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ZHANNA YUSHA (Rusya/ 

ÇİN TUVALARININ FOLKLORU 

Özet

Bu bildin Çin’de yaşayan Tuvalann folklor gelenekleri üzerine modern devir analizi 
mahiyetindedir. Bu araştırma 2010 ile 2014 yılları arasında Tuvaların yaşadıkları bölgeler- 
den toplanan alan çalısması malzemelerine dayanmaktadır. Çin’de yaşayan Tuvaların folk
lor ürünleri gerçekten halkın milli geleneklerinden ibaret olup sadece sözlü kültür ortamı n- 
da varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Anıt niteliğindeki bu veriler, yaşayan türlerin 
aktarıldığı folklor bilgi ve beceriler, arkaik formlara ait izler taşımaktadır.

Anahtar kelimcler: Tuvalann folkloru, Çin Tuvalan, Şincan-Uygur otonom
bölgesi, folklorun iyi korutıması, folklor türlerinin özelikleri.

Çin Tuvalan, Şincan-Uygur otonom bölgesinin Alday aymağının Ak-Kaba, 
Hanas, Hom, Kok-Dogai, Tamiki, Ala-Haak köyleri ile Haba, Burcin, Alday şehir- 
lerinde yaşayan az sayılı bir etnik gruptur. Tuvaların yaşadığı topraklar, Güneyde 
Rusya, Batıda Kazakistan, Doğuda Moğolistan smırına uzanmaktadır. Bu bölgede 
yaşayan Tuvaların ana dili Tuvacadır, bu dil Tuvacanın yabançı bir lehcesidir.

Günümüzde Çin Tuvalarının nüfusu, yaklaşık 2500 dür. Onlar kendilerini 
”Kök-Monçak, Monçak veya Alday Tıvası“ olarak adlandırırlar. Ancak nüfusları 
az olduğu için pasaportlarında Moğol olarak kaydedilmektedirler. Bu nedenle diğer 
halklar onlan Moğollar veya Monçaklar olarak tasawur ederler.

Tuvalar ana dillerini ise Monçakça veya Tuvaca biçiminde adlandırmışlardır. 
İlk bakıştan Çin’deki Tuvalann ana dili çok dar bir alanda, sadece aile içinde ko- 
nuşma dili olarak kullanılmaktadır. Ama bize göre Tuva dili fıkirlerin oluştu- 
rulması, aktanlmasında büyük bir rol oynar, aym zamanda ekspressiv ve akkumul- 
yativ fonksiyonlara sahip olmaktadır. Cünkü Tuvalar geleneklerinde ana dili ku- 
lanmaktadır ve folklor metinlerinde aynı sekilde ana dili korumaktadır.

Çinde’ki Tuvaların yazılı bir dilleri yoktur. Genç kuşak Moğol ya da Kazak 
okullannda eğitimlerini sürdürmektedir. Bu okullarda da öğrenciler, devlet dili 
olan Çinceyi ögrenmek zorundadır. Tuvalar çok milliyetli bir ülkede yaşadıkları
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için Çince, Kazakca, Moğolcayı biliyorlar. Bu yönüyle çok dillidirler. Küçük bir 
grup Tuvalar için bu durum çok önemli bir faktördür. Kazak Arap yazısım Kazak 
okullardan mezun olan kişiler biliyorlar. Aynca, insanlann bir kısmı özellikle yaşlı 
nüfus Çinceyi iyi bilmiyor. Tuvalar da konuşma dilinin bir özelliği - konuştuğu 
insanın milliyetine göre farklı dillere kolayca geçiş yapıyorlar. Bu bölgede yaşayan 
bazı Kazaklar, Moğollar da Tuvacayı çok iyi bildikleri için Tuvalarla rahatlıkla 
anlaşabiliyorlar.

Maalesef, Çinde’ki Tuvalann folkloruna ait malzemeler, günümüze kadar 
toplanmamış ve incelenmemiştir. Bizim 2010’dan beri topladığımız malzemeler, 
bu folklorun özelliklerini ve zenginliğini göstermektedir. Günümüzde Tuvaların 
hayatında önemli bir yere sahip olan folklor, kuşaktan kuşağa, ağızdan ağıza 
yayılmaktadır. Çin’deki Tuvalann folkloru, gerçekten halkm milli gelenekleri olup, 
sadece sözlü gelenekte varlığını sürdüren kültürel anıtlardır. Yaşayan türlerin aktar- 
dığı folklorik bilgi ve beceriler, arkaik formlara aittir. Tuvalann folklorunda çeşitli 
türler bulunmaktadır: burun hoocular “efsaneler”, tuuku hoocular “tarihsel efsa- 
neler”, tool “masallar, destanlar”, algisyoreel “dualar”, maktal “güreşçiye ve ata 
yapılan dualar”, ir “halk şarkılan”, mal alziri “hayvancılık duaları”, diviziktar 
“bilmeceler”, uleger sos “atasözleri”. Bu folklorik türler, Rusya ve Çin’deki Tuva 
folkloruyla da aynı özellikleri göstermektedir.

