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Önceki yazılarımızın birinde Hakas haycıları ve haycılık sanatı hakkında 
teorik bilgiler vermiştik. i Bu yazımızda ise bilinen bazı haycıların hayat 
hikayelerini vermeye çalışacağız. 

Hakas Türkleri, kahramanlık destanlarını anlatanlara "haycı" adını ve
rirler.Bir nevi makamlı, ezgili ses demek de olan "hay" göğüsten, gırtlaktan çı
karılan sese verilen addır. Destanları hay usulüyle yani haylayarak söy
leyenlere, anlatanlara da "haycı" denir. 2 

Hakas haycıları gelenekte destanları (alıptıh nımah)3 esas olarak müzik eş
liğinde söylerler. Destancı "homus" (kopuz) veya "çathan"4 adı verilen müzik 
aletlerinin eşliğinde destanını icra eder. Gelenekteki esas destan anlatma usulü 
budur. Bununla birikte, geleneğin bozulması sonucu, destanları anlatmanın yeni 
usulleri de doğmuştur. Bu usullerden biri destanı mensur bir şekilde tahkiye 
etme usulü, diğeri ise nazım, nesir karışık bir halde, bir nevi halk hikayesi şek
linde anlatmadır ki, bu iki usulde de "haylama", yani çığırma, nağmeli ses yok
tur. Bu yeni usuııer, geleneğin bozulmaya başladığı devirde, yani XIX. yüz
yılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. 5 

i Metin Ergun. "Hakas HayclJarı ve Hayeılık Sanatı". Millf Fo/k/or, 19, 1993,23-26. 
2 Hay ve haycılar hakkında daha geniş bilgi için bkz. M. A. Ungvitskaya - Y.E. Maynogaşeva, Haknssko(' 

Nam""o" PoetiçesJ.:.oc hıırçes!\'(). Abakan 1972: A. K. Stoyonov. "Iskusstvo Hakasskih Haydci", A/rııı 
Ang, Moskva 1988: P. Troyakov, Gemiçeski)' El'os HalUlsov i Probieliil fzııçOliyo, Abakan! 99 i: P. Trc
yakav. "K Yoprasıı ob Istoriko-Genetiçeskom Izuçenii Rannih Form Eposa", Sovetskııyu Elilogreıfiya, 3, 
1977. 

3 Hakas Türkçesinde :'nıınah" masal ve efsane karşılığında kullanılan bir terimdir. "Alıptıh" ise kah
ranıanlık demektir. Ikisi birlikte kullanılınca kahramanlık destanı anlamına gelir. (Bkz. HakussJ.:.o-Russkiy 
S/o\'ilr, Moskva i 953, 119). 

4 Homus ve çathanla ilgili olarak daha geniş bilgi için bkz. A.K. Sıoyonov. Ol'isa/lie Hokıısskih Nurodillli 
MUZİku/11I1ı lilstrunıcillOv. Abakan 1985,24-91; A.K. Stoyonov, "Hakasskiy Çathan v Proşloın i Nas
toyaşçeın", Vopmsı fstorii Hakasii, Abakan 1 977, 146-157. 

5 Stoyonov, "İskusstvo Hakasskih Haydci, 577-579. 
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Hakas haycılığının temeli, gırtlak oyunlarına dayanır; haycı gırtlağını oy

natarak, kısarak, boğarak sesini, anlattığı epizoda, epizottaki olaya uy

gunlaştırır. Eğer bir savaşı anlatıyorsa gür, yüksek bir sesle; kahraman zor du

rumdaysa veya gurbetteyse boğuk, kısık bir sesle; taygada at sırtında 

dolaşıyorsa başlangıçta çok hafif, fakat gittikçe yükselen, gürleşen bir ses to

nuyla, kısacası destandaki bütün olayları ses tellerini kullanmak suretiyle ver

meye çalışır. Destandaki olayları bu şekilde en iyi yansıtan haycılara "ulug 

haycı" (usta haycı) denir. 

