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ÖZET
Kuzey Bat› Sibirya’da, Çukça Yar›madas› ve Kamçatka yar›madas›nda yaﬂayan bir grup olan Çukçalar, kendilerine maledilerek anlat›lan f›kralar ile bilinirler. Sovyet döneminde Sovyetler Birli¤i s›n›rlar› içinde bütün topluluklar aras›nda yay›lan Çukça f›kralar›, Türkiye’de Karadenizli ve Karatepeli f›kralar› ile benzerlikler göstermektedir.
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ABSTRACT
Çukças who live in northwest Siberia, Çukça and Kamçatka Peninsulas are know by are anecdotes
which are attributed to themselves. Spread among the borders of Soviet Union during the Soviet time are simillar to Black Sea and Karatepe anectodes.
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Kazakistan Cazuﬂ›lar Oda¤›’n›n davetlisi olarak, 2000 y›l›nda Sabit Mukanov’un 100. Do¤um Y›l› Toyuna kat›lmak
üzere Rusya Federasyonu, K›rg›zistan,
Özbekistan ve Karakalpakistan’dan gelen konuklarla Kazakistan’da birlikte olduk. Moskova’da yaﬂayan K›rg›zistanl›
bir araﬂt›rmac›, alt› ay Çukcalar›n içinde
yaﬂad›¤›n› ve bunlar›n Türk kökenli oldu¤unu anlat›yordu. Bu bilgilere, kendisinin alt› ay Çukçalar ile birlikte yaﬂad›¤›n› ve araﬂt›rma yapt›¤›ndan sonra
ulaﬂt›¤›n›, böyle bir kanaate sahip oldu¤unu söylemiﬂti. . Hayat tarzlar›, konuﬂtuklar› dil ve orada yaﬂayan di¤er topluluklar›ndan ayr› olduklar›n›n ﬂuurunda
olan Çukçalar›n “Ultt›k Tanu” adl› müzeleriyle Kazak ve K›rg›z Türkçesi’ne
yaklaﬂt›klar›n› dinlemiﬂtim. Sovyetler
Birli¤i’nin hemen her yerinde, özellikle
Ruslar aras›nda yaz›l› ve sözlü gelenekte yaﬂayan bu f›kralar,Türkiye’de Karadenizli çevresinde anlat›lan f›kralara
benzemekteydi. ﬁu f›kra dikkatimi çek-

miﬂti:
Çukça yan yana dört çukur kazar.
Çukurlar› ne için kazd›¤›n› sorduklar›
zaman foto¤raf çektirece¤ini, bunlardan
birisini pasaport, birisini ö¤renci belgesi,
birisini parti, birisini de saklamak için
çektirece¤ini söyler.
Dünyada en az nüfusa sahip olan
topluluklardan biri olan Çukçalar,Çukot
Bölgesinde, Rusya Federasyonu’nun kuzey-do¤usunda kendi ad› ile an›lan Çukot yar›madas› merkezli çevrede yaﬂamaktad›rlar. Bu bölgede yaﬂayan yerli
ahaliye Çukçi, Çukça veya Çukçe ad› verilmektedir. 1930 y›l›na kadar Rus göç
alan› olarak seçilen Çukçi Yar›madas›,
bu y›ldan itibaren Çukotisky Natsionalny Okruk ad› ile Sovyetler Birli¤ine
ba¤l› bir idare merkez oldu. 1953 y›l›nda
ise SSCB’nin Magadan vilayetine (Obl›s)
ba¤land›. Bölgeye Rus nüfusunun iskan
edilmesi ile beraber yerli nüfusu meydana getiren Çukçalar, yar›madan›n çevresinde bulunan Vrangel, Aion, Ratmanov
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adalar›na yerleﬂtiler. Bölgede, Eskimo,
Lamut, Evenki, Koryak Saha Türkü ve
Yukagir’ler yaﬂamaktad›r. Bölgede
47.000 kiﬂi yaﬂamakta olup, bunlar›n
içinde Çukça nüfusu yaklaﬂ›k 11000 kiﬂidir.