Günümüzde kozmogonik ve etimolojik efsaneler yazmak oldukça zordur.
Bu tür efsaneleri, azar azar yazmaya başladığımızda bazı insanlar, böyle na- 

hif bir sanatı niçin modern yüzyılda yazdığımı merak ediyorlardı. Bu tür efsane 
metinleri dünyanın yaradılışı, insanların yaradılışı, yıldızlardan bahseder, anlatıcı- 
lar, zaman zaman “gözlerimle görmedim, ama duydum” gibi açıklama yapıyor- 
lardı. Bunun gibi çok eski mitolojik efsaneleri yaşlılardan derlemiştim.

Mesela bu efsanelerde, Ust, Ortaa, Alt dünya üzerine, Kurmustu, Erlik- 
Nomunhaan üzerine, ruhlar ve Dünyanın aslı hakkında mitolojik görüntüler yer al- 
maktadır. Bunlardan başka, yaygın efsaneler arasında ulusal enstrüman olan shoo- 
run ve müziğinin temeli hakkında hikayaler bulunmaktadır. Sekiz shoor müziği için 
anlatılan sekiz hikaye vardır. Bunlar, kahramanlann sözlerinin yer aldığı müzik 
metninden oluşmaktadır. Bu sekiz efsanede yer alan gelişmeler, gerçekten olduğu 
gibi anlatılır. Bu anlatılann karakteristik bir özeliği de diyaloğun bulunmaması ve 
sadece kahramanın monoloğundan oluşmasıdır.

Şecereli efsaneler, Tuva soyları: irkit, hoyuk, cag-tiva, kara-sal, soyan, kara- 
tos hakkındaki anlatılardır. Tarihsel efsanede, Amirsana-gun-tayji, 18 yüzyılda 
Djungariya’da yaşayan birisidir, Djungarlarin adaletsizliğine başkaldırmış savaş
mış ve yenilgiye uğradıktan sonra Rusya’ya kaçmıştır. Çin’deki

Tuvalarda Amırsana efsanesinin birçok varyantı bulunmaktadır. Buradaki 
anlatılarda ise Amırsana, Amerika’ya veya Rusya’ya kaçmıştır.

Çin Tuvalarının topraklannda yer alan Akhaba, Hanas köylerinde bulunan 
Bolbadai dağı, Amırsana’ya adanmıştır. Amırsana, aynı zamanda Altay, Hakas ve 
Moğol folklorunda da yer alan bir kahramandır. Her biri Amırsana’yı kendi halk 
kahramanı kabul eder ve onun gelmesini bekler.
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Kendi topraklannda 30’lu yıllarda çıkan Çin’de Dungan Savaşı neticesinde
Tuvalar, Moğolistan’a kaçmıştır. Bu esnada öldürülen ünlü kamlar ve Budist 

lamalar ve halkın kaçışı hakkmda anlatılan tarihı efsaneler, Sanskritçe yazılmış 
Budist kitaplanna da girmiştir. Tarihı olaylardan başka önemli görülen yerlerin ad
lan hakkında da efsaneler bulunur. Aynca güçlü kuwetli adamlar, hekimler, kam
lar hakkında anlatılan efsaneler, günümüze kadar yaşamıştır.