Haycılar, destanlarda geçen konuşmaları da taklit ederek verirler. Eğer bir 

erkeğin, hem de destanın esas kahramanı olan erkeğin sesini, konuşmasını ve

riyorlarsa oldukça gür bir sesle ve keskin bir üslupla ifade ederler. Kadın kah

ramanın konuşması verilmek istenirse yumuşak, tatlı bir kadın sesi çıkarırlar. 

Haycılar destanları haylarken sadece konuşmaları taklit etmekle kalmazlar, 

aynı zamanda bir aktör, oyuncu gibi de hareket ederler. Destandaki bütün olay

ları canlandırırlar. Eııerindeki kopuzu- Anadolu aşıklık geleneğinde olduğu 

gibi- bazen at yerine koyup üzerine binerler, bazen kılıç gibi havada sallarlar, 

bazen de destan kahramanının sevgilisi yerine koyup onunla konuşurlar. Bazen 

düşmanı gözetliyormuş gibi ellerini gözlerinin üzerine siper edip ufka bakarlar; 
bazen de düşmana yaklaşıyormuş gibi sessizce yürürler, tam düşman hatlarına 

yaklaşınca da homuslarını at yapıp hücuma geçmiş gibi dört nala koşan atın 

koşuşunu canlandırırlar. Kısacası onlar, aynı zamanda iyi birer oyuncudurlar.6 

Haycıları "ulug haycı" "kiçig haycı" ve "hurug haycı" şeklinde üç gruba 

ayırabiliriz.7 Çok iyi homus ve çathan çalabilen ve destanı kendisinden de yeni 

motifler katarak ustaca haylayan, aynı zamanda birer aktör ve kompozitör olan 

haycılara "ulug haycı" denir. Halk bu tip haycıları dinlemekten büyük zevk 

alır; onlara eşlik eder, savaş sahnelerini birlikte canlandırırlar; birlikte ata 

biner, birlikte taygada gezerler. Hatta haycıyla birlikte dinleyiciler de destanı 

haylar. Hayeının tasvir ve tarifleri karşısında memnuniyetlerini ifade edici söz

ler söylerler. 

6 Daha geniş bilgi için bkz. 2 nalu dip nata. 
7 Stayanav, İskusstva Hakasskih Haydci, 579. 
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Halkı bu şekilde etkileydn haycıların yanında onlar kadar olmasa bile yine 

de gelenek içerisinde belli bir yeri olan ve sevilen bir grup daha haycı vardır ki, 

onlara "kiçig haycı" denir. Kiçig haycılar, ustalarından ne duymuşlarsa olduğu 

gibi kendilerinden hiçbir şey katmadan anlatırlar. Usta malı satan bu haycıların 

bazıları destanın bütün epizotlarını anlatamazlar; bazıları ise müzik aleti ça~ 

lamazlar. Aktörlük yeteneği de olmayan bu haycılar, daha ziyade belli bir oba

nın, köyün haycısıdırlar. 

Destanları iyi anlatamayan, aktörlük yetenekleri olmayan, epizotları ka

rıştıran, homus çalmasını bilmeyen, çoğu zaman da destanları mensur olarak 

anlatan haycılara da "hurug haycı" denir. Hurug haycılar, gelenek iyice bo

zulduktan sonra ortaya çıkmışlardır ve tam bir haycı olarak kabul edilmezler. 

Bunlara "tahpahçı" da denir. Halk, sesleri de iyi olmayan bu haycıları din

lemekten zevk almaz, "inek gibi bağınyor; it gibi uluyor" şeklinde ifadeler kul

lanarak hakaret de eder. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi haycılar, destanları müzik aleti eşliğinde söy

lerler.8 Destana başlamadan önce bir giriş müziği çalınır. Bu müziğin çalınma 
süresi haycıdan haycıyii' değişir, bazı haycılar oldukça uzun bir giriş mü

ziğinden sonra destana başlarken, bazıları giriş müziğini daha kısa tutar. Giriş 

müziğinin uzun ve kısa olmasında dinleyicilerin de rolü vardır. Dinleyiciler ne 

zaman dikkatlerini yoğunlaştınrlarsa destana o zaman geçilir. Destan an

latılırken daha hafif ritmik bir müzik çalınır. Epizodun biri bitince diğerine geç

meden önce ise daha gür ara müziği çalınır. 