Çukçalar›n ilk atalar›n›n Eskimolar
ile Yukagirlerin oldu¤u ileri sürülmektedir. Ancak, Asyal› kavimlerin tarihin çok
önceki zamanlar›nda kuzeye göç etmeleri ve Bering Bo¤az›’ndan Alaska’ya geçmeleri düﬂünülürse, yar›madan›n ilk
yerlilerinden Çukçalar›n da Asyal›, hatta Turanî olduklar› düﬂünülür.
H›ristiyanl›¤›n yayg›n oldu¤u bu
bölgede, kapal› toplum hayat›n› yaﬂayan
Çukçalar, eski dinî inançlar›n› korumuﬂlard›r. ﬁamanî inanca mensup olan Çukçalar, bal›kç›l›k ve ren geyi¤i yetiﬂtiricili
yapmaktad›r.
Çukot bölgesi yerlilerinin dili Çukça dilleridir. Çukça veya Çukot dilleri,
Çukçi Yar›madas›’ndan daha güneyde
bulunan Kamçatka’ya kadar olan bölgede yay›lm›ﬂt›r. Çukça dili, As›l Çukca
(Do¤u-Enminmen), Koriak veya Koryak
(Bat›-Munligran), Kamçadal (Güney-Hat›r) adlar›yla üç gruba ayr›lmaktad›r.1
Meydan Larousse’de verilen bilgiye göre
Ural Altay dil ailesinden Ural grubuna
girmektedir. . Gramer yap›s› yönünden
‹nkorporatifti dillerinden olan Çukça dili, 1931 y›l›nda yaz› dili olarak ortaya
ç›km›ﬂt›r. 2
Kazakistan’da Asan Kaygu, Aldar
Köse ve Nasreddin Hoca çok tan›nan ve
her söyledikleri, haklar›nda her anlat›lan k›ssalar›n hikmetlerle dolu oldu¤u
ve sayg› duyulan, mübarek say›lan ﬂahsiyetlerdir. Ak›ll›l›k, kurnazl›k ve kahramanl›k vas›flar›n› taﬂ›yan bu ﬂahsiyetler/tipler yan›nda çeﬂitli f›kra tipleri olmakla beraber, bunlar mahallî tipler
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olup geniﬂ çevrede tan›nmamakta/bilinmemektedir. Ancak, bunlar›n d›ﬂ›nda,
Türkiye’de Karatepeli f›kralar›na ve karatepeli f›kra tipine benzeyen Çukçalar
ve Çukça f›kralar› yayg›n olarak anlat›lmaktad›r. Özellikle Sovyetler Birli¤i döneminde Rusça e¤itim alanlar aras›nda
anlat›lan bu f›kralar, Ba¤›ms›zl›ktan
sonra unutulmaya baﬂlanm›ﬂ. Rusça f›kra külliyatlar›nda yer alan f›kralar, e¤lenceye yönelik internet sayfalar›nda da
yay›nlanmaktad›r.“Çukça f›kralar›n›
S.S.C.B. zaman›nda hemen hemen herkes biliyordu. Birlik da¤›ld›ktan sonra
yetiﬂen yeni nesil, eskiler kadar Çukça
f›kralar› bilmiyorlar ama anlat›ld›¤› zaman zevkle dinliyorlar. Art›k bu Çukça
f›kralar› ancak f›kra antolojilerinde kalm›ﬂt›r. Bir de internette “yes bebi ile mail
ru” dosyalar›nda vard›r.”3
Çukça f›kralar›n›n Türkiye’ye binlerce kilometre uzakta olan Çukça/çukçi/Çukçeler ile zaman zaman benzer
duygulara sahip oldu¤umuzu, benzer
ﬂeylere güldü¤ümüzü; insano¤lunun
müﬂtereklerinin küçümsenmeyecek kadar bir ortak ﬂuur oluﬂturdu¤unu göstermesi bak›m›ndan önemli oldu¤unu söylemeliyiz.
