HAKAS SÖZLÜ EDEB‹YATINDA TAXPAX*
Gülsüm K‹LL‹**

Güney Sibirya’da yaﬂayan Türk
halklar›ndan biri olan Hakaslar, 1989 y›l›nda yap›lan say›mlara göre 80 300 kiﬂidir. Bunun 63 000’i Hakas Cumhuriyeti’nde (genel nüfusun % 80’i), 2300’ü Tuva Cumhuriyeti’nde, 6500’ü Krasnoyarsk Kray›nda yaﬂamaktad›r. Hakaslar, çeﬂitli dönemlerde baz› boylar›n di¤er boylar içinde erimesiyle, 20. yüz y›l
baﬂ›ndan bu yana temel olarak 4 grup
olarak ele al›nmaya baﬂlam›ﬂlard›r: Kaç,
Sagay, Koybal ve K›z›llar. Bunlar›n d›ﬂ›nda daha geçen yüz y›lda Sagaylar
içinde eriyen Beltirler ve Taﬂt›p rayonunda yaﬂayan ve kendilerini Sagay sayan, ancak son zamanlarda kendilerini
“Ç›staηastar” olarak ay›rmaya baﬂlayan
ﬁorlar bulunmaktad›r.
1. Hakas Sözlü Edebiyat›ndaki
Di¤er Türler ‹çinde Taxpax:
Hakas halk›n›n iç dünyas›n›n zenginli¤i halk edebiyat› ürünlerinin zenginli¤i ﬂeklinde ortaya ç›kmaktad›r. Hakas halk edebiyat›nda en yayg›n tür
kahramanl›k destanlar›d›r (fksgns
ysvf[- al›pt›¤ n›max). Hakas halk edebiyat› ürünleri içinde bütün Orta Asya
ve Güney Sibirya halklar›n›n konu, motifler bazen adland›rman›n bile ayn› oldu¤u ola¤anüstü masallar da büyük yer
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tutar. Hakaslarda 'rbg-xjj[ - kip-ço:x’
denilen epik anlat› türü mit ve efsaneyi
kendinde birleﬂtirmektedir. Sözlerin iyi
ve kötü büyüsel etkisinin oldu¤u inanc›n›n ortaya ç›kard›¤› hay›r dualar› ‘fksc-al¤›s’ ve beddular- ‘[ffhsc –
xa:r¤›s’, halk bilgeli¤inin ürünleri atasözleri- ‘cöcgtr- söspek’, bilmeceler ‘cucner-sispek’ di¤er halk edebiyat› türlerini
teﬂkil eder. ‘Xfq- xay’ denilen ve g›rtla¤›n özel bir biçimde k›s›lmas› ve a¤›z›n
biraz aç›lmas› ile söylenen tür de Hakaslarda çok yayg›n olarak kullan›lan bir
türdür. Bu tür, Hakaslar d›ﬂ›nda Altay,
Tuva, ﬁor ve Baﬂkurtlarda da vard›r.
Hakas sözlü edebiyat›nda çok zengin olan ﬂark› türü, aﬂa¤› yukar› her edebi türün içinde s›kça kullan›l›r. Özellikle
‹yus bozk›rlar›nda, Kuzey Hakasya’da
yaﬂayan halk›n sözlü edebiyat›nda ﬂark›
türü çok daha zengin, melodiktir. ﬁark›
türü de kendi içinde ›r (~ Sagay ve ﬁorlarda sar›n) ve taxpax türlerine ayr›lmaktad›r. Ir’lar da konular›na göre de
kendi içinde çeﬂitli alt gruplara ayr›l›r.
Ölüm törenlerinde söylenen a¤›t (cssÄ),
çobanlar›n söyledi¤i ve sadece “fw¶¶fysÄ
fw¶¶ fy - ayan›m-ayan” ya da “fw,sÄñfw¶,sÄ- ayd›m-payd›m” gibi iki kelimeden oluﬂan ve belirli bir ritm ile söylenen
tik sar›n’lar (Äwr cfhsy) bunlardan ba-
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z›lar›d›r. Konumuz olan taxpax’›n ise,
›r’dan sadece ﬂekil bak›m›ndan ayr›ld›¤›
söylenebilir (<enfyftd 1998: 259-284).
2. Taxpax Kelimesinin ‹ncelemesi:
Taxpax, ya da daha eski ﬂekliyle
taqmaq, R. R. Arat’›n tespit etmiﬂ oldu¤u
Eski Türk ﬁiiri türlerinden biridir. Taqmaq’›n muhtemelen taqﬂut~tagﬂut ile
ayn› kökten oldu¤unu belirten Arat, taqﬂut ya da tagﬂut’u da taq- fiili ile ilgilendirmiﬂtir (Arat 1991; XIII-XIV).
Hakasça-Rusça Sözlük’te (Moskova 1953) taxpax: “tahpah, (genellikle 8
dizelik olan) k›sa lirik ﬂark›” (HksRusSl.,
221b) ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r. Bugün
Hakas Türkçesinde bu sözcükten taxpaxta- “tahpah- k›sa lirik ﬂark› söylemek”, taxpaxtas- “tahpah- k›sa lirik ﬂark›y› ortak söylemek; tahpah söylemede
yar›ﬂmak”, taxpaxtat- “tahpah-k›sa lirik
ﬂark› söyletmek”, taxpaxç› “ﬂark›c›, tahpax-k›sa
lirik
ﬂark›
söyleyen”
(HksRusSl., 221b) kelimeleri bulunmaktad›r. Hakasça-Rusça Tarihi-Etnografik
Sözlük’te taxpax “karﬂ›laﬂma-ﬂark›”, taxpaxç› da “ﬂark› söylemede yar›ﬂabilan kiﬂi” (‹storiko-EtnogSl. 139a) ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.