Tool terimi ise Çin Tuvalannda destan ve masal anlamına gelir. Ancak masal 
ve destan, türlerine uyğun olarak hacimlerine göre, uzun tool (moojı) ve /asa tool 
(moojı) olarak adlandınlmıştır. Eskiden destancılar - toolcılar çok fazla tool destan 
anlatırlarmış: “Er jangıs Ercen-ooF, “Buga-Carın, Bora-Seeley", “Er-Agiin”, 
“Boge-Sagaan-Toolay", “Kunan-Hara-Baatır”, “Ozerde cajı cok, olurdetını cok 
Er-Dunsay” vb. Çin Tuvalarının Folkloru 264 2013, 61 -  2 Tuvacadan başka 
Cin’deki Tuvalar Moğol destanları da anlatılmıştır. “Jangar”, “Kezer”, “Han-Hara- 
Baatır”. Tuvalardan öğrendiğimize göre eskiden destanlar iki şekilde anlatılırmış: 
hooçulanip aytır (konuşma biçiminde anlatilir )̂, alganıpaytir (ezgı ile anlatilır). 
Günümüzde arkaik döneminin destanlara ait “Buga-Carin, Bora-Seeley”, “Boge- 
Sagaan-Toolay", “Kubab-Hara-Baatır” gibi destanlan sadece yaşlı toolcu Tiidik 
anlatabilir. Bu destanlann kısa varyantlannı gençler de bilir. Bu destanlann motif- 
leri, konusu, genel yerleri, başı ve sonu Tuva Cumhuriyeti’nde yaşayan Tuvalann 
folklor ömekleriyle de benzerlik gösterir. Ancak son yıllarda destan geleneğinde 
oldukça önemli sayılan ve kaçmılması gereken yasaklar unutulmuştur. Bunlar: An- 
latı yanda bırakılmaz, destan saklanmaz. Bunlardan başka eskiden destan anlatıl- 
madan önce toolcu destanm ruhuna -  ot yakardı. Simdi bu yasaklar ve kurallar 
unutulmuştur. Şarkı geleneği, günümüzde halk şarkıları ve besteci şarkılarıdır. Kül- 
türün taşıyıcısı şarkılar-ırlar müzik üzerine iki gruba ayrılır: uzun ve kısaırlar. Fon- 
ksiyon ve konu sınıflandırmasına göre Tuva şarkılarında şu gruplar bulunur: mag- 
tal ırı “övgü şarkısı”, dagşa ırı“sofra şarkısı”, doy cazaarda ırı “düğün şarkısı”, 
mahabat ırı “aşk şarkısı”, ovey ırı “beşik şarkısı”, elek ırı “şaka şarkısı”, homudal 
ırı “acıklı şarkı”, oksuztun ırı “öksüz şarkısı”.

Tuvaca ve Moğolca söylenen besteci şarkılan Tuva kültüründe ayn bir rol 
oynar ki, bunlar kutlamalarda ve aile törenlerinde söylenir. Şarkılann genel konusu 
- yurt sevgisi ve doğa güzelliklerdir. Bu şarkılann sözlerinde folkloric sembol ve 
kinayenin rolü oldukça fazladır. Şarkı söyleyen kişinin besteci şarkı metinlerinde 
değişiklik yapması, anlamdaş kelime kullanması yasaktır, orijinalinin komnması 
gerekir. Şehirlerde okuyan Tuvalı gençler, intemetten Moğolistan ve Rusya’da ya
şayan Tuvaların müziklerini indirebilirler. Bunlardan Moğol Tuvalarından olan 
Ookey Şanagaş ve Kantömür Sarıglar’m “Ben Tuvayım” adlı şarkısı meşhur olur. 
Bu şarkıyı söyleyen kişinin yaşadığı yerde doğaçlama varyantlar da vardır. Mesela, 
şarkının “Gumus suglu yemin kızı ben” sözleri yerine “Ben Ak-Habanınkızı ben, 
ben Hanastin kızı ben” geçer. Rusya’daki Tuvalann müziğiyle etno-folk toplu- 
luklan “Hun-Hurtuu”, “Tıva kızı” (Tıva kiji?), “Chirgilchin” repertuanm bilirler. 
Bu şarkılann kayıtlarını geleneksel kutlamalar sırasında duymak mümkündür. Ama 
Rusya Tuvalarının lehçe özelliği şarkılann anlaşılmasını ve ezberlenmesini zor-
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laştırdığı için, Çin Tuvalarının müziğinde bu şarkılar bulunmamaktadır. Ayrıca Çin 
Tuvaları, başka diller bildiği için müziklerinde Moğolca, Kazakça ve Çince halk 
şarkıları da bulunur. Bunlardan Moğolca şarkılar oldukça çok tercih edilir. Bazı tö- 
renlerde sadece ovaa dagiiri, bag mooreyi Tuvaca ve Moğolca şarkılar söylenir, tö- 
renlerde Çince ve Kazakça şarkılann sÖylemesi yasaktır.

