizaksiz kalmi§lar. 
Bugunlerde "Kiirengler" diye bir halk yoktur ve kendi kendine hareket eden 
kizaklann ise nerede oldugunu hi? kimse bilmemektedir.17 

Bizim fikrimize gore Hakas efsanelerindeki "Kiirengler" ile Sayan dag-
larinda Kirgiz Devleti doneminde ya?ayan ve kayak yapmayi bilen Tiirkler 
arasinda ili$ki vardir. Karin diz boyu oldugu zamanlarda ormanda ya§ayan 
Tiirkler atlann yerine aga?tan yapilmi? atlari kullanirlarmi?. Bunlarla geyik-
leri kovalarlarmi§. Onlarin kayaklarimn yapisi kalkan gibiymi? ve at derisiy-
le kaplanirmi$. Onu giydiklerinde aga?tan yapilmi? ayakkabi gibi goriiniir-
mii$. Daglarda geyiklerin pe§inden kayarak onlan kovalarlarmi§. Diizliikler-
de ise kar iizerinde sopalarla kayik gibi yiizerlermi§.18 Kayakli Tiirkleri "Giz-
li Destan"da Mogollann "orman halklan" olarak adlandirdiklari anlatilir. 

1 5 Miller G. F. istoriya Sibiri. T.N. - M. - L., 1941. s. 534. 
1 С . 

° Gogolev A. 1. Yakuti (problema etnogeneza i formirovaniya kuFturi). - Yakutsk, 1993. s. 51. 
Sazanakova Ko?ita, 1913 jili tuulgan, beltir uruusunan, Arbati ayili. 
Bifurin N. Ya. Sobranie svedeniy о narodah, obitav$ih v Sredney Azii v drevnie vremena. T.l. 

- M. - L., 1950. s. 354 ; Kyuner N. V. Kitayskie izvestiya о narodah Yujnoy Sibiri, TSentral'noy 

Azii i Dal'nego Vostoka. - M., 1961. s. 49 . 
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Mitolojik halklara ?i?ek ve kizamik hastaliklarinin ruhlarimn bulundugu 
"Ala Atlilar" adli olaganiistii bir iilkenin halki da girer. "Ala Atlilar" beyaz 
tenleri ve nurlu gozleriyle diger halklardan ayrilirlarmi§. Ala Atlilar iilkesin-
deki bitkiler asla solmazmi§ ve irmaklari ise hi? bir zaman buz tutmazmi§. 
Hakas efsanelerine gore Qe?ek iilkesinde folklorde adi ge?en kahramanlarin 
birisi §6yle kar?imiza ?ikmaktadir: Yenisey bolgesindeki bir hanin "Hara-
sarig" adli bir tek kizi varmi§. Vefat etmeden once han kizini yerli bir valiy-
le evlendirecegini ve tahtim miistakbel damadina verecegini vasiyet etmi§. 
Fakat evlendirecegi valinin onceki e§inden iki ?ocugu varmi§. Vali teklifi red-
detmemi§. Giinler birbirini kovalayip bu yeni evlenen ?iftin ?ocugu olmu?. 
Cocuk on iki ya§ina geldiginde iki agabeyi onu Dogu Sayan'in kesif ormanina 
av yapmaya gdtiirmii§ler ve orada birakmi§lar. Krali?e Harasarig'in ?ocugu av 
yaparken kaybolmu§ ve bir siire dola§diktan sonra Karagastar'in (HaraHaas) 
ya§adigi yere gelmi§. Birka? yil sonra buradan ayrilmaya karar vermi§. O, 
Alahir'dan ge?ip diiz bir vadiye gelmi?. Oradaki hayvanlarin hepsinin beyaz 
oldugunu gorerek §a?irmi§. Alaca hayvanlan olan iilke halki Harasarig'in og-
lunu fark etmemi§ler. Giinlerden bir giin о ?ok ihti§amli yapilmi? hanin sa-
rayina girip giizel mi giizel bir kiz goriip hayran kalmi§ ve onu optiigii zaman 
kiz birden bire 6lmii§. Ala Atlilar iilkesinin halki kizin olme nedenini ogren-
mek amaciyla dokuz bapli §aman kadini ?agirmayi kararla§tirmi§lar. §aman 
Palamorkam dokuzuncu zikri ?ektigi giin: "Giine§in degdigi yerden gelen ko-
nuk bizi hastalandinyor." demi§. Ona bakmakta olanlar: " О nereden geldiy-
se oraya tekrar gitsin." diye soylenmi§ler. Palamorkam dokuzuncu babini eli-
ne aldigi zaman krali?e Harasarig'in ?ocugu bayilmi§ ve uyandigmda kendi-
sini evinde bulmu§. Palamorkam о delikanliyi biiyiileyerek babina koymu§ ve 
Ala Atlilann iilkesinden di§an qkararak kizi da yanina koymu§lar. О giinden 
itibaren Hakas-Minusin bolgesine "goze goriinmeyen misafirler" gelip Ala 
Atlilar iilkesinden oraya ?i?ek ve kizamik hastaligini gotiiriirlermi?. Eger kra-
li?e Harasarig'in oglu Ala Atlilar iilkesine gitmeseymi§ о bolgede ?i?ek, kiza-
mik hastahklan olmayacakmi§.19 

Bu efsanede anlatilanlara gore "Ala Atlilar" iilkesi Dogu Sayan ile Tofalar-
ya'dan daha ileride olan Baykal havzasindaki bozkirlarda bulunmaktaydi. 
Masaldaki £e?ek halkiyla ilgili bilgiler Eski Tiirk devrinde ya§ayan "Alatlar" 
ile ilgili olabilir. "Ala Atlilar" iilkesi (£ince: "boma", "elo?ji") Kirgizlarin ku-
zeyinde yer almaktaydi ve Baykal havzasi ve ?evresinde yerle§mi§lerdi. "At-
lannin hepsi alaca oldugu i?in Ala Atlilar iilkesi olarak adlandirilmi?. 
Tszyegiiler ile (Kirgizlar) sava§irlarmi$. Goriinii?leri Kirgizlara benzer, ama 

Ae?ina Т. I., 1913- jili tuulgan, ka?in uruusunan, Tastar ayili. 



HAKAS §ECERELER! 39 

dilleri anla§ilmaz."20 Ara§tirmacilarin cogunlugu onlarin ya§adiklari yer ola-
rak Angara'nm yukansindaki bolgeleri gosterirler.21 Bundan dolayi her za-
man tehlike olu§turan Ala Atlar iilkesi Hakaslara giiniimiizde abartili olarak 
ula?mi§tir. 

Hakas folklorunda Qulum ve Yenisey nehirlerinin a?agi kisminda "Seet" 
adli bir halkin ya§adigi anlatilmaktadir. Tashamatir gibi bazi efsanevi kahra-
manlar bu boydan gkmi§tir. Muhtemelen, Hakaslar bu isimle Ketleri ad-
landirmi§tir. Boyun isminden hareketle Evenkiler'deki "Qangitket" boyun-
dan gktigmi soyleyebiliriz. Dilin evrimsel geli§mesinde bu tip Hakas^a keli-
melerde unliiler arasindaki iinsiizlerin ve uzun iinliilerin dii§mesi dikkat 
Cekmektedir. Mesela; "C^angitket">"(^anitket", mongol>mool, hongoray> 
hooray vb. 

Ket dilinde giineyden gelen goqnen ku§larin eski yurdu Toma olarak bi-
linmektedir. Bu ozel ismin Sayan-Altay'da geni§ alana yayilmi? olan Tiima ve 
Tuba gibi etnonimlerle ilgili oldugunu saniyoruz. Bundan ba§ka Orta Qagda 
Tuba nehri havzasinda Kirgizlann kalabalik TUba boyu ya$ami§. Onomastika 
bilimi Ketlerin soyunun Giiney Sibirya bolgesiyle alakali oldugunu ve yine 
onlarin Hakaslarin atalanyla рек сок yonden temasta bulundugunu 
kanitmaktadir.22 

Dogu Sayanlarda, Yenisey'in yukari tarafindaki a?in kirmizi tuz bulunan 
bolgede "irgegit" veya "irgeyek" adli ciice bir halk ya§ami$. irgegitlerin boy-
lari сок kisaymi§ ve bindikleri atlan ise oglak kadarmi§. Kipcoohlann an-
lattiklarina gore onlar attigini $a§irmayan avcilar ve miikemmel askerlermi§. 
Folklordaki ozel isimler Dogu Sayanlann geyik besleyicileri irgitler ile Ha-
kaslarin arasindaki ili§kileri yansitmaktadir. 

Hakas tarihi folkloru Hakas-Minusin bolgesinde Hunlular ve iskitler 
doneminde ya§ayan eski halklar hakkinda da bilgileri bize ula§tirmaktadir. 
Mitolojik anlatmalara gore bu halklann cogusu insan mantiginin kavraya-
madigi olaganiistii guglerin etkisiyle can vermi§lerdir: tannlarin ve koruyucu 
ruhlann lanetleri (Tbmat, Ahharah), insanlara kiisen hayvanlann intikami 
(Aara), Ala Atlilar iilkesinden gelen gozle goriinmeyen misafirler ve has-
taliklar vb. Yine de elimizde bulunan bilgiler, efsaneler ile eski boylar ve 
halklann bazi kalintilannin giiniimiizdeki Hakas atalanyla ilgili oldugu ger-
Cegini goz ardi edemeyiz. 

2 0 Kyuner N. V. Ukaz. sex;, s. 52. 
Savinov D G Osnovnie etapi etnii;eskoy istorii alatov //istorifeskaya etnografiya. V i p . l l l . - L . , 

985 . -S .32 . 

Butanayev V. Ya. Toponimifeskiy slovar' Hakassko-Minusinskogo kraya. - Abakan, 1995 . s. 190-
191. 
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1.2. Kirgizlar Hakkindaki Destanlar 

Tarih! folklor Hakas-Minusin havzasindaki Orta Qaga ait ta?larlar ile ku-
§atilmi§ kabirler ve yazih biiyiik ta§lar gibi arkeolojik anitlar Kirgizlarin 
biraktigi kiiltiirii ornekleri oldugunu kanitlamaktadir. Sadece Hakas bolge-
sinde "Hirgis Sookteri" veya "Hirgis snrattari" olarak adlandirilan 20'den zi-
yade mezar vardir.23 Yerli halk, Tagar (iskit) mezarlarina digerlerine nazaran 
daha fazla kadir kiymet verirlermi§. Hakaslar Kirgiz mezarlarina yakla§arak 
egilirler ve adet olarak §arap serperlermi§. Mezarlarin yakimna ev kurarak 
ya§ayan insanlara Kirgizlarin obiir diinyadaki ruhlari "Hirgis siinezi" ofkele-
nirmi§ ve bu insanlar hastaliga yakalanirmi?. Bunlarin sadece §amanin du-
asiyla iyile$tirilebilecegi inanci vardir.24 Orta Cagda Mogol istilasina kadarki 
donem "Hirgis tuzi"-"Kirgiz Devri" olarak adlandirilmi§tir. 

Giiney Sibirya Tiirklerinin eski efsaneleri ve $ecerelerinde Kirgizlar Orta 
Yenisey bolgesi §6yle dursun biitiin Sayan-Altay bolgesinin eski ve koklii yer-
lileri oldugu anlatilmaktadir. Kirgizlarin Sayan-Altay bolgesinde aga?lann ye-
ti?medigi zamanlarda bile ya§adiklan soylenmektedir. 

Hakas folkloruna gore Kirgizlar, ozel ismini soyunun anasi olan 
"Hirhis"tan (kir sa?li kiz) almi$tir.25 Etnonimin "kirk kiz" adindan geldigine 
dair efsane Tann daglannda korunmaktadir. Giiniimiiz Hakaslari ise bunu iyi 
bilmemektedir. Fakat XIII. asirdaki Qin vakayinamesinde Yuan$i yerli folk-
lorden Yenisey Kirgizlari kendi men§eini "Han yerinin 40 kizimn Usa Ye-
ri'nin (Usa nehrinin bolgesi) erkekleriyle evlenmeleriyle ba$lar." diye yaz-
maktadir. О giinden itibaren "kirk" soziiyle bu yer adlandirilmi§tir.26 Bu sub-
je Yenisey ve Tann Dagli Kirgizlarin folklor geleneklerinin benzerligini 
yansitmaktadir. 

Tann dagli Kirgizlarinin folklor eserlerinde Yenisey Kirgizlarinin manevi 
zenginliginin varisleri olan Sayan-Altay Tiirklerinin kiiltiiriiyle olan benzer-
likleri korunmu$tur. Bunu W. W. Radloff ?oyle yazmi§tir: "Ben destanlann 
onemini giiniimiizde birbirinden ?ok uzakta ya§ayan Tiirk kokenli iki halkin 
sayesinde tamamen idrak ettim. Bunlar Yenisey'in yukan kisminda ya$ayan 
Abakan veya Minusin Tatarlari ile Kara Kirgizlardir."27 Gergekten bu iki 

2 3 Butanayev V. Ya., Butanayeva i. t. Hooray fonnm torelleri; s. 23 . (V dal'ney?em Hooray ?onnin 

torelleri). 
2 4 Butanayev V. Ya., Butanayeva i. i. Hooray fonnm torelleri; 36-6 . 
2 5 Ki?anov E. i. Svedeniya v «Yuan'-$i» о pereselenii kirgizov v XIII v. (publikatsiya isto^nikov). 

//izvestiya AN Kirg. SSR. Set. ob$. nauk. TU Vip.l . - Frunze, 1963. s. 59 . 
2 6 Radloff V. V. Predislovie. / / Manas, Geroifeskiy epos kirgizskogo naroda. - Frunze, 1968. s. 18. 
2 7 Abdirakunov T. Ak Maktim. - Frunze, 1983. 
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halkin sozlii §iirsel yaraticilikta ayni konulari i§leyen benzer eserleri vardir. 
Mesela, Kirgiz halkbilimcisi T. Abdrakunov'un "Ak Maktim" efsanesi iizeri-
ne yaptigi incelemesinde i?erik ile adlandinlmasi bakimindan "Abakay Pah-
ta" adli Hakas efsanesiyle benzer oldugunu gorebiliriz.28 

Hakaslann tarihi §ecereleri ve efsanelerine gore kirgizlar "Hirgishan" adli 
bir devlet kurmu§lar. Bu devlet bir kaynaga gore Yenisey bolgesinde (Erba 
nehri, Oglahti dagi), diger bir kaynakta ise Abakan bolgesinde hiikiim siir-
mii§tiir. Kirgizlar gftglik ve ziraatglik yaparlarmi§. Hakasya'nin iyus bolge-
sinde eskiden tanm yapilan bu yerler giiniimiizde de "Hirgis tarjaglan" 
(Kirgiz tarlalan) olarak adlandinlmaktadir. Abakan bolgesindeki ?orak top-
raklarda ta§la yapilmi? рек ?ok el degirmeninin Eski Kirgizlara ait oldugu bi-
linmektedir. Kirgizlar balik yemezlermi§ ve ona "su hurti" (su bocegi) der-
lermi§. §ecereye gore Kirgizlar baliklardan tiksindikleri i?in i?me suyu igin 
ozel bir ank (Hirgis Koobi) yapmi$lar. Bu bilgiler step kiiltiiriine sahip halk-
lannin asil yiyecegini deniz iiriinlerinin olu§turdugu orman halklanndan 
farkliligini gostermektedir. 

Kirgizlar demir madenini i§letebilme teknik ve sanayisine de sahipmi§. 
Giiniimiizde Kirgizlann demir eritmek i?in kurduklan sobanin yamnda 
yigilan kiillerin bulundugu yer "Hirgis uzangan ?ir" olarak adlandinlir. Kir-
gizlar bugiinkii Hakaslardan gamurdan yaptiklan ?anak (dmlekler, giindelik 
hayatta kullandiklan ara? gere?lerle farklilik gosteririrler. Kirgizlar tekerlek-
li arabayi da kullamrlarmi?. "Kami$ta" nehrinin bulundugu bolgede ta$ do§e-
nerek yapilmi$ eski yollar vardir ve bu yollann "Hirgis ?oli" (Kirgiz Yolu) 
olarak adlandinldigi bilinmektedir. Kirgizlar Asya'daki diger devletlerle tica-
ret miinasebetlerinde bulunurlarmi§ ve ticarette bakir paralar "Hirgis ah-
?azi" kullanilirmi§. Abakan, Minusin, Krasnoyarsk §ehirlerinin miizelerinde-
ki kuru§lar Qin kuru§lari olabilir. 

Folklorik stillerden Kirgizlann biiyiik step kiiltiirti olu§turdugunu gorebi-
liriz. Torenlerde giyilen §ik giysilerden, ozellikle tilki derisinden yapilmi$ 
"tebetey" (ba§a giyilen di§i yiinle, i?i kuma§la yapilan bir ?e§it $apka) Eski 
Kirgizlann Hakaslara miras olarak biraktigi e§yalardandir. Kirgizlar tapin-
mak iqn yiiksek tepelerdeki geqtlere ta? yiginlan kiimelemi$ler. Za-
manimizda da bu ta§ yiginlanna "Hirgis tastan" denir. 

Kirgizlar sava§g halkmi?. Hakaslarda "Hirgisti hirgi?i" "kirgiz kahra-
manligi" diye deyi§ vardir. Mogolca konu§an halklarda "kirgiz", "hargis" is-
mi sert yapili ve ofkeli insanlar i?in kullanildigi maliimdur.29 Sayan-Altay 

28 Mongol'sko-russkiy slovar','- M., 1957 . s. 515 . 

Butanayev V. Ya. Istorifeskaya sud'ba eniseyskih kirgizov po dannim fol'klora narodov 
Yujnoy Sibiri //Voprost etnifeskoy istorii kirgizskogo naroda. - Frunze, 1989. s. 69 . 
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bolgesinin orman halklari -Kuzey Altaylilar, §orlar ve Qulumlar- go?men ya-
§ayan Kirgizlarin §iddetli saldinlarini hala akillarindan pkaramamak-
tadirlar.30 

Giiney Sibirya halklarini Kirgizlarin yonettigine dair malumatlar "§aman 
mitolojisi"nde de kesin olarak teyit edilmi§tir. Altaylilara gore Goktanri 
Ulgen'in dokuz oglundan birisi olan asabi Kirgiz haniymi§ ve ayni zamanda 
bu han birinci derecede yargilama yetkisine sahiptirmi?.31 

Cenklerle, istilalarla ve feci olaylarla dolu olan Kirgiz Devri (Hirgis Tuzi) 
Hakas-Minusin bolgesinin toponimisinde a?ik olarak yansitilmi?tir. Bu 
donemde Altmkol'iin yanindaki Sos nehri bolgesinde bir sava§ olmu§ ve sa-
va?in ger?ekle?tigi yer "Hirgazi" (kirgin) olarak adlandinlmi?tir. Eski zaman-
larda Abakan tarafindan dii§man askerleri gelmektedir. Dii§man ordusu 
Monok ve Abakan nehirleri miiltekasmda mola vermi§ler. Kirgizlar dii§man 
askerlerini Sos nehrinin sag kiyisinda kar§ilami?. Nehrin her iki kisminda 
bulunan ordular bir hafta boyu birbirlerini ok yagmuruna tutmu§lar. Atilan 
bu oklar о kadar fazlaymi? ki gokyiiziindeki gune§ gorunmez ol'mu§. Bu sa-
va§ta bir canli bile kalmami?. Kanin govdeyi gotiirdugu bu sava§ meydaninda 
kizil ?am yeti§meye ba§lami§. Bu yer "Hirgazi" (kirgin) diye adlandirilmi?. 
Kirgiz askerlerin bulundugu yer "Taghirgazi", dii§man askerlerinin bulundu-
gu yer ise "Sughirgazi" olarak adlandirilmi?. Giiniimiizde buradan tun? diig-
meler, kirgiz oklari ve han?erleri bulunmaktadir.32 

Uybat (Sarig?azi) ve Koybal (Haal?azi) diizliikleri biiyiik sava? meydan-
lari olarak bilinmektedir. Uybat ovasinin yanindaki Sagirhaya daginin etegin-
de "izrektas" (deliginden ate? gkaran ta§" adli kayahk siralan vardir. Mogol 
istilasi doneminde Kirgizlar buraya kale kurmu$lar. 

Uybat ovasinda Kirgiz askerlerini Mogol ordusu ablukaya almi§ ve Kir-
gizlar "izrek tas" kalesine siginarak kendilerini muhafaza etmi§ler. Mogol as-
kerlerinin bir boliigii Uybat nehri, yani Hizilkol, diger boliigii ise Bica nehri, 
yani Uzunhir dagi tarafindan saldinya ge?mi§. Kaledeki Kirgiz askerleri dii§-
man iizerine biiyiik ta§lan atmi§lar. Dii?man askerlerinin ba?ina degmi§ olan 
ta$lar onlarin yenilmesine sebep olmu§. Bu olaydan sonra Uybat ovasinda ta-
rihi anitlar "£aa tastar" (sava§ ta?lan) peyda olmu?.33 Giiniimiizde arkeolo-
ji biliminde Kirgiz Devrindeki bu ta§lar "?aa tastar" olarak bilinmektedir. 

3 0 Arhiv Muzeya antropologii i etnografii im. P. Velikogo. F.l 1. Op. l . L65. s. 65. 
3 1 Butanayev V. Ya. Toponimifeskiy slovar' Hakassko-Minusinskogo kraya. - Abakan, 1995. s. 192. 
3 2 Qirim tamirlari. s. 14-15. 
3 3 Butanayev V. Ya., Butanayeva i. i. Hooray (onmn torelleri - Abakan, 1 9 9 6 s. 12-25. 
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Hakas tarihi folklorunda Kirgizlarin Yenisey bolgesinden Altay bolgesine 
go? ettiklerine ve dogal afetler nedeniyle oldiiklerine dair efsaneler vardir. 
Bazi efsanelerde ise Kirgizlarin Su Tufani yiizunden helak olduklari an-
latilmaktadir.34 

Hakas folkloriindeki bilgilerde gore Kirgizlarin go? etme sebebinin ani ik-
lim degi§ikliklerine bagli olarak meydana gelen tabiattaki degi§imler goste-
rilir. Eskiden ?obanlar ki? ign kuru ot hazirlamazlarmi§. Ciinkii Hakasya'da 
ki§in kar yagmazmi§. Bir donem yillar ki§in ?ok soguk olmaya ba?lami§ ve 
hayvanlar a^liktan telef olmu?. Dolayisiyla Kirgizlar sicak bolgelere go? et-
mek zorunda kalmi§lar. Diger bir rivayete gore ise Orta Yenisey bolgesinde 
yazin uzun yillar kuraklik olmu§. Bitkiler kurumu§, ekinler yanmi§ ve sula-
ma kanallarindaki sular kurumu§. Bu yillarda Kirgizlar daha iyi hayat §artlari 
olan topraklar aramaya ba?lami§lar ve giiniimiizdeki Mogolistan'a go? etmi§-
ler. Onlarin ya$adigi bu yerlerden sulama kanallari kalmi§.35 

§or ve Culum efsanelerinde eski donemlerde Kirgizlarin ya$adigi bolgeler 
diiz topraklarmi§ ve buralarda at <;obanlarinin ya?adigi soylenmektedir. Bu 
diizliiklerde aga? yeti§meye ba§ladigi zaman Kirgizlar bu olayin ?eytanm 
boynuzu, ba§lanna gelecek felaketin i§areti oldugunu kabul etmi§ler ve gii-
ney tarafina dogru go? etmi?ler. Oradan go? etmeyen halkin bir kisim bugiin-
kii Hakaslarin atalariymi§. Giiniimiizde de §orlarin bulundugu yerde gecele-
yin at ki§nemesinin duyuldugu "Hirgis kodrezi" (Kirgiz batakligi) vardir.36 

Kirgizlarin Sayan-Altay'dan go? etmesi hakkindaki efsaneler Kirgiz Devle-
ti'nin kuruldugu donemi ve onlarin Orta Asya'nin biiyiik bir kismma sahiR 
olarak, Tanri daglanni vatan edinmelerini yansitabilir. 

Hakaslarin daha sonraki donemlerdeki §ecerelerinde Kirgiz Devleti'nin 
yikilmasini Mogol istilasina baglami§lardir. Bu ?ecereler esas olarak tek ko-
nuludur. Kirgizlarin dirayetli hiikiimdarinin oliimii iizerine yonetim bo§lu-
gundan faydalanan Mogol ham Kirgizlara saldirmi? ve onlari maglubiyete ug-
ratmi?. Mogollar esir ettigi halki Altay taraflanna siirmii?. Siirgiindeki 
Kirgizlar Mogol hanina kole ve cariye olmu?lar. Bunlardan bazilan buradaki 
i?kencelere dayanamami§ ve kendi vatanina kagni§lar.37 XIII-XIV asirlara ait 
efsanelerde Kirgizlarin Mogol istilasindan dagilarak pargalandiklari an-
latilmaktadir. 

34 Qirim'tamirlan. s. 62 ; Ala-Too. - Frunze, 1987 , No 6. s. 44 . 
3 5 Direnkova N. R §orskiy fol'klor. - M. - L., 1940 - S 304; Hooray ?onnm torelleri. s. 16-22. 
3 6 Butanayev V. Ya., Butanayeva i. i. Hooray (onmn torelleri - Abakan, 1996 s. 19-22. 
3 7 Butanayev V. Ya. Hakasskie narodnie nazvaniya istori<;eskih pamyatnikov. //Voprost drevneyfey 

istorii Yujnoy Sibiri. - Abakan, 1984. s. 133. 
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Mogol istilasi devrinde "Sahsaar" adli bir dagda Kirgizlari idare eden ye-
di kahraman kiz ya§armi§. Giinlerden bir giin Mogollar aniden Abakan 
bolgesine saldirmi§ ve halki Sayan'dan daha ileri bolgelere onlerinde siir-
mii§ler. Mezkur yedi kahraman kiz da dii§mandan ka^arak Askiz bolgesinde-
ki bir magaraya gizlenmi§ler. Bu yiizden kizlann gizlendigi dag "?iti his" (ye-
di kiz) olarak adlandirilmi§. Mogol siivari birligi tekrar saldiriya ge<;tiginde 
bu kizlar bu defa Akiyus nehrinin yukari tarafina ka?mi§lar. Onlar ilk once 
Puyal (Tuyal) daginin yanindaki Histuri (kizlar yeri)'ye yerle§mi$ler. Daha 
sonra it?ul nehri civaridaki bir yere go?mii§ler. Burasi da "?iti his" olarak ad-
landirilmi§. Kizlann izini siiren Mogol siivari askerleri oraya da gelmi§ler. Bu 
defa kizlar dort bir yana dagilmaya karar vermi?ler. Biri iyus bozkirlarina, 
ikincisi Tuba bolgesine, ii^uncusii Yenisey tarafina... dagilmi§lar. Yedi tarafa 
dagilan kizlar daha sonra ta§a (ineytas) donii§mii§ler. 

Kizlardan en kii?iigii Sahsaar daginda bulunan Hirgistar koyiine yerle?-
mi§. О da buradaki Ninya adli yiiksek bir yerde "ineytas"a donii§mii§. Gii-
niimiizde burada ya§ayan "Hirgis" halkinin onu soylannin anasi kabul ettik-
leri, ona tapindiklan ve onun i?in her yil kurban kestikleri bilinmektedir.38 

Hakasya Rusya'nin hakimiyeti altina girdikten sonra Kirgizlar Ka?in, Sa-
gay, Kizillarla kari§arak farkli farkli Kirgiz boylarm ortaya ?ikmasina neden 
olmu§lar: Ahhirgis, Harahirgis, Kokhirgis/Kokhirgizi; Ha§hahirgis soyundan 
Aksookkirgiz vb. 

Kafinlerdeki Seeren efsanesine gore "Hirgis" boyunun soyunun atasi See-
ren efsanesine gore Tuim nehri bolgesinde ya§armi§. Onun dokuz oglu ol-
mu§: Ari§tay, Ayo§, Podjanday, Nonahtay, Paaday vb. Giiniimiizde bu atalar-
dan Ari§tayevler'in, Ayo§inler'in, Bocondeyev ve Nonahtayevler'in nesli 
tiiremi§. A. Ari§tayev'in hesabina gore asil atasi Ari§tay'dan yedi nesil, yani 
175 sene ge?mi§. Bu da 1710-1720'li yillara denk gelmektedir. 

Orta Qagda Hakasya'nin hiikiimdan olan Hirgis haninin Sagaylardan 
?ikan "Hirgis" boyunun atasi oldugunu eldeki bilgilerden yola gkarak soyle-
yebiliriz. Rusya ile yaptiklan sava?ta yenilen Kirgizlar Altay'dan gkmak zo-
runda kalmi$lar. Hirgis haninin kansi Maraqilig daginda saklanarak £abin-
day ve (Jabacah adli ikiz oglunu biiyiitmii§. Qabinday'dan Hicinay dogmu§ ve 
ondan Hicinayevlerin nesli tiiremi$tir. §ecereci Manit Hicinayeva'nin tahmi-
nine gore (^abinday'dan Manit'e kadar 7 nesil, yani 175 sene ge?mi§.39 

Toparlayacak olursak, Kirgizlar (Hins) Orta Yenisey bolgesinde bir halk 
olarak $ekillenmeye ba§lami§ ve Giiney Sibirya'nin eski kultiiriinii olu§turan 

3 8 Butanayev V. Ya., Butanayeva I. I. Hooray (onnm torelleri - Abakan, 1996 s. 6 4 - 6 8 , 1 5 3 . 
Butanayev V. Ya. Hakassko-russkiy istoriko-etnografifeskiy slovar'. - Abakan, 1999. - s 6-8 . 
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halklardan olmu?. Eski Kirgiz devletinin smirlari Sayan-Altay halklarindan 
Tuva, Altay„ §or, £ulum, Baykal boylarinin ya§adigi bolgeleri iqnde kalmak-
ta ve "Kirgiz Devri"ne dair bilgiler giiniimiize kadar ula§mi§tir. Kirgiz 
kiilttiruniin dogrudan etkisi altinda kalan Sayan-Altay'in en u?ra ko§elerine 
kadar Tiirk dilinin yayilmasiyla birlikte inan?lari, orf adetleri, gelenek gore-
nekleri, kultiirleri de gitmi§tir. Ta§ heykellere tapmma ve dag ge?itlerine ta§ 
yiginlan "oboo" konulmaya ba§lami$. Kirgizlar Minusin ovasmdan Orta As-
ya'ya zorunlu olarak go? ettikleri zaman vefat eden hiikiimdarlannin £abin-
day ve C^abicah adli iki oglu kalmi§. Giiniimiizde bu tarihi insanlar sayesin-
de Hakaslann i?inde Kirgiz i§igi sonmeden yanip durmaktadir. 

1.3. Hongoray Ulkesinin Siyah Sagli, Kara Gozlii Halki 

Hakas tarihi folklor kaynaklannda Orta Yenisey bolgesinin yerli halki Rus 
egemenligine girmeden once "Hooray" (hoor, hoori, hooro, hooriy) diye ad-
landirilmaktaydi. Hakas-Minusin bolgesinin halki XV-XVIII. asirlardaki 
yazili kaynaklarda "Hongoray" (Konguray, Kongaray, Hongor) gibi ?e§itli bi-
gmlerde zikredilmektedir.40 

Hakaslann ?ok eski bir efsanesinde eski zamanlarda iyus bolgesinde do-
kuz Kirgiz karde§in ya§adigi anlatilmaktadir. Aradan uzun yillar ge?tikten 
sonVa bunlann sayilan dokuz bini bularak Hooray ittifaki'nin Kirgiz boyunu 
(Hirgistm togis mun hooray ?oni) olu§turmu§lardir. Hooray halklannin hii-
kiimdannin ordusu SortonkoPiin yanindaki Solbantag daginin eteginde bu-
lunmaktaydi ve hiikiimdann ismi Hora beg idi. Hora beg'in soyu "Hirgis" 
boyundandi. Bunun i?in giiniimiizde de Solbantag daginin etegindeki eski 
mezarlar "Hirgis Sooktorii" (Kirgiz mezarlari) olarak adlandinlmaktadir. 

Hooray ittifaki'nin hiikiim siirdugu donemlerde kom$u iilkelerle yapilan 
sava§larda sadece yay kullanilirmi§. Dii$man istilasindan kendilerini muha-
faza etmek i?in Hongorlar Yenisey, iyus ve Abakan bolgelerindeki daglann 
tepelerine "siveeler" (kaleler) kurmu§lar ve bu kalelere bek?iler yerle§tirmi?-
lerdir. iyus nehri civanndaki Pulanas?an (sohatin), Hizilhaya, Siveetag dag-
lanndaki kaleler bu donemde kurulmu§tur. 

Hooray ittifaki Oyrot Devleti'ne ait bolgelerde ya§adiklari i?in her sene 
vergi oderlermi§. Hora beg ?ogu zaman vergi odemeyi kabul etmezmi§. Ho-
ra beg'in bu tavnna hiddetlenen Kontay§a, Hongorlann iizerine ii? bin asker 

4 0 Qirim tamirlari. - Abakan, 1982. s. 18-20; Hooray (onmn torelleri. - Abakan, 1996. - S 28 . 
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sevk etmi§. Oyratlar Hongorlari esir ederek bulunduklan yerlerden siir-
mii§ler. 

Oyrotlar iyus bolgesinin halkini siirdiigii zaman Hora beg'in (^oonmoyun 
ve Niskemoyun adli iki oglu avcilik yapiyorlarmi?. Avcihktan dondiiklerinde 
Solbantag daginin eteginde olmek iizere olan ya§li bir kadin di§mda hi? kim-
seyi bulamami§lar. Ya?li kadin ba§lanna gelen her ?eyi harfi harfine anlatmi?. 
Bu iki karde? Oyrot askerlerinin siirdiigii bu halka Tortobo daginin bulundu-
gu Askiz bolgesinde yeti§mi§. Onlari Oyrotlann pe§inden hayvanlan 
siirmekte olan ihtiyar bir Kirgiz goriip ?ok §a§irarak: "Aman tannm, biricik 
yavrulanm! Oyratlarla ba§a ?ikamazsimz. Geceleyin onlardan uzak bir yerde 
ate§ yakacagim. Oraya gelirsiniz!" demi§. Geceleyin Askiz bolgesinde ?ok 
fazla ate? yakildigi i?in her taraf apaydinlik olmu?. Ciinkii her aile yemek pi-
§iriyormu§. (^oonmoyun ve Niskemoyun ihtiyar kadin ile bulu?mu?lar ve o, 
onlara at siiriisiiniin yarisini vererek: "Hora beg en on safta muhafizlann 
gozetimi altinda gittigi i?in onu kurtarmak imkansiz. Siz yurdunuza geri 
doniin. Solbantag'in etegine babaniz altin ve giimii? gommii?. Onu bulura-
rak zengin olunuz ve soyunuzu devam ettiriniz." diye ogiit vermi? ve onlari 
geri gondermi?. Sonra onlar Ruslann hakimiyeti altina girmi?ler. Qoonmo-
yun Rus kiz ile evlenerek Ucur'daki Kulun adli yerde ya?ami?. C^oonmo-
yun'dan kara gozlii Maryasovlar tiiremi?. Niskemoyun ise siirgiin zamani 
saklanan Hongorayli kizla evlenerek (^ul'daki koyde ya?ami§. Ondan da Hir-
gis boyunun Salama?evler tiiremi?. 

Oyrotlar Hongoray halkini Abakan'dan ?ikarip Altay'a dogru siirmii?ler. 
Yolda ihtiyarlar ?ocuklara ge?tikleri yerleri bir bir anlatmi?lar ve "Bu daglan 
unutmayin! Zamani geldiginde anayurdunuz Hongoray'a geri doniin! Hoo-
ray kimsesiz kalmasin! Hooray'da soyumuz devam etsin." demi?ler. Oyrotlar 
onlari Altay'dan daha ileride bulunan Derbet'e (Torbot) yerle?tirmi$. 
Ya?lilarin ?ogu siirgiin sirasinda zorluklara dayanamayip olmii?. Bazi gen? 
Hongorlar siirgiin esnasinda ka?arak Hongoray'a geri donmii?ler. Siirgiinden 
ka?anlar iyus, Tom ve Abakan nehirlerinin yukan kismindaki magaralarda 
gizlenip ya?ami§lar. Degirmenleri olmadigi i?in ekini ta§la ezerek yerlermi?. 
Toolihooray halkindan sag kalanlar Hongoray'da ya?amaya devam etmi§ler.41 

Abakan bolgesinde Hoora beg'in ismi "Kobercinhis" adli kizinin yazgisin-
dan dolayi amlmaktadir. Hongoray hiikiimdan Hora beg ya?lihgindan otiirii 
Oyrot hanina vergiyi zamaninda odeyemedigi zaman Kontay§a askerleri Aba-
kan bolgesinin halkini esir ederek buradan siirmii?. Ya§lilar, gii?siizler Aba-
kan'da a?liktan olmu§. Hora beg'in ya?h hanimi da tek ba?ina kalmi?. Hora 

prim tamirlan. s. 60 -61 . 
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beg'in tek kizi Kobercinhis'i da g6tiirmu§ler. Cungarlara esir olan Kober-
cinhis kolelerle beraber koyun giitmii§ ve ahir temizlemi§. Bu sikintilara da-
yanamayan Kobercin bir firsatim bulup kolesiyle birlikte Abakan'a ka<;mi§. 
Ka^arken yolda Kobercinhis ?ok eziyet ?ekmi§. Kobercinhis'a cesaret veren 
kolesi (Sumek^in) ge?mi§teki mutlu giinlerini, ya§adigi aci ger^eklerle kar§i-
la§tirip §oyle bir §iir soylemi§: 

"Kobercinhis, sen yorgaya bindiginde 
Hizli gider mi?" diye sorardin. 

§u an yaya kaldiginda 
Kendini nasil hissediyorsun, han kizi? 

Ipek gomlegin en iyisini segerek giydiginde 
Bigimi, dikimi koto derdin 

§u anki yirtik pirtik giysinle 
Kendini nasil hissediyorsun, han kizi? 
Beyaz ekmek yerken 
Hi<; de nefis de§il derdin 

§u an bitki kokiinu yerken 
Kendini nasil hissediyorsun han kizi? 

E§er gayret edersek ileriye yonetilip 
Ula§iriz vatanimiz Abakan'a 
E§er guciimuz, cesaretimiz biterse 

"Yem oluruz kir kurtlanna!" 
"Kaderimizde bu da varmi§." 

diyerek iizgiin bir §ekilde Abakan'in yolunu tutmu§lar. Altay daglarini gii? 
bela a§arak Abakan bolgesine gelmi§ler. О esnada Kobercinhis'in anasi oca-
gin ba§inda dii§iinceli bir §ekilde oturuyormu?. Ocakta yanmakta olan odu-
nun bir grpisi birden dik durmu§. Bu kiymetli bir misafirin geleceginin i§a-
reti imi§. Kobercinhis'in annesi: "Tutkundaki biricik kizim nasil gelebilir 
ki?" diyerek grpiyi bir kaptaki suya birakmi§. Bu sirada Kobercinhis sig bir 
sudan gq?iyormu§. Annesi grpiyi suya attiginda kizi ta§tan kayarak suya 
dii?iip olmii$. Kobercinhis'in kolesi sag salim Hora beg'in koyune gelmi§ ve 
Kobercinhis'in annesiyle bulu§arak ba?indan ge?en olayi anlatmi?. 

Giiniimiizde de yanmakta olan odunun dali "honag" dik durursa onu 
yatirarak ocaktaki kiile gommek "yemek vermek" gerektigi inanci vardir. 
Boyle yapildigi taktirde gelecek olan konuk sag selim gelirmi?.42 

Butanayev V. Ya. Hakassko-russkiy istoriko-etnografifeskiy slovar'. - Abakan, 1999. s. 203 . 
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Ocaktaki odun dalinin dik durmasi gibi batil inan?lara inanma giinii-
miizde Tanri Dagli Kirgizlarda da devam etmektedir. Bu gibi inan?lann teme-
li Kirgiz Devleti donemine dayandirilabilir. 

Ba§ka bir folklor anlatimlarina gore Hooray halki vatanlanni Rusya ile 
yaptiklari sava§tan sonra terk etmek zorunda kalmi§. Haramaha?i'nin komu-
tasindaki Rus askerleri Toolihongoray'daki Hongoray ittifaki'ndaki Kir-
gizlann topraklanna saldirdiktan itibaren biiyiik sava§larin (Hirgis ?aazi ve-
ya Hooray ?aazi) oldugu donem ba§lami§.43 Hooray halki Ruslannin baskisi 
altinda kalarak giineye dogru, yani Uryup nehri bolgesine ?ekilmek zorunda 
kalmi§. Giiniimiizde de bu nehrin sag tarafinda kalan kisim "Hirgis ?ul" 
(Kirgiz akarsulan) olarak adlandinlmakta ve bununla Hongoray ittifaki'nda-
ki Kirgiz boyunun ya§adigi yerlerin sinirlan ?izilmektedir. Tegirkol'iin ya-
nindaki ge?it "Hirgis pili" (Kirgiz ge?idi) olarak adlandinlmaktadir. Bu ge?it-
te Kirgiz askerleriyle Haramaha?'in askerleri arasinda biiyiik bir sava? mey-
dana gelmi§. Kirgiz ordusu bu sava§ta ?ok kayip vermi$ ve Kirgizlar (Hooray 
halki) Tegirkol tarafina go? etmek zorunda kalmi?tir. 

Kazak ve Ruslarin takibati ve baskisi yuziinden Hooray halki burayi da 
yurt edinememi§ler. Hongorlar Kizenkol'un yanindaki ge?it iizerinden Saroy 
ovasina go? ederek Hankdl'e yakin bir yere yerle§mi?ler. Goliin 6n tarafinda 
kii?iik bir ova varmi§. Diger tarafinda ise biiyiik kayaliklann oldugu daglar 
yiikseliyormu$. Tool 1 Hooray'in askerleri ?oluk ?ocuklarini ve e§lerini Sahsar 
daginin yamacina gondermi$ler ve kendileri dii$man ordusunun yolunu kes-
mi§ler. Bir ka? giin sonra izci dii$man askerlerinin gelmekte oldugunu haber 
vermi$. Dii§man ordusu yakla$tiginda onlan gafil avlayip ortadan kaldir-
mi$lar. Bu saldinda рек ?ok kahraman can vermi$. Bu olaydan dolayi bu gol 
"Hankdl" diye adlandirilmi$. 

Hooray halki Karaiyus ve Akiyus nehirlerinin ortasina yerle§mi$. Arga 
sira daglannin tepelerine kaleler in§a edip muhafizlar yerle§tirmi$ler. C âlan-
?ul nehrinin yanina ordu bir gecede 5 verst (1,06 km.) yiiksekliginde hendek 
kazmi? ve buraya ordu yerle§tirilmi§. Bir ka? giin sonra Haramaha?i el?i 
gondererek Rus yonetimine boyun egmelerini istemi§. Hooray halki esaret 
altina girmeyi kabul etmemi?. Haberi alan Haramaha?i ordusuyla Karaiyus 
nehrine gelmi§. Tooli Hoooray'in cesur askerleri dii$mani ok yagmuruna tut-
mu?lar. Bu sava$ta her iki taraf ?ogu askerini kaybetmi?. $ehit olan Hongor 
askerlerinin cesetleri "Ostighir" daginin etegine gomiilmii?. §imdi de bu me-
zarlar "Hirgis sookteri" diye adlandinlmaktadir. 

4 3 firim tamnian. s. 21 -24 ; Hooray fonnin toreller}. s. 2 8 - 3 3 . 
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Bu olaylardan sonra Hooray halki Altay'dan Tann daglanna go? etmeye 
karar vermi§. Hongorlular altin ve gumii§ten кар kacak, ara? gere? gibi e§ya-
lar yaparak iin kazanmi$lar. Go? ederken degerli e§yalarini "Hooray Ko§ 
Azii" ge?idi yanindaki Sarighay daginin yamacina gommu$ler. Efsanelerde 
Hooray halkinin kiymetli e§yalarinin iyus topraklarinda gomiilii oldugu an-
latilmaktadir. 

Hooray halki Akiyus nehrini dokuz giinde ge?mi§. Burasinin giiniimuzde 
de "Hooray Ki?ii" (hooray ge?idi) olarak adlandirildigi bilinmektedir. Bu ge-
?itten biraz ileride yurdundan ayrildigi i?in iiziintusiinden olen Hoza-
nahhis'in mezan vardir. Onun mezan "Hozanahhis" olarak adlandirilan 
torenlerin yapildigi yere, yani Orta Qagdaki Kirgiz askerlerinin mezarlarinin 
oldugu yere g6miilmu§. Hakas ?obanlari kutsal kabul edilen Hozanahhis'a 
tapinirlarmi; ve onun i?in her yil kurban keserlermi§. 

Hooray halki Kuznetsk Ala Dagi'm ge?erek giineye inmf$ler. Go? es-
nasinda Sigda ve Sibi adli iki erkek ?ocugu olan bir kadin ormanlikta gizle-
nerek kalmi§ ve ?ocuklanyla uzun zaman Ulen nehrinin yukarisinda ya-
$ami$lar. Daha sonra iyus ovasina gelmi§ler. Hongorlar go? ettikten sonra 
iyus ve Abakan bolgelerinde bazi boylarin (§u§tar, Kizil, Acig) atalari kalmi§ 
ve bunlardan sonra Hakas halki ortaya ?ikmi$.44 

Hakas folklorunun bilgilerine gore "Hooray" ismi ilk defa ki§in ya$amak 
i?in ordusuyla Sayan'i a§arak Matke?ik'in yanindaki Hizilhaya dagindaki ka-
leye yerle§en Mogol ham tarafindan soylenmi§. Hanin askerleri burada ki§in 
sakin bir hayat ge?irirlermi§. Buraya hayran olan Mogol ham: "Hooray asker-
leri daima ya$asin. Hooray halkinin hayvanlari ?ogalsm" diye dua etmi§. О 
donemden itibaren Hakas-Minusin bolgesi Hooray olarak adlandirilmi§tir.45 

Bu bakimdan Hooray isminin Mogol devrinde (XIII-XIV) ortaya ?iktigi sonu-
cuna varabiliriz. Hongoray'm siyasi ve ktiltiirel yonden geli$iminde son rolu 
Mogollar ile Cungarlar oynami§tir. Hakaslar "Sibir" adindan haberleri yoktu, 
fakat Orta Asya'daki Mool, Oyrat, Torbet gibi atlari ?ok iyi biliyorlardi. Efsa-
nelere gore diinyanin ortasinda, yani Derbetiya'da (Kuzeybati Mogolistan) 
kocaman bir siitun (?ir kini ?is obaa) varmi$. Halk anlatmalari ger?ege ya-
kindir. Qilnkii Asya'nin cografik yonden merkezi Tliva degil mi? 

Folklor eserlerinde Orta Yenisey bolgesinin Orta Qagdaki yerlilerini Hon-
goraylar ile birlikte Kirgizlar da olu§turmaktadir. Sigda ve Sibi efsanesindeki 
kahramanlar bir yerde Kirgiz ham Ojenbeg'in ?ocuklari olarak ba§ka bir yer-

Hara Paar. Hakas fonmn nimahtari, kip-foohtari. - Abakan, 1979. s. 9; Hakas fonnin kip-foohtart, 
mmahtart. - Abakan, 1960 . s. 89. 

Butanayev V Ya., Hudyakov Yu. s. istoriya eniseyskih kirgizav. -Abakan, 2000 . -s . 153. 
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de ise Hooray halkinin ogullan olarak anlatihr. Genel olarak §5yle bir iddi-
ada bulunabiliriz: "Hongoray Etnik-politik ittifaki (XlV-XVIII)'nin Kirgiz 
Devleti (Vl-XIII)'nin yerine ge?mesi Kirgizlarin varislerinin Hongorlar oldu-
gunu gostermektedir."46 

Folklor eserlerinde "Hooray" etnonimiyle ilgili benzer tanimlamalar tes-
pit edilememi§tir. Mevcut tanimlann cogunda Hongorlari bugiinkii Hakas-
lardan ayirmakta ve onlarin Orta Qagdaki Yenisey Kirgizlariyla etnik benzer-
ligi oldugu soylenmektedir. Bazi tanimlarda ise "Hooray" Hakas halkinm es-
ki ozel ismi oldugu beyan edilmektedir. Mesela, "C^albart" adli efsanevi ?a-
manin ya§adigi devirde Sagay §amanlarina "Hooray kami" denirmi§.47 

Hakas efsanelerinde "Hooray" hem boy anlaminda hem de etnik anava-
tan anlaminda kullanilmi§. Hongorlarda vatani kutsal olarak gorme bilinci 
hala devam etmektedir. Onlar anavatanlanndan zorla siiriildiiklerinde ?e§it-
li yontemlere ba§ vurarak bir yolunu bulup tekrar yurtlanna donmeyi ba-
$armi$lardir. Abakan bolgesinde tarihi ve kiiltiirel gelenek gorenekleri tekrar 
diriltmi?lerdir. Onlara Kuznetsk ormanlannda gelen halklar da katilmi§lar.48 

Orta Yenisey Rus hakimiyetine girdikten sonra "Hongoray" ismi tarih sahne-
sinde kendini gostermektedir. "Hongoray" yerine "Tadar" (Tatar) ismi kul-
lanilmaya ba§lami§tir. Biiyiik olasilikla etnonimler Hir^agas Ascxjakov done-
minde (XIX asrin 40'li yillari) Sagay Meclis Merkezi Askiz koyiine ta-
§indiktan sonra degi§mi§tir.49 N. P. Katanov'un etnografik bilgilerinde "XIX. 
asrin ortalannda 'Abakan Tatarlari' ismi 'Tadar Ulus' olarak degi§mi§tir."di-
ye ge?mektedir.50 

Hakas folkloruna gore "Tadar" etnoniminin son zamanlarda §ekillendigi 
bilinmektedir. Bu etnonime Orta £agda ortaya gkan ne kahramanlik destan-
lannda, ne §aman §arkilannda ne de tarihi destanlarda rastlariz. Me§hur 
halkbilimci S. S. Surakov'un fikrine gore Sayan-Altay destanlan Mogol dev-
rinde meydana gelmi$tir.51 Bundan dolayi Hakaslarin kahramanlik destan-
larinin Mogol askerlerine kar§i Tolayhooray ittifaki'nin olu§tugu donemde 
ortaya ?iktigini soyleyebiliriz. "Tolay" terimi metne gore basit avam kesimi 
degil; boy ve kabile birligi anlamina gelmektedir. Hongoray, Kirgizlarin sec-
kin ziimresi tarafindan yonetildigi boylar birligidir. Bundan dolayi folklorda-

Butanayev V. Ya., Butanayeva I. i. Hooray (onmn torelleri - Abakan, 1 9 9 6 s. 29 . 
4 7 Butanayev V. Ya., Butanayeva 1. 1. Hooray (onmn torelleri - Abakan, 1996 s. 35 . 
4 8 Butanayev V. Ya., Butanayeva I. i. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996 s. 36 . 
4 9 Katanov N. F. Naregya uryanhaytsev (soyotov), abakanskih tatar i karagasov. //Obraztsi nar-

odnoy literatun tyurkskih piemen. SPb., 1907. Q. IX. Ukazatel' к tekstam abakanskim. s. XXXV. 
Surazakov s. s. izglubim vekov. - Gorno-Altaysk, 1982 . s. 8. 
Butanayev V. Ya., Hudyakov Yu. s. istoriya eniseyskih kirgizov. - Abakan, 2 0 0 0 . s. 42 . 
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ki "Hirgisin togus mun tolay Hooray ?oni..." Hooray halkini birle§tiren do-
kuz bin Kirgiz miittefigi kelimeleri bo§una s6ylenmemi§tir. 

Hakaslann "Togis Pulunnig Toll Hooray" (Dokuz Ko§eli Hooray Ulkesi) 
diye toren havasi i?inde soylenen ciimle Altayhlann "Toguz Buluduu Kan Al-
tay" (Dokuz ko$eli Han Altay) ciimlesiyle aynidir. Altayhlann kahraman des-
taninda "Altay" kelimesi insanlarin ya$adigi yerler ve tarihi vatanlar an-
lamina gelmektedir. Bunun gibi fikirler Hakaslann ve onlarla soyda§ §orlann 
destanlannda da yansitilmaktadir, yani "Tort Toluk Toolu Hooray"da (Dort 
K6§eli Hooray Ulkesi) vatani hakkinda giizel duygu ve dii§iinceler yer almak-
tadir.52 

Hakas folklorunda diinyanin merkezi Orta Yenisey oldugu ve diger halk-
lann ise bu etnik merkezin etrafinda ya§adiklan dii§iincesi vardir.53 Biiyiik 
Hongoray'i "Ulennig Sin" Tanri daglari ku§atmi$tir. Buyiileyici Hongoray'in 
on tarafmda Abakan nehrinin kurumaz ?aylari sanl saril akarken arka kis-
minda ise Yenisey irmaginin bulundugu otlaklar yer almaktadir.54 

Hongor kahramanlan beyaz tenli, kara sa?li, nur gozlii yaki§ikh ki§iler-
mi§. Hakaslar kendilerinin Hongorlann asil soyu olduklanni belirtmek i?in 
giiniimiizde bile kendilerine "Hora Pastar" (Siyah Ba?lar) demektedirler. 
San sa?li insanlan dii$man olarak goriirlermi§. Bu yiizden folklorda cadi 
"huu hat" sari sa?li, kur§uni gozlii, karga burunlu, ciisseli olarak tasvir edil-
mektedir. 

Hongoray tarihi denildiginde akla ilk gelen Hongorlann Mogol-Cungarlar 
ile yaptiklan kanli sava§laridir. Bagimsizlik ve vatan ugruna yapilan miicade-
leler sava§ sanatinin geli§mesine neden olmu?tur. Hongor askerleri sa-
va§irken viicudlanna boyunlanndan dizlerine kadar zirh giyerlermi$. Ba$i ko-
rumak i?in ise tepesi sivri olan "tulaga" (migfer) kullanilirmi?. Sava§ sUeti 
olarak kill? ve mizrak kullanihrmi?. Asil at binen Kirgiz hiikiimdan Koten-
han dii$mani olan Ahkobok'e mizrak saplayip attan dii§iirmii$. Sava§ es-
nasinda tecriibeli askerler mizragi kendi atinin eyerine dayayip atinin 
giiciiyle dii$mamn zirhini delerlermi?. Kirgiz askerinin uzak mesafelerde 
kullandiklan temel silahini yay (?aa?ah, uh?aa) te§kil etmektedir. Bu yiizden 
Orta Qag folklorde "Uh Caadah Hizi, Uh?a Tbzi" (Yay Sava§i Devri) olarak 

Sorskie geroifeskie skazaniya. Kan Pergen. Altm Sink. M., - Novosibirsk, 1998. s. 324 . 
Butanayev V. Ya. Toponimi(eskiy slovar' Hakassko-Minusinskogo kraya. - Abakan, 1995 . s. 148-

149. 

Butanayev V. Ya. Voorujenie i voennoe delo hakasov v pozdnem srednevekov'e (po materia-
lam fol'klora). //Voennoe delo drevnih piemen Sibiri i TSentral'noy Azii. - Novosibirsk, 1981 . s. 
188 -194 . 
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adlandirilmi§tir. Yay omza asihrmi§ ve sadak (hurluh) ise bele baglamrmi§. 
Genel itibariyle yayla yapilan sava§a "uh saadah" denilir. Folklorik kaynaklar 
yayi kullanma usiilu hakkindaki onemli bilgileri bizlere ula§tirmaktadir. Me-
sela, "Sol dizini yere dayayip, sag dizini biikiip, sadagi eline alip, bir tane ok 
?ekti. Yayini sonuna kadar gerip birakti.".55 Hongorlarin siivari birlikleri sa-
va$a ?iktiklari zaman egerin oniine sadagi, arkasina kill? ve mizrak gibi silah-
larini baglarlarmi§. Halkin sembolii olan bayraklarin altmda go?men halki 
muhafaza eden koruyucu ruhlarin oldugu inanci varmi§. Hongoray'in cesur 
askerleri sava§ta kollayici olarak kabul ettikleri Kinen adina kurban keserler-
mi§. 

1704-1727'lerde Hakas-Minusin bolgesi Rus egemenligine girdikten son-
ra "Hareketli Yer"in halki dogu?tan gelen sava§?il ozelliklerini kaybetmeye 
ba$lami?ti. Hongorlarin sava§ta "huuh" diye attiklan naralar efsaneye gore 
karganin otmesini bildirirmi§. Bu inanca gore karganin et gordugii zaman 
otmesi, olmii§ dii§man cesedini ifade edermi$. Buna benzer sava§ naralannin 
Yakutlarda da oldugu bilinmektdir. Onlar dii§man ordusuyla kar$i kar^iya 
geldiklerinde karga gibi oter, kurt gibi ulurlarmi$.56 Giiniimuzde bu sava§ 
naralan unutulmu? ve sadece efsanelerde zikredilmektedir. 

Rus belgelerinde Yenisey Kirgizlari olarak adlandinlan Hooray halkinin 
yikilmasinin nedenleri arasinda bu bolgeyi Rusya'nin i§gal etmesi ve bolge 
halkinin 1703'te Cungarya'ya zorla suriilmesi gosterilmektedir.57 Hongoray 
topraklannda gomiilen altinlar Hakas ve Rus gd?men halklarinin ilgisini ?ek-
mektedir. 1760'ta Rus ziraat?isi D. Vasilyev Onlo dagi civannda birka? yeri 
kazarak altin arami§tir. Onun soylediklerine gore Ko?in Samar Ar^anov фп 
yonetimi altindaki Mogollara hususi bir vazifeyle gitmi§ ve oradan Altin 
hanin eskiden iyus bolgesini yonettigi, sonra oradan ka?madan once serveti-
ni ve degerli e§yalarini Onlo dagindaki hi? kimsenin bilmedigi, unutulmu§ 
bir magaraya sakladigi hakkinda efsane duymu§."58 

Hakas tarihi folkloru Orta Yenisey'deki yerli halkin ortaya ?ikmasi 
hakkinda bazi onemli bilgileri i?ermektedir. Hakas halkinin ortaya ?ikmasi 
efsanedeki dokuz karde? Kirgizlarla ilgili olan Tolihooray Etnik-Politik itti-
faki'yla birlikte incelenmi$tir. Mogol yonetimi doneminde Hongoray halki 
kendisinin dokuz bin asker guciinii (togis mun toll Hooray) kurmu§. Geli?-
mekte olan Hooray halki gii? bela siiriilmii?. Fakat Hakaslar eski atalarinin 

5 5 Ksenofontov G. V. Uraanghay-sahalar. T.R - Yakutsk, 1992. s. 87 
5 6 Butanayev V. Ya., Hudyakov Yu. s. Ukaz. so?, s. 42 . 
5 7 Vatin V. A. Minusinskiy kray v XVIII veke. Etyud po istorii Sibiri - Minusinsk, 1913 . s. 183. 

Hakas fonmn kip-foohtan, nimahtari. - Abakan, 1960 . s. 63 . 
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sakladigi aJtinlann hala orada olduguna inanmaktadirlar. Mito-§iirsel bilin^-
te "Hooray" kelimesi Hakaslarin eski etnik vatani olarak kabul edilmektedir. 

1.4. §ecereler ve Efsaneler 

Hakaslarin i^erisine boylardan: Kagnler, Sagaylar, Beltirler, Koyballar, 
Biryusinler, §orlar, Kizillar, Meletler girmektedir. Bu boylar da kendi igeri-
sinde daha kiiciik gruplara ayrilmaktadir. Folklore gore bu boylann soyu bir-
dir. Bir efsaneye gore onlarin Ku<;um Han'in yonetimine boyun egerek £u-
lum ve Yenisey bolgelerine Erti§ ve £ani golii tarafindan go^ ettikleri, bazi 
efsanelerde ise onlarin yerli halk oldugu anlatilmaktadir.59 Kizillarin "Tadar 
Com" adli efsanesinde iyus bozkirlanndaki folklorik kahraman Horabeg'ten 
bahsedilmektedir. Onun Hibulah, Sagayah, TUmzuh, Hizilah, Melet adli 
ogullanndan Koyballar (Hakas<;a "Tiiba"), Sagaylar, §orlar (Hakas^a "Tum-
zuh" Tom nehrinden gelmi§), Kizillar ve Meletler tiiremi$tir. 

Bir halkin hangi boya veya soya ait.oldugunu tespit edebilmek i^in atasi-
na bakilmalidir. Hakas boylari obtir Ttirk-Mogol halklan gibi soylanni bir 
ataya dayandirirlar. Hakasya Rus egemenligine girmeden once рек <;ok boy 
ortaya <;ikmi§tir. Bunlarin boylannin atalan aynidir. Fakat bunlardan bazilan 
eski tarihi nesillerin torunlaridir. XVIII. asrin ikinci yarisindan itibaren ver-
gi odeyen halkin sayisini tespit etmek amaciyla soyadi verilmeye ba§lami§tir. 
XIX. asirda soyadi verilmeye ba§ladiktan sonra Hakaslarin boy adlari unutul-
maya ba§lami$tir. Profesor V. Ya. Butanayev'in ara§tirmalan sonucunda XVI-
II. asrin ilk yarisinda atalannin isimleriyle adlandmlan 1360 tane boy ismi 
bulunmu$tur.60 

Kagn etnik grubu kendilerini "Haa§" veya "Haas" olarak adlandirmak-
tadirlar. Onlar Krasnoyarsk'in yakininda bulunan Humtigey daginin bulun-
dugu yerdeki Ka?a nehri civarini anavatan kabul etmektedirler.61 Bilakis Rus-
lar bu nehri burada ya§ayan Kagnlerin adiyla adlandirmi§lar. Yerli halkin di-
linde nehir izirsug olarak adlandirihrmi?.62 Yenisey Kirgizlari Cungarya'ya 
suriildiigii zaman Kagnler Minusin havzasina gcx; ederek buranin eski yerli 
boylariyla kari§mi$lar.63 Kizillar ve Sagaylar, "Kagnler, Kuzeybati Mogolis-

Butanayev V.Ya. Proishojdenie hakasskih rodov ifamiliy. - Abakan, 1994 . s. 30 . 
Butanayev V.Y, Butanayeva i. i. Hooray (onmn torelleri. - Abakan, 1996 . s. 38. 

6 1 Butanayev V.Ya. Toponimifeskiy slovar' Hakassko-Minusinskogo kraya. - Abakan, 1995 . s. 211 . 
Seglov i. V. Hronologifeskiy рещеп' vajneyfih dannth iz istorii Sibiri 1032-1882 gg. - Surgut, 1993. 
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tan'in Debet adli yerinden geldi" derlermi§. Bazi efsanelerde Mogol han 
kizini Ojenbeg ile evlendirdigi zaman Ka?inleri hediye olarak verdiginden 
bahsedilmektedir.64 Bu bilgi XVIII. asnn ikinci yarisinda Oyratla'rin bir kis-
minin Hakasya'ya go? ettigini kesin olarak yansitmaktadir. 

Ka?inlerin arasindaki en biiyiik boy "Hasha" veya "Hasha" imi§. "Haa?" 
kelimesi "Hasha" kelimesinin degi§ik §ekillere biiriinmesi olarak kabul edi-
lebilir. Bu gorii§ii G. F. Miller de soylemi?tir.65 Efsaneler "Ha§ha" adinin or-
taya ?ikmasini Ka§ka At (hasha pozirah at) ile ilgili oldugunu dile getirmek-
tedirler. §aman tarafindan dua ile tazarru edilen Ka§ka At Hasha boyunun at 
siiriilerinin koruyucu ruhuymu§. 

Hasha boyunun kokeni Hongoray Etnik-Politik ittifaki ile ilgilidir. Bu 
gorii§ §or folklorunda bahsedilen "Ha§ha"lari Hirgishooray, yani "Hakasya 
Olkesinden Gelen Dii§manlar" adli efsaneyle birlikte ornek gosterilebilir.66 

Hakas boylan kendi boyu di§indaki boylarla evlenirlermi§. Kendi boyundan 
bir kizla evlenmek yasaklanmi?. Culum bolgesindeki Hasha boyundan Pora-
cak adli bir kizla Haratay adli bir gen? hakkinda acikli bir efsane varmi§. Boy 
i?inde yapilan toplantida Poracak ile Haratay'in evlenmesi yasaklandigi i?in 
birbirlerini deli gibi seven bu a§iklar ka?mi§lar. Akrabalari onlarin pe§ine 
dii§erek onlan yakalami§lar ve acimasiz bir §ekilde 61diirmii$ler. Onlarin ce-
setlerinin bulundugu yer "Mun Qathan Tag" (Hiiziinlii Dag), onun yaninda-
ki akarsu ise Poracak kizin adina "Baracul" olarak adlandirilmi?tir.67 

Abakan nehri kiyisinda Paratan adli bir boy ya$ami§. Efsanelere gore bu 
boyun atasi ?ocuklugunda kayikla Abakan'm yukari tarafindan gelmi§. Cocu-
gu "Hasha" boyu biiyutmii?.68 Paratanlar Oyrat boyu gibi XVIII. asirda Ha-
kaslara giren Cungarlarin bir kismi olabilir. 

Sayan-Altay'in Tiirk-Mogol halklannda (Hakas, Altaylar, Teleutlar, Ho-
ton, Uryanhaylar, Torgout, Derbet) geni? olarak yayilan "Burut" (Piiriit) so-
yunun atasi bu bolgenin eski halklanyla ilgilidir. Hakas folkloru Burut boyu-
nun anavatanini Buryatiya, diger bir bilgi ise Derbetiya (Kuzeybati Mogolis-
tan) olarak gostermektedir. 

Burut boyunun atasi irtoh?in, oglunu Burut haninin kiziyla evlendirmeye 
karar vermi§. Evde kalmi§ ve sa?ina ak dii$mii$ hanin kizi sa?ini ii?e bolerek 
6rmti§. Diigiin yapildiktan sonra han biiyiik bir ?eyizle kizini irtoh?in'a ver-

6 4 Miller G. F. Utoriya Sibiri. T.l - M. - L., 1940 . s. 49 . 
6 5 Devyat' bubnov $amana. Sorskie legendi i predaniya. - Kemerovo, 1989. s. 64 -68 . 

6 6 Butanayev V Ya Toponimifeskiy slovar' Hakassko-Minusinskogo kraya. s. 64 . 
6 7 Butanayev V.Ya., Butanayeva i. I. Hooray fonnm torelleri - Abakan, 1996 s. 4 8 
6 8 Butanayev V.Ya. Pogtanie tesey u hakasov. //Traditsionnaya kul'tura narodov 7ientral'noy Azii. -

Novosibirsk, 1986 s. 94 . 
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mi?. Onlar Sayanlari a?arak iyus steplerine gelmi?ler. iyus akarsuyunun iki-
ye ayrildigi yerdeki Uttighaya daginin etegine yerle§mi§ler. Kiz bir riiya gor-
mii§. Riiyasinda atayurdunun koruyucu ruhu tav?an ?ekline biiriinup kizin 
pe?ine takilip geliyormu?. Sabahleyin hasta olan kiz pe§inden gelmekte olan 
Burut ruhlannin geri donmelerini saglamak i?in irtoh?in'a kurban kesmesi-
ni rica etmi§. Bu rica iizerine hiddetlenen irtoh?in: "Heyhat, ben de gelin 
aldigimi zannediyordum. Halbuki aldigim §amanmi§." diye bagirmi?. Bu es-
nada kiz bayilarak bengU ta§a d6nii?mii§. Bu ta§ giiniimiizde "Hozanhis" 
(tav?an kiz) olarak adlandirilmaktadir. Onun cam beyaz tav?ana ge?mi§ ve 
beddua ederek Uttighaya daginin etrafinda ii? defa tavaf ederek gozden kay-
bolmu?. Bu olaydan sonra irtoh?m'in halki bula?ici hastaliga yakalanmi?. 
irtoh?m ?amanlara ba§ vurup yardim istediginde onlar: "Boyu bu musibet-
ten kurtarmak i?in her eve tav?ana benzer kukla koymak lazim. Hanin 
kizinin bindigi ak yeleli alaca ati ise -boy koruyucusu- 'izih' (kutsal) olarak 
kabul edilmelidir." demi?ler. Bu olaydan sonra irtoh?in'in boyu Burut olarak 
adlandirilmi?tir. Burutlar ii? senede bir "Hozanhis" bengii ta?ina §oyle diye-
rek kurban keserlermi?: "Sen yiice Burut'tan gelmi?tin ve beyaz tav?ana 
dondiin."69 Burut boyunun koruyucu muskasi "Hozan Tos", ev hayvan-
larinin koruyucusu ise "izih" ak yeleli alaca at olrnu?. 

Eskiden Burutlar "Hasha" boyuyla birlikte Mogol hanina vergi oderler-
mi?. Bir defasinda onlar samur derilerini Mogolistan'a gotiirurken geceleyin 
Kizil kayanm altinda gecelemi§ler. Burutlar ertesi giin kizila boyanmi? kayayi 
gorerek ?ok §a?irmi§. Onlar Mogol haninin oniinde al atlara binen Hashalar-
dan farkli olmak i?in beyaz yeleli alaca atlarim kirmiziya boyami?lar. Hasha-
lar onlari beklemeden gitmi?ler. (̂ ok ge?meden Burutlar yaptiklan ba?ariya 
sevinerek yola koyulmu?lar. Mogol haninin ?adirina geldiklerinde yagmur 
yagmaya ba?lami? ve atlarinin boyasi akrni?. El?iler gaddar hanin oniinde re-
zil kepaze olmu?. Mogol ham vergileri aldiktan sonra ge?iken Burutlara: "Be-
nim yonetimim altindaki halklarin i?inden sizler kalpazan ve sahtekar ?ik-
tiniz. Atlannizi Hashalarin al atlanna beznetmek i?in kizila boyadiniz. Sizin 
takma adiniz 'Mal?an hasha' (tuyiinu doken hashalar) olsun." demi?. Mogol 
ham iizerindeki altin iple dikilmi? kaftanini Hasha yoneticisine giydirgrek 
memnun bir §ekilde: "Bundan sonra senin boyun Hongoray'daki halki yonet-
sin. Senin boyunun adi "Ka?ka"-"Hasha Pozirah Attig Hasha- (al ata binen) 
olsun." demi?. Bundan dolayi Burutlarda "Ma?an Hasha" (tiiyiinii dokmu? 
hasha) takma adi ortaya ?ikmi§.70 Bu bilgiden-Mogol istilasina kadar yoneti-

Butanayev V. Ya., Butanayeva 1.1. Hooray fonmn torelleri • Abakan, 1 9 9 6 s. 39 -40 . 
70 Mongol'sko-russkiy slovar'. M. ,1957 . s. 88 . 
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min Burutlarin elinde oldugu fikrini ileri siirebiliriz.71 Muhtemelen Burutlar 
Kirgizlarla ayni boydandir. Burnt Mogolca'da "dinden uzak; tembel" anlam-
larini da ifade etmektedir. 

Hakas folkloru Burutlarin atasi olarak Abakan bolgesindeki "Izihtag" 
daginda ya§ayan irtoh^in'i gostermektedir. О donemde Hakasya'nin kuzeyin-
de iyus bozkirlarinda yonetici olan alaca at binen iinlii Payanhis adli kahra-
man bir kiz ya§ami§. Vatanini, halkini korumak i?in Payanhis Mogollara kar§i 
tedbirler almi§. Zorlu ;arpi§malardan bitkin dii§en Payanhis Son nehri bo-
yunda serin havada derin uykuya dalmi§. irtoh?in uyumakta olan giizel bir 
kiza a§ik olmu§. Onlar ?oluk ;ocuga kan§mi§lar. Onlarin nesli ;ogalmi§ ve 
ileriki donemlerde "Sohhi" boyu ortaya ?ikmi§.72 G. F. Miller Ka;inlerdeki 
"Sohhi" boyunu Tati?evler soyundan olan Arinlerle birlikte ele almaktadir. 
Herhalde "Sohhi" boyu Arinburut soyundan gelmektedir. Bu boyun biiyiik 
bir kismi iyus bozkirlarinda ya?ami§tir. 

Sohhi boyu i^erisinde "Sartah" soyu varmi§. Efsanelerde Sartah soyunun 
Hakaslann bir heybe kuruta satin aldiklan bir Tatar kizindan tiiredigi rivayet 
edilmektedir.73 Sart (Sartak, Sartagul) Tiirk-Mogol halklarinda Tiirkistan'da 
ticareti meslek edinen insanlan ifade etmektedir. 

iyus ve Yenisey nehirleri ortasindaki stepte Kagnler "Izir" boyu ya?armi$. 
Hakas tarihi folklorunda "Izir"in Ka?inlerin genel bir adi oldugu da soylen-
mektedir.74 Folklor bilgileri G. F. Miller'in yazdiklariyla uyu§maktadir. O, 
"Tatarlar 'Kagnler' kelimesini 'Izirki;i' olarak terciime ettigini yazmi$tir.75 

Kagnlerin Hasha, Burut, Hirgis ve Izir boylan i?erisinde Taiwan ve Tay?an 
gruplan varmi§. Hakas efsanelerine gore Taiwan (Tay;an) grubu Ka;a nehri-
nin yanindaki Humtigey dagina go; eden Hasha boyunun atasi Taiwan iney 
ve onun yedi oglundan tiiredigi soylenmektedir.76 Ara§tirmaci E. K. Yakov-
lev'in yazdigina gore Tadzyan Arinleri Ka;a nehrinden Hakas bolgesine go; 
ettiren iinlti bir kahramanmi?.77 Bu olayi Ta$tandinovlarin nesli konusunda-
ki bildiri peki§tirmektedir. Onlar, bazen Arinlerin i;inde bazen de Taiwanhas-
halarla beraber goriilmektedir. Folklor bilgilerinden Tal^anlann soyunun 
Arinlerden geldigini ve Arinlerin kalin katmanini te?kil ettigi g6rii§iinii sa-
vunabiliriz. 

7 1 Butanayev V. Ya., Butanayeva i. 1. Hooray (onmn torelleri - Abakan, 1996 s. 41 . 
7 2 Butanayev V. Ya., Butanayeva i. 1. Hooray fonnm torelleri - Abakan, 1996 s. 44 . 
7 3 Butanayev V. Ya., Butanayeva i. I. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996 s. 46 . 
7 4 Miller G. F. istoriya Sibiri. TP. - M. - L., 1941. s. 4 9 . 
7 5 istoriya Sibiri. s. 41 . 
7 6 Yakovlev E. K. Etnografyeskiy obzor dolim Yujnogo Eniseya.-Minusinsk, 1900 . - S 9, 
7 7 Butanayev V.Ya. Etnifeskaya istoriya hakasov XVII - XIX w . s. 63 . 
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Ka?inler, Man?ur siirgiiniinde sag kalan Kirgizezerler; Krasnoyarsk'tan 
go? eden Ka?inler (Haa§); Arinler (Aara) ve Cungar (Oyrat) ka?kinlarindan 
olu§mu§. Bu idari birlikte Ezerlerin sayisi ?ok olmalidir. Аупса XVIII. asrin 
sonunda da Ka?inlere "Kirgizlar" denmeye ba§lanmi§tir.78 

Yenisey ve Abakan'in sag tarafindaki kiyilardaki otlaklarda ya$ayan Koy-
ballar (Tuba) Hakas-Minusin havzasinm en eski yerlileri olarak bilinmekte-
dir. Hakaslann obiir etnik gruplanndan farki Koyballann soyu hakkinda §e-
cere ve efsanelerde herhangi bir malumat yoktur. Ara§tirmacilar Koyballann 
Kirgiz topraginda ya§ayan Tuba ulusunun eski yerlilerinin torunlan oldugu-
nu belirtmektedirler. Hakasya Rus yonetimine girdikten sonra bir kismi (Tb-
ba) Ka?inlerle kari$mi$tir. 