Haycılık geleneği hakkında kısaca bu tanıtıcı bilgilerden sonra şimdi bu

labildiğimiz bazı haycıların hayat hikayelerini vermeye çalışalım. Burada şunu 

belirtelim ki, hayat hikayelerini vereceğimiz haycılar, daha ziyade xıx. yüz

yılın sonlarıyla XX. yüzyılda yaşamış olan haycılardır. Ne yazık ki, önceki 

yüzyıllarda yaşamış olan haycılar hakkında elimizde yeterli malzeme olmadığı 
için bilgi veremeyeceğiz. 

8 Daha geniş bilgi için bkz. 2 ve 4 nolu dip notlara. 
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r. SEMYON PROKOPYEVİç KADIŞEV: 9 

Son devrin en ünlü haycılarından biri olan Kadışev, 1885 yılında Çooh-Çal 

köyünde doğmuş ve ölünceye kadar orada yaşamıştır. 

Hakas uruklarından "Hızıllar"ın haycısı olan Kadışev, yetenekli usta bir 

haycı olmasının yanında masalcı (nımahçı), halk şairi (tahpahçı) ve bestecidir. 

Otuz kadar destanı bütün epizotlarıyla birlikte anlatabilen Kadışev, bu des

tanıarı çocukluğunda babası Prona'yla dedesi Slo'dan ve ninesi Barşeva'dan öğ

renmiştir. Ayrıca ustası meşhur haycı Hara Matpıya'dan da çok sayıda destanı 
ve haycılık geleneğinin usullerini öğrenmiştir. 

Belirttiğimiz gibi Kadışev, haycılığınm yanında masakı ve hikayeciydi de. 
Sayısız masal ve hikaye bilen haycıdan bu ürünlerin ancak bir kısmı der
!enebilmiştir. 

Destancl1ığa geç başlamasına rağmen ünü, şöhreti kısa sürede bütün Ha
kaslar arasında yayılmıştır. Bu yüzden Kızılların dışıdaki diğer Hakas ka
bilelerinin arasına da gitmiş, elinde homusuyla oba oba dolaşmıştır. Komşu 
"aal"larda (köy) yapılan her törene, düğünlere, çocuk toylarına, ziyafetIere, 
hatta cenazelere davet edilir; homus çalıp destan haylaması istenirmiş. Des
tancı da gittiği yerin ortamına göre, yani sevinçlilerse ona göre, üzüntülülerse o 
duyguyu verecek şekilde homus çalıp destan anlatırmış. Kadışev, geleneğe 
uygun olarak hastaları tedavi etmesi ve kısır kadınların dertlerine çare bulması 
için de davet edilirmiş. 

Kadışev'in anlattığı otuz civarındaki destandan ancak on kadarı der
lenebilmiştir. Derlenen bu destanlardan ikisi i 951 yılında Abakan'da ya
yımlanan Alıptıg NlInahtar kitabında yer almış; "Altın Arıg", "Han Kiçegey", 
"Kün Tengis" ve "Ay Huuçın" adındaki dört destanı ise 1958 yılında yine Aba
kan'da yayımlanan Alım Ang adlı kitaba girmiştir. 1958 yılında Ah Çibek Ang 
destam yayımlanmıştır. 