F›kra Örnekleri4
1. Rusun biri yukar› do¤ru z›plamaya çal›ﬂan bir Çukçan›n yan›ndan geçerken sorar:
-Ne yap›yorsun?
-A¤ac›n yüksekli¤ini ölçmeye çal›ﬂ›yorum.
-Yere koyup ölçsene!
-Yere koyarsam yat›k(enini) ölçmüﬂ
olurum.Ben boyunu ölçmek istiyorum.
1. Çukça hava alan›na gitmiﬂ. Memur sormuﬂ:
- Nereye uçmak istiyorsunuz?
-Çantam nereye uçuyorsa bende oraya uçmak istiyorum.
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2. Çukça bir çukurcuktan su içmek
istemiﬂ, yan›ndan geçen birisi;
-Oradan su içilmez, mikrop çok demiﬂ. O,da
-Orada mikrop yok çünkü az önce
bisikletle geçerek hepsini öldürdüm.
3. Çukça ma¤azaya girerek sormuﬂ:
-Sizde renkli televizyon var m›?
-Evet.
- O zaman bana k›rm›z›s›n› verin.
4. Çukçaya ;
- Biliyor musun senin kar›n birileriyle geziyor, diye söylerler.Çukça ise;
- B›rak gezsin,kal›n giyindi, diyerek
cevap verir.
5. Magadan’a gitmek için trene binen ‹ki Çukçadan birisi biletçiye sormuﬂ:
- Bu tren beni Magadan’a kadar götürür mü?
- Hay›r.
‹kincisi sormuﬂ;
-Ya beni?
6. Moskova’da yaﬂayan Çukçan›n
akrabalar› buradaki hayat tarz›n› ö¤renmek için sorarlar;
-Nas›l yaﬂ›yorsun?
- Üç odal› ev ald›m, orda yaﬂ›yorum.
-Ne yapacaks›n o kadar oday›?
-Nas›l ne yapaca¤›m? Birincisine
çad›r kurdum, ikincisine çad›r kurdum,
üçüncüsüne de çad›r kurdum .
- Tuvalet nerede?
- Nas›l nerede? Çad›r›n arkas›nda
bir de k›rm›z› ceket ald›m. Zorla paltoya
s›¤d›. Sadece bir problem var köpekler
mersedesi çekmek istemiyor
7. Çukça bir iﬂe girmek istemiﬂ,
form doldururken imza yerine üç tane
haç iﬂareti koymuﬂ.
-Bu ne yine? diye soruldu¤unda,
- ‹sim, soyad›,okul baﬂar› puan›.
8.Çukçayla Rus ava ç›km›ﬂ. Kapanlar› kurmuﬂlar ve sabah tekrar kontrole
gelmiﬂler. Çukçan›n kapan›nda hayvan
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var, fakat Rusunkinde bir ﬂey yokmuﬂ.
ikinci gün yine ayn› ﬂey olmuﬂ. Üçüncü
gün Rus erken kalkm›ﬂ Çukçan›n kapan›ndaki hayvanlar› alarak kendi kapan›na koymuﬂ ve bu hayvanlar›n yerine
baﬂka ﬂey koymuﬂ. Bakmaya gidince Rus
kapandan hayvanlar› ç›kar›rken Çukça;
- Ne kadar kurnaz hayvanm›ﬂ kendisi kaçm›ﬂ derisini b›rakm›ﬂ.
9.Çukçalar Çinlilerle savaﬂ›yorlar.
Çinliler haritada Çukçalar›n yaﬂad›klar› yeri bulam›yorlar; sadece bir nokta buluyorlar ve bu noktaya gidip bakt›klar›nda sadece 3 çad›r görüyorlar. ‹çeri girerek soruyorlar;
- Siz Çukça m›z›n›z?
- Evet.
- Biz Çinliler milyarlarcay›z. Siz ise
3 çad›rs›n›z, ne yapacaks›n›z?
-Evet biz de bu kadar insan› nereye
gömece¤imizi düﬂünüyoruz.
10.Çukçaya sormuﬂlar:
-Avdan gelince ne yapars›n?