Hakaslann arasinda Koybal ve Tuba boylanna kar§i igneleyici, alay edilici 
$arkilar soylerlermi§: "TUba, Hiba, tuba?ah, tumzugi?ah hara?ah, ?een azi 
too?ah, kisken kibi hirna?ah". Anlami Hiba, Hiba, Hibalar, siyah burunlular, 
yedikleri ?ilek, deri giysi giyenler." Boyle alayli §arkilari Altayhlar, Kuzey Al-
tay TUbalarina soylerlermi?.79 Ara$tirmacilar folklor konulannin boyle pare-
lellik gostermesinden yola gkarak Hibalarla Koyballar arasindaki ili§kiyi tes-
pit edebilirler. 

Koybal, Ka?in, Sagay ve Kizillann arasinda "Qoba" boyu varmi§. W. W. 
Radloff tarafindan yazilan tarihi efsanelerin iizerindeki bilgilere gore "<^oba" 
boyu 1703'te Man?ur siirgiiniinde sag kalan Kirgizlarin bir kismiydi.80 Qxia 
(£oodu, £ogdu, Yuti, Zod) kavmi Altaylilarda, Teleut, TUba, Tofalar, Derbet 
ve Sayan-Altay'in diger halklannda geni§?e yayilmi$tir. Bunlann Giiney Si-
birya halklarinin eski bir nesli oldugu bilinmektedir. 

Qxia kelimesi Rus?a'ya "baldir" olarak ?evrilir. Hakas efsanelerine gore 
bu boyun insanlannin baldirlan uzunmu$. Avcilann dilinde "?oda" kelimesi 
ormanliktaki Hakaslan da bildirmektedir.81 Biiyiik ihtimalle bu kavim, Sa-
yan-Altay'in sik ormanhklannda ya§ayan yerlilerle ilgilidir, ?iinkii bu ulusa 
Tofalar ile Tocutuvalan arasinda sik?a rastlanilmaktadir. 

Sagaylann Hakaslann i?indeki en buyiik boy oldugu §iiphesizdir. N. F. Ka-
tanov'ui) folklor bilgilerine gore Sagay boyu "Kara Hirgis (Kirgiz-i.B.) adli 
Tiirk halkinm uzantisiymi?. Onlar Abakan'dan Kazak-Ruslar tarafindan 
siiriilmii? ve $u anda Kuzeybati Qn'in daglik bolgelerinde ya§amaktadirlar.82 

7 8 Baskakov N. A. Dialekt femih tatar (tuba-kiji). Teksti i perevodi. - M., 1965. s. 22 . 
7 9 Radloff W.W. Obraztsi narodnoy literaturi tyurkskih piemen, jivufih v Yitjnoy Sibiri i Cungarskoy 

stepi. 4 .2 . - SPb., 1862 . s. 375 . 
8 ® Butanayev V. Ya. Hakassko-russkiy istoriko-etnografifeskiy slovar'. - Abakan, 1999 . 
8 1 Katanov N. F. Avtobiografiya i bibliografiya. - M. - Abakan, 1997. s. 8. 
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Varligini siirdiiren efsaneler Sagaylarin ve onlarin soylannin Hongoray ile 
ili§kisini yansitmaktadir. Sagay (Sagayit) halkinin Kirgiz bolgesindeki yazili 
belgelerde XIII. asirdan beri adi zikredilmektedir. XVIII-XIX. asirlanndaki 
te§kil edilen ittifakin neticesinde sadece Sagay halkinin degil; Beltir, Biryu-
sin, Berhotom topraklannin halki da Sagay olarak adlandinlmaya ba?lami§-
tir. 

Sagaylardaki "Citi Piiiir" (yedi kurt) kavmi totem hayvaninin etkisinden 
ortaya qkmi§ olmalidir. Eski bir donemde hamile bir kadin sava$ sirasinda 
Ninya nehri yakmindaki kurt siiriisiiniin bulundugu magaraya gizlenmi§. 
Dogum esnasinda vefat etmi§, ^ocugunu alti yavrusu olan ana kurt emzire-
rek biiyiitmii§. Kurdu emerek biiyiiyen «jocuktan "Qiti Piiiir" boyu tiiremi?. 

Diinyada Nuh Tufani meydana geldiginde "£iti Piiiir" boyunun atalari 
Hoorabas daginin tepesine gomiilmii?. О donemden itibaren Citi-Piiiir boyu 
Hoorabas dagina tapinmaya ba$lami§. Bu boyun gelinleri bu daga "Ulug 
Tashil" (ulu dag) derlermi§. p t i Piiiir kavminin insanlan her sene Hoora-
bas'ta kurban keserlermi?.83 

Citi Piiiir (Qidiber, Cediger, Cediger) ulusunun adinin Kuzey Altay 
Tiirkleri ve bugiinkii Kirgizlarin arasinda geni§ bir bi<;imde yayilmasi, Hakas-
larin onlarla etnojenetik ili$kileri oldugunu tespit etmektedir. Ana kurt ta-
rafindan emzirilmi? ^ocuk hakkindaki folklorun konusu eski Tiirklerin ede-
bi yaratmalanyla aynidir ve Goktiirk Kaganligi Tiirklerinin ortaya qkmasiyla 
da ilgilidir. 

Sagaylardaki "Sanglar" boyu Hongoray'in eski yerlileriymi§. Mogollarla 
yapilan kanli sava§ta Sanglar Kirgizlarla birlikte yenilmi$ler. Sag kalanlar Sa-
yan'in otesindeki Mogolistan'a siiriilmii§. Sonuc olarak Hongoray issiz 
kalmi?. Sanglar boyundan iki ki§i -ya§li bir adam ve onun gelini- sag kalmi§. 
Сок giin gormii$ olan kurnaz ihtiyar, gelinine: "Topraklanmizda neslimizi 
devam ettirecek hi? kimse kalmadi. Bunun dogrulugunu kanitlamak î in 
Sang Tag'i (Sari dag) dola§ip bakalim." demi§. Onlar kutsal dagm etrafindan 
hi*; kimseyi bulamami§lar. "Kayinpederden ka<;ma" gelenegini ggneyerek 
"Sanglar boyunun nesli devam etsin." demi§ler ve evlenmi?ler. Onlarin Kin-
ges adli bir <;ocuklari olmu§. Kinges ve oglu Ocagas, Sanglar boyunun nesli-
ni devam ettirmi§ler.84 Sanglar kavmi onlarin eski beyaz tenli antropolojik ti-
pe girdigini kanitlar gibidir. 

Efsanede Sagaylarin "I^egeler" (Bagirsak) boyu Hongoray'da Nuh Tlifani 
doneminden beri ya§amakta oldugundan bahsedilmektedir. Nuh TUfani'nda 

Butanayev V.Ya., Butanayeva i. I. Hooray (onnm torelleri - Abakan, 1 9 9 6 s. 109-110 . 
Butanayev V.Ya., Butanayeva I. i. Hooray (onmn torelleri - Abakan, 1 9 9 6 s. 60-61 . 
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yedi karde? bakir kayik sayesinde sag selim kalmi§lar ve su seviyesi al-
?aldiginda Sah?ah daginin tepesinde karaya ?ikmi§lar. Bugiinlerde Sah?ah'ta 
ta§a d6nii$mii§ kayik varmi§, onun bakir ?ivileriyle pipolarini temizlerlermi§. 
Bu kavmin insanlari dagi kutsal sayarlarmi§ ve kadinlari ise "Ulug Tag" veya 
"Ulug Abam" (ulu agabeyim) derlermi?. 

Hayatta kalan yedi karde? Sah?ah dagindan inerek Askiz ve Biy nehirleri 
boyunda ya§ami§lar. Onlarin ablasi Tuvali biriyle evlenmi§ (bazi varyantlar-
da karde§ler yedi sene Tuva'da kalmi$lar ve orada ablasi evlenmi§). U? sene 
sonra kocasiyla ?eyizini almak i?in gelmi$. i?ege boyu yedi hayvan keserek 
comert bir §ekilde agirlami§lar. Ablasi Tuva'ya geri donerken karde§leri birer 
?ikin azik hazirlayip vermi§ler. Yolcular Sayan'a dogru yola koyulmu§lar. Ak-
?am oldugunda ormanlikta geceyi ge?irmek i?in kii?iicuk bir evsin" yap-
mi§lar. Azik konulan ?ikinlarini a?tiklarinda hi? ummadiklari bir §eyle 
kar$ila§mi$lar. Pinti yengeleri ?ikilara kesilen yedi hayvanin yedi kula? bagir-
sagmi koymu$. Karde$lerine sinirlenen ablasi bagirsaklarla evsini yedi kere 
dolami§ ve hincindan $oyle beddua etmi§: "Vataniniz Biy nehri olsun! 
Omriiniiz kisa olsun. Hayvanlariniz az olsun. Soyunuz adi "Siinen Bagirsak" 
olsun! Hayatiniz bagirsak tan daha ince olsun!". О giinden beri рек ?ok nesil 
ge?mi§. Bu boyda uzun ya§ayan adam ve hi? bir kahraman olmami§.85 

"i?egi" kavmi M.O. VIII. asirda Tbva'daki eski Tiirk yazili kaynaklannda 
adi ge?en "Qik" halkiyla seste§tir. Folklor bilgileri Sagaylann "i?ege" boyuy-
la Eski Tiirk devrindeki pklerin ili?kisini yansitabilir. XVIII. asirda Aba-
kan'in sag tarafindan Arbat ve Tabat'a kadar uzanan topraklar Beltir (Piltir) 
boyuna aitmi§. Ge?mi§ zamanlarda Hongoray'm ba§inda Hansurte adli bir 
han bulunuyormu§. Mogollarla olan sava§ta yerli halk tutkun edilmi§. Mo-
gollar gen?leri Mogol ordusuna almi$lar, ya?lilari ile ?ocuklari Arbat ve Am 
nehri boyundan Haramool (Kara Mogol) iilkesine siirmii?ler. 

Hansurte'nin oglu Hansulu (Han?ule) Mogol askerligine ?agrilmi§. О en 
sadik adamlarini alarak Hongoray'a dogru ka?mi§. Matur nehrine gelip Ho-
orgis daginin etegine yerle?mi§ler. Matur ormanliginda Hansulu kendisiyle 
beraber gelenlerin hiikiimdari olmu$. Onlar sonralari "Hara Mool Piltiri" 
(Kara Mogol Melezleri) olarak adlandirilmi$tir. (^iinkii ?ogu Mogollarla 
kari§mi§tir. Aradan yillar ge?tikten sonra ka?aklar Beltir veya "Arginlar"; 
Hansulu ise Piltiradas (Beltir ba§i) adiyla anilmaya ba$lami§lar. Hoorgis dagi 
Beltirlerin tapindiklan ve kurbari kestikleri yer olmu§. Beltirler Matur nehri 
boyunda hayvan giiderlermi§ ve Hantegir nehri boyunda ise avcilik yapar-
lami§. 

o r 
OD Butanayev V.Ya., Butanayeva I. I. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996 s. 72-92 . 
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Hansulu'nun Hanonbiyah, Pispiyah ve Hoshar adli ii; ;ocugu varmi§. On-
lar ormanliktan ovaya go; ederek Ta§tip nehri boyuna yerle§mi§ler. Her sene 
vergi toplamak i;in Oyratlarla Mogollar gelmeye ba§lami$. Mogol askerleri 
baharda Yenisey buzunun uzerinden ge;erek gelirlermi§. Onlar yazi Hongo-
ray'da ge;irirlermi§ ve temmuz ayinda geri d6nerlermi§. Vergiyi zar zor ode-
yen halk ezildigi i;in ;iftligin geli§mesi de engellenmi$. 

Onbiyah Rus egemenligi altina girmeye karar vermi§. Karde§i Pispiyah ile 
birlikte о donemde Sayan-Altay'da bulunan kaplani vurup oldurmii§ler ve 
onun derisini Kuznesk'teki Rus komutani Turusbeg'e hediye etmi$ler. Fakat 
Beltirlerin Rus yonetimine girmesi torunu Miyangas'in doneminde ger;ek-
le§mi§. Ruslar Beltirlerin yonetimi ile birlikte "knez" (prens) iinvanini Mi-
yangas'a vermi§ler. Rus hakimiyetine itaat etmenin i§areti olarak Miyangas 
oriilmu§ uzun sa;ini kesmi§. Bu yiizden ona halk arasinda "Tas-Miyangas" 
(Kel Miyangas) denilmi§. 

Ruslar Miyangas'a prenslik yonetimine ait ku;uk riitbeler vermi$ler: bo-
yun egmeyenleri cezalandirmak i;in kam;i (tohpah ham;i), dii$mani yok et-
mek i;in kill? (hilis), vergi toplayanlara Beltirlerin Rus yonetimi altindaki 
kuwetli halk oldugunu gosteren tug. Miyangas'in doneminde Sayan-Altay 
Rusya (Oris Han), Cungarya (Oyrat Han) ve gin (Hidat Han) tarafindan ii;e 
aynlmi§tir. Hongoray'in siniri Sayan'i ge;erek Irgahtargah dagmdan Hansm 
dagina kadar devam etmi§. Hantengir nehri kenarindaki Beltirler bekgilik 
yapmaya ba§lami?lar. Vergi odeyen 15 Beltir di? iilkede, yani Hiva bolgesin-
de kalmi?. Miyangas onlar i;in Rus memurlariyla kavga ederek Kuznesk or-
manina saklanmak zorunda kalmi§. 

Miyangas'in ii; oglu olmu§. Biiyiik kansmdan dogan £agbanday adli og-
lundan Qebodayevlerin nesli tiiremi§. ikinci karisindan Ulturruh ile Patajan, 
onlardan ise Ulturga$ev ve Pata;akovlann nesillerinin atalan dogmu§.86 

Beltirler ge;mi?teki tarihi ?ecerelerini ;ok iyi bilirlermi§ ve 15-18 gobege 
kadar anlatabilirlermi§. Rus yazili belgelerinde Kirgiz topraklanndaki Beltir 
bolgesi 1635'ten beri bilinmektedir.87 Hakasya Rus idaresine girdigi donem-
de 1727'de Kyahta anla§masini yapmaya Beltirlerin yoneticisi Miyaga§ Mo-
golakov, yani Moolah'in oglu, Onbiyah'in torunu Miyangas da katilmi§tir. 
Sinir bek;ilerine bayrak verme toreni 1728'de diizenlenmi?tir.88 Sinirda bu-
lunan yerli halka yonetimin yukaridaki gibi ad vermesi Tiirk yoneticileri ta-
rafindan yaygin kullanilirmi§. Sonra bu gelenek Rus yonetimi tarafindan ka-

8 6 Butanayev V.Ya., Butanayeva 1. i. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996 . s. 51 . 
8 7 Butanayev V.Ya., Butanayeva 1.1. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996 . s. 42 . 
88 istoriya stran Azii i Afriki v srednie veka, - M., 1987 . 4 .2 ; Novifihin A. A, TUrtsiya. Kratkaya isto-

riya. - M., 1965 . 
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bul edilmi§tir. Sel<;uklu sultani III. Osman'a (1258-1324) Len ve Knez iinva-
mni ve §eref madalyasini kill?, sancak ve mizrak olarak vermi§ti.89 

Beltirlerin ba§inda Onbiyah'in bulundugu donemde kom§u Tuva'mn 
yonetimi Altin Kiirenghan'in elindeymi§. Kendisiyle birlikte birinci hanimin-
dan iki oglu varmi§. ikinci karisi iivey ogullarindan ho§lanmadigim hi? giz-
Iemezmi$. Bir defasinda о ?ocuklara siyah ke«;e koyarak £u<;vara (bir yemek 
Ce§idi) hazirlami§. Altin Kiirenghan bunu cocuklarinin yiiz ifadesinden an-
lami$ ve hiddetle karjsim kamqyla dovmii§. Bunu goriip iirperen <;ocuklar 
Sayan ormanligina ka?mi§lar. Adamlar о zaman Onbiyah, Pispiyah ve Hos-
har Hantengir vadisinde avcilik yaparlarmi§. Yiyeceklerini belirli bir yerde 
saklarlarmi?. Onlar bulgur ve kurutulmu? etlerinin giinden giine azalmakta 
ve ?evredeki karda cocuk izleri oldugunu gormii§. izleri takip eden Pispiyah 
yiyecek ?almak i?in gelen focuklari yakalami§. Onlari Altin Kiirenghan'in 
cuklarimi§. Qacuklar iivey anasi yiiziinden kactiklart ve a? kaldiklari i<pin 
hirsizlik yapmak zorunda kaldiklanni anlatmi§lar. 

Onbiyah, Pispiyah ve Hoshar ^ocuklan biiyiiterek Arbat bolgesine yerle?-
tirmi§. Onlar "Hahpina" (Haphina, Hahpin) boyu olarak adlandirilmi§tir. 
Hahpina boyu Izihtag'i'n etegini yurt edinmi§ler ve orasi sonraki nesiller ign 
tapmilacak kutsal dag olmu§. Onlarin biri Histayah'tan "Tag Hahpinazi" bo-
yu tiiremi§. Histayah'tan Qanistay dogmu; ve ondan da Nyukpey adli bir <;o-
cuk dogmu$. Nyukpey'den Tyukpeyevlerin nesli tiiremi?. ikinci gocuk Asta-
yah ismini almi$ ve ondan da "Sug Hahpinazi" (su hahpinazi) boyu tiiremi?. 
Astayah Ta$tip nehri bolgesine ta§inarak Butrahta'ya yerle$mi$ler. Asta-
yah'tan Canday, Qanday'dan Manas, Manas'tan Kendiik, ondan Muklay ve 
Cebcxjak adli iki oglan olmu$. Cebo^ak'tan Qoba<;akovlann, Muklay'dan Kal-
Can, ondan Kalcenayevlerin nesilleri tiiremi?.90 

Folklor bilgilerine gore "Hahpina" boyunu XIII. asirda Yenisey'de hiikiim 
siiren Kapkanas halkinin adiyla seste? kabul edebiliriz.91 Herhalde onlar Ha-
kasya'ya Altin Han'in Hiva'daki yonetimi doneminde go? etmi$ler. 

Beltirlerdeki "Qstar" boyu eski zamanlarda Abakan nehrinin yukarisin-
da ve Kuzfey Altay'da ya$ami$lar. Qstar'i о donemde Hirabiy yonetmi§. Mo-
gollar onlara saldirdiklarinda TUrabiy Azilbay, Tohtabiy, Totanmay adli 90-
cuklanyla Abakan'a dogru gd<; etmi$. 

Matur nehri kenarinda Qstar'i Beltir boyunun yoneticileri Hanonbiyah, 
Pispiyah ve Hoshar kar§ilami§. Onlar yakinlarda insanlann ya§adigini suda 

ON 
Butanayev V.Y, Butanayeva i. 1. Hooray (onmn torelleri. - Abakan, 1996 . s. 111-116 . 

9 0 Kozin s. A. Sokrovennoe skazanie - M. - L„ 1941. s. 174. 
9 1 Butanayev V Ya., Butanayeva i. 1. Hooray fonnm torelleri - Abakan, 1996 . s. 9 7 - 1 0 0 . 



62 YENISEY KIRGIZLARI FOLKLOR VE TARIH 

siiriiklenen odun par?alarindan anlami$lar. Pispiyah yiizerek gelmekte olan 
Qstarlarin kayiklanni durdurmu? ve Hanonbiyah onlari Beltirlerin yanma 
Sos nehri kenanndaki ovaya yerle§tirmi§. Toktobay'dan Toktobinlerin nesli 
tiiremi§. Toktobiy'in dokuz oglu ve Payarig adli bir kizi varmi§. Asilbay'dan 
Ayacak dogmu? ve Aso?akovlarin neslini devam ettirmi§. Ayacak'in ipti§ adli 
oglundan ipti§evlerin nesli tiiremi§. Totanmay ise tek oglu olan Solanmay'i 
biiyiitmii§. 

Cocuklar oynarken Toktobiy'in dokuz oglu Totanmay'm tek oglunu 
dovmii§ler. Ofkelenen Solanmay babasina olayi anlatmi?. Totanmay ?ocuk-
lari doverken aniden Toktobiy'in iki oglunu oldiirmii?. Toktobiy §or §a-
manini (?is ham) ?agirmi§ ve dua okuyarak Totanmay'i yok etmi?. Solanmay 
babasi oldiikten sonra Ta§tip bolgesindeki Sos nehri yakinlarina go?mii§. So-
lanmay'dan Qilqga? dogmu§ ve Cil?iga$evlerin nesli tiiremi?. 

Qstar, kendilerini "Qstar" olarak adlandiran Kuzey Altay Hibalanyla ak-
raba olmahdir. Muhtemelen, onlar Abakan bolgesine Hakasya Rus yonetimi-
ne girmeden once gelmi§tir, ?iinkii Altir ulusunun pstar bolgesi XVII. asir-
da taninmaya ba§lami§.92 

Toktobiy'in kizi Payarig serilip serpilip ?ok giizel bir kiz olmu§. Ustelik о 
giizel §arki da soylermi$. Abakan bolgesinde hi? kimse onun kadar giizel 
§arki soyleyemezmi?. О §arki yari§masi dtizenlemeye karar vermi?. Bu yari§-
mada kedisini yenen ki$inin oziiriine bakmayarak onunla evlenecegini soyle-
mi§ ve bunu biitiin Hongoray'da ilan etmi$. 

Tom nehri yukarisindaki Kuznesk ormanliginda Anhpay adli am3 bir ih-
tiyar varmi$ ve §arki soylemede iizerine yokmu§. ilani duyan ihtiyar kendisi-
nin yan?maya gotiiriilmesini istemi?. Payarig ona: "Sen kazanirsan seninle 
evlenecegim; ama seni maglup edersem kolem olacaksm." demi$. Onlar ye-
di giin yedi gece §arki soylemi$ler ve sonunda Payarig yenilmi§. Anhpay 
hiingiir hiingiir aglayan giizeli Kuznesk ormanligma gotiirmii§. Gii?ten kuv-
vetten dii$mii? bu ya§h ile ya$amak tam bir i§kenceymi§. Payarig bu azaba ta-
hammiil edemez olmu§ ve ihtiyan co§kun akan Tom nehrine iterek oldiir-
mii$. Bu cinayet komutan Albotbeg'e duyulmu§. 

Mahkeme karanyla Payarig hapishaneye dii§mii§. Hapishane mudiiru 
Senyavin giizel kiza a§ik olmu§ ve onu kendisine oyna? yapmi§. Payarig Sen-
yavin'den iki ?ocuk dogurmu§. Vatanina donerken iki ?ocugunu birakarak 
Abakan bolgesine gitmi? (bazi bilgilere gore ise kor Hayci'den hamile kalmi? 
ve ormana ka?arak orada ?ocuk dogurmu§. Ondan Moynoga§evlerin nesli 
tiiremi§). 

98 Butanayev V.Ya., Butanayeva i. 1. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996 . s. 127-128. 
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Kuznesk'te kalan kiigiik ?ocuklar Beltirlerden Sos nehri miiltekasinda ya-
?ayan Toktobiy adli dayilari oldugunu ogrenmi$ler. Onlar ormanliktan ge?-
mi§ler. Onlar Kuznesk Ala Dagi'ndan ge?erek Harhgan dagma geldiklerinde 
birbirini kaybetmi§ler. Agabeyi Ninya bolgesine gelmi§, ona Senyavin soyadi 
verilmi? ve daha sonra Ore$kovlar diye degi§tirilmi§. Kii?iik karde?i Askiz 
bolgesine gelmi§ ve "Tom" boyundan birisi evlat edinmi§. Onun Kirginek 
(evlat edinilmi§, kiirksiiz ogul) adindan Kirginekovlarin nesli tiiremi§.93 

Yazili kaynaklara gore XVIII. asnn ilk yillarinda Kuznesk kalesini B. Sen-
yavin yonetmi§. Askeri seferler donemindeki B. Senyavin'in yonettigi Kazak-
Ruslarin seferinde Hakas halkinin bir kismi esir dii§erek Kuznesk'te kole ola-
rak satilmi§.94 Biiyiik ihtimalle Toktobiy'in kizi ve onun ?ocuklari bunlar 
arasina girmektedir. 

Beltirlerdeki "Kicin" boyu XVII. asirda Mrassu nehri yukarisinda ya$ayan 
Kegn ilindeki halkin nesilleri oldugu su gotiirmez bir ger?ektir. Hakas $ece-
relerine gore Ki?inler Asilbay'm tek kizindan (bazi bilgilere gore Onbiyah'in 
torunu Moolah'in kizi) tiiremi$. Onu Kuzneskli gentler (bazi varyantlarda 
Hivaliyla evlenmi§) ka?irmi§.95 

Asilbay'm kizi Mrassu nehrinin yukarisinda iki seneden fazla ya§ami§. 
Hamile oldugunu ogrendiklerinde ona bakmaz olmu$lar. O, yol azigini hazir-
layip esirlikten kurtulup evinin yolunu tutmu§. Matur bolgesindeki Balikta§ 
nehrine geldiginde dogum sancilan ba$lami$. Asilbay'm kizi ?ocuk dogur-
mu§ ve onu yapraklarla sararak iivez agacina asmi§ ve "Bahtin varsa olmeye-
rek biiyiiyiip bir yigit olursun." demi?. Gii? bela babasinin evine gelen kiz 
ba§indan ge?en olayi anlatmi§. ihtiyar Asilbay (Toktobiy, moolah) olayi 
ogrendikten sonra atina binerek gitmi§ ve iivez agacinda asili duran focugu 
ve onun yanindaki kartali gormii$. Agaca tirmanan ihtiyar bebegin ya$amak-
ta oldugunu ve kartalin ona yemek vererek besledigini goriip ?ok §a$irmi§. 
Torununa "Piiriistoy" (yaprakli) adini koymu$ ve ondan tiireyen boy "Kicin" 
(kartal) olarak adlandirilmi$. Piiriistoy atalannin koruyucu ruhu kartal olan 
§aman soyundan qkmi§. Piiriistoy ve oglu Hampasas? adli me?hur $amanlar 
olmu$lar. "HampadasP'tan Agitay ve Tokoyah adli ?ocuklar dogmu? ve onlar-
dan Agitayevler ve Tokoyakovlarin nesli tiiremi§. Bundan dolayi Kicinlerin 
agaci Uvez agaci, tapindiklan dag ise Balikta§ imi§.96 

9 3 Butanayev V.Ya., Butanayeva 1. t. Hooray (onmn torelleri - Abakan, 1 9 9 6 s. 60-67 . 
9 4 Butanayev V.Ya. Prisoedinenie «forgizskoy zemli» к Rossii i sud'ba eniseyskih kirgizov. 
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Kicin boyunun atasi Piiriistoy'un Kuznesk Ala Dagi'nda ya§ayan Biryu-
sinlerle ili§kisi olabilir. Biryusinlerin i;ine Kargin (Karga), Kivin- (Hobiy), 
Kiy (Hiy), Kizilgay (Hizil Haya), izu§er (Tayas), Kara;er (Sor) soylari girer.97 

Onlarin arasindan sayica en fazla olani Kargin, (Hakasya "Harga") soyu imi§. 
"Harga" kavmi bu soyun dagi olan "Hara Tag" admdan gelmi?. Karginler 
Azas nehri yanindaki Mrassu bolgesine yerle§mi§ler. Onlar bu daga "Ulug 
Tag" derlermi§. 

Nuh Tufani doneminde (Poom Qil) Hara Tag daginda ya§li bir коса kari 
ile iki oglu sag kalmi§lar. Onlardan daha sonralari "Harga" soyu tiiremi§. 
Ayrica Hara Tag'm tepesinde Karginlerin atalannin ta§a d6nii$mii$ be§igi 
varmi§. 

Ebeveyni vefat ettikten sonra iki karde§ ormanliktan Abakan ovasina gel-
miller. Onlarin birisi akarsu boyunda ya$ami§ ve su perisiyle evleflmi$. Ne-
silleri "Sug Hargazi" olarak adlandirilmi?. Digeri ise dagda ya§ami§. О da dag 
ruhunun kiziyla evlenmi§ ve nesilleri "Tag Hargazi" olarak adlandirilmi§. 
Sonrakilerden Puriges adli bir ?ocuk dogmu§. Ondan Ustuh; Ustuh'tan ii; 
ogul: Amzor, Qpqgas, Kizlas dogmu§lar. Bunlardan Amzorakovlar, Qep^iga-
$ev ve Kizlasovlann nesilleri tiiremi?.98 

Es nehri bolgesinde "Saym" boyu ya?armi§. Bazi bilgiler Sayinlann Kuz-
nesk ormanindaki Orton nehri tarafindan geldiklerini, diger efsaneler ise on-
larin vataninin Ta§tip'in Talbirt dagindaki avci Hola Kiris'in dogdugu maga-
ra oldugunu beyan etmektedirler. 

Sayinlann avcilik yapacaklan topraklar Sayan bolgesindeki Sabinatashil 
dagindaymi§. Holakiris sonradan edindigi Hivali karde§iyle her sene derri;in 
avcilik yaparlarmi§. Giinler, aylar, yillar ge;mi§ ve bir giin her ikisinin kansi 
hamile kalmi?. Heniiz ;ocuklar dogmadan onlar aralarinda anla§arak diiniir 
olmu$lar. Bir giin avdan dondtiklerinde Holakiris oglu, Hivali avci ise kizi ol-
dugunu gormii?. 

Holakiris'in oglu biiyiidiigiinde babasi ni$anlisini getirmesi i;in Hiva'ya 
gondermeye karar vermi§. Oglu yola koyulurken ona Sabinatashil daginda 
gecelememesi gerektigini ikaz etmi?. Yola koyulan miistakbel damat uyanl-
digi daga vardiginda karanlik ;okmii§. Babasinin tembihini hatirlayan ;ocuk 
kii;iik bir ;adir kurmu§, ate§ yakmi§, yamna kiitiik koymu§. Ona kiirkiinii 
giydirip kendisi bir kenara gizlenmi§. Bir siire sonra aniden korkun; bir §ey 
peyda olup kiirkle sarilmi? kiitiige saldirmi?. Holakiris'in oglu okla korkun; 

9 7 Katanov N. F. Narecjiya uryanhaytsev, abakanskih tatar i karaga-sov. //Obraztst narodnoy liter-
atim tyurkskih piemen. Q.1H. - SPb., 1907. s. 6 0 4 - 6 0 5 . 
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hayvani vurmu§. Sabahleyin e§yalarini toplayarak Sayan'i a§ip Sarigsoyan'da 
kendisini beklemekte olanlarla bulu$mu§. Orf ve adetlere gore yapilmasi ge-
reken $eyler ifa edildikten sonra iki gen? ?eyizini alarak yola koyulmu?. Ho-
lakiris'in oglu ni§anlisiyla beraber Sabinatashil dagma geldiklerini yine ak-
§am olmu§. O, ev yaparak ate§ yaktiktan sonra karisinm kayboldugunu gor-
mii$. Holakiris'in oglu ormanlikta kansini aramaya ba§lami$ ve uzakta yan-
makta olan ate§in i§igmi gormii§. Bu dag ruhlarinin magarada bulunan 
biiyiik sarayi imi? (Qr tunugu). Ba§ ko?ede oturan ya§li kadin: "Benim iki 
oglum Holakiris'in evine gittiklerinde kopeklerinden oldular." diye soyle-
mekte oldugunu duymu? ve bir tarafa gizlenip beklemi§. Fazla ge?meden bir 
giiriiltii duymu§ ve ?uval ta§iyan iki ki§iyi gormii§. Holakiris'in oglu bir ok-
la ikisini de oldiirmii§. (^uvalin i?inden korkudan beti benzi atan kansi ?ik-
mi$. Onlar etraf aydinlanir aydinlanmaz e§yalarini toplayarak Abakan'in yo-
lunu tutmu$lar. Sayan kizinin (Tliva) vatanimn adindan alarak Holakiris'in 
nesli "Saym" diye adlandinlmi§." 

Hakaslar Saymlarin kokenini Goktann'ya dayandirdiklari i?in onlara saygi 
gosterirlermi?. Holakiris Goktann'nin $im$ekle oldiiremedigi canavan okla 
61diirmii§. Eger §im§ek ?akip bir agacm dali kinlirsa bu dal kutsal sayilirmi§. 
Bu dali eline alan ki§i gelenege gore: "Ben Saymlarin dayisiyim ve Sayinlann 
yegeniyim." dermi?. 

Bu kavmin ?ogunlugu XVII. asirda Kirgiz topragimn Sayan bolgesindeki 
Altir boyunun nesli kabul edilmektedir. 

Askiz bolgesinde "Sibicin" adli kii?iik bir kavim varmi§. Asil yurtlari Kuz-
nesk'teki Padintashil dagiymi§. Sibicinler ismi avci olan atalarindan gelmek-
tedir. Sibicin bir kere Padintashil dagmda dokuz ayi 6ldiirmii§. Fakat av eti 
kavmine yetmemi§ ve kutsal daga kizip: "Bizi a? biraktigi i?in Padintashil 
dagi yerin dibine girsin." diyerek feryat etmi§. Padintashil daginin koruyucu 
ruhu bu kargi§a sabredemeyip avciya: "Senin boyunun adina Sibicin densin 
ve her bir ailede ii? erkek ?ocuktan fazla olmasin." demi§. Bundan dolayi Si-
bicin boyunun sayisi artmazmi§. Sibicin'den Tohpagas (Tokmaga§) dogmu? 
ve Askiz bdlgesinde ya§ami§. Ondan Cociya, Qudangas, ideme§ adli ii? ?ocuk 
dogmu§. Bunlardan (^ociyev, £udanga?ev ve ideme$evlerin nesli tiiremi§. 
Cudanga§evler sonra soyadim Padintashil dagmda gomiilmii? olan atasi Tok-
maga§'in ismine tekrar degi§tirmi§ler.,0° 

Hakaslar kutsal daglann halk kaderini belirledigi inancina sahip olduklan 
i?in onlara deger verip farkli muamelede bulunurlarmi§. Hakaslann i?inde 

9 9 Butanayev V. Ya., Butanayeva i. i. Hooray fonnm torelleri - Abakan, 1996. s. 125-127 . 
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§orlara ait Tom boyu yakin tarihte ortaya ?ikmi§tir. Mogol istilalarimn birin-
de £abi?ah adli kii?iik Kirgiz ?ocugu Kuznesk ormanina saklanmt§. O, Tom 
ve Palbinsug nehirlerinin yukarisinda ya§ami§. Ondan C^abilgay, (^abilgay'-
dan (^ulcan dogmu§. (^ulcan'dan Culcanovlarin, §orlarin nesilleri tiiredigi bi-
linmektedir. Qulcan'in Ahpa§ ve Kostiik adli iki oglu olmu§. Bir giin Ah-
pa$'in ii? tane at siiriisii kaybolmu§. Atlan Bazinli at hirsizlan ?almi§. Ahpa§ 
atlanni aramaya ?ikmi§ ve Askiz bolgesinde bulmu§. Ahpa§ ile Kostiik hay-
vanlariyla birlikte atlarinin bulundugu Askiz nehri yanindaki Qiti Sarighis 
adli dag eteginde ya§ami§lar. Bu karde§lerden Ahpa?ev ve Kostyakovlann ne-
silleri tiiremi§. Bunlar Tom boyunun temelini olu$turmu§lar.101 

Aba (ayi) boyunun ortaya ?ikmasi totem hayvaniyla ilgilidir. Efsanelere 
gore Tom nehri bolgesindeki Kuznesk ormaninda Hanhis adli bir kiz ya-
§armi$. Giinlerden bir gun Tayga ormanligina meyve toplamak i?in~giden kizi 
ayi ka?irmi§. Hanhis ayi ininde ii? sene ya$ami§ ve ?ocuk dogurmu§. Oglu-
nun viicudu ayi gibi tiiylii olmasina ragmen insandan hi? bir farki yokmu§. 
Hanhis ogluyla insanlar arasinda ya§amaya karar vererek bir yolunu bulup 
Tayga ormanhgindan ka?mi§lar. Onlarin ka?tiginin farkina varan ayi peleri-
ne diiferek onlara yeti?mi§. Oglu onunla gogiis gogiise ?arpi§arak onu yen-
meyi ba§armi$. Hanhis koyiine gelerek akrabalarina ba§indan ge?enleri an-
latmi§ ve onlara da anne ile ?ocugu kendi boylarina kabul etmi?ler. Aradan 
yillar ge?tikten sonra ayinin oglu yerli kizla evlenmi§ ve onlardan Aba boyu 
tiiremi§. Bu ulus digerlerine nisbeten uzun boylu ve tiiylii vuciidlu imi$. Bu 
boyun hiikiim siirdiigii yere "Aba £is Qiri" denilmektedir. Рек ?ok yildan 
sonra bu boyun bir kismi Hakas'm yayvan meralarina go? ederek Sagaylarla 
kari$mi§lar. Aba boyunun XVII. asirda Tom nehrine go? eden Abin$orlarla 
akrabalik ili§kisi varmi?. 

Kizillar kendilerini Sagaylarla ayni boydan kabul ederler ve atalannin ef-
sanevi Hizilah oldugunu belirtirler. Fakat ger?ekten bu boy kendi ozel ismi-
ni XVIII. asirda iyus bolgesinin halkini birle§tiren ve onlari yoneten "Hizil" 
boyunun admdan almi§lar. Hizil boyunun ozel ismi onlarin atalannin antro-
polojik tipiyle ilgiliymi? ve onlarin atalan sari sa?li imi§.102 Kizil boyu XVII. 
asirda Kirgiz bolgesinin Altisar ulusuna giren Kirgiz topraklannda ya§ami§ 
bir boymu§. 

Efsaneye gore Kizillar varlikli bir boymu§. Ka?inler ise yok yoksul imi§ ve 
onlarin hayvanlanni beslemi?ler. Kizillann varlikli ya§ami atalannin iyus ne-
hirlerinin ortasina sakladiklan servetiyle ilgili oldugu soylenmektedir. Hakas 
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halki Cungarya'ya siiriildugii zaman Kirgiz ham Solbaniharahus ve Sarigha-
ya daglanna dokuz heybe altin ile giimii?, altin masa ve altin kulun gommu§. 

Bir vakit Kizillar atalanmn altinini bulmak iqn <;abalami§lar. Solbanhara-
hus daginda рек <;ok yeri kazmi§lar ve at kafatasi di$inda hi<;bir §ey bula-
mami$lar. Ofkelenen Kizillar kafatasini Akiyus nehrinin diger tarafina birak-
mi§lar. Kafatasi hemen mavi ordege donii§erek u<;mu§ ve onlara "Atalarmizin 
gelenek gorenegini saymiyorsunuz. Bunun ign cezalandinlacaksiniz. 
Bugiinden itibaren baht Kizillardan Kagnlere ge<;sin." demi§. Efsaneye gore 
о giinden itibaren Kagnler zengin olmaya ba§lami§.103 О zamandan itibaren 
efsaneye gore Kizillar fakir ve Kagnler ise zengin olmu§tur. 

Yenisey bolgesindeki Kunutag daginda tarim yapabilecegi az bir yer ile 
mavi danasi hari<; hi^bir $eyi olmayan Kunarii adli bir kiz ya$armi§. Giinler-
den bir gun Altay tarafindan dii;man askerleri saldmya ge<;mi$ ve halki Hon-
goray ulkesinden di§anya siirerek kul kole yapmi^. Kunarii danasiyla tutku-
na alinmi§. Birka? sene gegikten sonra dana mAvi okiiz olmu$ ve boynuz-
lan kili^ gibi keskinmi§. О biiyiik ba§ hayvanlann neslinin koruyucu ozelli-
gine sahipmi§. Mavi boga bogiirdiigu zaman onun sesinden inekler dogurur-
mu$. Altay bolgesi hayvanla dolup ta§mi$. 

Yaz aylarinda bir giin mavi boga golgede yatarken boynuzuna sari biilbiil 
"irosang" konmu? ve vatan hakkinda otmeye ba§lami§. Bulbuliin otmesini 
dinleyen boganin kalbinde Hongoray'm ozlemi uyanmi§ ve bogtirmeye ba$-
lami§. 

Mavi boga Kunarii'yi sirtina bindirmi? ve Tayga ormanligindan ge^erek 
Yenisey'e dogru yonelmi?. Abakan'i ge^erek Matur bolgesine gelmi§. Sevi-
nen boga bogiirmeye ba§ladiginda bu bolgelerdeki inekler dogurmaya ba§-
lami§. Buna $a§iran Sagaylar mavi bogayi kendir halatla baglarken boga iple-
rin hepsini param par<;a etmi§. Mavi boga Yenisey bolgesine geldiginde ona 
kocaman bir ayi saldirmi$. Tayga ormanliginm yirtici hayvani boganin 
karnini yarmi§. Fakat mavi boga дэк keskin boynuzlanyla ayiyi yere yapi§tir-
mi$. Yarali bir vaziyette mavi boga kendi koyiine gelmi?. Ondan akan kandan 
Koksa (Kok Su) meydana gelmi§. Kunutag daginin etegine gelen boga ta§a 
(Kok Puga Tas) donii$mii§. Mavi boga sayesinde Altay'da esirlikten kurtulan 
Kunarii kendi boyuna "Puga" (boga) adini koymu§. Kizillann boy birligine 
giren Puga kavmi halkinin ii<; senede bir defa ta§ heykele "Kok Puga Tas" 
kurban kestikleri bilinmektedir.104 

I® 3 Yangulov Usta Prcxjtun aytkani, 1890 -c tuulgan, kizildardan, 0 $ к о Г ayili. 
I®4 p'rim tamirlart. s. 4 -6 . 
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Puga boyunun ortaya ;ikmasina dair konu Kirgizlardaki Bugu boyunun 
totem hayvani Buguene (geyikana) hakkindaki efsaneyi akla getirmektedir. 

Tarihi folkorun bilgilerini ara§tirdigimizda Sayan-Altay Turklerinin ayni 
kaderi payla§tilarim gormekle birlikte Hakaslara eskiden ya§ami§ olan etnik 
birliklerin soyunun varisleri olarak bakilmalidir. XVII-XVIII. yiizyillar arasin-
da ;e§itli boylar Hongoray'dan Sayan-Altay'in daha ilerilerine, ayni zamanda 
Mogolistan ve Sibirya civarmdaki bolgelerden Yenisey ovalarina go; etmi§-
lerdir. Boylarin ve kabilelerin anavatanlarina geri donme konusundaki lsrar-
larindan bahseden bir;ok efsanenin geni$ olarak yayilmasi Hakas kavminin 
vatanseverligini ve kendi neslini devam ettirebilmek i;in yaptiklari biiyiik 
zorluklan goze aldiklarini yansitmaktadir. Rus egemenligine girdikten sonra 
bu boylarin ;ogu yeni ozel isim alrm$Jar ve bazilari etnik adlannf yeniden 
olu$makta olan bolgesel-ydnetimsel adlandirmalanyla degi$tirmi§ler. Ka;in, 
Sagay, Kizil, Koybal gibi etnik gruplarinin isimleri Rus yonetiminin tesiri 
altinda ortaya ;ikmi§tir. XVIII. asirda Hakas halkinin soylanna verilen soyad-
lan Ka;inlerin % 24,5'ini, Kizillar ve Meletlerin % 20,8'ini, Sagaylar ve Bel-
tirlerin % 19,2'sini, Biryusin ve Verhotomlann % 21,5'ini, Koyballann % 
12,4'iinii, olu§turmaktadir.105 Ger;ekten Koyballar hari; diger etnik grup-
lann yiizdelik orani birbirlerine ;ok yakindir. Giinumiizde Sagaylan Hakas-
lann % 70'i, Kizillann ise % 5'i, olu§turdugu bilinmektedir. 

Eskiden kimin hangi boya ait oldugu о boyun atasindan aldigi ada gore 
tespit edilirdi. Rus yonetiminin etkisi yiiziinden bu adlandirma yontemi 
unutularak yerini soyadlanna birakmi^tir. 

Hongoray'daki sosyal-ataerkil yapinin bozulmasiyla XVIII. asnn ilk yil-
lannda milletin neslinin devam etmesinde Hakas kadinlannin rolii artmaya 
ba§lami§tir. Kadinlar boydaki ya§li erkeklerden ka;ma gelenegini korumu§-
lar. Boy tarihten silinme sorununuyla kar§i kar§iya kaldiginda bu gelenek de 
bozulmaya ytiz tutmu§tur. 

Boy §ecereleri ve efsaneler mitolojik temele dayanarak Hakas soylannin 
;ogunun ortaya ;ikmasini Nuh Tufani donemiyle ilgili oldugu tezini ileri siir-
mektedirler. Soylann ortaya ;iktiklan yerler olarak Sayan ormani, Kuznesk 
Ala Dagi'nda Orta Yenisey, Abakan, Tom ve iyus bolgelerindeki kutsal dag-
lar gosterilmektedir. Boylardaki totem kalintilan Hakas halkinin ya§aminda-
ki dini inan;lan yansitmaktadir. Hakas folkloru XVIII. asirda Ka;inler ve 
§orlann bir kisminin iyus ve Abakan'a go; ettiklerinden bahseden yazili bel-
gelerdeki bilgilerle uyu§maktadir. Hakas etnik gruplarinin XIX. asirdaki 

BUTANAYEV V.Ya. Proishojdenie hakasskih rodov ifamiliy. - Abakan, 1 9 9 4 . 
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men§ef benzerligi ve onlarin ya?am tarzlarinin birbirlerine ?ok yakin olmasi 
onlarin ayni atadan tiirediklerini beyan esen efsaneleri dogrulamaktadir. 

Hakaslann dint inan?lannda ailesel ve boy feti§leri, yani tostor asil rolii 
oynamaktadir. "Tos" veya "T6stiip"(esas, temel, kok) terimi Eski Ttirk dev-
rinden beri bilinmekle birlikte boyle feti$ler Eski Hakas atalannda da yay-
gindi. Hakas^ada "tos" kelimesinin birinci anlami "?amanin goze goriinme-
yen ruh yardimcisi, gokle yerle birlikte meydana gelen ozel, kutsal bir §ey"; 
ikinci anlami ise "atalann ruhlan ve ailenin koruyuculan"dir. Aile feti§leri 
her ailede, gadirda ozel bir yere konularak tapinilacak §ey ve evin koruyucu-
su haline gelmi§tir. Bazilan antropomorfi, bazilan da zoomorfi §eklinde er-
kek ve kadin olarak tahayyul edilmi§. Her feti? ozel muamele ve yemek ister-
mi§. 

Evlerdeki feti§lerin ?ogu ?atal §eklindeki tahtadan yapilir, ortasi kayi§la 
sanlir, goz yerine boncuk takilmi§ dortgen kuma§ dikilirmi§. Catal ?eklinde-
ki tahtaya her iki tarafina oriilmii? sa?a benzeyen sa?ak ip baglanirmi§. 
Ara$tirmacilarin fikirlerine gore ?atal gibi tosler kadin ruhlannin antropo-
morfi roliinii bildirir ve ?ogu zaman gadinn mutfak (ep?i) tarafina koyulur-
mu§. £atal §eklindeki toslerin meydana gelmesi atalanmizin kiiltiiyle ilgiliy-
mi$. 

Qatal $eklindeki tosler geli$iminde dogal degi§ikliklere ugrami§. Kara 
gozlii, siyah sa?li Hakaslarda "mavi gozlii" feti?lerin korunmasi, bu kiiltiin 
soyunun Hin? Devrinin arkeolojik kiiltiiriiyle Orta Yenisey'deki mavi gozlii, 
sari irka giren boylann ya$adigi donemin kokte§ oldugunu gostermektedir. 

Son on yil i?inde Hakasya'da yapilan arkeolojik kazilarda bir?ok ke$if bu-
lundu. Bunlar arasinda Torgocak'taki Karasug yerle§im merkezinde bulunan 
"naki$li sopalar"i gosterebiliriz. 

"Naki§li sopalar"daki antropomorfi §ekillere goz attigimizda Hakaslann 
Catal ?eklindeki toslerin mirasi ortakligini gorebiliriz. Farkli malzemelerden 
yapilmalanna ragmen yiizeylerindeki ortak stiller goze farpmaktadir. Kadin 
yiizii ii?gen §eklinde, ?enesi biraz sivri ve iki tarafindan saglar dokiilmii? §e-
kilde betfmlenmi§tir. Demek ki Torgocak yerle§im merkezinde ke§fedilen 
"naki§h sopalar" feti§ kabul edilmekte ve Hakas feti?izminin temeli ise Ka-
rasug kiiltiiriine dayanmaktadir. Boylece Hakas kiiltiiriiniin bazi katmerleri-
nin temeli Hakas-Minusin bolgesinde ii? bin sene once meydana gelmi§ ve 
etnografik doneme kadar korunmu§tur. Bu yerli halkin eski zamanlarda ya-
§ami§ olan boylarla halklann tarihi-kiiltiirel varisleri oldugunu teyit etmek-
tedir. 





П . BOLUM 

TARIHT FOLKLOR KAHRAMANIARI 

2.1. Efsanevi Kahramanlar 

HAKASLARIN tarihi folkloru eski Hongoray bolgesine iin kazandiran eski 
devirlerin mitolojik kahramaniari hakkindaki bilgileri bize ula$tirmaktadir. 
Biiyiik irmaklari ve sulama kanallan yapan Sartakbay (Sartakban), Sayan-Al-
tay halklanndan olan Hakaslarin da en me§hur mitolojik kahramanlanndan 
birisiymi§. Hakas efsanelerinde Sartakbay, Sayan daglarini delerek Abakan 
nehri yatagim olu§turmu§. Onun Hurtuyahtas adli karisi Am nehrinin suyu-
nu ikiye bolmii?. Bu esnada Sartakbay ile Uttigtas dagindaki bulu§acaklari 
yere ge? kalarak vaktinde yeti§ememi$. Kendisini beklemeyen Sartakbay'a si-
nirlenen karisi kederinden ta$a donii$mii$. О zaman Sartakbay Abakan neh-
ri yatagim Yenisey'e kadar kazmi§ti. Sartakbay karismi beklemi§. Karisi gel-
medigi ign geri donmii? ve Hamhazi'da ta?a donii§mu§ olan karisini gor-
mii§. En yakinini kaybeden Sartakbay ?ok iiziilmu§ ve Abakan'in kenanna -
Haracul'un yanina- uzanmi§ ve о da ta$a donii§mii§. Giiniimiizde burasimn 
Hakaslar tarafindan Sartakbantas veya Iziktas (kutsal ta§) diye adlandirildigi 
bilinmektedir. Bu ozel isim yiice Sartikbay'a olan biiyiik saygidan ileri gel-
mektedir. .Nehir sulannin co§tugu bahar aylannda Hakaslar nehir kenannda-
ki Iziktas'ta toplanarak bayram yaparlar. Iziktas ta§ina siit, raki ve lapa sa?ar-
lar. Onlar, bir giin "Sartakbaytas'in canlanacagina ve sudan gkarak tekrar 
hiikiimdarligin ba$ina ge?erek hiikiimdarligi diizene sokacagma inanmak-
tadirlar.1 

Hakaslarin inancina gore Sartakbay Abakan bolgesine Mogolistan'dan 
gelmi?. Altaylilarin efsanelerine gore ise kahraman Sartakbay gokten yagmur 

1 Gurkin G. Altayskie skazaniya о Sartakpae. //Zapiski ZSO iRGO. T. 38. -Omsk, 1916. -S 147. 
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ve §im§ekle yere inmi§. O, Altay bolgesine Yenisey tarafindan gelmi?. О za-
manlar Sayan-Altay daglarinda ormanlik yokmu?. Ta§lann ise yumu§ak oldu-
gu soylenir. Sartakbay, Katun ve Bay nehirlerinin yataklarini ve Hanhuhey 
siradaglanni yapmaya muvaffak olmu§tur.2 Sayan-Altay halki kahraman Sar-
takbay'i yollarin ve sulama kanallarinin yardimiyla yapilan ziraatgligin sahi-
bi olarak gormektedirler. Muhtemelen, Sartakbay ismi Tiirk-Mogol diinya-
sindaki eski "sart" veya "sartak" (ziraatg, tiiccar) terimi anlamina gelmekte-
dir.3 Sartakbay diger epik eserlerdeki kahramanlar gibi olse de bu diinyada 
ta§a donii§erek ya$amini siirdiirmektedir. 

Yenisey bolgesindeki Hantegir nehrinin a?agi kisminda Haratas adli bir 
kahraman ailesiyle birlikte ya§armi§. Bir gunu Mogolistan tarafindan day-
man ordusu geliyormu?. Tehlikeyi onceden sezen kahraman Haratas, Hante-
gir nehrinin ikiye ayrildigi yerdeki buzu oymu§. Bu tuzaktan biHaber olan 
dii?man askerleri donmu§ nehir iizerinden ge?erken bu oyuga dii$erek 61-
mu§ler. Muvaffakiyetine ?ok sevinen Haratas ta§a donu?unceye kadar gul-
mii§. О giinden itibaren Hakaslarda "birinin ba§ma gelen belaya giiliinmez." 
diye hikmetli soz soylenmektedir. Burasinin giiniimiizde de Haratas (giinii-
miizde Sayanogorsk) olarak adlandirildigi bilinmektedir. 

Haratas'in dul kalan hanimi felakete ugradiklari bu yerden gxuklariyla 
Abakan bolgesine gognek istemi§. Onlar, Abakan bolgesine Hizilhaya dagini 
a$arak giderler. Bu yol bugiin de "Hurtuyah Coll" - "Kurtka yolu" (ya?li 
kadimn yolu) olarak adlandinlir. Ba§ina gelen bela bu ya§li kadini peri?an et-
mi§. Abakan nehrinden ge^erken cocugunu elinden dii$iirmii§. (^ocugunu 
kaybettigi i?in glgina donen ya§li kadin kizma sogiinmeye ba?layinca kizi 
Kokhaya dagina kagni? ve "His Koze" adli balbal ta?ina donu?mu$. Kahra-
man Haratas'in hanimi yazgisina lanet etmi§ ve kasavetli olarak Hamhazi 
nehrine gelmi?. Yontinii doguya ^evirerek: "Benim yiizlerce hayvanim olsun! 
Benden sonra neslim gittik«;e artsin!" demi§ ve burada "Hurtuyahtas" adli 
ta$a donii?mii§. О zamandan itibaren Hurtuyahtas'in dogusundaki Kagnle-
re ait olan bolgeler hayvanlarla dolup ta?mi?. Batismda ise Sagay boyunun 
nesli cogalmaya ba$lami$.4 

* Potapov L. R Mifi altae-sayanskih narodov как istori?eskiy istcx;nik. //Voprosi arheologii i etno-
grafti Gornogo Altaya. - Gorno-Altaysk, 1983. s. 108; Potanin G.N. Pute?estvie po Mongolii. -
M„ 1 9 4 8 s. 3 8 9 - 3 9 0 ; Anosskiy sbornik. //Zapiski ZSOIRGO. T. 37 . -Omsk, 1915,-s. 2 4 4 - 2 4 5 . 

3 Budagov L. Sravnitel'my slovar' turetsko-tatarskih narefiy so vklyufeniyami upotrebitel'neyfih slov 
arabskih ipersidskih i s perevodom na russkiy yazik. - SPb. T. 1 .1869 . s. 6 1 2 . 

4 p r i m tamirlari. - Abakan,, 1982, s. 3. 
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Sayan-Altay halklannda Nuh Tufani'na dair efsane geni? olarak 
yayilmi?tir. Hakas Nuh peygamberinin roliinii bu efsanede Orta Yenisey 
bolgesindeki halkin atasi olan Borus (Hanpurgus) iistlenmi?tir. Ayni zaman-
da Borus kahinmi? ve gelecege ait bazi ?eyleri sezermi?. Hongoray'm asil 
halki olan Kirgizlar ?ok cesurmu?. Tabiat olaylarindan, hatta tanridan kork-
mayan bu halk onlan hi?e sayarak ya§arlarmi§. Onlar kendi su?lan yiiziinden 
ve tannya inanmadiklan ign Nuh Tufani'nda 61mii?ler. Borus, miistakbel Su 
Tufani'ni kirk yil onceden hissederek bir dagin tepesinde demir g viler ?aka-
rak biiyiik bir kayik yapmi?. Ondan sonra karisini, ?oluk ?ocugunu, malini 
miilkiinii ve her tiirlii hayvandan bir gfti alip kayiga bindirmi?. iki mahluk 
demir kayiga binmeyi reddetmi?ler. Onlardan birisi mamut gibi "Argila"mi§ 
ve digeri ise "Hankireti" (iki ba?li kartal) imi§. Su Tufani'nin otuz dokuzun-
cu giinii Hankireti, Argila'in ba?indaki boynuza dinlenmek ign konmu?. Su 
ikisini kaldiramami? ve ikisi de suya batarak olmu§. Bu yiizden bu hayvan-
lann yeryiiziinde nesli tiikenmi?. 

Kirk giin kirk gece Borus'un demirden yaptigi kayik Nuh Hifam'nda 
yiizmii?. Kirk birinci giin su ?ekilmeye ve Sayan daglannin tepelerinden bi-
risi goriinmeye ba?lamt$. Hakas Nuh'un hiirmetine Sayan daglarimn birisi-
nin ismi "Borus" olarak adlandirilmi?. Bir siire sonra Borus bir kuzgunu 
yeryiiziinden haberdar olmak ign gondermi?. Bir giin sonra kuzgun ga-
gasinda bir agacin ye?il daliyla donmii?. Borus yeryiiziinde Su Hifani'nin so-
na erdigine ve diinyada hayatin yeniden ba?ladigina ?ok sevinmi?. O, karisi 
ve ?ocuklarim bulundugu tepeden alarak Yenisey bolgesine inmi? ve daha 
sonra ortaya gkacak olan "Tadar" halkinin temelini atrni?. Kayiktaki hayvan-
lar dort bir yana dagilmi?lar. Efsanede, bu daglann tepelerinin birinde ta?a 
donii§mii§ olan atamizm demir kayiginin hala bulunmakta oldugu an-
latilmaktadir.5 

Hankireti ve Argila hakkindaki efsaneler Altaylilarin ve Bati Buryatlilann 
folklorunda da yer almaktadir.6 Bunlar, Mogollann Lama dinindeki Gerruda 
ku?u ve Argilanzaan mamutu gibi mitolojik unsurlann etkisi altinda meyda-
na gelmi?tir. Hakasya'da Borus dagi di?mda Poyzim Iziktag, C îtihis, Kerim-
tag vs. daglannin tepelerinde yerli halkin fikrine gore ta§a d6nu?mii§ kayik-
larin ?ekilleri varmi?. Fakat bunlann hi? birisi be? tepesi olan kutsal Borus 
dagiyla mukayese edilemez. Unlii yazar Murad Aci: "Her Turk kendi ata-

5 £irim tamirlari. - Abakan, 1982, s. 8. 
6 Hangalov M N. Sbornik so^ineniy. T. Z. - Ulan-Ude, 1960. s. 17-18 . 
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larinin kutsal gordiigii Kaylas, Hantengri, Ucsumer, Borus vs. daglari bilme-
lidir." diye bo§una dememi§tir.7 

Sayan-Altay'daki Tiirk-Mogol halklannda kahraman Kokotay'in mitolojik 
rolii geni§ olarak yayilmi§tir. O, gokyiiziindeki Siriust yildizi (Kokotay yil-
dizi) §eklinde ya§amini devam ettirmektedir. 

Hakas efsanelerine gore Kokotay, Yenisey (Alkim) bolgesinde yetim ola-
rak buyiimii§. Bir gun ilkbaharda Oglahti daginda bir о yana bir bu yana ote-
rek u?makta olan bir turpan* gormii§. Buna ;ok §a?iran Kokotay "Suluhaya" 
kayaliklanmn tepesine qkmi§ ve orada turpamn yuvasini gdrmii§. Bu yuva-
da bir yumurta varmi? ve bu yumurtadan it enigi iiriiyormu§ gibi bir ses ge-
liyormu?. Kokotay bunun turpamn ilk yumurtasi oldugunu anlami§. Qiinkii 
Hakas inancina gore turpamn ilk yumurtasindan "Hubayhus" adli kanatli bir 
kopek yavrusu ;ikarmi§. Turpanlar ilk yumurtasindan Hubayhus'un qk-
masini istemezlermi? ve kendileri yerlermi§. 

Kokotay yumurtayi koltugunun altina siki§tirip llik tutmu§ ve yumurta 
;atlami§. Yumurtadan kulaklan kara olan beyaz kopek yavrusu, yani "Hubay-
hus" gkmi§. Hubayhus biiyiidiigunde ondan ne bir hayvan ne de bir ku§ 
кадр kurtulabilirmi§. Yetim olan Kokotay Hubayhus'un sayesinde varlikli ol-
mu§. Bu kanatli ve olaganiistii olan hayvanin iiniinii duymayan kalmami$. 
Hatta Mogol hanina kadar ula$mi$. Mogol ham Hubayhus'u satin almak i;in 
elgler gondermi?. (^iinkii Mogol haninin (jocugu hastaymi§ ve iyile§mesi i;in 
aslanin kalbine ihtiya; varmi§. Giineyde bulunan ;ollii bolgelerde par^alayici 
ve yenilmez bir aslan varmi§. Onu sadece Hubayhus yenebilirmi§. §arap 
miiptelasi Kokotay Hubayhus'u satmak istemedigini sdylemi§. Daha sonra 
karni tika basa dolana kadar yemi§ ve sarho§ oldugunda zenginlik iqn kope-
gini satmi§. Mogolistan'da Hubayhus'un yendigi aslanin kalbini yiyen $ehza-
de iyile?mi§. Hubayus geceleyin zincirini koparip vatanina donmii?. Orta Ye-
nisey'e yakla§tiginda ii; marala rast gelmi§ ve kendi giicunii sinamak i;in 
bunlan kovalamaya ba§lami$. Kokotay riiyasinda Hubayhus'un ii; sene son-
ra gelecegini ve maral kovaladigim gormii?. О riiyasindan kan ter iqnde 
uyanip Hubayhus'u kar$ilamak istemi? ve onunla Yenisey'deki Hoshor 
daginin yaninda kar§ila$mi§. О "Benim Hubayhus ile kar§ila§tigim yer Hos-
hor olarak adlandinlsin." diye soylemi?. Ondan sonra onlar Tipsey, Hiran, 
Oglahti daglanni ge;erek Karaiyus ve Akiyus nehirlerine kadar ula$mi§lar. 
Yol aldiklan esnada gegikleri doruklara, biiyiik irmaklara Kokotay ozel isim-
leri vermi§. Ka;makta olan marallar Orgiliginek (yavrulu maral) batakligini 
ge;erek Tittigkol'e yakla?mi?lar ve kendilerini korumasi i;in gol tannsma 

7 Murad Adji. Evropa, tyurki. Velikaya Step. - M„ 1998 . s. 15. 
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yalvarmi§lar. Gol tanrisi marallara acimi§ ve onun Hubayhus'u kandirarak 
suyun altma aldigi soylenmektedir. Ofkelenen Kokotay marallara ve 
Tittigkol'iin tanrisina agza alinmayacak sozler savurarak beddua etmi§. 
Kokotay'in ahim alan bu ii? maralin Orgiliginek batakliginin ortasinda ta$a 
donii§tiigii ve canlarimn ise -ii? yildiz- Orion'a (Us Muygah) ge?tigi an-
latilmaktadir. 

Goktanri Kokotay'a kizmi§ ve onu cezalandirmak istemi?. Tittigkol'iin di-
binde bulunan Hubayhus'un canini alarak Orion grup yildizina (Kokotay 
adaylan) donii§tiirmii§. Kokotay atiyla birlikte ta§a donii$erek cam Sirius 
yildizina (Kokotay Qildiz) ge?mi§. Kokotay ati ve kopegi Hubayhus ile birlik-
te omiir boyu ii? marali kovalayacakmi§. О diinyanin son giiniinde yere ine-
cekmi§. Hubayhus "Ahir zaman" geldigi zaman Tittigkol'iin dibinden iirerek 
biitiin Yenisey bolgesine haber verecekmi§.8 

Hongoray'm iinlii kahramanlari hi?bir zaman olmezler. Hakas folklorun-
da kahramanlar oldiiklerinde balbal ta§lara ve kayalara donii$iirler. Canlan 
ise dag tannlanna veya parildayan yildizlara ge?er. "Hubayhus" hakkindaki 
masalla Kirgiz-Kazak folklorundaki "kumay" (Kumayik) masali benzerlik 
gostermektedir. 

Hakaslarda irtoh?in (Ertoh?in) hakkinda efsaneler geni§ bi?imde 
yayilmi§tir. Abakan nehrine yakin Izih daginin eteginde ya?ayan irtoh?in 
buyiik kahramanliklari ve cesaretiyle iin kazanmi§tir. irtoh?in, Izih daginin 
zirvesine ?ikarak §arkilar soyleyerek giinunu ge?irirmi§. Onun §arkilarinin 
butiin bolgede duyuldugu soylenir. irtoh?m'in iki iinlii asil ati varmi§. Yeni-
sey diizliiklerinde uzun siirecek ava ?ikarken asil buyiik atina binermi§, fakat 
Kazir ile Kizire ava ?iktiginda asil kii?iik ata binermi?. Mogolistan'daki (Ha-
ramool) karaca, kulan, ceylanlara sadece irtoh?in'in asil atlari yeti§irmi§. 

Bir gun Mogol haninin oglu Sogdaymirgen ceylan avlayarak avcilik yete-
negini sinamak istemi?. Mogollann asil atlari av yapmaya uygun olmadigi 
i?in o, kiz karde§ini gondererek irtoh?in'nin asil atlanni istetmi§. irtoh?in 
Mogol haninin kizinin guzelligine hayran kalmi? ve bu istegi reddedemeyip 
ku?iik asil' atini vermi§. Buna ?ok sevinen Sogdaymergen ?olde ceylanlann 
pe§ine dii$mii$. Ruzgar gibi ko?an ceylanlara yakla$tigmda yayim germek 
i?in atin dizginini birakmaktan kerkmu§. ikinci ve ii?iincu gunii de dizgini 
birakamami§. Sonra Sogdaymergen atmi ?ok hizli ko§turmaktan korkarak 
geride kalmi? ve ceylanlara ula§amami§. Ofkesini asil attan ?ikararak atin 
ayaklarina demir kostek vurmu§. Ak§amleyin irtoh?in'in asil ati oz vatamna 
ka?maya karar vermis ve ?iti atlayarak Yenisey bolgesine dogru yonelmi§. 

8 Qirim tamirlart. s. 8 - 1 1 . 
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Ama о zamanlarda Yenisey'de yirtici bir boz kurt varmi§. Boz kurt asil atin 
Yenisey'e dogru gelmekte oldugunu fark etmi§ ve kendi kurt suriisiinii top-
layarak onlara §oyle demi§: "irtohgn'in asil ati buraya sag selim ula§irsa 
ba§imiza bela olur. Onu yakalamaliyiz." Kurtlar kosteklenmi? olan asil atin 
pe§ine dii§mii§ler ve onu Tipsey dagi civarmda yakalayip param par<;a etmi§-
ler. Bu esnada irtohgn riiyasinda kurtlann asil atim oldiirdiigiinii gormii§. 
Riiyasindan nefes nefese uyanan irtohgn "ne kadar kotii bir kabus" diyerek 
atim yola hazirlami? ve Tipsey dagina dogru surmii§. Oraya vardiginda yal-
niz kemikleri kalan ktiĉ iik asil atim gormu§. Atin ayak seslerini duyan kara 
kurt, stiriisiine: "Eger irtohgn'in asil ati ya§li kisraktan dogmu$sa onun nali 
ince olacagindan dolayi ta§li yola dogru ka<;alim. Gene kisraktan dogmu§sa 
onun aim ince olacagindan dolayi rtizgara dogru ka^alim. Orta ya§taki kis-
raktan dogmu§sa elimizden hi^bir §ey gelmez." demi§. irtohgn~kurt stirii-
siine ^abucak yeti§mi§ ve bir okla kara kurt hari^ kurt siiriisiiniin hepsini 
oldiirmii?. Hongoray'a dogru ka<;an kara kurdun pe$ine dii§erek kovalamaya 
devam etmi§. Nerede ok atsa oraya ozel bir ad koymu?. Boylece iyus ve Aba-
kan bolgesindeki рек ?ok irmagin ve dagin ismini (Saraga§, Tirge§, Ta§tip, 
Tuim, Birya vs.) irtohgn koymu?. irtohgn kurdu Sayan daginda (giiniimiiz-
de Sayanogorsk) yakalami§. Olecegini anlayan kara kurt onun asil atina 
saldirarak oldiirmii?. irtohgn kara kurdun diri diri derisini yiizmii§ ve bura-
ya "Haratas" diye ad vermi§. Boylece irtohgn me§hur asil atindan da olmu§. 
Matemli irtohgn atinin eyerini almi§ ve kayikla Yenisey'den Abakan'a ge?-
mi$. Kurtlari kovalamaktan ve atlannin iiziintiisiinden bitkin dii§en irtohgn, 
irtag dagina tirmanmi§ ve eyerine yaslanip uykuya dalmi$. Giiniimiizde de 
ayni §ekilde uyuyormu§. Ki$in irtohgn nefes aldiginda Irtag'in ba§inda du-
manin peyda oldugu soylenmektedir. Efsanelerde onun, diinyanin sonu gel-
diginde uyanarak kendi halkini kurtaracagina dair soylentiler dola$mak-
tadir.9 

Bu kahramanin ozel ismi Eski Tiirk devrindeki leksika ile baglantihdir: 
"ir"; erkek, asker, er ve "Tohgn"-"Hiksin" ise yonetimde birinci derecede bu-
lunan handan sonra soz sahibi olan ii<;iincii derecedeki mevki anlamina gel-
mektedir.10 Bu isimle Eski Tiirk devrindeki idealleri tespit edebiliriz. Tarihi 
folklordaki malumatlardan yola gkarak Hakas-Minusin bolgesindeki yerlere, 
daglara ad koyma sisteminin irtohgn'in yonetimi doneminde, yani Eski Tiirk 
devrinde olu§turuldugunu soyleyebiliriz. Kara kurdun sirtlanlik vasfi ile 

9 p r i m tamirlart., s. 12-14 . 
10 Drevnetyurkskiy slovar. L., 1969. s. 598 . 
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men$esini kurtla ba§latan Goktiirk Kaganligi'nin Tiirkleri arasinda genel bir 
ili§ki kurabiliriz. 

irtohgn di$inda diger bir efsanevi kahraman olan iinlii Payanhis'i da 
gosterebiliriz. Payanhis, ordusu Tuima nehri yakininda bulunan Barsbeg'in 
(Pastir Beg) tek kiziymi?. Barsbeg, iyus bolgesindeki halkin yoneticisi ve yi-
ne buradaki biitiin hayvanlarin sahibiymi§. Onun рек ?ok at siiriisii varmi§ 
ve bunlar arasinda muhte§em kara renkli soylu atlar bulunmaktaymi§. Bars-
beg'in atlari Belyo goliinun bulundugu engin diizliiklerde yayilirmi§. At 
siiriisiintin ba§ini kara renkli bir aygir ?ekermi§. Bir giin bu aygir kaybolmu§. 
Aygiri aramaya gkan Barsbeg Akiyus'u ge?erken onu bir dagin tepesinde 
gormii$. О giinden itibaren bu dag "Izihtag" diye adlandirilmi?. Barsbeg 
aygiri alip geri gotiiriirken ormanlikta balta sesi i$itmi§. Qam kesen iki ki§i-
yi gormii? ve ?ami nign kestiklerini sormu?. Onlar §oyle cevap vermi$ler: 
"Sana tabut yapiyoruz.". Bu iki ki§i Izihtag'in tannlari imi§. Onlarin soyle-
diklerinden miiteessir olan Barsbeg kisa bir siire sonra vefat etmi§. Ba-
basinin oliimiinden sonra yonetimi Payanhis eline almi§. 

Kuznesk daginin kuzeyinde yer alan Kiya nehri boyunda Kalmaklar diye 
bir halk ya$armi$. Kalmaklar halkmda me?hur bir at hirsizi olan Hulatay 
(varyantlan: Haratay, Alasaashan) diye bir ki§i varmi§. Bir giin Hulatay'in 
ba§inda bulundugu hirsizlar (bazi kaynaklarda Mogollar denir) iyus bolgesi-
ne gelerek buradaki at siiriisiinii ?almi§lar. Payanhis atlilan ile birlikte on-
larin pe§ine dii$mii$. Hava дэк sicak olmu$ ve Payanhis rahat nefes alabil-
mek ign zirhinin yakasim agni$. Pusuda yatmakta olan Hulatay zirhini gi-
yerken Payanhis'in boynundan yayla vurarak yaralami?. Payanhis yere dii§er-
ken atlilar tarafmda tutulmu? ve geri donmek zorunda kalmi§lar. Kanlar ign-
de kalan Payanhis Karaiyus bolgesine dogru gitmi?ler. О isminin Hongoray 
tarihinde unutulmasini istemez ve Ыгдэк gol ile sulara Harakol, Tegrekkol, 
Targicul suyu gibi adlari koymu$tur. 

Payanhis Akiyus nehrine geldiginde artik takatten tamamen dii$mii$. 
Olmek iizereyken bir siganin onun kanini igigini gormii§, onu yakalayarak, 
ayagini kirmi§ ve "Benim gibi sen de eziyet ?ek!" diyerek birakmi?. Lakin 
ayagi kirilan si<;an 61memi§, yakinlanndaki bir bitki kokiinii yiyerek iyile§mi§ 
ve tekrar Payanhis'in akmakta olan kanini i^meye ba§lami§. О zaman Pa-
yanhis bugiinkii Hakaslarin adini unuttugu bu bitkiye yakla§mi§. Bu ii? bo-
gumlu ila? otu (us Puunnig ah ot) imi§. Payanhis bu bitkinin kokiinii yedigi 
zaman yarasi iyile§mi§ ve akmakta olan kani da durmu§. Onun oleyazdigi bu 
yer bugiin Harapulun (Karabulu) olarak adlandinldigi bilinmektedir. 
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Bu biiyiik yaradan dolayi halsizle§en Payanhis, Orlan (Son Suyu) nehrine 
ula§tiginda bir agacm dibinde uykuya dalmi§. О esnada Abakan. tarafindan 
gelerek atlarini aramakta olan irtohgn Payanhis'a rastlami§. Uykuda olan bu 
ay yiizlii giizel kizin etegini siyirarak tecaviiz etmi§. Qilgina donen Payanhis 
ona: "Kurtlar senin kara asil atlarini yesin! Senin neslin ?irkin olsun! Mey-
menet suratli ve burunlari dana burnu gibi olsun!" diye beddua etmi§. Bu 
beddua yiiziinden irtohgn'in neslinin yiiziiniin yassi oldugu anlatilmaktadir. 