Taxpax, sözcü¤ü yap›s› bak›m›ndan;
n›max (<*yo- ~ *yu- “söylemek”1 “masal”
(HksRusSl. 119b), oymax (< oy- “oymak”)
“çukur;
derinlik;vadi;
çukurluk”
(HksRusSl., 124b), paspax “fare, kuﬂ kapan›”; Sag. “el de¤irmeni”, paspax su¤›na od›r- “bacak bacak üstüne atarak
oturmak” (< pas- “bas-; yazmak) (HkaRusSl., 145a), çaymax (< çay- “çalkalamak; dökmek; serpmek; yaymak”) “bardak taba¤›” (HksRusSl., 308a) vb. gibi
kuruluﬂlarla karﬂ›laﬂt›r›labilir.
Bugün Hakas Türkçesinde tax- fiili
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bulunmamakla birlikte bu kelime taq- fiil kökü ile ilgili olmal›d›r. (taxpax < taqpaq< taqmaq < taq- “takmak, yerleﬂtirmek” [krﬂ. ETü. taq- “id.” (Clauson 464b;
Räsänen 456b), DLT er burunduq butluqa taqd› “adam yular› burunsal›¤a takd›”. O¤uzca. Baﬂka bir ﬂeye ba¤lanan her
ip için de böyle denir” (Atalay, II, 16)]
–maq/mek fiilden isim yapma eki).
Altaylarda ﬂark› türü genel olarak
qojoη olarak adland›r›lmakta ve qojoη’lar da kendi içinde iki alt gruba ayr›lmaktad›r. Uzun ve a¤›r söyleniﬂe sahip
qo: qojoη’lar ile k›sa ve hareketli q›sqa
qojoη’lar. Ancak Altay boylar›ndan Bayatlar ve Kumand›lar qo: qojoη’u tab›r,
q›sqa qojoη’u taqpaq diye adland›rm›ﬂlard›r (Surazakov1975; 81-82).
ﬁor Sözlü¤ü’nde taqpaq: 1. Koﬂma,
halk ﬂiiri, 2. Güldürücü, komik, esprili,
ﬂaka dolu; 3. ﬁark›, türkü; 4. Fabl anlamlar›yla verilmiﬂtir (ﬁorSözl. 109a).
D›renkova ise, ﬁor Folkloru adl› eserinin
Giriﬂ k›sm›nda genel olarak sar›n olarak
adland›r›lan ﬂark› türünün, ﬂekil bak›m›ndan uzun sar›n ve genellikle iki ya
da dört dizeden oluﬂan taqpaq alt türlerine ayr›ld›¤›n› belirtmiﬂtir. (lshtyrjdf
1940; XI)
Radloff, Türk Lehçeleri Sözlü¤ü’nde, taqpaq sözcü¤ünü Hakas Türkçesinin Koybal ve Kaç a¤z› ile ﬁor Türkçesi, Altay Türkçesinin Altay-Kiji ve Lebed a¤›zlar› ve K›rg›z Türkçesi için kaydetmiﬂtir: taqpaq 1. “ﬂaka, nükte, nükteli ﬂark›, karﬂ›laﬂma-ﬂark›; 2. “masal, bilmece” taqpaq tapt›2 “bilmeceyi bildi”
(RSl, III/1, 793). Bu sözcükten taqpaqta(Alt., ﬁor, Leb., K›rg.) “ﬂaka yapmak”,
taqpaqç› (Alt., Leb.) “ﬂakac›, nükteci,
ﬂark›c›”, taqpaqﬂ› (K›rg.) “id.” (RSl, III/1,
793) sözcükleri de verilmiﬂtir.
Radloff’un Sözlü¤ü’nde, taq- fiili ise,
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sadece Osmanl› Türkçesi, Ça¤atayca, Altay Türkçesinin Teleüt, As›l Altay, Lebed, Tuba a¤›zlar›nda, Hakas Türkçesinin Kaç a¤z›nda ve Kazan a¤z›nda verilmiﬂtir: taq- “ba¤lamak, tutturmak, raptetmek, dü¤ümleyerek ba¤lamak, saplamak”. Bu kelime, Hakas Türkçesinin
Kaç a¤z›nda “bir ﬂeyi birkaç kez yapmak, tekrarlamak” anlam› ile de verilmiﬂtir (RSl., III/1, 778-779). Hakas ve
ﬁor Türkçesinde bugün taq- fiili yoktur.
Altay Türkçesinde bu fiil taq›- ﬂeklinde
vard›r3: taq›- 1.tekrarlamak; taq›p ayt
“tekrar söyle”; 2) b›kt›rmak, s›rnaﬂmak;
ta›p taq›p sura- “b›kt›rana kadar sormak”; 3. (matematikte) çarpmak (OyrRuSl., 139b).
Radloff’un yay›mlad›¤› ve N. F. Katanov’un Uryanhaylar (Soyotlar), Abakan Tatarlar› ve Karagaslardan derleme
ve tercümelerinin bulundu¤u Proben der
Volkslitteratur der türkischen Stämme’nin IX. cildinde taqpaq kayd›yla biri
alt›l›k, di¤eri dörtlük iki manzum metin
verilmiﬂtir: Bu taqpaq’lar 30 yaﬂ›nda,
bekar, babas› Eple’nin yurt’unda yaﬂayan, hayvanc›l›k, tar›m ve avc›l›k ile geçinen, Rusçay› kötü konuﬂan Su¤
Qarƒaz› soyundan Eple o¤lu Olça K›zlasov’tan derlenmiﬂtir (Radloff 1907: 613).
Dörtlük olan taqpaq, Olça’n›n bir akrabas› olan Ç››ka’n›n bir k›za söyledi¤i taxpax’t›r. Alt›l›k olan taxpax’› aktaran›n
küçük k›z kardeﬂinin evlenirken söyledi¤i taqpaq’t›r:
“Tabraq aqqan su¤du
Qar su: ticäηnär,
Am›r aqqan su¤du
Aq tasx›l su: ticänηär!
Am›rlap ço:qta:n ço:q
Ar¤a çonƒa çarazaq!
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M›n› meniη k›˘zä: par¤an q›s tuηmam salƒan. Ol amd› pistäη ›raq –emäs
od›r-çä:” (Radloff 1907: 606)
“H›zla akan suya
Kar suyu derler,
Sakin akan suya
Ak kayan›n suyu derler!