H'-'~ (,d,ını"'. h,-w~! 1ı1L.:;\ ej''''l'inı ~ç:l0!d:ık; ı"3.\'p"kl'l!'d'll1 '''ık'l1"f!ık' P TrOvQJ~O\' Geroi('c<:.:ki\' Fo{)\' HOkliW))' i 
rJllb'I;;}7}"l:;i(';;;;~;;: Ab;G:'199 T:T.G~·Taçe~~~'a.· ;'H:ık;sski;' HaYd~i S.P. K;d;şev< U(eııi~ Zapiski Hıık 
Niinıli. vıp. i i. 1965. 185-189: A.K. Stoyanov. "Iskıısstvo Hakasskih Hayelci". Alııil Arıg. Moskva 1988: 
Allill Çüs, Abakan 1958: Ay-Toloy, Novosibirsk 1948: M. K. Dobrov, Hakasskıı)' Folklor, Abakan 1941: M.K. 
Dobrov-D.!. Çanko\', Aliplif! Nuııuhıar, 4 C., Abakan 1954-1959: A.A. Kene!. Mıôkalııoe T\'Orçeslı'o Ha
kasıli'. Abakan 1955: i. Kıçakov, AII)[lıci. Novosibirsk 1951: U.N. Kurbijekova, Hoıı Kiçege\', Abakan 1969: 
P.V. Sulekova. Ay Mirgcil. Abakan 1960; T.G. Taçeyeva. Hakas Pııe:i)'a.wıııı Aıııolııgiy{/.ı'ı. Abakan 1961: P. 
Troyakov, "Sıeti Skaziteley i Pcvtsoy". Uçenie Zap, Hakas. Nii\'({lii. Vııi. Abakan 1960: O.V. Subrakova. Ay 
Miçikııe!l Kiiıı Miçik. Ağban 1993. A.G. KlIjakova, Haıı Mirgeıı. Ağban 1992 



Yrd. Doç. Dr. Metin ErgUll 125 

Kadışev'den derlenen bazı masal, efsane ve hikayeler de çeşitli kitaplarda 

yayımlanmıştır. 

Çeşitli ilmı konferans ve kongrelere de katılan Kadışev, 1977 yılında öl
müştür. 

2. PYOTR V ASİL YEVİç KURBİJEKOV: 

Kadışev gibi Hızıl uruğundan olan Kurbijekov, Ordojonokidze ilçesinin Sa
ra!a köyünde 1891 yılında dünyaya gelmiştir. 

Kurbijekov'un ailesi de Kadışev'in ailesi gibi haycılık geleneğini bilen bir 
aileydi. Anne tarafından dedesi Kulbisteyev ve dayısı Soralah bölgelerinin usta 

haycıları arasındaydılar. Bu yüzden Kurbijekov, çocukluğundan itibaren ge
leneği öğrenmeye başlamış; ilk ustaları da dedesiyle dayısı olmuştur. Geleneği 
bilen bir ailenin içinde büyüdüğü için küçük yaşlarda "ulug haycı" sıfatına eri
şen Kurbijekov, kırk yaşına girdiğinde ülkenin en ünlü haycılarının safına ka
tılmıştı. Kurbijekov, haycılığı her ne kadar ailesinden öğrenmişse de destan 
anlatmaya başlaması gençliğinde bir gün oı'manda dolaşırken "tayga eezi"ni 

görmesinden sonra olmuştur. O gün dolaşırken ormanda uyuyup kalan Kur
bijekov'un rüyasına "tayga eezi" girer ve ona kırk gün boyunca destan öğretir. 
Genç haycı kırk gün sonra uyanınca "tayga eezi"nin öğrettiği bu destanları hay
lamaya başlar. İşte o günden sonra "tanıhtan haycı" olur. Kurbijekov, öğ
rendiği destanları tam olarak, eksiksiz anlatır. Yoksa "tayga eezi" tarafından ce

zalandırılacaktır. Kurbijekov'a haycılığın bu şekilde rüyada verilmesi, Güney
Sibirya'da yaşayan diğer Türk gruplarının destancılık geleneklerinde de olduğu 
gibi Hakas Türklerinin haycı\ık geleneğinin esas unsurlarından, motiflerinden 
biridir. 

Kurbijekov, gördüğü bu rüyadan sonra "haycı Peder" olarak tanınmış ve 
eline homusunu ve çathanını alarak oba oba dolaşıp destan haylamaya, homus 

çalmaya başlamıştır. 

Kurbijekov, elli civarında destan bilmekteydi. Bu destanlardan bazıları şun
lardır: "Han Miı'gen", "Han Kiçigey", "Altın Poç", "Altın Ang", "Sayın Han", 
"Kurgulday". Haycıdan çeşitli zamanlarda derlenen bu destanlar, Abakan'daki 

folklor arşivinde saklanmaktadır. Bu destanlardan bazıları yayımlanmıştır. 