Payanhis utancindan insanlardan uzakla§arak Oglahti dagina gidip gizlen-
mi§. Dogum zamani geldiginde Yenisey boyuna inerek orada dogum yapmi§ 
ve bebegini hu§ agacinin kabugundan yapilmi? olan kayiga koyarak suya 
birakmi§. "Barsbeg'in nesilleri olmesin, her zaman ?ogalsin!" diyerek kendi-
sini de suya atarak oldiirmii§. Bazi kaynaklarda ise Payanhis dii§manlarla sa-
va§irken oldiigii ve cesedinin Okistigey dagina gomiildiigii beyan edilmekte-
dir. Payanhis'in ?ocugunu nehirden Hurhun (Tahtar) ve Huban adli iki kar-
de§ alip ?ikarmi§lar. Bu iki karde§ Yenisey civarindaki Sarago§ adli yerde 
ya§iyorlarmi§. Qocuga Huban bakip biiytitmii§. (^ocugun kii?iikken sa?i ol-
madigi i?in ona "Hooh" (Kel) diye takma ad vermi§ler. Bu ?ocuktan giinii-
miizdeki Kokovlarin nesli tiiremi§tir.n 

Payanhis hakkindaki efsane Kokovlar boyuna ait "Sohhilar"in soyunun 
yerli oldugunu dogrulamaktadir. Rus resmi yazili kaynaklarinda "Kuban nes-
li" olarak yazilidir. Kuban'in karde?i Tahtar bugiinkii "Tatarov nesli"nin atasi 
olabilir. Bu nesil Hakaslarda Burut (Purut) olarak adlandirilmaktadir. Folk-
lor ve yazili belgeleri mukayese ettigimizde Sohhi ve Burut boylarinin men-
§ei benzerliklerinin oldugu fark edilir. Payanhis'in kargi§i yiiziinden Burut-
lann yiiz itibariyle Mogollara benzedigi soylenmektedir. Hongoray'in eski 
yerlilerinin sari irka mensup olduklanni, bununla birlikte Kirgizlardan bah-
seden Dogu kaynaklarinin bilgileriyle benzerliklerini gorebiliriz. Siyah renk-
li Izihat ve iyus bolgesinin atasi Barsbeg eski Kirgizlarin totem hayvani olan 
Pars kiiltiiniin yansimasini belirtir.12 

Abakan bolgesindeki Uybat'ta dogan Porahazra (beyaz buzagi) adli kah-
raman bir <pocuk hakkinda da (bazen Alairt, Akkomek de denir) efsane 
vardir. O, diger kahramanlardan yaramazligi ve gii?liiliigiiyle ayrilirmi§. Cu-
ma giinleri (Sarsih Kiin) onun annesi kaymaktan "pothi" (botko) yapiyor-
mu§. Porahazra uzaklara gezinti yapmak i?in hazirlanmaya ba§lami$. Eski 
gelenek goreneklere gore haftanin ii?uncii giinii sefere ?ikan ki?i musibete 
ugrarmi§. Annesinin kar?i olmasina ragmen "Tannnin biitiin gunleri ayni-

11 Butanayev V. Ya., Butanayeva i. I. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996 s. 41 -43 . 
1 2 Hudyakov Yu. s. Kirgizt na prostorah Azii. - Bi?kek, 1995. -s. 11-29 . 
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dir." diyerek yola ;ikmi$. Oglunu kararindan caydiramayan anasi pi$irmekte 
oldugu botkodan tabaga koyarak eyerin terkisine baglami§. Porahazra Sahsar 
dagina tirmanirken Izih dagindaki dii$man ordusunu gormii§. Huyuligtag 
daginin tepesine in$a edilmi§ kalelere gizlenmi? dii§man askerleri halki de-
vamli oka tutuyormu§. Ofkelenen Porahazra'nin attigi ok Izih dagmi delmi?. 
Okun isabet ederek yiktigi kaya "Porahazra Atkan Hayazi" (Pora Hazra'nin 
attigi dag) olarak adlandirildigini bilmekteyiz. Dii?man ordusu korkup boz-
guna ugrami§ ve Porahazra onlarin pe§ine dii§mii$. Porahazra asil atiyla Ti-
reng nehri membasindan, -Izih daginin kar$isindan- Abakan nehrine dogru 
si;rami$. Asil at hopladigi zaman on ayaklari karada, arka ayaklan suda 
kalmi$. О anda eyerdeki sicak botko atin sagrisina dokiilmii? ve at §aha kalk-
mi§. Porahazra attan dii§er dii$mez dii§man askerleri ;evresini sarmi§lar. 
Dii§man askerlerine biitiin giiciiyle kar§i koymasina ragmen canini kurtara-
mami$. Dii§man hiikiimdari Moolhan, Porahazra'nin gogsiinii han^erle 
yardiginda tiiylii bir kalbinin oldugunu gormii§. Hakaslar hi;bir §eyden ;e-
kinmeyen, cesur insanlara "kalbi tiiylii kahraman" (tuktig Curek) demekte-
dirler. Boyle deyim Tann Dagli Kirgizlarda da mevcuttur ve gozii kara, cesur 
insanlara "kalbinde tiiyii var" denmektedir. Giiniimiizde de Tirengozon neh-
ri bolgesinde Porahazra'nin canimn dag tannlannin ruhlanyla beraber oldu-
gu soylenmektedir.13 

Oklann u;u§tugu, kanin govdeyi gotiirdiigu sava§larin oldugu bu donem-
de Tabat nehrinin bulundugu bolgede Pol;ek (Boltiiriik) adli §ohretli bir kah-
raman ya$armi§. Onun karisi ile ;ocugu dev gibiymi§. Tabat nehrinin yukan 
kismi ile etrafindaki ;ollerde avcilik yaparmi§. Giiniimiizde bu bolgedeki 
daglar "Polfektat" diye adlandinlmaktadir. 

Pol;ek'in giujlii kuwetli bir pehlivan oglu varmi$. Bir giinii batakliga 
dti$en bir bogayi dokuz erkek gkarmaya zorlanirken onun oglunun tek eliy-
le boganin boynuzundan tutarak onu gkardigi biitiin Abakan bolgesine du-
yulmu§. 

О donemde Abakan nehrinin yukan kisminda Sanglar boyundan Qalbart 
adli bir kara §aman ya§armi§. Onun dokuz babinin birisi tun;tanmi?. £al-
bart, Pol;ek'in §ohretini kiskanmi? ve ona kendi giiciinii gostermek iqn 
giire§e ;agirmi§. (Jalbart Tabat bolgesine gelmi§ ve ku?agini baglayarak 
giire$mek i;in meydan okumu?. "Yenilen taraf bogalanni yenen tarafa vere-
cek." diye §art koymu§lar. Ewela Qalbart Pol;ek'i kaldinp yere vurmasina 
ragmen Pol;ek'i yikamami§. Bu defa Pol;ek (^albirt'in kemerinden tutup 
kaldinp yere vurarak kaburgasini kirmi$. Bu giire§ten sonra Pol;ek ve onun 

^ tyrim tamirlari. s. 6 7 - 6 8 . 
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boyunun iinii etrafa yayilmi§. Maglup olan Qalburt bunu kendine yedireme-
mi§. Evine donmii§ ve "Nasil o?iimii alirim?" diye kara kara du$iinmii§. 9 
gun 9 gece §aman gii?lerini toplayarak tun? babiyla duayla tazarru ettigi za-
man bu dua Pol?ek'in yiiregine i§lemi§ ve onu oldiirmii?. 

Bu esnada Pol?ek'in babasi avdan eve donerken Silbertag'da ii? geyik gor-
mii§. Altin boynuzu ve ii? yavrusu olan geyigi hi? dii§iinmeden okla vurarak 
6ldiirmii§. Bu olaydan sonra rahatsizlanan Pol?ek'in babasi eve gelirken Pol-
?ek daginin tepesinde can vermi§. Altm boynuzlu geyik kahramanin 
caniymi§. Yani Pol?ek kendi okuyla kendini 61diirmii§. 

Kahramanin karisi kendine en yakin iki ki§iyi kaybetme kaygisina daya-
namadan kendini kayadan birakmi§. Onlarin cesetleri Pol?ektag'da 
(bugiinkii Tabat koyii) gomiiliidiir. Boylece Qalbart §aman biiyiimekte olan 
Pol?ek'ten intikamini almi§.14 

(^albart'in ailesi biiyiikmii§, dokuz oglu varmi§ ve hepsi de evliymi§. Bir 
sene ki§ mevsimi ?ok uzun siirdiigiinden kitlik ba§ gostermi§. £albart kendi 
Sarig boyunu bu tehlikeden kurtarmaya karar vermi? ve onlan evine davet 
ederek virt ?ekmi$. О virt ?ekmeden once akrabalarini: "?adirin tiindiigiin-
den (iizerindeki delikten) ?am fistigi yagacak, dua okununcaya kadar hi? 
kimse onlara dokunmasin" diye uyarmi?. Tayga ormanliginin rizki yagarak 
evin i?i ?am fistigiyla dolmu§. Kii?iik gelini dayanamadan bir ?am fistigini 
eline alarak agzina koydugu zaman eve hizla giderek ?amini ve fistiklan 
tundiikten u?urmu§, £albart'in viicudu, babi ve sopasiyla beraber kayaya 
sert bir §ekilde ?arparak olmii§. О kayada §imdi de Qalbart'in viicudunun 
?arptigi yerde leke varmi§. О andan itibaren bu kaya £albart adlandirilarak 
Sang boyunun mabedi olmu§.15 

Dokuz bapli biiyiik §amanlar ?e§itli efsanelerde, hatta kahramanlik des-
tanlarinda da yer alirlar. Hakas folklorunda ba§ §aman olarak Palabanham 
(Palabar, Palagir-Ham, Paramonhom) zikredilir. Mesela; "ak gozlti acayip-
ler"e dair efsanede dokuz bapli Palabanham onlarin oliimiinii onceden 
soyler. "Harasarig" adli efsanede dokuz bapli Palagirham adli §aman kadin 
£e?ek iilkesinde virt ?ekerek dua okurmu?. Ornek: "Sigda ve Sibi" efsanesin-
de Moolhan'in hizmetinde Palamorham adinda dokuz bapli biiyiik §aman 
varmi§.16 "Palaban" diye adlandirmanin ozel bir anlami olabilir. Bu Eski Tiirk 
devrindeki "barman" Budda brahmam'ndan gelmi§ olabilir.17 Budizm'in Ye-

1 4 A. M. Sagalakovdun bildiruiisu, 1913-е. tuulgan, sariglar uruusunan, Ust'-Kandirla ayili. 
1 5 Sazanakova Kcxjitanin bildiruiisu, 1913-c . tuulgan, beltir uruusunan, Arbati ayili 
16 Butanayev V. Ya., Butanayeva i. 1. Hooray fonnm torelleri - Abakan, 1 9 9 6 s. 12, 56. 

17 Drevnetyurkskiy slovar. - L., 1969 . s. 84 . 
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nisey'e yayilmasi Kirgiz Devleti devrine ait yazili kaynaklarda ve arkeolojik 
malzemelerde yansitilmi§tir. 

Bazi iinlii §amanlar kendi topraklarmi Mogollardan korumak ign sava§a 
katilmi§lardir. Uybat'm yukansindaki iinlii §aman Ep^eley'in (Hazira Puga, 
Puga Moke, Hazira Pugur) ordusu varmi§. Bir giinii Tom nehri tarafindan 
dii§man ordusu taarruza ge?mi§. Ep^egey ogullari ve yegenleriyle beraber 
onlara saldirmi§. Dii§mani iki taraftan sarmi§lar. Yegeninin tesadiifen attigi 
ok Epgeley'in gogsiinii delmi?. Dii$man askerleri yenildikten sonra ?amanin 
cesedini yiiksek tepeye gommii?ler. Burasi daha sonra Ep^eleytahsil (Ham-
tahsil $amanin Beyaz Dagi) olarak adlandirilmi§. Epgeley'in ogullari ta$ 
siitunlar dikmi§ler ve onun iizerine ta$ tabutu yerle§tirmi§ler. Dag eteginden 
tabuta kadarki yola ta§ merdiven yapmi$lar. Ep^eley olmeden once ogullanna 
sag elinin i?aret parmagini keserek kendine ok degdigi yere gdmmesini em-
retmi§: "Eger benim bir senelik anma yemegimde (yog a$i) i§aret par-
magimin gomiildiigii yerde hu§ ormani yeti$irse о zaman Hakaslar buraya 
omiir boyu oturacaklar, eger yeti$mi$ olan orman yok olursa о zaman Hakas-
lar burada ya$ayamazlar." demi§. Bir sene sonra Ep^eley'i anmaya gelen in-
sanlar gozlerine inanamayip kesif bir ormanla kar§ila$mi§lar.18 Ep^eley'in 
nesilleri Abcilayevler olarak adlandinlip, Tomsagay boylanndan olduklan 
malflmdur. 

Hakaslardaki §amanizm yiizyillar boyu devam etmektedir. Kirgiz Ka-
ganligi Devrindeki £in alimleri §oyle yazmi?lar: "Ruhlar ign tarlada hayvan 
keserler.19 §amanlarim "gan" (kam) olarak adlandinrlar." Sayan-Altay halk-
larinda §amanlar bugiin de "Kamdar" (Kamnar) diye adlandinlmaktadir. 
Onceleri halki bunlardan farkli gormek ign ise halk "hal" diye adlandinhrdi. 
Kamlar "Pugdurhami" iist tabakadakiler, "Pulgoshomi" orta tabakadakiler, 
"<;alangkler" alt tabakadakiler veya cahiller olarak ii<; basamaga aynlmi?tir. 
Hanlarin yamnda kayiptan haber alarak, hiikiimdarin kaderini onceden 
soyleyen ?amanlar da varmi§. Askerler arasmda "Qaahami" (Asker §aman-
lari) sava§ zamaninda casusluk yaparak sava§ sonucunu onceden soyleyebil-
mi§ler. 

Sartakbay, Kokotay, irtohgn, Payanhis vs. kahramanlarin mitolojik §iirsel 
rolleri sadece Hakaslarin degil, Sayan-Altay'in diger halklannin da tarihi ve 
kiiltiirel miraslannin onemli katmerini olu$turmaktadir. Hakaslarin hafiza-
sirda Barsbeg $6yle bir yer eder: 711'de Goktiirk Kaganligi ile yaptigi sava?-
ta olen Kirgiz Kaganligi'nin yiice kaganidir. 

Hakas (onmn kip-foohtart. - Abakan, 1990 . s. 153-154 . 
Bifurin N. Ya. Sobranie svedeniy о narodah, obitavfih v Srtdney Azii v drevnie vremena. Т. 1, - M. -

L.. 1950. s. 353 . 
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2.2. Mogol istilasi Donemindeki 
Efsanevi Kahramanlar (XIII-XVI ) 

Mogol istilasindan sonra Kirgiz Devleti'nin yikilmasini anlatan onemli ta-
rihi folklor eserlerinin i?inde Kotenhan ve Akkobok hakkindaki efsanelere de 
rastlamaktayiz. Gtiney Hakasya'da iinlii Kdtenhan'in Kirgizlarin son ham ol-
dugundan bahsedilmektedir. Onun ordusu Abakan bolgesine yerle§tigi (bazi 
kaynaklarda Yenisey bolgesindeki Koten pinannda) anlatilir.20 Kirgizlar 
bagimsiz ve politik hiikiim siirmu§lerdir. Etrafindaki halklar Kotenhan'in 
yonetimine tereddiitsiiz itaat etmi§ler. Her sene "Tunayran" adli bir yaz bay-
raminda, Kotenhan ii? ?e§it yari§ma diizenlermi?. Bunlar: "margi tasti" (agir 
ta$ kaldirma), giire§ ve ok?uluk yari$malaridir. Ondan sonra yari§mayi kaza-
nanlara Tabat nehrinden ve Kotenhan ordusundan Yenisey'e kadar ve oradan 
da geri at yari§i diizenlermi§. Yari§ma sonunda kolla dovii? yapilirmi§. Hi? 
bir kahraman Kirgiz haninin giicii kar$isinda direnemezmi$. 

Ya?lanincaya kadar Kotenhan yalniz ya§ayarak devleti bizzat kendisi 
yonetmi§. ^iinkii о dev gibi biiyiik oldugu i?in ona uygun e§ bulunamami?. 
Bir giinii onun yanindaki insanlar toplanarak Kotenhan'a gidip: "o bizim 
hiikiimdarimiz! Senin gen?ligin geride kaldi, ama senden sonra senin i§leri-
ni yapacak, yerine gececek varisin yok. Begendigin kizlari se?. Senden sonra 
da senin gibi gii?lii hiikiimdarimizin olmasini isteriz." diye ricada bulunmu?-
lar. Bunu kabul eden Kotenhan'a uygun gdrdiikleri 30 kizi getirmi§ler. Han 
onlarin arasindan sadece dokuzunu se?mi§. Onlari orduya yerle?tirerek en 
nefis yemekleri vermeye ba§lami§ ve Kotenhan onlari gizlice izlemeye ba§-
lami§. Onlarin arasindan birisini begenmi§. (^iinkii onun i§edigi yeri ?ukur 
yaptigini goriip, onun rahminin miikemmel oldugunu anlami§ ve "Bu gii?lii 
kadin benim dengimmi§." demi?. Kotenhan'in evlendigi kadin Modar boyun-
danmi§, Akkobok (kobiik) adli bir ?ocuk dogurmu? ve Yenisey'in obiir ta-
rafinda ya§iyormu§. 

Bir zaman sonra Kotenhan'in ?ocugu olmu§. Admi "Akkokmergen" koy-
mu§. Bu ?ocuk babasi gibi pehlivan oldugu halde, babasi gibi kurnaz degil-
mi§ ve saf birisiymi§. О donemde Modarlarda cimri, kiskan?, a? gozlii olarak 
bilinen "Kormeges" adli bir yonetici ya§ami§. O, Yenisey'in sol kiyisindaki 
halki istila etmek istemi§ ve Kirgiz topraklanndaki ne gibi olaylar oldugunu 
dikkatli olarak seyretmeye ba§lami§. 

Bir giinii Kormeges Madar vezirleriyle Kotenhan'a misafirlige gitmi§. 
Kirgiz ham kansimn akrabalanni giileryiizle kar?ilami§ ve biiyiik eglence 

98 Butanayev V.Ya., Butanayeva i. 1. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1 9 9 6 . s. 127-128. 
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diizenlemi§. Modarlar Akkokmergen'i oldurerek yerine Akkobok'u Kirgiz-
lann yoneticisi yapmak istemi§ler. Kotenhan'in oglu safligi yiiziinden gafil 
bir vaziyette i;ki i;ip zil zurna sarho§ olmu§ ve uykuya dalmi§. Yanindaki 
muhafizlar da bedava bulduklan Modar §arabini i;ip kendilerinden ge;tikten 
sonra dagilmi$lar. Akkokmergen'in yaninda karde§i Akkobok kaldigi zaman 
Kormeges ona Modarlar tarafina ge;mesi i;in kandirarak kabul ettirmi§ler. 
Ona: "Eger Akkokmergen'i oldtiriirsek ya§li Kirgiz haninin yerine han, yani 
Kirgiz Devleti'nin padi§ahi sen olursun." demi$ler. О zaman uyumakta olan 
Akkokmergen'i atin kuyruguna ipek iple baglami§lar ve Yenisey bolgesine 
dogru suriiklemi$ler. C^ektigi aciya dayanamayan Akkokmergen: "Bana bu 
kadar eziyet ;ektirmeyin, gzmemin koncundaki bi;agi alip, beni oldiirun" 
diye yalvarmi§. Modarlar onun dedigini yapmi§lar.21 

Akkokmergen'i oldurdiikten sonra Kormeges askerleriyle Tabat nehri 
yanindaki Kotenhan'in ordusuna saldirmi§. О anda Kotenhan Abakan'dan 
uzak bir yerdeymi§. Uzaktan Es nehri yakinlannda aglayan kadmlann, bagi-
ran erkeklerin sesleri duyulmu§. <£ok ;etin bir sava§ta Kirgiz ham Modarlann 
askerlerini yok etmi§. Bu sava§ta Kormeges yaralanarak Modar topraklanna 
ka;mi§ ve orada olmii§. Akkobok ise hanin tehewtiriinden ka;arak sak-
lanmi§. Bu dag sonra "Akkomiktag" olarak adlandirilmi$. Hanin ofkesinden 
ka;an iivey ;ocuk yolda egesini dii$urmii§. Altinkol'iin yakinlanndaki Runik 
yazili dortgen ta§ "Akkomikotihtazi" (Ak Kobdk'iin ;akmak ta§i) olarak ad-
landinlmaktadir. Akkobok gizlenmi§ ve Sayan'in ileri taraflannda ya§ayan 
Mogol hanina hizmet etmi§. Kisa bir sure sonra biiyiik bir belaya du;ar olan 
Kotonhan da vefat etmi§. Onun cesedi Tabat nehri kiyisindaki biiyiik mezar-
lann birine gomiilmii§. Yoneticisiz kalan Kirgiz halki Akkobok'tin yardimiy-
la saldinya ge;en Mogol haninin taarruzuna kar§i koyamami§lar ve yoneti-
mini kabul etmek zorunda kalmi$lar.22 

Ba$ka bir efsanede ise Kuzey Hakasya'daki Kotenhan'in Akiyus nehri 
yakininda "Ospatag" adli bir yerde ya§adigi soylenmektedir. Sonbaharda iyus 
bolgesine "Seet" iilkesinden bir pehlivan kiz gelmi§. O, Seet adli yere i§edi-
gi zaman kdpiiguyle beraber tav§an kadar olan ;ocuk dogurmu? ve adini Ak-
kobok koymu§. Akkobok kahraman iyus bolgesinde ya§ami§. 

Kotenhan avcilik yaparken Seet iilkesinden gelen kahraman kizin i§edigi 
yerde insanlan ?a§irtan ;ukurun meydana geldigini gormu§tii. Fakat Kirgiz 
halki Kotenhan'in fikrini desteklememi§ler. (^iinkii onun vezirleri buna katil-
madiklarini agk;a bildiremezlerse de "Atalanmizin soylediklerine gore soy-

2 1 Butanayev V. Ya., Butanayeva I. i. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996 s. 9 0 - 9 1 . 
2 2 firim tamirlan. - S .24-27 . 
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lularin ?ocugu akilh, soysuzlarin ise akilsiz olur" demi§lerdi.23 Bu kadindan 
Kotenhan "Hangis" ve "Mangis" adli iki ?ocuk sahibi olmu§. Onlar babasi gi-
bi pehlivan; fakat akilsiz ve saf olarak yeti§mi§ler. 

Kotenhan av yaparken Akkobok ile bulu$mu?. Akkobok, Kirgiz haninin 
adini begenmemi? ve onu "Kat?a" diye azarlami?. Kotenhan evine iizuntulii 
olarak doniip ogullanni intikam almak i?in gondermi$. Fakat onlar safliklan 
yiiziinden 6lmii$ler. Akkobok, Hangis'in agzini agp "bu atilan oku di§lerin-
le iyice lsiracaksin" diye israr etmi§. Mangis'i ise Saraskol'e gomiip boynuna 
kadar buz dondurarak ba§im kesmi§. 

Bu kara haberi duyan Kotenhan mizrak miisabakasinda Akkobok'tin 
zirhini mizrakla delerek oldurmii?. Kotenhan Kirgizlarin son ham idi. О 61-
diikten sonra Kirgizlari Mogollarin zapt ettigi soylenmektedir.24 .. 

Kotenhan hakkindaki tarihi folklorik bilgiler XIII. asirda Kirgiz Devle-
ti'nin Mogollar tarafindan istila edildigini yansitmaktadir. Mogol ordusuna 
Cagrilan Kirgizlarla birlikte me§hur hiikumdar Kotenhan hakkindaki efsane-
ler Tiirk-Mogol diinyasinda geni? ol^iide yayilmi§tir. O, Kip?aklar sayesinde 
Misir'in Tiirk-Memliikliilerine de yayilmi§tir. XIII. asirdaki Misir yazili bel-
gelerinde Tatar boyundan gkan Akkobiik'iin Kip?aklardan gkan Kotyan-
han'in Mongu§ adli oglunu mizrak miizarekesinde oldiirdiigii anlatilmi?. 
Kotyanhan asker toplayarak Akkobok'ti maglup etmi$. Onun da derhal Mo-
gollardan yardim isteyerek tekrar saldinya gegigi anlatilir.25 Kotenhan ve 
Akkobok hakkindaki efsaneler Sibiryah Tatarlarda, Teleut, Altisar ve Tann 
Dagli Kirgizlarda geni§ olarak yayilmi?tir.26 "Beyaz koptik i§eyen kadmla ev-
lenme" konusu Kirgiz boyuna giren, bugiinkii Yakutlarin atalanndan birisi 
olan Eles hakkindaki efsanelerde de mevcuttur.27 

Folklorik kahraman Kotenhan'm gergek ismi Kuzey Hakasya'da kelime-
nin manasini dtizeltmek amaciyla "koton" kelimesinin "kal?a" anlamina gel-
memesi i?in degi?tirilerek "kogmhan" dendigi soylenmektir. Bu bakimdan 
bazi ara$tirmacilar folklorik kahramani Kiigimhan ile kari$tirilmaktadirlar.28 

Akkobok'un efsanevi adi Giiney Altayhlarin kalabalik boylanndan birinin adi 

2 3 Hakas fonnm kip-foohtari. - Abakan, 1990. s. 170. 

p r i m tamirlan. s. 35 -39 . 
2 5 Urman<;eev F. Geroifeskiy epos tatarskogo naroda, - Kazan', 1984. s. 141 -142 ; Murau Adji. Pohn' 

Polovetskogo polya. - M., 1994 . s. 302 . 
Radloff V. V. Obraztsi narodnoy literaturi tyurkskih piemen Yujnoy Sibiri i Djungarskoy stepi. - SPb. 

д . 1. s. 2 0 4 - 2 1 2 ; - SPb, 1872 . 4 .4 . s. 4 5 - 0 5 8 , 1 4 2 - 1 5 2 . 
2 7 Gogolev A. I. Yakuti (problemi etnogeneza i formirovaniya kul'turi). - Yakutsk, 1993. s. 118. 
2 ® Ungvitskaya M. A, Moynoga$eva V. E. Hakasskoepoetifeskoe tvorfestvo. - Abakan, 1972. s. 168. 
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olan "kobok" etnoniminin kokeninden kaynaklanabilir.29 Fakat Kirgiz Devle-
ti'nin padi$ahinin halk arasinda ni?in naho§ isimle anildigi belli degildir. 
"Kobiik" ismi biiyiik ihtimalle tekrar canlanmakta, ortaya ?ikmakta olan ha-
yatin giiciinu belirtmektedir. Folklorik eserlere gore kopiikten ?ocuklar mey-
dan gelirmi§. Tanri Dagli Kirgizlarda da buna benzer efsanelerin her zaman 
soylendigi bilinmektedir. 

Kirgiz Devleti doneminde Yenisey bolgesindeki Oglahti daginda Tulcubay 
adli bir kahraman ya§armi§. Onun ordusu "Turaligaas" adli yerdeymi? ve Og-
lahti dagina savunma siperleri (Tulcubay Sveezi) yaptirmi§. O, ordusu Aba-
kan'daki "Uytag" daginin etegindeki Uzum adli yere yerle§en Kirgiz Devle-
ti'nin hiikiimdannin yonetimi altindaymi§. Tulcubay ?ok iri oldugu i?in onu 
hi? bir at ta§iyamazmi§ ve о her zaman yiiriimek zorunda kalirmi§. 

Bir giinii Kirgiz bolgesinde bogiirdiigii zaman evleri, aga?lari yikan biiyiik 
mavi bir boga (Alpkokpuga) ortaya ?ikmi§. Onu hi? bir avci vuramami§. 
Onun Kirgiz haninin ordusuna yakla$tigini duymu§lar ve Kirgiz halkinin 
ham el?ilerini gondererek TUlcubay'a ba$ vurmak zorunda kalmi$. Kahraman 
bu korkun? hayvanla teke tek vuru?mak i?in meydan okumu§. Yedi gun 
siiren azimkarane miicadelede mavi boga yenilmi§. Miicadelenin ger?ekle§-
tigi Aksaba adli yerde daglar ta§lar par?alanmi§, ormanlar yikilmi§ ve burasi 
?iplak tarlalar haline gelmi?. Bu garip boga Kunya (Kunutag) daginin etegin-
de oliip "Pugatas" adli ta§a donii$mii$. Bu ta§ Uzun zaman boyu Tulcubay'in' 
kahramanligini hatirlatirmi§. Tulcubay Kirgiz kaganinin ona sundugu altm 
ve giimii§ii reddederek evine donmii?. Fakat mavi bogayla olan miicadelede 
aldigi agir yaralardan dolayi iyile$ememi§ ve 6lmii§. Kirgizlarin biiyiik kah-
ramanimn oldugunu Mogollar da duymu?. Mogollar bu firsattan yararlana-
rak gii?siiz kalan Kirgizlari kolayca i§gal etmi§ler ve halki esir dii§iirerek Der-
bet (Torbet) adli yere gotiirmii§ler. Yoldayken Kirgizlari ge?itlerde tekrar sa-
yarlarmi§. Bu olaylarla ilgili Sayan-Altay'in ge?itlerinde sayi ta$lari (halk 
agzinda "tas tastaan pil" denir) meydana gelmi§. Bu ta§ yiginlanna halk ara-
sinda "Kirgiz ta$lari" denilmektedir. 

Mogollarla olan sava§ta Hilcubay'in kansi Sagirhaya dagindaki bir maga-
raya gizlenmi§. O, hamileymi§ ve ?ok ge?meden (^abicak ve Qabmday adli iki 
?ocuk dogurmu?. Bu ?ocuklardan bugiinkii Hakaslardaki "Kirgiz" boyu tiire-
mi§.30 

2 9 Potapov L. R Etniijeskiy sostav i proishojdenie altaytsev. istoriko-etnografifeskiy oferk. - L., 
1969. s. 23 . 
Butanayev V. Ya., Butanayeva i. I. Hooray fonnw torelleri - Abakan, 1996 s. 2 3 - 2 4 . 
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At siirusiiniin koruyucusu olan (Vuh) Tulcubay'in asil ati (Maganat) 
biitiin hayvanlarla birlikte Derbet bolgesine g6tiiriilmii§. Mogollar ka<;masin 
diye asil atin ayaklanna demir kostek vurmu?lar. Fakat kahramanin asil ati 
kosteklenmesine ragmen kendi yurduna ka?mi§. Asil at Oglahti'daki daga 
(Maganat^oli) kagm§. Kahramanin asil ati suya sahibinin gittigi yoldan gi-
dermi?. Asil at suya giderken onu Koybal boyundaki Haydinglar gormii§ler. 
Onlar ozel bir yol yaparak kahramanin asil atina yakla§mi§lar ve okla oldiire-
rek etini yemi§ler. Haydinglar yaptiklari bu cinayetten otiirii ceza <;ekmi§ler. 
"Izihlar"in koruyucu ruhlan "Haraanalg"ni (ф?ек hastaligi) musallat ettigi 
zaman Yenisey'in sag kiyisindaki Koyballann hepsi olmii§.31 

Tulcubay hakkindaki efsanelerde Hongoray'da XIII. asirdaki Mogollann 
istilasindan XVIII. asrin ba$ina kadarki olaylar yansitilmaktadir. At 
"Izihlar"in kiiltii Kirgiz Devleti'nin doneminde de bilinmekteydi. 

Aynca folklorik kahramanlardan Hongoray'in iinlii kizlarindan Abakay-
pahta'yi da belirtebiliriz. Giizel Abakaypahta, Abakan bolgesinde ya§ami§ ve 
daha kiigik ya§ta iken Agkemergen (Agr, Agrgias, Hayirgas olarak da 
soylenir) adli babayigit bir delikanliyla ni?anlanmi§. 

Bir giinii Kara Mogolistan'dan Mogol §ehzadesi Hurguntayci'nin yonetti-
gi ordu gelmi§. O, evlenme toreninden once "Teengk" (Kiz oyunu) yapilir-
ken Abakaypahta'yi tutkun edip Mogolistan'a gotiirmii§ler. Abakaypahta 
esir iken Mogol hanzadesine Ahtasa, Koktasa adli iki g>cuk dogurmu§. O, bir 
firsatini bulup gxuklarini kaderleriyle ba§ba§a birakarak kendi vatanina 
ka?mi§. Mogol haninin asil atina binen Abakaypahta Yenisey'i yiizerek ge?-
tikten sonra dinlenmek ign kiyida mola vermi§. O, evlendiginin alameti olan 
ikiye oriilmii? sa^lanni fozerek kizlar gibi kii<;iik oriikler ormii§. О esnada 
nehrin obiir tarafindan Hurguntayci ile takipgler gelmi?ler. Mogol hanzade-
si Kemsug Yenisey nehrini yiizerek ge?ememi§ ve Abakaypahta'ya "Geri don! 
Bizim altinimiz, giimii§iimiiz рек <;oktur. Aynca bir de gxuklarimiz var!" de-
digi zaman Abakaypahta Mogollara: "Cocuklarim Ahtasa ile Koktasa'yi suya 
birakirsaniz, ben geri donerim" diye §art ko§mu§. Hurhuntayci bu §arti mec-
buren kabul etmi§. Qocuklan Yenisey'e daldigi zaman Abakaypahta: "Qocuk-
lanm benim halkima dii§man olacaklardi. §imdi de onlar yok, yalniz kaldim, 
halkima donebilirim" demi§ ve asil atina binerek halkina dogru ko§turmu§. 
О esnada Agrkemergen ni§anlismi beklemeyip Abakaypahta'nin kiz karde-
§iyle (Pastizibaldizi) evlenmeye karar vermi§. Gelenek goreneklere gore ab-
lasi oliirse, kiz karde?i ii? yil sonra eni?tesiyle evlenebilirmi§. Esir hayatin-
dan kurtulan ni§anlisini goren Agrkemergen sevinmi§. Fakat comert Aba-

p r i m tamirlari, s. 6 -7 . 
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kaypahta "Ben seni ve koyiimii birakacagim. Pe§imden Hurguntayci ve takip-
;ileri geliyor. Bana burada rahat hayat yok" diyerek atinin ba§ini ;evirip Al-
tay daglarina dogru gitmi§ ve orada olmii§ (bazi kaynaklarda A;irkemer-
gen'in ikinci kansi oldugu soylenir).32 

Hakaslann "Abakaypahta" hakkindaki efsanesi kom§u ya§ayan Altay, 
Buryat, Tuvalarda yoktur. Diger taraftan Abakaypahta'nin rolii Tann Dagli 
Kirgizlann ve Uygurlann folklorunda Mogol istilasindan onceki devri yansit-
maktadir. Kirgiz bilim adami T. Abdirakunov Kirgizlardaki "Akmaktim", Uy-
gurlardaki "Maktumsulu", Hakaslardaki "Abahaypahta" efsanelerini muka-
yese ederek konulanna gore onlarin ortak noktalanni belirlemi§ti.33 Efsane-
nin i;erigine gore Abahaypahtabeg'in kizi olmalidir. (^iinkii "Abahay" keli-
mesi "hanim", "hanimefendi" diye sosyal bir terimi belirtmektedir. 

"Abahaypahta" efsanesinde bulunan §ahislarin iki kelimeden olu§an 
isimlerinin biri beylik iinvanlarini belirtir. Mesela; Mogol haninin oglu Hur-
guntay;i'nin "tayq" diye unvan "hanzade"yi, Agrkemergen'in "mirgen"i as-
keri unvanini belirtmi?tir. Bu unvanlann kokii Mogol ;evresine ait olabilir.34 

Abahaypahta'yi heniiz bebekken bozkir kanunlanna gore be§ik kertmesi 
yapmi§lar.35 Eski evlenme gelenegine gore diigiin yapilmadan once kizlar 
i?in mahsusen "Teen;ik" (kiz oyunu) diizenlenirdi. Bu gelenegin temeli Es-
ki Turk Devrine aittir. Acikli a§klar, aile, ya§am gelenek gorenekler, kadm-
lann Orta £agin zorlu devirlerindeki hayatlan ;e$itli folklor eserlerinde yan-
sitilmi§tir. Mesela; "Qnarhus" adli efsanedeki iki gencin sevgisi ve Shakes-
peare'nin "Romeo ve Juliet" trajedisinin son boliimii arasindaki ortak nok-
tayi gormek miimkiindiir.36 Bu efsane Teleutlarda da mevcuttur. Bu $arkinin 
notasini I. Gmelin XVIII. asnn ortasinda kaleme almi?. "Qnarhus" efsanesi 
Orta Cagdaki Hongoray'daki toplumsal zithklan yansitmaktadir.37 

Orta £agda Kirgiz toplumunda ;ok kadinla evlenme gelenegi yaygin de-
gildir. Bazen rekabet ve kiskan;lik yiiziinden olaylar acikli son bulmu§tur. 

Yenisey bolgesinde Kirgiz hanlannin hukiimdarligi zamaninda Kunya 
(Kunnutag) daginin eteginde iki kansi olan ;ok zengin bir ki§i ya§armi§. On-

32 Hakas fonmn kip-foohtari, s. 72-73 ; firim tamirlar,. s. 58 -59 . 
3 3 Abdirakunov T. Ak Maktim. - Frunze, 1983. 
3 4 Butanayev V. Ya. Hakassko-russkiy istoriko-etnografifeskiy slovar'. - Abakan, 1999. s. 16. 
3 5 Butanayev V. Ya. Etnifeskaya kul'tura hakasov. - Abakan, 1998. s. 179. 
3 6 Radloff V. V. Obraztsi narodnoy literaturi tyurkskih piemen Yujnoy Sibiri i Djungarskoy stepi. - SPb„ 

1866 . Q. 1. s. 171. 
47 

Kolcpan serdefnih strel. Lyubovnaya lirika, geroifeskie skazaniya i legendi о lyubvi sibirskih tyurkov 
v zapisyah XIX-XX vv. - Krasnoyarsk, 1995. s. 2 6 1 - 2 6 7 . 
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lar hasetleri yiiziinden bir ev bir yana dursun, bir koye bile onlara dar gel-
mi?. Dolayisiyla bu zengin onlari ayirip Kunya daginin iki tarafina yerle§tir-
mi§. 

Her sene bu dagda Goktanri'ya bir kurban bagi?lanarak kesilirmi§. Erkek-
ler dagin tepesine tirmanir ve kadinlar dagin eteginde kalirlarmi§. Kirgiz zen-
gininin iki karisi Kunya dagindaki kurbanin kesildigi genel sofra iizerinde 
kar§ila§mi§lar. Birbirini ?ekemeyen bu kadinlar zil zurna sarho§ olduktan 
sonra birbirini bi^akla yaralayarak olmii$ler. Onlarin cesetlerini birbirini 
bi?akladiklari yerde, yani Kunutag adli yere gommii§ler. Akli ba§inda ol-
mayip birbirini oldiiren bu kadinlarin mezarlanna mezar ta§lari dikilmi§tir. 
Her bir yolcu buraya geldiginde mezarlari §arap ile tiitsiileyerek kadinlarin 
ruhlarini doyururmu?. Buna benzer torenler duzenlenmezse zenginin olen 
karilarinin ruhlari geceleyin sari kopeklere donii$erek insanlari isiracaklarina 
inanmi§lar.38 

Bu yeryiizii adiyla ilgili efsane Orta Qagdaki Kirgizlarin ya$amindaki acik-
li bir hadiseyi yansitmaktadir. Abakan bolgesini ku§atmaya ba§layan Mogol 
askerlerine kar§i yapilan sava$ta Hatanalp me§hur olmaya ba§lami§. Onun 
kalesi dagdaymi? ve burasi onun karisinin §erefine "Taptangtura" olarak ad-
landirilmi§. Mogol askerleri kalenin yanina yazin gelirlermi§. Mogollarin sik 
sik saldiriya ge?mesi iizerine Hatanalp askerleriyle birlikte kaleye siginmak 
zorunda kalmi$. Yazin kurak ge?tigi i?in kaledeki su bitmeye ba$lami$. Hata-
nalp ve askerleri gii? kaybederek takatten dii§meye ba$lami§lar. Bu zor du-
rumda Hatanalp'in karisi Tantang Hanim han?eri ile kendi gogsiinu yararak 
kocasinin susuzlugunu kaniyla gidermi§. Hongoray'in koruyuculannin hepsi 
sava§a katilarak dti§mani bozguna ugratmi§lar. Sadik kadin vatani i?in, sev-
digi kocasi i?in kurban oldugundan onun adi omiir boyu Taptangtura (Tap-
tang Hanimm kalesi) olarak adlandirilmi§. Onun cam dag ruhuna donii$erek 
dagin tepesindeki kaleyi muhafaza edermi§.39 

Taptangtura kalesi Hakasya'nin Askiz bolgesindeki Orta ve Buyiiksir 
lrmaklannin multekasindadir. Duvann yuksekligi bazi yerlerde 1,5 metreye 
kadar ula§ir. Kalenin ortasinda Orta Qagin sonlarina dair kabristan varmi§. 
Bu kabristanin efsaneyle ilgisi kurulabilir. Dag eteginde ?e§me olmasina rag-
men uzun siireli ku§atmada muhafizlar susuz kalmi§lar.40 Efsane о donemin 
bir anisini anlatabilir. 

3 8 Kulaga§eva Obdonun bildiriiiisii, 1895-c . tuulgan, ka?in uruusunan, Okunev ayili. 
3 9 Balganova Praskov'ya Hogdaevnanin bildiruiisu, 1913-c . tuulgan, ka?in uruusunan, Bolganov 

ayili; Obraztsi narodnoy literaturi tyurkskih piemen. Q. 9 . - SPb, 1907 . s. 4 3 4 . 
4 0 Gotlib A. i., Butanayev V. Ya. istori<;eskaya osnova hakasskogo fol'klora о krepostnih sooru-

jeniyah - sve. //Pamyatniki kirgizskoy kul'tun v Severnoy i Tsentral'noy Azii. - Novosibirsk, 1990 . 
s. 140. 
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Mogol askerleri Hongoray'a saldirmadan once Kirgiz haninin ordusu 
Abakan bolgesindeymi§. Kirgiz topraklarini Mogollar zapt ettikten sonra 
"Urgu" (merkezdeki ?adir) kuzeye, yani iyus bolgesine go?iiriilmii§. iyus 
diizliiklerindeki Hizilhas daginin eteginde Tar?ahis adli kahraman bir kiz ya-
§armi$. Mogol askerleri Yenisey bolgesine geldikleri zaman Tar?ahis Kirgi-
cekbaatir, Hordingasbaatir, Tiiriiskobaatirlarla beraber du§mana kar§i dur-
mu§lar. Dii§man askerleriyle iyus tarafina; Tes nehrinden gegneye karar ver-
mi§ler. Tar?ahis Son nehri kiyisina pusu yapmi§. Mogollar yoldaki bu pusu-
yu dola§arak ge?mi§ ve Akiyus'un Hizilhas dagindaki kaledeki Kirgiz asker-
lerini ablukaya almi§lar. Bu zorlu durumda Tar?ahis adamlariyla dii$mana 
aniden bir darbe indirmi?. Bu ?arpi§mada рек ?ok kahraman §ehit olmu§. 
Kirgiz askerlerinin baskisi altinda kalan Mogollar ka?mak zorunda kalmi§lar. 
Tar?ahis dii§mani pe?inden kovalami$. Izihtag'a geldiginde ona bir dii§man 
oku saplanmi? ve ?aresiz geri donmek zorunda kalmi§. Onlar nehre yak-
la§tiklarinda su i?mek iizereyken pusudaki Mogollar Tar?ahis'i ve askerlerini 
vurmu§lar. Gogsiinden yaralanmi? kahraman kiz orada hemen hayatini kay-
betmi$. Burasinin giiniimiizde "Tar?a" olarak adlandinldigi bilinmektedir. 
Hakaslarda "tar?a ot" adli bitki ?ok kullanilir. Bu bitkiyle agir yaralanan kah-
raman kizi yardimcilari tedavi etmek i?in ?aba gostermi§ler. Tar?ahis ile be-
raber olen §ohretli kahramanlann isimleri de Akiyus'taki beyaz tepelere 
gomiilmii?. Tiiriiskobaatir adi Togisaas koyiiniin yanindaki Tiiriisketag'a, 
Hordingastag'a verilmi§. Mogollarin istilasi donemindeki kahramanlarin 
isimleri toponimik adlandirmalarda yansitilmi$tir.41 

Tar?ahis ozel isminin ortaya gkmasi Mogollardaki Hristiyan-Nestorian-
larla alakalidir. Qogu Tiirk?e konu§an halklar giiniimiizde de Hristiyanlara 
"tarsa, terse" demektedirler.42 Efsane XIII. asnn ba§indaki olaylari yansit-
maktadir. Hristiyan dinindeki Kereyler Cengiz Han'in darbesinden sonra 
dagilmi$lar. Onlarin bir kismi Hakasya'ya go? ederek oralarda Hristiyan di-
nini (tar?a) yaymi§ olabilirler. Bu bakimdam Yenisey bolgesinde Hakasya'nin 
Rus hakimiyetine girmeden ?ok onceleri Hristiyanligin geldigini gorebiliriz. 

Abakan bolgesindeki Hakaslarda "Arihpaytayci", Hakasya'nin kuzeyinde, 
iyus duzliiklerinde "Aprey Qayzan" hakkindaki efsaneler geni§?e yayilmi§tir. 
Bu destanda kahraman olarak Arihpaytayci'nin (Aprey?ayzan) tek oglu 
katilmi§tir. Abakan'daki Saartag'in oniinde (diger kaynakta Yenisey'deki 

Kadi$ev s. Pnin bildiruiisu, 1890-c . tuulgan, Kizil uruusunan, Tar?a ayili. 
42 Kirgizsko-russkiy slovar, - M., 1965. s. 708; Butanayev V. Ya. Hakassko-russkiy istoriko-etnografi-

(eskiy slovar. - Abakan, 1999 -s. 5 3 - 5 7 . 
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Kunya daginda) onun babasmin ordusu varmi§. Kirgiz bolgesinin yoneticisi 
olan Arihpaytayci'mn sayisiz hayvani varmi$. Bu hayvanlar arasin'daki yari§ 
atlari ayri bir yerde bulunmaktaymi§. Hanzade babasinin yan? atlanna bin-
mekten ho$lanirmi§. Bazen at yan?lanna da katilirmi§. Arihpaytayci her ge-
<;en yil onceki kahramanlik sifatini kaybederek, devlet i$lerinde Mogol ham 
i?in toplanacak vergileri alamaz duruma gelmi§.43 

Mogol ham vergileri zamaninda odemedikleri ign Kirgizlara sinirlenerek 
Orta Yenisey bolgesine ordusuyla gelmi§ ve oradaki halki tutkun ederek Mo-
golistan'a siirmii§tiir. Esirler arasinda Arihpaytayci'nin oglu da varmi?. Diger 
halklann arasinda asil ?ocuk ba$kalariyla beraber hayvanlara bakarmi$. Boyle 
i§kenceli bir vaziyette рек срок yil gegni$. O, ovaliklarda hayvan giiderken 
Arihpaytayci'nin at siiriisiindeki yari$ atlannin ba$ina benzeyen bir kafatasi 
bulmu$. Kirgiz haninin oglu giriimii? kemige bakarak: "Ben bu iinlii yari$ 
atinin kemigini tanidim, babalanmin topraklanni hatirladim. Zamani gelin-
ce benim ba?im da (jiiriiyerek bunun gibi <polde mi kalacak? Bu kemigin yari$ 
atinin kafatasi oldugunu, benim ise Arihpaytayci'nin oglu oldugumu bilecek-
ler mi, acaba?" diye aglami§. Bu iiziintiilii $arkiyi dinleyen gozeticiler haberi 
hemen Mogol hanina iletmi$ler. 

Asabi hiikiimdar onu getirmelerini emretmi$. "Siirii igndeki yari$ atim 
bilebilir misin?" sorusuna "evet" cevabini vermi$. О esnada Mogol haninin 
at siiriilerinin ignden yari$ ati bulma emrini alan Arihpaytayci'nin oglu at 
otlaklannda dola$arak biitiin atlari incelemi$ ve "Mogol atlannin ignden hi? 
bir asil yari§ ati bulamadim. Benim Hongoray'dan getirdigim kahverengi 
atim onlardan iyidir." demi$. Buna ?ok kizan han onun soylediklerinin dog-
ru olup olmadigini ogrenmek istemi$. At yari$i diizenlemi? ve buna Derbet 
hanini da davet etmi$. Mogol ham bu yari$a en iyi yetmi$ atim katmi$. Fakat 
Arihpaytayci'nin oglu kahverengi atiyla biitiin atlari ge<;erek birinci gelmi$ ve 
"Hey ytice han! Ger<;ek yan? atim gordiin mii? §imdi beni yakalayin!" diye-
rek Hongoray'a dogru ko$turan yigit Hiva'yi, Sayan'i ge?erek Yenisey bolge-
sindeki Hirsun <;azi (Dursun yazisi)'ya gelmi§. 

Mogol saldinsindan sonra ya$li Arihpaytayci sava$tan az sayida sag kalan 
halkiyla Sir ormanligindaki Saartag'da gizlenmek zorunda kalmi§. Oglu Hon-
goray'a gelmek iizereyken babasi riiya gormii? ve kansi Harasarbi'ya an-
latmi§. Riiyanin telkin oldugunu soylemi$ ve "hemen oglumuzu kar$ila" di-
ye tavsiyede bulunmu$. ihtiyar atina binerek Abakan'daki Uytag dagina dog-
ru yol almi§. Uzakta yari$ atinin tozunu gormii§. At yakla$tiginda oglu: "De-

4 3 Hakas fonmn kip-foohtan, mmahtar, - Abakan, 1960 . s. 53 -57 ; Hilbar at. / / Hakas firi. 19fevr. 
1 9 9 4 . - 2 1 4 -
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gerli babacigim, Anhpaytayci! Atim ku§ gibi u;maktadir. Onu durduramiyo-
rum, beni kurtariniz!" demi?. Qok tecriibeli Anhpaytayci ata yakla§arak og-
lunun kemerinden tutarak kendi atina dogru ;ekmi§. Kahverengi at ku§ gibi 
u;arak Ulan nehrinin diger tarafindaki kayaya ;arparak ;ukura dii§mii$ ve 
6lmii§. Boylece о dag "Hoorattashil" (kahverengi atin beyaz dagi) olarak ad-
landirilmi?.44 

"Anhpaytayci" efsanesinin benzerleri diger Turk halklarmda (Kazaklar, 
Tann dagli Kirgizlar, Ba§kirlar) da bulundugu bilinmektedir.45 Bu efsane Mo-
gol imparatorlugu donemini -kahramanlann tutsakliktan kurtulmalanni-, 
yani ger;ek olaylan yansitmaktadir. Yiice han kendi yonetimi altindaki hal-
kin nereye nakledilecegine kendisi karar vererek sinirsiz haklara sahipti. Ef-
sanelere gore Kirgizlar ;iftligi bir meslek olarak kabul ederlermi§ ve onlar 
masallarda anlatilan kanatli asil atlanyla tamnmi§lardir. 

Hubasol (Qulum-Yenisey havzasi) adli biiyiik ovasinin ortasindan akan 
Belo nehri kiyismda Kirgizlann Hinmbay (Tasabi?ka olarak da denilmekedir) 
adli zengin bir ki§inin topraklan varmi?. Onun рек ;ok ati, sigin, koyunu 
varmi§. Onun serveti giinden giine artmi§. 

Bir giin Hanmbay'a hayvan satin almak i;in Mogolistan'dan me§hur bir 
tiiccar gelmi?. Aynca Mogol tiiccanyla birlikte hayvanlardan ;ok iyi anlayan 
bir ki§i de gelmi§. O, tiiccara at siiriilerinin arkasindan zar zor yuriiyen kii-
?iik tayi ve sigirlann arasinda giden hasta bir danayi satin almasini tavsiye 
etmi§. Buna §a§iran tiiccara o: "Biitiin bu hayvanlann talihini bu iki zavallilar 
ta§imaktadir. Eger biz bu tay ile danayi satin alirsak nzk bize gelir ve Mogo-
listan'da hayvanlar ;ogalir" diye dnermi§. Tiiccar hi? bir $eyden haberi olma-
yan Hirimbay'dan о hayvanlan iki tane giimii§ ve iki makara ipek kar§ihgm-
da satin almi§. 

Zamanla о tay kanatli asil ata, dana ise ;ok iri bir bogaya donii?erek 
biitiin hayvanlann bahti olmu§. О zaman Mogolistan'daki hayvan sayisi ;o-
galmi§ ve Hongoray'daki hayvanlar ise hastaliktan bir bir telef olup hepsi 
61mti§. Mogollar kanatli asil at ile mavi bogayi ka;masm diye ozel bir ahir 
i;inde, ayaklarina demir kostek vurarak gozetmi?Ier. Fakat ozgiirliigii ozle-
yen bu hayvanlar C^ulum-Yenisey bolgesine ka;maya ;ali?irken yolda 61-
mii§ler. 

Bu "bahtli hayvanlar" aynldiginda Hongoray'in ekonomisinin temeli 
sarsilmi§. Hurumbay'in iki ;ocugu varmi?. Biiyiigii Ayo§, kii;iigii ise Ana§ 

4 4 p r i m tamirlari, s. 6 9 - 7 1 . 
45 Kirgiz el comoktoru. - Frunze, 1978. s. 2 8 3 - 2 8 5 ; Kazahskie skazki. - Alma-Ata, 1962 . T. 2 . s. 

269 ; Bafkirskie predaniya i legendi. - Ufa, 1985. s. 104 -105 . 
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imi§. Biiyiik ?ocugu Mogol haninin kiziyla evlenmi§. Hurumbay toreye gore 
Ayo§'a miras vererek onu Yenisey bolgesine yerle§tirmi§. Karde§i agabeyinin 
evlendigi karisina a§ik olmu§. Bir giinii Ayo§ avciliga gittigi zaman Ana§ yen-
gesini kendisiyle ya§amasi i?in ikna etmi§ ve Yenisey'in obiir tarafina ge?mi§ 
ve sonra buraya kendi ismini verdigi Ana? nehri kiyisinda ya§ami$. Avdan 
dondiigiinde olani biteni ogrenen Ayo§ hiddetlenerek bu iki ka?agin pe§ine 
dii$mii§. Fakat Ana§ ?ok tecriibeli avciymi§. О okuyla agabeyinin atinin yu-
larim vurarak delmi§. Ofkelenen Ayo? geri donerek Belo golii kiyisindaki ba-
basina gitmek zorunda kalmi§. Bu olaydan sonra Hirimbay oglu ve torunlari 
ile Akiyus'a go? ederek Tostigcul nehri kiyisinda ya§ami§. Onlardan sonraki 
"Hirimhirgis" boyu tiiremi§.46 "Hirimhirgis" boyunun temeli iizerine an-
latilan efsane sonraki donemlerle bagda$abilir. XVII. asnn ikinci yansinda 
Hongoray'da iinlii Yerenak i$eyev'in karde§i Ayuci adli iinlii karde§i varmi§. 
Ondan bugiinkii Aye§inlerin nesilleri tiiremi§. 

Tarihi folklorik bilgilerine gore Hakasya Mogol istilasi doneminde 
miikemmel atlari, bogalanyla iin kazanmi§. Yenisey bolgesindeki biitiin hay-
vanlarin en iyi §ekilde geli?mesine Mogol istilasinin zarari olmu§. 

Eski zamanda Uybat nehri kiyisinda Tok?inbeg'in yonettigi biiyiik bir koy 
varmi§. Bu insanlar her yil Mogollara vergi odemek i?in Sayan ormanliginda-
ki Kazir ve Kizir nehri kiyilannda avciliga ?ikarlarmi$.47 

Toh?in'in ?ocuklari her zaman hastaliktan dolayi oliirlermi$. Bir sonbahar 
giiniinde avcilar Lutraya avcilik yapmaya gitmeden once onun karisi bir er-
kek ?ocuk dogurmu?. Atalardan kalma eski gelenege gore cin ve §eytanlar-
dan korumak amaciyla ?ocugu Koybal'da bulunan ba§ka bir ki?iye egitilmesi 
i?in verirlermi$. Qocuk biraz biiyiimeye ba§layinca Koyballilar kendileriyle 
beraber onu ava gotiiriirlermi§. Bir giin avcilarin yaptiklan ?adinn yanina 
Mogol haninin iki askeri gelmi? ve ?ocugu ?almi§. Mogol askerleri kendi 
sinirlarina yakla§tiklarinda yalniz bir ?adir gormii§ler ve kavut istemek i?in 
?adira gimi§ler. Bu ?adirda ?ocuklari olmayan bir kari-koca ya§armi$. Cocuk 
ozlemi ?eken bu kari-koca bir at siiriisii kar§iligi bu kii?uk ?ocugu almi?lar. 
Bu ?ocuk ciger donerini sevdigi i?in onun ismini karapaar (kara ciger) koy-
mu§lar. 

Karapaar on sekiz ya§ina geldiginde ?adira Mogol hanligmdan adamlar 
gelmi§ler. Bu adamlar askerlik ?agina gelen gen?leri belirliyorlarmi§. Mogol 
ham askerlerini toplayarak Hongoray'a saldirmaya hazirlaniyormu§. Karapa-

4 6 Butanayev V. Ya., Butanayeva I. I. Hooray (onnin torelleri - Abakan, 1996 s. 25 -28 . 
4 7 Butanayev V. Ya., Abdikalikov A. Materiali po istorii Hakasii XVII-XVUI vv. - Abakan, 1995 . 
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ar'in iivey anne-babasi onu askere gondermek istememi§ler ve onu miikem-
mel bir asil bir ata bindirerek oz halkina gondermi§ler. Fakat Sayan dagini 
ge<;erken ati olmii§. Karapaar yaya ytirtimek zorunda kalmi§. Geceleyin bii-
yuk bir <;am agacinin yan tarafindaki bir ĉ ukura girmi§ ve orada yatmi§. Bir 
siire sonra yakinindan ge<;mekte olan askerlerin seslerini duymu§. Bunlar 
Hongoray'a saldirmaya giden Mogol askerleriydi. Onlar bu (am agacinin 
yakinlanndaki bir yerde durarak atlanni kostekleyerek orada konaklami;lar. 
Sabaha kar§i Mogollar derin uykuya dalmi§lardi. Karapaar bu durumdan ya-
rarlanarak onlarin atianndan en iyisini se<;mi§ ve kalan atlari Yenisey bolge-
sine dogru siirmii§. Yayan kalan Mogol askerleri caresizlik iginde tekrar geri 
donmii§ler. Karapaar Kem (Yenisey) nehri civarmdan ve Hatig Aastan'i gec;e-
rek Izih daginin arkasmdaki Uybat nehrine gelmi$. Babasi vefat etmi§; fakat 
annesi hayattaymi? ve evladini tanimi?. Tohgn'in halki Karapaar'i varis ola-
rak yonetime getirmi$ler ve o, yillarca Abakan bolgesini somiirmii$.48 

Bu eserde mevcut olan bilgiler Mogol yonetimi altinda bulunan bolgele-
rin halklanndan miite$ekkil olan Mogol ordusunun olu§um diizeninin nasil 
oldugunu aqk<;a gostermektedir. Sava§ta Mogollann hafif silahli atli askerle-
ri en tehlikeli olanlanydi. Askere alma ve asker toplantilari her zaman "apha 
pasham", yani "avcihk grubuna kaydolma" anlamina gelirdi. Buna §u §ekilde 
agiklik getirebiliriz: Orta Asya'nin go<;ebe toplumunda askeri egitim i<;erisin-
de avcihk okulu da olurmu§ ve о "ab" olarak adlandirilirmi§.49 

"Harapaar" efsanesi orf ve adetler iizerinedir. Mesela; beylerin <;ocuk-
lanni siradan insanlar biiyiitiirdii. 

Yayla yapilan sava§lar (uh^aa tuzi) ve Mogollarla olan sava$lar zamamnda 
bir Kirgiz ailesinin "Torginciool" adli bir oglu varmi?. Vatan ugruna sava$ za-
mani gelmi$. Annesi Torginciool'a muska niyetine ii<; a§ik (hazik), yedi ayak 
kemigi (tolarsij), ve dokuz diz kemigi (tomih) vermi§. Ogluna: "Her zaman 
yaninda olsun. Kaza olursa bunlar seni korur. Eger tarlada ya da ormanda 
yalniz kalirsan yaktigin ate?in <;evresine koy!" diye annesi tembih etmi§. 
Kirgizlarin Mogol askerlerine kar§i yaptiklan sava? ba§arisizlikla sonu^-
lanmi$ ve kalan askerler geri donmek zorunda kalmi§lar. Mogollar ise Kirgiz-
larin pe§ine dii§erek onlan kovalami?lar. Torginciool vatanina ormanliklari, 
diizliikleri ge<;erek yalniz olarak donmii§. Geceleyin nerede kalirsa annesinin 
verdigi a§ik kemigini ve diger kemikleri onun dedigi gibi koyarak uyurmu§. 
Yaktigi ate?in sol tarafina ise kazik <;akarak ona kendi §apkasim giydirirmi§. 

4® Hakas (onntn kip-foohtan. • Abakan, 1960. s. 34 -41 ; Domoja-kov Sigandm bildiriiiisii, 1 8 8 8 
c. tuulgan, ka<;in uruusunan, Domojakov ayili. 
Ki<;anov E. t. Kofevie gosudarstva ot gunnov do mancurov. S 145. 
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O, Mogollara ?ok sayida asker varmi? gibi goriindiigii i?in dii?man askerleri 
ona yakla?amami?lar. Annesinin verdigi muskamn sayesinde Torginciool so-
gukta ii§umeyerek, sicakta yanmayarak; yani hi? bir zorluk ?ekmeden evine 
donmii?. Nihayet, Abakan nehrine yakla?iginda biitiin tehlikeleri atlattigini 
dii?iinerek muskalan birakmi?. О gece onun koruyucu muskalari olmadigi ve 
ofkeli sesler duyulmadigi i?in onu Mogollar yakalami?lar. Bu olaydan sonra 
Hakaslar bu kemikleri birakmayi yasaklami?lar. О hadiseden sonra e§kiya ve 
hirsizlardan korunmak amaciyla bu kemikleri kuma?a dikerek kapiya asma 
adeti ortaya ?ikmi§tir.50 

Orta Yenisey'in Mogollarin yonetimi altina girmesi biiyiik sava?lara ve 
рек ?ok Kirgizin olmesine neden olmu§. Muhafazakar, koruyucu gorevi ya-
pan muskali kemiklerle ilgili mitolojinin ortaya ?ikmasi Eski T.iirk Devrine 
aittir. Bunun gibi inan?lar oteki Tiirk halklarinda da (mesela; Kazaklar) var-
ligini devam ettirmektedir.51 

Abakan nehrinin yukari kismmdaki (Akimin) Sur?azi bolgesinde eskiden 
"Hara?istar" adinda bir boy ya?armi?. Hara?istar'in yoneticisi olan ordu ko-
mutani Haragaybaatir Biiyiik Arbat'taki Pastag daginin eteginde ya§iyormu§. 
Onun ailesi biiyiikmii? ve yedi karisi olan ?ok zengin birisiymi?. Haragayba-
atir'in binlerce koyunu Sur?azi ovasinda beslenirmi?. Hara?islarin ekin ek-
tikleri topraklar Matur bolgesindeymi? ve onlar topragi abil (bele benzeyen 
bir gibi alet) ve salda (saban) ile i§lerlermi§. 

Giiniin birinde Haragaybaatir'in ekin ektigi tarlasina bir ayi gelerek sa-
bani ?ekmekte olan ati oldiirmii?. Kahraman bu olaya hi? iiziilmemi? ve olen 
atinin yerine ayiyi sabana ?ekerek bu ?ekilde ii? sene ekin ekrni?. Ormanligin 
hakir goriilen sahibi ?ektigi ?ileden dolayi Haragaybaatir'a: "insanoglunun 
karde?ini (Ayi ormanliga giden atalanndan birisi olarak sayilir.) hor goren, 
eziyet ?ektiren senin neslinin omrii kisa olsun, akrabalarinm ya?i kirki ge?-
mesin!" diye bedduada bulunmu?. O, andan itibaren Hara?islarin sayilan 
azalmi?. 

Bir giin Mogol askerleri Abakan'in yukari tarafina gelerek Hansin daginin 
tepesinde bir gece kalmi§lar. Kazani asip, ate? yakarak et pi?irmi?ler. Mogol 
ham yukseklikten dolayi bu bolgedeki silahli halki gormii?. Kendi asker §a-
manini (Caghami) ?agirarak ileride olacak olaylar hakkinda bilgi vermesini 
istemi?. Dua okuyan §aman: "Benim koruyuculanm soyledi. kazandaki Han 
yemegi (han: bir yemek ?e?idi) tamamen pi§ene kadar siz oleceksiniz!" de-
diginde han: "Sen ne aptalca konu?uyorsun" diyerek kazana yakla?ip egri 

5 0 x i. Kinzenovanm bildiriiiisti, 1914-c. tuulgan, sagaylardan, US'-Bir'. 
51 Kazahskie narodme skazki. - Alma-Ata, 1978 . s. 138. 
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kiliciyla Han'a bir darbe indirdiginde ondan si;rayan sicak ;orba hanin bo-
gazina d6kiilmii§. Han, bogazina dokiilen sicak ;orbayi kiliciyla temizlemek 
isterken bogazim keserek olmii§. Mogol hanini oradaki tepeye gommu§ler ve 
burasi giiniimiide de Hansin (Hankin) olarak adlandinlmaktadir. Mogollar 
yoneticisiz kaldiklan ign geri donmek zorunda kalmi$lar. Mogol Hani Hara-
gaybaatir koyiinii ve ekin ekmekte olan halkini dii?man olarak gormii§. Bu 
olaydan sonra Haragslar ii; senede bir Postag'da kurban keserlermi?. Bu bo-
yun kutsal agaci koknar, koruyucu kutsal hayvani ise Haragay'in bindigi at 
olmu§.52 

Orta Asya ve Giiney Sibirya'da ;e§itli hayvanlara bakarak ya?ayan halk-
lann temel besin kaynagi et ve siittiir. Et kaynatilarak pi?irilirmi§. Sava§ va-
kitlerinde hayvanlann kanlanni bagirsaklara koyarak "Han"i hazirlarlarmi$. 

Haragaybaatir hakkindaki mitolojik bilgiler Hongoray'da ;ok eskilerde 
sabani kullandiklanni, Orta Cagda Abil kullanmamn geni§ olarak yaygm ol-
dugunu gostermektedir. Bugiinkii Hakaslann atalannin eski zamanlarda sa-
dece boylara ait olan ekin tarlalan ve otlakliklan varmi§. 

Matur nehri bolgesinde eskiden beri "Hiylar" adli bir boy ya$armi§. Mo-
gollar doneminde bu boyun yoneticisi Haltuygak (Bazi efsanelerde Taban bo-
yunun yoneticisi) imi§. Onun kansi ve bir de yeni dogmu$ bir ;ocugu var-
mi§. Onlarla beraber ;ok gii;lii, fakat aptal Hal;angmis adli bir karde§i de ya-
$armi§. Ki$in buz tutmu§ ve Haltuygak karde§ine Abakan iizerindeki hayvan-
lan getirmesini emretmi?. Sigirlar buz iizerinde yiiriiyemiyormu§ ve onlarin 
hemen ayaklan kayiyormu?. О zaman Hal;angmis sigirlann topuklanm 
siyirmi§. Emri yerine getirdigini zanneden aptal: "Ben sigirlann yiiriiyeme-
dikleri ign topuklanm siyirdim" demi?. Di§ari gkan agabeyi ayaklanndan 
kan akan sigirlan gormii?. 

Bir giinti Mogollar Hiylara saldirdigi zaman Hal^angmis evde yemek yi-
yormu?. Agabeyi onu ;agirdiginda о "Karnimi doyurmadan hi;bir yere git-
mem" diye cevap vermi§. Ofkelenen Hantuygak ignde yemek olan kazani 
yayiyla vurarak deldigi zaman Hal;angmis oturdugu yerden kalkarak Mogol-
larla sava?mi$'ve onlan yenmi§ler. 

Bir giinii Haltuygak karisiyla ;ocugunu karde$ine birakarak ekin bignek 
ign gitmi?. Bir vakit sonra ;ocuk aglamaya ba§lami§. Hal;angmis ;ocugu eli-
ne alirken ba$indaki imigi gormii$ ve "Galiba bunun ign uyumayip agliyor" 
diye du$iinmii§. Ak$amleyin eve donen Haltuygak bir kotii durumun oldu-
gunu hissetmi? ve ;ocugu sordugunda karde§i: "Siz gittikten sonra ;ocuk ag-
ladi ve ba§indaki imigi siktigimda irin gkti ve sessizce uyudu" demi§. Bu ola-

56 Butanayev V. Ya., Butanayeva 1.1. Hooray fonnm torelleri - Abakan, 1996 s. 131-133. 
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ya ?ok iiziilen Haltuygak karde§ini yok etmek i?in ?are aramaya ba§lami§. 
"Yarin avciliga ?ikacagiz. Ben dagdan kirmizi geyigi a?agi kovalayacagim. Sen 
onu yakalayacaksin ve ben gelinceye kadar birakmayacaksin." demi§. Ertesi 
giin Haltuygak karde§ini dagin etegine birakarak kendisi tepeye ?ikmi§. О te-
pede Ьйуйк bir ta§i kipkirmizi oluncaya kadar lsitarak a§agi yuvarlami§. 
Kipkirmizi olan yuvarlak ta§i Hal?angmis gogsiiyle simsiki kucaklayarak 
"Agabeyim, neredesin? Dagdan du?iirdiigiin kirmizi geyigi sen gelinceye ka-
dar birakmayacagim" diye bagirmi§. Fakat yanmakta olan ta§ Hal?angmis'in 
bagrini yakmi§ ve Hal?angmis oldugu yerde olmii§. О zamandan itibaren 
Matur bolgesindeki karde§lerin birinin otekini acimasiz bir ?ekilde oldiirdii-
gii dag "Anda§" veya "Kizil ta§" olarak adlandirilmi§tir. 

Hal?angmis oldiikten sonra Haltuygak kendi halkina: "Degerli Hiylarim! 
Karde§imi oldiirdiigiim i?in bu hayatta giin yiizii goremem galiba" demi§. 
Kisa bir siire sonra Mogollann saldinsina kar?i koyabilecek bir kahraman bu-
lunamami§. Mogol ham Haylan esir etmi§ ve onlardan рек azi sag kalmi§.53 

"Haltuygak" hakkindaki bu efsane Mogol devri oncesinde ortaya ?ikmi§ 
olabilir. Qiinkii bu konu sadece Giiney Sibirya halkinda degil, (Altaylilar, 
§orlar) Yakutlarda da bilinmektedir.54 Hiy boyunun taptiklan ya da yardim 
diledikleri dag, Matur'un yukan tarafinda bulunan Pustashil dagidir. Hakas 
folkloru ile alakali bilgiler, Matur bolgesinin onceki halkiyla olan ili$kisini 
ortaya koyan etnografik bilgilerle 6rtii§mektedir. 

Matur nehri miiltekasinda Hobiy boyunun atasi olan Hobiyadas'in dog-
dugu kutsal dag olan Hoorgistashil mevcuttur. Tarihi folklorik bilgiler onun 
atasi olarak asker yoneticisi olan Kibenbaatir'dan bahsetmektedir. Kahra-
manin zirhi (Huyah), yayi, sadagi (Ohsaadah) magarada saklamp ogluna mi-
ras olarak kalmi§tir. Kibenbaatir Mogollarla yapilan miicadelede olmii§. 

Ba;ka bir efsaneye gore Hobiyadas (Holakiris de denir) Ta?tip nehrinin 
yukan tarafindaki Koltayga dagmdaki magarada bulunan tun? be?ikteki eski 
yazidan ogrenmi§ler. Hobiyadas biiyiidiigiinde babasinin askeri giysilerini gi-
yerek, silahlanni alarak kendi boyunu yonetmi§. O, annesi ve kendi boyuyla 
beraber Ta§tip bolgesinde ya$ami§tir. Hobiyadas'in ?adiri imcektag nehri 
kiyisindaymi$. Kahramanin cesedini Hirlancikhanh tepesine gommii?ler. 
Hobiylar ii? senede bir onu ziyarete giderek onun i?in kurban keserlermi?.55 

5 3 Butanayev V. Ya., Butanayeva I. i. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1 9 9 6 s. 100, 134 -136 . 
5 4 Ergis Gu. Oferki po yakutskomu fol'kloru. - M., 1974 . s. 226 ; Slovo ob Altae. istoriya, fol'klor, 

kul'tura. - Gorno-Altaysk. 1990 . -s. 182-185 ; Devyat' bubnov famana. - Kemerovo, 1994 . s. 33 . 
Butanayev V. Ya., Butanayeva 1.1. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996 s. 131-133 . 
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Tom nehri ba$inda Hobiyadas'in kom?usu Hizilhaya boyunun atasi olan 
Alabeg adli bir komutan ya?armi?. Onun ne annesi ne de babasi belliymi?. 
O, Hizilhaya dagindaki magarada bakir be§ikte biiyiimii?. Bu boyun adi bu 
dagin adindan gelmektedir. Diger varyantlarda onun, Hobiyadas'in teyzeza-
desi oldugu ve magarada ikisinin birlikte biiyiidiigii anlatilmaktadir. Alabeg 
Hongoray halki tarafindan ?akmak ta?mdan ate? ?ikarmayi ogreten kahra-
man olarak tamnmaktadir. Qocuklugu Hobiyadas ile birlikte Ta§tip bolgesin-
den gelerek Kuznesk Alatag'a avcihga giderlermi?. Bir defa ok?uluk yari§-
masinda Alabeg'in oku saman yigimpa saplandigmda teyzezadesini kiskanan 
Hobiyadas kiiserek gitmi?. Alabeg Mrassu nehri bolgesine gelip yerle?tigin-
de Mogollar saldirmi?. Alabeg zirh giyerek dii§mani ok yagmuruna tutmu? 
ve kurnazlikla Mogollari topragindan siirmii?. Bu olaydan sonra ogullariyla 
Hongoray ovasina go?erek £oes nehrinin yukari tarafina yerle?mi?.56 

Hakasya'nin ormanlik yerlerinde ataerkil-kabilelik anlayi?i korunmu?tur. 
Kabile avciligi, kabilenin sigmdigi kutsal yerler, k^bileye ait bolge vb. varmi?. 
Efsanelere gore Sayar-Altay'in Orta (^agdaki halki demiri eritip ondan askeri 
silahlar yapmayi bilirlermi?. Zirh vb. askeri giysilerini giyen boy yoneticileri 
"baatirbeg" diye Tiirk iinvanlanyla adlandinlmaya ba?lanmi§. Boy yonetici-
lerinin magarada olaganiistii bir ?ekilde diinyaya gelmeleri bizi Ezelki Kabi-
lecilik Koruyucu Daglar Donemine gotiirmektedir. Holakiris (Tun? ok), Te-
mirkiris (Demir ok), Kumuskiris (giimii? ok) adli kabile yoneticilerinin isim-
leri, eski ?etin donemlerde kabilenin bagimsizligini korumanin askeri gii?ler-
le yapildigini gostermektedir. 

Tarihi folklor Orta Yenisey'de eskiden spor kiiltiiriiniin onemli oldugunu 
kanitlamaktadir. Geleneksel giire? oyunu Mogollardan farkli olarak bele ke-
mer baglanarak yapilirdi. Bu giire?lerde ayaga ?elme takma, kal?alanndan tu-
tup kaldirarak vurma gibi yontemler de kullanilirdi. Herhalde bu yontem Ha-
kaslarda Eski Tiirk devrinden beri devam etmekteydi. Bunlardan ba?ka at 
yari?lari, §arki yari?lari vb. Yari?malar da diizenlenirdi. Maalesef folklorda 
Doybu (Tobit), Qatira? gibi zeka oyunlari anlatilmami?tir. 

Mogollar devrinde Hongoray'da genel olarak goriilen gerileme ve halk 
sayismin aniden azalmasi bagimsizligin kaybedilmesine neden olmu§. Yazi 
kiiltiiru unutularak metaliirji iiretimi, "Kirgiz oklan"ni yapma yontemi dur-
mu§. Tekerlekli arabalar kullanimdan ?ikmi? vb. Eski efsaneler degi?iklige 
ugrayarak masallara d6nii?mu§ ve Kip?oohlarda folklorunun ?e?itli tiirleri ile 
konulan kari§mi?. 

5 6 Butanayev V. Ya., Butanayeva 1.1. Hooray fonnm torelleri - Abakan, 1 9 9 6 s. 131-133 . 
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2.3. Hongoray'in Tarihi insanlan (XVII-XVIII. yy.) 

XVII. yiizyilda Rusya Sibir Kaganligi'ni egemenligi altma alarak Kuzey 
Asya'nm biiyiik daglik ve ormanhk yerlerine sahip olduktan sonra doguya 
dogru hizla ilerliyordu. Giiney Sibirya'nin Tiirk-Mogol halklannin ya§adik-
lari daglik ve ormanhk bolgeler uzun yillar boyu Rus Devleti'nden uzakta bu-
lunmu§tu. Giiney Sibirya'daki kan§ik halklann arasindaki ili$kilerin sonu-
cunda Hongoray'in siyasi sahnesine yazili kaynaklarda ve halk hatirasinda 
yer alan сок iinlii insanlar ortaya gkmi§tir. 

iyus bolgesinde Kirgizlarin ;'a§adiklan donemde onlan "Taarbeg" adli ;ok 
ofkeli bir hiikiimdar yonetmi§. Hongoray'in batisindaki Kalmak topraklanni 
"Siliguul" (Kegenbeg) adli tek bir evladi olan "Hurulday^ayzang" yonetmi§-
tir. 