Tatl›l›kla söylenen söz
Bütün halka uzlaﬂma getirir!
Bunu benim kocaya varan k›z kardeﬂim söyledi. O ﬂimdi bize yak›n oturuyor”

Yine ayn› eserde, Oltokov ulusunda yaﬂayan Sagaylardan derlenmiﬂ 4
adet taxpax verilmiﬂtir. Bunlar 22 yaﬂ›ndaki Muklas o¤lu Oltook (Varlaam) Çert›kov’tan derlenmiﬂlerdir. Oltook, Turan
soyundan olan bir Sagayd›r (Radloff
1907: 556-557). Oltook’un anlatt›¤› asl›nda ikisi manzum ikisi mensur fabl
olan taxpax’lar ﬂunlard›r: Qozann›η taqpaƒ› (tavﬂan›n taxpax’›), torƒay qustuη
taqpaƒ› (toygar kuﬂunun taxpax’›); qusqun taxpaη› (kuzgunun taxpax’›), a:tt›η
taxpaƒ› (at›n taxpax’›) (Radloff 1907:
472-474). Bunlardan kuzgunun taxpax’›
ﬂöyledir:
Qusqun taqpaƒ›:
Talay satq›z› talay tübündeg›˘ pal›qt› kör tapqay! Men, qusqun alton periste
paz›ndaƒ› qann› kör tapqay›m! May›qqan maln› qara¤›n su:r çä:yim!
(Radloff 1907: 473)
Kuzgunun taxpax’›.
Deniz kartal› deniz dibindeki bal›¤›
bak›p bulur! Ben, kuzgun, altm›ﬂ verst’ten kan› görür bulurum! Yorulan mal›n gözünü ben ç›kar›p yerim!
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3.1. Taxpax türünün özellikleri:
Hayattaki her hadiseyi konu alabilen taxpax ve ›r’lar (Sagay ve ﬁorlarda
sar›n) halk aras›nda geniﬂ bir kullan›ma
sahiptir. Özellikle dü¤ün törenlerinde bu
türler s›kça kullan›l›r. Karﬂ›laﬂmalarda
taxpaxç›’lar, taxpax’lar arac›l›¤› ile birbirleriyle söyleﬂirler. Bunlar an›nda, irticalen yöneltilen soru-cevap ﬂeklindeki
taxpax’lard›r.
Daha önce de belirtti¤imiz gibi gibi,
›r ile taxpax ancak ﬂekil bak›m›ndan birbirinden ayr›lmaktad›rlar. D›renkova,
ﬁorlardaki taqpaq türünü Rus halk edebiyat›nda çastuﬂka denen, bizdeki mani
türüne benzeyen bir türe benzetmiﬂtir
(Lshtyrjdf 1940; XI) Ancak, M. A. Ungvitskaya bu benzetmeye karﬂ› ç›kar.
Çünkü Rus halk edebiyat›ndaki çastuﬂka’lar dans ritminde oldukça canl› bir
türdür. Taxpax’lar ise, dans ile alakal›
de¤ildirler ve a¤›r bir ritm ile söylenirler.
Bunun d›ﬂ›nda çastuﬂkalarda paralelizme genellikle uyulmaz. Mesela, çastuﬂkalarda ilk iki dize birbiri aras›nda
uyakland›r›l›r, daha sonrakik dizelerde
ise, uya¤a bak›lmayabilir. Paralelizmin
tamamen ortadan kalkt›¤› durumlar da
bulunmaktad›r. Oysa ki, taxpax’larda
paralelizm daima korunur. Paralelizmin
olmad›¤› durumlar çok seyrektir. Taxpax
ve çastuﬂka’n›n birleﬂti¤i nokta, her ikisinin de do¤açlama söyleniyor oluﬂudur.
Bu noktada ›r, hem taxpax, hem de çastuﬂka’lardan ayr›l›r. Çünkü ›r’da kuﬂaktan kuﬂa¤a, ya da a¤›zdan a¤›za aktar›lan, ancak çeﬂitli varyantlar› olabilen bir
metin söz konusudur (Eyudbwrfz_
Vfqyjufitdf. 1972: 224),.
Taxpax türünün baﬂl›ca özellikleri
ﬂöylece s›ralanabilir:
Dörtlüklerden
oluﬂmas›:Tax-
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pax’lar Türk dilinin genel naz›m birimi
olan dörtlükler halinde söylenirler ve bir
ya da iki dörtlükten oluﬂurlar. Eski Türk
ﬂiirinin genellikle ön uyakl› dörtlüklerin
kendi içinde bir bütünlük oluﬂturmas›
özelli¤i (Barutcu 1991: 75) taxpaxlarda
da bulunur.
‹kili ifade ﬂekli: Taxpaxlar iki k›s›mdan oluﬂurlar. Ancak, birinci ve ikinci k›s›mda ayn› düﬂünce, sadece biraz
farkl› bir ﬂekilde ifade edilir. Mesela,
taxpax tek bir dörtlükten oluﬂuyorsa, ilk
iki dize ile son iki dize düﬂünce bak›m›ndan tamamiyle ayn›d›r. Ya da düﬂünce
ilk dörtlükte geliﬂtirilir ve ikinci dörtlükte ayn› konu dinleyicinin ﬂuurunda pekiﬂtirilir. Verilen her bir örnekle ayn› düﬂünce ya da durum adeta kan›tlanmaya
çal›ﬂ›l›r. Mesela, ilk dörtlükte tabiat
hakk›nda bir yarg›ya var›l›r, ikinci dörtlükteyse insan hayat›n›n geliﬂimiyle ilgili. Ancak her iki dörtlükte de verilmek
istenen düﬂünce tamamiyle ayn›d›r
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 244245).
Çar›x kimeneη kiskence
Çar xastap çörbes pe,
Çabal o:llar¤a par¤anca,
Çal¤›s pos çörbes pe.