Bu şarkılar ancak Tuvaca ve Moğolca’ya tercüme edilerek söylenebilir. Gü- 
nümüzde Çin’deki Tuvalar, eskiden beri kutladıkları adetleri ve gelenekleri unut- 
mamışlardır. Eskiden olduğu gibi bugün de kutlamaya devam edilmektedir. Onlar
da büyük uc takvim törenleri vardır, bu kutlamalar, Tuvaları halk olarak birleştirir. 
Kişin kutlanan Şagaa (yeni yıl bayramıdır, on beş gün kutlanır), yazın Ovaa da
giiri, Alday’ın ruhuna tapılan ritüeldir, sonbaharda Cula, budizm töreni. Takvim 
törenleri dışında, aile kutlamaları yapılır: düğün, çocuk doğduğunda yapılan toy, 
göbek bağının saklanması, ilk saç keşimi. Bu törenler sırasında yapılan algis-yoreel 
“dualar”, ır “halk şarkıları” her törenin önemli bileşenidir. Rusya’daki Tuvalardan 
farklı olarak, Çin Tuvalarında dans kültürü vardır. TÖrenlerde, bayramlarda Tuva
lar, halk dansı yaparlar. Bu danslar, erkek, kadın dansları diye ayrılırlar ve başka 
başka türleri vardır: hara ciraa, sinsaalik vb. Enstrüman olarak şoor, ilkiir ve dop- 
şuur çalınması ilginçtir. Küçük türlerden kültürün taşıyıcısı olan dıvızıktar “bil- 
mece” ve uleger sös “atasözleri” vardır. AtasÖzleri metinlerinde, kısa formda Tuva 
halkının ahlakı değerlerine rastlanır: cesaret, konukseverlik, dostluk, ustalık, çalış- 
kanlık.

Yalancılık, övüngenlik, korkaklık, tembellik, boşboğazlık, cimrilik, açgözlü- 
lük ayıplanır. Küçük türlerden atasözleri ve duaların etkileşimini gösteren olaylar 
vardır. Mesela, aile töreni sırasında kültürün taşıyıcısı bazı olaylarda, dualarla ata
sözleri değiştirilir. Mesela, atasözünde saygı ile ilgili: Büyüğe saygı göster, küçüğü 
gözet. Bunu dualarda da görürüz: Büyüğü saymak, küçüğü gözetmek gerekir. Görü- 
yoruz ki, Çin’de Tuvalar ana dilini günümüze kadar korumuşlardır. Günümüzde 
Tuvacanm dil durumu ulusal bir bölgenin olmaması; farklı etnik gruplara ait kültür, 
inanç ve ilişkilerin olumsuz etkileri; farklı dilleri konuşan halklann nüfiıs bakımın- 
dan hayli çok olması; Tuvaların 29 yıl içinde ana yurtlanndan başka yerlere zorla 
göç ettirilmesi ve bunun sonucunda yüzlerce yaşlı insanın ve çocuklann ölümü; 
Rusya ve Moğolistan’da yaşayan ve yakın akrabalık bağlan bulunan diğer Tuva 
boylarıyla görüşmelerinin imkansız olması; okullarda ve üniversitelerde eğitimle- 
rinin ana dillerinde yapılmaması; yazılı ve görsel medyada kendi dillerini hiç kulla- 
namamaları gibi nedenlerden zor bir süreçten geçmektedir. Sonuç olarak, burada 
günümüzde Çin’de yaşayan Tuvaların folklorunun bugüne kadar oldukça iyi ko- 
runduğu aktarıldı. Bu türlerde Tuvalann dünya görüşünü, poetik formlannı, folklor 
dilinin özelliklerini, istikrannı, zaman yolculuğunu görüyomz. Fakat son yıllarda 
televizyon, radyonun etkisiyle dıvızıktar “bilmece”, üleger sös “atasözleri”, burun 
hoocular “efsaneler” dar alanda kalmakta, gençler tarafından daha az kullanılmak- 
tadır. Çoğunluk, Tuvaların yazı dili olmadığı için bazı folklor ürünlerinin unu- 
tulmaya başladığını söylese de halen algış-yöreel “dualar”, ır “halk şarkıları” gibi 
türler, her törenin önemli bileşenidir.
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Фольклор китайских тувинцев 

Резюме

Данный материал носит характер современного анализа фольклорных тради
ций тувинцев, проживающих в Китае. Он опирается на ареальные исследования, про
веденные автором в местах компактного проживания тувинцев в 2010-2014 гг. Фоль
клорные жанры китайских тувинцев действительно включают в себя национальные 
традиции народа и продолжают свое существование в устной речевой культуре. Эти 
фольклорные данные носят в себе следы архаичных жанровых форм.

Ключевые слова: фольклор тувинцев, китайские тувинцы,
Синъцзян-Уйгурский автономный округ, сохранение 
фольклора, особенности жанров фольклора.

Zhanna Yusha (Russia)

The Folklore of Chinese Tuvinians 

Abstract

The paper analyzes the contemporary condition of folklore traditions of Tuvinians 
living in China. It bases on district researches, made by the author in those areas where the 
Tuvinians lived portably in 2010-2014. The folklore jenres of the Tuvinians in China really 
include in themselves the national traditions o f the people and go on existing in folk 
culture. These features in the jenre system of folklore bear the traces of the arhaic forms of 
traditions.

Key words: Tuvinian folklore, Chinese Tuvinians, Xinjiang Uygur Autonomous 
Region, the preservation o f folklore, features o f folklore types.