-Kar›m› severim.
-Sonra ne yapars›n?
-Kar›m› severim.
-Ya, sonra?
- Kayaklar›m› ç›kart›r›m.
11. Çukça Rus kad›nla evlenmiﬂ.
Komﬂular› sormuﬂ:
- Rus kar›n nas›l?
-‹yi fakat kirli, her gün elini yüzünü
y›k›yor.
12. Çukça gece patates dikiyormuﬂ.
Sebebini sorduklar›nda;
-Patates böce¤i görmesin diye, cevap
vermiﬂ..
13. Çukçan›n birini cezaevine kapatm›ﬂlar.Oradakilerden biri sormuﬂ:
-Arkadaﬂ suçun ne?
-Çal›ﬂma saatinde pencereyi açt›m.
-Nerede çal›ﬂ›yordun ki?
-Denizalt› gemisinde.
14.Çukça karakolda nöbet tutuyor-
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muﬂ.Kendine birisinin yaklaﬂt›¤›n› iﬂitmiﬂ. Silah›n› sese yönelterek, gür bir sesle ba¤›rm›ﬂ:
-Dur, kim geliyor? Çabuk söyle parola?
-Defol diye cevap gelmiﬂ karanl›¤›n
içinden.
-Geç demiﬂ, ah çekerek; iki y›ld›r parola de¤iﬂmemiﬂ
15. Bir gün Çukçan›n birisi odas›nda oturmuﬂ bir ﬂeyler yaz›yormuﬂ. Bunu
gören doktor yaklaﬂarak sormuﬂ:
-Ne yap›yorsun?
-Kendime mektup yaz›yorum.
-Peki içinde ne yaz›yor?
-Deli misin sen, daha mektubu almad›m ki. ‹çinde ne yazd›¤›n› nerden bileyim?
16.Bir gün Çukçalar odalar›nda
toplan›p s›rayla duvardaki delikten içeri
bak›yorlarm›ﬂ. Bunu gören doktor da delilerle s›raya girerek duvardaki delikten
bakm›ﬂ fakat bir ﬂey görememiﬂ.Tekrar
s›raya girip tekrar bakm›ﬂ yine bir ﬂey
göremeyince oradakilerden birine sormuﬂ:
- Ne var o delikte, iki kere bakt›m bir
ﬂey göremedim?
-Deli misin sen? Ben 10 y›ld›r bak›yorum hâlâ birey göremedim.
17.‹ki Çukça havuza yüzmeye gitmiﬂler fakat havuz boﬂmuﬂ. Sonra aralar›nda iddiaya tutuﬂmuﬂlar. Bir tanesi:
-ﬁu tramplenden aﬂa¤› bir bardak
suyun içine atlar hiçbir ﬂey olmadan ç›kar›m deyince , di¤eri;
-Hadi…. demiﬂ ve tramplenin alt›na
bir bardak su koyarak;
-Atla da görelim…! demiﬂ.Di¤eri;
- Ben manyak m›y›m? Ya, ben atlad›ktan sonra o barda¤› oradan al›rsan
“ben ne yapar›m”.
18. ‹ki Çukça ak›l hastanesinden
kaçm›ﬂ ve ellerinde fenerle karanl›kta
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ilerliyorlarm›ﬂ. Arkadan polislerin geldi¤ini iﬂitince koﬂmaya baﬂlam›ﬂlar. Arkadaﬂ› birden elinden el fenerini düﬂürmüﬂ, fenerin ›ﬂ›¤› gökyüzünde bir direk
gibi görünmüﬂ. Bunu gören birincisi de¤erine:
- Hadi, ﬂu dire¤e ç›k›p polisleri atlatal›m demiﬂ. Di¤eri ise:
-Sana güvenmiyorum, ben tepeye ç›k›nca sen arkamdan gelmez ve ›ﬂ›¤› söndürürsen ben düﬂmekten korkuyorum demiﬂ.