Xomay kimeneη kiskence,
X›r xastap çörgen›˘ çaxs›,
Xomay o:llar¤a par¤anca,
Xara çal¤›s çörgen›˘ çaxs›
Yar›k kay›kla geçmektense
K›y› yaya geçilmez mi,
Fena o¤lana varmaktansa,
Yaln›z olunmaz m›.
Kötü kay›kla geçmektense,
Yamaç yaya geçilmez mi,
Kötü o¤lana varmaktansa,
Yapayaln›z olunmaz m›.
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(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 239).
Yukar›daki örnekte her iki dörtlükte de önce tabiatla ilgili bir yarg› ortaya
konuyor. Bu kötü yap›lm›ﬂ, ya da su alan
bir kay›¤›n insan› sa¤ salim istenilen yere ulaﬂt›ramayaca¤›, bu kay›kla gitmektense zor da olsa yaya olarak gitmenin
daha ak›ll›ca olaca¤› yarg›s›d›r. Daha
sonra her iki dörtlü¤ün de son iki dizesinde insan hayat›ndaki bir gerçek dile
getiriliyor. Bu gerçek, yanl›ﬂ eﬂ seçimi
yaparak ömür boyu mutsuz olmaktansa,
yaln›z olman›n daha iyi olaca¤›d›r. Her
iki dörtlükte de tamamiyle ayn› düﬂünce, biraz farkl› olarak dile getiriliyor.
Paralelizmin bulunuﬂu: Taxpax’larda dizeler aras›nda paralelizm
mutlaka bulunur. Uyaklan›ﬂ çok çeﬂitlidir. V- ya da CV- durumundaki ön uyaklar ile birlikte m›sra sonunda yar›m
uyak s›kça görülür. Kelimelerin uyaklan›ﬂ›nda kelimelerin ünlüleri aras›ndaki
kal›n-ince s›radan oluﬂ uyumuna da
özen gösterilir: Eski Türk ﬂiirinde de
yayg›n olarak kullan›lan ön uyaklarda
a~e, › ~ i, o ~ u, ö ~ ü de¤iﬂiklikleri uyaklan›ﬂ› bozmamaktad›r (Sertkaya 1994:
90). Taxpax’larda ise, bu tür de¤iﬂiklikler görülmemektedir. Kelime sonunda
ayn› kelimeyi tekrarlamak suretiyle
uyaklan›ﬂ›n sa¤lanmas› s›kça baﬂvurulan bir yoldur. Bunun d›ﬂ›nda, bir dizede
birden çok kelimenin uyakl› oluﬂu da söz
konusu olabilir. Uyaklan›ﬂ kelime sonunda genellikle çarpraz ﬂekildedir (a b
a b) (Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf 1972:
246-247):
Adam xulun› ax poram (a)
Alton sürmest›˘g x›s osxas, (b)
Altan›p al›p çör s›xsam, (a)
Az›r xanatt›¤ xus osxas (b)
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(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 233)
Ön uyaklar›n düzeni oldukça çeﬂitlidir. Ancak a a a a ﬂeklindeki uyaklan›ﬂa daha çok rastlanmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda a a b b ve a b a b ﬂeklinde uyaklan›ﬂa da s›kça rastlanmaktad›r. Ancak ön
uya¤›n olmad›¤› örneklere de seyrek olmakla birlikte rastlanabilmektedir (Bkz.
Taxpaxç›’n›n ustal›¤› hakk›nda taxpax).
Eski Türk ﬂiirlerinde de görülen ve
Hakas ﬂark› ve ﬂiir türlerinin vazgeçilmez unsuru olan ön uya¤›n cümle vurgusunun yeriyle iliﬂkisinin olup olmad›¤›
henüz araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Ancak, Uzbek
Bayçura’n›n fonetik laboratuarlar›nda
yapt›¤› titiz çal›ﬂmalar› Hakasçada soru
cümleleri d›ﬂ›nda tüm durumlarda baﬂta
yükselen, sonda ise, düﬂen bir vurgu oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. (Baitchura
1978:9). Bu durum eski Türk ﬂiirinde de
oldukça yayg›n olarak kullan›lan ön uya¤›n Türk dilindeki baﬂta yükselen vurgu
ile ilgili olabilece¤i teorisini destekleyebilir (Barutcu 1994: 81).
Taxpax’larda dizelerdeki hece say›s›
7 ile 10-12 aras›nda de¤iﬂmektedir. Bir
taxpax’ta bütün dizeler ayn› hece say›s›nda olmayabilir. Ancak çatxan ya da
xom›s eﬂli¤inde söylenen taxpax’larda k›sa olan dizeler uzat›lmak suretiyle süre
bak›m›ndan di¤er dizelerle eﬂitlenir
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 247).
3.2. Taxpax’larda ‹ﬂlenen Konular:
Taxpaxlar konu bak›m››ndan çok
çeﬂitlidir. Sosyal iliﬂkiler, yaﬂant› tarz›,
s›n›flar aras› farkl›l›klar, halk›n düﬂmana bak›ﬂ aç›s›, erke¤in kad›na bak›ﬂ aç›s›, kad›n›n aile içindeki yeri gibi konular
taxpaxlarda ele al›nabilirler. Halk›n yaﬂant›s›, töreleri çok yönlü ve renkli olarak taxpax’larda ifade edilir. Yine Hakas
halk›n›n tabiata, kendi halk›na, vatan›-
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na sevgisi, sevilen kad›n ya da erke¤e
karﬂ› duygular taxpaxlarda ifadesini bulur.
Taxpax’›n lirik kahraman› genellikle fakir köylü, avc› , zenginin emrinde
çal›ﬂan rençber ya da taxpaxç›d›r
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 231243).
Taxpax’arda en s›k iﬂelenen konular
ﬂöyledir:
‹ﬂ, emek, ustal›k: Taxpax’larda en
çok iﬂlenen konulardan biri iﬂ, ustal›kt›r.