О zamanlarda Kalmak Yeri'nde "Haran" adli bir tifo yayilarak halkin hep-
sini oldiirmeye ba§lami§. Siliguul'u babasi tifonun yayildigi bolgelerden ba§-
ka bolgelere gondermeye karar vermi§. Hurulay^ayzang Siliguul'a hayvanlar, 
hizmetgler ve ya§li iki mii§avir vererek iyus bolgesine go? ettirmi?. Bir siire 
sonra Siliguul hizmetgleriyle Akiyus'a gelmi§ ve "Onlo" adli bir yeri se<;erek 
oraya yerle§mi§ler. "Onlohaya" daginin bati tarafina onun adamlari "Siliguul 
Siveezi" (silik ogul seti) kurmu$lar. Ovaya ise (jobanlar biitiin hayvanlann 
sigacagi "Tas Hazaa"yi (ta§ agil) yapmi§lar. 

Akiyus bolgesindeki dagm eteginde Taarbeg'in gadiri varmi§ ve buradan 
doguya dogru uzanan "Sara" (Sarat) adli bir yerde binlerce ati ve okiizii olan 
"Hulahpay" adli bir zenginin evi bulunmaktaymi§. Hulahpay'in giizel bir kizi 
varmi§. Mii§avirlerin ogiitiine gore onunla Siliguul evlenmi§. Bir siire sonra 
Kirgizlarin yoneticisi Taarbeg davetsiz gelip yerle§en konuklan evine <;agir-
mi§. Gelen misafirleri ya§larina gore oturtarak onlara yemek ikram etmeye 
ba§lami§. Ev sahibi zehirle bu konuklan oldiirmek ign <;aba gostermi?. Taar-
beg Siliguul'a §arap ikram ettigi zaman iki mii§avir yapilacak kotiiliigii sez-
mi§ler ve ikram edilen fincani durdurarak "kafanin beyni olur, yemegin de 
sahibi olur. Sahip once igtnezse hanin yemek yeme hakki olmaz" dedikleri 
zaman Taarbeg sinsice giilerek "bizim gelenegimize gore once ocaktaki ate§ 
sahibine, yani ate§in atasina igrmek lazim!" diyerek §arabi ate§e dokmii?. Si-
liguul'u zehirleyip oldiiremeyen Taarbeg onu teke tek miicadeleye <^agirmi§. 
Fakat Kalmaklann biiyiik kaburgalan elleriyle kirdiklarini, kii^uklerini ise di-
leriyle ggnediklerini goriince Taarbeg kotii niyetinden vaz ge<;mi§. O, Siligu-
ul'un Akiyus bolgesinde ya§amasina miisaada etmi§. 

Bir giinii (Hos Hulah) "Ko§kulak" daginda avcihk yapmakta olan Siliguul 
dii§man ordusunun Hordmgas'taki Kirgiz koyiine saldirdigini gormii§. 
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Kirgiz askerlerinden birisi dii?man ablukasindan siyrilip Onlo tarafina dogru 
ka;mi$. Siliguul onun oniinii kesmek ign atini ona dogru ko?turmu$. Kirgiz 
askerleri Kuznesk barikati tarafindan (Abatura) Kazak-Ruslarin gelerek hal-
ka saldirdigini anlatmaktadirlar. Bu ka;an Kirgiz bahadirinin adi "Aliptappa" 
idi. O, Kalmak beyine silah arkada§i olmaya hazir oldugunu soylemi§. Siligu-
ul kendi askerlerini toplayarak Kazak-Ruslara pusu kurmu§ ve hepsini oldiir-
mii?. 

Bu olaydan sonra Siliguul kendi ba§ina dii§iinerek Kuznesk barikadma 
saldirip kendi yonetimi altma almaya karar vermi§. Biitiin erkekleri askere 
?aginp onlardan siivari birlikleri olu§turmu$ ve Kuznesk barikadmi ablukaya 
almi§. Fakat bu Hongorayli siivari birlikleri barikadi a$amazlar ve sadece et-
rafindaki koyleri yagmalayip geri ;ekilmi§ler. Sonraki yil Siliguul tekrar bari-
kadi sarmi§. Bu sava?ta рек дэк askerinden olmasina ve bir;ok koyii yakip 
yikmasina ragmen bu kez de barikadi ele gegrememi§. 

Hongoray askerleri Kuznesk Aladagi'm a§mak ign yol agru§lar. Kara-
iyus'un yukari tarafindaki Hanimtashil gegdi iizerinden ge<;mek ign Siligu-
ul'un adamlari ta§lardan рек ;ok merdiven yapmi§lar. 

Hanimtashil daginin tepesinde Tergekkol adli member ?eklinde bir gol 
varmi§. Bu goliin tek ayakh iki sahibi (su perisi) varmi§. Onlar birbirlerine 
sarilarak goliin etrafinda riizgar gibi donerlermi?. Birbirinden aynldiklarinda 
tek ba?lanna hareket edemezlermi§. ikinci Kuznesk seferinde Siliguul Ter-
pekkol'iin tek ayakh sahiplerini goriip onlarin birisini yakalami$. Yakalanan 
su perisi diger e§ine goliin altmdaki altinlan getirip kendisini kurtarmasini 
istemi§. Hemen Siliguul'un oniinde bir yigin altin, giimii§ ve degerli ta§lar 
meydana gelmi?. Fakat zalim Cayzang altmlari aldiktan sonra birinin ba§ini 
kesmi§. Digeri ise gole girerek kurtulmu§ ve "Sen haran tifosundan kurtul-
mu§tun, ?imdi benden kurtulamazsin!" demi§. Altin ta?lar Kalmak £ay-
zang'in giysilerine, atina giizellik katarak geceleyin ;evreyi aydinlatirmi§. 

Ugimcii yil Siliguul tekrar Kuznesk barikadma saldin yapmak ign hazir-
lanmaya ba§lami§. Onun iki mii§aviri "Hu?un kabugu ii; kere soyulmaz, bir 
§ehir ii; defa sarilmaz" diye ogiit verdigi zaman ofkelenen Siliguul bu ya§-
lilari agaca ayaklanndan asarak 6ldiirmii§. Cesareti kinlmayan (^ayzang Kuz-
nesk'e yakla§ip §ehri ele gegrme yollan aramaya ba$lami§. Bu sava$lardan 
yilan Kazak-Ruslar siperinden Tom nehrine gkmak ign yer altindan yol a;ar-
lar. 

Siliguul bir tepede otururken yer altindaki bu yola insanlann girdigini 
gorerek hayret etmi§. Kazak-Ruslarin halki yer altindaki yoldan di§an gkarip 
tekrar kapidan girdirdigini anlamami§. Dii§manlarin ;ok oldugunu goriip ce-
sareti kinlan Siliguul geri ;ekilmi$. 
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Askerler Hanimtashil dagina tirmandiktan sonra dinlenmek i?in mola 
vermi§ler. Siliguul susuzlugunu gidermek i?in gole egildiginde agzina suyla 
birlikte gol hamisi de girmi§. Gol hamisi kendi karde?inin intikamini almak 
i?in SiliguuPun kalbini durdurmu?. Siliguul'u Hanimtahsil daginin etegine 
gommii§ler. Onun yanma "obiir diinyada yalniz kalmasin" diyerek ii? atini, 
hizmet?isi Aliptappa'yi, yatmak i?in do§ek ve yastik yerine ii? u§agini oldiire-
rek gommii§ler. Siliguul'un cesedini altin, degerli ta§larla donatarak hi? kim-
senin goremeyecegi bir'yere gommii§ler. 

Kara haberi duyan Siliguul'un karisi tiztintiisiinden kahrolmu? ve kocasi 
i?in Onlahaya daginda ve Hulahpay koyunde biiyiik bir olii yemegi vermi§. 
Bugiine kadar Saras bolgesindeki Huluntebii'nin "atlarin tepinip debelendi-
gi yer" Siliguul'un kaygisini hissettirdigi anla§ilmaktadir. Eski atalarimizin 
gelenegine gore Hakaslarda yug a§inin verildigi yere biitiin hayvanlar getiri-
lirmi§. Buzagiyi inekten, tayi kisraktan, kuzuyu koyundan ayirdiklarinda bin-
lerce hayvanin sesinden yeryiizii ?alkalanip titrermi§.57 

Efsanedeki anlatilan olaylar XVII. asnn ilk yarisindaki Kuznesk siperi 
(1618) kazildiktan sonraki donemleri yansitmi? olabilir. Kuznesk'in yakin-
lannda Teleut Yeri oldugu malumdur. Buranin halki ?ogu zaman Ak Kalmak-
lar olarak adlandirilarak Kirgizlarla diiniir olmu?lar. Orta ^agdaki Tiirk top-
luluklannda yonetimi ele ge?irmek i?in birbirleriyle yapilan miicadelelerde 
rakiplerini oldiirmek i?in zehirli i?ki kullanmi?lar. Siliguul'un olagandi§i 
oliimii ve tarihi prototibi sir olarak kalmaktadir. 

Ojenbeg hakkindaki efsanede Hakas halkinin ge?i§ donemi olan Hakas-
ya'nin Rusya'nin himayesine girdigi zamandaki trajedik olaylar yan-
sitilmi§tir. 

§ecerede Karaiyus ve Akiyus nehirleri ortasinda Taarbeg ve Ospabeg (A§-
pabeg) adinda iki Kirgiz karde§ ya§armi§. Halki ?ok kurnaz olan Taarbeg 
yonetirmi§. Onun ?ocugu olmadigi i?in tahtm varisleri arasinda olanlan kat-
letmeye karar vermi?. Taarbeg sinsice agabeyinin biiyuk oglunu oldiirmii§. 
Ospabeg bu cinayeti karde§inin i§ledigini ogrenip onu oldiirerek ondan inti-
kamini almi§. Yaptigi cinayetten otiirii Taarbeg'i yolun ortasina -yoldan ge-
?enler ayaklanyla ?ignesin diye- gomdiirmii§. Bundan sonra iyus bolgesi ya§-
lanmi?. Ospabeg idareyi eline alrfii?. Sonra sag kalan kii?iik oglu Ojenbeg'e 
tahtim vermi§.58 

5 7 Butanayev V. Ya., Butanayeva I. i. Hakasskoe skazanie о knyaze Silig-oole i ego pohodah na 

Kuznetskiy ostrog. //$teniya pamyati E. F. gispiya-kova. (K 70-letiyu so dnya rojdeniya). 4 .1. -

Novokuznetsk. 2 0 0 0 . s. 4 3 - 4 6 . 
58 Tasha Matir. - Abakan. 1982 . s. 4 0 - 5 2 . 
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Orta £agin sonlarinda Hakasya Moolhan'a (Mogol hanlarinin genel ad-
landinlmasi) bagliymi§. Kirgizlar Mogol hanina vergi oderlermi§. Ojenbeg 
biiyiik hanin sarayina gidip, ondan valilik yetkisini almi§. iktidara geldikten 
sonra iilkenin sinirlarini geni§leterek Orta Yenisey bolgesini tamamiyla hi-
mayesi altina almi§. 

Ojenbeg'in sava§ta sinanan bahadirlari varmi§. Bunlar: Siigiirmatir (tec-
rubeli balik;i), Haramatir (tecriibeli a§;i), Hirnamatir (ele?tirmen), Ayda-
rahmatir (avci) vb. Bunlar demir gibi sert viicutlu ve yenilmek bilmez kirk 
kahramanmi§. Qorolarin (kirk asker) yonetici Tashamatir ve en kiifiikleri ise 
Kodegmatir imi§. §ecerde Taskamatir hakkinda etrafli olarak bilgi verilmi§-
tir. Yari$ta rakibini oldiirdiigu i;in, о donemlerdeki kahramanlarin anla§-
masina gore bir?ok sene Yenisey'deki "irgegit" (irgeyek) adli kisa boylu in-
sanlar arasinda ya§ami§ ve daha sonra affedilerek Ojenbeg'e donmii§. 

Tashamatir ve Ojenbeg Hakaslann miizik aletlerini icat edenler olarak da 
bilinmektedirler. Tashamatir oldiirdiigu rakibini hatirlayarak iki killi ljomu-
zu (hak, homis), Ojenbeg ise yedi killi ;athani* icat etmi§. Ojenbeg oldiigiin-
de kansi (athani gizli bir magaraya saklami§. Bu yiizden bu alet'Hakaslara 
miras olarak kalmi§.59 Tashamatir ise miizik aletleri e§liginde besteler yapip 
§arkilar soyleme ba§lami§. 

§iddetli miicadelede agir yaralanan Tashamatir "Hayazi" adli bir dagdaki 
magaraya gizlenerek yaralanni sarmi§. Ojenbeg sava§tan sonra £ulum nehri 
yakinindaki Hanoligtag daginin arasinda (O^enpighayazi) dinlenmi§. 
1680'deki tarihi kaynaklarda Rus yonetim gorevlileriyle Yerenakbeg'in hima-
yesindeki Kirgizlar arasinda, Tagnaiyus'taki sava§lar zikredilmektedir. Yere-
nakbeg'in Kazak-Ruslatfa olan sava§i toponimik (yer adlanna ait) adlandir-
mada sakli olabilir. 

Ojenbeg, Mogol haninin kiziyla evlenmi? ve Kodis ile Qabis (Qap, §ap) 
adli iki ;ocuk sahibi olmu?. Bir giinii kiskan;ligi yiiziinden kansiyla kavga 
ederek onu oldiirmii?. Daha sonra onceki oyna§iyla evlenmi?. Onun ofkesi 
yiiziinden biiyiik oglu Kodis de 61mii§. Orta Asya'daki hanlar arasindaki ai-
levi gelenegi bofcmamak i;in kii;iik oglunu Mogol haninin kiziyla evlendir-
mi§. Fakat bu ?abalar anla§mazliklara engel olamayinca asabi Ojenbeg kendi 
diiniiriine -Mogol hanina- sava§ ilan etmi§. Bu sava§ta Ojenbeg, oglu £ap 
(Qabis) ve askerlerinin yakla§ik tamami olmu?. Sag kalan Olbezekmatir, bir-
ka; askeriyle oz vatanina donerek Ojenbeg'in oldugunu halka duyurmu?. 
Bundan sonra Ojenbeg hakimiyet son bulmu? ve Kirgiz topraklan ba§ibo§ 
kalmi$. $ap'm hanimi hamile kalmi§. Dii$mandan Maragligtag'daki magara-

M.A.Yangulovdun bildiriiiisii, 1911-е. tuulgan, acig uruusunan, Sekta avih. 
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ya saklanmi§ ve (^abinday ve Qabacak adli iki ?ocuk dogurmu§. Onlardan Ha-
kaslardaki "Kirgiz" boyu tiiremi§. 

Neticede Ojenbeg'in haniminin iinlii agidindan bir par?a yazsak iyi olur. 
Bu agitta hiikiimdarinin olmesi iizerine yonetimi yabanci birisinin ele ge?ir-
mesi ve halkin geleceginden elem duyulmasi a§agidaki satirlarda anlatilmak-
tadir: 

Siyah gozlii benim halkim 
Niqin Rus-Kazaklara inandin? 
Rus-Kazak'i kabul ettigin gergekse 
Hukugumuzu belgeledin mi? 
Senin olu§turdu§un kiymetli kagidin 
istikbali iyi olsun! 
Ojenbeg'ten kalan siyah sa^li halkima 
Rus halki i§kence etmesin! 
Efendim! Hongoray halki 
Niqin Ruslara inandin? 
Bizi Ruslara verdigin gergekse 
Bizim hukugumuzu kitapta kanunla§tirdin mi? 
Bizim kanunlanmizi kitaba yazdiysan, 
О hi?bir zaman unutulmasin! 
Ojenbeg'ten kalan siyah sa^li halkim 
Daima oz vataninda ya§asm!60 

Bu agittan halk kahramaninin acikli oliimtiyle Hakasya'nin tarihi kaderi-
nin ili§kisini gormek miimkiindiir. Ojenbeg'in oliimiinden sonra "kara gozlii, 
siyah sa?li halk" Rusya'nin himayesine girdikten sonra Ak Han (Ak padi-
§ah)'a vergi odemekle yiikiimlii olmu§lar. 

Bizim ara?tirmalanmiza gore Hakaslarin folklorik kahramani Ojenbeg'in 
roliinden me§hur Kirgiz halkinin yoneticisi Yerenak i§eyev'i gormek miim-
kiindiir. Aslinda Yerenakbeg'in "§ap" adli bir oglu olmu? ve onlar Altay'daki 
£uli§man nehri yakinmdaki bir miicadelede olmii§ler. Yerenak'in bir degil, 
birka? kadindan ?ocuklan olabilir. £iinkii bu miicadelede onunla beraber 
onun iivey ?ocuklarinin da oldiikleri hakkinda bilgiler zikredilmektedir. 
O^enpig (Ujenpeg) denen folklorik isim Yerenak'in onceki iinvanmi kastedi-
yor gibidir. Buna onun varisi Horgn'in belgede "Unzentay§i" olarak ad-
landirilmasinin tanik olacagi §iiphesizdir.61 Mogollardaki "tay§i" teriminin 

p r i m tamirlan. s. 52 . 

Butanayev V. Ya. Etnifeskaya istoriya hakasov XVII-XIX vv. s. 28 . 
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Tiirklerin Век (bey) iinvanina tevafuk ettigini soylememiz gerekir. Kirgiz 
beyleri Yayzanbah§i, Tarzanyayzan, Mergentay§i, Yayzanka?ka vb. iinvanlari 
kullanmi§lardir. XVII. asirdaki Rus belgelerinin hi? birinde "beg" iinvanina 
rastlanmaz. "Unzen" kelimesi Mogollarin "ezen" (ejen) (padi§ah, imparator) 
iinvanini ifade edebilir.62 

Fakat Orta Cagdaki folklorik kahramanlannin isimleri XVII-XVIII asirlar-
daki yazili kaynaklarda ge^en isimlerle tam olarak uyu?maktadir. Buna rag-
men bu ara§tirmalarimizda ozel isimler, iinvanlar, yerle$ik toplumlar, olaylar, 
tarihi insanlarin faaliyetleri ve ger^eklerle tamamen bagda?masi bizi ba§ariya 
ula§tirmi$tir. 

Yerenakbeg (Yarnak, Yaranak, Yerenyak) Hongoray'i 1660-1687 yillannda 
yoneten ?ok iinlii devlet yoneticilerindendi. O, AltisarBeg i?ey Mergen'in 
ikinci oglu, Homgubeg Han'in torunuydu. Onun biiyiik agabeyi Aykanyuruk-
tu emanet esir olarak Moskova'da egitim almi§, ivan adiyla vaftiz edilmi§. О 
Boyar'm oglu olarak Krasnoyar'a gelip hizmet etmi§ ve kendi karde?i olan 
Kirgizbeg'i Yerenak'a kar?i birka? defa askeri seferde bulunmu§. ivanaykan, 
Rus yoneticileri tarafindan hain olarak su<;lanmi§. Fakat o, suglu olmadigini 
kanitlayarak kurtulmu?.63 Aykan'dan Hakasya'daki "Tuzlukol" adli yerde ya-
?ayan Kazak-Rus Aykanovlarm nesilleri tiiremi$. 

Yerenak'in £agun, Horqn ve §ap adli ii? oglu olmu§. 1703 yili siirgiinde 
Cagun Tomski'de emanet olarak tutulup, Sibirya'da kalmi§. Qagun'un so-
yundan Qabinovlar ve ayni babadan olan karde?i Aye?inlerin soyu tiiremi§. 

XVII. asirda Cungar ve Mogol yoneticileri Kirgizlarin bazi beyleriyle dii-
niir olmu§ladir. Bizim elimizde Yerenak'in karisimn soyu hakkinda bilgi yok-
tur. Fakat onun dayisi Ko<;abay, Cungar ham Karagul'un kiz karde^i Abahay 
ile evlenmi§.64 Boylece Ko^ebay'in oglu Tabun Karagul'un yegeni, Cungar 
Hanligi'ni kuran kahraman Kontay§i'nm da yegeni olmu§. Kahraman Kon-
tay§i Altisarbeg'in yegeni izentay?i'nin oglunu terbiyelemek ign almi§. Bu 
bilgiyi Rus yazma kaynaklan kanitlamaktadir.65 

Orta Asya'nin askeri ve siyasi yonden e§it olan devlet yoneticilerinin 
arasindaki diinii'rliik ili§kisinin temeli Eski Tiirk devrine dayanmaktadir. Me-
sela; Kirgizlarin ilk kagani Barsbeg Tiirk kagani ilteri§'in kiziyla evlenmi§. 
Kiiltigin Barsbeg'i ve onun askerlerini yendikten sonra bo§ kalan tahta Bars-

6 2 TSGARH. F. R-675 Op. 1, d. 15, 1. 29 ob. 
6 3 B a h r a i n s. V. Eniseyskie kirgizt v XVII v. s. 185. 

Butanayev V. Ya., Abdikalikov A. Materialt po istorii Hakasii XVII - tiaf XVIII w . - Abakan, 
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beg'in ogullari, Turk kaganinin yegenleri gelebilir. Yenisey Kirgizlarinin Mo-
gol ve Cungar hanlarmin kizlariyla evlenmeleri Orta Asya'nm siyasi sahne-
sindeki yerini belirttigi §iiphesizdir. 

Yerenakbeg ?ok ofkeli, zalim, inat?i bir insandi. Hainlere ?ok eziyet ?ek-
tirme, aga?lara baglama, kazanlardaki sicak sulara atma, gozlerini oyma vb. 
cezalari emredermi§. Yerenak'in ?ok kati bir yonetimi altinda par?alanmi§ 
Kirgiz uluslari ve yerle§tikleri topraklar "Hongoray" toplumsal-siyasi itti-
fakina donii?mii?tiir. XVII. Asir yazili kaynaklari bu gorii§ii peki?tirmektedir. 
Yerenak'in yonettigi yillarda Rus yazma kaynaklarinda Hakasya Hongoray is-
miyle bilinmeye ba§lami§. 1666'daki Krasnoyar komutaninin mektubunda 
"Knez Yerenak Kirgizlardaki Kongoray'da go? ediyor" diye yazmi$.66 Bu yaz-
ma kaynakta "Kirgiz Yeri" (Hakasya) diye Rus?a adlandirmanin yerli "Kon-
guray" adiyla bagda$tigini gorebilmekteyiz. 

Ojenbeg'in yonettigi donemde Hongoray Mogol-Cungar hanlanna vasal 
olarak her sene vergilerini deri olarak oderlerdi. Orta Asya'nin go?ebe dev-
letlerinin yoneticileri resmi olarak "han" iinvanini almi$lardi. Ojenbeg hak-
kindaki §ecere bilgilerine gore Kirgiz topraklarimn yoneticisi "beg" iinvanini 
alarak Mogol-Cungar hanlanna (Pigler Pazi Moolhan) bagliydilar. Hongo-
ray'in kendi ham olmami§. Fakat bazi kaynaklarda Ojenbeg Kirgiz ham 
(Hirhis han) olarak zikredilmektedir. 

Hakaslann tarihi folkloru Orta (^agdaki Yenisey Kirgizlarinin sosyal-sinif-
sal yapisi konusundaki bazi bilgileri bize ula§tirmaktadir. Рек ?ok hayvani 
olan koy halklannin ba§inda olan yonetici sinifin vekilleri "beg", "tayci", 
"?ayzan" olarak adlandinlmi§tir. Bu iinvanlan Kirgizlar Mogol Hanligi done-
minde Mogol dilinden almi§lar. 

Cayzanlarin arasinda Kirgiz boylannin yoneticilerini (Tiirk?e "beg") se-
?ilmi§tir. Yerenak Altisay boyunun beyiydi. Yerenak: "Ben Kirgizlarin yoneti-
cisiyim" demi§. Tarihi folklor bilgilerine gore Ojenbeg tiimen yoneticisi (tu-
benpazi) imi§ ve bundan XVII-XVIII. asirlarda Hongoray Mogol-Cungar han-
liklarinin tiimeni olarak kabul edildigini anlayabiliriz. 

Beylere asker sinifma giren kahramanlar (matir) bagli olurlarmi$. Kahra-
manlarin olu§turdugu ordu bek (bey) yonetiminin destegiydi. Ojenbeg 
hakkindaki $ecerede her bekte 40 kahramanin oldugu anlatilmaktadir. Sava§ 
hazirliklan ba§ladigi zaman kahramanlar kendi ordulanni sevk ederlermi§. 
Bu askeri sistem Kirgiz Kaganhgi doneminden beri bilinmekle beraber Hon-
goray'm Rusya'ya baglandigi doneme kadar kullanilmi§tir. XVII. asirdaki Rus 
belgeleri kahramanlari "yonetim elemanlanyla e§it saymi§. Kahramanlar 

Butanayev V. Ya., Hudyakov Yu. s. istoriya eniseyskih kirgizov. - Abakan, 2000 . - S . 154. 
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sinifx tarafindan desteklenen Kirgiz beyleri koyler ve insanlari yonetmi§. 
Hongoray askerleri (sirig) atii askerlere, hur^agilere ve ozel gruplara (kursi) 
ayrilmi§. Sava§ faaliyetleri ba§lamadan once askerler dizilip sag kanat, sol ka-
nat ve merkez olmak iizere ii?e boliiniirlermi?. Sava§ ba§ladigi zaman sag ve 
sol kanatlar birle§erek dii§mani merkezi askerler tarafina stiriikleyip abluka-
ya alirlarmi§. Askerlerin yukaridaki yontemdeki gibi siraya dizilmeleri Tiirk-
Mogol toplumuna aittir ve temeli eski toplumlarin avcilik yapma yontemine 
dayanmaktadir. 

Tarihg N. Kuzmin Yerenakbeg'i "Gii^lii, ?ok kuwetli, fevik bir insan" ola-
rak yazmi?tir.67 O, yirmi yildan fazia devamli Krasnoyarsk, Agnsk, Kuznesk, 
Tomsk, Yeniseysk, Nijneudinsk vb. ?ogu Rus koylerini deh§ete dii§iirmii§. 
Yerenak biitiin giicvinii Hongoray'm Giiney Sibirya'daki yerini korumak ign 
sarf etmi$. О donemde Kirgiz boylarinin sinin ile onlara yeni kom§u olan 
Rusya'nm sinirlarini belirlerken sorun ya§aniyormu§. Yerenak Kirgizlarin 
ekonomik giiciinii saglayan bolgeleri ozellikle inatla korumu§. Yerenakbeg 
di§ siyasette Rusya'ya muhalit olmu§ ve ?ogu zaman Cungarya'nin destegini 
kabul etmi$. 

1667'de Hongoray Cungar haninin vasali olmu§ ve Sengetay$a kendi 
yonetimini kuwetlendirmi$. Bu yildan itibaren Cungarya yoneticileri Kirgiz 
beylerine yonetimde soz sahibi yaparak tastikli belgeler vermeye ba§lami§lar. 
Mesela; XVII. asnn sonunda Galdanbo§oktu Han Tuva halkinin beyi $andi'ya 
kendi bolgesini yonetmesi i?in mektup yazip gondermi§.68 Kontay?i'dan izin-
siz Kirgizlar Ruslara esirleri, ka^aklan vermemi§. 

Biiyiik ihtimalle Yerenakbeg Cungar haninin en onemli ve en yakin adami 
olmu§tur. Cungarlann yardimiyla Rus barikadma saldirirmi§. Yerenak'in atli 
askerleri aniden Kuznesk'te bazen Kanyak barikati etrafmda ortaya gkar-
larmi$. Kirgiz atli askerlerinin hizli hareket etmeleri silahlannin hafif ol-
masiyla ilgiliymi§. 

Ozellikle, Ruslann kalabalik gruplar halinde gelerek yerle?tikleri Rus 
koylerine sik sik saldirirlarmi§. Sengetayza ve Yerenak tarafindan 1667'deki 
Krasnoyarsk'a yapilan saldirida Kazak-Ruslardan рек дэк insan olmii§tiir. Bu 
375 ki$iden olu§an askeri birlik ign biiyiik bir kayiptir (39 ki?i olmii§, 205 
ki$i yarali ve 49 ki§i esir о^и?".')69 Yerenak, Rus barikatlarinin yapilmasiyla 
?ok biiyiik tehlikelerin ortaya gkacagini onceden fark etmi§. Rus yoneticile-

6 7 Koz'min N. Hakasi. - Irkutsk, 1925. s. 63 . 
6 8 Butanayev V. Ya. Etnifeskaya istoriya hakasov XVUl - naf. XIX w. - M, 1990. -s. 156. 
6 9 Aleksandrov V. A. Russkoe naselenie Sibiri XVII - па?. XVIII w . (Eniseyskiy kray). M., 1964 . 
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rine: "Abakan'a barikat kurarsaniz biz kendi topraklarimizi son ;ocugumuza 
kadar korumaya haziriz." diye bildirmi§ler.70 

1675'te Krasnoyarsk Kazak-Ruslari Kirgiz Yeri'nin tarn ortasina Abakan 
nehri miiltekasinda Tagar adasina barikat kurmu?lar. Yerenak bu yapiyi sara-
rak yakmi§. Yerenak ondan sonra A;in ve Kan barikatlarini yerle bir etmi§tir. 

O, Rus bayraklarini, askeri birlikleri ganimet olarak elde etmi?. Yere-
nak'in siyasi faaliyeti hakkinda ara§tirmacilar hemfikir degildir. L. R Potapov 
ve V. A. Aleksandrov: "irenak yagmacilik ideolojisinin, bozkir feodalinin 
iinlii vekili olmu§. O, biitiin giiciinii koylere baski yaparak yagmacilik yapar-
ken sarf etmi§" diye yazmi§tir.71 Bizim fikrimize gore Yerenak'm yukaridaki 
portresine, onun faaliyetlerine dair soylenen fikirler dogru degildir. Bunu bi-
zim Yerenak'in savunmak i;in yaptigi sava§ miicadeleleri olarak kabul etme-
miz gerekir. Mesela; о 1682'de Rus padi§ahina gonderdigi mektubunda "Sa-
va§ Kirgizlar tarafindan olmadi. Senin adamlarin kendi ordulanyla bizim top-
raklara gelerek barikat yapmak istedikleri zaman biz onlara kar$i koyduk" di-
ye yazmi§tir.72 

Kirgizlar Rus, Mogol ve Cungar devletlerinin arasinda zor durumda 
kalmi§tir. Yerenakbeg di§ siyasette Cungar hanina giivenmi§. Onun: "Bu§uh-
tuhan Kirgizlari ve onlarin topraklanni hi; kimseye vermez." dedigini Rus 
kaynaklari yazmi§tir.73 Fakat о yanilmi§tir. 

XVIII. asnn ikinci yansinda Qin imparatorlugu Mogol hanliklarina taar-
ruz etmi§. фп imparatorlugu Orta Asya'da ebedi hakimiyetini kurmak 
amaciyla Mogollan Cungarlara kar§i ki§kirtmi§. 1687'de Mogollarla yapilan 
sava§ta Cungar ham Galdanbo§ohtu han Hongoray'dan takviye asker iste-
mi§. Yerenakbeg ordusuyla Altay'daki (^ulu§man nehrinin yukan kismina 
geldiginde orada trajedik olaylar olmu?tur. 

Kirgiz askerleri Hongoray'dan Telets (Boga) goliine be§ giinde gelmi§ler. 
Yerenak'in askerleri 600 ki§iymi§. £ulu§man nehri bolgesinde Mogollar pu-
suya yatarak onlan bekliyorlarmi§. Qarpi§mada 300'den fazla Kirgiz askeri, 
onlar arasinda Altir boyundan 150 ki§i 6lmii§. Altir boyu askerleri Tayinir-
ke'nin yonetimiyle Yerenak'in pe§inden gelmi?ler. Fakat onlar miicadeleye 
ge; kalmi§lardi. Cungarya'nm tarihinde рек iyi bilinmeyen bu sava§ta Hal-
haslilar zafer kazanmi§lardir. Bu "Kara Kalpaklar"la olan miicadelede 5000 
Sayan, Kirgiz; 2000 Mogol askeri olrnu?.74 Sava? meydaninda Yerenak, kii;iik 

70 TSGARH R-675 . Op. 1, D.13. s. 1. 
7 ' Aleksandrov V. A. Ukaz. sof. - S 52 . 
7 2 TSGARH R-675, op. 1. D 12. s. 173. 
7 3 Butanayev V. Ya., Abdikalikov A. Ukaz.so?, s. 172. 
74 TSGARH R-615. Op. 1. D.10 . s. 3. 
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oglu $ap ve iki iivey oglu 61mii§tiir.75 1688'de Altay seferine katilan Otkul, 
Rus yonetimine: "Mogollarla yapilan sava?tan sonra Kirgiz Yeri'nde sadece 
30 ktisiir adam olmii§tiir"diye haber vermi?tir.76 

£ulu§man bolgesindeki Telengitlerde giiniimiizde de Kirgizlarin iinlii 
kahramani Yerenak hakkinda efsaneler bilinmektedir. Yerenak'in cesedi Ba§-
kaus ve (^ulu§man nehri miiltekasina gomiilmii^tiir.77 Altay $ecerelerine 
gore Yerenak, Akkobok boyu yoneticisiymi§. Tomskili ve Kuzneskili Kazak-
lara yenildikten sonra Yerenak Kongiraysongiray vatanini terk ederek Teles 
goliine go<; etmek zorunda kalmi§. Giiniimiizde "£ulu§man ve Yasatir bolge-
lerinde Akkobok halkinin rahvan atlari ve Kongiray'da ise ?ok geni§ arazile-
ri varmi§." diye §arkilar soylendigi hala bilinmektedir. 

Yerenak Hakas halkin hafizasmda yiice insan olarak kalmi§tir ve onun 
Ojenbeg iinvani farkli anlamlan ifade etmektedir. Ona halkin ger^ek evladi, 
milli kahramani denilmi?tir. Hakaslar tarihte Ojenbeg (0<;enpigtuzi) devrini 
etnik yapisinin §ekillendigi onemli bir donem olarak gormektedir. 

Ojenbeg'e dair efsane, geni§ olarak yayilmi? olan miizik aleti (^athan 
((^adigan) ve onu kullanma yonteminin, kahramanlik destanlarinda bogazla 
$arki soyleme geleneginin (hay) Kirgizlardan kalma miras oldugunu bildirir-
ler. Bogazla §arki soyleme; Hakas Hay §arkilarimn bir ozelligidir ve bu her 
zaman <;athanin yardimiyla soylenmektedir. Buna benzer folklorik eserleri 
soylerken kullanilan yontem Sayan-Altay'daki diger Turk halklannda; ozel-
likle onlarin i<;erisindeki Hivalarda vardir ve farkli seslerin gkarildigi "Ho-
meey" denilen §arkisi farklilik gostermektedir.78 Ruslann ezelki yerlileri, ya-
ni Qlaldonlar Hakaslarla 250 sene kom§u ya§amalarina ragmen bu sanati be-
nimsememi$ler. Rus edebiyatinda bogazla ?arki soyleme ilk defa 1831'de i. 
Pestov'un $iirlerinde goriilmektedir.79 

Profesor B. i. Tatarinsev Sayan-Altay Tiirklerine ait bogazla §arki soyle-
menin XVI-XVIII. asirlarda boylarin §ekillenmesiyle birlikte ortaya gktigini 
ileri siirmektedir.80 Ayni vaziyette hinltili sesle soylenen Hakas hayi, §iir sa-
natinin Hongoray'da ba?landigini kesin olarak kanitlamaktadir. Miizik alet-
lerinin ilk once Kongiray-Sagay iilkesinde ortaya gktigi ve Dagli §orya'ya 

75 TSCARH R-615 . Op. 1. D.9. s. 94 . 
76 TSCARH R-615. O p . l . D.9. s. 82 . 
77 

Ustnoe narodnoe tvorfestvo altayskogo naroda. - Gorno-Altaysk, 1962 . - S.44; Bedyurov B. Q. 
Slovo ob Altae. - Gorno-Altaysk, 1990. - S 132-138 . 

7® Cudoyakov A. i. istoriya izu^eniya janra «кау». //Sovetskaya tyurkologiya. No 1. - Baku, 1986. 
s. 73. 7Я y Russkie pisateli о Hakasii. - Abakan, 1958. s. 33 . 

80 o u Tatarintsev В. I. TUvinskoe gorhvoe penie. Problemt proishojdeniya. • Kizil, 1998. s. 4, 15. 
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Hirgishooray'dan gelen hayin koruyucu ruhlarin meydana geldigi konusun-
daki Altay efsaneleri bunun dolayli kaniti olabilir.81 . * 

Hakaslann ?athanin yardimiyla bogazla soylendigi §arkilari, Hongoray Si-
yasi ittifaki kuruldugu donemde ortaya ?ikan kahramanhk destanlanyla siki 
ili§ki i?erisindedir. Mesela; Aliptikmmaklarda soyle anlatilir: "Yeryiizii olu§-
tugu zaman ilk once yumu§ak bakir ortaya ?ikti. Altay daglarinda, Ak-
suu'nun kiyilannda рек ?ok hayvan otlar ve orada Hongoray'in yiice soylu 
halki ya§ar."82 

Haylar ilk once kutsal bir ozellikteki §eyi ifade edip efsanedeki gibi Ha-
kaslann atalannin, ortaya ?ikan (Tageezi) dag koruyucusuyla irtibat kurma 
araci olmu§tur. Dag koruyuculan kimseye goriinmeyerek Masalci Hayci'mn 
yaninda toplanarak onun biiyiileyici bogaz sesini, §iirlerinin giifte ve beste-
sini zevkle dinlerlermi?. Hayin ortaya gkmasi Kirgiz Devleti'nin (VI-VIII. 
asirlar) ilk devri ile ilgili olabilir. Dii§manla sava§ meydaninda ?arpi$irken 
gerekirse haylann benzersiz korkun? sesi dii§manin psikolojisini bozmak 
i?in kullanilabilir. 

Ojenbeg hakkindaki efsaneler grubuna Abakan bolgesindeki Beltir ve Sa-
gaylann arasinda anlatilan Tayimirke'ye dair Kip?ooh da girmektedir. 

Bu folklor eserinin konusuna gore Askiz nehri miiltekasinda Saashan?ay-
han adli bir bey ya§ami§. Taht ign karde§ini oldiirmii§. Tayimirke adli ?ocu-
gu varmi§. O, biiyiidiigii zaman Ojenbeg onun Mogol haninin kiziyla evlen-
dirmi§ ve ikisi bacanak olmu§lar. Ya§lanan Saashan?ayzan karde§inin oglu 
Tayimirke'yi de 5ldurmii§. Tayimirke'nin karisi Mogolistan'a ka?mi§. O, yol-
dayken dogum yapmi§ ve ?ocugu biiyiidiigii zaman Saashan?ayzan'a bin bir 
i§kence ederek oldiirmii? ve boylece ociinii almi§ (prim kaynaklan 62-67. 
sayfa). 

Bizim elimizde Tayimirke gibi folklorik kahramanlarla tarihi olaylardaki 
ki§ilerin tamamen birbirine uydugunu gosteren kanitlar mevcuttur. Ger?ek-
ten Tayimirkebeg XVII. asnn 2. yansinda Askiz nehri kiyisinda ya§ayarak 
Altir boyunu yonetmi§. O, Yerenak i§eyev'in yolundan giden Talay'in ogluy-
mu§ ve 1670-1690'larda bu boyu yonetmi?. Hakasya halki 1703'te go? etti-
ginde onun oglu Tangitbazurtay§a kendi Kirgiz halkiyla beraber Cungarya'ya 
gitmi?. 

Ojenbeg doneminde Toy bolgesindeki Tigiфurnu daglannin eteginde ф -
tipuur (yedi kurt) boyu yoneticisi olan Surhuyuk adli asabi bir adam ya-

81 Yamaeva E. E. Mifi altaytsev. / / Fol'klornoe nasledie Gornogo Altaya. - Gorno-Altaysk, 1989 . s. 

177. 
98 Butanayev V.Ya., Butanayeva i. 1. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1 9 9 6 . s. 127-128. 
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§ami§. O, kendi boyundan topladigi vergileri Abakan bolgesindeki Saarpaar 
dagi eteginde hiikiim siiren Ojenbeg'e g6tiiriirmii§. Vergi getirenlere Hongo-
ray yoneticisi biiyiik bir yemek partisi diizenlermi§. 

Surhuyuh'un 7 karisindan 40 ?ocugu olmu§. En biiyiik karisi bir kiz ve 
Kirbiool, irmiool adli iki oglani terbiyeleyip yeti§tirmi?. Surhuyuh avcilik 
yapmayi ve balik avlamayi severmi§. Onun temei yemegi balik, avlardan ise 
yilanla kertenkeleymi§. O, ?ok gii?lii bir pehlivanmis. Tigirpurnu daginda 
onun kaldirdigi agirligi 20 pud olan "Surhuyuh ta?i" bugiin de vardir. 

Ojenbeg'in Sigda ve Sibi adli iki oglu varrru§. Onlarin birisi Surhuyuh'un 
kiziyla evlenmeye karar vermi§. Surhuyuh biricik kizini evlendirmek isteme-
mi§ ve gelmekte olan damat adayi ile yanindakileri yolda oldurmek i?in Hus-
hunhoya'da pusuya yatmi§, fakat onlarin avcilik kabiliyetlerine hayran 
kalmi?. Gelmekte olan karde§ler ?am aga?larinin ba§indaki kozalaklari okla 
vurarak geliyorlarmi§. Bunu goren Surhuyuh deh§ete kapilmi§, karde§ler ile 
yanlanndakileri mecburen kar?ilami§ ve 3 gun misafir etmi§. Sofraya ki-
zartilmi? yilan eti koymu§. Karde§ler: "Babamiz Ojenbeg'in evinde hi? boyle 
yagli balik yememi§tik." demi$ler. Surhuyuh'un kizi ve Ojenbeg'in oglundan 
bugiinkii Hakaslarin "Hirgis" boyu tiiremi§. 

Bir giinii Surhuyuh Tigiфurnu daginda Kaltar tilki (siyah tiiylii parlak til-
ki)yi gormii§. O, evladi Kirbiool ve irbiool'a: "Kaltar tilkiyi oldiiriip derisini 
getirin, getirmezseniz cezaya ?arptirilacaksmiz" demi§. iki karde§ tilkiyi ka-
yakla Qmirhaya dagma kadar takip etmi§ler. Yolda Kirbiool'un kayagi 
kirilmi§. irmiool yalmz olarak tilkinin pe§ine dii§mii§. Yuta nehri yakinlarin-
da tilkiye yeti§erek onu vurmu§. Surhuyuh onlarin pe§inden gelirken kayagi 
kirilan Kirbiool'u goriince ?ok kizmi$ ve onu okuyla vurarak 61diirmii§. Bu-
rasi giiniimiizde de "Kirbi" olarak adlandinlmaktadir. irmiool kendi oglunu 
oldiiren zalim babasindan nefret etmeye ba§lami§. Bir giinii avciliga birlikte 
gittiklerinde babasi ogluna §oyle demi§: "Ger?ek avci bir giinde ii? av vurur. 
Bunu yapamazsan goziime goriinme!". О zaman irmiool babasina: "Peki sen 
ii? av vuramazsan ne olacak?" dediginde kendisine ?ok giivenen Surhuyuh: 
"Ben her zaman bunu yaparim." demi§. Bahse giren baba-ogul avcilik i?in iki 
ba§ka tarafa gitmi§ler ve bir giinde irmiool ii?, babasi ise iki av vurmu$. Bah-
si kazanan irmiool babasimn vurdugu avian Tigirparnu dagina gotiirmesini 
istemi§. О kutsal dagin tepesinde ?ok ki§iyi katleden babasini mahkum et-
mi§. Boylece irmiool babasini oliim cezasina ?arptirmi§.83 Baba ile ogul or-

O'i 

Hakas fonnm kip-foohtan, mmahtan. - Abakan, 1960. s. 186-190 . Borgoyakov Hamdjinin bil-
diriiusii, 1890-c . tuulgan, sagaylardan, ilimorov ayili. 
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tasmdaki bunun gibi acimasiz muameleyi anlatan efsane taht ign yapilan 
kavgalari da yansitabilir. 

Hakaslarda irgit boyundan gelen Sigda ve Sibi adli karde§ler hakkindaki 
efsaneler geni§ olarak yayilmi§tir. Ojenbeg'in yonetimi doneminde irgitleri 
Akiyus nehrinin yukari tarafindaki Haspar nehri kiyisinda ya§ami? olan Ha-
naspay yonetmi§. Bir giinti Hongoray'a Mogol ham Haramotegey'in komuta 
ettigi Mogol askerleri taarruz etmi§. Biitiin halki C^aylang'a toplami§. 
Ya§lilan dldiirmii§ ve kalanlanni ise Altay'in otesine gotiirmii§ler. Yolda Mo-
gollar gotiirmekte olduklari halki saymak ign erkeklere ta§ toplatmi?. 
Kadinlar buna dahil edilmemi§. Uybat ovasindaki Hoyza nehri kiyisinda ta? 
yiginlan "ooba" vardir. Hanaspay'in kansi Manainey kocasina akil dani§ip ge-
celeyin kagm?. Aradan zaman gegni§ ve Manainey Sigda ve Sibi adli ikiz g> 
cuk dogrumu§. Bu dag giiniimiizde de "Manatugantahsil" olarak ad-
landinlmaktadir. Gelecekteki kahramanlann biiyiidiikleri bu yerdeki su 
"ineysug" (Ana Su) adiyla bilinmektedir. Manainey iki oglunu alarak Uybat 
dagini a$arak iney nehrine gelmi§. Tooratkign gegdindeki magarada ya§a-
maya karar vermi?. Hanaspay'in kansi ;ocuklanni balik ve ;e§itli bitkilerin 
kokleriyle beslemi§. Onun "Ozop" adli demir kiiregi ineyhuyuzi magarasinin 
yanindaki kirmizi ;amda hala asili durmaktadir. 

Sigda ile Sibi birer kahraman olarak biiyiimii§ler. Onlar avcilikla hayat-
lanni siirduriiyorlarmi§. Bir giinii ormandan tiiyleri, tirnaklan uzun, agzi 
biiyiik olan bir hayvan gormii§ler ve bu ormanligin koruyucusunu okla vur-
mu§lar. Manainey vurulan hayvam gorerek: "Her §eyi korumakta olan kendi 
biiyiik babanizi 6ldiirmii$siiniiz. Artik i? i?ten gegni§! Bundan sonra 'Aba-
toy' ayi toreni diizenlememiz gerekir. Yoksa ormanlikta ya?ayan karde§ler bi-
ze bugz edecekler. Ayi bizim ormanliga gitmi? olan babamizdir" diye kork-
mu§lar. Manainey'in ogullari oldiiriilen ayimn yas a§ini vererek: "Bizim ba-
bamiz oldii." demi§ler. Bu olaydan itibaren Sigda ile Sibi ger;ek kahraman ol-
mu§lar. 

Manainey gelecekten haber verebilen, gaibi gorebilen birisiymi?. Ayimn 
kiirek kemigine bakarak kendi halkinin gelecegi iizerine fal bakmi$. "Akiyus 
suyu kiyilannda iyussagay, Hizilsagay boylan gizlice ya§iyorlar" diye te-
renniim etmi§. Annesinin ogiidii iizerine Sigda ile Sibi dagilmakta olan in-
sanlan bir araya toplami?lar. Tom tarafindan Tomsagaylar gelerek onlara ka-
tilmi§lar. Bunun di§inda bu halka Ojenbeg'in Kuyas bolgesinde gizlice ya§a-
yan Taginahmatir ve Kuyas da katilmi§. Onlar Olengsin adli dagli bolgeye 
yerle§mi§ler. 

Mogol ham Haramotegeyge adli dagli bolgeye yerle§erek vatan yapan 
Sigda ve Sibi hakkinda haber almi§ ve "Oradaki biitiin halki yok edin." diye 
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ordu sevk etmi§. О zaman Sigda ile Sibi Sigimtahsil daginda avcihk yaparken 
yabancilann gelmekte oldugunu gormii§ler. Manainey ayinin kiirek kemigin-
den fal a<;arak dii§manin yakla§tigini gormii?. Tecriibeli irgit avcilari Hahpan 
nehri yakininda pusuya yatarak demir zirh giyen Mogollarm boyunlarindan 
okla vurarak oldiirmii§ler. 

Bu olaydan sonra Haramotegey han Hongoray'a Palamorkam adli dokuz 
bapli $amanim gondermi§. Sigda, Sibi ve anasi u<;arak gelmekte olan Pala-
morkam'i gormii§ler ve okla vurarak 61diirmu§ler. 

Akabinde hi? kimsenin yenemedigi karde§lere kar§i kendisi sefere gkmi§. 
Askerleriyle Hongoray'a gelip Harasin dagina saklanmi§. Sigda ile Sibi 
Hizilhaya dagindaki kaleye saklanarak her yandan ust iiste ok atmaya ba$-
lami§lar. Haramotegey elglerini gondererek karde§leri ok<;uluk yari§ma 
?agirmi§. Birbiriyle anla§arak Haro nehri yaninda otlamakta olan geyikleri 
vurmaya karar vermi§ler. Bir giinde Mogol avcilannin vurduklari geyikler dag 
gibi kiimelenmi§. Sigda ile Sibi ise vurduklari geyiklerin sadece kulaklarini 
torbaya koyarak getirmi§ler. Ciinkii karde?ler geyikleri nedensiz yere yok et-
mek istememi§tir. Sayarken karde$lerin vurdugu geyiklerin sayisi Mogol 
avcilanndan daha 90k oldugunu goriince Haramotegey han karde$lerin 
tecriibeli avcilar olmalarina, comertliklerine §a§irmi§ ve bundan sonra Kirgiz 
topraklanna sava$maya gelmeyecegine soz vererek karde$lere altin iple diki-
len kaftan ve alaca atlari hediye etmi§. О zamandan itibaren Sigda ile Sibi'nin 
nesilleri olan irgitlere sari renkli giysi giymek ve alaca at binmek yasak-
lanmi$. C îinkii bu renkler Mogollarm kutsal saydiklari simgeler olarak kabul 
ediliyormu?. Bununla irgitlerin Mogollara gosterdikleri saygiyi bildirmekte-
dirler. 

Mogol haniyla bari$tiktan sonra Sigda ile Sibi halkiyla birlikte or-
manliktan Abakan bolgesindeki Ojenbeg'in onceki topraklanna go? ederek 
Rus yonetimini kabul etmi§tir. Ya$ami sona eren iinlii karde§lerin canlan 
Kuznesk Aladagi'ndaki dag koruyuculanyla birle§mi§. Hakaslar Sigda ile 
Sibi'nin diinyanin son zamanlannda tekrar gelerek Hongoray'i onceki 
giiciine ula§tiracagina inaniyorlar.84 

"Sigda ile Sibi" efsanesinde eski halki muhafaza etmi§ olan iinlii kadimn 
kahramanligi anlatilir. 1703'teki Mogol saldmsindan sonra kalan halkin bir 
kismi toplandiklan yer Ulennigsin daginm etrafi olabilir. Tarihi folklor bilgi-
lerine gore Mogolistan ile Cungarya'mn 1703'teki olaylardan sonra da Hakas 
topraklanna hakim olmak i?in yillarca miicadele ettiklerini iinlii bilim adam-

84 Hakas (onmn kip-foohtari, mmahtari. - Abakan, 1960. s. 57- 59; Hooray fonnin torelleri s. 53-
58; Hakas ;onnin kip-goohtari. - Agban, 1990. s. 27 -32 . 
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larinin ara§tirmalarinda 1927'de yazilan Hakas-Minusin bolgesinin Rusya ile 
birle§mesi hakkindaki Kyahta anla§masi kanitlamaktadir. Sigday ile Sibi'nin 
ba§ dii§mani Mogol ham Haramotegey imi§. Hakas folklorunda Haramote-
gey hanin roliinii Sibeldey adli canavar ve Uziit hanin kiigiik oglu arasinda 
ili§ki kurulur.85 Folklorik efsane halki Cungarya'ya esir edip siiren onceki 
Oyrat hani Sevanrabdan'i kotii olarak gostermi§. Bazi tarihi folklorde Sevan-
rabdan'in ismi yerine Cungar Hanligi'nin yoneticilerinin kullandiklari Kon-
tay§a (hondayg, kondeyg) iinvani kullanilmi§tir. 

Hakaslarda Ruslara kar§i yapilan sava§ta iinlii olan Hanzabeg hakkindaki 
efsane geni§ bir §ekilde yaygindir. Efsaneye gore Hanzabeg iyus bolgesinde 
dogmu§. Diger kaynaklarda ise Uryup nehri tarafindaki Sugenhaya daginda 
dogdugundan bahsedilmektedir. Hanzabeg Ojenbeg'ten sonra, Rusya'nin 
Giiney Sibirya'yi himayesine aldigi donemde ya§ami?. Soylu aileden olup sa-
va§larda Kizillar boyunu komuta etmi$.86 (Kizillann padi§ahi gibidir87). 
Onun boyu Ruslarin himayesine girdikten sonra vergilerin agirla§tirilmasi 
iizerine ayaklanma gkartip kendisi isyani yonetmi$tir. §aripov il?esindeki 
Ustparnaya koyiiniin yanindaki Kayi§ daginda Tomsk komutaniyla tek ba§i-
na miicadele ederek ona i§kence etmi?. 

Hanzabeg gen^lerden asker toplayarak dii§mana saldirmi§. Onun samimi, 
giivenilir arkada?lari Hagdigas ile Tik?eges (diger kaynaklarda Hatjinah ile 
Kegdegey; Hangayah ile Tingeyek) varmi?. Komutan Tom aniden Hanzabeg'e 
kar?i ordu gondermi?. Tom'un kotii bir §ekilde techizatlanan askerleri iyi si-
lahlanmi§ Kazak-Ruslara kar§isinda tutunamami§lar. Hanzabeg kalan asker-
leriyle Tegirmenkol tarafina ?ekilip, Svalik (Sveelik) dagina gelmi?. Burada 
da yenilgiye ugrayip Tom nehrinin yukansindaki Kuznesk ormanligina dog-
ru ?ekilmi?. Bu bolgedeki Kizeltashil daginda §ifali su ve onun yanindaki Kir-
giliktahsil daginda ise ila? bitkiler varmi§. Hanzabeg ?ifali su ve ila? bitkiler-
le sava? yaralarim tedavi edip sarmi?. Akabinde Sir ormanligindaki Hazoyah 
daginda saklanmi§ ve geceleyin Rus askerlerine saldirarak bozguna ugratmi?. 
Bu olay Rus askerlerinin yeni yontemler ke§fetmesine yol a?mi?tir. Komutan 
Tom Hanzabeg'in arkada$larina rii§vet vermi§. Onlara raki vererek sarho§ et-
mi§ ve Hanzabeg'i yakalamalarim teklif etmi§. Rii§vet alan arkada?lari tekli-
fi kabul etmi§ler. A§in i?ki i?en Hanzabeg: "Gece yumurtasi sabahleyin ku§a 

8 5 Butanayev V. Ya. Hakassko-russkiy istoriko-etnografifeskiy slovar, - Abakan, 1999. s. 6 0 - 6 1 . 
8 6 Butanayeva I. I. Predaniya о Hanza-bege. //Etnografiya narodov Sibiri i Mongolii. - Ulan-Bator 

- Ulan-Ude, 2 0 0 0 . s. 2 4 5 - 2 5 4 . 

8 7 Kastren M. A. Pute$estvie A. Kastrena po Laplandii, Severnoy Rossii i Sibiri v 1 8 3 8 - 1 8 4 9 gg. 
/ / Magazin zemlevedeniya i putefestviy. - M., 1869. - T. 6. Q. 2 . s. 2 3 0 . 
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donii$siin! Tiimenba§i Hanzabeg gece canavarina donii§siin!" diye §arki 
soyleyerek uyumu§. 

Derin uykuya daldigi zaman ayaklarini ve ellerini baglayarak Tomski'ye 
(bazi kaynaklarda Krasnoyarsk'ye) g6tiirmu§ler. Hanzabeg uyandiktan son-
ra §5yle hiiziinlii bir §arki soylemi§: "Herkes eyeri olan ata binmek ister. Her-
kes §arho§ kahramani esir etmek ister. Herkes dizginli ata binmek ister. Her-
kes sarho? yigidi baglamak ister!" 

Salla getirilen Hanzabeg'i komutan zindana atmi§. Hanzabeg zindanda 
?oyle bir §arki soylemi?: "Rus haninin yaptigi siyah evin tepesi sivriymi?. Be-
yaz hanin yaptigi ta§ zindanin tepesi ;adinn tepesine benziyor." 

Sonunda Hanzabeg'i sivri askiya kaburgasindan asarak oldiirmu?ler. Ka-
burgasindan asilan Hanzabeg: "Ak hanin eli sertmi?. Kaburgami agntti. Ka-
zak-Rusun demir askisi kaburgami delerek canimi yakti" diye ?arki soylemi§. 

Hanzabeg'in cesedini Kazak-Ruslarin ;ogu gormeye gelmi§ler. Komu-
tanin ;ocugu Hanzabeg'e yakla§tiginda ba?im egerek ?ocugun yakasindaki 
diigmeyi di§iyle koparmi§ ve diigmeyi komutanin <;ocugunun ba?ma iifledi-
ginde (jocugun ba§ini delmi§. О zaman Hanzabeg: "Obiir dunyada ba?ima 
yastik olursun. Bu dunyada bana do§ek olursun" demi?. Olmek iizereyken 
caninin ;ок yanmasina ragmen: "Sahipsiz nehir olmaz. Tadar halkinin bun-
dan boyle yoneticisi olmaz. Kabuksuz aga; olmaz. Tadar halkinda bundan 
sonra han olmaz" demi§. Onun cesedi askida kuzgunlar yiyip bitirinceye ka-
dar ii; giin asili kalmi§. 

Hanzabeg oldiikten sonra Rus yoneticileri Hakaslari Rus hanina ant iqrt-
mek ign zorlami§lar. Bu ant igrtme torenine komutanin kendisi katilmi§. 
Mizragi ekmege saplami? ve "Eger Beyaz Han'dan ba$ka bir ham tanirsaniz 
bu mizrakla can vereceksiniz!" demi? ve mizragm ucundaki ekmege yemin 
ettirmi§.88 

Giiniimiizdeki hi; bir §ecereci bu bilgiyi tam olarak bilmemektedir. 
Giiniimiizde Hakaslar sadece Hanzabeg'in salda baglanip gotiiriiliirken 
soyledigi $arkiyi iyi bilirler. 

Hanzabeg'in tarihi ?arkilari Ba^atli, Tomlu leh^elerinde ve Mrassli §orlar-
da da bilinmektedir.89 Hanzabeg'ten her yerde yerli halki Rus yoneticilerin-
den koruyan kahraman olarak bahsedilmektedir. Bu folklorik kahramanin 
hayati Sayan-Altay halklarinda ger;ekle§mi§ tarihi olaylari yansitmaktadir. 

QQ 

Butanayev V. Ya., Butanayeva i. 1. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996. s. 88 . 
8 9 Pavlyufik s. К. О narodnih pesnyah $ortsev. / / Etnografya narodov Sibiri. - Novosibirsk, 1984. 
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Bu kahramanin roltiniin tarih! adi hala bulunamamaktadir. Hanzabeg siradan 
bir kahraman mi yoksa ger?ek bir insan mi belli degil.90 

Teleutlan ara§tiran iinlii bilim adami A. P Umanskiy Hanzabeg roliinde 
Manzu Boydonov adli Cungar vergi toplayicisini gormektedir. Bu vergi top-
layicisi 1718-1720'lerde Kondom ve Mrass bolgelerinden zorla vergi top-
larmi§. A. R Umanskiy'in gorii§ii etnograf D. Funk tarafindan da desteklen-
mi§: "Hanzabeg'in roliiyle Mogol beyi Manzu Boydonov daha ?ok bagda§-
maktadir".91 

Bizim fikrimize gore bu yoruma katilmanin herhangi bir gerek?esi yoktur. 
Zikredilen Manza ismi Hanza ismiyle uyu§mamaktadir. Ustelik Hanzabeg 
hakkindaki efsanenin yayildigi Hakasya'nin kuzeyinde mezkur vergi top-
layicisi yer almamaktadir. Altay halkinin tarihi etnografyasini ara§tirdigimiz-
da Manzu Boydon'un oglu, Sakil'in torunu, Kula'nin torununun oglu ve XVI-
II. asnn ba§inda Erti? tarafinda ya?ami§ oldugu fikrine kapildik. Burasi Oy-
rat ham topraklannin sinirlan i?erisindeydi ve ayni zamanda burada Qaros 
boyu topraklan vardi. Knez Manzu Boydonov'un halki XVIII. asnn ortasin-
daki trajedik olaylardan sonra Todo? (^ayzan'in yonetimi altina girerek Man-
ditodo§ boyunu meydana getirmi?. 

HakNiiYALi El Yazmalar Vakfindan Hanzabeg'in nesli konusunda $u§ bo-
yuna ait Ku?elayevleri bulduk.92 Ger?ekten 1705-1708'lerde Kizillar arasin-
da Rus koylerine saldiran §uy Tatarlari Kanzacak Uhanakov ve Ku?elay Tay-
bukinlerin yonettikleri ordular da olmu§. Rus belgelerinde Kazna?ak'in ismi 
1703'teki Cungar seferinden sonra duyulmaya ba§lami§. Kanzacak kendi bo-
yuyla, yani §u§larla Cungarya'daki Emel nehri tarafina nakledilmi§. Onun 
anlattigina gore: "Urgii'deki Kontay?i'dan iki bin Kalmak gelip, Kirgizlarin 
ve §uy Tatarlannin ?oluk ?ocuklariyla toplu Erti§ nehrine yakla$tiklarinda 
Kazak ordulan saldirip, Kirgiz erkeklerinin ?ogunu 61diirmii§, kadinlarini ve 
?ocuklarini esir etmi§. Kanzacak yakla§ik 30 ki§iyle Kirgiz Yeri'ne ddnmti§. 
Onlar ini nehrinin yukari kismina yakla§tiklarinda a§agi yukari 200 Kazak-
Ruslann saldirisina ugrami§lar. Bu miicadelede 20 Kirgiz §ehit olmu§ ve 
Kanzacak ile Suraska igerekov 9 ki§iyle Tomsk tarafina ka?mi§lar. Qulum 
nehri tarafina gidenler Kirgiz Yeri'nde hi? kimseyi bulamami?lar ve Kizil'da-
ki yerli halkin kizlanyla evlenerek orada ikamet etmi§ler.93 Kazna?ak ile Ku-

9 ® Butanayev V. Ya. Etni^eskaya istoriya hakasov 17-19 w . / / Materiali к serii «Narodi Sovetskogo 
Soyuza». Vip. 3. Hakasi. - M., 1990 . s. 54 . 

Funk D. A. Ustnoe tvor?estvo, igri i razvle^eniya ba^atskih teleutov. / /Mater ia l i к serii 
«Narodi i kul'tum. Vip.15. Teleuti. - M., 1992. s. 4 1 - 4 2 . 

9 2 HakNiiYALi. Ruk.f. No 590 . L. 34 . 
9 3 TSGARH. R-675. Op. I., D15. s. 5-6. 
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?elay geri dondiikten sonra Tomski'deki Rus yoneticilerine bagli olarak 
<;ah§mi§lar ve yakla§ik bir yil orada kalmi§lar. 

1705'te Kazna^ak Uhanakov, Ku<;elay Taybukinler ve Kirgiz §erlu?ak Ku-
gelayev ile beraber Tomski'dan Kirgiz bolgesine tekrar ka«;mi?lar. Ondan son-
ra Rus belgelerinde ?oyle yazilmi§tir: "Kanza<;ak ve Ku?elayko halkiyla 
lum tarafina sefere gkarak Tomski'den Agnsk bolgesine vergi toplamak ign 
giden i. Larionov ve onun adamlanna saldirmi§, kannlanni keserek oldiir-
mii§ ve e§yalarini ganimet olarak gotiirmii§ler".94 

1706'da Kanza<;ak ve Ku<;elay "arkada§lari ve Kirgizlarla Tomsk ka-
zasindaki Burna§ev koyiine sava?mak ign gelerek 12 Rus ile onlardan ba?ka 
insanlan da 6ldiirmti§ler."95 

"O yil Kanza^ak yakla§ik 80 Kirgiz ile Agn barikadina bir yil <;ah§mak ign 
gonderilen 3 ki$iyi acimasiz bir bigmde karinlarini yararak oldiirmii§ler. Ver-
gi odeyen insanlann gjgunu ise agaca baglayarak oliinceye kadar dovmii§ler, 
gxuklari annelerinden ayirarak (ok feci i§kence etmi^ler, mallanni yagmala-
yarak ganimet olarak gotiirmii?ler. Daha sonra Kanza^a^ko yakla§ik 100 
Kirgiz ile gelip Kazak-Rus Zavyalov'u karisi, ?oluk gxuguyla oldiirerek evi-
ni ate§e vermi$ler."96 

1707'de yazin R Petrov padi§ahin emriyle Agnsk barikadmdan Argu'ya 
§ust Tatarlari Ku^elayko ve Kanza<;ak'i gevresindeki adamlariyla beraber ya-
kalamak ign silahlanmi§ olan on askeri gondermi§.97 Be§ giin sonra Kanza-
?ak yakalanarak Agnski'ye getirilmi§. Onunla beraber Kirgiz §urlu<;ak ile be§ 
Kirgiz yakalanmi§. 24 Haziran 1707 tarihinde Kanza^ak, Ku<;elay ve §urlu-
<;aklari Agnski'den Tomski'ye gotiirmu§ler. 

3 Eyliil 1707 tarihinde Tomski'de cinayet i§ledikleri ign ve bu bolgedeki 
vergi odemekte olan insanlara ornek olsun diyerek §ust Tatarlari Ku^elayka, 
Kanza<;ak ve Kirgiz oglu Serlu^a^'i padi§ahin emriyle oliim cezasma ^arptir-
mi§lar.98 

Ar§iv ve folklorik bilgiler esasinda Hanza<;ak Uhanakov ile efsanede an-
latilan Hanzabeg'in ortak noktalan oldugunu gorebiliriz. Onun Konza (Han-
zapipo) adma Rus yazisinda о donemde §imartmak iqrin soylenen "<;ak" 
yapim eki eklenerek soylenirmi§. Kanza^ak'in Hakas-Kizillann "§ustar" bo-
yuna girdigi bilgisi folklorik anlatisiyla uyu?maktadir. Onun Ku^elay adli as-
keri §ustar (§uy) boyundan olan Ku^elayevlerin atasi olabilir. 

94 TSGARH. R-675. Op. I., D15, s. I. 
95 TSGARH. R-675. Op. 1., D15,s. 2 . 
96 TSGARH. R-675. Op. 1., D15, s. 5. 
9 7 АСн'дЁб} £ -675? Uff Ifd Al5$ й$56 
98 TSGARH. R-675. Op. 1., D1S, S. 19. 
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1703'te Hanza?ak, Hongoray'in diger halklariyla birlikte* Cungarya'ya 
siirulmii§. Siirgiinden donen §or ile Teleutlarin arasinda ya$ami§lar. Suras 
igerekov adli asker Teleutlarin arasina geri d6nmii§tii. Yukaridaki bilgilerden 
Hanzabeg'in Tom bolgesindeki halkin hafizasmdan silinmedigini fark edebi-
liriz. Teleutlarda giiniimiize kadar ula$an onun oliim oncesi soyledigi 
§arkisindan Hanzabeg'in oliimiinii halkin gordiigiinii tahmin edebiliriz." 

Kanza?ak ile Kazak-Ruslar arasindaki silahli miicadeleler (^ulum bolge-
sinde veya iyus'ta ger?ekle§mi§tir. Giiniimiizdeki Uriip, Parnaya nehirlerinin 
ve Tenirkol (Tigirkol)'iin etrafindaki Kai§ (Hayistag), Laskan (Athilashan-
tag), Svalik (Sveeslig), Qirilgen adli daglarin isimleri Hanzabeg'in sava§tigi 
yerleri yansitmaktadir. Kanza?ak Arga'da esir dii§mii$tii. iyus..nehrinin yu-
kari tarafindaki Kizillann ya§adigi yer boyle adlandirihr.100 Neticede Kanza-
?ak'a oliim cezasi verilmesiyle folklordeki Hanzabeg'in komutani tarafindan 
demir askiya kaburgasindan asildigi hakkindaki bilgilerle 6rtii?tiigiinii belirt-
mek isteriz. 

Hanzabeg'in ismi Hakaslar arasinda bugiin de ya§amaktadir. Hakasya 
bolgesinde §ifali "Hanzapig monii su" adli su vardir. Meseli; Tom nehrinin 
yukarisindaki Kizeltashil dagindaki pinar boyle adlandirilmi?. Tanmalik neh-
rinde "Hanzapig atin sugar?ag hara sug", "Hanzabeg'in atina su verdigi su" 
adli pinar vardir. "Talaa adira$mam" adli ila? bitkiye "Hanzapig odi" derler 
ve bi?ak yarasini tedavi etmek i?in kullanirlarmi?. Ya§lilar "Ulug astan as 
polbasin", ''yemegin degerine hi? bir §eyin degeri denk gelmez", "Eger Rus 
ile arkada? olursan ona sirnni soyleme, yaninda Tier zaman kill? bulunsun" 
diye Hanzabeg'in dediklerini vecize olarak soylerler. Bu vecizenin Tanri Dagli 
Kirgizlarda da oldugunu ogrenince ?ok §a§irdik. Mesel£; Rus ile arkada? 
olursan baltan yaninda olsun...". Buyiik olasilikla bu vecize diger Turk halk-
larina da yayilarak eski devirlere aittir ve sadece Ruslara kar§i degil, biitiin 
di§ dti§manlara kar§i her zaman dikkatli olmayi uyaran vecize olmalidir. 

Hanzabeg hakkindaki efsanelerde Hakaslardaki birbirinden intikam alma 
gelenekleri iizerine ger?ekler saklanmi§. Bu a§agidaki ciimleden de an-
la§ilmaktadir: "Obiir dtinyada ba§ima yastik, altima do§ek ol". Bunun gibi 
intikam alma Giiney Sibirya'nin diger Tiirk halklannda da mevcuttur. Bunun 
ornegini Yakutlarda da gorebiliriz.101 Zalim derebeyleri dii$manlanndan alay 
etmek amaciyla bihaber dii?manlanna gafilce oldiirdiikleri, ?ocuklann etin-
den yemek yaparak ikram ettikleri ornekleri de bulunmaktadir (orn: Taar-
beg). 

9 9 Verbitskiy V. I. Altayskie inorodtsi - M„ 1893 . s. 2 0 0 - 2 0 3 . 
Butanayev V. Ya. Toponimifeskiy slovar' Hakassko-Minusinskogo kraya. - Abakan, 1995 . s. 26 . 

101 Butanayev V. Ya. Etnifeskaya istoriya hakasov 17-19 w . s. 135. 
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Bu folklor eserinde ant ignenin ve yemin etmenin turleri de bulunrriak-
tadir. Bunun gibi yemin etmeyi XVIII-XIX. asirlardaki Hakaslarda da gorebi-
liriz. Yargilama esnasinda yemin etmekte olan ki§ilere kilicin ucuna batinlan 
ekmegi yedirmi§ler.102 Bunun gibi yemin etme, silahin ceza vermedeki 
gticunu ifade edip "yeminini bozarsan kihgan gegrilirsin" anlamina gelir-
mi§. XVII. asirda Kirgiz Yeri'nde "kopegi kesip kanini igne" gibi ant i?me ge-
lenegi v a r m i ? . ' 0 3 Buradan "Kirgizlarin kopegin koruyucu ozelligine saygi 
gosterdigini ogreniyoruz" diye bir tahminde bulunabiliriz. Mesela; mo 49'da 
Hunlarla Cinliler arasmdaki anla§mayi ilan etmek ign beyaz bir at Resilmi§ 
ve onun kanini ?arapla kari§tirarak Yiie^glerin padi§ahinin kafa tasiyla 
yapilan kadehle igni§ler.104 

Hanzabeg hakkindaki efsanelerin incelenmesi neticesinde "Hakas-Minu-
sin bolgesinin Rus hakimiyetine girdigi donemde ya?ami§, 1707'de Toms-
ki'de oliim cezasina mahkum edilmi§ bir adamin folklorik roliiniin tarihi 
prototipini gorebildik" diye sonu<;a varabiliriz. 

2.4. Oyrat Yoneticilerine Dair Anlatilar (XVIII. asir) 

Cungar Hanligi (1635-1758) Sengetay§i'nin doneminde 1667'de Altin-
han Loucan'i maglup ettikten sonra Sayan-Altay'i ve buramn i^erisinde yer 
alan Hongoray'i kendi vasallanndan kabul etmi§tir. Oyrat yoneticileri XVII. 
asnn ba?inda (1635) siyasi durumunu diizeltene kadar Kirgiz beylerine e§it 
muamelede bulunarak Hongoray'in Qayzanlariyla diiniir olmu?lar. Mesela; 
Knez Ko?ebay Batarayev Cungar Hanligi'ni kuran Batir Kontay§i'nin babasi 
Karagulu'nun kiz karde§iyle evlenmi?. 

XVII. yiizyilin 2. yansindan itibaren Hongoray'in siyasi durumunda ani 
degi§imler olmu§tur. Kirgiz yoneticileri Cungar hanlanna bagli kaldiklan 
ign kendi boylanni yonetmek ign "yonetim belgesi" almaya ba?lami§lar.105 

Sava$ esnasinda Kirgizlar orduya asker vermekle yiikiimliiymu?. Ayni za-
manda Oyratlar Ruslann Giiney Sibirya'ya dogru kaymasini engellemek ign 
muharebe eden Kirgizlann safinda btilunurmu?. 

1756-1757'lerde Cungar Hanligi'ni Qin hanedani yiktiktan sonra Oyrat-
lann bazi kisimlarinin Hakas-Minusin bolgesine goq. ettiklerinden "§unu-

1 0 2 Butanayev V. Ya. Etniftskaya istoriya hakasov 17-19 vv, s. 152. 
1 0 3 Butanayev V. Ya. Etnifeskaya istoriya hakasov 17-19 w , s. 152. 

Kifanov E. 1. Koftvie gosudarstva ot gunnov do mannurov. - M., 1997 . s. 31 . 
1 0 5 Butanayev V. Ya. Etnifeskaya istoriya hakasov 17-19 w . s. 156. 
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batir" ve "Amursana" hakkindaki efsanelerde bahsedilmi§. Ka?inlerde Oyrat 
yoneticileri hakkindaki efsaneler Amirsaran, Amirsang, Albinsana, Abirsa-
ram olarak da zikredilmektedir. Sagay ve Beltirlerde ise Hansuna, Sunumatir, 
irsulan, Altinsora, Alipsora isimleriyle bilinmektedir.106 

Rivayetlerde Hontayci (Humtay?i, Kundeyg) genel bir ismiyle iinlii olan 
son Oyrat yonetici'sinin kahraman oglunun acikli ya§ami anlatilmi§tir. 

Oyrat halkinin yoneticisinin iki kansindan iki oglu olmu§. Han birinci 
karismdan ayrilmi§. Biiyiik ?ocugu Suna (Amirsana)'dan; Haldama ise ikin-
ci kansindan olmu?. Hontayci'nin piyade askerlerinin ba?inda Ahsagal, 
Hatigtemir, Kindirek adli me§hur komutanlar, se?kin askerlerden olu§an or-
dunun ba?inda ise yedi damadi bulunurmu?. 