Pyotr Vasilyeviç Kurbijekov, 1967 yılında 76 yaşındayken ölmüştür. 
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3. MAKAR KONSTANTİNOvİç DOBROV: 

Kaçin uruğundan olan haycı Dobroy, Bey ilçesinin Salgın köyünde i 903 yı
lında doğmuştur. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dobrov, genç
liğini beylerin yanında hizmetçilik yaparak geçirmiştir. Geçirdiği bir has
talıktan dolayı genç yaşlarda gözlerini kaybedince haycılığa merak salmış ve 
zamanının usta haycılarının yanına giderek onlara çıraklık etmeye başlamıştır. 

Kısa sürede usta bir haycı olan Dobroy, aynı zamanda çok iyi bir şekilde 
homus Ye çathan da çalmaya başlamıştır. Sadece Kaçinler arasında değil, diğer 
Hakas grupları arasında da şöhreti yayılan Dobrov, bu urukların obalarına gi
derek homus çalıp destan haylamıştır. 

Dobrov'dan on tane destan metni derlenebilmiştir. Derlenen bu malzemeler, 
Hakasya'daki folklor arşivindedir. Dobrov'dan derlenen "Altın Çüs" (1958), 
"Han Mirgen" (1959), "İkiah Oy Hulun" (1969) ye "Aydolay" (1962) destanları 
yayımlanmıştır. 

Dobroy, destanların yanında hikaye ve masal da anlatırmış. Ondan derlenen 
masallardan bazıları İ. F. Kokoy'un (1955) ve v.İ. Domojakov'un (1956) halk 
masalları kitaplarında yayımlanmıştır. 

Haycı, 67 yaşındayken 1970 yılında ölmüştür. 

4. VASİLİY ALEKSANDROvİç KA YLAGAŞEV: 

i 860 yılında dünyaya gelen Kaylagaşev, Sagaylara bağlı Hızıı Haya uru
ğundandır. 

Çocukluğunda ailesi Sagaylardan ayrılarak Kaçin obalarının yaşadığı 

Uybat'a yerleşti ği için Kaylagaşev, haycılığı Kaçinli hayeılardan öğrenmiştir. 
Bu yüzden dili ye destan söylemedeki usulü Kaçin haycılık geleneğine uy
gundur. 

Destanları çathan eşliğinde söyleyen Kaylagaşey'den yirmi civarında destan 
derlenmiştir. Derlenen bu destanlardan "Al Atlı Altın Tay", "AI Atlı Nun Mer
gen", "Sarı Atlı Han Mergen" , "Taralday Han" ve "Ay Han" destanları ya
yımlanmıştır. Ayrıca bu destanlardan üç tanesi MnogostradallUye Tri Sesfrl 

Bogatırki adlı kitaba da alınmıştır. "Kore Sarıg" ve "Hubay Hus" adlı 

hikayeleri de çeşitli kitapların içinde yayımlanmıştır. 

i 962 yılında 1 02 yaşındayken ölmüştür. 
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5. HOMUTAY BASTAYEV: 

Sagay uruğundan olan Homutay Bastayev, i 908 yılında Budrahtı-Taştıp 
bölgesinin Tag Hargası köyünde dünyaya gelmiştir. 

Homutay Bastayev, haycı Pavel Tolozakov ile Pazar'ın yanında çırak dur
muştur. Çıraklığa küçük yaşlarda başlamasına rağmen ancak otuz yaşında 
usta bir haycı olabilen Bastayev'den iki destanla otuz kadar hikaye ve masal 
derlenebilmiştir. Haycıdan derlenen bu hikayeler kahramanlıkla ve avcılıkla il
gilidir. 

i 974 yılında 66 yaşındayken ölmüştür. 

6. NİKİTA YEGOROVİç ÇUSTEYEV: 

Kaçinlerdendir. 1903 yılında Şirinskiy ilçesinin Kobejikov köyünde dün
yaya gelmiştir. 