Usta kendi iﬂini över. Bu avc›, bal›kç›, ya
da at bak›c›s› olabilir. Daha önce Sagaylar ve Kaçlar daha çok hayvanc›l›k ve tar›mla, K›z›l ve ﬁorlar ise, avc›l›k ve bal›kç›l›kla geçimlerini sa¤lam›ﬂlard›r. Bu
durum bu boylar›n taxpax’lar›na da yans›r: Aﬂa¤›daki taxpax avc›n›n yaﬂant›s›n›
anlat›r:
Pulann›¤ çirde çurtt›¤b›n
Pulan atçaηm›n törem›˘l,
S›nn›¤ çirde çurtt›¤b›n,
S›:n atçahm›n törem›˘l,
Geyi¤i bol yerdedir evim,
Geyik vururdum durmadan ben,
Da¤l›k yerdedir evim,
Maral vururdum durmadan ben.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 232).
K›zakla avlanan avc›n›n taxpax’›:
‹g›˘rlep itken sanalar
‹zerlep müner at polar,
‹g›˘rlep ösken tay¤alar
‹rt›˘ste xonar çir polar
E¤ilip yap›lan k›zaklar
Eyerlenip binilen at olur,
Çepeçevre yetiﬂen taygalar
Geçerken konulan yer olur.
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(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 232).
Tar›m hakk›nda taxpax:
Tab›rax axxan su¤lar
Tasx›ln›η su¤› polça;
Tarla¤l›¤ çaz›lar¤a çay parza,
Tad›l›¤ tamax ösçed›˘r.
Ça¤lay›p akan sular
Kayalar›n nemi olur;
Ekili yaz›lara yay›lsa,
Tatl› ekin büyür.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 234).
Ormanc› hakk›nda taxpax:
Palt›naη sapxan tal a¤as
Aron taxpayl›¤ polbas pa?
Pavel ooldaη kög s›xsa,
Aron s›˘ltel›˘g polbas pa?
Balta vurulunca sö¤ütten
Ayr› yongalar ç›kmaz m›?
Delikanl› Pavel ﬂark› söylese,
Ayr› ezgili olmaz m›?
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 234).
Hakaslar›n hayat›nda at önemli
bir yer tutar. ‹nsan at›yla adeta bütünleﬂmiﬂtir. Bunun yan›s›ra atç›l›k halk›n
ço¤unun geçim kayna¤› olmuﬂtur. Bu
yüzden at ve atç›l›k üzerine taxpaxlar da
oldukça fazlad›r.
Adam xulun› ax poram
Alton sürmest›˘g x›s osxas,
Altan›p al›p çör s›xsam,
Az›r xanatt›¤ xus osxas
‹nem xulun› kök poram,
‹l›˘g sürmest›˘g x›s osxas,
‹zerlep al›p, çör s›xsam,
‹g›˘r xanatt›¤ xus osxas
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lenir.
Babam›n tay› ak boram
Altm›ﬂ örgülü k›z gibi,
Binip üstüne yola düﬂsem,
‹ki kanatl› kuﬂ gibi
Anam›n tay› gök boram,
Elli örgülü k›z gibi,
Eyerleyip yola düﬂsem
E¤ri kanatl› kuﬂ gibi.

Adam çir›˘ all›¤ çir
Ax ot ösken çir pol¤an
An› sa¤›nzam poz›mn›η
Ala xaraamnaη ças axça
‹nem çir›˘ ilbek çir,
‹rben ösçeη çir pol¤an,
‹zeptep an› sa¤›nzam,
˘›k›˘ xaraamnaη ças axça…

(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 233)

Fakirlik ve haks›zl›¤a baﬂkald›r›: Fakirli¤e, zengin beylerin sömürüsüne baﬂkald›r› da taxpax’larda ele al›nan
konulardan biridir. Aﬂa¤›daki rençperin
taxpax’› bu isyan› ifade ediyor:
Çabdax att› çobatxan
Ças tay¤alar xayda çox?
Çabal paylarda çobal¤an
Çalc› mindegler xayda çox?
‹zerl›˘g att› çobatxan
‹rett›˘g tay¤a xayda çox?
Xusxun paylar iletken
Xul mindegler xayda çox
E¤ersiz ata eziyet veren
Ayak de¤memiﬂ taygalar nerede yok?
Ac›mas›z beyler elinde ezilen
Ben gibi rençperler nerede yok?
Eyerli ata eziyet veren
Gür taygalar nerede yok?
Kan içici beylerin ezdi¤i
Ben gibi kullar nerede yok?
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 235)

Vatan: Vatan ve onun tabii zenginlikleri, güzellikleri en çok iﬂlenen konulardan biridir. Özellikle vatana özlem,
hüzün konusu hüzün dolu bir ifade ile iﬂ-
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Babam›n topra¤› engin,
Ak otu bitiren yer idi,
Onu ne zaman düﬂünsem,
Ala gözümden yaﬂ akar.
Anam›n topra¤› geniﬂ,
‹rben otunun bitti¤i yer idi,
Onu düﬂünür düﬂünmez
‹ki gözümdem yaﬂ akar.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 235)
Gelenekler: Hakaslarda özellikle
evlenme ile ilgili gelenekler üzerine pek
çok taxpax vard›r. Hakaslarda ayn› soydan kiﬂiler kardeﬂ say›ld›klar› için soy içi
evlilikler yasak olmuﬂtur. Bu gelenek ile
ilgili taxpaxlar da çoktur. Ayr›ca ödenmesi güç olan ve kal›m denilen baﬂl›k paras› da taxpaxlara konu olmuﬂtur.
Xara ta¤n›η tülgüz›˘n
Xara ad›m çitse soxxayb›n.
Xar¤alarn›η x›star›n
Xali:m çitse alarb›n
Sar›¤ ta¤n›η tülgüz›˘n
Saraadim çitse soxxayb›n.
Sar›¤larn›η x›star›n
Sa¤›z›m çitse alarb›n.
Kara da¤›n tilkisini
Kara at›m yetiﬂse vururum.
Xar¤a’lar›n k›zlar›n›
Baﬂl›k paras› yetse al›r›m.