19. Ak›l hastanesinin tamir edilmesi için Çukçalar› baﬂka ﬂehre nakletmek
gerekiyormuﬂ. Çukçalar› uça¤a bindirmiﬂler ve yanlar›na sadece bir doktor verebilmiﬂler.Uçak uçmaya baﬂlam›ﬂ fakat
bir zaman sonra Çukçalar›n gürültüsü
yüzünden doktorun baﬂ› a¤r›maya baﬂlam›ﬂ. Bakm›ﬂ köﬂede Çukçan›n biri sakince oturuyor.Yan›na ça¤›rarak;
- 10 dakikal›¤›na bu arkadaﬂlar›na
ö¤retmen ol geliyorum demiﬂ.
10 dakika sonra gelince bakm›ﬂ ortada ö¤retmen olandan baﬂka kimse yok
- Arkadaﬂlar›n nerede?
- Sen beni onlara ö¤retmen yapmad›n m›
-Evet.
-Ben de onlar› teneffüse ç›kard›m.
20.Bir gün Çukça ma¤azaya girmiﬂ.
Bir televizyonun fiyat›n› sormuﬂ.
Ancak sat›c›; “Biz Çukçalara televizyon satm›yoruz “ demiﬂ.
Çukça, bu benim Çukça oldu¤umu
nas›l anlad› diye ertesi gün ﬂ›k bir elbise
giyinerek ma¤azaya tekrar gitmiﬂ.
-Affedersiniz.Televizyonunuzun fiyat›n› ö¤renebilir miyim demiﬂ.
Sat›c›;
-Satm›yoruz dedim ya demiﬂ.
Çukça, yahu, bu benim Çukça oldu¤umu nas›l anlad› diye düﬂünmüﬂ. Ertesi gün bu k›yafetini de de¤iﬂtirerek yine
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ayn› ma¤azaya girerek sormuﬂ.
-Affedersiniz.televizyonun fiyat›n›
ö¤renebilir miyim demiﬂ.
Ma¤aza sahibi yine;
- Biz Çukçalara satm›yoruz, demiﬂ.
-Affedersiniz, ben buraya üç defa k›yafetimi de¤iﬂtirerek geldim.Nereden bildiniz benim Çukça oldu¤umu?, demiﬂ.
Sat›c›;
- Bu bir televizyon de¤il,o bir buz
dolab›d›r da ondan, demiﬂ.
21.‹ki Çukça bir gün dolaﬂ›rken bir
birine sormuﬂlar:
-Sen neyi seviyorsun?
-Ben salatal›k turﬂusunu seviyorum.
-Neden yemiyorsun?
-Kafam kavanoza s›¤m›yor da onun
için salatal›¤› yiyemiyorum, diye cevap
vermiﬂ.
22. Rus, Kazak, Çukça, Yahudi, Özbek bir arada oturuyorlarm›ﬂ.Yahudi telefonu önüne alarak ﬂöyle demiﬂ:
-Kim üç gün yemek yemeden dayan›rsa, dayanan ﬂahsa hediyem var. Dayanamayan ﬂah›s bana telefon ederek haber verir, demiﬂ. Bunlar anlaﬂm›ﬂlar.
Bir gün geçince Özbek telefon açar,
karn›m ac›kt›, yemek istiyorum der.
‹kinci gün Rus telefon açar,karn›m
ac›kt›, yemek istiyorum der.
Üçüncü güne yetiﬂmeden Kazak telefon açar,yemek istiyorum, karn›m ac›kt›
der.
Dört gün geçer, beﬂ gün, alt› gün
derken bir hafta Çukçadan haber yok.Yahudi Çukçan›n kap›s›na yaklaﬂarak
anahtar deli¤inden bakar ve Çukçay› görür. Çukça iki aya¤›n› kucaklam›ﬂ ve telefon etmeyi bilmedi¤i için telefona sesleniyormuﬂ:
- Telefona! Telefona! Çukça yemek
istiyor,karn› çok ac›kt› .