Bir zamanlar Sayan-Altay'in hayvancilikla ugra?arak sakin omiir siiren 
halki i?in Altay ormanligindaki hayvanlarin padi?ahi olan kaplan tehlikeli ol-
maya ba?lami§. Suna ?ok tecriibeli bir avci olmakla birlikte gii?lii ve cesur bir 
askermi§. O, ormanliktaki bu yirtici hayvanin pe?ine dii§erek alti kula? uzun-
lugundaki yayiyla onu 6ldiirmii§. Hontayci tarafindan gonderilen silahli grup 
atilan oktan kaplani kimin oldiirdugiinii tespit etmi§. Oyrat hiikiimdari ge-
lecegini ve tahtini tehlikeye atmamak i?in ikinci kansinin ve kii?iik oglu Hal-
dama'nin yardimiyla Suna'yi hendege atmi?lar. Suna uzun yillar hayatini 
hendekte ge?irmi$. Akrabalanndan yalmz annesi ona gizlice yemek getirir-
mi§. Bu anlatida "tahtimi alir" dii§iincesiyle kendi ?ocuklarini oldiiren Tiran-
lardan bahsedilmi§tir.107 

Hontayci her sene pnlilerden hediye alirmi?. Bir giinii фпН el?iler hedi-
ye yerine yedi ata yiikleyerek zorla ta§idiklan arbaleti* getirmi§ler. фп ham 
(Bogdihani) Oyratlann aldiklan hediyelere layik halk olup olmadiklanni 
gormek istemi§. Toreye gore biiyiik arbaletin kayi?ini dokuzuncu basamaga 
kadar kendine dogru ?ekip sonra birakarak atmak gerekirmi§. Bu ger?ekle§-
tirilemezse Bogdihan "Oyratlara taarruz edecegim" diye tehdit etmi§. Hon-
tayci'nin etrafindakiler ve iinlii komutanlar arbaletin ipini ?ekememi§ler. О 
sirada pehlivan Suna'yi hatirlayarak onu hendekten getirdiklerinde kahra-
man hi? kimsenin giiciinun yetmedigi arbaletin kayi?im dokuzuncu basama-
ga kadar ?ekerek atmi§. Ama?lanna ula§amayan £in el?ileri ?aresiz bir ?ekil-
de geri donmii§ler. 

Butanayev V. Ya., Butanayeva i. i. Hakasskie skazaniya ob oyratskih pravitelyah (XVIII v.). 

//Problemt istorii i kul'tun kofevth tsivilizatsiy TSentral'noy Azii. - Ulan-Ude, 2 0 0 0 . s. 3 1 3 - 3 1 8 . 

Ю7 Kontay$a - cungar haninin unvani. 
* Bir <;e$it yay. 
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Bir siire sonra Hontayci hastalanmi§ ve daha sonra 6lmii§. Oyratlar 
arasinda taht kavgalari ba§lami§. Biiyiik toplantida Oyrat knezleri Halda-
ma'yi desteklemi§ler. Suna'yi ise "Hontayci'nin bo§adigi karisinin <;ocugu" 
diyerek reddetmi§ler. Haldama iktidara geldikten sonra Suna'yi tekrar goze-
tim altina almaya ba?lami§lar. O, kendi yardimcilariyla Altay tarafma go? et-
mi§ ve daha sonra Rus padi?ahina hizmet etmi§. 

Bu yillarda Oyratlara фп askerleri saldirmi§. Sayisiz фп askerleri Halda-
ma'nin askerlerini bastirmi? ve me§hur komutan Ahsagal sava§ta §ehit edil-
mi$. Hatigtimir ve Kindirek ka<;maya (jali§irken pe?ine dii§enler tarafindan 
kill? darbeleriyle yaralanmi§lar. Agir yarah bir vaziyette camni kurtaran Kin-
direk Kuznesk kalesine zar zor ula§mi$. 

Sava?ta yenilen Holdama Rusya'ya kagni§. O, Omski'de g<;ek has-
taligindan olmii§. Sag beyazla§an ve viicudunda yara izleri kalan Kindirek 
vb. Oyratlar Abakan bolgesine yerle§mi§ler. Onlarin dilencilik yaparak ya-
?adiklarini, Oyrat Devleti'nin yikilmasini Kindirek'in nesillerinden Kanka 
£udaga§ev komuz e§ligiyle §arki soylerdi.108 

Bizim topladigimiz belirli varyatlann ve bize kadarki ara$tirmacilarin bil-
gilerindeki destanlarin suje tahsiline <;e§itli mit ve masal motifleri de kan§-
mi§tir. Oyrat topraklarinda cereyan eden hadiselerin hepsi Hakasya'ya kay-
maktadir. Sunu'yu yedi ya§inda yaptigi yigitliklerinden otiirii kiirek kemigin-
deki kikirdagini keserek hendege birakmi§. Tiirk-Mogol halklannda dii§man-
larini oldiirmeden once onu kuwetten dii§iirme gelenegi yaygmmi§. Mogo-
listan'dan yapilmasi miimkiin olmayan ve ?ok kurnazlik gerektiren istekler-
le elgler gelirlermi$. Mesela; gozle goriinmeyen yerde bulunan ku§larin han-
gisinin karga hangisinin saksagan oldugunu soylemek gerekirmi§. 

Giiya Amirsana Moskova'ya gittiginde kamgsinin sapiyla simgesini ta§ir-
mi§. Orada Deli Petro (Poot Han) ile bulu§mu$. Akhan Hakas haninin yeri-
ni gormeye karar vermi§." Yolda bir aksakala rastlami? ve bir heybeyi gostere-
rek kaldirmalarim rica etmi§. Deli Petro'nun kaldiramadigim goren Amirsa-
na heybeyi kaldirarak atin iizerine koymu§. Aksakal tanriymi§. О Amirsa-
na'ya: "Hakas ham diinyadaki en gii^lii insanmi§, (iinkii ben heybeye karanin 
yansini koymu§tum" dedigi zaman Amirsana giilerek: "Yeryiiziiniin tuta-
magi olsaydi onu el degirmeni gibi dondiiriirdiim" diye kibirlenerek konu?-
mu§. "Sen insan kaldiramayacak kadar istihfafli kelime soyledin, bunun ce-
zasini ^ekeceksin" diye aksakal gozden kaybolmu§. 

Rus padi§ahin gari Hakas ham yola devam etmi§ler. Onlar Abakan'in yu-
kansindaki Hansin daginin tepesindeki kayada oyularak yapilmi? tabutu gor-

108 Qirim tamirlari. s. 71 -76 ; Hakas (onmn kip-foohtan. - Abakan, 1990 . s. 179-180 . 
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mii§ler. Amirsana oraya tirmanip tabutun ignde yatmayi denemek istedigin-
de tabutun kapisi aniden kapanmi§ ve demir zincirle sarilmi§. О zamandan 
beri Hakas ham dagin tepesindeki tabutta yatiyormu§. Onun halki ise bu 
olaydan sonra Beyaz padi$ah yonetimine girmi?ler.109 Kizil varyantma gore 
Amirsana Akiyus bolgesinde bugiinlerde de bulunan Bengii Ta?'a (ool obaa) 
d6nii§mii§.110 Diinyanin son giinii geldiginde Hakas ham yerinden kalkarak 
Hongoray'i onceki giiciine ula§tiracakmi§. 

§orlar ve Biryusinler Oyrat ham §unu'nun doneminde Kirgizlari Aba-
kan'dan Cungarya'ya surdiigiinii hatirlarlar. О donemde onlar Sagay ovasin-
da ya§iyorlarmi§. Kirgizlarla Oyratlar daglik ve ormanlik yerlerde ya§ayan 
halklardan vergi toplarlarmi§. Dag bolgesindeki Kobirza nehrinin aktigi yer-
de §ulbay'in yonettigi Hobiy boyu ya§iyormu§. 

Bir giinii Kirgiz ham vergi toplamak ign geldiginde §ulbay kendi boyda§-
lanna derileri saklayip gostermemi§. Hiddetlenen Kirgizlar bu halki feci ce-
zalandirmi?. Ba§kalarinm ordusundan faydalanarak intikam almak isteyen 
§ulbay Oyrat ham §unu'ya getirdigi mektubunda vergi toplayan Kirgizlardan 
kurtulmak gerektigini bildirerek ona ba§ vurmu§. §unu, mektubu okuduktan 
sonra Hongoray'a sayica az olan bir ordu sevketmi§. Kirgizlar bu orduyu As-
kiz bolgesinde kar$ilayip hepsini kihgan gegrmi$ler. Bu olaydan sonra §unu 
ba§a geĉ erek Kirgizlari bozguna ugratmi§ ve Cungarya'ya dogru siirmii$. 
Siiriilen halk §oriya'daki Kabirza nehri boyu iizerinden gitmi$. Buranin 
giiniimiizde de "Hirgis ko§en hoi" diye adlandinldigi bilinmektedir. Kirgizlar 
siiriilmeden once §ulbay'a diinyanin son giiniinde tekrar gelerek onun ce-
zasini vereceklerini soylemi^ler.111 

§unu ve Amursana'ya dair anlatilann benzer varyantlan, XVIII. asnn ilk 
yansindaki bu olaylar yalniz Sayan-Altay'in biitiin halklarindan degil; ayni 
zamanda onlarla kom$u ya§ayan Buryatlarda da yer almaktadir. Folklorik 
eserler §unu ve Amursana'nin tarihi prototiplerini bir §ekle biiriimii$. 
Aslinda bu iki insan farkli tarihi donemlerde ya§ami?tir. 

§unu veya Houzan§ono (1698-1735) Cungar Sevanrabdan'in oglu ve Kal-
mak ham Ayuke'nin Setercab adli kizindan dogmu§tur. Onun ba§ka anneden 
dogan ayni babadan olan karde?i Galdanseren (Hakaslarda Haldama) imi§. 
Onlarin babalari Sevanrabdan tarihi anlatilarda Hontayci olarak ad-
landirilmi§tir. Bu han doneminde Kirgizlar Cungarya'ya siiriilmii§tii. 

109 HakNiiYALi. Ruk.f. No 159. 
' R a d l o f f V. V. Obraztsi narodnoy literatun tyurkskih piemen, jivufih v Yujnoy Sibiri i Dzungarskoy 

stepi. - SPb, 1868. C- 2. s. 3 7 5 - 3 7 9 . 
1 1 1 Butanayev V. Ya., Butanayeva i. 1. Hooray fonmn torelleri - Abakan, 1996 s. 23 -24 . 
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Kaynaklarda: "Galdanseren §unu ile taht kavgalarinda babasina §unu'yu 
kinayarak, onun hakkinda dedikodular soyleyerek ikisini dii§man yapmi§. О 
zaman Tsevanrabdan §unu'yu oldiirmek istemi?."112 1727 yilinda Tsevanrab-
dan vefat ettikten sonra Galdanseren yonetime ge?mi§. §unu ise Rusya'daki 
Volga tarafina ka?mak zorunda kalmi§. imparatorlugu Cungar Hanligi'm 
yonetimi altma almak ifin ugra§maya ba?lami§. Bunun iizerine 1731'de фп 
elqleri Volga'ya mahsus olarak gelmi§ler ve §unu'yu Galdanseren ile sava§-
masi i?in ki§kirtmi?lar ve tahti §unu'ya vereceklerine soz vermi§ler."113 £in 
elglerinin Hontayci'ya gelerek imkansiz $eyler istemeleri ger?ek tarihi olay-
lari yansitmaktadir. 

Ba§ka bir tarihi insan olan Amursana (1722-1757) Oyrat Devleti'nin ba-
gimsizligi iqn sava§mi§ ve о oldiikten sonra Cungar hanligi varligini siir-
diirememi§. O, son Oyrat ham Davatsi ile ayni soydanmi?, Galdanseren ile 
aym ki§inin torunlariymi$.114 1754'te varisler arasinda taht kavgalan ba$-
layinca Amursana Davatsi'ye kar§i gkarak Altay bolgesinin yonetiminin ken-
disine verilmesini istemi§. O, yenildikten sonra фп'е ka?mak zorunda 
kalmi§. £in imparatoru Hunli Amursana'yi destekleyerek ona birinci derece-
deki "Knez" iinvanini vermi§ ve Oyratlara yonetici yapmayi dii$iinmii§. Fa-
kat Amursana фп tebaligini reddetmi$tir. 1755'te Cungarya'ya gelip ayak-
lanmayi yonetmi?. 1756 yilinin ba§inda Davatsi oldiikten sonra Amursana 
han olarak ilan edilmi§. Fakat Hunli yarim milyondan fazla askeri, gii?siiz 
durumda olan Cungar Hanligi'na kar§i sevk ettiginde Amursana Rus bolge-
sinde gizlenmek zorunda kalmi§. Rus yoneticileri onu Tobol §ehrine gonder-
mi§ler. Amursana 21 Eyliil 1757 tarihinde ф?ек hastahgindan 6lmii§.115 

Unlii Oyrat hiikiimdari boylece Sayan-Altay halklarimn milli kahramani 
haline gelmi§. (^iinkii bu bolgenin belirli bir diizeyde Cungar Hanligi'nin ta-
lihsiz tarihi hadiselere katilimi vardi. Amursana Altayhlann ve Hakashlann 
hafizasinda "kurtanci" olarak ya§amaktadir. Hakaslar ona "Tadar ham" der-
lermi$. Bu destanlann sonunda kaynagini Burhanizm dii$iincesinden alan ef-
sanevi kahramanin tekrar gelecegine dair dii§iinceler dile getirilmektedir. 
Beltirlerin mitolojik hiikiimdari Hansulu ile halkin hafizasindan silinmeyen 
Oyrat yoneticisi §unu'nun benzer ozellikleri olabilir. 

Folklorik eserlerde Hakas halkinin psikolojini yansitan ornekler de bu-
lunmaktadir. Amursana hakkindaki destanda Hatigtimir adli bir komutan 

1 1 2 Zlatkin i. Ya. istoriya Cungarskogo hanstva. 1 6 3 5 - 1 7 5 8 . M., 1983 . s. 235 . 
1 1 3 Zlatkin 1. Ya. istoriya Cungarskogo hanstva. 1 6 3 5 - 1 7 5 8 . M., 1983 . s. 2 4 5 - 2 4 6 . 
1 1 4 Zlatkin i. Ya. istoriya Cungarskogo hanstva. 1 6 3 5 - 1 7 5 8 . M„ 1983. s. 286 . 
1 1 5 Zlatkin t. Ya. istoriya Cungarskogo hanstva. 1 6 3 5 - 1 7 5 8 . M., 1983 . s. 2 9 3 - 3 0 1 . 



1 2 2 YENISEY KIRGIZLARI FOLKLOR VE TARIH 

kendi karde§i Kindirek'i korumak ign kendi ?ocugunu atindan atmi§. C^unkti 
kadin ve ?ocuk bulmak miimkiin oldugu halde karde§ bulmanin ise miimkiin 
olmadigi soylenirmi§ (hat ?olda, pala pilde-kadin yolda, «jocuk belde). Kah-
ramanlarda boyle bir dii§iince mevcutmu?. 

Hakasya Rus yonetimine girmeden once Orta Yenisey bolgesi Oyrat top-
raklarimn i?erisinde bulunmaktaymi§. Qiinkii Kirgiz beyleri toprak sahibi ol-
mak ign Oyrat hanlarindan tapu alirlarmi§. Hakas folkloru Oyratlan ve on-
larin yoneticilerini kendi tarihi insanlari olarak betimlemektedir. Bununla 
beraber Hakas folkloru Hakasya halkinin Oyratlann baskisiyla Cungarya'ya 
suriildugiinden de bahsetmektedir. 

2.5. XVIII-XIX. Asirlardaki Hakas Tarihi insanlari 

Hakasya Rus yonetimi altina girdikten sonra Hakas halkinin ya;ami sa-
va§lardan huzura ge?meye ba§lami§. О zamanlar siradan halkin trajedik ka-
derini, yoneticilerin hayatini, insanlann ba$indan gegrdikleri onemli olaylan 
vb. yansitan ve halkin sozlii gelenegini olu$turan "Hara?oohlar" eserini 
olu§turmu§lardir. 

Bula§ici ?i?ek hastaligi yiiziinden giiciinii kaybeden "Sora" adli folklorik 
kahraman bedbaht ya§ami§.116 Yenisey'in obiir tarafindaki Amir nehri kiyi-
smda gen? hiikiimdar olan Hayir'in yonettigi fazla biiyiik olmayan "Haydin" 
boyu ya$ami§. Haydinlar varlikli ki§ilermi§. Yorganlanni samur derisinden 
yaparlarmi$. 

Bir giinii sala binmek iizere Abakan barikatina gelmekte olan bu boya 
mensup ki?iler Oglahti dagindan Yenisey'e su ignek i?in inen kahramanlann 
bindigi beyaz ati gdrmii§ler. Bu Tulcubay kahramanin at suriilerinin gokteki 
koruyucu ruhuymu?. Haydinlar bu kutsal ati takip edip vurmu§lar. Akilsizca 
yaptiklan bu i§ten dolayi bu boy lanetlenmi§ ve onlarin arasinda ?i?ek has-
taligi yayilmaya ba§lami§. 

Haydinlar bu hastaliktan olmeye ba§lami§lar. Hayir ve karisi da bundan 
nasibini alarak olmii?. Hayir'in babasi torunlanm bu beladan korumak 
amaciyla atlarini hazirlayip Tayga ormanligina gotiirerek yeralti barinaginda 
ya§ami§. Fakat hastalik ihtiyara da bula§ip olmii? ve bilahare kiz da olmii§. 
Sadece Hayir'in oglu olen ablasinin koynuna yatarak sag esen kalmi§. Bu es-

«Sora» fol'klorduk ggarmasi 1972-j . biz taraptan comokiju E. N. Kulaga;evadan cazihp alin-

gan, 1895-c. tuulgan. 
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nada Amil ormanliginda "Sanzar" adli bir avci avcihk yapiyormu§. Onun ced-
di Koybal bolgesindeki Piras adasindanmi§. Sanzar ?ocugu bulup kendi evi-
ne getirmi§. Cocuk ?evik ve hizh oldugu iqn ona "Sora" diye ad koymu§-
lar.117 Sanzar sag iken Sora ?ocuklugunu mutlu gegrmi§. Uvey babasi vefat 
ettikten sonra Sora'ya baski yapmaya ba§ladiklannda Sanzar'in kii«;iik kiziy-
la Haydin Yeri'ne kagmaya karar vermi§. О kendisini §efkatle kar§ilayan ak-
rabalannin koytinii bulmu§. Sora gen? kansiyla mutlu olarak ?iftglik yapa-
rak ge?inmeye ba§lami?lar. Bir sure sonra Kazir ve Kizir adli ogullari olmu§. 

Bir giinii Sora Amil ormanliginda avcihk yaparken ablasi ve dedesinin 
oldugu yere gitmeye karar vermi§. О onceki olaylan duysa bile yeralti bari-
naginda bir gece kalmayi dii$unmu§. Sonu? olarak Sora'ya hastalik bula$arak 
orada olmii?. Sora'nin karisi bu kotii haberi duydugu zaman ?ocuklariyla 
kendi akrabalannin ya$adigi Koybal'a gitmeye karar vermi?. (^ocuklanni ata 
bindirerek Amil nehri mansabindaki ge?ite geldiginde atinin ayaklari kaya-
rak dul kadin ?ocuklariyla suya dii§mti§ ve olmii§ler. Bu olaydan sonra bu 
nehre dokiilen iki su "Kazir" ve "Kizir" isimlerini almi§. 

"Sora" hakkindaki anlatmada XVIII. yiizyilin ortalarindaki olaylar, yani q -
?ek hastaligindan Yenisey'in sag tarafinda ya§ayan Koybal, Mator, Haydin 
boylarinin bir kisminin yok oldugu yansitilir.118 Kazir ve Kizir hakkindaki 
anlatimin ortaya gkmasi daha onceki donemlere aittir. 

XVIII. asrin ortalannda Ka?in bolgesini Akiyus nehri tarafindaki Huba?ar 
koyiinde ikamet eden "Paganbeg Kobecikov" yonetmi§. O, bu donemde Si-
birya bolgesinin idari merkezi Tobolsk (Tobiltura) §ehrine yerle§mi§ ve Ha-
kas beyleri topladiklari vergileri ona getirirlermi?. Sibirya'ya vali olarak Qgi-
rin tayin edilmi§. O, karninda ?i§ler olu§arak hastalanmi§. Paganbeg ise sert 
karakteriyle bilinirmi§. Kom$u yerle§mi§ Koybal bolgesinde at ?alma olaylan 
artmi§ ve bu cesurluk, kahramanlik olarak kabul ediliyormu§. Bir defasinda 
Koyballi at hirsizlan yakayi ele vermi§ler ve onlar oliim cezasina ?arptinl-
mi§lar. Koyballilar Tobolski'ye gizlice dilek?e gondermi§ler. Vali bunu ogre-
nir ogrenmez Paganbeg'i ?agirmi§. Paganbeg at siiriilerinin i?inden kara le-
kelileri olan kirk kir ati ayirarak yardimcilanyla Tobolski'ye gitmi§. Bu gorvi§-
mede Paganbeg valiye Koybal bolgesindeki ?ok yayginla§mi§ hirsizliktan 
bahsetmi? ve ondan sonra asil atlari hediye etmi§. 

Kirgizsko-russkiy slovar, -M. 1965. Hakas tilindegi «sora» kirgiz tilindegi «?ого» degen sozgo 
dal kelet. s. 8 6 8 . 

1 1 8 Vatin V. A. Minusinskiy kray v XVII veke. Etyud po istorii Sibiri. - Minusinsk. 1913, s. 65 . 
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Goru§me zamamnda Paganbeg Sibirya valisinin hasta oldugunu fark et-
mi§ ve onun tabiplik gorevini kendisinin iistlenmesini teklif etmi§. O, tekli-
fi kabul ettikten sonra Paganbeg kendi yardimcilarina kisragin siitiinden 
"himiz aragazi" (kimiz rakisi) yaptirmi§. Valiye iki ay boyu giinde iki defa 
bakir tabakta kimiz rakisini igrmi§. Vali hastaliktan kurtulmu§. Buna kar§i-
lik vali Qigirin Paganbeg'e kendi ismi yazili kill? hediye etmekle birlikte Ka-
?in bolgesini yonetme hakkini ve hirsizlari cezalandirabilme yetkisini bildi-
ren bir beige vermi§. Paganbeg yoksul halktan acimasiz bir §ekilde topladigi 
vergilerin bir kismini kendine ayirmaya ba§lami§. Onun avcilik yapmak i?in 
Akiyus'un yukari tarafindaki geni§ topraklara giiniimiizde de "Pagan borcu" 
denilmektedir. (piinkii bu bolgede avcilik yapan avcilar ile yerli halk Pagan-
beg'e av derilerinin yansini vermek zorunda kalmi§lar. Hi? bir §eyi olmayan 
yok yoksul insanlar asabi yoneticiye yillarca hizmet etmi§ler. Sonunda Pa-
ganbeg'in eziyetine dayanamayan fakir ^obanlar kara $amani ?agirarak onun 
duasiyla Ka?in bolgesinin yoneticisinden kurtulmu§lar. 

Paranbeg oldiikten sonra iktidar onun oglu Boris'e ge?mi§. Ondan sonra 
Ka?in bolgesinin ba§ina Paganbeg'in torunu Paltan gelmi§. Ondan sonra Pal-
tan'in ortanca oglu Ap?ay ve daha sonra da Prok gelmi§. 

Kobecikov'un nesli varlikliymi?. Onlar hayvanlanni altin kumuna satar-
larmi§. Homdi<;ul ve Hizil?ul nehirlerine degirmen kurmu$lar. §ira golii 
kiyisinda konaklama tesisleri kurmu§lar. Fakat XIX. asirda (^ayzanlann kon-
gresinde halka ?ok eziyet ?ektirdikleri i?in iktidardan du§mii§ler. Sonralari 
onlarin neslinden hi? bey se?ilmemi§. Fakat Sovyet yonetimi donemine ka-
dar Kobecikovlarda vali Qgirin'in hediye ettigi ismi yazili kill? ve hukuk bel-
gesi saklanmi§.119 

Paganbeg hakkinda halkin anlattigi Hara?oohlar aslinda XVIII. asnn ikin-
ci yansi ve XIX. asnn ilk yansindaki olaylan kapsamaktadir. Gergekten 1760-
1770'lerde Tobolski'de Hakas beylerinin dilek?elerini Sibiryali vali Denis iva-
novi? pterin almi?tir.120 Kimizla tedavi etme bilgisi ile slit mahsiillerinin 
hayattaki onemi Hakaslann go?ebe medeniyetini yansittigi kesindir. XIX. 
asirda stit mahsiillerinden yogurdun fazla kullanilmaya ba§lamasi Hakaslann 
yan yerle§ik hayata ge^tiklerini ve evcil hayvanlann gogaldigini gostermek-
tedir. Hakaslarda "araka"yi (kimizdan yapilan raki) ila? olarak kullanma kiil-
tiirii yaygindir. Geleneksel §arap i?kilerinden uzakla§malanni ve giiniimiizde 

119 girim tamirlan. - Abakan. 1982 . s. 91 - 93 . 
Seglov i. V. Hronologifeskiy perefen' vajneyfih danmh iz istorii Sibiri. 1 0 3 2 - 1882. - Surgut, 

1993 , s. 172; Kartsev V. G. Hakasiya v period razlojeniya feodalizma (XVHI - pervaya polovina 
XIX v.). - Abakan, 1970 . s. 21 . 
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a§iri ayya$lann olmasim Hakaslar "atalarin gelenek goreneklerini koru-
madiklari i?in dag koruyucu ruhlann cezasi" olarak kabul ederler. 

Apun Kartin adli bir zenginin ve neslinin §eceresi hakkindaki hikayeler 
Hakas halkinin ortaya gkarken gegrdigi karma§ik siireci goz oniimiize getir-
mektedir. Eskiden Abakan nehri "Aksabaga" olarak adlandirildigi zamanlar-
da onun kiyisinda Kirgiz halkini yoneten "Altintolay" adli bir bey ya§armi?. 
Bir giinii Abakan bolgesine Oyrat haninin askerleri saldirmi§ ve Kirgiz 
halkini esir ederek buradan siirmii§. Ya?li Altintolay bey, oglu Altinalgay ile 
yabanci halk, yabanci yerde zorunlu olarak ya§ami§lar. Esir dii§en baba ile 
ogul Oyratli zengin ibeldik'in qftliginde sigir, koyun beslemek zorunda 
kalmi?lar. ibeldik'in Suru adindaki tek bir kizi yaki?ikh Altay'a a§ik olmu§. 
Onlar aralarinda anla§arak Hongoray'a ka?mi§lar. Suru babasi ibeldik'in 
altinlarindan ve giimii§lerinden de almayi unutmami§. Abakan bolgesine gel-
dikten sonra Altinalgay Ta§eba nehri yakinlannda ya§ami§. Onlarin Harti ve 
Bayin adli iki ?ocugu olmu§. Bu ?ocuklardan Oyrat Devleti'nden gkan "Oy-
rathirgis" boyundaki Kartin ve Bayinovlann nesilleri tiiremi?. Oyratlann za-
ferijiden sonra Abakan ovasindaki onceki Kirgizlardan az bir kisim kalmi$. 

Bir giinii Harti ve Bayin Abakan'da balik tutarken hu§ agacindan yapilmi§ 
kayikta kii?iik bir ?ocuk gormii§ler. Altinalgay bu ?ocugu evlat edinmi§ ve 
adini Ar§an koymu§. Ar§an'dan Algay'in §ohretiyle adlandirilan Algayhirgis 
boyundan Ar$an'in nesli tiiremi§. 

Altinalgay Harti'ya mirastan hisse olarak bir at stiriisii vermi§. Bir giinii 
Harti ba?ina heybesini koymu§ ve goge bakarak yatmi§. Dolunay zamaniy-
mi§. Birden gokte bir panlti goriinmii?. Hakas inan?larina gore boyle bir olay 
oldugu zaman bir dilek tutmak lazimmi?. Harti §a§irarak: "Ben yedinci nes-
lime kadar zengin olsam" diye dilekte bulunmu?. Bu olaydan sonra Kartin 
Hongoray'in en zengin insanlanndan olmu§. 

Hart'dan Hilga Kartin, ondan Muna§ dogmu§. Muna$tan Qirke dogmu§. 
1822'de Ka?in Bozkir Meclisi kuruldugunda £irke Kartin onun kurucusu ol-
mu§. O, padi?ahin siivari birligine 100 asil at hediye etmi§. Bu hediye iqn 
Car Aleksandr фгке'уе iizerindeki kaftam gkarip vermi§. prke'nin 6 ?ocu-
gu olmu?. Bunlar Kuske, Paga, Pahta, Silben, £oban ve en kii?iigii Haro-
ol'dur. Harool'un Sorkay adli ?ocugu olmu§. Sorkay'dan Petr ve Petr'den 
Apun (Afanasiy Petrovi?) dogmu§. Harta'nin yedinci nesli Apun zengin ata-
lannin servetini har vurup harman savurup tiiketmi$. Halkin soyledigine 
gore: "Kartinlerin serveti bir milyon padi§ah riiblesiymi§. Apun Kartin ser-
vetini giinliik eglencelerde sa?arak: "Kartinlerin servetinden Ta?eba'daki 
kum daha erken tiikenir" diye oviiniirmii?. 
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Apun sofra ba§inda kendisini oven ?arkilar dinlemekten ho?lamrmi§. Bu 
§arkilari yoksul olan Kito Dobrov soylermi§. Bir giinii Kito Dobrov §arki 
soylemekten vaz gepnce onu vuran Apun Minusin hapishanesine mahkum 
edilince oradaki caniler onu oldiirmii§ler. Apun oldiikten sonra Kartinlerin 
serveti kumda kaybolan su gibi yok olmu§. Apun'un "Sendre" adli oglu fakir 
kalmi$.121 Hakaslarin inan?larina gore Harti kendi nesillerinin kaderini de-
gi§tirmi§. Eger dilek esnasinda yedinci nesle kadar degil de, herhangi bir 
sinir koymasaydi Kartinler bugiin de zengin ya§ayacaklarmi§. 

Hakaslarin tarihi anlatilanna gore Kizil Bozkir Meclisi yoneticisi Kris Bo-
tonakov imi§. Kris'in serveti at ?alan babasi Tibiy Botonakov'un servetinden 
olu?mu§. Tibiy'i at ?alarken yakalayan adamlar oldiirmii§ler. Kris Kizil Boz-
kir Meclisinde gorev aldiktan sonra Rus yoneticilerinden kendi soyunu giz-
lemek amaciyla Kayni Ub?uga?evlerin soyadini almi§. 

Zengin Kris Akiyus nehri kiyisindaki bir koyde ya§armi§. Kizil Bozkir 
Meclisi merkezi о zamanlar Karaiyus'taki Tagdagiaal adindaki yerde bulun-
maktaymi§. Bir giinii Kris Meclis merkezine gitmi§. Yolda giderken Onlo 
daginin tepesine (^ayzan SiliguuFun kansimn sakladigi altinlari bulmu§. 
Zengin Kris kendi at siirusiiniin sayisim 90'a gkarmi?. Bir giinii Hongoray 
topraklanni рек ?ok si?an kaplami§. Si^anlar biitiin bitkilerin koklerini ye-
mi§ler. Boylece bitkisiz kalan bolge ?ol olma tehlikesiyle kar?i kar§iya kalmi§. 
Otsuz kalan hayvanlar olmeye ba§lami?lar. Zengin Kris'in servetinin esasini 
olu?turan atlar ki§in a^hktan olmii§ler. Kris Botanakov'un mutlu ya§ami 
boylelikle kotii bir §ekilde son bulmu§. 

XIX. asirda Hakas-Minusin bolgesine si^anlann saldinsi birka? defa teh-
likeli olmu§. Hakas ?obanlarmin boyle biiyiik zarara ugradiklarini Kris Bota-
nakov hakkindaki "Kara?ooh" kamtlamaktadir. Grigoriy Ut?uga?ev'un (Kris-
gri§a adindan gelmi?) Kizil Bozkir Meclisi kurucusunun karde§i oldugu yazili 
kaynaklarda ge?mektedir. 

1855'te Ka?in Meclisi zengin ki$ilerin aralannda miicadeleler yiiziinden 
UstAbakan ve Ustfirkal olarak ikiye ayrilmi?. Hara^oohlann bilgilerine gore 
Ustfirkal yonetiminin ba§inda To?ak Kongarov bulunmaktaymi?.122 Hakas 
geleneklerine gore yonetime kirk ya§ini ge?en tecriibeli insanlar ahnirmi?. 
Hakas yoneticileri devlet vergilerinden muaf tutulurmu?. 

1 2 1 Tarafimizdan (Butanayev) 1 8 9 5 te dogmu$ olan, Ah hasha boyu ve Salda adli koyiinden olan 

Kotocekov Petruha'dan yazilan metindir. 
1 2 2 Tarafimizdan (Butanayev) 1895 ' te dogmu? , ka<;in boyundan olan Kokova Matrustan'dan 

yazilmi$tir. 
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Fakat To?ak Kongatov ?ok a? gozlii biriymi§ ve her erkekten bir ruble faz-
la alirmi?. Ya§lilar ve hastalar vergiden muaf tutulduklari halde onlardan di-
gerlerinin odedigi verginin yarisini vermekle yukiimlii ettigi anlatilmak-
tadir.i23 

Varligini devam ettiren halk geleneginin esasinda Hakaslarda akrabalar 
arasinda kiz alip kiz verme gelenegi geni§ olarak yayginmi§. Fakat bu adetin 
Rus kilisesi tarafindan gtinah oldugu uyarilmi?. To?akbay boyle aileleri evine 
?agirip tehdit ederek onlarin mallarini alirmi§. Boyun egmeyenleri To?ak 
mahkemeye verirmi§ ve onlara 25 ile 75 arasi sopa vurdururmu§. Sopa vur-
makla sorumlu ozel bir gorevli varmi§. Cezaya ?arptirilan adamlann ensesi-
nin derisi ezilirmi§. Cezadan sonra erkekler balon gibi §i§erlermi§ ve omiir 
boyu hastalikli ya§arlarmi§. 

To?ak'in sert yonetimi Krasnoyar'daki Rus yoneticilerine duyulmu?. Vali-
likten kan§ikli|i onlemeye gelen Rus devlet memuruna hediye vermedigi 
i?in tamahkar To?ak yoneticilikten alinmi§. 1864'te Ustfirkal'm yonetim 
merkezi Abakan olan Ustabakan yonetimiyle birle§mi§. О zamandan itibaren 
To?ak ve onun neslinden hi? kimse yoneticilige getirilmemi?. 

XIX. asirda Hakasya bolgesine Polyaklar, Ziryanlar, Kafkaslilar siirgiine 
gonderilmi§ler ve onlarin bazilan Hakas boyunun i?erisinde yugrulmu§lar. 
Onlarin arasinda Hakasya'ya soygunculugu yiizunden siirgiine gonderilen 
Azerbaycanli Gasanbegogh'ndan "Hara ^erkes" boyu tiiremi?. Gasanbeg 
tiiccarligi ve at ?almayi meslek edinmi?. ilkbaharda "Q1 Pazi" (yeni yil) Ha-
kasli ?obanlara bor? olarak ipek kuma§ verirmi? ve sonbaharda "Ayran-
solindizi" bayraminda borcuna kar$ilik hayvan alirmi§. Bir incinin degeri bir 
okiiz fiyatmdaymi§. Hakas kiipeleri i?in alti inci gerekirmi§. Buna benzer siis 
e§yalari kizlari hayran edermi§. Fakat Gasanbeg bu i§te tamamen ba§arili ola-
mami?, ?iinkii onu Hakaslar at ?aldigi i?in oldiirmii§ler. 

Gasanbeg Koybal ovasinda ya§ami§ ve bir ka? Koyballi kadinla evlenmi§. 
iki kizi ve bir oglu olmu§. Gasanbeg oldiikten sonra ?ocuklan Hakaslar ara-
sinda biiyiimii? ve Kazimbekovlar soyadini alarak "Cerkes" boyunun kokeni-
ni olu§turmu§lar. 

Hakaslarda bunun di§mda "Ka?ak Hu?as"a dair anlatilar da geni§ olarak 
bulunmaktadir. Beyaz Han'in yonetimi doneminde Hakaslari Ruslar askere 
aimazlarmi§. Nedeni ise onlarin bozkir ya§amina ali§mi§ olmalan, Rus?a bil-
memeleri ve hamurdan yapilan yemekleri yememeleridir. Fakat I. Nikolay'in 
yonetimi doneminde Hakas-Minusin bolgesinin zengin ziraatglari askere 

' 2 3 Butanayev V. Y., Butanayeva I. i. Hooray (onmn torelleri - Abakan, 1996 s. 50 - 51 . 
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gitmeye zorunlu olan kendi ?ocuklarinin yerine Hakasli yoksullari gonder-
meye ba§lami§lar. 

Abakan bolgesindeki Uziim'de "Hu?as itpalinov" adli bir fakir ya§armi§. 
Her yil zenginlere iicretli ?ali§masina ragmen borcundan bir tiirlii kurtula-
mami§. Talihsiz Hu?as 300 riible borcu yiiziinden yerli Rus zenginiri ?ocugu-
nun yerine askerlige gonderilmi?. Zengin adam, Hu?as i?in yillik vergi ode-
meyi iizerine almi§. Cptinkii asker hayati kolay degildi. Ozgiir ya?amaya ali$-
kin olan Hu?as ki§la hayatmdan ?ok bikmi§ ve askerden ka?mi§. Asker ka-
?agi olan Hu?as kendi кбуйпе gelemezdi. Fakat dogdugu yerden-gitmek iste-
meyen Hu?as Saartag dagina "Hu?as ugen tas" diye adlandirildigi bir set kur-
mu?. 

Hu?as zenginlerin yonetimine kar§i ?ikmi§. О £ayzanlarin topladiklari 
vergiyi zorla alarak fakirlere dagitmi?. Bununla birlikte Hu?as at hirsizi ola-
rak da un yapmi§. Hu?as zenginlerin at siiriilerini Kuznek Ala Dagi'ndaki or-
manliga, Tom ve Akiyus nehirlerinin yukarisindaki giir ormanlara gotiiriir-
mii?. О bolgelerdeki Tirensug nehri yaninda Hu?as coalman atlara yeniden 
damga basarak Sagay hirsizlariyla beraber Kizil tarafina gidip onlari satar-
larmi?. Hakas zenginleri Hu?as'tan kurtulmaya karar vermi§ler. Fakat onu 
yakalayamami?lar. Halk agzinda Hu?as hakkmda §6yle soylentiler varmi?: 
"Hu?as'in ayaklan uzun, diz kemigi biiyiiktiir. Bu yiizden onu hi? kimse ya-
kalayamaz". Birileri kovaladiginda Hu?as Abakan nehrine hizli gidip suya gi-
rermi§ ve su altinda kami§ vasitasiyla nefes alarak kurtulurmu?. 

Bir giinii yoneticiler "Hu?as ugen tasti" sararak Hu?as'i yakalami§lar. Sa-
gay Bozkir Meclisi beyi Hu?as'a 50 degnek vurma cezasi vermi?. Bunun 
yaninda "ko§masin" diye once onun tabanlarini kesmi§ler ve daha sonra atin 
ufak killanyla tekrar dikmi§ler. Fakat Hu?as hapishanenin duvarini alarak 
Ashil ormanligma ka?arak saklanmi?. Giiniimiizde Ashil ormanliginda Hu-
?as'in izlerinin oldugu hala anlatilmaktadir.124 

Hu?as 1860-1870'lerde halk kurtancisi olarak iinlii olmu§. Askerlikten 
ka?an Hu?as davram§lanyla Hakas koylerindeki zenginler i?in tehlikeli olma-
ya ba§lami§. О ?ok gii?liiymii§. Ressam D. Karatanov Hu?as'i onu ?oyle tas-
vir etmi§tir: "Onun yiiziinden zekasi, gii?liiliigii ve manevi kuweti bilinir. 
Yalniz kartallar boyle bakabilir. Onu degerlendirirken kartallarla kar§ila§tir-
mak dogru olur"125 1862'de Hu?as yakalanarak kiirek cezasma ?arptinlmi?. 
Ama oradan da ka?mi§. 1867'de Sagay Meclisi tarafindan tutuklandigi ve da-
ha sonra 1872'de serbest birakilarak tekrar zenginleri soydugu bilinmekte-

124 Qirim tamirlan, 1982 , s. 9 3 - 94 . 
1 2 5 Lisovskiy N. Sibirskiy hudojnik D. /. Katanov. - Krasnoyarsk, 1974. s. 100. 
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dir. Kayak Huyas'in §ohretini duyan iinlii ressam V. i. Surikov Askiz'e mah-
sus olarak gelip halk kurtaricisinm resmini yizmi§tir. 

Hakaslar halk arasinda Pora adiyla bilinen iinlii bilim adami Profesor Ni-
kolay Fedorovi? Katanov'u (1864-1922) kivanyla hatirlamaktadirlar. Onun 
Askiz'de yok zengin olan Appah Asoyakov ile birlikte geyirdigi ogrencilik 
giinleri hakkindaki ilgin? bilgileri dinlemek miimkiindiir. Pora kansini am-
casi olan Efim Katanov'un evinden almi§. Hakas topraklannda tiiccarlarin 
kervanlarina haydutlar saldirdigi zaman sag kalan Rus kizini E. Katanov ba-
karak biiyutmii§. "Hara?oohlar"daki bilgilere gore Pora Katanov Kazan Tatar-
larimn etkisi altinda Hakaslara "Tadar" ismini vermi§. 

Bir giinii Kazan §ehrinde akrabalarina misafirlige gitmi$. Onun general 
iiniformali goren Hakaslar onunla Rusya konu§mak istemi$ler. Fakat Hakas-
lar Rusya'yi iyi bilmedikleri iyin kelimeleri kari§tirarak konu?mu$lar. Bunu 
goren Pora: "Hakasya'nin saf dilindeki kelimeleri degi§tirmeyin ve kendi di-
linize saygi duyun" demi§. 

Pora Hakas koylerini gezerek milli yok giiliiny "C^al<;ih"i (istihza) dinleye-
cek olmu?. Onu Ustyul koyiindeki geny bir gelinin evine davet etmi§ler. 
"Oniime altmli elbiselerinle oturarak Qar'in verdigi paltoyla beni §a§irtmak 
mi istiyorsun? Once sen §ik giysilerinle benim rahvan atima bin, seninle on-
dan sonra konu§urum" demi§. Pora geryek halk "yalgh"i dinleyerek eglen-
mi§.126 

Hakas tarihinin Rus yonetimindeki donemi "harayooh" olarak ad-
landinlan halk anlatilanyla bilinmektedir. Bir folklor eserlerinde bozkir ya-
?am kurallan, halkin giindelik ya§am tarzi, Rus idari iiyelerinin yali§malari 
vb. betimlenmektedir. Genel olarak "harayooh" anlatilan biisbiitiin diizen-
lenmemi? ve bunlarin yogu yerelmi§. Halk milli kahramaniari tespit edeme-
mi§. Harayoohlann arasinda diger Tiirk halklannin efsane ve ?ecerelerine ait 
eski konular da bulunmaktadir. Kayaklari acimasiz bir §ekilde cezalandirma 
bozkir folklorunda da bilinmektedir. Bunu "Amursana" destaninda anlatilan 
esirlerin kiirek kemiklerini kesme adetiyle kar§ila§tirmak miimkiindiir. Bu 
yontemi Kirgizlarin da esirleri zayiflatip takatten dii§iirmek amaciyla kul-
landiklan bilinmektedir.127 

12fi 
E. R Tigdimaevanin bildiruiisu, 1930-c . tuulgan, sagaylik, U-Qul' ayili. 

127 Kirgizsko-russkiy slovar. - M„ 1968. 
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Ш . BOLUM 

M O 6 O L -CUNGAR HAKiMiYETi 
D O N E M i N D E K i YENiSEY KIRGIZLARI 

(XIII -XVIII. y y ) 

3.1. Mogollarin Sayari-Altay Bolgesini i§gali 

Mogol imparatorlugu Hakimiyetindeki Kirgizlar 

XIII. asrin ba§inda Kirgiz Devleti genel olarak bir yonetime bagliydi. Fa-
kat fiilen birbirinden bagimsiz iki ulusa b61iinmii§tii. Kirgizlar ve Kem-kem-
ciutler birbirine sinir iki bolgede ya$amakta olup bir devleti meydana getir-
mekteydiler. Kem-kemciut biiyiik bir irmakti. Ayni zamanda Mogollarin top-
raklanyla Tayciut boylarinin yerle?tigi Selenga irmagi arasindaki bolgenin is-
miydi. Bolgenin bir tarafinda bir?ok akarsuyun bulundugu Angaramtiren ol-
makla birlikte diger tarafinda ise ibirsibir bolgesi yer almaktaydi. Kem-kem-
ciut'un bir tarafindaki daglil̂  ve ovalik bolgelerde Nayman boylan ya§amak-
taydi. Men§ei Mogol boylanndan olu§an Kori, Bargu, Tumat ile Bayaut boy-
lari, Bargucintokum ve ?evresinde hiikiim siirmekteydiler. Bu bolgelerde §e-
hir ve koylere sik rastlanmakla birlikte рек ?ok go<;ebe boy da bulunmak-
taydi.1 Kem-kemciut bolgesi adini Kem (Yukari Yenisey) ve Kemgk lrmak-
larimn adindan almakta ve bu bolge cografi bakimdan §imdiki Tuva'da yer al-
maktadir. Burasi Naymanlann bulundugu Mogol-Altay, Tumat, Bargut, Baya-
ut boylarinin yerle§tigi Dogu Sayanlar (Bargucintokum) ve Selenga 
irmaginin yukari kesimine kadar uzanmaktaydi. Kirgizlar Minusin havzasina 
yayilmi§ olarak ya§amaktaydilar. Bu bolgedeki "Kem-kemciut" (Yenisey) 
adindaki biiyiik irmak "Ankaramiiren" (Angara) nehriyle birle§ir ve ibirsi-

1 Ra^id Ad-Din. Sbornik letopisey. - M.-L., 1952. - Т. 1. - Kn. 1, s. 150. 
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bir'e (Daglik Sibirya bolgesi) kadar ula§ir. Bu bolgenin dogusunda Kori 
(Kunkan) boylari ya§amaktaydi. 

Yenisey Kirgizlarindan kalma XIII. ve XIV. asirlara ait arkeolojik kalintilar 
Kirgizlann bu bolgede ya§adigini a§ikarane gostermektedir. Mogol devrinde-
ki Kirgiz mezarlannin ?ogu Minusin havzasinda (Kirgiz topraklan) yer al-
maktadir. Kiy nehri kiyilannda (ibirsibirin daglik, bozkir enginlikleri) da bu 
doneme ait Kirgiz heykelleri bulunmu§tur. XIII. ve XIV. asirlara ait Tuva'da 
Kirgiz kultiirii orneklerine рек rastlanmaz. Altay'da Mogol donemine ait 
Kirgiz heykellerini bulamadik. Ara§tirmaci S. G. Klya§torniy tarafindan ileri 
siiriilen "XIII. asirda Altay'da ya§ayan farkli bir Kirgiz ulusu" fikri elimizde 
bulunan kaynaklarla tespit edilememi?tir. Dolayisiyla bu bolgeye "Kirgiz Ye-
ri" denilmesi dogru olmaz. 

Kirgizlann ve Kem-kemciutlarin hiikumdarlan farkli olmakla birlikte her 
hiikiimdar kendi ulusundan sorumluydu. "Ulus yoneticileri kendi ismiyle 
birlikte "inal" iinvamni da beraber kullanirlardi. Bu bolgelerdeki itibar sahi-
bi boylar "idi" diye adlandinlirdi. Ulus yoneticisi... (yazilmami§). ikinci ulu-
sa "Yediorun" denilirdi. Bu ulusun yoneticisine "Urusinal" denilirdi"2 Dev-
let sag ve sol kanat olarak ikiye aynlirdi. Merkezde ise asil yonetici bulunur-
du. Yonetim bu yoneticinin elinde goriinmekle birlikte asil yonetim bu ulus-
larin kagam olan inallarin elinde bulunmaktaydi. 

Mogol elglerinin "Kirgiz emirleri ve idarecilerine" gidecek yolu izah et-
tiklerine dayanarak Yediorun bolgesinin Minusin havzasinda olmasi gerek-
mektedir. Onlar ilk once (yazilmami?) bir bolgeye geldiler. Bilahare Urusinal 
admda yoneticisi olan Yediorun bolgesine geldiler.3 Kirgiz topraklannin 
sinin Angara irmagina kadar uzanirdi. "Bu irmak Angara Kikas denen ?ehrin 
kenanndan ge?er ve Kem irmagiyla birle§ir. Bu §ehir Kirgiz topraklan i?eri-
sinde yer almaktadir.4 

XII. asnn sonu XIII. asnn ba?inda Mogollar, Naymanlan par?alayip Bati 
Mogolistan ve Cungarya'daki Tiirk ve Mogol boylanni idaresi altma almayi 
ba$armi$tir. Sava?ta maglup edilen Nayman ham Buyuruk "Kirgiz topraklan 
igndeki Kem-kemciut'a ka?mi?tir."5 

Temu^in itaat altina aldigi boylarin yonetimi i?in Horg'yi gorevlendirerek 
ona §6yle emir verir: "Tiimenin ba$ina ge? ve batida Altin daglara kadar olan 
iilkeleri yonet". Hor?i'nin idaresine ormanda ya?ayan halklar da girmi§ti. Ka-

2 Ra$id Ad-Din. Sbornik letopisey. • M.-L., 1952 . - Т. 1. - Kn. 1, s. 150. 
3 Ra$id Ad-Din. Sbornik letopisey. - M. - L„ 1952 . - Т. 1. - Kn. 2. - s 151. 
4 Ra§id Ad-Din. Sbornik letopisey. - Т. 1. - Kn. 1. s. 102. 
5 Ra$id Ad-Din. Sbornik letopisey. - Т. 1. - Kn. 2 . s. 112 . 
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gan: "Hor?i sadece ii? bin ki§iyi degil, Tahay ve A§ih binba§ilari ile sayisiz 
Adarkin, Chinos, Tolos ve Telengutlan da yonetsin. O, irti? irmagina kadar 
olan bolgelerde serbest?e ya§asin. Bunun di§inda orman halklarina da dikkat 
etsin. Hor?i'den izin almadan hi? bir orman halkinin bulundugu yerden ba§-
ka bir yere go?meye haklari yoktur. Kendi ba§larina ba§ka yerlere go?meye 
hak iddiaedemezler." demi$.6 

1206 yilinda diizenlenen Mogol kurultayinda Temu?in biiyiik kagan ilan 
edilir ve Cengiz Han iinvamni alir. Bu kurultayda "biitiin diinya halklarini 
itaat altma alma" ideolojisi a?iklanir. Aralannda Kirgizlarin da bulundugu 
"orman halklarini" itaat altina almaya Cengiz Han'in Ьйуйк oglu C6?i (Co-
?i) gorevlendirilir. 1207'de "tav§an yilinda C6?i sag kol askerleriyle orman 
halklarina boyun egdirmek i?in gorevlendirilmi§tir. Onun rehberi Buha ol-
mu§... Oyrot, Buyrat, Barhun, Ursut, Habhanas, Hanhas ve Tuba§lara ba§ eg-
dirdikten sonra Co?i Kirgizlara kar§i saldiriya ge?er. Bunun iizerine Co?i'ye 
Edi, inal, Holiyer, Olebekdigin admdaki Kirgizlarin ileri gelenlerinden olu-
§an bir heyet gelir. Onlar kagana ba$ egdiklerini ifade eden ak kartal, alaca 
atlar, ak ipekler ve kunduz kiirklerinden hediyeler verirler. <̂ o?i Mogol ege-
menligi altina orman halklarini aldiktan sonra Sibir, Bait, Tuhas, Tenlek, 
Toolos, Tas, Ba§cigi boylarina da boyun egdirdi. O, Kirgizlarin ileri gelenle-
rinden olu?an bu heyeti hediyeleriyle birlikte yanina alarak Cengiz Han'a gi-
der ve heyete getirdikleri hediyeleri takdim ederek itaat etmelerini emre-
der."7 Kirgizlar, Naymanlarin ve diger boylann kotii akibetlerini gordukleri 
i?in herhangi bir direni§te bulunmayip teslim olurlar. Gelen bu Kirgiz heye-
tinde tiimen ba§lan, bin basilar, bir Kirgiz boyunun inali ve beyler bulunuyor-
du. Bu heyet degerli hediyeleriyle Cengiz Han'a gelerek, "kendilerinin ona 
ba§ egdiklerini bildirmi?lerdir." Diger kaynaklara gore Cengiz Han ayni yil 
i?inde Kirgizlara kendi el?ilerini gondermi§tir. "Cengiz Han Altan ve Bukra 
admdaki el?iler vasitasiyla bu iki yoneticiden ba§ egmelerini istemi?tir. 
Kirgizlar el?ilere cevap olarak kendilerinin ii? beyi olan Urututucu, Eliktimur 
ve Atkirak'i -gii?siiz olan gii?ltiye hiirmet etmelidir- ak kartallar ile birlikte 
gonderdiler".8 Boylece Mogollara boyun egmekle Kirgiz beyleri kendi top-
raklannda kisa bir zaman da olsa kan dokiilmesini engellemi§ oldular. Fakat 
"esaret altina girmenin bedelini" Mogol ordusuna asker vererek oderler. Ya-
ni vergilerini kan ile odemi§ olurlar. 

® Kozin s. A. Sokrovennoe skazanie. Mongol'skaya hronika 1240 g. - M. - L., 1941, s. 2 0 7 . 
7 Kozin s. A. Sokrovennoe skazanie. Mongol'skaya hronika 1240 g. - M. - L., 1941, s. 174 -175 . 
8 Ra$id Ad-Din. Sbornik letopisey - Т. 1. - Kn. 1. s. 150. 
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Mogollarda, Kirgiz askerlerinin giiciinden faydalanma zaruriyeti 1220'li 
yillarda ba? gosterir. 1217 yilinda Kirgizlarla kom?u ya§ayan cesur ve cewal 
Tumatlar isyan etmi?lerdir. Cengiz Han "Baarin boyundan geleri Naya'mn 
Tumatlarin iizerine gonderilmesini emreder. Onun hastalandigini soylediler. 
Bunun iizerine o, Boragul bahadiri gonderdi". Mogollar "gii?lii bir orduyla 
Tumatlara saldirip onlan hakimiyeti altina alir". Ama bu sava§ta Boragulno-
yan hayatini kaybeder. Tumatlar a§iri kind ve hareketli halk olduklanndan 
Mogollar onlarin рек ?ogunu kih?tan ge?irir."9 Hu§in boyundan elan tiimen 
ba?i Boragulnoyan Mogol askerlerinin sag kanadinin komutani olmu§tur. 
Cengiz Han kendisine hiirmet ve saygi gosteren Boragulnoyan'in oldiigiinii 
duydugunda: "Boragul'un oldiigune inanmiyorum, о olemez, boyle bir ?ey 
olamaz" demi$tir.10 Boyle dirayetli bir komutanin oliimii Mogol ordusu i?in 
biiyiik bir kayipti. Boragul'un oliimii iizerine Tumatlara kar§i Dorbonoyan'in 
ba§inda bulundugu yeni bir ordu sevk edilir. O, "askerlerine balta, kesici, 
kesme v.s. aletlerin ve okiizlerin yardimiyla ormandaki agaglann kesilip yol 
aqlmasini emretti. Askerler dagin doruguna kadar yol a?arlar ve Himatlari 
gafil avlarlar."11 Tutsak edilen yiiz aile, Boragulnoyan'in ailesine kole olarak 
verilmi§tir. Fakat Tumatlar giiciinii heniiz biisbiitiin yitirmemi§ti. Akabinde 
1218 yili "Pars yilinda Bargucin Tokum ile Bayluktaki Tumatlarin bir boyu 
ba$ kaldirdiginda Mogollar isyani bastirmak i?in Tumatlara kom§usu olan 
Kirgizlardan asker isterler. Bunun iizerine Kirgizlar da isyan ederler."12 Muh-
temelen Tumatlarin isyani Kirgizlari da etkilemi§tir. "Cengiz Han bu isyan-
lara kar§i Coq'nin komutasinda bir ordu sevk eder. Kirgizlarin lideri -Mogol-
larda emir- Kurlun idi. Noko, oncii askerleri ile onlarin iizerine yiiriidii. O, 
Kirgizlari geri piiskiirtmeyi ba§anr ve sekizinci nehirden geri doner". Kur-
lun'un ba§inda bulundugu Kirgizlar, Mogollarm Sayan-Altay'daki hakimiye-
tine kar$i en tehlikeli gii?tu. Dolayisiyla Kirgizlara kar§i Mogollarm en gu?lii 
ordusu gonderilmi§ti. "Coq, Kirgizlara hiicum ettiginde Kem-kemciut nehri 
donmu§tu. Bu buz tutan irmaktan ge?ip, Kirgizlari egemenligi altina alarak 
geri dondii."13 Minusin havzasina Cu<;i'nin yaptigi taarruzda Kirgizlarla be-
raber Ki§timlara da boyun egdirmi§ti. "Kyan suyundan a§agiya dogru indiler. 
Kergis, Hanhas, Telyan, Ke§dim, Hoin ve irgan denilen boylari kendisine ita-
at ettirdi". Bu seferden donen Cu?i Kirgizlardan bir ay uzakhktaki mesafede 

9 Ra$id Ad-Din. Sbornik letopisey. - M. - L„ 1952 . - Т. 1. - Kn. 2. s. 122. 
1 0 Ra?id Ad-Din. Sbornik letopisey. - M. - L., 1952 . - Т. 1. - Kn. 2. s. 171. 

1 ' Kozin s. A. Sokrovennoe skazanie. Mongol'skaya hronika 1240 g. - M. - L., 1941 , s. 240 . 
1 2 Ra?id Ad-Din. Sbornik letopisey. - M. - L„ 1952 . - Т. 1. - Kn. 1. s. 151. 
1 3 Ra$id Ad-Din. Sbornik letopisey. - M. - L., 1952. - Т. 1. - Kn. 2. s. 151. 
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bulunan boylarin (Urasut, Telengut, Ku§temi) ya§adigi bolgeleri ge?erek "bu 
boylari da hakimiyeti altina alir".14 Bu futuhatlar sirasinda Tuva'yi, Minusin 
havzasim, Altay'i ge?erek "orman halklanni" egemenligi altina almasi Mo-
gollann bir ayina mal olur. Bu seferler neticesinde Minusin havzasi issiz 
kalir. Kirgiz milletinin bir kismi olur, bir kismi tutsak olur, bir kismi or-
manhk ve daghk bolgelere siginir, digerleri ise insan ayagi gormemi§ sarp 
bolgelere go? etmek zorunda kalmi§tir. Mogol devrindeki Kirgiz kiiltiiriine 
ait eserler cografi ve sayi bakimindan "Suuktar" doneminkine gore azdir. Ote 
yandan Kirgizlarin ya§adigi kuzeydeki u? bolgelerin ve Qalum nehri boyun-
da Kirgizlarin рек ?ok mezannin bulunmasi, konargo?er Kirgizlarin kuzeyde 
geni§ alana yayildigini gosterir. Kirgizlar biiyiik kayiplar vermelerine ragmen 
bulunduklan yerlerden aynlmami?lar ve Mogollann gorevlendirdigi beyler 
tarafindan yonetilmi?lerdir. Yenisey Kirgizlarinin medeniyeti git gide geli§-
mekteydi. Sayan-Altay, Kirgizlarin ya§adiklari bolgeler, Cu?i Han'a "ulus ve 
yurt" olarak verilmi?tir. Bu bolgeler Mogol imparatorlugu'nun kuzeybati 
bolgesinde bulunmaktaydi. 1226'da Cu?i Han'in oliimii iizerine bu bolgeler, 
Cengiz Han'in kii?iik oglu Toluy Han'in idaresine kalir. 1229 yilinda tahta 
ge?en biiyiik kagan Ogedey, hakimiyetindeki boylari kendine iyice baglamak 
amaciyla Merkitler ile Kirgizlarin soylu kizlariyla evlenmi?tir. Ayrica yerli 
yoneticiler ile de hiikiimranlik anla?masi yapilir. Ogedey'in dordiincii hammi 
Kirgiz "tzilitisi-huteni" Ca?in idi. Kirgiz bolgelerinin yonetimi Kereylerden 
?ikan Toluy Han'in hammi Sorkuktanibegi'nin elindeydi. O, Angara ve Yeni-
sey'in a§agi tarafinda bulunan Alafhiya, Adutan, Mangu ve Balaurnan taraf-
larina asker gonderir. Sorkuktanibegi ii? emirini Kar?ukur boyundan Tun-
lik'i, Karatut boyundan Bahcunu, ... boyundan Munkur Hitnani bin askerle 
birlikte kayikla gonderir. Onlar Ceek'ten рек ?ok giimii? alip ?iktilar. Fakat 
hepsini kayiga sigdiramadilar. Bu giden askerlerden yalniz 300 adam geri 
donebildi. Kalanlar ise soguktan ve bolgenin havasindan etkilenerek oldiiler. 
Bu ii? emir sag selim donmeyi ba§anp ya§amina devam ederler."15 Giimii§ 
i?in gonderilen bu askerler Bati Sibirya'nin bataklik bolgelerine gonderilmi§ 
olabilirler. О zamanlar Obduk Ugrlann tapinaklannda di§andan getirilmi§ 
рек ?ok giimu? e§yanin oldugu soylenir. 1241 yilinda Kagan Ogedey oldiik-
ten sonra Guyukhan biiyiik kagan olur. 1251 yilinda biiyiik kagan tahtina 
Sorkuktanibegi'nin oglu Munke Han ge?er. Herhalde o, Buhanoyan'i iki 
tiimen orduyla Kirgizlara ve Kem-kemciutlara ?ikabilecek muhtemel isyan-
lari onlemek i?in gondermi?tir. Kirgizlarin ya§adigi bolgelerde Mogol ordu-

1 4 Ra$id Ad-Din. Sbornik letopisey. - M. - L„ 1952. - Т. 1. - Kn. 2. s. 123. 
1 5 Ra$id Ad-Din. Sbornik letopisey. - M. - L., 1952. - Т. 1. - Kn. 2. s. 102. 
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Ian bulunmazdi. Onlar kendi yoneticileri (hanlar, beyler) tarafindan idare 
edilirdi. 1252 yilinda Sorkuktanibegi vefat edince Sayan-Altay, onun oglu 
Arigbuga'nin idaresine kalir. Onun yaylagi Altay'da, ki§lagi ise Teke ve 
Kirgiz'da bulunmaktadir. Yaylak ile ki§lak arasinda ii? giinliik yol vardi."16 

Minusin havzasinda ki§i gegren Arigbuga'nin ordusunun Kirgizlann bulun-
dugu bolgeleri zapt etmesi gerekiyordu. 1260 yilinda Munke Han oliince 
Arigbuga Mogol imparatorlugu'nun merkezi Karakurum'da biiyiik kagan 
ilan edilir. pn'deki Mogol ordusunun ba§inda bulunan karde§i Kubilay, 
Arigbuga'nin hakimiyetini tanimaz ve ordusunu onun iizerine sevk eder. 
Arigbuga'nin ordusu hezimete ugrar ve кадр Kirgizlara siginirlar. Maglup 
olan Arigbuga hincini tutsaklan kihgan gegrerek alir. Yeniden toparlanan 
Arigbuga Tangut bolgesinde Kubilay ile tekrar kar§i kar§iya gelir ve ordusu 
yine bozguna ugrar. Bu sava§ta sag kalan askerler kagarak tekrar Kirgiz 
bolgesine gelirler ve Arigbuga'nin himayesine girerler. Korkudan ne yapa-
cagini bilemeyen Arigbuga yorgun ve a? askerleriyle Kem-kemciut nehri bo-
yuna gelip..., saldinya ugramaktan korktugundan elg gondererek oziir di-
ler."17 Sava§larda biiyiik kayiplar veren Arigbuga artik maglup oldugu kanisi-
na vanp ?aresiz bir §ekilde 1264 yilinda Kubilay'a teslim olur. Arigbuga'nin 
yonetiminin elinde bulundugu bu donemde, Minusin havzasinda ve Hiva'da 
Mogol askerlerinin bulunmasi, yapilan sava§larda yerli halktan asker alin-
masi, "Kirgiz bolgesine tamamen iskan etmek ign gelmi§" yorgun ve a? as-
kerlerin "kayiplar vermesi" Kirgizlari ekonomik ve siyasi bakimdan olumsuz 
yonde etkilemi§tir. Kirgizlar Sayan-Altay'daki etnik yapi iistiinliigiinii kaybe-
der ve yerini Mogollara birakir. Arigbuga yenildikten sonra Kirgiz bolgeleri 
Yuan Hanedanligi hakimiyetine ge^er. Onlar merkezi Karakurum olan Linbey 
eyaletine bagliydi. Kirgiz topraklan birka? vilayete ayrilmi^ti. Bunlar: Tbva 
bozkirlarinda Kyangou ve ilyangou, Minusin havzasindaki рек дэк Kirgiz 
topraklan idi. Bunun di§inda daglik ve ormanlik Hanhana Usi, Ankela top-
raklanni da zikredebiliriz. Yuan Hanedanligi geldikten sonra bu halki (tzilitz 
isi) dokuz bin haneye ayirdi.".18 Bu bilgiler i§igmda Kirgizlann yoneticisinin 
emrinde dokuz bin asker oldugunu goruyoruz. Mogol imparatorlugu'nun 
binba§ilari altin kaplamali giimii? madalya takarlardi. 1846 yili Hakas-Minu-
sin bolgesinde Mogollardan kalma altin damgali iki giimii§ madalya bulun-
mu§.19 Bu buluntulardan Kirgizlann Mogollarin hakimiyetinde olduklari ve 

1 6 Ra?id Ad-Din. Sbornik letopisey. - M. - L„ 1952 . - T. 2. s. 201 . 
1 7 Ra?id Ad-Din. Sbornik letopisey. - M. - L., 1952 . - Т. 1. - Kn. 2. s. 161. 

Kifanov E. i. Svedeniya v "Yuan'-$i" о pereseleniyah kirgizov v XIII veke / / izvestiya AN Kirgiz 
SSR, ser. ob?estv, nauk. - Frunze, 1963. - Т. V. - Vip. 1. s. 59 . 
Banzarov D. $ernaya vera Hi famanstvo и mongolov. - SPb., 1891.-s . 49 . 
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Mogollarin gorevlendirdigi binba§ilar tarafindan yonetildigi anlatilmaktadir. 
Kirgizlar Cu?i Han zamaninda yonetime sikica bagli olmakla birlikte Arigbu-
ga doneminde askerlerin ki§lik erzagim temin etmekle yiikiimliiydii. Kubilay 
doneminde ise devletin otoritesine kar?i suskun durmak zorunda kalmi§tir. 
1279 yilinda Yuan Hanedanligi Kubilay, Sayan-Altay'in bazi bolgelerini -uc-
ra bolgelerde daimi bir hakimiyet kurmak i?in- C înli Lyu-Hao-Lini'nin idare-
sine verir. Arigbuga'nin hezimetinden sonra bile Kubilay'a Mogol yoneticile-
rinin bir kismi kar§i idi. 1269 yilinda Talas'ta ger?ekle§tirilen Mogol yoneti-
cilerinin kurultayinda Arigbuga'nin muhalifi Haydu'yu han ilan ederler. Mo-
gol sarayina gelen Mogol emirleri ile §ehzadeleri Haydu'ya gelip tazim eder-
ler. "Bu zamana kadar bizi Borakaka yonetmi$ti. Artik bizim hanimiz Kaydu-
aka olsun." d e d i l e r . 2 0 Haydu Sayan-Altay ve Mogolistan'daki topraklan ken-
dine baglamaya ?ali§ti. 1273 yili Haydu'nun yonetimini isteyen Kirgizlar Yu-
an liderine kar§i isyan ederler." Kuzey bolgelerindeki yoneticilerin ayaklan-
masi iizerine az kalsm Hao-li hayatindan olacakti. Onlarin komutani Hao-li 
halka adil davrandigi ign onu serbest birakirlar. 1276'da Haydu Han Mogo-
listan'a biiyiik bir orduyla sefer diizenler. Kirgizlarin onderi Yiian hiikiim-
danna ayiktan ayiga kar?i gkamaz. Bir takim gareler aramaya ba§lar. 1279 
yilinda Kirgizlarin hukiimdan Lyu Hao-li ile gorii§meler yapar. O: "impara-
tor bana itimat etmediginden dolayi bu hallere dii§tiik." der. Hao-li ona: 
"Eger imparator size giivenmemi§ olsaydi, sizi saraya yagirdiktan sonra geri 
gondermezdi" diye cevap verir. 1280'de Lyu-Hao-li yerli halktan gelecek teh-
likeyi sezer ve yanina рек ?ok asker alarak pusuda onlari bekler. Fakat ?arpi§-
ma aninda yeteri kadar yardim alamaz ve ordusu bozguna ugrar. Zor durum-
da kalan Lyu-Hao-li karli daglar iizerinden Altay'daki sira daglara gekilmek 
zorunda kalir. Boyle zor durumda kalan Yiian hiikiimdari siislii giysiler vere-
rek isyan eden hanin binba?isini satin alir ve Tebi$an'a bin ki§iyi yanina alip 
?igir yolundan gider. p n ' e sag esen ula§ir. Kirgizlarin Haydu yanlisi olma-
lannin sebeplerinden birisi; Kirgizlarin imparatorluk tarafindan iilkenin 
muhtelif bolgelerine askeri koy olarak go? ettirilmesi ve bunun sonucunda 
Kirgizlarin bu bolgelerde diger milletlerle kayna§arak yok olma tehlikesidir. 
Askeri koylerde hayat §artlan alabildigine kotiiydii. "1283'te Tuletu'daki 
zengin ki$ilere verilecek 600 ba§ hayvamn fakirlere dagitmasi emredilmi§-
tir.".2i 

1286'da Haydu Han Mogolistan'a biiyiik sefer diizenler ve Kirgizia» ege-
menligi altina alir. Daha sonra Kirgizlara Hinktemir Han hiicum eder. 

2 0 1 7 Ra$id Ad-Din. Sbornik letopisey. - M. - L., 1952. - T. 11. s. 100. 
2 1 Kozin s. A. Sokrovennoe skazanie. Mongol'skaya hronika 1240 g. - M. - L„ 1941, s. 114. 
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Haydu'nun ba?arilari Yuan imparatorlugu'nda i? kari§ikliklara neden 
olur. 1287 yili Kubilay'a kar?i Man?urya ham Nayan isyan eder. isyam bastir-
mak i?in Orta Mogolistan'dan Kirgizlardan mute?ekkil ordu gonderilir. Bu 
olaydan once 1289'da Helin'de ya§ayan Kirgiz ailelerinin hayati tefti§ edil-
dikten sonra vaziyeti kotii olan ailelere yardimda bulunuldu. Akabinde He-
lin'de bulunan Stieristerin (Kirgizlarin) askerlerinin Kip?ak Tutuhay'in de-
netimine verildi ve Nayan'in ?ikardigi isyan bastirildi. Nayan'in isyam 
bastirildiktan sonra "kendi istegiyle tutsak olan kip?ak ve kanglilar Tutu-
ha'ya verilmi§tir. On bin aileden olu§an Haladu bolgesi kurulur. Geni§ bir 
cografyaya yayilmi? Kip?ak koyleri ve Ansi'nin biitiin boylari ile Vandari; Tu-
tuha'nin yonetimi altindaydi. "1292'de Tutuha Altay daglanni ele ge?irdi... 
Geri donerken Helin'e (Karakurum) ugrami?tir. Buradan o, Kirgizlari (szilit-
zisi) yonetmesi i?in emir aldi. 1293'iin yaz aylarinda onun askerleri Syanhe 
irmagi kiyisina ?ikip buz iistiinde birka? giin yol aldiktan sonra Kirgizlarin 
topraklanna ula§irlar. Tutuha'nm ordusu buradaki be§ boyu hakimiyetine 
alir ve Mogol askerlerinden muhafizlar diker. Tutuha elde ettigi ba§arilari bil-
dirdiginde, rutbesi yiikseltilir... Haydu Kirgizlari kurtarmak amaciyla Syanhe 
(Yenisey) irmagi dolaylarina asker sevk eder. Tutuha bu orduyu dagitir ve ko-
mutani Haydu Bolo?a'yi tutsak eder.".22 Kirgiz topraklan yine Yuan impara-
torlugu hakimiyetine girer. Kirgizlarin bir kismi Minusin havzasindan ve Tu-
va'dan Mangurya'ya isyanci Nayan Han'in topraklanna go? ettirilir. 1293 
yilinda bu topraklara "Usuhan, Hanas, Sziliszi (Kirgizlar) boylannin nazir-
lan go? ettirilir." Kubilay'm kati emriyle Kirgizlar ve diger boylar askeri 
koyleri olarak yeni kurulan Qjao?jou $ehrine iskan ettirilir. 1293'te Haroba-
tar'a yonelerek, imparator §i-szu (Kubilay) §dyle der: "Nayan'a ait bu eski 
yerlere Abalhu' denir ve bana balik verirler. §imdi ben oraya ?ehir in§a edip 
ii? boy iskan ettirdim. Bunlar: Yuhansuhan, Halaslar ve Szilitzislerdir 
(Kirgizlar). Bu §ehre 'Qao?jou' denildi. Sen oraya gidip Syuanvey§i'nin 
(bolge yoneticisi) gorevini devral." Kirgizlarin bazilan "Hesihe'ye", Man?ur-
ya'mn diger bir yerine yerle?tirilmi§. "1293'te §i-szu (Kubilay) Hesihe'ye as-
keri koyler olarak Qurhehusotayki Sirsizlerin (Kirgizlarin) 700 ailesini yer-
le?tirmi?tir."23 Bu faaliyetler isyan eden boylari ba§ka etnik bolgelere go? et-
tirip zayiflatmak ve iyice hakimiyetine almak i?in yapilan onlemlerdi. Bu 
onlemler Kubilay oldukten sonra da devam etmi§tir. imparator Timur'un 

2 2 Knjanov E. I. Svedeniya v "Yuan'-$i" о pereseleniyah kirgizov v XIII veke / / izvestiya AN Kirgiz 
SSR, ser. ob$estv, nauk. - Frunze, 1963. - Т. V. - Vip. 1, s. 64. 

2 3 Ki<;anov E. I. Svedeniya v "Yuan'-$i" о pereseleniyah kirgizov v XIII veke / / izvestiya AN Kirgiz 
SSR, ser. ob$estv, nauk. - Frunze, 1963. - Т. V. - Vip. 1, s. 61 . 
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doneminde, "1295 yilinda Szin?an bolgesinde ya?ayan Kirgizlar §andun 
bolgesine go? ettirilir ve onlara ziraat?ilik ve hayvancilik yaptinlir.".24 Bu 
go?ler Yenisey Kirgizlanni olumsuz yonde etkiler. Kirgizlarin sayilari azal-
makla birlikte topraklarini da kaybederler. Orta Yenisey'de ya§ayan asil boy-
lar azalir ve bo§alan arazilere Mogollarm Kereit, Ordut, Tumat boylari iskan 
ettirilir. Kirgiz bolgelerine £in'den sanatkarlar getirilir. Mogollar Kirgizlara 
kar§i miicadelelerde yukaridaki gii?lere dayanmaya ?ali§mi§ olmalidir. 
Kirgizlarin go? ettigi yerlerde bazi heykeller bulunur. Orta Mogolistan'daki 
Karakurum civarlannda cesedi yakilarak defnedilmi§ Kirgiz mezarlan bulun-
mu§tur. 

Yuan imparatoru Timur'un (1295-1307) yonettigi donemde Kirgiz top-
raklan Kamala'nin yonetimindeki Linbey eyaleti i?erisindeydi. "O, Karaku-
rum, Onon, Kerulen, Kem-kemciut, Selenga, Bayalik ve buralardan Kirgiz 
topraklanna ve Burhanhaldun'a kadarki bolgeleri yonetiminde bulundu-
r u r . " . 2 5 

Bazi Kirgizlarin go? ettirildigi Sayan-Altay bolgelerinde Mogollar ba?ka 
etnik gruplanndan askeri koyleri kurarlar. Biiyiik olasilikla bu koyler XIII. 
asrin sonunda Tuva'da Minusin bolgesinde bulunmaktaydi. Buralara Mogol-
lan, Uygurlan, ve Qinliler ya?amaktaydi. Bu askeri koyler XIV. asrin basin-
da imparator Timur'dan sonra Ulug Han (1308-1322) zamaninda da de-
vamliligini korumu§tur. О donem Yenisey Kirgizlannin topraklan Yuan 
imparatorlugu i?inde kalmi§tir. 