Çusteyev, çocukluğunda usta Kaçin haycılarını dinlemiş; onlara çıraklık 
yapmıştır. Daha yirmi yaşlarındayken de "ulug haycl"ların safına girmiştir. 
Yirmi yaşında evlenen Çusteyev, karısının haycılığı bırakması için yaptığı 
baskılara dayanamayıp karısından ayrılmıştır. 

Çusteyev'den ancak "Sarı Atlı Han Mergen" ve "Ah Han" adında iki des
tanla on kadar hikaye ve masal derIenebilmiştir. "Silig 001", "Tar Pig", "Oçı 
Oolçı" ve "Apre Saysan" hikayeleri Çusteyev'den deri en en hikayelerden ba
zılarıdır. 

Çusteyev, 76 yaşındayken 1979 yılında ölmüştür. 

7. PAVEL AFASANEVİç SAGALAKOV: 

BeItirlerin içindeki Sarıglardandır. 1874 yılında Üst-Kindili'de bir obada 
dünyaya gelmiştir. 

Çok sayıda destan, hikaye ve masal bilen Sagalakov'dan da çok az derleme 
yapılmıştır. "Alıp Harat", "Hoten Han", "Han Tigir" ve "Ah Sagal" ondan der
lenen destan ve hikayelerden bazılarıdır. Sagalakov'dan derlenen bu materyaııer 
yayımlanmamış; Abakan'daki falklar arşivinde saklanmaktadır. 

Sagalakov, 1965 yılında 109 yaşındayken ölmüştür. 

8. PORLAT BORGOYAKOV: 

Sagay içindeki Hobıylardandır. i 870 yılında Askiz ilçesinin Lırsı köyünde 
dünyaya gelmiştir. 
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Borgoyakov, haycılığa çocukluğunda Sagay haycılarım dinleyerek baş

lamış ve kısa sürede çıraklıktan ustalığa geçmiştir. Yirmi beş yaşlarındayken 
ünü bütün Hakas urukları arasına yayılmıştı. Bu yüzden bütün törenlere davet 
edilir, homus çalıp destan haylaması istenirmiş. O da eline homusunu alarak 
oba oba dolaşır, homus çalıp destan haylar; haycılarla atışmaya girermiş. 

Haycılığa genç yaşta başlamasına ve çok sayıda destan bilmesine rağmen 
Borgoyakov'dan ancak iki destan derlenebilmiştir. "Çibet Mirgen" ve "Ku
reldey Mirgen" adındaki bu destanlar A.G. Kızlasov tarafından derlenmiştir. 

Borgoyakov, i 966 yılında 96 yaşındayken ölmüştür. 

9. PAVEL VASİLYEVİç TODANOV: 

Haycılık geleneğinin bozulduğu dönemin temsilcilerinden biri olan To
danov, Şorların Sug Harga kolundandır. ı 906 yılında Taştıp ilçesinin Talmalıg 
köyünde doğmuştur. 

Haycılığa gençliğinde, daha 17- ı 8 yaşlarındayken başlayan Todanov, güçlü 
bir haycı değildir. Ancak bir-iki destan bilirmiş. Ondan "Han Hırçotay" ve 
"Hara Atlı Hara Han" destanlarıyla çok sayıda masal ve efsane derlenmiştir. 
Yapılan derlemelerin bir kısmı "Zolotaya Çaşa", "Çudesmy Steklyanmy Şarik" 
(Sudey Toglak) ve "Volşebmy Çathan" adlı eserlerde Rusçaya tercüme edilerek 
yayımlanmıştır. 

1970 yılında 64 yaşındayken ölmüştür. 

10. E.P. MİAGAŞEV: 

Sagay kollarından olan Hızıı Haya uruğundandır. ı 87 ı yılında doğmuştur; 

hayatı daha ziyade uruğunun içinde, Por ve Hızıı Sug köylerinde geçmiştir. 

Geleneğin son güçlü temsilcilerinden biri olan Miagaşev, haycılığa küçük 
yaşlarda başlamıştır. Miagaşev de haycılığı "tayga eezi"nden öğrenmiştir. 