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Sar› da¤›n tilkisini
Sar› at›m yetiﬂse vururum.
Sar›¤’lar›n k›zlar›n›
Akl›m yetse al›r›m.

E¤nine sal›p gelirsin;
Bilge do¤muﬂ özünü
Eﬂim yapmay› düﬂlerim.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 238)

(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 236)
Bazen damat kal›m denen baﬂl›k
paras›n› ödeyebilecek durumda de¤ilse,
gelini kaçmaya ikna eder. K›z kaç›rma
gelene¤i de taxpaxlarda ifade edilmiﬂtir.
Tirekteη itken xaηzaca:m
Tireη özen xaz›nda.
Tisk›˘r›˘p parar x›z›ca:m
Tilekey çonn›η xol›nda
Kavaktan yap›lm›ﬂ pipom
Derin çukurun kenar›nda.
Kaç›raca¤›m k›z
Ellerin elinde.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 237)

Aile hayat›: Eﬂ seçimi, eﬂlerin birbirine davran›ﬂ›, ailenin dayanmas› gereken temeller taxpax’larda s›kça iﬂlenen bir konudur:
Alton sürmez›˘ηn›˘,
Ar¤aηa tastap kilgeyz›˘η;
Art›x töre:n poz›ηn›
A:rl›¤ xat tip sa¤›nçam
‹l›˘g sürmez›˘ηn›˘,
‹ηn›˘ηe tastap kilerz›˘η;
Külük töre:n poz›ηn›
‹pç›˘m iderge sa¤›nçam.
Altm›ﬂ örgünü
Arkana at›p gelirsin;
Kusursuz do¤an özünü
K›ymetli eﬂ diye beklerim.
Elli örgünü
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‹yi eﬂ seçiminin önemi hakk›nda
taxpax:
Çar›x kimeneη kiskence
Çar xastap çörbespe,
Çabal o:llar¤a par¤anca,
Çal¤›s pos çörbes pe.
Xomay kimeneη kiskence,
X›r xastap çörgen›˘ çaxs›,
Xomay o:llar¤a par¤anca,
Xara çal¤›s çörgen›˘ çaxs›
Yar›k kay›kla geçmektense
K›y› yaya geçilmez mi,
Fena o¤lana varmaktansa,
Yaln›z olunmaz m›..
Kötü kay›kla geçmektense,
Yamaç yaya geçilmez mi,
Kötü o¤lana varmaktansa,
Yapayaln›z olunmaz m›.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 239)
Aﬂk: Taxpaxlarda en çok iﬂlenen konulardan biri de aﬂkt›r.
Aﬂk için her türlü güçlü¤e katlan›lmas› gerekti¤i hakk›nda taxpax:
Sar›¤ tu:p mayma:mn›
Say¤a paspa:nda su:rbasp›n.
Sa¤›s sal¤ann› alba:nda,
Sar›¤ çor¤amnaη tüspesp›˘n.
X›z›l tu:p mayma:mn›
X›r¤a paspa:nda, su:rbasp›n,
X›n¤an x›z›mn› alba:nda,
X›r çor¤amnaη tüspesp›˘n
Sar› deriden çizmemi
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Çak›la basmadan ç›karmam.
Akl›ma düﬂeni almadan,
Sar› yorgamdan inmem .
K›z›l deri çizmemi
Kuma basmadan ç›karmam,
Sevdi¤im k›z› almadan
K›r yorgamdan inmem.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 238)
Ax porçon›η araz›nda
Ax porçoca:m tan›st›¤.
Ar¤a çonn›η araz›nda
Abaxay›m tan›st›¤.
Kök porçolar araz›nda
Kök porçoca:m tan›st›¤
Köp çonn›η araz›nda
Kö:lengen›˘m tan›st›¤.
Ak çiçekler aras›nda
Benim ak çiçeci¤im tan›d›k.
Bütün halk›n aras›nda
Benim yak›ﬂ›kl›m tan›d›k.
Gök çiçekler aras›nda
Gök çiçeci¤im tan›d›k
Kalabal›¤›n aras›nda
ﬁark› okuyan›m tan›d›k.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 244)
Genç k›z›n sevgisi azalan sevgilisine taxpax’›
Ax tig›˘rn›˘η pulud›
Ayasxa tur tarid›r,
Abaxay›m Ayoﬂin
Ayan sa¤›z›n tastad›.
Kök tig›˘rn›˘η pulud›
Kögere tur tarid›r,
Kö:lengen›˘m Ayoﬂin
Köre tur tastad›.
Ak gö¤ün bulutu
Da¤›l›p gitmektedir,
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Yak›ﬂ›kl›m Ayoﬂin
Bana aﬂk›n› terketti.
Gök gö¤ün bulutu
Gö¤erip da¤›lmaktad›r,
Sevdi¤im Ayoﬂin
Beni görmeyi kesti.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 244)
Taxpaxç›n›n ustal›¤›: Taxpaxç›n›n ustal›¤› da s›kça iﬂenen konulardand›r: Taxpaxç›n›n söz söylemedeki ustal›¤› özellikle karﬂ›laﬂmalarda söylenen
taxpaxlarda s›kça dile getirilir:
Altan münceη küre:ce:m
Oη sarinda taηmal›¤.
Ada palaz› Paveln›˘η
Söz›˘n›˘η paz› taxpaxt›¤
Üstünde gezdi¤im kahverengi at›m
Sa¤ taraf›nda damgal›.
Babas›n›n o¤lu Pavel’in
Her sözünün baﬂ› taxpaxl›.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 242)
Ax tasx›ln›η üstünde
Ax sula as tara:m, öss›˘n t›˘p,
Ar¤a çonn›η aln›nda
Ay›t sald›m iss›˘n t›˘p.
Kök tasx›ln›η üstünde
Kök sula as tara:m, öss›˘n t›˘p,
Köp çonn›η araz›nda
Kögleg sald›m, iss›˘n t›˘p.
Ak kayan›n üstünde
Ak arpa ektim bitsin diye,
Bütün halk›n önünde
Söyleyiverdim duysunlar diye.