XIV. asrin sonunda Yuan imparatorlugu'nun par?alanmasiyla Sayan-Al-
tay'daki idari ve askerleri koyler mevcudiyetini muhafaza edemez duruma 
gelmi§tir. Kendi yoneticileri bulunan Kirgiz topraklan artik Oyratlar'in bo-
yundurugu altinda kalir ve bu bolge Oyrat ve Halhas (Mogol) hanlannin ha-
kimiyet miicadelesine sahne olur. 

3.2."Hongoray" Etnik-Politik ittifakfmn Te§ekkulu 

Sayan-Altay ve Mogolistan topraklanndaki Yiian imparatorlugu i? ayak-
lanmalar nedeniyle par?alanir. Kirgizlar da bu imparatorluktan aynlanlar 
arasindadir. Kirgizlar, bu durumdan yararlanarak kendi devletini kurmak is-
terler. Kirgizlar, XIV. a^rin sonlannda Dogu Mogollarla hep miicadelede i?in-

Ki«;anov E. i. Svedeniya v "Yuan'-^i" о pereseleniyah kirgizov v XIII veke / / izvestiya AN Kirgiz 
SSR, ser. ob$estv, nauk. - Frunze, 1963. - Т. V. - Vip. 1, s. 62. 
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deki Oyratlarla birlikte bulunarak kurulan ittifakta biiyiik bir rol oynar. Oy-
rat Federasyonundaki Kirgiz ttimeninin ba§mda bulunan Uge?ika§ka 1399' 
da kendi hakimiyetine resmi yeni bir at vermeye ?ali§mi§tir.26 XV-XVI. yiiz-
yillar arasinda Orta Yenisey'de Mogollarin beyiyle ya$ayan boylar (Tumat, 
Urdut, Kereyler vs.) Kirgizlari yoneten "Hongor" ve "Hongaray" Etnik-poli-
tik ittifakinda olmalidirlar. Boyle bir sonuca mevcut рек ?ok yazili kaynaklar-
daki bilgiler i§iginda vanyoruz. Bilhassa buna XVII-XVIII yiizyiljardaki yazili 
belgeler ornek olarak gosterilebilir.27 Bununla beraber Giiney Sibirya halkla-
nnin zengin folklorundan yararlanarak Hakas-Minusin bolgesinin eski adi-
nin "Hongoray" oldugunu goriiyoruz. Hakas leh^esinde iinlii seslerin dii§-
mesi sonucu bu ada "Horay" denilmi^tir.28 Bu adin biitiin destanlarda, tarihi 
$ecerelerde ve manzumelerde ?ok sik kullanildigini mii;ahade etmekteyiz. 

Bizim g6rii§iimiizii destekleyen iinlii Tiirkolog В. I. Tatarintsev'in kani-
smca Hongaray (Konguray) adi Minusin havzasinin daglik ve ormanlik bol-
gelerini ifade etmektedir. "Hongaray" adi; Orta £agin son zamanlannda ye-
niden bir dirilme goriilen Kirgizlarla ayni bolgede ya§ayan koklii etnik grup-
lann ittifakinin siyasi bayragi olmu§tur. Bu ittifak yerli halkin dilinde Tolay 
(Tolitoro) etnik-politik ittifakirn ifade etmi§tir. "Tolay" terimi "Hooray" (To-
layhoray) soziiyle siirekli birlikte kullanilmi§tir. 

Kirgizlann "Hongoray" Etnik-Politik ittifakinin tarihte ?ok onemli bir ye-
re sahip oldugu XVII. asnn Rus belgelerinde Hakas-Minusin bolgesine 
"Kirgiz Yeri" denilmesi kanit olarak gosterilebilir. Ayni bolgede ya§ayan bazi 
halklar -mesela §orlar- Hakasya'yi "Hirgishooray" diye adlandirmi§lardir. 
Kirgiz kiiltiiriiniin varisleri Hakas tarihi ?ecerelerinde zikredilen "Hogray-
lar"i Kirgizlar ile birlikte ara?tirmi$lardir. Mesela; "Hirgis Cagzi" denen efsa-
nede §oyle denir: "Hirgisin toguz Mung tolay hooray ?oni - Hoorayin dokuz 
bin kirgiz birligi".29 Bununla birlikte Hakas §ecerelerinde "dokuz bin Hogray 
birligi", "Tubyon Hogray" diye zikredildigi de bilinmektedir. Folklorla ilgili 
bilgiler XIII. yiizyil tarihi olaylan ile bagda§maktadir. Qiinkii Mogollar Sayan-
Altay'i ele ge^irdikten sonra bu bolgede Kirgiz Askeri Birligi kurmu§lardir. 
Yuan§i yilnamesi: "Yuan hanedani yonetime geldikten sonra bu halki (Szilit-
zisi) dokuz bin haneye ayirdilar" demektedir.30 Yukaridaki yazili kaynaklar-

2 6 Klya^torniy s. G. О stat'e i. L. Kizlasova. "O samonazvanii hakasov". / / Etnografifeskoe obozre-
nie. 1992. - No 2. s. 60 . 

27 Russko-kitayskie otnofeniya v XVIII v. Materiah i dokumenti. Т. 1. - M., 1 9 7 8 s. 105, 4 3 2 . 
2 8 Butanayev V. Ya. Hakassko-russkiy istoriko-etnografifeskiy slovar, - Abakan, 1999. s. 5 - 7 , 1 8 9 . 
2 9 p r i m tamirlan. - Abakan, 1982 . s. 18. 
3 0 Kifanov E. I. - Svedeniya v "Yuan'-$i" о pereseleniyah kirgizov v XIII v. / / izvestiya AN Kirgiz. 
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dan, halk edebiyatindaki bilgilerden yola gkarak Kirgizlarin XIII. asrin sonu 
XIV. asrin ba?inda bagimsiz tiimen birligine sahip oldugu ve Mogol ordusu-
na dokuz bin asker verdigi anlatilmaktadir. i§te bu donemi "Hongoray" Et-
nik-politik ittifakinin mute?ekkil donemi olarak kabul edebiliriz. 

Hongoray adi yazili Rus kaynaklarinda ilk defa XVII. asrin ortasmda zik-
redilmeye ba§lanmi$tir. 1666'da Krasnoyarsk komutam Altinhan'in elqleri 
"Uzan ve onun arkada§larindan" Yerenak i§eyev hakkinda bilgi istediginde 
onlar: "Biz Kirgiz Yerenak'i biliyoruz, о Konguray'da go? ederek ya§ar, vergi-
yi bizim yiice padi§ahimiza ve Lauzan Tay§i'ye oder." demi$lerdir.31 Bu kay-
naktan "Kirgizlar" Rus anlayi§i ile Tiirk-Mogol leh?esindeki " Konguray" 
(Hongoray) soziiniin anlaminda oldugu anlatilmaktadir. 

Qogu halklar ve iilkeler diger kom§u halklar tarafindan kendi adlari di§in-
da adlarla taninmi§tir. Mesela; Kirgizistan XVII. asra ait Rus kaynaklarinda " 
Burut Bolgesi" adiyla bilinmektedir. Qiinkii Cungarlann go?erkonar Kirgizla-
ra "Burut" dedikleri bedihidir.32 Ama Cungarya, Rus kaynaklarinda "Kalmak 
bolgesi" adiyla bilinmektedir. Kendilerine "Oyratlanz" diyen Cungarlar "Ka-
ra Kalmaklar" diye zikredilmi$tir. 

Hongoray adi Ruslarin diplomatik dilinde Man?ur ve Mogol dillerinden 
?evrilmi$ mektuplarda yer almaktadir. Mesela; 1707 yilinda Sin hiikiimetinin 
bildirilerine gore Ruslar "Zengarya'nin yakininda Hongaray'da Abakan tah-
kimatim yaptilar. Hongoray bogazinda bize vergi odeyen Kirgizlar ile Uryan-
haylar ya?arlar."33 

Bu degi§meyen ozel adin heniiz kafamizda bir anlam ifade etmedigini ta-
rihi folklorda zikredilmi? ifadelerde de gorebiliriz. Mesela; Tile Hogray, 
Tviktig Hogray, О Hogray, Tag Hogray, Qazi Hogray, Hamih Hogray vs. 

Hongoray Etnik-politik ittifaki bu alanda yapilmi? ilk ilkel sosyal devlet-
ler te§kilati olmalidir. Unlii tarih?i N. Kozmin XVII. ytizyilda Kirgizlarin bu 
uzla§masini "par<;alanip yikilmaya ba$layan devlet" olarak kabul etmi$tir. S. 
V. Bahru§in, Kirgizlarda devletqlik anlayi?inin olmadigmi ve ?ok kohne ya-
§am §artlan altinda hiikiim surduklerini dile getirir. "Yenisey Kirgizlannda 
kohne ya?am §eklinin yaygin oldugu donemde devlet te?kilatinin olduguna 
dair i$aretler vardir." demek imkansizdir. Lakin giinii devletlerle kom?u ol-
mak, onlan kotii duruma du§iirmii$tur. Dolayisiyla ortaya ?ikan durum 
Kirgiz topraklarinda geli§igiizel ya§ayan boylarin kendi aralanndaki miinase-

3 1 TSGARH. F.R-675, op. 1. D.2. s. 66 . 
3 2 Butanayev V. Ya., Abdikalikov A. Materialt po istorii Hakasii XVII v. - No 4.XV1II v. - Abakan, 

1995. s. 215 . 
33 Russko-kitayskie otnofeniya v XVIII v. s. 106. 
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betleri saglamla§tirmada etkili olmu§tur. Bununla beraber yazar "Kirgiz Ye-
ri" siyasi bir biitiinliigii olu$turarak Rusya ile olan di§ siyasetinde bagimsiz 
oldugunu belirtir. XVII. asrin ba?inda Rus el?ileri "Kirgiz Yeri"nin yonetici-
sine "Kirbits padi?ahi" deyip onun egemenligini tanimi§lardir.34 Kirgizlar 
Rus hizmet?ilerine: "Her halk (boy) kendi topraginin sahibi, bu yere Mogol 
padi§ahi, hanzadesi, Mogol ve Kalmak beyleri sava? i?in gelmedi, ordusunu 
da goremedik" diye cevap vermi?lerdir.35 

Cografi bakimdan ele alindiginda Hongoray veya "Kirgiz Yen" §imdiki 
Hakas-Minusin bolgesine rast gelmektedir. Orta Cagdaki Kirgizlarin iistiin-
liigiinii Sayan-Altay'daki toponim kanitlamaktadir. Bu bilgilerden yola ?ika-
rak Kirgizlarin onceki etnik sininni tespit edebiliriz. Burasi: giineybatidan 
Abakan'in yukan kismindaki Kirgiz (Hirgissug) irmagi, giineyde Bati Sayan-
lardaki kurgusuk (Hirgissug) irmagi, doguda £ulum irmagi vadisindeki Kur-
gusul (Hirgis?ul) irmagi ve kuzeybatida Tom irmaginin kiyisindaki Kirgizka 
(Hirgis?ul) irmaklari arasidir.36 

Yiian siilalesinin yilliginda Kirgiz topraklarindaki irmaklar hakkinda 
a§agidaki malumatlar zikredilir: "Tsyanhe irmagi (Kem-yenisey-V.B.) kuzey-
batiya dogru akar. Bunun di§inda guneybatida Apu (Abigan=Abakan V.B.) 
denen nehir bulunur, kuzeydogusunda Yusyuy (Upsu=Upsa veya Tuba-V.B.) 
akarsuyu... Bu akarsulann hepsi Tsyan irmagiyla birle§ip Ankela (Angara-
V.B.) nehrine akar. О da kuzeydeki denize dokiiliir."37 Dort asirdan sonra bu 
bilgileri Rus kaynaklan da tasdikler: "... Yenisey irmagi Kirgiz topraklannda 
akar. Yenisey'in obiir tarafindaki Abakan ve Uybat irmaklari kiyilannda, Ye-
nisey'in kiyilannda ?ok sayida kirgiz... halki, Yenisey'in obiir tarafinda ve 
Upsa deresi taraflannda "Tubalar" denen Kirgizlar otururlar.38 

Sayan-Altay'in tarihi toponomigi kiymetli ara§tirmacilar eskiden Orta Ye-
nisey'de bulunan devlete "Kirgiz" denildigini tespit etmi?lerdir. О bolgeler-
de "hyagas" veya "hakas" denen toponimin hi? olmadigini ve "hakasya" te-
riminin di§andan geldigini bir defa daha aqklarlar. 

XVII. asirda Hongoray'in giiney sinirlannda Bati-Sayan ("sayan ta§i") di-
ye adlandinlan daglarda Altinhan'in fakir halki go? ederlerdi. Oronimhongor 

3 4 B a h r a i n s. V. - Eniseyskie kirgizi v XVII v. / / Naufme trudi. T. iZ.-M, 1995,-s . 190. 
3 ® Demidova i. F., Myasnikov V. s. Pervie russkie diplomati v Kitae. - M., 1966. s. 55. 

Material) po istorii russko-mongol'skih otno$eniy. Russko-mongol'skie otno^eniya 1636-
1 6 5 4 gg. - M., 1974. s. 3 8 4 . 

3 7 Butanayev V. Ya. Toponimiijeskiy slovar' Hakassko-Minusinskogo kraya. - Abakan, 1995. s. 
1 8 9 - 1 9 1 . 

3® Kifanov E. I. - Svedeniya v "Yuan'-?i" о pereseleniyah kirgizov v XIII v. / / izvestiya AN Kirgiz. 
SSR. T.5. Vip.l . - Frunze, 1963 . s. 59. 
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terimi "sayan" anlamindadir ve "Tuva daglari"ni ifade eder. Bu daglar birbir-
lerine kom§u olan iki milletin etnik sinirlarini belirlemi§tir. Eski Turk yazit-
larinda ve 10-11. asirlarda Arap-Fars yazili kaynaklarmda Sayanlar "Kog-
men" adiyla zikredilmi§tir. Bu yer adi bazi ?ekli degi§ikliklere ugrayarak, bi-
zim donemimize kadar geldi. Tuva'dan Hakasya'ya kadar uzanan eski yolda 
(Am irmagi boyunca) Ceba§ irmaginin yukari kisminda Ruslarin Kopeni de-
digi "Koypentashil" denen karli zirve vardir. Halkin hatinnda kalan Eski 
Tiirk devrindeki Koypen toponimi, Hakaslann Sayan-Altay'daki eski yerli 
halkin mirasgilarindan oldugunu belirlemektedir. 

Hongoray'm kuzey smin yerli dilde "Uiis" (iyus) denen yer Culum 
irmaginin orta kismindan ge?er. Hidroloji Eski Tiirk dilinde "Ugiiz" irmagini 
ifade etmektedir. XVII. asirda Kirgiz topraklannin kuzeydeki siftirlari giiney-
de Yaya ve Kiya irmaklarindan Karaiyus'a kadar, Melet ve Krasnoyarsk istih-
kamlanndan Ogur irmagina kadar uzanmi$ti.39 

Yonetim bakimindan Hongoray dort ulusa ve ona bagli il^elere boliin-
mii§tiir. Kirgiz topragimn kuzeyindeki iyus ve Tigirkol vadilerinde Altisar 
ulusu bulunur. Bu ifade Hongor dilinde "algin zarhi"yi anlatir. Rus belgele-
rinde Yenisey'in a§agi kisminda ya?ayan Altisarlar "A§agi Kirgizlar" diye ge?-
mi?tir. Mogollar zafer kazandiktan sonra Kirgiz topragindaki siyasi merkezi 
Abakan vadisinden kuzeye dogru kaydirmi§lar. Akiyus ve Karaiyus lrmak-
lannin ortalannda asil beylerin evleri yer almi$tir. Bundan dolayi Altisarlar 
"Biiyiik Kirgizlar" denen ikinci bir isim daha almi?lardir. Kirgiz uluslan, bey-
lerin boyuna ait koylerden ve fakirleri i?ine alan bolgelerden olu§mu§tur. 
Yazili kaynaklarda $u bolgeler ge?er: Kizil, Kamlar, §uy, A?in, Igin. Altisar 
beylerinin il^eleri £ulum, Kiya, Tom irmaklari vadisinde, Kuznetsk Ala-
dagi'nin kuzey tarafmdaki tepelere kadar uzamrdi. 

isar (Ezer, Cesar, Elisar) ulusunu cografi merkezinde Yenisey ve Abakan 
irmaginin u? kismini ve Ogur irmagina kadar ki yerleri i<;ine almi§tir. Bu ifa-
de Hongorun "issarhi" - i<;ki (Belki "i^ki" dogudaki?) soziinii anlatir. Ulusun 
esas niifusun "Kereyler" ve "Ezerler" olu§turdugundan Rus belgelerinde bu 
yer Ezer ve Kereit olarak zikredilmi$tir. isar beylerinin ya§adiklan yer Erbe 
ve Abakan irmaklarinin miiltekasinda bulunmaktadir. Ezer bolgelerinin i^in-
de Tuva irmagi kiyisi boyunca Komasin, Ko^in, Arin, Yastin, Hayton (Kan-
dmov) Sida irmaginin -Siy, Mano irmaginin boyu- Ka§in topraklan idi.40 Bu-
nun di$inda onlarin il^e ve koyleri: Yenisey irmagindan a§agiya dogru, Ubay, 
Mana, Ka?a vs. irmaklarini igne almi§tir. Altir (Oltir) ulusu Abakan'm sol 

3 9 Dopolneniya к istoriijeskim aktam (DAY). T. 10. - SPb., 1867. s. 391 . 
40 TSCARH. F.R-675. Op.l. D46. L.24. 
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kiyisinda Uybat ve Ta§tip irmaklari arasinda yer almi?tir. Bu ulus giineyde, 
Yenisey'in yukari kismindaki bolgeleri kapsami?tir. Bunun ign bu ulusun 
halklarini Rus belgeleri "Yukari Kirgizlar" diye kaydetmi§lerdir. Bu ozel adin 
ortaya gkmasi bilmece gibi kalmaktadir. Bu ismin ilk anlaminin etnonim ile 
ilgili olmasi miimkiindiir. Qiinkii Cungarya'ya go? eden Altisarli Kirgizlann 
arasinda "Ortir" denen boy bulunurdu.41 

Altir ulusunun igne Sagay, (^etibur, Sanglar, i?egi, Beltir, Taban, Sayan, 
Qstar, irgit, Haphma vs. bolgeleri girmi§tir. 

"Ki§tim Yerleri"nin igne Tom, Mrassu, Kondom irmaklari vadisindeki 
Kuznetsk Aladagi'nin ormanlik ve daglik vadileri, Kuzey Altay'dan Telets 
goliine kadar ki bolgeler girmi§tir. 

Tuba ulusuna Yenisey'in biitiin sag tarafi Sayanlardan Sida irmagina ka-
darki yerler, Abakan'in sag tarafindaki topraklar girmi§tir. Ulusan merkezi 
Upsa (Upsii) irmaginin boyunda bulunmaktadir. Ruslar daha sonra bu yeri 
sayilan ?ok olan Tuvalardan dolayi bu yere "Tuba" demi§lerdir. "Modar" is-
minde ba§ka bir boy Sayan dagi kiyilannda bulunmaktaydi. Bazi etnik ozel-
liklere ragmen, Modarlar ve Tubalar, Kirgiz sayilarak bir soyu ve bir boyu 
olu§turmu?lar. 

Tuba ulusunun igne a§agidaki bolgeler girmi$tir: Baykot, Kol, U§ter, Ka-
menno-Motor ve Koybal, Yarin, Bohtin, Alit, Bugus, Alaham, Kornasham, 
Buga?ev.42 Sol kiyidaki ii<; ulus (a§agidaki, yukanda ve ortadaki) cografi 
yonlerini belirtip Hongoray'in cografi-ekonomik ili§kilerinin bir nevi goster-
gesi olarak hizmet yapmi§lardir. Boyle bolgesel ve yonetimsel aynlmanin 
Kirgiz devleti doneminde de olmasi miimkiindiir. Ciinkti IX. asirda "Hyagas 
padi?ahinin (Kirgiz ham) idaresi ii? yardimci bakanlik-bey vasitasiyla ger^ek-
le$tirilmi?tir. Ama XIII. asirda Kirgizlann ba§mda ii<; emir bulunmaktaydi.43 

Boylece Orta Yenisey havzasinda XIV. yiizyilin sonunda Mogol imparator-
lugu'nun pargalanmasim kapsayan Orta £agdan XVIII. asnn ba§inda Rus-
ya'ya katilmasina kadarki donem Hongoray'in tarihi, etnik ve politik geli?-
mesi ile ilgilidir. 

41 TSGARH. F.R-675. Op.J. D5. s. 6. 
4 2 Skobelev S. G., Q a n Taysyan, Somaev A. A. Rodi Fuyuyskih kir-gizov / / Rossiya i Hakasiya: 

2 9 0 let sovmestnogo razvitiya. - Abakan, 1998 . s. 77 . 
4 3 TSGARH. F.R-675. Op. l . D18 . s. 116. 
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3.3.iktisadi Hayati ve Kiiltiir Ozellikleri 

Kirgizlarin ekonomik hayatmin temeli yerli dogal ?artlara uygun yari 
gd?ebe hayvanciliga dayanmaktadir. Orta £agda Orta Yenisey'de hayvancilik 
iyice geli?mi§tir. 1253'te V. Rubruk "Mogollarm kuzeyinde hi? §ehir yoktu. 
Orada hayvancilikla ugra§an Kerkis (Kirgiz - V.B.) admda bir halk ya§iyordu" 
diye beyan etmi§tir.44 

Minusin bolgesi Sibirya'daki hayvancihginin en eski ocagi olmu§tur. Zen-
ginliginin esasini atlar, biiyiik ba§ hayvanlar ve koyunlar olu§turmu§tur. 
1667 yilinda Altin Han, Loucan Altirli Kirgizlar alti bin at, biiyiik ba§ hayvan 
ve koyun giitmii§lerdir."45 1689'da Cungar ham Galdan Bo§ohtu Kirgizlar-
dan vergi olarak 20 bin ba§ hayvan almi§tir.46 

Yerli atlara "Kirgiz Yeri" atlari denirdi. At siirusiine yil boyunca daglik 
alanlarda ve ?ayirlarda bakilirdi. At binek hayvaniydi ve onu kesip yemek i?in 
de kullanirlardi. XVII. asrin ikinci yarisinda Rus bolgelerinde Galdan Bo§ohti 
Han: "Cungarlarda binek hayvam okiizdiir. Fakat Kirgizlarda ise attir" diye 
rivayet etmi§tir.47 XIX. asirda Bati Tiiva halkinda okuzler binek hayvam ola-
rak kullamlmi§tir. Diger halklardan olan "Kirgizlar, Altirlar, Tubalilar ve Mo-
torlar, To?i ve Sayanlar, Mogollar ve Buryatlarin hepsi... ata binerdi."48 Co-
ban lann yemeklerinde at eti ?ok kullamlmi§tir. XVII. asrin 80'li yillannda 
Abakan vadisinde ozel olarak yerle?tirilen Cungar ordusu "Kirgiz boy-
larindan alinan iki bin ati yemi^lerdir."49 

Binek atlari ki? mevsiminde arka arkaya baglanip "orgen"de barimrdi. 
Giiz aylannda koyiin etrafi kaziklarla ?evrilirdi. Bir at i?in iki sicim uzunlu-
gunda 40 kazik ?akilirdi. Ki§in bu kaziklara atlari baglayarak muhafaza eder-
lerdi. Hongoray topraklannda deve giidtiliirdii. Develer, uzak yerlere go? 
ederken yiik ta§imak i?in kullanilmi§tir. 1641'de Y. Hiha?evskiy'i Kirgiz top-
raklanna yaptigi seferde Altisar ve isar uluslanndan 158 deve ganimet ele 
ge?irilmi$tir.50 1703 yilinda Cungar go?iinde halkin ?ogunun develerle go? 
ettigi ihtimali yiiksektir. 

4 4 Rubruk V. Pute?estvie v vostcxjnie strani. - M, 1957 . - S 154. 
45 L$.AAN. F.21. Op.4. D.18. L .243 . 
46 TSGARH. F.R-675. Op. l . D.19. s. 5. 
47 TSGARH. F.R-875. O p . l . D.19. s. 8. 
48 TSGARH. F.R-875. Op. l D. 17. L.37. 
49 TSGARH. F.R-875. Op. l D.10. s. 33 . 
50 RGADA- F.214. STb.84. L.298. 
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Minusin bolgesinde hayvanciligin geli§mesi ?orak topraklardan yaylalar-
daki, meralardaki otlaklara go?meye baghdir. XVII. asirda Rus bolgelerinde 
"Kirgiz topraklannda go?erkonar halk vardi ve ?adirlarda ya§arlar, kiirk gi-
yerler, yemeklerde balik kullanirlar, avcilik yaparken yay kullanirlar,... at, ko-
yun ve biiyiik ba§ hayvanlan ?oktur, ziraat ile ugra§mazlar." diye bildirir.51 

Hongoray ?obanlari mevsimlere gore dort defa yer degi§tirmi§lerdir. 
"Kirgizlar durmadan go? ederler, ki§ mevsiminde Yenisey ve onun etrafinda 
ki§larlar." diye Rus belgelerinde yazmaktadir.52 

Otlaklara go? etme belirli usuller ?er?evesinde yapilmi?tir. Go? ederken 
ev e§yalarini ata ve okiize yiiklemi§lerdir. Mesela; ?adir malzemeleri ii? ata 
yiiklenmi§tir. 

Hongoray bozkirlarinda tekerlekli arabalar da kullanilmi§tir. Rus kaynak-
lan birka? defa "Kirgiz tahta arabalanndan bahseder. Mesela; 1638 yilinda 
Altin Han'a gonderilen V. Starkov'un el?ileri: Kirgiz arabalannin yardimiyla 
Abakan irmagina zorla ula?tik, yansini yiiriiyerek ge?tik. Qiinkii bizim ara-
bamiz azdi..." 

Kirgizlar ki§ i?in ot hazirlamazlardi. 1684'e ait Rus kaynaklan: "Onlarin 
otlaklanna kar ?ok az yagdigindan ki$ i?in ot hazirlamazlardi." yazmak-
tadir.53 

Kirgizlar ?adirlarda "ibder" ya$arlardi. Mesela; Ulaga? bey ile yapilan sa-
va§ta 1704 yilinda Ruslar "?e$itli e§yalan ile siislenmi? bir ?adir ele ge?irir-
ler."54 

Hongoray bozkirlarinda toplu avciliga "ab" denirdi. Buna koyiin biitiin 
halki katilirdi. Bununla ilgili soylenen Hakas atasozleri giiniimiize kadar 
ula$mi§tir: "Aral kiinning ab, nir, aal-kon?ihting hobi pir" "Biitiin koyiin 
mii§terek av gelenegi vardir, kom§ularinin rivayetleri de bunu tasdik eder." 
XVII. asirda mii?terek avcilik G.F. Miller tarafindan derinlemesine ara§tinlip 
yazilmi§tir. O, aralannda kadinlar ve ?ocuklann bulundugu 300-400 ki§i at-
lanip avciliga gidildigini gormii?tiir. "Once, 100 adim araliklarla sira olu?tu-
rurlar, daha sonra iki kanat yava§?a birbirine yakla$maya ba?lar. Atlilar iler-
ledik?e sirayla biiyiik bir daire olu§tururlar. Avcilik yapan halk tarafindan be-
lirlenen oncii en onde bulunur. Onun sag ve sol kanadindaki halki idare et-
mek i?in iki yardimcisi bulunurdu. iki kol birle§ince, avcilar haykirarak ses 
?ikarirlardi. О esnada vurulmak istenen av ses ?ikararak ka?maya ba?lar. 

Materiali po istorii russko-mongol'skih otno$eniy. - M., 1959 . s. 58. 
52 TSGARH. F.R-675. Op. l . D.12. s. 39. 
53 TSGARH. F.R-675. Op.l.D. 16. L.40. 

Arzimatov A. iz istorii politifeskih otnofeniy eniseyskih kirgizov s Rossiey v XVII - pervoy polovine 
XVIll w . - Frunze, 1988. s. 75 . 
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Avcilarin ba?inda bulunan ki§i birka? iyi avci ile ortaya gkip vah§i hayvanla-
ra ok atmaya bavarian Bazen avcilar, alani bir veya iki defa ku§atirlardi. 
Yapilan bir avcilikta avi ku?atmak i?in 10 mil kadar yol alirlardi. Ok atilarak 
avlanan hayvanlar bir yere toplanir ve orta alanda e?it olarak dagitilirdi."55 

Mii?terek avcilikta eski gelenek korunmu§tur. Bu avcilik §ekli Orta Cagda 
Hakasya'da sik?a yapilmi§tir. Mesela; Altm Han'a gonderilen Rus el?isi S. 
Grek ?6yle der: "Araligin yirmisinde Altir ulusunun ya§adigi Uryat irmagina 
geldik. Fakat oradaki halkin hepsi ava gitmi§ti."56 Avcilik ?ok zor oldugun-
dan a?in gii? gerektirir. Bo§una yerli halk: "Kadinin gticiinii ?ocuk, erkegin 
giiciinu orman alir." dememi?tir. 

Sistemli su kanallari ve pulluk ile yer i§lemek Kirgiz Kaganligi devrine ait-
tir. Eski su kanallanna giiniimiizde bile "hirgis anglan" denir. Orta vagm 
son donemlerinde Rus kaynaklari Hongoray'da "ziraat topraklarinin" bulun-
dugunu bildirirler. О topraklar daglik ve ormanhk bolgelerde yer alir ve ora-
ya dari ve kirlik (bir ?e§it dan) ekilmi§tir." Toprak i§letirken kullanilan ba? 
alet kazmaya benzeyen "abiP'dir. Abili, §or demir ustalan yapiyorlardi. Abil 
ile dag ve tepelerin gune$ alan yama?lan i§lenirdi. Bu ziraat topraklan suya 
ihtiya? duymazdi. C t̂inkii kann erimesiyle toprak yeterince nemlilige sahip 
olurdu. 

Kirgizlar yemeklerinde yabani meyveler ile bitki koklerini ?ok kullanirdi. 
Yaz aylannin ba?mda kadinlar ile ?ocuklar "kandik" ve "sarana" toplamaya 
qkarlardi. Onu, Kirgiz ki§timlari tarafindan ozel yapilmi? "ozop" denen alet-
le kazip gkarirlardi. Bir aileye en fazla be§ torba kandik ve sarana hazirlanir, 
yikanir, kurutup baglayarak konurdu. Kurumu§ damarlan cargilgaktan (el de-
girmeni) denen aletten ge?irilip "botko" (dari unu) hazirlanir ve ekmek 
yapilirdi. 1660'ta Rus elgsi S. Grek: "Kirgizlarda, Tubada, Kereylerde, Altirda 
faresiz ya?amak zorunda kaldik, yerli halktan hayvan, koyun, siit, §ak (bir 
tiir dari), ogiitiilmii? un, sarana ve" kandik vs. bitki koklerini pahali satin al-
maya mecbur olduk."58 

Hongoray'm daglik ve ormanhk bolgelerinde ya§ayanlar demiri i?leyerek 
usta demirci olarak iin kazanmi$lardir. "Hura" denen demir eritmek i?in рек 
az ocak ki§in ya§anilan evlerde bulunurdu. Demir madenini havanla doviip, 
biraz komiir kan§tirip ocagin tepesindeki delikten koyulur, iki koriikle 
koriikleyip ocakta yeterli seviyedeki sicaklik elde edilirdi. Bir defalik eritme-

5 5 Potapov L. R Proishojdenie iformirovanie hakasskoy narodnosti. - Abakan, 1957. s. 135-186 . 
56 LQ AAN RF. F.21. Op.4. D.19. L .126 ob. 
57 TSCARH. F.R-675. Op.l. D46. L.27; D.45. L.74. 
58 LQAAN. F.21. Op.4. D.19. L .130. 
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den 1,5 kilo demir elde edilirdi. Demir ustalari bi?ak, kill?, ok u?lari, zirh ve 
hayvan ign damgalar yaparlardi. Bunlardan vucudu koruyucu kalkan ve ye-
lekler рек degerlileriydi. 1657 yilinda Altin Han Loucan Tay?a Kirgizlara ve 
onlarin Kondom vilayetindeki Ki§timlarina "Loucana 1000, Mrass'in yerli 
halkina 1000 zirh" yapilmasim emretmi§tir.59 

Kirgiz sanatkarlarinin yaptigi e§yalar diger toplumlara ornek olmu§tur. 
Giimii? e§yalar yapan kuyumcular, kiipe, bilezik, otluk (bir nevi ?akmak 
ta?i), eyer siislemeleri vs. e§yalar yaparlardi. XVII. asirda Rus belgeleri 
"Kirgizlarda Tuba, Altir, Kereit topraklarindaki kuyumcular Qin giimii§iin-
den dizgin takimlarini hazirlarlar ve demire gumu§ kari§tinrlar ve onlarin 
buna benzer e§yalari vardir" diye yazmaktadir.60 

Hongoray; Mogolistan, Qn, Sibir Hanligi ve Orta Asya ile siki ticari ili$-
kiler kurmu§tur. Qn'den (Orta Yeniseyden Qin'e kadar dort aylik yol siirer-
di.) ipek malzemeleri, porselen кар kacaklar ve her tiirlii e§yalar geliyordu. 
Hongoray'da Buharah, Qinli ve Tiirk tacirleri bulunurdu. Kirgizlar Asya'nin 
pazarinda kiirk, kosele, sava§ malzemeleri, demir e§yalan vs. satima gkarir-
lardi. 

Asil Kirgizlari di§aridan gelen egitim sahibi buda rahiplerinden veya Mo-
golistan ve Cungarya'da egitim alirlardi. Buna ornek olarak iinlii Yerenak i§i-
yev'in Cungarya'da egitim gdrdiigii bilinmektedir. 1884'te o, Krasnoyarsk'a 
Kalmak dilinde yazilmi§ mektup gondermi§tir.61 Ara§tirmacilar onun ii? 
mektubundan Mogol dilinde olan Rus ?anna yazdigi mektup me?hurdur. 

Dini inan<;lari bakimmdan Kirgizlar Orta Qag boyu §amanizm inancina 
bagli kalmi§lardir. Onlar, olen insanlar i?in ate§ yakma gelenegini devam et-
tirmi§lerdir. Mesela; 1662'de Ruslar ile olan sava? sonrasi ?ehit Kirgiz asker-
leri ign ate§ yakilmi?tir.62 

XVII. asirda Hongoray'a Altin hanlarin ve Cungar Huntaycilarinin etki-
siyle Budizm hizla yayilmaya ba§lami§lardir. MeselS; 1633'te Dayn Mergen 
Lanza denen "Tangut Yeri'nden gelen laba (lama)" Altin hanlarin teslimiye-
tiyle Hakasya'ya gelmi§tir.63 O, Altin hanlardan kendisini Hongor Yeri'ne 
"dini adam"i olarak atanmasim istemi§tir. Yerenak ve varisi §orlomergen za-
maninda Hakasya'ya Cungar Hanligi'ndan "Kalmak Lamalar" sik sik gelme-
ye ba§lami§tir.64 Tuba irmagi boyunda yer alan §alabolin yazitinda Inli Han 

59 RGADA. Siblrik. STb. 5 V. L. 1 3 3 - 1 3 4 . 
6 0 Abdikahkov A. Eniseyskie kirgizi v X V / / veke. - Frunze, 1968. s. 26 . 
61 DAY. T.P. -SPb. , 1869. s. 162. 
6 2 TSGARH. F.R-875. Op. / . D. 18. s. 38 . 
6 3 TSGARH. R-675. Op.l. D.9. L.27; D.18. - S 2 4 7 . 
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Galdan Bo§ohtu'nun teslim olmasiyla yerli bey ile buda lamasi arasinda Mo-
gol dilinde yazilmi§ anla§ma metni vardir.65 Hongor beyleri Hakasya'da Bu-
dizmi yaymaya yonelmi?lerdir. Onlardan birisi "Nomq" yani kutsal yazimn 
bilgini denilen isimle taninmi§tir. 

ilk buda puthanelerinin Kumiren ve Suburganlarin yapilmasi XVII. asra 
tekabiil etmektedir. Suburganlardan biri Uybat ve Kiska? irmaklarinin yu-
kansinda olmu§tur, o, 1986'da arkeolog Y.i. Sun?uga?ev tarafindan kazil-
mi?tir.66 Oradan iki buda heykeli Suburga'nin paytasmdan 150 metre kuzey-
de kayaya i§lenerek yapilmi§ ve oyuklarinda budaya ait sembollerin ?izilmi§ 
oldugu tapinaklar bulunmu?tur. Bu yer Hakaslarda ve giiniimiizde de "Suur-
gan" olarak adlandirilmaktadir. 

Minusin bolgesinde 20'den fazla Buda heykeli bulunup onlarin hepsi Mi-
nusin Bolgesel Miizesinde korunmaktadir.67 Onlar mermer ve bronzdan 
yapilmi§tir. Buda heykellerinin ?ogu XVII. asra kadar yapilmi$tir ve Tibet'ten 
getirilmi?tir. Bu bilgiler Hakasya'da budizmin, Orta Cagin son yillannda ise 
Burkanciligin ortaya qkip geli?mesine etki etmi?tir. 

3.4.Hongoray'in Sosyal Yapisi 

Hongoray'daki umumi ve siyasi araziyi olu§turan biitiin uluslar ve vergi 
veren halklarla birlikte hepsi "Kirgiz Yonetimindeki Topraklar" diye ad-
landirilmi§tir. 

Hongoray toplumunda ibtidai ili§kiler ve simfsal ayrim dogal olarak ka-
bul edilmekteydi. Yonetici vekiller tabakasini Qayzanlar, iyiler (Rus belgele-
rinde "iyi adamlar") ve ezilen sinif vekillerini hara^lar, fakirler (Rus belgele-
rinde "siyah adamlar") olu§turmu§tur. Hara^lar, Kirgiz boylarimn iyiler si-
nifini olu$turmu§tur. Genel olarak alindiginda hara?lara ormanhk ve daglik 
alanlarda ya?ayan Ki§timlar (kistimler) da dahil edilmi§tir. Ki§timlar kendi 
yoneticilerine vergi odediklerinde bazen etnik somiiriiciilerle kar§ila$mi$-
lardir. Qayzanlar ?ok sayida hayvan siiriisune sahip olup рек ?ok bagli mille-
tin yoneticilerinden olu§mu?lardir. insanin sosyal durumu, boyunun top-
lumdaki yerine gore tespit edilmi§tir. Hongoray halki iki smifa ayrilmakta ve 

64 TSCARH, R-675. Op.l. D 14. L. 5, i; L36. s. 4. 
£P 

Klements D A. Vvodnaya stat'ya к opisaniyu "Drevnostey Minusinskogo muzeya". -Tomsk, 1886.-
s. 47 . 

Sun<;uga?ev Ya. i. Zagadcx;nie statuetki Buddi //Jivaya starina. - Abakan, 1996. s. 47 . 
*>7 Minusinsk muzeyinin arheologu N. V. Leont'evge bizge bergen maalimattari ii^un iraazi^ilik 

bildiremin. 
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birinci simfa "Hasha Sook" (Ak kemik) adli bu gruba Kirgizlar da girmi§tir. 
Ikinci sinifa ise "Pora Sook" denirdi ve bu baski altindaki sinifa biitiin Ki§-
timlar ve Hara^lar meydana getirmekteydi.68 

Tarihi kaynaklarda "iki yiiz yildan beri Yenisey'de ya?ayan Kirgizlar kim-
lerdir?" sorusuyla alakali tarti?malar devam etmektedir. XVIII-XIX. asirlarda 
G.Miller i. Fi§er, i. Georgi, V. Vatin v.b. tarihgler Kirgizlari "§imdiki Minu-
sinli yerli halktan etnografya bakimindan aynlan Minusin bolgesinden Rus-
lar geldikten sonra gitmi§ler "kendince bir halk olarak kabul etmi§lerdir. 
("Burut denen isimle belki", "Ruslann baskisiyla ile Cungarlara gitmi§tir."69 

i.R Kuznetsov - Krasnoyarsk bu gorii§e katilmiyor. "Kirgiz adinin te-
sadiifen Kazak ve Ruslar tarafindan yerli halka denildigini dile getirmektedir. 
Bununla beraber Kirgizlarin Yenisey bolgesinden gitmesini yermek istemi$-
tir.™ 

Giiniimiizde ara§tirmacilar arasinda bu problem hakkinda aym gorii§lere 
varilamami§tir. L. R Potapov Yenisey Kirgizlarina "sayilari az olan ve Tiirk?e 
konu$an bir grup" demektedir. Ama L.R Kizlasov "eski bir han boyu" olarak 
kabul etmektedir.71 

Etnik karakteri tam olarak verilmeyen XVII. asir Rus belgelerine gore 
"Kirgiz nesebi"ne a?agidakiler girmi§tir: iyus irmagi boyunda ya§ayan Altisar 
ve Tumatlar, Tuba irmagi kiyisina ve etrafina yerle§en Hibalar; Yenisey vadi-
sini yurt edinen Ezerler (Cesan) Abakan irmagi kiyisina yerle?en Kereitler, 
Urdut, Altir ve Kezegetlerdir. Bu malfimatlardan Kirgizlarda se?kin ziimre 
simfinin olmadigi anla§ilir. Bu gorii§u ilk defa N. Kozmin bildirmi§tir.72 

Kirgizlar arasinda "Bekler" "iyiler", memurlann ve yoneticilerin olmasi on-
lardaki sosyo-sinifsal aynmi gostermektedir. Mogollar doneminde Kirgiz 
boylari degi§ikliklere ugrayip bu bolgedeki Tiirklerin fiziki yapilanna рек ?ok 
Mogol unsuru girmi§tir. Mesela; Kereyler, Urdut (Merkit) ve Tumatlar Yeni-
sey'de Cengiz Han'in XIII. asirda kendisine kar§i gkan Orta Asya'nin Mogol-
ca konu§an boylarini par?aladiktan sonra ortaya ?ikmi§tir.73 Onlar kendileri-
ne, Hongoray Etnik-politik ittifaki olduktan sonra "Kirgizlardaniz" demeye 

Butanayev V. Ya. Etni?eskaya istoriya hakasov 18 -19 w . / /Mater ia l i к serii "Narodi SSSR". 
Vip.Z. Hakasi. - M. s. 2 1 - 2 2 . 

6 9 Miller G. F. Sibir' 18 veka v putevih opisaniyah C. F. Millera. - Novosibirsk, 1996. s. 58; Koz'min 
N. Hakasi, s. 26 . 

7 0 Sibirskiy arhiv T. 12. - Minusinsk, 1914 . s. 5 3 7 . 
7 1 Kizlasov L. R. О prisoedinenii Hakasii k Rossii. - Abakan-Moskva, 1996. s. 39 . 
7 2 Koz'min N. Hakasi, s. 29 . 
7 3 Vladimirtsev B. Ya. $ingis-han. - Gorno-Altaysk, 1992 . s. 70. 
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ba§lami§lardir. Ayni donemde Tuva'dan Abakan vadisine Kakanas (Haphina) 
ve Qik (i?ege) gibi Eski Tiirk devrine ait boylar go?iip gelmi§lerdir. 

XV-XVII. yiizyillarda bagimsiz bir millet olmu?lar mi? Boyle kendi kendi-
ni isimlendirme olmu§ mu? Bu soruya Kirgiz kiiltiiriiniin varislerinden ka-
bul edilen giiniimiiz Hakaslannin tarihi folkloru muhakkak cevap verecektir. 
§ecerelere gore burada ya§ayan "Tadarlar"a (Hakaslara) kadarki halka "Hoo-
ray" denmi?tir.74 Bu ifade yalniz Kirgizlarin degil, Ki§timlarinm da ozel adi 
olmu?tur. Mesela; Motor bolgesindeki Kirgiz Ki§timlara "Hongorlu Motor-
lar" denilmi§tir.75 Daha dogrusu Kirgizlar ile Ki?timlar Hongoray halkim 
olu?turmu?tur ve etnonim ise onlarin Orta Yenisey vadisindeki ovalarla dog-
rudan dogruya ili§kilidir. Rus kaynaklanndaki malumatlara gore Hongor 
Kirgizlari bagimsiz etnik ezici ?ogunlukta degildi. Hakasya "Hasha Sook" 
adli gruptan olu§mu§tur. 

XVII. asnn ba?inda Hongoray'm oradaki $ehri ve siyasi merkezi Karaiyus 
ve Akiyus irmaklari arasinda "Ak Ta§li Kirgiz §ehri"nde yer almi§tir. 

Devletin onemli sorunlarini ?ozmek iqrin Hongoray'm dort ulusunun ve-
killerinin katildigi kurultay yapiliyordu. Mesela; 1627 yilmdaki toplantiya 
700 vekil katilmi§tir. (Onlar arasinda 300 Kirgiz vekili vardi). Bu toplantilar-
da ?oziim getirici oylar Kirgiz beylerine bagliydi. Onlar bir araya gelerek bir-
birlerine dani$arak рек ?ok onemli sorunu ?ozerlerdi.76 Bu toplantida 
"Kirgiz Yeri" yonetimde yiiksek idaresi en iyi olan beye verilirdi. XVII. 
yiizyilin ba?inda "Nemek" biiyiik bey olmu§tur. Kirgiz topraklan once onun 
babasi tarafindan yonetilmi§tir. 1630-1640 yillari Nom?i "iyi" bey olup yeri-
ne oglu Ko^ebay en biiyiik ve en saygili bey olarak "yoneticiler, ?ocuklar, kar-
de$ler i?in; boy, soy, ulus ve biitiin Kirgiz topragi i?in Kirgiz topraginin 
dani§masinm adma yemin etmi§tir.77 Biitiin Kirgiz topraginin dani§maninin 
olmasi о donemdeki Hongoray'm siyasi butiinliigiinii gostermi§tir. Feodal ve 
daginik ya§amlan zamanda biiyiik bey boyle siyasi idareye sahip degildi. 

Muhtemelen "Kirgiz Yeri"ni yonetmek i?in Qayzanlari Mogollar se?mi§tir 
ve onlar burada bolgesel yonetimi ellerinde tutmu§lardir. Hizmet?iler "Tuzu-
mer" denilen Mogol unvanini ta$imi?lardir. Avukatlarin gorevini hukuksal 
nizam toresini koruyan ozel sinifi "yargu?iler" yapmi§tir. Biiyiik avukatin 
gorevini biiyiik beyin evinde yer alan "Kazir Yargu?i" gaddar avukat ger?ek-
le§tirirdi. Tarihg N. Kozmin'in "Kirgiz topraklarimn biiyiik avukati 'oco' de-

7 4 Butanayev V. Ya., Butanayeva I. i. Hooray fonnm torelleri • Abakan, 1996. -s. 33 . 
75 Russko-kitayskie otnofeniya v 18 veke T.l . - M„ 1978. s. 129. 
76 AAN. F. 21 . op. 1. D. 19. R 128 ob. 
77 RGADA R 2 1 4 . ST6.886 . L. 2 9 6 . 
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nen iinvani ta?iyordu" soziinii muhtemelen XVIII. asirda ya?ayan zalim avu-
kat Botioco'nun ismiyle alaka kurarak s6ylemi?tir. Muhtemelen, yukaridaki 
ozel ismin ikinci ogesi "aca"(a?a) veya aga, agabey anlamini ifade etmekte-
dir. Yenisey Kirgizlarimn XVII. asrin sonunda sosyo-sinifsal yapisina dikkat 
ettigimizde, ba?ka bir belgede yukaridaki iinvana rastlamadik. Bu iinvana 
Hakaslann tarih! §ecerelerinde de rastlanmaz.78 Eger "aco" denen unvan 
Hyagas Devleti'nin yoneticisinin unvani ise о zaman Hyagas etnonimi gibi 
£in kaynaklarinda ?arpitilma ihtimali ytiksektir. Buradan L. k . Kizlasov'un 
Batiaco denen tek isme dayanarak "bu 'Eski Hakaslar'in sosyal yapisimn de-
gi?meden korundugunu gosterir" demesi hakikatle bagda?maz. 

Beyin emirlerini yerine getirme ve devletin vergilerini toplama i§ini "Qa-
zoollar" (Casoollor) yapmi§tir. Her (^azool'a 40 hane verilmi§tir. Toplanan 
vergi ve asker kaydetme i?lerinde bir, on, yiiz, be? yiiz, bin, gibi sayilan be-
lirten tahta i?aretler kullanilmi?tir.79 Boyle sistemli sayim Giiney Sibirya'da-
ki ba?ka halklarda da kullanilmi?tir ve ortaya gkmasi Eski Turk devrine da-
yanmaktadir. фп yilliklarinda, talep edilen ki$ilerin adlannin, vergilerinin ve 
hayvanlanmn sayisi tahtaya kazilarak yazilmi?." diye yazmaktadir. 

Cungar Beyligi doneminde vergi toplama ?ok iyi bir §ekilde yapilmi?tir. 
Kagit kullanilarak ozel dosyalar kullanilmaya ba?lami$tir. Kirgizlar kendi 
Ki?timlarini Rus hiikiimetine vermeye mecburdu. (^iinkii onlar Tay?a Bo?ok-
tu Han'in kitabina kaydedilmi?lerdi."80 Halkin ba§inda bulunan Kirgiz yone-
ticileri Eski Tiirk devrine ait "beg" iinvanini ta?imi?lardir. Onlarin her birin-
de kendi bayragini, uyruklanni ve anla§malarini gosteren damga ve miihiirle-
ri bulunurdu. XVII. asnn ikinci yansindan itibaren Kirgizlar Cungarlann et-
kisiyle Mogol iinvanini kabul etmi?lerdir. Egerli beyin adi §orlo Mergentayg 
olmu?tur. Ayni unvani Altir beyi Tainirka da ta?imi?tir. Tainirka'nin ogluna 
Tangut Baturtayci derlerdi. Tainirka'nin Kongo? adli karde?inin Yayzanbah?i 
denilen adi onun tahsilli oldugunun kaniti olabilir. Bah?i terimi ogretmen 
ign kullanilmi§tir. Kirgiz beylerinin ignden Cungar hanina, fazladan yaptigi 
hizmet ign vergiden muaf tutulanlar olmu§tur. Onlar "Tarhan" unvani 
ta$iyorlardi. Kirgizlarda bu iinvana Altir Bey'i Ma?i Tarhan ve Altirlik Kon-
gor Tarhan Yayzan layik olmu?tur.81 

Butanayev V. Ya. Hakassko-russkiy istoriko-etnografifeskiy slovar. - Abakan, 1999 . 
7 9 Bahru$in S. V. Eniseyskie kirgizi v 17 v. s .187 ; Butanayev V. Ya. К voprosu о hakasskih tsifro-

vih znakah / / Uf.zap. HakNiiYAU. - Abakan, 1975 . - 4 . 2 0 s. 2 5 6 - 2 6 0 . 
8 0 B a h r a i n S. V. Eniseyskie kirgizi v 17 v. s. 195. 
81 RGADA. F. 214 . ST6715 . D.123 . 
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Rus belgelerinde ge?en "iyi insanlar" denen asil beylerin vekilleri kendi 
isimleriyle beraber "Ka§ka" ve "Mergen" denen saygi i?eren iinvanlari da 
ta§imi?lardir. Mesela; Bargk Magnay Ka§ka, Altin Ka§ka, Matir Magnay Ka§-
ka, Kurban Ka$ka, Aykan Yuruktu Ka?ka, i?eney Mergen vs. 

Kirgiz beylerinin sayisi рек fazla degildi. Hongoray'in dort ulusunun 
sayisi 100'ii a?arak 500'e kadar ula?mi§tir. Hepsi karde§lik ili§kleri kurmu§-
lardir. Kirgiz beyleri XVII. asrin ba§inda bile Oyrat yoneticileri ile kendileri-
ni bir durumda kabul edip karde§lik kurmu§lardir. Altisar beyi Ko?ebay Ba-
turev Cungar Hanligi'ni kuran Karagula Tay§i'nin karde§i Abahayla Tay§i'nin 
oglu Bahadir Kontay§a Ko?ebay'in damadi ve Ko?ebay'in oglu Tabun ise Ba-
hadir Kontay§a'nin yegeni idi.82 Orta Asya'daki gii?lii hanlar ile karde§lik 
kurmak Kirgizlarin Giiney Sibirya'daki sayginligini arttirmi§tir. 

Her beyin ve onlarin aile iiyelerinde askeriyede gorev alan "ulus insan-
lari" bulunurdu. (^ayzanlarda рек fazla fakir vardi. Onlarin iqnde Rus belge-
lerinde "Holop" denen ?obanlar "Huldar" i§ yaparlardi. Onlar genellikle 
bor?lu ya§ayan fakirler idi. Ko?ebay'in kolesinin kendi yoneticisine yaptigi 
hizmet folklordaki bilgilere gore obiir dunyada da yapilirdi. Tarihi §ecereler-
de esirlerin yoneticilerle beraber gomiildiigii anlatilir. (^ayzanlar akrabalari 
ve digerleriyle go?iip konarlardi. Bolgeler ile uluslar arasinda belirgin bir hu-
dut olmami?tir. Sava§ tehlikesi ortaya ?iktiginda Qayzanlarin kendi ulusu ile 
Hongoray'in miistakil yerlerine go?meye hakki vardi. Mesel&; Altisar Bey'i 
Yerenak, Ruslann hiicumundan korkarak "kendi halkiyla Abakan'in obiir ta-
rafina ve isar, Altir, Tbbalar Abakan'in sol tarafina go? etmi§tir.83 

Beylerin yonettigi bolgelerde niifus sayisi e§it degildi. §andi Sen?ike-
nev'de 22 ulusunun niifusu Altir Bey'i Tain irki'de "ulusun niifusu 400'e 
ula§mi$tir."84 XVII. asrin sonunda Abakan ve iyus irmaklari vadisindeki ot-
laklarda Kirgizlarin ulus insanlari, Ki$timlar da eklendiginde sayilari 3 bin-
den fazla olmu$tur.8S Muhtemelen burada erkeklerin sayisi verilmi§tir. 
Kadinlar ve ?ocuklar da eklendiginde (5 kati alindigmda) onlarin sayisi 15 bi-
ne varmaktadir. 

Beylerin beyliginin dayanagini asker ordusu Hozonlar olu$turmu§tur. Ha-
kas folklorik bilgilerine gore her beyin 40 ?erisi bulunurdu. Bunlar askeri ta-
bakayi olu$turmu§lardir. Rus belgelerinde "hizmet adamlari" olarak ge?er. 
XVII. asrin ba$inda "Kirgizlarda hizmet adamlannin sayisi ?ok degildi. En 

8 2 TSGARH. F. 8 - 6 7 5 . Op. 1.D.15. s. 111. 
83 Lf AAN. F. 21 . Op. 4. D. 17. L. 241 . 
84 Ц; AAN. F. 21 . Op. 4. D. 18. L. 2 7 3 . 
85 TSGARH. F. 8 - 6 6 7 5 . Op. 1. D. 16. L. 29 . 
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fazla 150 kiisiirdii.86 Bu bahadirlar kendi isimlerini "Baatir" (Matir) ve Mo-
golca "Ko§eu<;i" (hozong) Ko§un?u denen iinvanlari kullanirlardi. Mesela; 
Kerso Bahadir, Dun irka Matur, Bar Ko§eu<;i vs. sava? zamaninda onlar halk 
ordusundan ulus adamlanndan Ki?timlardan diizenlenen bagimsiz orduyu 
yaninda bulundururlardi. Halk askerlik yapmakla gorevlendirilmi?ti ve bun-
dan dolayi vergi odeyenlere "ok?u" denirdi. XVII. asirda Hongoray sayilari 
600'den 1000'e varan daimi askere sahipti. Mesela; 1698'de Altisar, isar, 
Altir uluslannin beyleri Ruslara Ka§tak istihkamini kurulmasini yasaklamayi 
dii§uniirler. Onun i?in bey Ulaga? Ka§ke "Ka§tak'taki giimii? ocaginda bin 
askerle bekledi ve Kirgiz topraklannda ise bin asker mevcuttu."87 

Giiney Sibirya halklari arasinda Kirgizlar gosterdikleri kahramanhklarla 
digerlerinden ayrilirlardi. Rus hizmet?ileri, "sayisi 1000 kadar Kirgizlardan 
daima kotiiliik geliyor..." diye vurgularlar.88 

Kirgizlarda ordunun geli§mesi Altin hanlar ve Cungar Hanligi'ndan geri 
kalir bir tarafi yoktu. Hiicum etmenin ve savunmanin ozel taktiklerini kul-
lanmi§lardir. Ordunun temelini atli askerler olu§turmu§tur. XVII. asirda 
Hongoray'm atli askerleri 1000 ki?iden olu§mu$tur. "Mizrak ve kuyakla si-
lahlanan 400 ki?i, ovular ve sirikglar bir arada hareket ederler."89 XVII. 
yiizyilda Hongoray'da ok aletleri me?hurdu ve onu, Cungarlar Ruslardan 
satin aliyorlardi. Yazili kaynaklar Yerenak'in Kirgiz askerlerinin sava§ za-
maninda toplari, mu?ketleri, tiifekleri, yaylan kullandiklanm belirtirler...90 

Kalelere ve Rus istihkamlanna hiicum ederken Kirgizlar "kalkanlar ile sa-
va§a girmi?lerdir." Dii§manin hiicumunu onlemek i?in Hongoray'm daglik 
bolgelerine askeri savunma istihkamlanni yerle$tirmi§lerdir. Kale te?kilat-
lannm yapisi kapali tahkimath sistemi olu§turup her te§kilatin biri digeri ta-
rafindan goriinurdii. Hakasya boyunca yukaridaki gibi te§kilatlarin sayisi 
100'e ula$mi§tir ve buna Hakasya "Sibee" denirdi. Bahadirlarm destegiyle 
Kirgiz beyleri ulus adamlarinin iizerine yonetici olup Ki§timlara ba§ egdirip 
onlari ellerinde tutmu?lardir. 

Sayan-Altay havzasinda ve Kirgiz uluslannin uzakta bulunan daglik ve or-
manlik bolgelerdeki Ki§timlar Hongoay'in ezilen sinifini olu?turmu§tur. 
Ki§timlar kismen Kirgiz Kaganligi doneminde ortaya qkmi§tir. Bagli boylar 
ve yiiksek konumda olan Kirgizlar tarafindan sosyo-etnik baskilara maruz 

86 LQAAN. F. 21. Op. 4. D. 17. L. 38 . 
87 A AN. F. 21 . Op. 4 . D. 18. L. 5 0 2 ob. 
8 8 Spafariy N. M. Sibir' i Kitay. - Ki$inev, 1960. s. 70 . 
8 9 Abdikalikov A. Eniseyskie kirgiz I v 17 veke. - Frunze, 1968 . - S 33 . 
9 0 TSGARH. F. R-675 . OpL.D.18. s. 32 . 
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kalan Ki§timlari olu§turmu?lardir. Rus bolgelerine de Ki?timlara vergi ode-
yen fakir halk "normal esirler" ve basit vergi odeyen insanlar Kirgizlara: "on-
lar Rus ziraatglarimn yerinde ge?mi?tir" diye yazmi$lardir.91 Rus kaynak-
larinda Kirgizlar ve Ki$timlar ayri ayri gosterilmi§tir. Minusin bolgesinin 
di§inda yerle§en Ki§tim koyleri XVII. asnn ba§inda iki tarafa bundan dolayi 
Rusya'ya da vergi odemeye ba§lami§lardir. Fakat Hongoray'da uluslara ait 
olan Ki$timlara Kirgizlar ?ok dikkat edilmi§tir. Bunun di§inda XVII. asir 
Kirgiz Ki§timlarina bugiinkii Tuvalardaki Oor?ak, Tocu, Kucuget boylarina 
bagli Oor?uk (ur?yuk) Ku?ugut Tociler de girmi$lerdir. Rus ka?aklari da 
Kirgiz Ki§timlari olarak kaldigi goriilur. 1685'te Ruslarin hizmetine giren 
Senka £erka$in "Kirgizlara кадр Ezerler'deki Kul?ak'in emri altmda bulu-
nup, Kul?aklara vergi odemi§tir."92 

Ki§timlar Kirgizlara devamli bor?lu sayilmi§tir. A?lik oldugu zamanlarda 
onlar Kirgiz topraklarina gelip giysi, hayvan ve ev e§yalari aliyorlardi. 
Ki§timlar Kirgizlara odeyecegini ayni §ekilde ve tekrar odemeye mecburdu-
lar. Yabani hayvan derileri ve kiirkler odeme olarak sayilirdi. Tarla toresine 
gore Ki$timlardan be? kiirk ve onun kar?ihginda vergi alinmi§tir. Bazen ver-
gi, demir siislemeleri, aletler, giysiler ve yiyecek olarak ahnirdi. 

Vergi toplarken "emanet" sisteminden yararlanmi§lardir. Ki§timlar vergi 
odeyemezlerse onun kar?iliginda rehin olarak onlarin kadinlan ve ?ocuklari 
ahnirdi. Ki?timlar vergi odemeden vazgegp isyan ettiginde beyler ba$ka ulus 
beylerinden askeri yardim istemi§lerdi. 

Ki§timlar ya§adiklari bogazlar ve bolgelerde kendi yonetimlerine ve 
avcilik yapilacak alanlara sahip olmu§lardir. Hongoray'm Ki§tim bogazlariyla 
ilgilenenlere Kirgizlar sava§ alarak hiicum etmi?lerdir. Bu askeri isyanlar 
isar'daki (Kamasin, Kagn, Arinler) Altir (Kondon irmaginin boyu) ulusuna 
sahip olmaya ?ah$an Teleut ve Buryat boylanndan olu§uyordu. Tampon 
bolgeler Rusya ile sinirdi. Kirgizlar bu gibi isyanlarda kendilerine bagli olan-
lara, yani vergi yiikiimliilerine yoneticilik yaparlardi. Mesela; XVII. asnn 
ba§inda onlar Tomskili yoneticiye £ulun irmagi yakininda bulunan 
Ki$timlarda 11 yilda toplanan (1691-1702) 11400 derinin geri verilmesini 
talep etmi§lerdir. Rus hakimiyeti zamaninda Kirgizlar Ki§timlardan zor-
bahkla 200 bin samur, 100 tilki, 100 zardava, 5000 ars ve 20000 sincap de-
risi aldigini bildirmi§lerdir.93 

Materiali po istorii russko-mongol'skih otnofeniy. -
9 2 TSGARH. F. R-675 . Op. l .D8 . L. 1 1 1 1 1 1 4 . 
93 TSGARH. F. R - 6 7 5 . OpL.D.12. s. 72. 

M„ 1959. s. 59 . 
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Uluslari yoneten Kirgiz beyleri yakla§ik 500-1000 Ki§timi yonetiyorlardi. 
Mesela; Altir Bey'i Talay "Krrassu ve Kondon irmaklari etrafindaki 1000 ka-
dar vergi odeyiciye "isarli ulus Tay§isi i?eney Mergen"in Mugal'daki 
Ki§timlarin sayisi 500'e ula§mi§tir.94 Aldigi yeri рек biiyiik olmayan kirgiz 
beyleri "Kirktan fazla vergi odeyicileri ve avcilik alanlari bulunmu§tur." 
1701'de Rus bolgesinde: " Kirgiz beylerinin genel sayisi 300, vergi odeyen fa-
kir halk Kirgizlarda Ki§tim denen erkeklerin sayisi bine ula§ir."95 Ki§timlarin 
tarn sayisi yukarida verilmi§tir. Onlar sayica ?oktu. Eger Kirgiz beyleri ve 
Cayzanlarin sayisi 100 olarak kabul edilirse onlarla birlikte 6000 Ki§tim ai-
leleri ile birlikte sayildiginda 30 bin ki?iyi (5 katiyla ?arpildiginda) olu§tur-
mu?tur. 

XVII. asnn ba$inda Mogol ve Man?ur dilinden ?evrilmi§ diplomatik bel-
gelerin sonucunda Giiney Sibirya boylarinin ?ogu "Urganhay" denen isim ile 
belirginle§meye ba§lami§tir. Mesela; Kirgizlara Cungarlar kiyim yaptiginda 
Yenisey bolgesinde 4 bolge "Kirgiz uryanhaylan": "Araha?, Zastuh, Haygin, 
Modor"96 isar ulusundan Arinler (Aara), Kaqnler (haa§), Kayginler (Hay-
din), Yastinler (£astih), Motorlar (modar) kalmi?tir. Ayni yilda Abakan vadi-
sinde Rus yonetimine Kirgiz topragindan 12 Uryanhay bolgesi katilmi§tir: 
Tomsagay, Uyussagay, irgit, C^etubur, Sanglar (iki bolge), i?eg, Taban, Beltir, 
Sain, Haphina ve Qistar.97 Bazi belgelerde bahsedilen bolgeler "Kirgiz soyun-
dan" sayilir, ?iinkii onlar kirgiz Yeri'nin Altir ulusunun bir par?asidir. 
1704'te Kuznetsk Ala daginin daglik ve ormanlik yerlerine "Uryanhay" 
bolgesinin 1000 ailesi yerle§mi§tir. Onlarin arasinda bugiinkii saray etnik 
gruplarinin ?ogunu olu$turan a§agidaki etnonimlere rastlanir: Byuryus, 
Hobiy, Hizilhaya, Tbran, Kicin, Harga, Tayas, Halar vs. 1708'de yazilmi? 
Cungar belgesinde zikredilmi? "Hongoray'da bilinen Kirgis, Uranhay, Mo-
torlor go? ederek ya§arlar" diye yazilmasini98 "Kirgiz Uranhay Motorlor"u 
olarak kabul etmek gerekir. 

Bundan dolayi yukarida soylenen "Uryanhay" denen Mogol-Man?ur teri-
mi Kirgizlardaki "ki$tim", vassal boylari vergi odeyiciler anlaminda kul-
lamlmi$tir. Buna Yerenak Bey'in Mogolca'da yazilmi? mektubundaki "Ur-
yanhay"- sozii Rus diline ?evrilen "Vergi odeyiciler" ornektir.99 

94 LQ AANG. F. 21 . Op. 4. D. 19. L. 74; 77. 
95 TSGARH. F.R-675. On. 1. D. 46 . L. 36. 
9 6 TSGARH. F.R-675.Op. 1. L 2. s. 86 . 
97 TSGARH. F.R-675.D.4. L.54. 
98 TSGARH. F.R-675.D. 15. L. 2 8 ob. 
99 Russko-kitayskie otnofeniya v 18 veke, s. 106. 
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XIX. asirdaki "Uryanhay" ifadesi Tuva topragini anlatmaktadir. Bu yerin 
halki eski Tiirk devrinde Kirgizlara bagli kalmi§tir (Ke§tem'in 6 bolgesi) ve 
Mogol istilalarindan sonra Mogollara "vergi odeyiciler" olarak kalmi§tir. 
XIII. asir ortasinda V. Rubruk: "Mogollarm kuzeyinde Kirgizlarla kom§u 
Orengay adinda halk ya§ardi" diye yazmi§tir.100 

Hongoray'da biiyiik ba§ hayvancilik yaparken sava§ esirlerinin giiciinden 
faydalanilmi§tir. 1685'te Altir beyi Tainirka Cungar haninin evinde bir yil 
kaldiginda Kirgiz Yeri'ne (Brutgeri) yapilan askeri seferden sonra Kirgiz be-
yi Tainirka'ya 70'ten fazla Burutgeri'nin tutsaklari hediye verilmi§tir.101 

Muhtemelen tutsaklardan Hakaslar'daki Parut boyu ortaya ?ikmi§tir. 
Hongoray'da ibtidai ve iistiin askeri bolgesel yonetiminin oldugu beylik-

te vergi sistemi geli§mi§ ve buna bagli enstitiiler varhgini siirdtirmii§tiir. 
Halkin ozellikle elit tabakasini Kirgiz beyleri olu§turmu§tur. Onlarin zengin-
ligi Ki§timlar ve Hara^lar'in aim teriyle kazanmi§lardir. Onlarin beyligi ozel 
korumalar tarafindan muhafaza edilmi§tir.102 

Uretim aletlerine sahip olan Ki§timlar ekonomik yolla ve ba§ka yollarla 
ezilmeye mahkum edilmi$tir. Vergi sayesinde onlarin (Ki§timlar) iirettigi ek 
iiriinlerinin hepsi alinarak giinluk yemege yetecek kadari verilmekteydi. Ge-
nel olarak bakildiginda, Ki§timlari borca bogma, bir baski ve yok etme §ek-
liydi. Bu da feodal yonetimin daha erken ortaya (lktiginin belirtir. Kirgizlarin 
i?i$lerine hi? kimsenin kari§amamasi onlarda devlet?iligin oldugunu goste-
rir. 

3.5. Hongoray'in Mogolistan ve Cungarya ile Miinasebeti 

XVI-XVII. asirlarda Kuzey Asya'da ?ok biiyiik siyasi olaylar cereyan et-
mi?tir. 1581-1590 yillan arasinda Kazak-Ruslarin Sibir Hanligi'ni maglup et-
mesiyle Sibirya bolgesi Rus Devleti'ne bagli olmaya ba§lami?tir. Orta As-
ya'da Altin hanlarin feodal te?kilati ve Cungarya ortaya qkti. Yenisey Kir-
gizlari bahsedilen devletler arasinda kalmi§ti. XVII. asrin i?inde Hongoray 
tarafindan kendi bagimsizligi i?in ve Ki§timlarin bulundugu bolgelerde ken-
di idaresini elinde tutmak i?in ?ok hararetli miicadele olmu§tur. 

1 0 0 Cetin Cumagulov Epigrafika Kirgizii. Vip.l . - Frunze, 1963. - S 58-59 . 
' О ' Ksenofontov G. V. Uraanghay-sahalar. Oferkipo drevney istoriiyakutov. - Yakutsk, 1992 . - T.2. 

s. 138. 
102 RCADA. Sib. prikaz. STb No 749 . Q. 1. L. 110. 
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XVI. asnn 80'li yillarinda Mogolistan'daki Dzasaktu hanlik yonetiminden 
aynlan Altin hanlarin devleti ortaya gkti. Devletin kurucusu §oloy (Kunkan-
?ey) Uba§i (1567-1627) Men§ei Cengiz boyundan ?ikan iinlii Mogol hiikiim-
dan Dayan Han'in (Batumunke) torunu idi. Altin hanlarin ordusu Ubsunur 
golii yaninda yer almi§tir. Onlarin yonetimine kuzey Mogolistan'in ve Tu-
va'nin bolgeleri girmi§tir. XVII. asnn ba?mda (1627 yilindan sonra) idareye 
§oloyuba§i'nin oglu Omboerdeni veya irdentay§a (1630-1657) ge?er. 1659 
yilinda Altin hanlarin ba§ina 1686'ta yonetimden uzakla?tirilan Locdantay?a 
(Luvsan) gelir. Yerine Omboerde'nin Gendundayqn adli ba§ka bir oglu 
(1689-1697) tahta ge?er. 1686'ta Altin hanlarin devleti bagimsizligini kaybe-
der. Dzasaktu Hanligi'nin yonetimine yine birle§tirilir. 1697'te Gendundayg 
oldiikten sonra yerine 1703'te bu bolgeyi yoneten oglu Sancinsenge ge?er. 
Daha sonra kuzey Mogolistan ve Sayan-Altay yonetimi Genden Day?i'nin ev-
latlik oglu Gunbubey (1704-1730) yapar. Onun men§ei Hakas knyazlaridir. 
1709'da Sin imparatorlugu kendisinin emriyle onu Kem bolgesine veya Yeni-
sey topraklanna hiikiimdar olarak atami$lar. Gunbubey Kuzey Yenisey'in 
topraklanni Kuzey Sayan'in kuzey kismini 1727 yilindaki Kyahta anla?masi-
na gore Rusya'ya ge^mesine kadarki doneme kadar yonetmi§tir. 

1610'dan itibaren Altin hanlar kendilerinin yonetimleri altindaki toprak-
lan Hongoray ve Ki§tim bogazlariyla geni§letmi§lerdir. 1641'de Y. Tuha?evs-
ki Culum'a A?in istihkamini yaptiginda о dort vilayeti: Kizil, A<;in, Basagar, 
Kamlar bolgelerini vergi odemekle yiikiimlu etmi§ ve onlar ewela vergiyi 
Altin hanlara odemi?ler.103 Bu vilayetler Hongoray'm Altisar ulusuna ait idi. 

1617'de Altin hanlara gelen Rus elqleri: "Vergiyi Kum^ankey (Altin han) 
Sayanlardan, Kirgizlardan, Buryatlardan, Mullardan, Orqklerden, Hiluman-
lardan, Teregullardan alirlarmi?. Onlarin beylerinin hepsi go? ederek ya?iyor-
lar..." diye beyan edilir.104 

XVII. asnn ortasinda Lodcantay§a: "Krasnoyarsk istihkami yapilmadan 
once (1628 y- V.B.) yerlerin Kirgiz, Tuba ve Altirlik Knyazlar Lodcanovlann 
babalanndan ?ocuklanna kadar herkes vergi oderler." demi?tir.105 

Kendi Ki§timlari yoneten Kirgizlar XVII. asnn ortasindan itibaren Altin 
hanlara bagli kalmi§lardir. Kirgizlar her asker î in be?er ki§ derisi vermi$ler-
dir. 

1656'da Lodcantay?a el?ilerine: "Kirgizlardaki Tubalar, Altirlar, Kereyler 
ve onlarin Ki?timlan bize ebedi vergi odemekle yiikiimlu ki?ilerdir...". 

103 TSGARH. F.R-675. Op. 1. D. 28 . s. 51. 
104 TSGARH. F.R-675. Op. 1. D. I. L. 55 . 
105 TSGARH. F.R-675. Op. 1. D.18 . -S . 64 . 
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"Kirgizlar bize bagli halk olmakla birlikte birka? yildan beri vergi oderler. 
Eger durum kotiile?irse onlari kiliftan ge?iririm ya da go?e zorlarim." diye 
duyuru yapmi?tir.106 Nitekim Altin hanlarin boyle ofkeli sozleri, ger^ekle 
bagda§mami?tir. Kirgiz beyleri bagimli olduklari halde ?ogu zaman Mogolla-
ra kar§i sava§ seferlerini duzenlemi§lerdir. 1639'da Kirgiz beyi Tabun Ko?e-
bayev Rus idaresine: "Biz hanin vergisini odeyecek degiliz, Altin hanlarin 
emrini yapmayacagiz. Bununla beraber Tomsklu yoneticilerin emrini yapma-
ya da hi? niyetimiz yok. Tabun kendi topraginda kendisi hakim oldugunu be-
lirtti."107 1657'de Lodcatay?i'nin diizenledigi saldirida ?ok azap ?eken 
Kirgizlar toplanip "Altin hanlara kar§i kendileri sefer diizenleyip, To?in Ye-
ri'ne buhran dii?iirdiiler."108 

Kirgizlar iizerinde kendi idaresini tutabilmek i?in Altin hanlari rehin tut-
ma adetini kullanmi§lardir. Asil beylerin ?ocuklari; Mesela Altisar Qayzam' 
Sobi Totukayev'in oglu Saritkan Sobin Altin hanlar ordusunda rehin edilmi§-
tir.109 Sava§ faaliyetleri yapildigmda Altin hanlar Kirgizlardan asker 
yardimini talep etmi§lerdir. 1652'de irdenekontay?a "Kirgiz beylerinden 
1000 atli siivari ile at e§yalan ve aletleri verilmesini talep etmi§tir."110 Ote 
yandan Kirgizlara 1000 koyunn 400 biiyiik ba§ hayvan daha istediginde onlar 
irdenetay$i'ye 1000 koyun 400 biiyiik ba§ hayvan gondermi^tir."111 Boylece 
Kirgizlar Altin hanlara iktisadi ve askeri yardimda bulunmaya mecbur idi. 

Fakat, ?ogu zaman Mogollara boyun egmeyerek tehlike yaratmi§lardir. 
Kirgizlarin kurt gibi zuliim karakteri Mogollarda mecazi anlamda kullanilan 
"Hargis" (Kirgiz) zuliim, yirtici, kinci denen sozlerin ortaya qkmasma neden 
olabilir. 