Miagaşev'den çok sayıda destan derlemesi yapılmıştır. Bunlardan bazıları 
şunlardır: "Ah Serartıg Ay Arıg", "Hara Torartıg Hara Han", "Altın Mergen" , 
"Kubur Harattıg" ve "Kubur Taçılanar". Haycıdan derlenen bu destanların çoğu 
yayımlanmamıştır. 

Ayrıca haycıdan çok sayıda masal da derlenmiştir. Yapılan bu derlemeler 
Abakan'daki folklor arşivindedir. 

Miagaşev, 88 yaşındayken 1973 yılında ölmüştür. 
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11. VASİLYEVNA PARASKOVYA SULEKOVA: 

Hızı llardandır. i 914 yılında Orjonokidze bölgesinde bir obada dünyaya gel
miştir. 

Hakas haycılık geleneğinde haycı sadece erkekler olabilirdi. Kadınların 

haycı olması ise ancak gelenek bozulduktan sonra, yani XIX. yüzyılın son
larından itibaren görülür. Bu sadece Hakas haycılık geleneğinde görülen bir 
kural değildir; Güney Sibirya'da yaşayan diğer Türk boylarının kayçılık ge
leneklerinde de sadece erkekler kayçı olabilirler. Sulekova, Hakas haycılık ge
leneğinin ilk kadın hayeılarından biridir. Çathan çalıp boğaz kayı söyleyebilen 
ender kadın haycılardan biri olan Sulekova, haycılığı küçük yaşlarda obasının 
haycılarından öğrenmiştir. Yıllarca abasının haycılarının yanında çıraklık yap
mıştır. 

Çok sayıda destan ve masal bilen Sulekova'dan yapılan derlemeler Aba
kan'daki folklor arşivindedir. Derlenen destanlardan ikisi, "Çeek Han" ve 
"Beyaz Atla Gök At" destanları yayımlanmıştır. "Haıdama" ve "Altın Seyzen" 
gibi sadece ondan derlenen, başka varyantları olmayan destanlar da vardır. Ne 
yazık ki bu destanlar yayımlanmamıştır. 

Vasilyevna Paraskovya Sul eka va 1970 ylında 56 yaşındayken ölmüştür. 

12. ANNA VASİLYEVNA KURBİJEKOVA: 

Sulekova gibi kadın hayeılardan biri olan Kurbijekova haycı, nımahçı, tah
pahçı Kurbijekovlar ailesindendir. Hızıılardan olan Kurbijekova, 7.01.1913 ta
rihinde Sarala nehri yakınlarındaki Sööttig'de dünyaya gelmiştir. 

Kurbijekova, haycılığı kendi ailesinden öğrenmiştir. Özellikle kardeşi Pyotr 
Kurbijekov ve amcası Sorolah Kurbijekov onun yetişmesinde, haycılığın 

erkanını öğrenmesinde etkili olmuşlardır. Bununla birlikte o, yıllarca oba
sındaki diğer haycılann yanında da çıraklık yapmıştır. Çathan ve homus çal
mayı öğrendikten sonra obasındaki "haycı aytısları "na da katılmış, bu sayede 
ünü gün geçikçe artmış, Hızılların dışındaki diğer Hakas uruklarının arasında 
da yayılmıştır. Kurbijekova, sadece kendi obasının haycılarıyla atışmamış, 
diğer Hakas uruklarının haycılarıyla da atışmıştır. Hatta Güney Sibirya'da ya
şayan diğer Türk boylarının kayçılarıyla da defalarca atışmaya girmiştir. 

Kurbijekova'dan çok sayıda destan derlenmiştir, fakat ne yazık ki bu des
tanıardan ancak bir tanesi "Han Mirgen" destanı, haycının ölümünden iki yıl 
sonra 1992 yılında G.G. Kujakova tarafından yayımlanabilmiştir. 

Haycı Kurbijekova, 16.03.1990 tarihinde 77 yaşındayken Abakan'da öl
müştür. 