Gök kayan›n üstünde
Gök arpa ektim bitsin diye,
Kalabal›¤›n aras›nda
ﬁark› söyledim duysunlar diye.
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(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 240)
4. Taxpaxç›’lar: Taxpaxç›, taxpax
söyleyen kiﬂidir. Taxpaxç› kad›n ya da
erkek olabilir. Taxpaxç› kendi taxpax’lar›n› irticalen söyledi¤i gibi, baﬂka ünlü
taxpaxç›lar›n taxpax’lar›n› da söyleyebilir. Bahad›rl›k destanlar›n›n anlat›c›lar›
olan xayc›’lar›n da taxpax söyledikleri
olur.
Taxpaxç›’lar halk aras›nda daima
çok büyük sayg› görmüﬂlerdir. Taxpaxç›,
en do¤ru fikirlerin, halk›n duygu ve düﬂüncelerinin ifade edicisidir. Taxpaxç›
aç›k fikirili, cesur, ahlaki bak›mdan yüksek, güvenilir olmal›d›r.
Taxpaxç›’n›n ustal›¤› taxpaxlarda
ördeklerin dal›ﬂ›, kuﬂlar›n gökyüzüne
yükseliﬂi, atlar›n koﬂuﬂu ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Taxpaxç›’n›n sahip olmas› gereken özellikler özellikle taxpaxç›’lar›n
karﬂ›laﬂmalar› s›ras›nda taxpaxç›’lar›n
taxpax’larla adeta karﬂ›l›kl› konuﬂmas›nda ortaya dökülür (Eyudbwrfz_
Vfqyjufitdf. 1972: 240-242).
Karﬂ›laﬂmalara kat›lan taxpaxç›’lar gerçekten yenilmekten dolay› endiﬂe duyarlar. Çünkü, Hakaslar›n inanc›na göre taxpax’›n ruhu (uf[gf[= PPP=) her
yenilgide taxpaxç›’n›n ömrünü bir miktar k›salt›r (<eufyftd 1998: 280).
Erkek taxpaxç› hakk›nda taxpax:
Pal¤ast›¤ çirlerde çortarga
Pata tüspes at çaxs›,
Par çon aln›nda ›rlir¤a
Paz›m çürekt›˘g ir çaxs›
Sast›¤ çirlerde çortar¤a
Çada tüspes at çaxs›;
Çaxs› çon aln›nda ›rlir¤a
Çaxs› çürekt›˘g ir çaxs›.
Çamurlu yerlerde gezmeye
Bat›p kalmayan at iyi,
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Herkesin önünde ﬂark› söylemeye
Geniﬂ yürekli er iyi.
Batakl›k yerlerde gezmeye
Düﬂüp kalmayan at iyi
‹yi halk önünde ﬂark› söylemeye
‹yi yürekli er iyi.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 240)
Kad›n taxpaxç› hakk›nda taxpax:
Ax pulutt› tali sabar¤a
Az›r xanatt›¤ xus kirek,
Köp çon aln›nda ›rlir¤a
Pik çürekt›˘g x›s kirek.
Kök pulutt› tali sabar¤a
Xat›¤ xanatt›¤ xus kirek.
Köp çonn›η aln›nda ›rlir¤a
Xat›¤ çürekt›˘g x›s kirek.
Ak bulutlar› da¤›tmaya
Ayr›k kanatl› kuﬂ gerek,
Kalabal›k önünde ﬂark› okumaya
Pek yürekli k›z gerek.
Gök bulutu da¤›tmaya
Kat› kanatl› kuﬂ gerek.
Kalabal›k önünde ﬂark› okumaya
Kat› yürekli k›z gerek.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf.. 1972: 241)
Taxpax söylemenin atalardan kalma gelenek ve geçmiﬂ kuﬂaklardan geçen bir ustal›k oldu¤u hakk›nda taxpax:
Alton o:rxal›¤ çol çad›r,
Apsaxtar pasxan çol polt›r,
Amd› kögle:n kögler›˘η
Apsaxtardaη isken kög.
‹l›˘g o:rxal›¤ çol çad›r,
‹rg›˘ler pasxan çol polt›r.
‹b›˘r›˘l›˘p ›rla:n ›rlar›m
‹rg›˘lerdeη isken ›r polt›r.
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Altm›ﬂ k›vr›ml› yol gider,
Bu yaﬂl›lar›m›z›n bast›¤› yol imiﬂ,
ﬁimdi söyledi¤in ezgilerin
Yaﬂl›lardan duyulan ezgi imiﬂ.
Elli k›vr›ml› yol gider,
Bu eskilerin bast›¤› yol imiﬂ,
Size söyledi¤im ﬂark›lar
Eskilerden duyulan ﬂark›lar imiﬂ.
(Eyudbwrfz_Vfqyjufitdf. 1972: 242)
Ünlü taxpaxç›lar aras›nda, taxpaxlar›nda daha çok fakirlerin güç yaﬂant›s›n› dile getiren S›raka Adanakov, rençperin hayat› hakk›ndaki taxpaxlar›yla
Varvara Rudakova, Hakas kad›n›n çilelerini anlatan taxpax’lar›yla Mariya
Burnakova ve Paruna Sulekova say›labilirler.