1656'da Altin han Lodcantay§a Cungarlarin baskisi yiiziinden kendi as-
kerleri ile Hiba deresinin miiltekasina gelip yerle$mi§ti ve Hiba ulusunun 
Kirgiz beyleri kan istihkamma yakm go?iip Rusya'dan destek almaya 
?ah?mi$lardir. Zaman ge?tik<;e onlar Kapn topraginda Tuba boyunu olu$tur-
mu$lardir. 

XVII. asnn ortalannda Kirgizlar Altin hanlardan uzakla$ip, yeniden ku-
rulmaya ba§layan Cungar Hanligi'na yakinla§maya ba§lami§lardir. Lodcan-
tay§a Kirgizlardan'o? almaya hazirlanirlar. 1667'e Altur ulusuna hiicum 
ederler: "Lodcan ve onun adamlan Altirli Kirgizlardan 6 bin yilki, biiyiik ba§ 

106 RGADA Sib. prikaz, stb. 513 . L. 128-129 ; TSGARH. F.R-675. Op. 1. A 20. L. 37 . 
107 TSGARH. F.R-675. Op. 1. D 21 . s. 36. 
108 TSGARH. F.R-675. Op. 1. D. 8. L. 11 ob. 
1 0 9 Butanayev V. Ya. Etnifeskaya istoriya hakasov 17-19 vv. s. 28 . 
110 TSGARH. F.R-675. Op. 1. D. 45 . L. 60 . 
111 TSGARH. F.R-675. Op. 1. D. 4 5 L. 60. 
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hayvan ve koyunlardan siiriip gitti..., Lodcan kendi askerleri ile Abakan'in 
obiir kiyisinda oturup kaldi, onunla beraber ulus adamlari ve 500 Kirgiz as-
keri var...".112 

Cungar hani Sengetay§i Altin hanlara Hongoray'da ula§ti. Lodcan'm or-
dusu bozguna ugrayip kendisi de tutsak olmu§tur. Bu zaferden Cungar hani 
Lodcan'm kiz karde§iyle evlenir ve Senge Lodca'nin sag elini kesmeyi emre-
der ve ona kopek etini yedirdi, Senge kendisiyle ?ok Mogol servetlerini hanin 
akrabalarini Ki§timlari ile 2 bin gibi insan tutsak alip gitti..."113 

XVII. asnn sonu XVIII. asnn ba§mda Altin hanlarin boylan Hongoray'a 
yonetici olmaya birka? defa ?ali§mi?lardir. 

31 Agustos 1708 tarihinde Sin Qinlileri Ruslara Abakan istihkamini kur-
maya kar§i bildiri yapip onu pargalamayi talep etmi?lerdir. "Hongoray Bo-
gazini" yonetmeye Dzasahtu Hanligi'nin Hotogoyt knyazi Gunbubey 
?ah§mi§tir. Gunbubey: "Hongoray bolgesini benim dayim Genduntaygn 
yonetip gelmi§tir. Onun ulusuna Kirgizlar, Uryanhanlar (Uryanhaylar) Mo-
torlor girmi?tir." diye bildirmi?tir.114 1712'de фп Ruslann Sibir Belediye 
Ba$kani M. R Gagarin'e memnun olmadigini tekrarlami§tir. 1718'de Abakan 
Gunbubey'in vekilleri gelmi§tir.115 

1635'te Bati Mogol Oyratlan 1758'e degin varligini siirdiirmii? olan 
"Cungar Hanligi"ni kurmu§lardir. Onun ilk hiikiimdari £oros boyundan olan 
Harahula'mn biiyiik oglu Batir Kotay§a olmu§tur. Cungarya'mn topraklanna 
doguda Sayan-Altay'dan batida Tibet'e kadarki bolgeler girmi?tir. Rus kay-
naklanndaki malumatlara gore 1640'da Kirgizlann bir kismi "Kontay§i'ya 
vergi odeyiciler" olarak kalmi$tir. N. Y. Bi?urin "Kirgizlar Bator Hon Tayzi'ye 
vergi verirlerdi. Fakat ayni zamanda Kirgizlar menfaatleri ve egoistligi ile 
Rusya'ya birka? defa ant vermi§lerdir. Onlar kendilerinin boyle yaptiklanyla 
Rusya'nin talebinin adaletligini peki?tirmeye zemin hazirlami§lar. 

isar ulusunun Kirgiz beyi Tabun Ko?ebayev'e akrabahgi olan Baturkan-
tay§a Hongoray'la da karde§lik miinasebeti yapmi§tir. О Kirgizlann destegi-
ni alarak Rusya'ya kar§i durmak i?in birka? defa asker gondermi§tir. Mesela; 
1640'da "Kalmaklar sava? ilan edip, Tomsk §ehrinin oniine geldi, о kalmak-
lan Kirgiz Ko^ebayev'in hammi Abahay hanim ?agirmi§tir ve Kontay§abatir 
Abahay hanimm erkek karde?i imi?."116 

112 L$AAN. F.21. Op. 4. D. 18. L. 2 4 3 . 
1 1 3 TSGARH. F.R-675. Op. 1. D. 18. s. 2 . 
'Russko-kitayskie otnofeniya v 18 v. - S 106. 
1 1 5 Bifurin N. Ya. istorifeskoe obozrenie oyratov ili kalmtkov s 15 stoletiya do nastoyafego vremeni. 

Elista, 1991. s. 41 . 
116 TSGARH. F.R-675. Op. 1. D. 15, s. 111. 
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Cungarya'nin hukiimdan kendi ordusunda Kirgiz beylerinin ?ocuklanm 
egitmi§tir. Mesela; Altisar beyinin oglu izentayci Poytan'i "Batirkontay$a'ya 
hizmet eder."117 Kirgizlann durumu Batirkontay§a'nm yerine ge?en oglu 
Sengetay§a (1657-1677) doneminde agirla?mi§tir. 

XVII. asrin ortalarinda Hongoray'in siyasi ili?kilerini Cungarya'ya dogru 
yonlendirmi§tir. Bununla beraber siyasi sahada Altisar ulusunun beyi Yere-
nak i?eyev denen "Gii? kuweti geli§en akilli ve se?kin" adam peyda oldu. Ta-
rih?i V. Ogorodnikov: "Yerenak kendi etrafina, kalan Kirgiz beylerini birle§-
tirme, onlara bu bolgede ger?ek sahip kim oldugunu gostermeyi ama?-
lami§tir." diye yazihdir.118 

Giiney Sibirya'yi ele gefirmeye ?ali§an Ruslara kar§i Erenak Cungarlarla 
beraber kararli faaliyetler gostermi§tir. 1667'de Sengetay§a ba?mda bulunan 
Oyratlar Abakan vadisinde saklanan Lodcantay§a'nin esas giiglerini par?a-
lami$tir. 

Daha sonra 1667'de Kirgizlar ile Cungarlarin birle?en askerleri Krasno-
yarski'ye hiicum edip Ruslara darbe vurmu§lardir. 376 kijfiden olu?an Kras-
noyarsk garnizonu biiyiik kayiplara ugrami$tir. (39 ki§i 61mii§, 203 yarali ve 
49 esir)119 1678'de han istihkamini ele gegrip ate$ yakmi?lardir. 1679'da Ye-
renak bey ilk A?in istihkamina ate§ yakip yok etmi$tir. 

1667'de ba§layip Hongoray Cungarya'ya bagli kalmi?tir. 1669'da Senge-
tay§a bu yere kendi vekilini yerle§tirip "Yerenak ve biitiin Kirgiz topragi iize-
rine idare etmeye izin vermi§tir."120 Cungar hakimi Altir ulusunda ya-
$ami$tir. Onun evi Ninya deresinin boyunda yer almi$tir. Hongoray'in siyasi 
merkezi giiney dogru kaymi§ti. 1699'da ilk defa tayin edilen hakimin ismi 
KJi?in Ko$io?i idi. 1671'de "Yeyzan Kenegey degi§tirip bu hizmete onu Cun-
garya'nin yeni hiikiimdari Goldonbo§ohtu Han gorevlendirmi$tir (1671-
1699).121 Bir yil sonra 1672'de "Kirgiz Yeri"ne Baytuhan hakim olarak tayin 
edilmi§tir. 1683'te Altir ulusuna gelen Rus elglerinin bildirdiklerine gore 
"Kirgizlarda Batireyzan denen Kalmak hakimi vardir ve onun herkese emir 
vermeye hakki var."122 Son hakim Abazaysan Hongoray'i 1703'de terk edip 
Cungarya'ya go? eden kirgizlar ile beraber gitmi$tir. 1703'te hakimiyetin or-

117 TSCARH. F.R-675. Op. 1. D. 15, s. 115. 
1 1 8 Ogorodnikov V. i. Oferk istorii Sibiri do nafala 19 stoletiya. - Irkutsk, 1920. - Q. 1. s. 2 4 6 - 2 4 7 . 
1 1 9 Aleksandrov V. A. Russkoe naselenie Sibiri 17 - па?. 18 v. (Eniseyskiy к ray). - M„ 1964. 

//Trudi institute etnografii. T. 87. - M„ 1981. s. 54. 
120 RCADA. Siblrikaz. stb. No 814 . L. 170. 
121 RCADA. Siblrikaz Stb. No 623 . C- 2 - L- 381 
122 RCADA. Siblrikaz Stb No 715. L. 119. 



162 YENiSEY KIRGIZLARI FOLICLOR VE TARIH 

tadan kalmasi Orta Yenisey'deki Kirgiz Beyligi'nin yikilmasini agiklamak-
tadir. 

Hongoray'm halki Cungar hamna her erkekten 5'i deri vermeye sorum-
luydu. Bu vergilerin odenmesi Kirgiz Ki§timlarinin boynunda idi. Mesela; 
1702'de Ezer beyi §olo Mergen kendi Ki$timlarinin Kirgiz beylerine 5 ve 
Kontay§a'ya be§er Ki§ derisini vermeye gorevlendirmi?tir."123 Gorev yapma-
ma agir ceza almayi ispatlami§tir. Mesela; Kirgizlarin Mogollara kar§i sava§-
tan vaz ge^tiginde Galdanbo§ohtu han sinirlenip "Kirgizlari £inlere satip, 
topragim issiz kaldiracagim." demi§ti.124 Me$hur beg Yerenak Kontay§i'nin 
talebi ile 1687'de 300 kiisur askeri ile Altay'a gelip Mogollar ile olan sava§a 
katilir. Telets golii yakininda £ulu§man deresi boyundaki sava§ta kendisi og-
lu §ap ile beraber 61mii§tiir.125 Kirgiz beyleri kendi ordusuyla askeri hizmet 
gostermek iqn Kontay^i'nin ordusuna gidip geliyorlarmi?. 1685 yili Altir be-
yi Dain-Erke Galdan Bo§ohtu hanin ordusunda bir yil kalmi§tir.126 Hongor-
lardan alinacak vergiler Cungar Hanligi'nin dagilmasina kadar devam etmi$-
tir. Mesela; 1745'te Beltirler Kuznetsk $ehrine Rus padi§ahi î in vergi ver-
mekle, ayni zamanda Zengor hiikiimdarina da vergi vermis oluyorlardi.127 

Cungar ham kendi idaresini saglamla§tirmak amacinda Kirgiz beylerine 
toprak i§letmeye izin verilen ozel belgeler verirdi. Mesela; 1700'de Krasno-
yarsk Kazaklan Tuba ulusuna sefer diizenleyip Kirgizlarin ^ogunu "ele geg-
rip kadin, ?ocuklarini, tutsak etti. Bununla beraber §andi«;ke (§andi Sen?ike-
yev-Tuba ulusunun yoneticisi-V.B.) (Galdan) Bo§ohtu han tarafindan toprak 
almaya izin belgesinde ganimet olarak aldilar."128 Cungar yoneticileri Orta 
Asya'daki feodal ili§kilerin usiiliinii kullanip asaletli insanlara devlet oniinde 
yaptigi hizmeti iqn "Suyurgal" denen gegsi olan topraklan dagitip verirler-
di. Rus yazili kaynaklari Hakas-Minusin bolgesi Rusya'ya katilmadan once 
"Kirgiz Tatarlann topraklan sava§ ile alinip sonunda onlar Kalmak Yeri'ne 
gittiler." diye yazar.129 

Hongoray Rusya'ya katildiktan sonra bu bolge Rus imparatorlugu'nun bir 
boliigii olarak kaldi. Siyasi bakimdan Cungarya'ya yonelen Kirgizlar tarihi 
yurdundan aynlip Oyrat otlaklan arasina kayna§mi$tir. 

123 ARAN. F.21. Op. 4. D. 19. L 74 . 
1 2 4 Butanayev V. Ya. Etnifeskaya istoriya hakasov 17-19 vv. s. 28 . 

Abdikaltkov A. Eniseyskie kirgizt v 17 veke. - S 104. 
126 LQAAN. F.21. Op. 1. D.18. L .383 ob. 
127 TSCARH. F.R-675. Op. 1. D. 32 . s. 41. 
128 RCADA. F- 214 . Op. 5. D. 1953 . L.; ob. 
129 RGADA, F. 1199 . Port. 516 . D2. L. 134 ob. 
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3.6. Kirgizlarin Cungarya'ya Surulmesi 

1917 Ekim Devrimine kadarki ara§tirmacilarin рек ?ogu XVIII. asrin 
ba§mda "Kirgizlar Rus istilalari kar$isinda Yenisey havzasim terk edip Kal-
mak bolgelerine ?ekilmek zorunda kalmi§lar." diye dile getirirler.130 XX. 
asnn tarih?ileri Hongoray halkinin Cungarya'ya zorla go? ettirilmesini sert 
bir dille ele§tiriler. Ote yandan bu biiyiik tarihi hadise degerlendirilirken 
"halkin ?ogunun siiriilmesi" ile "рек az beyin go? etmesi" gibi birbiriyle zit 
gorii?ler ileri siiriilmektedir.131 Biz bu onemli sorunu ?oziimlemek i?in рек 
?ok tarihi kaynagi tarayip ar$ivlerdeki yeni belgeleri ilim sahasina kazandir-
dik. Sayan-Altay halklarinin folklorik malflmatlarindan da faydalandik. 

XVIII. asnn ba§inda Cungar kontay§asi "Tsevan Rabdan" (1699-1727) 
Orta Asya'da tezahiir eden karma?ik siyasi durumu, £in ve Rusya'dan gele-
bilecek tehlikeyi goz oniinde bulundurarak Emelgol nehrinin boyundaki ken-
di ordusunun yakinma Giiney Sibirya'nin go?erkonar halki Kirgizlari, Teleut 
ve Mingatlan kaydirma kararma varmi$. 

1701'in ba§inda Moskova'ya Cungar haninin el?ileri gonderilir. Tsevan 
Rabdan'in davrani§iyla Cungarya ile Rusya'ya ba§ egmi§ boylar arasinda 
miicadeleler ortaya ?ikti. "Yenisey Kirgizlari ikiyuzliiliik ile Sibirya §ehirleri-
nin yoneticilerine kendi istihkamlanni kurdurur. Eger dirayetli padi§ah bu-
nun oniinii almazsa bu miicadeleler gii? kazanacaktir".132 Cungar hanma ve 
Kirgiz beylerinin baskinci akinlanna kar$i I. Petro Tomsk, Krasnoyarsk, Kuz-
netsk $ehirlerinin yoneticilerine " Kirgizlari ii? ?ehrin giicii bastinn" diye 
emretmi$tir. 1701-1702 yillari Rus askerleri Kirgizlara kar§i birka? defa 
saldinya ge?mi$tir.133 Ortaya ?ikan durumu gozetlemek i?in Tsevan Rabdan 
1701'de karde$i Abazaysan ordusuyla birlikte Tomskili, Kuznetskili, Krasno-
yarsk yoneticileri Kirgizlar ile anla$ma yapmak i?in gondermesine ragmen 
bir sonuca vanhmaz. 1702'de aralik ayinda Kontay$a "Kirgiz Yeri"ne kendi 
adami Arancamani Rus yoneticileri ile gorii$mesi i?in gondermi$tir. Tomsk 
ve Krasnoyarsk'in ileri gelenleri ile gorii$me Ninya nehrinin boyundaki Aba-
zaysan'in evinde ger?ekle$mi$tir. 

1 3 0 Miller G. F. istoriya Sibiri. T.I. - M.-L, 1937. s. 314; Fi?er i. E. Sibirskaya istoriya, - SPb., 
1774. s. 63; Gageymeyster. Statistifeskoe obozrenie Sibiri. Q. 2. - SPb., 1854. s. 9. 

1 3 1 Potapov L. R Proishojdenie i formirovanie hakasskoy narodnosti. - Abakan. - 1957. 
1 3 2 Moiseyev V. A. Rossiya i Djungarskoe hanstvo v 18 veke. (Ojerk vne$nepoliti?eskih otno$eniy). 

- Barnaul, 1998. s. 12. 
1 3 3 Moiseyev V. A. Rossiya i Djungarskoe hanstvo v 18 veke. (CK;erk vne^nepolitigeskih otno$eniy). 

- Barnaul, 1998. s. 13. 
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Kirgizlann Cungarya'ya dogru go? etmesinin sebebi hala belirsizligini ko-
rumaktadir. Sibirya'yi ara§tirmalar yapan iinlii tarih?i G. F. Miller: "Bu mese-
le onceden ?ozulmii?tiir. Rusya ile Cungarya'nin anla§malari sonucunda ol-
mu§tur." diye hiikiim ?ikarir.134 Gagameyster de Miller ile ayni gorii§tedir.135 

Bizim inceledigimiz bazi belgeler bu gorii§lerin ger?ege yakin oldugunu tes-
pit eder. Krasnoyarsk-Kan?ilarya kayitlannin birisinde Abazaysan ile yapil-
mi§ anla§ma yer almaktadir. Bu metinde "Kirgizlar yonetime kar?i ayaklana-
rak bozgunculukta bulunduklan i?in Kalmak kontay§asinin yonetimine veri-
lip anla§mada Rusya'ya 300 vergi odemekle sorumlu ki§i belirlenir."136 Cun-
gar haninin hakimiyle yapilan anla§madan sonra Tomskili vekiller "esaret 
altindaki Kirgizlar siirekli ayaklandiklari i?in "Kirgiz Yeri"nden "Kalmak Ye-
ri"ne dogru kaydirilmi§lardir. Eyzan Abo ile Arancama arasindaki Vanlan ka-
rara gore Kirgiz Yeri'nde kalan halkin bir listesi ?ikarilip gonderilir."137 Cun-
garya el?isi Arancama ?embil adamlanyla birlikte anla§maya miihiirlerini ba-
sarlar. Bunun di?inda ii? Kirgiz ulusunun tay§alan -Tangut baturtay?a, Hor-
?in lenzentya§a ve §urlumergen- da muhiirlerini basarlar."138 

Bu bilgiler i§iginda Kirgiz beyleri hazirlanmakta olan bu olaydan onceden 
haberdar oldugu anla§ilmaktadir ve kontay§a ile karar verdiginden dolayi 
Cungarlara kar§i gelmemi§lerdir. 

1703 yilinin Haziran ayinda Tsevan Rabdan gayesine ula§mak i?in Hon-
goray'a ii? ?ayzani: Duhar, Sandik ve Arancama ^enbil'in komutasmda 3000 
asker sevk eder.139 О kendi hakimi Abazaysan'i Kirgiz ve Kirgiz ki§timlarin 
"Kontay?a'dan uzakla§mamasi i?in" Cungarya'ya go? etmesini emreder. 
Hongoray halki, askerler gdzetimi altmda Abakan vadisindeki Askiz 
irmaginin boyunda toplanirlar. Ak§amlari her koyiin halki tek tek sayilmi§tir. 
(^ayzanlann ya§adigi yerdeki "obaga" herkes birer ta§ alip g6turmii§tiir. Sa-
bahleyin bu durum tekrarlanmi$tir. Ktimelenen ta?lardan herkes birer tane 
alarak ba§ka bir yere ta§imi§lardir. Boylece yerde kalan ta§lann sayisina gore 
saklanan ve ka?an ki§ilerin sayisi belirlenmi§tir. Abakan vadisindeki рек ?ok 
ta? kiimesi 1703 yilinda cereyan etmi§ tiiyler йфertici hadiselerden haber 
vermektedir. Hakaslarda bu ta$ yigmlanna "Hirgis Ta?lan" denildigi bilin-
mektedir. 

1 3 4 Sibir' 18 veka v putevih opisaniyah G. F. Millera. istoriya Sibiri. Pervoistcxjniki. -
Novosibirsk, 1996 . s. 60 . 

1 3 5 Gageymeyster. Statistifeskoe obozrenie Sibiri. s. 9 . 
136 RCADAF- 214 . Op. 5. D. 2 0 9 1 . R 1410. 
137 TSGARH. F.R-675. Op. 1. D 15. s. 89. 
138 TSGARH. F.R-675. Op. 1. D 15. L. 14 ob. 
1 3 9 Potanin G. N. Materiali dlya istorii Sibiri. - M„ 1867 . s. 127. 
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Hongoray halki go? ederken Cungaray askerlerinin gozetiminde ii? yol 
iizerinden gitmi§ler, yani Askiz nehrinden Tom'a ve oradan da Baliksa irmagi 
iizerinden Murassu'ya; Ta§tip nehrinden Koburza irmagina ve oradanda 
Mrassu'ya Matur ve Uzas irmaklari iizerinden gitmi?ler. Kirgizlar ailece hay-
vanlarini ve ev e§yalanni yanlarina alarak go? etmi§lerdir. Onlar 20-30 km'ye 
varan mesafelere kadar go? etmi§lerdir. Bu ii? yol Mrassu ve Kobirzi lrmak-
larinin koyarinda birle§mi§tir. Giiniimiizde bile bu yerlerde "Hirgis Sihan 
§ol" "Hirgis Ko§ken Hoi" denen atlar dillerde dola§maktadir.140 Buradan on-
larin yolu Kondon nehrinin kiyisindan Biy ve kabun irmaklarinin miiltekasi-
na kadar uzanmi§tir. Bunun di§inda Kirgizlarin go?ii irti§ irmaginin yukari 
kismina kadar uzamp Emel nehrinin boyunda koy koy iskan edilmi§tir. On-
lardan irti§'in yukari tarafindaki bazi gruplari Kazaklar (Kaynaklarda Brut-
lar) tarafindan saldmlara ugrami$lardir. Fakat Kirgizlarin asil boliigii saldiri-
dan siyrilip Hongoray'dan go? ederler ve iki ay sonra irti§'in obiir tarafinda-
ki Kontay§i'mn asil ordusuna у akin bir yerde iskan ederler. 

Kayitli bilgilere gore "Kalmak Yeri"ne Kirgiz beylerinden Altisarli Kor?in 
Yerenekov (Hor?un Unzen Hay§a), Altirli Tankit Tain irkjn (Tankut Baturtay-
§a), isarli §orlo Mergentay§alar "ulus adamlari ?ocuklari ve mail miilkiiyle 
geldiler."141 Mezkur beyler ve onlarin ogullari (Cayli§ Tangitov, Boto, Soncor 
vs.) Tsevan Rabdan'in idaresinde gorev yapmi§lardir. Cungarya'ya go? eden-
ler arasinda TUba beylerinden bahsedilmedigi i?in onlarin Sayan'dan ilerile-
re gittikleri gorii§ii ortaya atilabilir. Krasnoyarskli Kazak-Ruslar gelip geze-
rek: "Kirgizlar ihanet edip Kalmak kantay?asina go?iip gittiler. Yenisey ve 
iyus irmaklari kiyilarinda ya§ayanlardan hi? kimse kalmami$tir. Hepsini say-
diginda Hiba Mator Koyballardan 300 oklu ki$i kalmi$tir." diye bildirirler.142 

Cungar hakimi Abazaysan "Krasnoyarsk'in yakinindaki Yenisey, Abakan ve 
iyus irmaklari tarafina go? eden Kirgizlar ?ocuklarini, hayvanlarini ve ev e§-
yalarim alarak "Kalmak Yeri"ne Kontay$a go? ettirmi$tir. Onlarin sayisi bin-
den fazlaydi"143 Bizim hesabimiza gore XVII. asrin ba?inda Kirgizlar 15-20 
bin halktan olu$maktaydi. Go? edenlerin hepsi ii? bin aileyi bulmu§tur.144 

Her aile 5 ile ?arpilacak olursa go? eden Kirgizlarin ve ki§timlarinin sayisi 
tahminen 15-20 bin halki olu$turmaktadir. Boylece go? olduk?a biiyiik 

1 4 0 LQ AlE RAN. F. 1. Op. 1. D 71 . L. 14; Direnkova N. R Sorskiy fol'klor. - M. - L„ 1940. s. 
302 . 

I 4 ' Abdikalikov A. Eniseyskie kirgizi v 17 veke s. 84. 
142 RGADA. F. 199. Port 516 . D. 2 . L. 22 . 
143 ARAN. F. 21 . Op. 4. D 19. L. 2 1 3 . 
1 4 4 Potanin G. N Materiah dlya istorii Sibiri. - M„ 1867. s. 80 , 128. 
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bolgeyi kapsayip Hongoray'in biitiin halkini i?ine almi§tir. Ayni gorii§le ta-
rih?! A. Abdikalikov da hemfikirdir.145 

1704'te Kuznetski'den Hongoray'a gonderilen Kazak-Ruslar yonetici B. 
Sinyavin'e "Kirgiz Yeri'nde ya§ayan Kirgizlari onlarin ki?timlarin ya§adigi 
bolgelerde bulamadik. Hepsi ki?timlari, ?ocuklari ev e§yalariyla Kontay§a 
alip gitmi§." diye bildirmi§lerdir.146 1722'de ara§tirmaci D. Messersimidt 
Hongoray'in bo? kalrni? arazisinde dola§ir ve Altisarlardan, Ezerlerden ve 
Tubalardan hi? kimseye rastlamami§tir. Halkin esas boliigiiniin suriilmesiy-
le Hongoray'in siyasi yapisini bozup, dort Kirgiz kavminin ve bazi bolgelerin 
yok olmasina neden olmu§tur. 

Cungarya'ya go? ettirilen Kirgizlar Emelgol'daki kontay§anin biiyiik or-
dusuna yakin bir yerde koy halinde ya§ami?lardir. Ba§lar dort ?ayzanin ba§in-
da bulundugu dort bin aileden miite§ekkildi.147 Kirgizlarin i?inde ulus adam-
lan; di?inda Ki§tim§u§lar, Beltirler, Modarlar, Arinler vs. mevcuttu. 
Kirgizlarla beraber Teleutlann dort bin aileden olu§an otagi ile Tuva'dan ge-
len Mingat ve Orcaklarin be? yiiz ailesi ya§amaktaydi.148 Buralar Qoro§ bo-
yundan ?ikan Cungar haninin ozel topraklan olarak kalmi§tir. 

1703 yilindaki olaylardan ve Oyratlardan dolayi Kirgizlarin bir boliimii 
Sayan'dan otelere go? etmek zorunda kalirlar. Mesela; 1708'de Eski Hiba 
ulusuna Mogol yoneticisi Gun Bubey'in boyunun insanlan vergi toplamaya 
geldiginde onlarin arasinda "Abakan'dan ka?ip gitmi§ Kirgiz tatarlan da 
vardi."149 XVII. asrin ba§inda Tuva'ya Kirgiz Yeri civanndan go? edenlerle 1b-
valarin i?erisindeki Kirgiz boylari ortaya ?ikmi$ olabilir. Muhtemelen Hiba 
boyunun i?erisindeki Kirgizlarin bir kismi Cungarlardan ka?arak canlanni 
kurtarmak i?in Dogu Sayanlara go?iip irkutskili Buryatlar arasina girmi§tir. 
Onlardan A§ebagat boyuna kayitli "Hanhirgiz" boyu ortaya ?ikmi$tir. Baykal 
bolgelerine Kirgizlarin girmesi Kirgiz Kaganligi devrinde ba?lami§tir. 
Giiniimiizde Buryatlarda tanmi ve su anklanni terk eden eski "Hirgit" halki 
hakkinda efsaneler dilden dile dola?maktadir. Angara ve irkut irmaklari et-
rafinda ya§ayan "Hurhud" boyu IX. ve X. asirlarda Yenisey'de ya?ayan Kir-
gizlarin atalan olabilirler. 

1 4 5 Abdikalikov A. Pereselenie eniseyskih kirgizov v naijale 18 veka i ih istoriijeskaya sud'ba 
//Etnifeskie kul'tun Sibiri. Problemi evolyutsii i kontaktov. - Novosibirsk, 1986. s. 93 . 

1 4 6 Kopkoev K. G. Ob ugone eniseyskih kirgizov v Djungariyu v na?. 18 veka... -s. 71. 
1 4 7 Bi^urin N. Ya. istorigeskoe obozrenie oyratov ili kalmikov s 15 stoletiya do nastoya?ego vre-

meni. - Elista, 1991 . s. 71. 
1 4 8 Ki^anov E. i. Ko^evie gosudarstva ot gunnov do man'gurov. - M„ 1997 . s. 239 . 
1 4 9 LQ ARAN. f. 21 Op. 4 . D 19. L. 247 . 



MOCOL-CUNGAR HAKIMIYETI DONEMINDEKI YENISEY KIRGIZLARI 167 

Hongorlarin bir kismi bu gotten sag esen kalmi§tir. Ta§tip ve Matur 
lrmaklari kiyisinda "200 Matar, 100 Sayan adamlari Kontay§aya ba§ egmek 
istemediklerinden Kara Kalmaklardan daglarda gizlenmi?lerdir.150 Muhte-
melen bunlar Tuba milletindeki Modarlara ve Altir ulusunda Saymlarin bir-
ligine giren adamlardan olmu?lardir. Yazili kaynaklardaki bilgilere gore Aba-
kan vadisinde gotten Altir ulusundaki "Uryanhay bolgesi"nin 300 ailesi sag 
salim kalmi§tir. Uysaga, Tomsaga, irget, Taban, Sain, Belter, Haphana, Cas-
tar, E?ik, Etbberio, Sariklar"151 XVII. asirda kayitli boylar Sagay, Beltir, Bir-
yusin yerlerine girmi§lerdir. Bo§una Rus belgeleri Kirgizlar siiriildiikten son-
ra Abakan'da "Eskiden Kirgizlarla birlikte ya§ayan, Kirgizlarla beraber avcilik 
yapan Beltir ve Sagay vilayetlerinin vergi odeyicilerin ya§adigim" belirtme-
mi§tir.152 

Aralik 1703'te, Mart 1704'te, Ekim 1705'te Tomski'den iyus'a Rus ordu-
su sevl edilmi?tir. Mart ve Aralik 1704'te Kuznetski'den Kazak-Ruslar Kirgiz 
Yeri'ne bozkirda ya§ayan insanlari i§gal edip idaresine almak i?in asker sevk 
etmi?tir. 1703-1704 yillarmda Kirgiz Yeri'ne tertip edilen askeri seferlerde 
400 erkek oldiiriiliip 900 civan kadm ve ?ocuk tutsak olmu§tur.153 

XVIII. asnn ba$inda Sibirya'nin kole pazarlannda sayisiz Kirgizlar kole 
olarak satilmi§tir. Mesela; Kuznetski'de "Kirgiz Yeri'nden getirilmi§ Anna 
denen kole ortaya gkti. О iki ya§indayken Kuznetskili eski kahraman Fedor 
Sorokin tarafindan tutsak olmu§tu.154 1710'da Kirgiz Yeri'nde sadece 9 Kir-
giz ve Hibalar kalmi§ti. 1703 yilindaki olaylardan sonra Rusya Kirgizlari es-
ki ya§adigi bolgelere gondermeye dair herhangi bir fikir ileri siiriilmemi$ti. 

Siirgiin esnasmda Kirgizlarin bazilan toplu §ekilde veya birer birer Hon-
goray'a geri donmeye ba§larlar. 1704'te Mrassu ve Kondom irmaklari et-
rafinda Ruslarla yapilan sava§larda geri donen Kirgizlardan 133 ki$i oliir ve 
120 ki§i tutsak olur. Aym yil Kuznetskili Kazak-Ruslar Pizas nehri bolgesin-
de saklanan Kirgizlara hiicum edip 78 ki§iyi oldiiriirler ve 95 ki?iyi de esir 
alirlar. 15 tiifek, 84 kavs, 150 at ve 110 biiyiik ba§ hayvan ganimet elde eder-
ler."155 Yukanda belirtildigi gibi Kirgizlar ile birlikte Ki§timlarda go? ettiril-
mi§tir. 1707'de Tomlu Kazak-Ruslar Qulum nehrinin yaninda Ku?elay Tabun 

Abdikalikov A. Pereselenie eniseyskih kirgizov v na^ale 18 veka i ih istori<;eskaya sud'ba 
//Etnifeskie kul'tun Sibiri. Problemi evolyutsii i kontaktov. - Novosibirsk, 1986. s. 95 . 

Samaev G. R Gormy Altay v 17 - seredine 19 veka. Problemi politifeskoy istorii i prisoedineniya к 
Rossii. - Gorno-Alataysk, 199* . s. 77 . 

152 Bikonya G. F. Zaselenie russkimi Prieniseyskogo kraya v 8 veke. - Novosibirsk, 1981. s. 48 . 
153 RGADA. Sibirikaz. F.214. Op.5. ed. hr. 763 ; L 1513, 768 . 
, 5 4 TSGARH. F. 6 7 5 . Op. 1. D. 28 . 1. 16. 
1 5 5 AVPRM1D RF. Op. 1 1 3 / 1 . D. 1.1. 119-



168 YENiSEY KIRGIZLARI FOLICLOR VE TARIH 

Kin ve Konza?ak Ohankin'i tutsak ederler. Onlar 1703'te Kirgizlarla beraber 
Cungarya'ya go? etmi§ti. Erti§'in yukariki kisminda onlara Kazak-Ruslar 
saldiri diizenlediginde 30 §uy Tatar geri donerek ka?mi?tir. Onlar arasindan 
Hakasya'ya yalniz 9 ki§i sag ula§mi§tir.156 Bugiinkii Hakaslann arasinda §uy 
boyuna giren Ku?elayevlerin soylan bulunur. Tarih?i G. K. Kopkoyev'in 
soyledigine gore 1704-1705 yillannda Rus askerleri tarafindan Cungarya' 
dan geri donerken 1380 Kirgiz yakalanmi§tir. Bu bilgiler go? eden Kirgizlann 
(K.G. Kopkoyev yansi diyerek yanli§ soylemi§tir) % 80'i te§kil eder. 

Muhtemelen geri donen Hongorlarin bazilar asil anavatanma varmadan 
once Teleut, Altay, Tuva ve Sayan-Altay'm ba§ka boylariyla ve Erti§ih'in yu-
kan kismindaki Kazaklarla kayna§mi§lardir. Mezkur halklann i?erisinde 
Kirgiz, Burut, Modor, Araa, Agban (Abakan) Taban gibi boylarin bulunmasi 
bu fikri teyit etmektedir. 

1733'te Kontay§a Galdan Tseren (Tsevan Rabdan'in oglu) Teleut ve 
Kirgizlann anavatanlarinin -Kuznetski'deki yasak yerlerine, Beltire ve Sagay 
vilayetleri- geri verilmesi karan alinmi§tir.157 1736'da Rus hiikiimeti Giiney 
Altaylilardan "Kontay?a Kirgizlari kendi topraklanna gondermek i?in iki bin 
Kalmak askeri ile birlikte Kirgizlari Tomsk ve Kuznetsk §ehirleri arasinda ya-
§ayip gozetim aJtma alinmasi kararini kabul etti." haberini duydugunda en-
di§elenmeye ba§lami§ti.158 Fakat bu malumatlar asilsiz ?ikmi$ti. 

1756'da Tsin imparatorlugu Cungarya'yi i§gal ettiginde Kirgizlar Teleut-
lar ile beraber Sayan-Altay'a donerek Rus idaresine girmeye karar vermi§ler-
dir. Casus malflmatlanna gore Rusya hudutlanna dogru "dort Telengut Zay-
sani, dort Kirgiz zaysani, basit Kirgiz ve teleutlann 10 bin ailesi gelmi§tir."159 

Fakat yolda gelenler Ust-Kamenogorski'ye yakla?tiginda Sebdencab ba§inda 
bulunan Tsin askerleri saldirmi§lardir. Erkeklerin ?ogu 6ldiirtilmii§tur. Me-
sela, Kirgiz ?ayzani Gurbanka?ka'ya ba§ egen bin aileden 168 ki§i sag kalmi§-
tir.ieo 1757 yilinda onlarin bir kismi Qin yonetimi tarafindan Man?urya'daki 
Fuyu vilayetine go? ettirilir ve giiniimiizde de bu Kirgizlar buradadir. 1982 
yilinda Fuyu Kirgizlarimn sayisi 874 ki§iden olu§maktaydi. Onlar Biltir, i?ig, 
Taban, Gaphin, Kirgiz veya Oltir ve Sandir denen soylardan olu§ur. Mezkur 
soylar Sagay ve Beltirlerin i?erisinde Piltir, i?ege, Taban, Hapkin, Hirgis soy 

1 5 6 Arzimatov A. Peredvijenie eniseyskih kirgizov v ipi-irti?-skoe mejduref'e v 18 veke / / 
Materiali po istorii i ekonomike Kirgizii. - Frunze, 1963 . 

1 5 7 Vatin V. A Minusinskiy kray v 18 veke, - Minusinsk, 1913 . s. 195. 
1 5 8 LC AR AN. F. 21 . Op. 4. D 20 . L. 226 . 
1 5 9 RGADA. F.16. On. I. E.X. 6 1 9 . С. 1. L. 6 3 - 7 0 ob. 
1 6 0 Samaev G. R Gormy Altay v 17 - seredine 19 veka. Problemi politifeskoy istorii i prisoedineniya k 

Rossii. - Gorno-Alataysk, 1991 s. 129; Serdobov N.A. istoriya formirovaniya tuvinskoy natsii. -
Kizil. 1971. s. 144. 
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adlari ile uygunluk gostermektedir. Etnonim bilgileri Fuyu Kirgizlarinin Altar 
boyundan oldugunu ispatlar. 

Kirgizlari Ust-Kamengorski'de £in ordusu par?aladiktan sonra tek bir 
Kirgiz demiq (vergi toplayanin iinvani) anavatanma sag esen varamami§tir. 
Yazili kaynaklarda 1756'da Cungarya'dan ?ikmi§ yedi bin ka?ak Giiney Sibir-
ya'nin Krasnoyarsk ve Kuznetsk vilayetlerine yerle§tirildigi yazmaktadir. 
Muhtemelen bu halkin arasina kari§an Yenisey Kirgizlar mevcuttur. Nitekim 
Hongoray halkinin i?inden Oyrat, Paratan vs. Cungar kokeninden boylar or-
taya ?ikmi§tir. 

Cungarya'da kalan Kirgizlar daha sonra Kalmak-Kirgizlar olarak ad-
landinlmi§tir. Onlardan bir kisim boylar Sinszya'nin Durbulcen vilayetine gi-
ren Emelgol Mogol ozerk il?esinde ya§arlar. Mogolistan'in Halhamogol bol-
gelerinde "Sayn Hirgis" denilen soylara rastlandigi ispat edilmi§tir. Setsen-
han bolgesinde Kirgiz soyu bir orduda, Sayn Noenhan bolgesinde 10 ordu-
da, Dzasaktuhan bolgesinde 4 orduda yerle§mi§tir. Kuzey bati Mogolistan'in 
Eski Cungar boylanndan olan Derbet, Bayat, Uryanhay ve Minyatlarin i?eri-
sinde Kirgiz boyu §oyle ayrilmi§tir: Har Hirgis-Kara Kirgiz, §ar Hirgis-Sari 
Kirgiz, Modon Hirgis-Orman Kirgizi.161 

Hakaslann igindeki Kirgiz boyunda giren 50'den ziyade soy mevcuttur. 
Onlarin bazilan XVIII. asirda iinlii beyler ile ?ayzanlarin isimlerinden gel-
mektedir. Qabinovlar iinlii bey Yerenak'in £agun denen oglundan daralabilir. 
Kuraginler Hiba beyi §andi'mn oglu Kuragin'den; Togunayevler-§andi'nin 
oglu Toganay'dan, Ari$tayevler-Altisar beyi Oro$tay Sencikeyev'den Le?in-
ler-Erenak'in yegeni Ayuciden vs. tiiremi§lerdir. Bundan Kirgiz bir kismi go? 
esnasmda sag kalan ve Hakas halkinin i?erisinde bulundugu fark edilir. 

1703 yilinda aman vermez olaylar Hongoray Etnik-politik ittifaki'nin ge-
lecegini belirledi. Kirgizlarin ve Ki§timlann hayatta kalanlan esaretten kur-
tulup kendi devletlerini kurabilecek ortam bulamadilar. 1756-1758 yillan 
Cungarya par?alandiktan sonra Kirgiz topraklan £in ordusu tarafindan 
dagitilir ve hayatta kalanlar Kalmakstan'dan Man?urya'ya kadarki biiyiik 
bozkirlara dagildilar. 

Sonomdagva "Ii. Mongol ul sin zasag, zahirgaam zohion bayguulaltm oorflolt, fineflelg. ( 1 6 9 1 -
1997) . - Ulan-bator, 1998. 
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3.7. Hongoray'in Rus Hakimiyetine Girmesi ve 
Kirgiz Uluslanndaki Yeni Siyasi Duzenlemeler 

1707 yilinda I. Petro'nun emriyle Tomks, Yenisey, Krasnoyarsk ve Kuz-
netskili 1000 Kazak-Rus Kirgiz Yeri'ni i§gal ederek merkezinde Abakan istih-
kamini kurmu§tur. Bu istihkam Yenisey'in sag kiyismdaki Unyuk ve Turan 
daglari arasinda bulunmaktaydi. istihkam yapildiktan sonra Kazak-Rus as-
kerleri uluslara "Kirgizlardan ordu i?in asker" tutsak etmeye g6nderilmi§ti. 
30 Agustos 1707 tarihinde istihkama 20 asker ve Tuba ulusunun ileri gelen-
lerini toplami§lardir. Bunlar 8 bolgenin temsilcileriydi: Bol§ebaykotovski, 
Malobaykotovski, Yarci, Bogoci, Koybal, Urgun, §ipov ve Koyak bolgelerinde 
280 adam vardi.162 (Sayilan boylar Kirgiz Ki§timlar idi). Askerler padi?aha 
"ebedi boyun egmeye, yeni kurulmu§ istihkama her yil her bir ki§i altisar de-
ri getirmekle yiikiimlii oldular."163 Giivence vermek amaciyla Abakan istih-
kamina Urgun ve Yarcin bolgelerinden iki emanet birakmi§lardir. 

31 Agustos 1708 tarihinde фп Ruslara kurulmu? Abakan istihkamindan 
memnun olmayip, onu yok etmeyi isterler. Dzasaktuhan Yeri'nin Mogol 
yoneticisi Gun Bubey "Hongoray bogazi"ni himayesine almaya ?ali?mi$ti. O, 
Hongoray'daki yere "eskiden benim dayim Gendun Day?in (1686 yilinda 
Altin hanlar tarafindan tayin edilmi§- V.B.) sahipti, onun ulusundan Kirgiz, 
Uranhan, Motorlor go? ederlerdi." diye bildirmi?tir.164 Fakat Sibirya yoneti-
mi hileyle "bu yerler Kirgizlara ait idi, Sagan Araptan onlara gd?iirmii$. Sa-
gan Araptan ile birlikte karavul koymu§tuk, Bogdi Han'in Yeri ?ehir kurmak 
i?in uygun degil." diye cevap vermi§lerdir.165 Rus hiikiimeti Mogol yonetici-
lerinin talebini dogru bulmami$lardir. Hongoray Yeri "Kirgiz beylerinin yo-
netimindeydi ve daha sonra Rus imparatorlugu'na katilmi?tir." Cungar yone-
ticileri bu fikre kar$i olup "Kirgizlari kisa bir siire once kendi i?imize aldik. 
Dolayisiyla onlarin topraklanna sahip olmaya hakkimiz vardir" demi§ler-
dir.166 Kontay$a kendi fakir halkindan kabul ettigi Kirgizlari go? ettirir ve ge-
ri kalan Ki§timlari da himayesi altina almak istedigi fark edilir. Ama Mogol 
yoneticileri Hongoray'i hi? vermek istememi§tir. 1727 yilina kadar Cungar ve 
Mogol yoneticileri Ki§timlardan her bir ki§i i?in be§ av derisini vergi olarak 
toplami§lardir. Hongoray halkinin sayisi azalmi? ve ?ok agir bir vaziyette 

162 RCADA. F.2.14. Op.5. D 1 0 5 9 . L.17. 
163 RCADA. F.2.14. Op.5. D 1117 . L. 10. 
164 Russko-kitayskie otno}eniya v 18 veke. T.l . - M„ 1978 . s. 106. 
165 Russko-kitayskie otnofeniya v 18 veke. T.l . - M., 1978 . s. 105 
166 RCADA. F- 2 4 8 . Op. IZ. D. 1584 . L. 1159. 
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kalmi§lardir. Tuba ve Altir uluslarindan bazi soylar Mogol yoneticisi Gun Bu-
bey'in baskisi yiiziinden Sayan'dan daha ilerilere go? etmek zorunda 
kalmi§lardir. Bu karara uymak zorunluydu. 1705-1726 yillari arasinda once-
ki Tuba ulusundan Sayan'dan ilerilere 140 vergi odemekle yiikiimlii ki§i git-
mi§tir ve Kem?ik, Ulughem, Biyhem ve Kosogol taraflarma gelip yerle§mi§-
lerdir.167 XIX. asnn ba§ina kadar Mogolistan'm Dzasaktu bolgesindeki ordu-
larda "Mudar" veya Motor "Harnad" (Hurnad) veya Karnasham boylari ya§i-
yordu. Tuba ulusundan go? edip gelen Tubalar ile Ki§timlar, XVIII. yiizyilda 
Tuva halki arasinda geni$?e yayilan "Tuba" etnonimini ortaya ?ikarmi§ olabi-
lirler. Buna benzer gorii§leri onceden G. E. Grumm-Grcimaylo ile S. I. Vayn-
?teynler de bildirmi$ler. 

1716 yilinda I. Petro'nun emriyle Rusya'nin Hongoray'daki etkisini art-
tirmak amaciyla Sayan daginin eteginde Rus istihkamini kurma karari alin-
mi§tir. 1718 yilinin giiziinde istihkam Yenisey'in sag kiyisinda Abakan istih-
kamindan 120 kilometre yukari tarafta kurulmu§tur.168 Sayan istihkami (So-
yantura) Mogolistan ile ili§kilerin saglandigi temel yolu kapatmi$tir. 

20 Agustos 1727 tarihinde Kyahta'dan 20 km. uzakliktaki Bura nehrin-
de Rusya ile pn' in yapmi§ oldugu miilakat sonucunda hudutla ilgili anla§-
ma yapilmi§tir. Sinir §6yle boliiniir: Sayan iizerinden ge?erek Abakan'in yu-
kari tarafindaki Cungar topraklarina kadar uzanmi$tir. Sayanlann kuzeyinde 
kalan bolgeler ve orada ya$ayan halklar Rus; giineyindeki yerler ise фп ha-
kimiyetine ge?mi§tir.169 Hongoray'm biitiin bolge simrlanna be? hudut i§a-
reti koyulmu$tur: Tengis nehrinin yukari kismindaki Irgahtargah dag ge?idi-
ne, Bediyhem irmaginin yukansindaki Torosdabaga (Toraashir) dag ge?idine, 
Usa nehrinin yukansindaki Kinzemede yamacina, Usa nehri boyundaki Ho-
indabaga (Koyart) ge?idine, Kem-Kem?ik-Bom denen yerdeki Hantegir irma-
ginin aktigi §abindabaga (Sabina) ge?idine yerle§tirilmi$tir. Devletin sininni 
korumak i?in "vergi odeyicilere" -Koybal, Sagay ve Beltirler iis'tlenmi§lerdir. 
Dort hudut i$areti Krasnoyarskli hizmet?i A. £an?ikov'un gozetimi altinda 
Malobaykotov soyundan olan Harangir intigirov ba$inda bulundugu Kaybol-
larin yonetiminde olmu§tur. On aileden olu?an Harangir'in karavulu Oya 
nehri yakinlannda bulunmu§tur. Hizmet?i 20 askerle birlikte hudut i$areti-
ni her yil bir defa kontrol etmi§tir. §abin Dabaga (Sabina) hudut yoniinii 

167 AVPR MID RF, O p . 6 2 / 1 . D . l l . L.213; RGADA. F .126.1711 god. D l . L.1; F. 199. Port. 481 . 
4.5. D.5. L. 82 -84 . 

168 Bikonya G. F. Zaselenie russkimi Prieniseyskogo kr.'ya v 8 veke. - Novosibirsk, 1981. s. 55. 

169 istorifeskaya zapiska о kitayskoy granitse, sostavlennaya sovetnikom troitsko-savskogo 
pograni(nogo pravleniya Si?evskim v 1846. - M., 1875. - S 17, 20; Russko-kitayskie otnofeniya. 
1689-1916 . Ofitsial'nie dokumenti. - M., 1958. s. 12. 
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gozetleyen hizmet?iler Ki§itimek Tilbe?ekov ve Ayu?ak Azilbayevler'in 
ba§inda bulundugu Sagay ve Beltirlerin idaresinde olmu§lardir. Onlar Ceba§, 
Ta§tip ve Qahan irmaklanna gozetici koymu§lardir.170 §abin Dabaga dagin-
dan Altay'a dogru uzanan yerler bo§ kalmi§tir. Cungar Hanligi par?alan-
diktan sonra 1761 yilinda Biyski'den Sayanlara kadar uzunlugu 298 ?agirim 
(1,1 km) olan Kuznetsk simn ?izilmi§tir.171 Abakan'in yukari tarafindaki 
bo§ topraklar Cungarya'ya go? eden Kirgizlarin donmesi i?in "ge?it" olarak 
kullanilmi§tir. Huduttaki Hongorayli gorevliler ve yoneticiler ka?aklari ken-
di bolgelerine almi§lardir. 

Hakas tarihi $ecerelerindeki malflmatlara gore Beltirler Rus himayesine 
Molah'in oglu Cayzan Miyangas doneminde girmi§lerdir. Yazili kaynaklarda-
ki ve halkin hafizasindaki bilgiler birbirleriyle bagda§maktadir. 1727 yilinda 
Burin belgesine gore anla§ma yapildiginda Beltirleri Miyaga§ Mogolakov yo-
netmekteydi.172 Miyangas uzun sa?ini "ensesindeki sa?" keserek Rus yoneti-
mini kabul ettigini gostermi$tir. Bu yiizden Miyangas'a halk tarafindan "taz" 
lakabi verilmi$tir. Rus hakimiyetine halk da zorla boyun egdirilmeye ba§-
lanmi§tir. Yoneticilerin siki§tirmasi iizerine biitiin erkeklerin enselerindeki 
sa?lar kesilmi?tir. Bazilan ise boyun egmeyerek Sayanlardan daha ilerilere 
go? etmi§lerdir. Giiniimiize kadar Tuvalar Hakaslara "Dongur" (kisa sa?lilar) 
derler. 

§ecere bilgilerine gore, Rus yonetimleri Beltir Beyi Miyangas'a hiikiim-
darlik alametlerini, yani kendine ba? emeyenlere ba$ egdirmek i?in kill?, 
soziinii dinlemeyenleri cezalandirmak i?in kam?i, Mogol ve Cungarlara Bel-
tirlerin arkasinda Rus imparatorlugu'nun bulundugunu gostermek i?in bir 
tug vermi$tir.173 Hudutta bulunan vergi odeyicilerine bayrak teslim etme 
ger?ekten 1728 yilinda olmu§tur. Bayraklara gtine? resmi yapilip ?u sozler 
yazilmi$tir: "Kimseye hi? bir $ey verilmez."174 Yonetim semboli olarak kabul 
edilen eski tarzda yapilmi? kilicin XIX. yiizyilin ba§inda Nair 1Ukbe?ekov'un 
boylannda kutsal olarak kabul edildigi bilinmektedir.175 

Banti$-Kamenskiy N. Diplomatifeskoe sobranie del mejdu Rossiyskim i Kitayskim gosudarstvami s 
1619 po 1792 god. - Kazan', 1882 . -S . 359 . 

1 7 1 Zapiski pute$estviya akademika FaPka / / Polnoe sobranie ufenih putefestviy po Rossii, 
izdavaemie Akademiey Nauk. T.6. - SPb., 1824. s. 4 3 7 , 530 . 

172 TSGARH. F . l . Op. l . D.499 . L .197 . 
173 firim tamtrlan. - Abakan, 1982 . s. 32 . 
1 7 4 Fedorov M M. Pravovoe polojenie narodov Vostofnoy Sibiri. - Yakutsk, 1978 . s. 38 . 
1 7 5 Kostrov N. Zametki о minusinskih inorodtsah i obitaemoy imi mestnosti / / Eniseyskie 

gubernskie vedomosti. - 1859. - N o 26 . s. 155. 
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Uzun yillar siiren Hongoray'm Rusya'ya katilmasi 1727 yilinda Burin ant-
la§masi ile resmen ve tamamen son bulur. Bu anla§madan sonra Mogolis-
tan'in gozii her zaman Hongoray topraklarinda olmu§tur. Cungarlar Altir 
ulusundan Cungar Hanligi yikilana kadar vergi almaya devam etmi§lerdir. 

Hongoray topraklan Rusya'ya katildiktan sonra Kuznetsk, Tomsk, Kras-
noyarsk vilayetleri arasinda bolunmii§. Kirgiz ve Ki§timlardan kalan az 
sayidaki boliikleri Sibirya yonetimi tarafindan olu§turulan yerler arasinda 
kalmi§tir. 

Krasnoyarsk §ehri etrafindaki (1628 yili kurulmu§) Ka?in topragi Rusya 
maglup edinceye kadar "Kirgiz Yen" diye ge?ip Mungal Yeri'ne vergi odemi§-
lerdir."176 1701 yili bu yer 110 vergi odeyicisinin bulundugu be§ boyu -§alo-
?in, Kubanov, Tatarov, Mungatov ve Tubin- te§kil etmi§tir.177 XVIII. asnn ilk 
yansinda Kirgizlar ile sava§an Tatarlan i?ine alan Ka?inlerin esas boliigii 
Hongoray'm bo§ kalan topraklanni i§letmeye ba?lami?lardir. 1719-1720 yil-
lan Rus belgeleri "Krasnoyarsk'tan once ve sonra Ko?en, Aren veYastinli hiz-
met adamlan ve yasakg (vergi odeyici) Tatar aileleri, hayvan e§yalan ile es-
kiden Kirgizlarin ya§adigi topraklara go? ettiler."178 Ka?inlerin Hakas-Minu-
sin bolgesine go? ettiklerini yazili kaynaklar ve folklorik maWmatlardan ya-
rarlanarak anliyoruz.179 1755 yilinda Ka?inler Hmgunov ve Uzekov "arkada?-
lan ile mezkur yerlere gelip yerle§tiler..."180 

Ka?inlerin ?ogu Hakasya'ya go? ettikten sonra Sibirya yonetimi onlarin 
iyus ve Yenisey'in sol kiyisindaki topraklanni tammak zorunda kalmi§lardir. 
16 Kasim 1747'de Krasnoyarsk Yonetim Toplantisi'nin karanna gore onlara 
Yenisey'den yukari taraftaki Karaul ve Abakan istihkamlan ile iyas nehri 
bolgelerindeki yerlerde ya§amalarina izin verilmi^tir.181 Boylece onceki isar 
Yeri'ne Ka?in Yeri ge?mi$tir. Ka?in boylannin adlan yonetim altina alinan ye-
ni bolgelere verilir ve anlami biisbiitiin degi$ir. Ka?inler (haa§) kokeni Tatar 
halki olarak bilinir. 1795 yihndaki sayimdan sonra Ka?inlerin sayisi 2590 
vergi odeyicisine ula§mi§tir.182 1701 yilina gore Ka?inlerin sayisi 23,5 kat 
artmi$tir. 

176 RCADA. F - 1 9 9 . Port. 516 . D.2. L.42. 
' 7 7 Dolgih В. O. Rodovoy i plemennoy sostav narodov Sibiri v 17 v. - M., 1960. s. 2 3 1 . 
178 Pamyatniki sibirskoy istorii 18 vtka. Kn. 2 . - SPb. 

Kuz'min A. K. iz podlinmh zapisok A. K-na. / / Ateney; jurnal kritiki, sovremennoy istorii i lit-
eraturi. - M„ 1858 . 4 .2 . s. 2 6 0 . 

180 RCADA. F.281. Op. l . D . 4 6 0 9 . L.7. 
181 RGADA. F.281. Op. l . D .4609 . L.8. 
182 GAKK. F.ZOZ. Op. l . D.9. L. 2 5 - 2 6 . 
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XVIII. asirda Krasnoyarsk'in yakininda bulunan Ka?in Yeri'ne "§aar £eti" 
(§ehir di§i) denir. 1824 yilinda burasi Krasnoyarsk §ehrine bagli vilayet ola-
rak diizenir ve buraya ii? Ka?in (§alo$in, Tatarov, Tubin), u? arin (Tati§yev, 
Abaltayev, Arino-Yastin) ve bir arin (tin) boyu girmi§tir.183 Halki Rusla§mi§ 
olan Ka?in §aar £eti vilayeti 1885 yilinda dagitilmi§tir. 

Krasnoyarsk'dan kuzeye dogru Yenisey ve Buzim irmaklari arasinda Arin 
(Aara) yer almi§tir. 1701 yilinda burada be§ boy bulunmaktaydi: Tati?ev, 
Abaltayev, Kanbirev, §erbakov, Tetyugin. Ayrica sayisi 81'i bulan vergi odeyi-
cisinin yer aldigi Veslovskaya ve Yastin vilayetlerini de i?ine almaktaydi.184 

Arinler Kirgizlarin Ki§tim boyundandi. Fakat bazi yoneticiler ve gorevliler 
farkli gorii§leri savunuyorlardi. "§ehrin yakininda bulunan Tatarlar, Kagnler 
ve Yarinler, Yastinler Krasnoyarsk'in yakininda go? edip duruyorlardi ve on-
larin askerlerin medet ummak yersizdi. (^iinkii onlarin nesebi Kirgiz ve Tu-
binlere dayanmaktaydi, kiz alir kiz verirlerdi ve onlar aym gorii§teydiler. Bu 
bakimdan onlardan iyilik beklemek mantiksizdir."185 Genellikle Kirgiz, Ka-
?in ve Arinlerin arasinda asaletli soylar bulunabilirdi. XVIII. asrin ba?inda 
Arinlerin (Tatiyev Abaltayev, Tetyugin, Arino-Veslovskiy ve Arino-Yastin 
boylari) ?ogu Hakas topraklarinda go? ediyorlardi. Bununla birlikte Arin Ye-
ri egemenligini kaybeder ve Arin boylari Ka?inler arasina girmi§tir. 

Yenisey'in sag kiyisinda Sida ve Mana irmaklari arasinda Yarin (£arin) 
Yeri bulunmaktaydi. 1701 yilinda burada 66 vergi odeyicisinin yer aldigi ii? 
boy vardi: Abalakov, Tonski ve Bohtinski. 1795 yilinda bu yerde 233 erkek 
mevcuttu.186 XVIII. asrin sonunda ise Abalakov boyuyla birle?tirilir ve 1795 
yilindaki sayimda 105 erkek kaydedilmi§tir. Kamasin topragina 1701 yilinda 
be§ boydan olu§an 46 vergi odeyici atli Ka?inliler girer ve bunlar Kungulov, 
Mungatkov, Yarga§in, Muntukov ve Ugumakov gruplanndan miite§ekkildir. 
Onlarin hepsi Mana nehri kiyilanni yurt ediniyorlardi. XVIII. yiizyilin sonun-
da atli Ka?inler (Ha§tar) Ugumakovlar (bazen Mundukov) grubuna bagliydi 
ve 1795 yilinda onlarin i?inde 99 erkek vardi.187 

Bu gibi i? go?lerin sonucunda isar ulusunun eski Ki§timlari Ka?in Yeri'n-
de kalan Kirgizlarin etrafinda toplanmi§ti. Kirgizlar kiyasla sayica ?ok olduk-
lanndan XVIII. asrin sonunda Ka?inlere bazen "Kirgizlar" denildigi malum-
dur. 

183 GAKK. F.296. Op. 1. D. 1. L. 120. 
Dolgih В. O. . Rodovoy i plemennoy sostav narodov Sibiri v 17 v. - M., 1960. s. 226 . 

185 Russko-mongol'skie otno$eniya: 1 6 2 6 - 1 6 5 4 . Sbornik dokumentov. - M., 1874. s. 385 . 

1 8 6 Gosudarstvenniy arhiv Tomskoy obiasti (GATO). F. 3 . Op.19. D131 .L .209 . 
1 8 7 Dolgih В. O. Korsotiilgon emgek. s. 2 3 8 . 
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Onceki Tuba ulusunda Koybal Yeri adli bir yer olu§turulmu§tu. XVIII. 
asnn ba§inda bunlar a§agidaki boylardan olu§mu§tur: Tura^akov (Koybal ve 
Motor), Bol§ebaykotovski, Malobaykotovski, Kolski, Koyakski, Ar§upov, Ur-
?enov, Siyski, Yarci, Bugu?eyev, ingarov, Kornasski, §aradanov, Aska?i, Aha-
lakamski, §ipov ve digerleri tubalar ve Kirgizlar"188 1718 yilinda onlarin i?in-
de 292 vergi odeyicisi vardi. 1795 yilinda yonetici boylarin sayisi altiya 
dii§iirulmii§tiir: Taracakov, Bol§ebaykotovski, Malobaykotovski, Bugu?eyev, 
Arinski ve Kolsli ve niifus sayisi 528 ki§iye kadar ?ogalmi§tir.189 Onlar 173 
farkli boydan miite§ekkildir. Ara§tirmacilarm fikrine gore "Koybal" ismi Mo-
dar beyi Koybal'dan gelmektedir. Sibir yonetimi bu ozel ismi Koybal boyuna 
ve 1703 yilindan sonra ise Modarlarin ?ogunu olu§turan Tuba ulusuna ver-
mi§lerdir. 

Koybal bozkirlarindaki Buga?eyev boyunda Ordit (S.Remezov'a gore 
"Obdutlar") grubu ya§ami§tir. Bu grup siirgiinden sonra Kirgizlardan ortaya 
?ikmi§tir. XVIII. asirdaki Koyballar "Kagnler gibi bir halkti ve sadece onlar 
isimleriyle birbirlerinden aynhrlardi.190 Onlarin ignden Karatuz ve Amil 
irmaklari arasinda yer alan Motor Yeri b6Iiinmii§tiir. Bu ibare muhtemelen 
"Ta§h yerdeki Motorlar"i ifade etmektedir. Tuba nehrinin yukari (Kazir ve 
Kizir irmaklari) tarafina Kaydin Yeri yerle§mi§tir. XVII. yiizyilda Kaydinlar 
(Haydinlar) Tuba ulusunda bir bolgeyi olu§turmu?tur. XVIII. Yiizyilda 
bagimsizliklanni kaybettikleri ve Yarin, Ka?in ve Koybal topraklanna girdik-
leri bilinmektedir. 1822 yilinda Kaydinlar (15 tiirlii boy) Koybal boylannin 
step topluluklannin i?erisine girmi$tir. 

Boylece eski isar ve Tuba Yeri'ne Krasnoyarsk'ye ba§ egen Koybal, Ka?in 
ve Kamasin yerleri ge?mi§tir. 

Abakan vadisinde Uybat ve Askiz, Akiyus irmaklarinin yukari kisminda 
Sagay Yeri olu§mu?tur. Burasi Tomsagay ve Yussagay olarak iki boliime 
aynlmi?tir. Sagaylar kendilerini Hongoray'm koklii halki olarak kabul etmek-
te ve kokenlerini "Kirgiz boylan"na dayandirmaktadirlar.191 Sagay Yeri orta-
ya gktiktan sonra kom§u ya$ayan §orlar "Sagay" adini biitiin Hakasya ve Ha-
kas halki i?in kullanmaya ba§lami§lardir.l715 yilinda Sagay topraginda 39 
vergi odeyicisi mevcuttu. 30 yil sonra burada -?ocuklar hari?- 80 erkek vardi. 
1795 yilinda. l'se 678 erkege ula§mi§tir veya 12 katsayisiyla ?arpilmi§tir.192 

188 RGADA. F.214. Op.5. D.1948 . L. 3-6 ; D. 1959. L.17. 
189 GATO. F. 3. Op. 19. D. 131. L. 209 . 
190 RGiA F. 1264, Op. l . D. 265 . L. 190. 
191 TSGARH. F.I-2. Op. l . D. 3. L.36. 
1 9 2 Dotgih В. O. . Rodovoy i plemennoy sostav narodov Sibiri v 17 v. - M., 1960. s. 106. 
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1822 yilinda Abakan vadisinde farkli boylardan olu§an step topluluklari ku-
rulmu§tu. Sagay topraginda ya?ayanlar asil kismini olu§turmaktaydi. Bu ne-
denle "Sagay step topluluklari" terimi burasi ign kullanilmaya ba§lami§tir. 

Abakan'in sag kiyisinda, Arbat ve Tabat irmaklarindan Ta§tip akarsuyu 
boyundaki vadilerin etrafinda Beltir topragi bulunmaktaydi. 1715 yilinda 
burda 36 vergi odeyicisi mevcuttu. 80 yil sonra Beltirlerdeki erkek sayisi 
578'e ula§ip 16 kat artmi§tir.193 Hakas tarihi folklorunda Beltirlerden Altay 
taraflarina go? etmi? Hongoraylann geri donen torunlari olduguttdan bahse-
dilir. Ba§ka yerlerde ya§ayan Beltirler Mogollar ile kayna§ip "Hara Mogol Pil-
tiri" (Kara Mogollarla kayna§anlar) diye adlandirilmi§tir. Zamanla "Piltir" 
(melez) ismi etnik olarak kalmi§tir. XVIII. asirda Beltir Yeri Tuvalarla kom§u 
ya?adigindan Tuvalar Hakaslara "Beldir" demeye ba§lami?lardir. 1822 yilin-
da Beltirler bagimsiz bir boy olarak Sagay step topluluklari arasina girmi?tir. 
XIX. asirda Sagaylar ile kari§mi?lardir. 

Kuznetsk Aladag'in giiney tarafinda Mrassu nehrinden Yukari Abakan va-
disinden Matur ve Es irmaklarina kadarki bolgeler Biryusin ve Mrass Yeri ol-
mu$tur.194 Burasi §u dort boydan olu$maktaydi: Kargin, Kivin, Kiy ve Kizil. 
1745 yilinda Biryusinlerde 45 erkek vardi. 1795 yilinda ise 1012 erkek olup 
25 kat artmi§tir.195 Biryusin etnik adi XVIII, asnn ba§inda ortaya ?ikmi§ ola-
bilir. Ciinkii bu tarihe kadar boyle bir etnonimden ba§ka hi? bir yerde bahse-
dilmez. "Brus" ve "Bryus" (Purus) denen ozel isim 1703 yilinda zikredilir.19^ 
Mezkur bolgelerde ya§ayan Biryusinler XVII. yiizyil oncesinde Altisar ulusu-
nun Ki?timlanndandi. 1722 yilinda D. Messer§midt onlara "Bruski$tim" ve-
ya "Bryusinli Ki§timlar" demi$tir. XVIII. asnn ilk yansinda Biryusinler 
go?ten donen Kirgizlari ve Mrassulan, Kondom'a go? edip gelen $or boy-
lanni kendi i?lerine almi§lardir. 1822 yilinda ise step topluluklari arasina gi-
rerler. Zamanla Biryusinlerin asil ozel isimleri unutulup Sagay denilmeye 
ba§lanmi?tir. 

Tom ve Askiz irmaklarinin yukari kisimlanndaki Kuznetsk Aladagi'nda 
Verhotom Yeri vardi. Bazen buraya Tom ve Kazanov vilayeti de denildigi 
olurdu. Tarihi $eceredeki malAmatlara gore Hongorlarin bir kismi go? eder-
ken ka?arak Tom nehrinin yukari tarafina yerle§mi?lerdir. Daha sonra onlar 
"Tom" diye adlandirilmi?tir. Diger taraftan ise ayni boya Kazanov vilayetin-

1 9 3 Dolgih В. O. . Rodovoy i plemennoy sostav narodov Sibiri v 17 v. - M., 1960.s. 196. 
1 9 4 CAKK. F. 805 . Op. 1. D. 85 . L.6. 
195 RGADA. F- 2 4 8 . Op. 113. D 1584 . L. 1281 . 
196 TSGARH. F .6445. Op. 1. D. 15. L. 15. 
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de ya§ayanlar "Horalar" demi?lerdir.197 Bu etnik adlandirma mezkur Tom bo-
yunun "Hooray" Etnik-politik ittifaki'ndan oldugunu ifade eder. 

iyus vadisinde ya§ayan Hakaslar §orlara "Tumzuh" diyorlardi. "Tumzuh" 
sozii "Tom Sug" Tom nehri civannda ya§ayan yerli halk anlamindadir. Etnog-
rafik bilgilerden yola gkarak Tomlulann §or (Eley ve Etiber boylari) ve 
Kirgizlann ozelliklerini barindiran melez bir boy oldugunu kabul edebiliriz. 
Ger?ekten "Tom" etnik ismi XVIII. asirdan sonra ortaya gkmi§tir. 1822 
yilinda Tomlular Sagay step topluluklari arasma girip bagimsiz Kazanovlar 
(300'dan fazla farkli boy) boyunu olu?turmu?lardir. Kazanov boyunun ba§ka 
bir kismi ise (32'den fazla farkli boy) Tom nehri vadisinde ya§ami§lardir. 

Mezkur Altir ulusu etrafinda olu§an Sagay, Beltir, Biryusin (Mrass) ve Yu-
kari Tom yerleri Kuznetsk vilayetinin yonetimine girmi§tir. 

Altisar ulusunun ya§adigi iyus vadisindeki yerler XVIII. asirda Tom vila-
yetine bagliydi. Bu bolgede "Kizil Yeri" ortaya gkar ve burasi bolgesel yone-
tim bakimindan bagimsiz vilayetlere ayrilmi§lardir: Kizil, Busagus, §uy, 
Aqn, Kamlar, Kurgkov (kiy) igin, Argun. 1734 yilinda burada 340 vergi ode-
yicisi vardi.198 60 yil sonra bu bolgelerde erkek sayisi 2109 olup, 7 kat art-
mi$tir.199 Bunlar 200 farkli boydan olu$mu§tur. Bu boylar arasinda birle§tiri-
ci asil rolii Altisar Yeri'nin bir bolgesinde olan Kizil boyu oynami§tir. Yeni-
sey'de mezkur vilayetler Kizil step topluluklariyla birle§ip Agn bolgesine 
bagli bulunmaktaydi. Kizillar Kagnlerle ayni kokenden kabul edilmi§tir. 
Folklorik malQmatlarda ise Hongoray halkinin neslinden olarak bahsedilir. 
Kizil Yeri toponiminde giiniimiize kadar ula;an ve 1703 yihndaki trajedik 
olaylan anlatan ozel adlar vardir. "Hooray Ko§ Azii" (Hizilhas dagindaki ge-
?it) gibi adlara rastlanz. 

(^ulum nehri vadisindeki Melet (Pelettura) istihkaminin kuruldugu bol-
gelerde Melet, a$agisinda ise Tatal bolgesi yer alir. En son adlandirmanin 
XVII. asrin ilk yarisinda vilayeti yoneten TUtala'nin isminden aldigi kuwetli 
bir ihtimaldir. Hitallarda (tudal) 28 farklli boy bulunurdu. Meletlerin kendi-
lerine "Pelet" dedigi bilinmektedir. 1824 yilinda "Melet" ismiyle bagimsiz bir 
yonetim kurmu§lardir. Meletlerin iki boyuna 70'ten fazla farkli soy girmi§tir. 
Hital, Melet ve Kirgizlarin i?inde genel ailevi adlar (soyadlan) olmu§tu: Ay-
nakov, Bayda^ev, Barbakov, Sardiganovlar vs. Bu ornekler zikredilen grup-
lann etnogenetik ili§kilerini kanitlamaktadir.200 

197 GATO. F.234. O p . l . D.135. Lr 4 6 5 . 
1 9 ® Elert A. X. , Miller G. F. О korennom naselenii Tomskogo uezda / / TYaditsionme verovaniya i 

bit narodov Sibiri. - Novosibirsk. 1987. s. 173. 
1 9 9 GATO. F.Z. Op. 19. D.162. L .204, 2 0 7 . 
2 0 0 Butanayev V. Ya. Toponimiftskiy slovar' Hakassko-Minusinskogo kraya. • Abakan, 1995. 
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XVIII. asra gore Hongoray'daki halkin sayisi korkun? rakamlara 
ula§mi§tir. Ar§iv belgelerinde 1795 yilindaki erkek sayisinin 8,5 bin oldugu 
yazilidir. Hakasya'nin halki 1703 yilindaki siirgune kadarki sayisina XVIII. 
asrin sonunda ula§mi§ olmalidir. Minusin Tatarlarinin step topluluklarinin 
ortaya ?iktigi doneme gore (Rusya'nin i?erisindeki Hungarlara boyle demi§-
lerdi) kadin ve erkeklerin genel sayisi 22 bin insani olu§turmu§tur. Minusin 
bolgesi simrindaki halkin % 50 olu§turmu§tur.201 

1822 yilinda M. M. Speranski'nin yaptigi reformlarla Hakasya yeniden 
diizenlenen Yenisey vilayetine baglanmi§tir. Hakasya'nin par^alanan yerleri 
ve bolgeleri dort step topluluguyla birle§tirilmi§tir: Kizil, Ka?in, Koybal, Sa-
gay. Step topluluklarinin sinirlari ile eski Kirgiz uluslarinin sinirlari genel 
olarak aynidir. Hongoray Rusya'ya katildiktan sonra Giiney Sibirya'nin siya-
si sahasinda Kirgizlann isminden ve anayurdunun tarihi ozel adlarindan 
bahsedilmez. 

Boylece Yenisey Kirgizlarimn parlak tarih! huziinlii son bularak Minusin 
Tatarlarinin tarihi ba§lar. 

2 0 1 CATO. F.Z. Op.18. D131 . L .201 . 



SoNug 

YENiSEY Kirgizlarimn tarihi hem §a§ali hem de acikli olaylarla doludur. 
Kirgizlar bu eski donemlerde Orta Asya'nin u?suz-bucaksiz bozkirlarinda 
?ok zorlu muharebelerde bulunmu§lardir. Kirgizlarin biiyiik devletler kurdu-
gu donemlerde go?ebe hayat stirdiikleri halde §a§irtici bir ustalik gosteren 
Kirgiz ustalari ve kuyumculari yaptiklari ara? gere?lerle parmak lsirtacak ma-
rifetler sergilemi§lerdir. Bununla beraber bu eski tarihi devirlerde Kirgizlarin 
maglubiyete ugrayip, bagimsizligini kaybettigi zamanlarda о giiniin §art-
larina gore geli§mi§ medeniyetinin bazi orneklerini kaybettigi belgelerle 
kanitlanmaktadir. Fakat bu yenilgilerle felegin sillesini yiyip, bagimsizligini 
kaybettigi zamanlarda da Kirgiz milleti tekrar kendini toparlayip Yenisey 
Bolgesi'nde on be§ asir varhgim siirdiirmii§tiir. Bununla beraber Kirgizlarin 
ya$adigi Avraya bozkirlarindaki kuwetli ve рек ?ok sayidaki Hunlar, Cucan-
lar, Karluklar, Basmillar vs. kom§u boylar ve halklar tarih sahnesinden silin-
mi^lerdir. 1703 yilinda Minusin bolgesindeki Kirgiz halkinin fogunun cebren 
Cungarya'ya go? ettirilmesi ile birlikte Kirgizlann bu bolgede hiikiim siirme-
si sona ermi§tir. Boylece bu tarihten itibaren bu bolgelerde Kirgizlardan bah-
sedemiyoruz. Yenisey Kirgizlarimn kadim tarihinin irdelenip ogrenilmesi, 
milli §uurun uyanmasina ve milli ronesans hareketlerinin cereyan etmeye 
ba§lamasina neden olmasi bir noktadan sonra ka?inilmaz oluyor. 