Ünlü taxpaxç›lar içinde, hem ﬂair,
hem sar›nc›, hem de taxpaxç› olan Sagay
boyundan Yevdokiya T›gd›mayeva’n›n
özel bir yeri vard›r. Özellikle 1970’li y›llarda çok popüler olan, ancak sa¤l›¤› bozuldu¤u için art›k taxpax söylemeyen
T›gd›mayeva, sevilen halk ﬂark›lar›n›
çok iyi icra etti¤i gibi, kendi taxpaxlar›n›
da irticalen söylemiﬂtir. Taxpax söylemeyi anne-babas›ndan ö¤renen T›gd›mayeva, defalarca yurt içinde ve d›ﬂ›nda festivalere kat›lm›ﬂ, onun pek çok taxpax’›
plaklara kaydedilmiﬂtir. Çeﬂitli köylerden taxpaxç›’lar›n kat›ld›¤› taxpax karﬂ›laﬂmalar›n›n da devaml› kat›l›mc›s› olmuﬂtur. Onun taxpaxlar› «Lenin Çol›»
(Bugün «Xakas Çiri») gazetesi, «Ax Tasx›l» dergisinde, hatta okul kitaplar›nda
da yay›mlanm›ﬂt›r (Vjqyfufitdf 1977:
13)
Daha genç kuﬂak taxpaxç›lar içinde
ise, en ünlü taxpaxç›lardan biri K›z›llardan Kurbijekova Alevtina Vasilyevna’d›r. Üç kuﬂakt›r taxpax söyleyen bir
ailenin üyesi olan Kurbijekova, hem ai-
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lesindeki kendinden önceki taxpaxç›lar›n taxpaxlar›n›, hem de kendi taxpaxlar›n› irticalen baﬂar›yla söylemektedir.

NOTLAR
**
Bu makalede Hakas Türkçesindeki kelimelerin transkripsiyonundaki x
iﬂaretinin de¤eri s›z›c› küçük dil ünsüzü
/h/ ; q iﬂaretinin de¤eri, art damak /k/
sesi; η’nin, genizsil küçük dil /n/’si; ˘›’nin,
k›sa /i/ sesidir.
1

Bkz. Özkan, ‹. “Türk boylar›n›n
Sözlü
Edebiyat›ndaki
n›mah/comok/cumbak/yomak anlat›m türü üzerine bir etimoloji denemesi”, Türk Dili Dil
ve Edebiyat Dergisi, Say› 556, Nisan
1998, s.369-378)
2

Hakasçada bilmece karﬂ›l›¤›nda
‘cbcgtr - sispek (HksRusSl.188a) (Kaç
a¤z›nda ve edebi dilde)’ ya da tap- fiil kökünden nfgzfa ysvf[ - tapcaη n›max
(RusHksSl., 224b) (Sagay a¤z›nda)’ kelimeleri kullan›lmaktad›r. Bilmece çözmek anlam›nda ise, edebi dil ve Kaç a¤z›nda ‘cbcgtr ysvf[ cfk gbhthut sispek
n›max sal pirerge (RusHksSl., 224b)’, Sagay a¤z›nda ise, 'nfgzfa ysvf[ cfk
gbhthut - tapcaη n›max sal pirerge’ ifadeleri kullan›l›r. Radloff’un bilmece anlam›yla verdi¤i taqpaq maddesi ve ‘taqpaq
tapt›- bilmeceyi bildi’ ifadesindeki taqpaq sözü taq- de¤il, tap- ‘bulmak’ fiil kökü ile ilgili olmal›d›r.
3
taq›- ﬂekli, taq- fiil kökü ve –›/-i fiilden fiil yapma eki ile teﬂkil edilmiﬂ olmal›d›r. qaz- ve qaz›- fiillerinde oldu¤u
gibi. Bu ek için bkz. Räsänen M. Materialen zur Morphologie der türkischen
Sprachen, Helsinki 1957, s.152.
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<FCRFRJD Y7F76 NJIFRJF N7V7ø!($&π6
Jw¶hjÄcrj-heccrww¶ ckjtfhm6 ujcelfhcndtyyjt Bplfntkmcndj byjcnhfyys[ b yfwbjyfkmys[ ckjdfhtq6 Vjcrdf (=OyrRusSl.).
<FCRFRJD Y7F76BYRB:TRJDF-UHTREK
F7B7 ø!(%#π {frfccrj-heccrww¶ ckjtfhm6
UKFDBPLFN6 Vjcrdf (=HksRusSl.).
<ENFYFTD D7 ø!((*π7 "Äywxtcrfz rekmÄehf [frfcjt6 Bplfntkmcndj {frfccrjuj
ujcelfhcndtyyjuj
eybdthcbntnf
bv7
Rfnfyjdf6 F,frfy7
<ENFYFTD D7 ø!(((π7 {frfccrj-heccrww¶
wcÄjhwrj-pÄyjßhfawxtcrww¶
ckjtfhm6
Kf,jhfnjhbz pnyjuhfabb YBX {UE6 F,frfy (=
‹storiko-EtnogSl.).
LSHTYRJDF Y7G7 ø!($)π6 Ijhcrww¶ ajkmrkjh6 Bplfntkmcnmj frfltvbz yfer CCCH6
Vjcrdf Ktybyuhfl7
VFQYJU FITDF D7T7 ø!(&&π7 4Tdljrbz
nsulsvftdf rfr nf[gf[xb b gjpntccf-frsy46
Djghjcs [frfccrjw¶ awkjkjßww øC,jhywr
yfexys[ Ähe,jtπ6 F,frfy7
VFQYJU FITDF D7T7 ø!(&&π7 4Tdljrbz
nsulsvftdf rfr nf[gf[xb b gjpntccf-frsy46
Djghjcs [frfccrjw¶ awkjkjßww øC,jhywr
yfexys[ Ähe,jtπ6 F,frfy7
CEHF"FRJD C7 |!(&%\7 FkÄfw¶ ajkmrkjh6
Fknfqlsy ,bxbrnth xsfhfh bplfntkmcndjpsysy Neeke Fknfqlfs ,j¤ke¤u=6 UjhyjFknfqcr7
EYUDBWRFZ V7F76 VFQYJUFITDF D7 T7
|!(&@π6 {frfccrj yfhj,yjt ñjtÄwxtcrjt
ÄtjhxtcÄtj6 {frfccrjt jnltktybt rhfcyjzhcrjuj ryb;yjuj bplfntkmcndf6 F,frfy7
XFYRJD L7Y7 |gjlfrwbtqπ |!(,!π6 Heccrj[frfccrww¶ ckfhm6 Ujcelfhcndtyyjt yplfntkmcndj byjcnhfyys[ b yfkmys[ ckjdfhtq6
Vjcrdf (= RusHksSl.)
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