Ba§ka milletlerin tarihi gibi Yenisey Kirgizlarimn tarihinde de ara§tirilip 
giin yiiziine ?ikanlmasi gereken рек fazla konu vardir. Son on yilda tarihi et-
nonimle ilgili ?ok ciddi problemler tezahiir etti. Orta Yenisey'de ya§ami§ 
olan о donemin koklii halkina 1923 yilinda uydurma "Hakas" teriminin 
kullanilmasiyla "Kirgiz" etnonimine kar§i koyulmaya ?ali?ilmaktadir. 
Giinumuzde hepimizin de bildigi gibi ilk ve Orta Cagdan kalan yazili kaynak-
lar, etnografyanin, toponimigin, dil biliminin verileri Orta Asya'da, Minusin 
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bolgesinde tarihte "Kirgiz" adiyla zikredilen en eski Tiirk dilinde konu§an 
halkin ya§adigini yansittigi §iiphesizdir. Kirgizlar V. asirdan XVIII. asra kadar 
diger halklar tarafindan asil isimleriyle adlandirilmi§lardir. Bilimsel kaynak-
lara giren "Hyagas", "Sytzyas", "Hakas" terimleri Qince "Kirgiz" etnonimi-
nin bozulmu§ §ekli olarak kabul edilir. Ayrica otuz kirk yildan beri L. R. 
Kizlasov inatla, israria "Kirgiz" boyunun etnik anlamini ve Yenisey'deki 
Kirgizlara ait tarihi olaylari tarihte herhangi bir belgesi olmayan "Eski Ha-
kaslar"a baglamaktadir. Uzman Tarih?iler, arkeologlar, etnograflar, Tiirkolog-
lar, Kirgiz tarihini ara$tiranlar ger?ek tarihi ?arpitanlara agir darbe vurmak-
tadir. 

Son on yilda etnograf V. Ya. Butanayev'in ara§tirmalari sonucunda Orta 
Yenisey'in halkinin Orta Cag'in sonlannda kendilerine Hooray dediklerini 
tespit etmi§tir. Bununla beraber Rus kaynaklarinda "Kirgiz" ismiyle zikredil-
digi goriilmektedir. Hakas halkinin Hooraylarin (Hongoray) varislerinden ol-
dugu olgularla kanitlanmaktadir. L. R. ve I. L. Kizlasovlarin "Hooray" terimi-
nin etnik anlamini yermeleri ger?ekle bagda§maz. 

1727 yilinda Minusin bolgesi Kyahta ate?kes anla§masiyla Rusya'ya 
katildiktan sonra "Hongoray" ismine Giiney Sibirya ve Orta Asya'nin siyasi 
sahasinda rastlanmami§tir. Minusin bolgesinde ya§ayan halka giiniimiizde 
"Tadarlar" denilmektedir. Bu adla Ruslar ?ok sayida Tiirk dilinde konu§an 
halklari adlandiriyorlar. Hooray (hongoray) etnonimi ge?mi§ tarihin mirasi 
olarak kaldi. Bu ozel ad yeni te§kilatlanmakta olan etnik grubun manasini 
ifade etmez. Hakasya Rusya'ya katildiktan sonra askeri tabakayi kaldirarak 
Ki§timlan ezmede kullanilan yari feodal yontem kaldirilmi§tir. Hongoray'm 
biitiin koklii halklari ayni haklara sahip olmakla birlikte vergi oderlerdi. Ha-
kimiyeti elinde bulunduran Kirgizlarin yerine hi? bir sinifa bagli olmayan ve 
miilkiyet aynmi neticesinde ortaya ?ikan, varlikli ve padi§ah yonetimine hiz-
mette bulunanlardan yeni se?kin bir topluluk olu§ur. 

Bugiinkii Hakas halki farkli etnik gruplardan, yani onceki Ki§timlar ile 
zorlu donemlerde sayica azalan Kirgizlardan olu$maktaydi. XIX. asnn ba§in-
da Hakaslar dort step toplulugundandi. Genel "Tadar"/etnik adina, belli bir 
ya§ayi§ tarzina, kiiltiiriine ve genel bir dile sahip koklii bir halktir. Tatar et-
nonimi Orta Asya'daki farkli boylan ve devlet te§kilatini adlandirmada kul-
lanilmi§tir. IX. yiizyila ait Kirgiz anitlannda "Tatar" halki dii§man olarak an-
latilmakla birlikte, aradan bin yil ge?tikten sonra bu ad Orta Yenisey halkinin 
ozel adi olmu$tur. L. R. Kizlasov'un ifade ettigi gibi Rus kaynaklarinda bu 
soz hakaret anlamini ta§imamaktadir. 1917 devriminden sonra S. D. Moyno-
ga§ev'in destegiyle Hakas vilayeti halkinin ozel adi olarak Sibirya yazitlarin-
dan ve tarihi belgelerden alinmi§ "Hakas" yapma adi teklif edilmi$tir. 1923 
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yilinda V.TS.i.K'nin ozel karari ile resmen onaylanmi§tir. Ger?ekten bu yap-
ma yontemle verilen "Hakas" ismi yerli halka kabul ettirilemedi. Bilakis on-
lar kendilerini "Tadar" diye adlandirmaya ba§ladilar. Yurtsever aydinlarin bir 
kismi tarihi "Hooray" ozel ismini kullanmama gorii?iinde olduklarim bildi-
rirler. Giiniimiizde tarihteki ger?ek olaylari giin yiiziine gkarmak i?in ilk 
adimlar atilmaktadir. Hakas Cumhuriyeti'nin kurulmasi munasebetiyle Ha-
kas Halk Dernegi'nin karariyla 3 Temmuz 1991'de kutlanan "Adahooray" ge-
nel halk bayrami vs. ?iiphesiz buna ornek olarak gosterilebilir. 

Etnonim meselesi ciddi ve tarti?mali ozellige sahip olmasina ragmen Ye-
nisey Kirgizlari tarihinde о kadar da giincel problem olmami§tir. Etnik me-
deni genezin problemlerini ?6ziimlemede en onemli sorun Orta Qagdaki 
yazitlarm biisbiitiin ara§tirilmamasidir. Orta Qag'in sonlarina ait Kirgiz 
yazitlannin etrafli ara§tinlmasi sonucunda uzun yillar siiren evrimsel degi-
§im orneklerinin yeniden diizenlenmesi, Kirgizlarin Hooray (Hongoray) et-
nik grubuna giren ve Yenisey'de ya§ayan diger etnik gruplar ile olan ili§kile-
ri a?ik?a gosterecegi ?iiphesizdir. Etno-arkeolojinin onemli ?ali§malarindan 
bir digeri ise Orta Qag'in sonlarinda Minusin bolgesinde ya$ayan etnik grup-
larin yazitlannin derinlemesine incelenmesini; bu gruplarm yogrularak tek 
halk olma siirecini ve onlarin nasil genel bif kiiltiir ortaya gkardiklarini izle-
mektir. 

Yenisey'de ya?ayan Eski Kirgiz halkinin ve kiiltiiriiniin tarihi sadece 
bugiinkii Hakaslann degil; Sayan-Altay'daki diger Tiirk halklann tarihinin 
bir boliimii ve Orta Asya'nin go?ebe uygarliginin aynlmaz bir par?asidir. Bi-
zim goru§iimiize gore Kirgiz Kaganhgi donemindeki "A?" ve "Az" adindaki 
boy (фп vakainamelerinde Ace) Kirgizlarin se?kin ziimresini olu?turmak-
taddir. Hongoray Etnik-politik ittifaki doneminde eski Hongoray halkinin bir 
boliimii, Mogol-Cungar fetihlerinde kendi isimlerini korumu§ ve ya§adigi 
topraklar Rus belgelerinde "Kirgiz Yeri" diye zikredilmi§tir. Bunu 
"Kirgizlar" degi§tirmi?tir. 

ilk ve Orta Cagda Kirgiz kiiltiiriiniin geli§mesi Orta Asya'nin diger g6?e-
be kiiltiirlerinin incelenip ogrenilmesinde bir ornek te?kil eder. Cografi 
bakimdan Yenisey'deki Kirgiz Devleti yiizyillar boyu ticaret ve kiiltiir ili$ki-
lerinin odak noktasi olmu§tur. Kuzey Asya'nin gcxjebe diinyasina yerle$en 
kiiltiir merkezlerinin geli§mi? kiiltiir orneklerine sahip bolge olan Biiyiik 
Kirgiz Devleti doneminde Kuzey ve Orta Asya'nin hayvancilikla ugra§an boy-
lari bir kaganliga ba$ egdiren go?ebe uygarliginin merkezi olarak kalmi?tir. 
Bu biiyiik donemde Kirgiz yoneticileri sava§ meydaninda sadece dii$man-
lanni maglup etmeyerek ?ok giizel diplomatik ili§kileri de ba?arabilmi§lerdir. 
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Bununla birlikte ?ehir kurduklari, tarla i?lettikleri, para kullandiklari ve ev-
rensel dinlere onem verdikleri bir ger^ektir. 

Biiyiik Kirgiz Devleti tarihi kaynaklara gore yakla§ik 80 yil siirmii§tiir. As-
ya'mn рек ?ok bolgesine sahip olan Kirgizlar bu bolgelerdeki go?ebe halklari 
askeri ve siyasi ba§arilariyla tamamen hakimiyetleri altina almayi ba-
§armi§lardir. Daha sonralari Kirgiz Kaganligi yikilmi§tir. Kirgiz halki Kara Ki-
danlarin (Kara Hitaylar) istilasi ile ikiye ayrilmi§tir. Kirgizlann bit kismi Do-
gu Turkistan'da kalmi§tir. Bunlar bugiinkii Tann daglannda ya§ayan 
Kirgizlann ata-babalandir. Kirgizlann etnik yapisi degi§erek Tiirk ve Mogol 
boylanyla kayna§ir. Bu bakimdan Kirgiz kiiltiirtiniin orneklerini yalniz Yeni-
sey'de degil, Orta Asya'nin her yerinde arayip bulmak ve ara§tirmak gerek-
mektedir. Kirgiz kiiltiirtiniin farkli donemlerde geli?imini ve yayildigi alan-
lanni, ozellikle Ona Asya'daki Kirgiz tarihinin eski donemini ara§tinp 
ogrenmenin onemi biiyuktiir. Dogu Turkistan'a kadar olan alanlardaki Kirgiz 
go?lerinin yonlerini belirlemek, bu bolgelerdeki kiiltiirel abideleri incele-
mek, Kirgiz halkinin nasil boltindiigiinu ve nasil genel "Yenisey Kirgiz ozel-
ligi"nden uzakla?maya ba§ladigini agklamak gerekir. Bu giincel meseleleri 
?oziimlemeyi Orta Asya'daki arkeologlann, etnograflann, Tiirkologlann ilmi 
ara§tirmalarini organize eden merkezler ger?ekle$tirebilir. Kirgiz tarihine bi-
lim diinyasinda yeni yeti$en neslin ilgisi ?ekilerek gelecekte yapilacak olan 
ara§tirmalarda рек ?ok karma§ik ve ilgin? konular ve problemler ?oziime ka-
vu?acaktir. 
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1984-1985: Tez. Dokl., Yok?ar-01a, 1986, s. 75-76. 



186 YENISEY KIRGIZLARI FOLICLOR VE TARIH 

50. a) [Rentsenziya], izvestiya Sib. Otd-niya AN SSSR, Ser. istorii, Filologii i Fi-
losofii, 1986, vip 3, 69-70, Rets: na knigu Moldobayev i., В Epos "Cam? i Bayi§" как 
istoriko-etnografigeskiy isto??nik, Frunze, ilim, 1983, s. 169. 

51. "Hakaskaya Narodnaya Meditsina", Genezis i Evolyutsiya Etni?eskih Kultur 
Sibiri, Novosibirsk, 1986, s. 94-113. 

52. "ibekede Adlgan Hooray gribis", Lenin goli, 1986, vip. 17. 
53. "Legendarnaya Sana Hooray" (Voprosi etn. istorii hakasov na osnove starin. 

Predaniy, legend i mifov), Sov. Hakasya, 1986, 11-aprel. 
54. "Predannost nauke": (k 60-letiyu Y. U. Sun?uga§eva), Sov. Hakasya, 1986, 14-

yanvar. 
55. "Qaa?i, Ugret«;i, U?enay" [Y.U. Sun?uga§ev], Lenin Qoli, 1986, 14-yanvar, 

1987. 
56. "Satsialno-Ekonomi?eskaya istoriya Hakasskogo Aala": Aonets 19. -na? 20 

v)/Hakas Nii Yaz, Lit. i istorii-Abakan:Krasnoyarsk, kn izd-Hakas otd- e, 1987, s. 
175, Rets: Moldobayev Т., Bedelbayev A. Tarihiy Taminbiz Bir, Lenin?il Qa§,1988, 14-
aprel., Kamov B. Dalekom Aale, Sov. Hak.,1989, 15-yanvar, Bondarev А. О Tvoeym i 
Moyem Seleni, Hakas. Trujenik, 1988, 9 yanvar. 

57. К istorii Semyi i Semeynogo Prava Hakasov (19-nl?llo 20w)Novosibirsk, 
1987, s. 155-164. 

58. "Svadebniye Obryadi Hakasov v Kontse-Na?ale 20v", Traditsionniye Obryadi 
i iskusstvo Russkogo i Korennih Narodov Sibiri, Novosibirsk, 1987, s. 179-193. 

59. "Kirgiz" Daregi Sayan-Altay Ebdiringe", Kirgizstan Madaniyati, 1987, 1-yan-
var, s. 12. 

60. "Vospitaniye Malenkih Detey i Hakasov", Traditsionnoye Vospitaniye Detey i 
Narodov Sibiri: Sb. St. /AN SSSR, ins-t. Etnografii im. Mikluho-Maklaya, M, 1988, s. 
206-221. 

61. "Kirgizko-Hakasskiye Etno-Kulturniye Svyazi" (v. Soavt.s. i.B Moldibayevim), 
istoriko-Kulturniye Svyazi Narodov Yujnoy Sibiri, Abakan, 1988, s. 22-27. 

62. "Kirgizsko-Hakaskiye Etnokulturniye Svyazi" (po danim skotovod?eskoy ter-
minologii), lyurkologiya 88: Tez.dokl. i Soob. 5. Vsesoyuznoy Hirk. Konf. (7-9 sent. 
1988g), Frunze, 1988, s. 536-537. 

63. "Kirgizsko-Hakasskiye Yaikoviye Paraleli", yazik Mif Kuftura Narodov Sibi-
ri, Yakutsk, 1988, s. 17-27. 

64. "Kirgiz-Hakastin Soz Kaznasi Caatindagi Tarihiy Baylani?tari", Ala-Too, 1988, 
No 9, s.153-155. 

65. Pogrebalno-Nominalniye Obryadi Hakasov v 19 Na?ale 20 v", istoriko- Kul-
turniye Svyazi Narodoy Yujnoy Sibiri, Abakan, 1988, s. 107-132. 



BUTANAYEV'lN YAYIMLANAN ESERLER! 187 

66. "Srednevekoviy instut Ki$timstva i Narodov Yujnoy Sibiri", istoriografiya i 
istcxjniki izu^eniya istorifeskogo Opita Osvoyeniya Sibiri: Tez. Dokl. i Soob.Vseso-
yuz. Nauf. Konf. /15-17 noyabr, 1988, vip 1, s. 89-90. 

67. "E?e Raz ob imeni" / К Voprosu о Proishojdenii Termina "hakas", Sov. Hakas-
ya,! 988, 30-dek. 

68. "Kirgiz-Hakas Etnikalik Baylam§tardin Ba§ati" / v Saovt. S. i. Moldibayevim, 
Kirgizstan Madaniyati, 1988, 22-aprel, s. 4, 1989. 

69. istor<;eskaya Sudba Eniseyskih Kirgizov po Danim Folklora Narodov Yujnoy 
Sibiri, Voprosi Etni?eskoy istorii Kirgizskogo Narodo, Frunze, 1989, s. 66-77. 

70. "TraditsionniyyeSposobi Ohati Hakasov v 19v", Kulturmye i Hozyastvenniye 
Traditsii Narodov Zapodnoy Sibiri, Novosibrisk, 1989, s. 128-133. 

71. "Traurmy Obryad "Hil i Hakasov", Tsibikovskiye Qteniye: tez. Dokl. , Soob. 
Ulan-ude, 1989, s. 31-33. 

72. "Ugon Naselsniya Hakasiyi v 1703 Godu i ego Posledstbiya", "istori<;eskiy 
Opit Sotsialno-Demografigeskogo Razvitiya Sibiri", tez. Dokl. i Soobs: Vsesoyuz Na-
u?. Konf., 12-14 ок.-1989, Novosibirsk, 1989, vip 1, s. 34. 

73. EtnokulturniyeSvyazi Hakasov s Naseleniyem Pribaykalya v Epohu Pozdnego 
srednevekovya., Etnokulturniye protsessi v Yugo-Vostcx;noy Sibiri v Sredniye veka. 
Novosibirsk, 1989 1233-125s. 1990. 

74. "Etni?eskaya Kultura Hakasov 17-19 w", AN SSSR inst.t etnologii i etni?. An-
tropologii. im N.N. Mikluhomaklaya, M, 1990, s.273., Materiyali к seri Narodi Sov. 
Soyuza: vip 3 Hakasi/ Rets: Mahno Y., Gladi§evskiy A., Sov. Hakasia 1991, 4-yanvar, 
Ugdijekov A., "Hakas Qonmn Purungizinar", Lenin Coll, 1990, 17-noyabr. 

75. "Istori«;eskayaOsnova Hakasskogo Folklora о Krepostnih Soorujeniyah", Sve. 
Soavt. S.A.i Gotlibom., Pamyatniki Kirgizskoy Kulturi v Severnoy i Tsentralnoy Azii, 
Novosibirsk, 1990, s. 132-145. 

76. "istorigeskiye Etapi Formirovaniya §orskoy Narodnosti", "Etni^eskiye i Sotsi-
alno-Kulturniye Protsessi i Narodov SSSR", Tez. Dokl. Vsesoyuzn. Nau?. Konf., 
Omsk. 1990. kniga 1, s. 43-45. 

77. "Medvejiy Praznik i Hakasov", TVaditsionnoye Mirovozreniye i Kultura Naro-
dov Sibiri: Sopredelnih Territoriy. Tez. I Materiyali Dokl. I Soob?: Vsesoyuz. Nau?. 
Konf., Ulan-Ude, 1990, s. 39-42. 

78. "Obraz Ospi i Hakasskoy Demonologii"., Vsesoyuznaya Nau?naya Sessiya po 
Itogam Polevih Etnografi<;eskih i Antropologiijeskih issledovaniy, 1988, Tez. Dokl. 
Alma-Ata, 1990, <;ast 3, s. 96-97. 

79. "Ob?estvennoye Upravleniy i Sudoproizvodstvo i Hakasov 19 w", Problemi 
Izu^eniya Drevney Srednevekovoy istorii Gornogo Atlaya, Gorno-Altaysk, 1990, s. 
217-232. 



188 YENiSEY KIRGIZLARI FOLICLOR VE TARIH 

80. [etsenziya]. izv. lib. Td-ya AN SSSR Sen istorii, Filologii i Filosofii, 1990, vip 
3, s. 64-65. Rets. Na knigu: Nimayev D.D., Problemi Etnogeneza Buryat, Novosi-
birsk, Nauka, 1988, s. 169. 

81. "The Hakas peoples idea about small pox", Regional conferense on circumpo-
lar and Northen Religion. Helsinki, 1990. 

82. "Pollen Surig Kop", Lenin Coll, 1990, 19-okt. 
83. "Razvitiye Hakasskogo Naroda do Oktyabrskoy Revolutsiyi": Dokl na Syezde 

Hakas. Naroda 10 avg., 1990, Sov. Hakasya, 1990, 15-avg. 
84. "Hakas Kulturazin hati Torederdener" [vistupleniye na syezde hakas. naro-

da], Lenin Coh, 1990, 14 avg. 
85. Goroskop, Gadaniya: Hakas Kalendar, Abakan, 1991, s. 32. 
86. "The Hakas Shamanizm: Totality of Gods", The international Conference on 

Shamanizm, Seoul, 1991, s. 65. 
87. "O §amonazvanii Hakasov", Sov. Hakasya, 1991, 10-11 Sentabr. 
88. "Ternnistey put к respublike", Sov. Hak., 1991, 24-iyul. 
89. "Hooray-Tarhinmm Kire?izi", Lenin ^oh, 1991, Noyabr, 1992. 
90. "Bir Yuzintsi", Etni^eskiye i Etnokulturniye protsessi i Narodov Sibiri: istori-

ya i Sovremenost, Kemerovo, 1992, s. 55-62. 
91. "Vopros о §amonazvanii Hakasov", Etnogr. Obozreniye, 1992, No: 2, s. 63-

69. 
92. "Obryad izgnaniya "£ernoy Du?i" v Sanu Mertvih i Hakasov", §amanizm как 

Religiya: genezis, Rekonsktruktsiya, yakutsk, 1992, s. 78. 
93. "Obryad Otpavleniya Ezdovogo Konya v Zagrobmy Mir i Hakasov", Valihavs-

kiye Cteniya: Tez. Dokl. I soobs. Kok êtav, 1992, s. 145-147. 
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Ak Han 32, 102 
Ak Harah 31 
Ak Kalmaklar 100 
Ak Maktim 41, 87 
AkTa?li Kirgiz $ehri 151 
Akiyus 34, 44 , 48 , 49 , 67, 74, 77 , 83 , 89, 92 , 

98 , 100, 110, 120, 123, 124, 126, 128, 143, 
151, 175 

Ak кбЬбк 82, 83 , 84, 107 
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Ak kobuk 84 
Ak kokmergen 82 , 83 
Ak кошек 7 8 
Aksaba 85, 125 
Aksook 18 
Ala Atlilar 38, 3 9 
Alabeg 9 7 
Alafhiya 135 
Alaham 144 
Alahir 3 8 
Alairt 7 8 
Alatlar 3 8 
Albinsana 118 
Albotbeg 6 2 
Alipsora 1 1 8 
Ahptappa 99 , 100 
Alit 144 
Alpkokpuga 8 5 
Altan 133 

Altay 13, 37 , 43 , 46, 4 7 , 49 , 51 , 67 , 72 . 87 , 
102, 106, 107, 108, 110, 114, 118, 119, 
121, 125, 132, 135, 136, 137, 138, 162, 
168, 172, 176 

Altaylar 54 

Altayhlar 13, 36, 42 , 57 , 96 , 168 
Altin Han 61 , 145, 146, 147, 148, 154, 157, 

158, 159, 160, 170 
Altin hanlar 148, 154, 158, 159, 170 
Altin Ka$ka 153 
Altin Kiirenghan 61 
Altinalgay 125 
Altinalgay Ta$eba nehri 125 
Altinhan 117, 141, 142 
Altinhan Loucan 117 
Altinsora 1 1 8 
Altintolay 125 

Altir 62, 65 , 106, 108, 143, 144, 147, 148, 
150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 
162, 167, 169, 171, 173, 177 

Alur beyi 152, 157, 162 
Altir boyu 65 , 106, 108 
Altirlar 145, 158 
Altirhk Knyazlar 158 
Altirlik Kongor Tarhan Yayzan 152 
Altisar 66, 84, 92 , 103, 143, 145, 150, 153, 

154, 158, 159, 161, 166, 169, 170, 176, 177 

Altisarbeg 103 
Amil 123 
Amirsana 118, 119, 1 2 0 
Amirsaran 1 1 8 
Amirsarig 118 

Amursana 26 , 118, 120, 121, 129 
Anda? 9 6 
Angara 39, 131, 132, 135, 142, 166 
Am irmagi 143 
Ankaramiiren 131 

Ankela 136, 142 
Anzas 3 6 
Appah Aso^akov 129 
Aprey Qayzan 89 
Aprey<;ayzan 16, 8 9 
Apun 125, 126 
Apun Kartin 125 
Araa 168 
Araha$ 156 
Arancama 164 
Arancamani 163 
Arbat 59, 176 
Arga 48 , 116 
Argila 73 

Arigbuga 136, 137 
Anhpay 23 , 29 , 62, 89, 90 , 91 
Arihpaytayci 23 , 29 , 89, 90 , 91 
Anhpaytayci 89 , 90 , 91 
Arin 17, 33, 143, 174 

Arinler 17, 20 , 33, 56, 57 , 155, 156, 166, 174 
Arino-Veslovskiy 174 
Arino-Yastin 174 

Arinski 175 
Ari$tay 4 4 
Ari$tayevler 44 , 169 

Ariy-iskit 33 
Ar?an 125 
Ar$upov 175 

Asilbay 62, 6 3 

Askatf 175 
Askiz 44 , 46, 50, 59, 63, 65 , 66, 88, 108, 120, 

129, 164, 165, 175, 176 
A$ebagat 166 
Aydarahmatir 101 
Aykan Yuruktu Ka$ka 153 
Aykanyuruktu 103 
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Aynakov 177 
Ayo? 44, 91 , 9 2 
Ayo$inler 4 4 
Ayrankol 3 4 
Ayuci 92, 169 
Az 181 

B. Baiter 2 8 
В. i. Tatarinsev 107 
B. i. Tatarintsev 140 
В. K. Yakovlev 2 8 
B. Sinyavin 166 
Baarin 134 

Baatir 89, 94 , 95 , 96 , 154 
Baatirfayzan 16 
Ba?ath 113 
Bahadir Kontay$a 153 

Bahcunu 135 
Bah?i 103, 152 
Bait 133 
Balaurnan 135 
Baracul 5 4 
Barbakov 177 
Bar<;ik Magnay Ka$ka 153 
Bargucin Tokum 134 
Barhun 133 
barman 8 0 
Barsbeg 77 , 78 , 81 , 103 
Basmillar 36 . 179 
Ba$cigi 133 
Ba$kaus 107 
Ba$kirlar 91 

Bati Mogol Oyratlari 160 
Batir Kotay$a 1 6 0 
Batirkontay$a 161 
Bati-Sayan 142 
Bator Hon Tayzi 160 
Batumunke 158 
Bayalik 139 
Bayat 169 
Bayda$ev 177 
Bayd61ev 3 5 
Bayin 125 

Baykal 38, 45 , 166, 187 
Baytuhan 161 
Bazinli 6 6 

Bediyhem 171 
Beldir 176 
Belter 167 

Beltir 13, 16, 23 , 28, 58, 59 , 60 , 61, 108, 144, 
156, 167, 172, 176, 177 

Beltire 168 
Beltirler 53 , 59, 60, 68. 162, 166, 171, 172, 

176 
Belyo 77 
Bengu Ta$ 120 
Berhotom 5 8 
BeyazHan 32 , 113, 127 
Biltir 168 

Biryusin 53, 58, 64, 68, 120, 167, 176, 177 
Biryusinler 53, 64, 120, 176 
Biy nehri 3 7 , 59 
Biyhem 171 . 
Bogdi Han 170 
Bogoci 170 

Bohtin 144 
Bohtinski 174 
Bol$ebaykotovski 170, 175 

Boragul 134 
Boragulnoyan 134 
Borus 73, 7 4 
Borus (Hanpurgus) 73 
Bo$ohtu 106, 145, 149, 161, 162 

botko 78, 79 , 147 
Boto 126, 165 
Boyar 103 
Boz kurt 7 6 
B6c6ndeyev 4 4 
Bruski$tim 176 

Brutgeri 157 
Budda brahmam 8 0 
Budizm 80, 148 
Buga<;ev 144 
Buga?eyev 175 

Bugu^eyev 175 
Buguene 6 8 
Bugus 144 
Bukra 133 
Burhanhaldun 139 

Burin 172, 173 
Burna§ev 1 1 5 

Burnt 20 , 54 , 55, 56, 78, 141, 150, 157, 168 
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Bury a tea 3 4 
Buryatlar 120, 158, 166 
Buyrat 133 
Buyuruk 132 
Buzim 174 
Biiyiik Arbat 94 
Biiyiik Hongoray 51 
Byuryut 2 0 

Ca(in 135 
Castar 167 
Ceba$ 143, 172 
Cediger 5 8 
Ceek 135 

Cengiz Han 89, 133, 134, 135, 150 
Co?i 133, 134 
Cdti 133 
Cucanlar 179 
Cuci Han 135, 137 
Cungar 57, 103, 104, 105, 106, 112, 114, 117, 

120, 145, 148, 152, 156, 157 , 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 169, 170, 171 

Cungar Beyligi 152 

Cungar Hani 37, 103, 106, 145, 160, 162 
Cungar Hanligi 103, 112, 117, 121, 148, 153, 

154, 159, 160, 162, 172, 173 
Cungarlar 49 , 51, 141, 145, 154, 156, 161, 

166, 173 

Cungarya 15, 28 , 52, 53, 60, 6 7 , 105, 106, 
108, 111, 112, 114, 116, 120, 121, 122, 
132, 141, 144, 148, 157, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 168, 169, 172, 179 

Caa tastar 4 2 
Caahami 81 
gabacah 44 
Cabicah 4 5 
Cabicak 8 5 
Cabinday 44, 45, 85, 102 
Cabinovlar 103, 169 
Cagbanday 6 0 
Cagun 103, 169 
Calbart 50, 79, 8 0 
Caldonlar 107 
galum nehri 135 
Canarhus 17, 2 7 , 2 9 

ganarhus'un Hammimn Agid) 17, 2 9 
ganarjus 2 8 
Canday 61 
Cangitket 39 
Qani golii 53 
ganistay 61 
Canitket 39 
Qapa 2 8 
g a r Aleksandr 125 
Cathan 54, 107 
Qathanplar 2 2 
g a u r a ? 97 
Qaylarig 110 
Cayli$ Tangitov 165 
?ayzan 104, 126, 172 
Qayzan^ooh 16 
Cayzang 99 
Qayzanlar 149, 153 
Qazi Hogray 141 
gazoollar 152 
Qebofak 61 
Qe^ek 38, 8 0 
Cediger 58 
getubur 156 
gidiber 58 
Cik 59, 151 

g in 32 , 4 0 , 4 1 , 5 7 , 6 0 , 8 1 , 117, 118, 119, 121, 
136, 137, 139, 148, 152, 160, 163, 168, 
169, 170, 171, 181 

g in (Hidat Han) 6 0 
Cin imparatorlugu 106 
Qinliler 117, 118, 139 
Cinos 133 
Qir tunugu 6 5 
Cirilgen 116 
girke 125 

gis tar 61, 62 , 144, 156 
fiti his 4 4 
giti Piiiir 58 
git i Sanghis 66 
gitihis 73 
gitipuur 108 

gjurhehusotayki Sirsizlerin 138 
gociyev 65 
g o d a 18, 57 
g o e s nehri 97 
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Qoonmoyun 4 6 
Cufvara 61 
Qudanga§ev 6 5 
Qui 4 6 

Culum 33, 36 , 39, 43 , 45 , 53, 54, 101, 114, 
115, 116, 142, 143, 158, 167, 177 

Culumlar 42 
Qulum-Yenisey 91 
Qulun irmagi 155 
Culu^man 106, 107, 162 

D. A. Klements 2 0 
D. Karatanov 128 
D. Messersimidt 166 
D. S. Cankov 2 2 
D. Vasilyev Onlo 52 
Dagli §orya 107 
Davatsi 121 
Dayan Han 158 
Debet 5 4 

Deli Petro 119 
Denis ivanovif p t e r i n 124 
Derbet 46 , 54, 57 , 85, 86, 90 , 169 
Derbetiya 49 , 5 4 
Dinlinler 32 
Dogu Sayan 38 , 39, 131, 166 
Dogu Sayanlar 39 , 131 
Dogu Tiirkistan 19, 182 
Dokuz ko$eli Han Altay 51 
Dokuz K6$eli Hooray Ulkesi 51 
Dongur 172 
Doybu 9 7 

Dort Ko$eli Hooray Ulkesi 51 
Duhar 164 
Dun irka Matur 154 
Durbulcen 169 
Dzasahtu Hanhgi 160 
Dzasaktu 158, 169, 170, 171 
Dzasaktu hanlik 158 
Dzasaktuhan 169, 170 

Efik 167 
Edi 133 
Elighayf liar 2 5 
Efim Katanov 129 
Emel nehri 114, 165 

Emelgol 163, 166, 169 
Epfeley 81 
Epfeleytahsil 81 
Erba nehri 41 
Erti? 20, 53, 114, 168 
Es nehri 64 , 83 
Etberio 167 
Eyzan Abo 164 
Ezelki 16, 97 , 107 
Ezer beyi 162 
Ezerler 143, 150, 155, 166 
F. Ya. Kon 2 0 
Fin-Ugor 3 2 
Fuyu 168, 169 

G. E. Grumm-Grcimaylo 171 
G. F. Miller 17, 54, 56, 164 
G. i. Spasskiy 18 

G. K. Kopkoyev 168 
G.F. Miiller 146, 150 
Gagameyster 164 
Galdan Bo?ohtu 145, 149, 162 
Galdanbo$ohtu 106, 162 
Galdanbo$oktu Han 105 
Galdanseren 120, 121 
Gaphin 168 
Gasanbegogli 127 
Genden Dayci 158 
Gendun Daycin 170 
Gendundaypn 158 
Goldonbo$ohtu 161 
GSktann 32 , 42, 65, 75, 8 8 
Gokturk Kaganligi 58, 77 , 81 
Gol tanrisi 7 5 
Grek 147 

Grigoriy Utifugafev 126 
Gun Bubey 166, 170, 171 
Gunbubey 158, 160 
Gurbanka$ka 168 
Guyukhan 135 

Giiney Sibirya 5, 17, 39, 40 , 42 , 44, 57 , 95, 96 , 
98, 105, 112, 116, 117, 140, 152, 153, 154, 
156, 161, 163, 169, 178, 180 

Giiney Slavyanlar 2 5 

Haas 38, 53, 54, 57, 156, 173 
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Habhanas 133 
Hagdigas 112 
Hahpan 111 

Hakas Qonnin Nimahtan 22 , PB 3 0 
Hakas Efsaneleri ve Masallan 2 9 
Hakas folkloru 23 , 28, 54 , 56, 68 , 96 , 122 
Hakas Halk Masallan 2 8 
Hakas Miizikl Yaraticiligi 29 
Hakas §iirleri Antolojisi 2 9 
Hakaslar 13, 16, 17, 19, 25 , 31, 32 , 33 , 34, 35 , 

36 , 37 , 39 , 40, 41 , 49, 50, 51, 52 , 65 , 69, 71, 

72, 75, 78, 79, 81, 85, 87 , 89 , 94 , 97 , 100, 
102 , 107, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 
120, 121, 124, 125, 127, 129, 149, 152, 
157 , 164, 177, 180, 190 

Hakas-Minusin 23 , 28 , 31, 32, 36 , 37 , 38, 39 , 
40 , 42 , 45 , 49 , 52, 57, 69, 7 6 , 1 1 2 , 1 1 7 , 1 2 6 , 
127 , 136, 140, 142, 162, 173 

Hakas-Orus Tarihiy-etnografiyalik sozdugti 15 
Hakasskoye Narodnoye Poeti?eskoye 

Tvor?estbo 23 
Hakasya 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21 , 22 , 28 , 29 , 

31 , 41 , 43 , 44, 53, 54, 56, 57 , 60, 61, 62, 69 , 

73 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 8 , 8 9 , 9 2 , 9 7 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 , 
103 , 104, 108, 114, 116, 119, 122, 127 , 
140, 142, 143, 147, 148, 149, 154, 168, 
1 7 3 , 1 7 5 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 5 , 186, 187, 188, 189 

Hakasya Ulkesinden Gelen Dii$manlar 54 
Halar 36, 55, 56, 156 
Hal^angmis 95, 9 6 
Haldama 26 , 118, 119, 1 2 0 
Halhamogol 169 
Haltuygak 95 , 9 6 
Hamhazi 71, 72 
Hamih Hogray 141 
Hanas 110, 133, 138 
Hanaspay 110 
Hangis 84 
Hanhas 133, 134 
Hanhirgiz 166 
Hanhis 6 6 
Hanimtashil 99 , 100 

Hankireti 73 
Hanoligtag 101 
Hanonbiyah 60, 61, 62 
H a n s i n 6 0 , 94, 95 , 119 

Hansuna 26, 118 
Hantegir 59, 72, 171 
Hantengir 60, 61 
Hantengri 74 

Hanzabeg 16, 17, 18, 20 , 28 , 112, 113, 114, 
115, 116, 117 

HanzaBih 2 0 
Hanza<;ak Uhanakov 115 
hanzade 86, 87 , 90 , 142 
Hanzapig monu su 116 
Hanzapipo 1 1 5 
Hao-li 137 
Haphana 167 

Haphina 61, 144, 151, 156 
Hapkin 168 
Наг Hirgis 169 
Hara Qerkes 127 
Hara Mogol Piltiri 176 
Haraanalg 86 
Haragslar 94, 9 5 

Hara<;istar 9 4 
Haraflar 149, 150, 157 
hara?ooh 16, 122, 124, 126, 129 
Hara<;oohlar 16, 122, 124, 129 
Haragaybaatir 94, 9 5 

HaraHaas 3 8 
Harahirgis 4 4 

Harakdl 34, 35, 77 
Haramaha^i 4 8 
Haramatir 101 

Haramotegey 110, 111, 112 
Haramotegeyge 110 
Haran 98 , 9 9 
Harangir 171 

Harasarbi 9 0 
Harasang 38 , 8 0 
Haratas 72, 7 6 
Haratay 54, 77 
Harga 64 , 156 
Harool 125 
Hart 125 
Harti 125, 126 
Hasha 20 , 54, 55, 56 , 150, 151 
Hasha Sodk 150, 151 
Hasharhk 34, 3 5 
Hashihufas 16 
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Ha$hahirgis 4 4 
Ha?halar 3 6 
Hatanalp 8 8 
Hatig Aastan 93 
Hatigtimir 119, 121 
Hatjmah 112 
Hayp Katun^a 2 7 
Haydinglar 8 6 
Haydmlar 122, 175 
Haydu 137, 138 
Haydu Han 137 
Haygin 156 
Hayinirgen 3 4 
Hayir 122 
Hayirgas 86 
Hayistag 116 
Hayton 143 
Hicinay 4 4 
Hicinayevler 4 4 
Hilga Kartin 1 2 5 
Hirgazi 4 2 v 

Hirgis 16, 40 , 41 , 42, 43, 44 , 45 , 46, 48, 
57, 109, 120, 140, 147, 164, 165, 168 

Hirgis kodrezi 4 3 
Hirgis Koobi 41 
Hirgis Ko$ken Hoi 165 
Hirgis Si han §ol 165 
Hirgis Sookteri 40 , 4 8 
Hirgis Sodktdrii 4 5 
Hirgis sunezi 4 0 
Hirgis tarlaglari 41 
Hirgis tastan 41 
Hirgis Ta$lan 164 
Hirgis uzangan fir 41 
Hirgishan 41 

Hirgishooray 54, 108, 140 
Hirgistar 4 4 
Hirgistin togis mun hooray ?oni 4 5 
Hinmbay 91 , 9 2 
Hirimhirgis 9 2 
Hirlancikharih 9 6 
His Koze 72 
Histayah 61 
Hiy 64, 9 6 

Hiylar 9 5 
Hizilah 53, 66 

Hizilful 124 
Hizilhaya 45 , 49, 72, 97 , 111, 156 
Hizilsagay 110 
Hobiy 22 , 64 , 96, 120, 156 
Hobiyadas 96 , 9 7 
Holakiris 64, 65, 96, 97 
Holiyer 133 
Holop 153 
Homfubeg 103 
Homdicul 124 
Homeey 107 
Hongor 45 , 48 , 51, 140, 143, 148, 149, 151 
Hongoray 45 , 46 , 48, 49, 50, 51, 52 , 54, 55, 

58 , 59, 60, 62, 67 , 68, 71, 73, 75, 76, 77 , 78, 
86, 87, 88, 89, 90 , 91, 92 , 93 , 95, 97 , 98, 99, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 116, 117, 120, 125, 126, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 
177, 178, 180, 181 

Hongoraylar 49 

Hongorlar 45 , 46, 48, 49 , 50, 162 
Hongorlu Motorlar 151 
Hontayci 118, 119, 120, 121 
Hoorabeg 45, 46, 47, 53 
Hoorattashil 91 

Hooray 14, 16, 45 , 46, 48 , 49 , 50, 51, 52, 53 . 
140, 151, 177, 180, 181 

Hooray Connin Torelleri 2 0 
Hooray Connin Torelleri 17, 2 7 , 190 
Hooray kami 50 
Hooray Ко? Azii 49 , 177 
Hoorgistashil 9 6 
Hora Pastar 51 
Horalar 177 
Horay 140 
Н о ф 132, 133 
Horfin 102, 103, 164 
Hordingas 89 , 9 8 
Hordingasbaatir 89 
Hos Hulah 9 8 
Hoshar 60, 61 
-loton 54 
loyan 33, 3 4 
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Hoyanlar 33, 3 4 
Hoygat 3 4 
Hoyin Uryanka 3 4 
Hozan Tos 5 5 
Hozanahhis 4 9 
Hozanhis 5 5 
Hozonlar 153 
Huba<;ar 123 
Huban 7 8 
Hubasol 91 
Hubayhus 74, 7 5 
Hucas itpalinov 128 
Hulahpay 98 , 100 
Hulatay 77 
Huldar 153 
Humtigey 33 , 53, 56 
Hunlar 117, 179 
Hunli 121 
Hunlalar 39 
Hurguntayci 86, 8 7 
Hurguntayfi 87 
Hurhud 166 
Hurhun 78, 86 
Hurtuyah Coll 7 2 
Hurtuyahtas 71, 7 2 
Huruldayfayzang 9 8 
Huyah 9 6 
Huziinlii Dag 54 
Hyagas 142, 144, 152, 180 
I. E. Fi$er 17, 150 

I. F. Spirin 2 3 
G. Gmelin 17, 87 
I. Georgi 150 
i. Larionov 115 
1. Nikolay 127 
I. Pestov 107, 163, 170, 171 
I. V. Kokov 23 
i.R Kuznetsov 150 
ibder 146 
ibeke 15, 16 
ibeke^ooh 15, 16 
ibeldik 125 

Ifeg 156 
ifegeler 5 8 
i?eney Mergen 153, 156 

i?ig 168 
inal 133 
iney nehri 110 
ineyhuyuzi 110 
ineytas 4 4 
Ingarov 175 
Intigirov 171 
irdentay?a 158 
irgegit 39, 101 
irget 167 

irgit 18, 39, 110, 111, 144, 156 
Irkutskili 166 
Irmiool 109 
irsulan 26 , 118 
irti? 133, 165 
irtohfin 16 
i r tohpn 24, 25 , 28 , 54, 55, 56, 75, 76 , 77 , 78 , 

81 
Isar 143, 145, 153, 154, 155, 156, 160, 173, 

174, 175 
Iskitler 33, 3 9 
istiga$ 3 4 
it sakal 36 
iyas nehri 173 

iyus 33 , 34, 41, 44, 45 , 46 , 49, 52, 53, 55, 56 , 
66, 68, 76, 77 , 78, 83, 89, 9 8 , 1 0 0 , 112, 116, 
143, 150, 153, 165, 167, 173, 177 

iyussagay 110 
izentayci Poytan 161 
izentay$i 103 
Izihat 7 8 
Izihlar 8 6 

Izihtag 56, 61 , 77, 89 
Iziktas 71 
Izir 56 
Izirki^i 56 

К. M. Pata?akov 22, 23 
Kabirza nehri 120 
Ka?a 17, 44, 46, 53, 56, 62, 83, 128, 136, 143, 

166, 176 
Ka?a nehri 53, 56 
Kacjak Hu?as 127, 129 
Ka^in 16, 44 , 53, 57 , 68 , 123, 124, 125, 126, 

155, 159, 173, 174, 175, 178 
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Kapnler 12, 19, 53, 56, 57, . 66, 67 , 68, 
173, 174, 175 

Kafinliler 174 
Kafkaslilar 127 
Kai? 116 
Kaksat 2 0 

Kalmak 98 , 99 , 114, 120, 141, 142, 148, 

163, 164, 165, 168 
Kalmak Yen 98 , 162, 164, 165 
Kalmak-Kirgizlar 169 
Kalmaklar 77, 100, 141, 160, 167 
Kalmakstan 169 
Kaltar 109 
Kamala 139 
Kamasin 155, 174, 175 
Kami$ta 41 
Kan 106 

Kanka Qudaga?ev 119 
Kanyak barikati 1 0 5 
Kanza<;a<;ko 115 
Kanza^ak 114, 115, 116 
Kara Hirgis 57 
Kara Hitaylar 182 
Kara Kirgiz 169 
Kara Kirgizlar 19* 
Kara^ooh 126 
Karagastar 38 
Karagulu 117 

Karaiyus 34, 48 , 74, 77 , 99, 100, 126, 
151 

Karakurum 136, 138, 139 
Karapaar 92 , 9 3 
Karasug 69 
Karatut 135 
Karaul 173 
Kar^ukur 135 
Kari Abi$ka 17 
Karluklar 35, 179 
Kartinler 126 

Ka$ka 54, 55, 103, 140, 153 
Ka$ka At 5 4 
Kat^a 84 

Kayakli Turkleri 3 7 
Kaylas 74 

Kayni Ub<;uga<;evler 126 
Kazaklar 91 , 94 , 165, 168 

i, Kazanov 176, 177 
Kazimbekovlar 127 
Kazir 75, 92 , 123, 151, 175 
Kazna?ak 114, 115 
Kaznatpak Uhanakov 115 
Kempk 131, 171 

, Kem-kemciut 131, 132, 134, 135, 136, 139 
Kemsug 86 
Kenduk 61 

Kereit 139, 143, 148, 150 
Kereyler 89, 135, 140, 143, 147, 150, 158 
Kerimtag 73 
Kersagal 37 
Kerso Bahadir 154 
Kerulen 139 

Ket 39 
Kibenbaatir 9 6 
Kicin 63, 64 , 156 
Kicinayev 2 7 
Kikas 132 

Kindirek 118, 119, 122 
Kinges 58 

Kip<;ooh 15, 16; 19, 22, 24 , 27 , 28, 29 , 108 
Kip^oohlar 19, 24, 29 
Kirbi 22 , 109 
Kirbiool 109 
Kirbits padi$ahi 142 
Kirginek 63 

», Kirgis 18, 156 

Kirgiz Devri 40, 42 , 4 5 
Kirgiz Kaganligi 81, 104, 147, 154, 166, 181, 

182 
Kirgiz ta$lari 85 
Kirgiz Yeri 104, 106, 107, 114, 117, 132, 140, 

142, 145, 151, 156, 157, 161, 163, 164, 

166, 167, 170, 173, 181 
Kirgiz ezerler 57 
Kirgizka (Hirgis?ul) 142 
kirk kiz 4 0 
Kirsagallar 3 6 

Kistim 21, 149 
ki?tim 144, 150, 155, 156, 158, 174 
Ki$timlar 149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 

167, 170, 171, 173, 176, 180 
Ki$tim$u$lar 166 

Kito Dobrov 126 
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Kiya 143 
Kiya nehri 7 7 
Kizas 3 6 
Kizeltashil 112, 116 

Kizil 16, 18, 19, 42 , 49 , 55, 66 , 68 , 89, 96 , 
107, 114, 120, 126, 128, 143, 158, 168, 
176, 177, 178, 189 

Kizil Bozkir Meclisi 126 
Kizil ta? 9 6 
Kizil Tatarlar 18 

Kizillar 12, 44 , 53, 66 , 67 , 68, 112, 114, 177 
Kizir 92 , 123, 175 
Kizir nehri 9 2 
Klifin Ko$icx;i 161 

K n e z 6 0 , 61, 104, 114, 117 , 119, 121 

Kobirzi 165 
Koburza 165 

Kofabay 103 
Kofebay Baturev 153 
Ko«;in 52, 143 
Kofin Samar Ar$anov 5 2 
Kodis ile C»bis 101 
Kokovlar 7 8 

Kolski 175 

Kolsli 175 
Komasin 143 
Kondom 114, 144, 148, 167, 1 7 6 
Kondon 155, 156, 165 

Kongaray 4 5 
Kongiray-Sagay 107 

Konguray 45 , 104, 140, 141 
Kontay$a 45 , 46 , 112, 118, 153, 159, 160, 

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 , 1 7 0 
Kontay$i 103, 105, 114, 160, 162, 165 
Konza 115, 168 
Kopeni 143 
Kornasham 144 
Kornasski 175 
Kosogol 171 
Ko$eufi 154 
Ko?kulak 9 8 
Kotyanhan 84 
Koyak 170 
Koyakski 175 

Koybal 13, 21 , 42, 53, 57 , 68 , 86 , 92, 123, 

127, 144, 165, 170, 171, 175, 178 

Koyballar 21, 53, 57 , 68 , 165, 175 . 

Koyballar (Tuba) Hakas-Minusin 57 

Koypen 143 
Kobirfin his 16 

Kofebay 103, 117 
kofim han 84 
Kogmen 143 

Kok Puga Tas 67 
Kokotay 74, 75, 81 
Koksa (Kok Su) 67 
Koktasa 8 6 
Kormeges 82, 83 
Kormeges Madar 8 2 
Kostiik 6 6 
Koten han 15, 24 , 28 , 29 , 51, 82, 83 , 8 4 
Koypen tashil 143 
Krasnoyar 103, 104, 127 
Krasnoyarsk PB 30, 33 , 41 , 53, 57 , 105, 106, 

141, 143, 148, 158, 161, 162, 163, 164, 
165, 169, 170, 173, 174, 184, 186 

Krasnoyarsk! 17, 113, 150, 161, 175 
Krasnoyarsk-Kan<;ilarya 164 
Kris Botanakov 126 
Krassu 156 
Kubanov 173 
Kubilay 136, 137 , 138 
Kufelay 114, 115, 167 
Ku?elay Taybukinler 115 
Ku<;elayka 115 
Kucelayko 115 
Kula 114 
Kumus kiris 97 
Kunutag 67, 85 , 8 8 
Kunya 85, 87 , 88, 9 0 
Kurban Ka$ka 153 
Kurgan 33 
Kurgusul (Hirgisful) 142 
Kurikan 132 
Kurtka yolu 72 
Kuske 125 

Kuzey Altay 37, 57 , 58, 61 , 62, 144 
Kuzey Altaylilar 4 2 
Kuznek Ala Dagi 128 
Kuznesk 60, 62, 63 , 64 , 65, 66, 68, 77, 9 7 , 99 , 

100, 105, 111, 112, 119 
Kuznesk Ala Dagi 63 , 64 , 6 8 



Kuznetsk 49, 50, 143, 144, 156, 162, 163, 
168, 169, 172, 173, 176, 177, 192 

Kuznetsk Ala Dagi 4 9 
Kuznetsk Aladagi 143, 144, 176 
Kuznetski 163, 166, 167, 168, 170 
kiiren?i 3 7 
kiirengi 3 7 
Kiirengler 37 
Kiirgendegi Qon 31 
Kyahta 60, 112, 158, 171, 180 

L. P. Potapov 23, 106, 150 
L. R. Kizlasov 152, 180 
L.R Kizlasov 150 
Laskan 116 
Lauzan Tay$i 141 
Len 61 
Lena 3 7 

Le$inler-Erenak 169 
Linbey 136, 139 
Locdantay$a 158 
Lodcantay$a 158, 159, 161 
Loucana 148 
Luvsan 158 

M. A. Kastren 17, 18 
M. A. Ungvitskaya 23, 24, 2 5 
M. i. Borgoyakov 22, 23 
M. R Gagarin 160 
Maganat foil 8 6 
Maktumsulu 8 7 
Mal?an hasha 55 
Malobaykotov 171 
Malobaykotovski 170, 175 
Mana 143, 174 
Manainey 110, 111 
Mancur 18, 23 , 57, 138, 141, 156, 168, 169 
Mancurya 18, 23 , 138, 168, 169 
Manditodo; 114 
Mangis 8 4 
Mangu 135 
Manit 44 , 194, 195 
Manit Hicinayeva 44 
Mano 143 
Manza 114 
Manzu Boydon 114 

Manzu Boydonov 114 
Mara^ilig 4 4 
Marapligtag 101 
Maryasovlar 46 
Masalci Hayci 108 
Ma?i Tarhan 152 
Matir Magnay Ka$ka 153 
Matke^ik 4 9 

Matur 23, 59 , 61, 63, 67, 94, 95 , 96, 154, 165, 
167, 176 

Matur nehri 23 , 59, 61, 95, 9 6 
Mavi boga 67 , 85 
Melet 53, 68, 143, 177 
Meletler 53 

Mergen 75, 86, 87, 103, 148, 152, 153, 156, 
162, 164, 165 

Mergentay$i 103 
Merkitler 135 
Minusin 13, 18, 19, 20 , 40 , 41 , 45 , 53, 126, 

131, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 
145, 146, 149, 150, 155, 178, 179, 180, 181 

Minusin Tatarlari 4 0 

Minusin Tatarlannin Ca$oo-turmu$u coniindo 
cxjerkter" 18 

Minusinli 21 , 150 
Misir 8 4 

Miyangas 60, 172 
Modarlar 82, 83, 144, 166 
Modon Hirgis 169 
Modor 156, 168 

Mogol hani 43, 49, 55, 74, 90, 92 , 94 , 95, 96, 
110, 1 1 2 

Mogol imparatorlugu 91 , 131, 135, 136, 144 
Mogolca 36, 41, 56, 150, 154, 156 
Mogol-Cungar 24, 51, 104, 181, 192 
Mogolistan 43, 49 , 53, 55, 58, 68 , 71, 72, 74, 

75, 86, 90 , 91, 108, 111, 119, 132, 137, 

139, 148, 157, 158, 169, 171, 173 
Mogollar 23, 35, 43, 49, 59, 60, 61 , 77, 84, 85, 

89, 93, 95 , 97, 106, 110, 132, 134, 139, 
140, 143, 145, 150, 151, 162, 176 

Mogol-Man?ur 156 
Mohsagallar 3 6 

Molah 172 
mongol 39 
Mongu$ 8 4 
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mool 3 9 
Moolhan 79, 80 , 101, 104 
Moskova 103, 119, 163 
Motor 144, 145, 151, 156, 160, 170, 171, 175 
Motorlor 156, 160, 170 
Mrass 114, 148, 176, 177 
Mrassu 63, 64 , 9 7 , 144, 165, 167 , 176 
Mudar 171 
Muklay 61 
Mun Qathan Tag 5 4 
Muna$ 125 
Mundukov 174 
Mungal Yeri 173 
Mungatkov 174 
Mungatov 173 
Munke Han 135, 136 
Munkur Hitnani 135 
Muntukov 174 
Murad Aci 73 
Murassu 165 
Musmallar 3 6 

N. A. Alekseyev 3 4 
N. A. Kostrov 18 
N. F. Katanov 17, 19, 28 , 57 
N. Kozmin 21 , 141, 150, 151 
N. Kuzmin Yerenakbeg 105 
N. M. Ulturga?ev 23 
N. N. Kozmin 21 
N. P Direnkova 2 2 
N. R Katanov 5 0 
N. S. §ukin 18 
N. S. Tene?ev 23 
N. V. Amzarakov 2 3 
N. Y. Bifurin 160 
N. Ye. Custeyev 2 7 
Nair Tbkbeijekov 172 

Naya 134 
Nayan 138 
Naymanlar 131, 132, 133 
Nemek 120, 151 
Nijneudinsk 105 
Nikolay Fedorovi? Katanov 129 
Ninya 44, 58, 63 , 161, 163 
Niskemoyun 4 6 
N o m q 149, 151 

Nonahtay 44 
Nonahtayevler 4 4 
Nuh Tufani 58 . 64, 68, 73 
Nyukpey 61 

О Hogray 141 
Obdutlar 175 
obeke 16, 189 
Ocagas 5 8 
Ocenbeg'in Haniminin Agidi 2 9 
Oglahti 41, 74, 78, 85, 86, 122 
Oglahti dagi 41 
Ogur 143 
Ohsaadah 9 6 

Ojenbeg 49, 54, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 
1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 

OjyanBih 2 0 

Olaganiistii Masalin Tarihi Damarlari 2 6 
Olbezekmatir 101 
Oltir 143, 168 

Omboerde 158 
Omboerdeni 158 
Omski 119 
Onlo 52, 98, 99 , 126 
Onlohaya 9 8 
Onon 139 
Ordit 175 
Ordut 139 
Orengay 157 
Orgiliginek 74, 7 5 
Orion 7 5 
Oris Han 60 
Orlan 78 
Orman Kirgizi 169 
Orta Yenisey 13, 31, 32, 33, 40, 43 , 44, 45 , 49 , 

50, 51, 52, 68, 69 , 73, 74, 90, 94, 97 , 101, 
122, 139, 140, 142, 144, 145, 148, 151, 
162, 179, 180 

Ospabeg 100 
Ostighir 48 
Oya nehri 171 

Oyrat 15, 26 , 49, 54, 57 , 112, 114, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 125, 139, 140, 153, 
162, 169 

Oyrat Devleti 119, 121, 125 
Oyrat Han 60, 122 
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Oyrat hani 112, 114, 120, 121 
Oyratlar 46 , 117, 119, 120, 139, 161 
Oyrot 28, 46 , 133 
Oyrot Devleti 4 5 
O z o p l l O , 147 

Ocenbeg 15, 19, 20, 2 8 
Ocenbeg'in Haniminin Agidi 16 
Ofenpighayazi 101 
Ogedey 135 
Olebekdigin 133 
Olengsin 110 

R A. Domojakov 27 , 29 
R A. Troyakov 22, 25 , 26 , 2 9 
R Cebodayev 2 7 
R Petrov 115 
R V. Kurbijekov 2 5 
R Ye. Ostrovskih 2 0 
Paaday 4 4 
Padintashil 6 5 
Raga 125 

Paganbeg 123, 124 
Paganbeg K6becikov 123 
Pahta 16, 24 , 27 , 41, 86, 8 7 , 125 
Palaban 32, 8 0 
Palabanham 8 0 
Palabar 8 0 
Palagirham 8 0 
Palagir-Ham 8 0 
Palamorkam 3 8 , 1 1 1 
Palbinsug 6 6 
Paramonhom 8 0 
Paratan 54, 169 
Paratanlar 5 4 
Pars 78 , 134 
Parut boyu 157 
Pastag 9 4 
Pastir Beg 77 
Pastizibaldizi 8 6 
Payanhis 16, 56, 77, 78, 81 
Payapun 16 
Payarig 6 2 
Petr 125 
Pigto^ak 16 

Piltir 23 , 59 , 168, 176, 183 

Piras 123 
Pispiyah 60, 61, 62 
Podjanday 4 4 
Polfek 79, 8 0 
Pol?ektat 79 
Polyaldar 127 
Poracak 5 4 
Porahazra 78, 79 
Poyzim Iziktag 73 
Puga 67 , 68, 81, 85, 192 
'ugatas 8 5 

Pugdurhami 81 
Pulanas^an 4 5 
Pulgoshomi 81 
Pustashil 96 
Puyal 4 4 

Romeo ve Juliet 87 

Rus padi$ahi 119 

Rusya 13, 1 4 , 1 6 , 44, 48 , 52, 60, 98 , 100, 102, 
104, 105, 112, 119, 121, 142, 144, 155, 
158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 168, 
171, 173, 178, 180 

S. D. Maynaga$ev 21 
S. G. KIya$torniy 132 
S. i. Vayn$teynler 171 
S. R Kadi?ev 25 , 27 
S. S. Surakov 5 0 
S. V. B a h r a i n 141 
Saarpaar 109 
Saartag 89, 90, 128 
Saashan^ayzan 108 
Sabinatashil 64, 6 5 
Sagal 36, 37 , 118, 119 

Sagay 13, 16, 18, 19, 22, 44 , 50, 57 , 58, 68, 
72, 118, 120, 128, 144, 167, 168, 171, 172, 
175, 176, 177, 178 

Sagayah 53 

Sagaylar 12, 18, 19, 44 , 53, 58, 66, 67 , 68, 

110, 175, 176 
Sagirhaya 42, 8 5 
Sah^ah 59 
Sahsaar 4 4 
Sain 156, 167 
Sakil 114 
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Sancinsenge 158 
Sandik 164 
Sandir 168 
Sanzar 123 
Saraskdl 8 4 
Sardiganovlar 177 
San Kirgiz 169 
Sanghaya 67 

Sanglar 58, 79, 144, 1 5 6 , 1 6 7 
Sangsoyan 6 5 
Santkan Sobin 159 

Sarlin Biko 17 
Sart 56, 72 
Sartagul 5 6 
Sart ah 56 
sartak 72 

Sartakbay 71 , 72, 81 
Sayan 34, 37 , 44 , 49 , 58, 59, 60 , 61 , 64, 65 , 

68, 71, 73, 76, 83 , 90 , 92 , 93 , 1 0 6 , 1 4 4 , 1 6 5 , 
166, 167, 171 

Sayan daglan 3 7 

Sayan-Altay 19, 22 , 26 , 34, 35, 37 , 39 , 40, 41 , 
43 , 45 , 50, 54, 57 , 60, 68, 71, 72, 73, 74, 81 , 
85, 97 , 107, 113, 117, 118, 120, 121, 131, 
134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 
154, 158, 160, 163, 168, 181, 186 

Sayanlar 143, 145 
Sayanogorsk 72, 7 6 
Sayin 64, 6 5 
Sayn Hirgis 169 
Sebdencab 168 
Seeren efsanesi 4 4 
Seet 39 , 83 
Selenga 131, 139 
Sendre 126 
Sengetay?i 117, 160 
Sengetayza 105 
Senyavin 62 , 63 
Setsenhan 169 
Sevanrabdan 112, 120 
Shakespeare 87 
Siba 2 8 
Sibdey 2 4 
Sibdeyek 2 8 
Sibe 24 , 28 , 7 8 
Sibefek 2 8 

Sibicin 6 5 
Sibicinler 65 
Sibir 133 

Sibir Hanligi 148, 157 
Sibir Kaganligi 9 8 

Sibirya 17, 19, 20, 26 , 32, 34 , 39 , 40, 42 , 44 , 
57 , 68 , 95, 96 , 98, 103, 105, 112, 116, 117, 
123, 124, 132, 135, 140, 145, 152, 153, 
154, 156, 157, 161, 163, 164, 167, 169, 
170, 173, 178, 180 

Sida 143, 144, 174 
Sigan Domojakov 2 0 
Sigda 49 , 109, 110, 111 
Sigda ile Sibi 111 
Sigda veSibi 109, 110 
Sigda ve Sibi 49 , 80, 110 
Sigimtahsil 111 
Sigla 2 8 
Silben 125 
Silbertag 80 

Siligool'un Haniminin Agidi 16 
Siliguul 98, 99 , 100, 126 
Siliguul Siveezi 9 8 
Sinszya 169 
Sir 90 , 100, 112 
Siriust 74 
Siveetag 4 5 
Siy 143 
Siyah Ba?lar 51 
Siyski 175 
Sobi Totukayev 159 
Sogdaymirgen 75 
Sohhi 56, 78 
Sohhilar 78 
Sokolova 14 
Solanmay 62 
Solbaniharahus 67 
Solbantag 45 , 4 6 
Soncor 165 
Sooltubi 3 5 
Sora 26, 122, 123 
Sorkay 125 

Sorkuktanibegi 135, 136 
Sortonkdl 4 5 
Sos nehri 42, 62, 63 
Soyan 34, 171 



Stieristerin 138 
su huru 41 
Su Tufanl 43, 73 
Sug Hahpinazi 61 
Sumekfin 4 7 
Sunamatir 27 , 2 8 
Sunumatir 118 
Suraska igerekov 114 
Surfazi 9 4 
Surhuyuh 29 , 109 
Surhuyuk 108 
Suyurgal 162 
Svalik 112, 116 
Syanhe 138 
Sytzyas 1 8 0 
Sziliszi 138 

$abin Dabaga 171, 172 
§abindabaga 171 
§alabolin 148 
$aman 32, 38 , 54 
$amanizm 14, 81, 148, 188 
§andi 105, 153, 162, 169 
§andi;ke 162 

§ap 41 , 93, 101, 102, 103, 107, 162 
$ar Hirgis 169 
§aradanov 175 
$erlu<;ak Ku^elayev 115 
$erstova 13 
§ipov 170, 175 
§irinsk 13 
§olo Mergen 162 
$oloy 158 
§oloyuba$i 158 
$or 13, 43 , 45 , 54, 62, 116, 147, 176, 177 
$or Folkloru 22 
§oriya 1 2 0 

$orlar 12, 42 , 53, 96, 113, 120, 140, 175 
Sorlomergen 148 
$ulbay 120 
$urluc;aklar 115 
§urlumergen 164 
$ust Tatarlari 115 
$ustar (§uy) 115 
§u$ boyu 114 
$u?tar 49 

§uy Tatarlan 114 

T. Abdirakunov 87 
T. Abdrakunov 41 
T. G. Tafeyeva 22, 2 9 
Taarbeg 98, 100, 116 
Taban 95, 128, 144, 156, 167, 168 
Tabat 59, 79, 80, 82, 83, 176 
Tabat nehri 79, 83 
Tabun 103, 153, 159, 160, 167 
Tabun Karagul 103 
Tabun Kofebayev 159, 160 
Tadar 5, 12, 14, 50, 53, 73, 1 1 3 , 1 2 1 , 1 2 9 , 151, 

180, 181, 184 
Tadar £oni 53 
Tadar ham 121 
Tadar Ulus 5 0 
Tadarlar 151, 180 
Tag Hahpinazi 61 
Tagar 32, 33, 40, 106 
Tagdagiaal 126 
Taghirgazi 42 
Tagnaiyus 101 
Tag Hogray 141 
Tain irki 153 
Tainirka 152, 157 
Talaa adira$mam 116 
Tangitbazurtay$a 108 
Tanmalik 116 
Tanri daglari 51 

Tanri Dagli 19, 40, 48 , 79, 84, 85, 87, 91 , 116 
Tantang Hamm 88 
Taptangtura 88 
Tar?a 34, 89 
tarfa ot 89 
Tar^ahis 89 
Tari;ahis Kirgicekbaatir 89 
Targicul 77 
Tarhan 152 
Tarkan 33 
Tarzanyayzan 103 
Tas 133 

Tas Miyangas 6 0 
Tasabi$ka 91 
Tashamatir 19, 24, 25 , 29 , 39 , 101 
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Ta$up 60, 61 , 62, 64, 76, 96 , 97 , 144, 165, 
167, 172, 176 

Tatarlar 12, 20 , 56, 84, 174 
Tatarov 78, 173, 174 
Tatarov nesli 78 
Tatimirke 15 
Tau$evler 56 
Tauyev 174 
Tayas 64, 156 
Tayci ut 131 
tayfi 87 , 118 
Tayga 66, 67 , 80, 122 
Tayimirke 108 
Tayimirkebeg 108 
Tay$a Bo$oktu Han 152 
Tebi$an 137 
Teencik 86, 87 
Tegirmenkol 112 
Tegrekkol 77 
Telengut Zaysani 168 
Telets 106, 144, 162 

Teleut 54, 57 , 84, 87 , 100, 114, 116, 155, 163, 
166, 168 

Teleutlar 54 , 87 , 116, 168 
Temirkiris 97 
Temucin 132, 133 
Tengis 171 
Tenirkdl 116 
Tenlek 133 
Tergekkdl 9 9 
Tetyugin 174 
Tigirkdl 116, 143 
Tigirparnu 109 
Tigirpurnu 108, 109 
Tik^eges 112 
Tile Hogray, 141 
Timur 133, 138, 139 
Tipsey 74, 7 6 
Tobol 121 
Tcx;ak 16, 126, 127 
To?ak Kpngarov 126, 127 
To^i 145 

Todo$ Cayzan 114 
Tofalar 38, 57 
Toganay 169 

Togis Pulunnig Toll Hooray 51 

Togisaas 89 
Tohtin 75, 76, 92, 9 3 
Tohtabiy 61 
Toktobiy 62, 63 
Toladay Qoni 31 
Tolay 50, 140 

Tolihooray Etnik-Politik ittifaki 52 
Toluy Han 135 
Tom 46 , 53, 63 , 68, 110, 112, .116, 128, 143, 

144, 165, 176, 177 
Tom boyu 66, 177 

Tom nehri 62 , 66, 81, 97 , 99 , 112, 116, 176, 
177 

Tom Sug 177 
Toma 3 9 
Tomks 170 
Tomlu 113, 167, 177 
Tomsaga 167 

Tomsagay 81, 110, 156, 175 
Tomsk 13, 26 , 105, 112, 114, 115, 149, 160, 

163, 168, 173, 183, 184, 185, 193 
Tomski 103, 107, 113, 115, 117, 155, 163, 

164, 167 
Tomzas 36 
Tonski 174 
Toodak 32 
Toolihooray 46 , 4 8 
Tooratki?in 110 
Torginciool 93 , 94 
Torgocak 69 
Torgout 54 
Torontoyhan 27 
Torosdabaga 171 
Totanmay 61, 62 
T616s 133 
Torbot 4 6 

T6rt Toluk Toolu Hooray 51 
T6rtdb6 4 6 
Tds 6 9 
Tdstiip 69 

Tsevan Rabdan 163, 164, 165, 168 
Tsevanrabdan 121 
Tsin 168 

Tsin imparatorlugu 168 
Tsyan 142 
Tsyanhe irmagi 142 
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Tszyegiiler 3 8 
Tuba 39 , 44 , 53, 57 , 142, 144, 148, 150, 158, 

159, 162, 165, 166, 167, 170, 171, 175 
TUbalar 57, 142, 144, 150, 153, 158, 166, 167, 

171, 175 
Hibin- te$kil 173 
Hibulah 53 
Tuhas 133 
Tuim nehri 4 4 
tulaga 51 

TUlcubay 85 , 86, 122 
Hiietu 137 
TUrna 3 9 

TUmat 34 , 39 , 131, 139, 140 
TUmat Cazi 3 4 
TUmatlar 35 , 134, 150 
TUmatlar sazi 3 4 
TUmzuh 53, 177 
TUnayran 8 2 
TUngunov 173 
TUnktemir Han 137 
TUnlik 135 
TUrabiy 61 
Hiraligaas 8 5 

TUran 39 , 44 , 74, 90 , 122, 126, 149, 156, 170, 

175 
TUrpanlar 7 4 
TUrsun ?azi 9 0 
TUrusbeg 6 0 
TUtuha 138 

TUva 37 , 45, 49 , 59, 60, 61 , 64, 65, 90 , 105, 
131, 132, 135, 136, 138, 139, 143, 145, 
151, 157, 158, 166, 168, 171 

TUvalar 172, 176 
TUvalilar 34, 3 6 
TUzlukdl 103 
Tiiktig Hogray 141 
Tiirkler 13, 34, 37 

Tiirk-Mogoi 26 , 32, 33 , 53, 54, 56, 72, 74, 84, 
98, 105, 119, 141 

Tiiriiskdbaatir 8 9 

U. N. Kirbijekova 2 2 
Uba$i 158 
Ucsumer 74 
Uge?ika$ka 140 

Ugumakov 174 
Ugumakovlar 174 
uh saadah 52 
Ukrayna 2 5 
Ulagac bey 146 
Ulagai; Ka?ke 154 
Ulen 49 , 51 
Ulennig Sin 51 
Ulennigsin 111 
Ulug Abam 59 
Ulug astan as polbasm 116 
Ulughem 171 
Unzen 102, 103, 165 
Unzentay$i 102 
Upsa 142, 144 
Ural 32 
Uranhay 156 
Urc;enov 175 
Urdut 140, 150 
Urganhay 156 
Urgu 89 
Urgun 170 
Ursut 133 
Uryanhanlar 160 ! 

Uryanhay 54, 141, 156, 157, 160, 167, 169 
Uryanhaylar 54, 141, 160 

Usa Yeri 4 0 
UstAbakan 126, 127 
Ustaprok Yangulov 2 7 
Ust?ul 129 
Ustfirkal 126, 127 
Ust-Kamenogorski 168 

Usuhan 138 
Uybat 42 , 78, 81, 92, 93, 110, 142, 144, 149, 

175 
Uygur Kaganhgi 36 
Uysaga 167 
Uytag 85, 9 0 
Uytag dagi 9 0 
Uyussagay 156 
Uzas 165 
Uzekov 173 
Uzum 8 5 

Ulgen 4 2 
Uttighaya 5 5 
iiiik 37 
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V. A. Aleksandrov 106 
V. i. Domojakov 2 2 
V. I. Kozlov 13 
V. I. Surikov 129 
V. M. Jirmunskiy 11 
V. Ogorodnikov 161 
V. Rubruk 145, 157 
V. Starkov 146 
V. V. Banold 13 
V. Vatin 150 

V. Ya. Butanayev 14, 15, 22 , 27 , 53, 1 8 0 
V. Ya. Kicinayeva 2 7 
V. Ya. Propp 11, 2 6 
V. Ye. Maynaga$eva 22 , 2 3 
V. Ye. Ugdijekov 2 3 
V.A. Vagin 11 
Verhotom Yen 176 
Verhotomlar 6 8 

Veslovskaya 174 
W. W. Radloff 18, 19, 2 7 , 28 , 40 , 57 

Y. i. Lindenau 17 
Yakutia 3 4 
Yard 170, 175 
Yarcin 1 7 0 
Yarga$in 174 
Yarin 144, 175 
Yarin (Carin) 174 
Yarinler 174 
Yastin 143, 156, 174 

Yastin 1 7 4 
Yastinler 156, 1 7 4 
Yay Sava$i Devri 51 
Yayzanbah$i 103, 152 
Yayzanka$ka 103 
Ye. K. Yakovlev 2 0 
Ye. M. Meletinskiy 11 
Ye. N. Kulaga$eva 27 
Yediorun 132 
Yeniseysk 105 

Yerenak 92 , 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 141, 148, 153, 154, 156, 161, 
162, 169 

Yerenak i§eyev 92 , 102, 108, 141, 161 
Yerenakbeg 101, 102, 103, 104, 105, 106 
Yeyzan Kenegey 161 
'uan 40, 136, 137, 138, 139, 140, 142 
uan$i 40, 140 

.'ujenye 2 8 
Yusyuy 142 
Yuta nehri 109 
Yuan hukiimdari 137 
Yi ie«i ler 117 

Zapiska о Sobiranii U s t m h Literaturnih 
Proizvedeniy u Minusinskih tnorodtsev 21 

Zastuh 156 
Z e n g o r 1 6 2 
Ziryanlar 127 
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В О Т М 

H A K A S Devlet Universitesi Arkeoloji, 

Etnoqrafya ve Bdlgesel Tarih Bdlumii 

bajkani Prof. Dr. Viktor Butanayev'le 

efi Irlna Butanayeva'nin hazirladiklari 

bu eseri, ba$ina "Viktor Yakovlevi? 

Butanayev" adli bilimsel makaleyi 

de ekleyerek Tiirkiye Turkfes ine 

kazandirmi; bulunuyoruz. 

Eserde, Eski Yenisey Kirgizlarinin 

torunlari olan Hakaslarin geleneksel 

tarihi folkloru, Kirgizlarin, Mogollar 

ve sonrasi d6nemlerdeki etnik, politik 

ve kultiirel tarihi anlati lmaktadir. 

Kitaptaki bilgiler bilim diinyasina ilk 

de fa s u n u l m u j t u r . Bu yf lni iyle 

Yenisey Kirgizlarinin folklor ve tarihi 

hakk inda a r a j t i r m a y a p a n l a r l a 

univers i te ler ln Turkoloji boli imu 

6§ renc i le r i ba$ta o lmak uzere, 

konuya ilgi duyan TUrk aydinlari ve 

gen? ler i i?in Sneml i bir ba j vu ru 

каупаф olaca$ini diijiinmekteylz. 
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