23.Bir gün Çukçalardan biri Rus-
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ya’ya gider. Oradaki arkadaﬂlar›yla anlaﬂ›p ona Kamyon al›rlar. Sonra Çukça
Kamyonu al›p memleketine döner. Bir ay
sonra Çukça Rusya’ya tekrar gelir ve tekrar arkadaﬂlar›yla görüﬂür Çukçaya sorarlar;
-Hey! Arkadaﬂ önceki Kamyon nerede?
- Memlekette duruyor, der.
-Nas›l çal›ﬂ›yor mu?
-Evet çok güzel çal›ﬂ›yor, Farlar› bütün orman› ayd›nlat›yor, Sinyalleri halk›
uyand›r›yor. Ama tek kötüsü hiç köpek
kalmad›. Arkadaﬂlar› neden diye sorduklar›nda Çukça;
-Kamyonu çeken köpeklerin hepsinin nefesi kesilip öldüler de, der.
23. Bir gün Çukça Moskova’daki
hayvanat bahçesine gider. Hayvanat
bahçesini bir güzel dolaﬂ›p memleketine
döner. Memleketine gelince herkes Çukçaya Moskova’da ne gördü¤ünü sorarlar:
Çukça,
- Hayvanat bahçesine gittim, der.
-Orada ne gördün, diye sorarlar.
-Zürafa gördüm, der.
-Nas›l bir ﬂey diye, sorarlar.
-Geyi¤i bilirsiniz ya?
-Evet biliyoruz, derler.
-Ona çok benziyor, sadece boynu
uzun ve boynuzu yok.
-Öyle mi? der hepsi.
- Sonra baﬂka ne gördün.
-Deve gördüm.
-O nas›l bir ﬂey?
-Geyi¤i bilirsiniz ya?
- Evet biliriz.
-Ona çok benziyor sadece boynuzu
yok, s›rt›nda iki hörgücü var.
-Öylemi?
-Daha ne gördün?
-Kobra y›lan› gördüm.
-O ne?
-Geyi¤i biliyorsunuz ya?
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-Evet biliyoruz.
-Ona hiç benzemiyor, benzeyecek de
yeri yok der.
24. Çukça sesli sesli düﬂünür. O anda televizyonda reklamlar vard›r. Çukça
da yaland›r yaland›r diye seslenir, yan›ndaki arkadaﬂ› nerden anlad›n der?
Nas›l anlamam ki ben bu ﬂampuanla yedi defa y›kad›m, kepe¤im oldu¤u gibi
kald›. Arkadaﬂ› sorar:
-Art›k ne yapmay› düﬂünüyorsun
der.
-Art›k ﬂapkam› ç›kar›p kafam› öyle
y›kayaca¤›m der.
25.KSRO (Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti) halk milletvekilinin 3. kongresinde Çukotskiden gelen milletvekilinden
yan›nda oturan adam sormuﬂ:
-Konuﬂtu¤u anda kimi eleﬂtiriyorsunuz?
-Rusya’daki Çar Hükümetini.
-Ne için?
- Amerika’ya Çukotski’yi de¤il, Alaska’y› satt›¤› için.
26. Çukçalara foto¤rafç› geliyor.
Hepsinin foto¤raf›n› çekip, bak›yor ama
hepsinin simas› ayn›, Foto¤rafç› me¤er
foto¤raflar›n hepsini bir filimden ço¤altm›ﬂ.Foto¤raflar›n hepsini da¤›tm›ﬂ. Bir
Çukça bak›yor ve ﬂaﬂk›n bir ﬂekilde ;
-Yüz benim, ama gömlek benim de¤il.
27. Çukça bir gün arkadaﬂ›n›n çad›r›na girmiﬂ. Bakm›ﬂ, arkadaﬂ› alç›lar
içinde yat›yor:
-Ne oldu?
-Olimpiyatlara haz›rlan›yordum 10
metrelik tramplenden havuza atl›yordum……
-Ne o yoksa buzu delmeyi mi unuttun?
-Hay›r, Çukça ak›ll›,Çukça unutmad›.
-O zaman ne oldu ya?
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-Buzu deldim ama ç›kana kadar
tekrar buz tuttu.
28. Nehrin kenar›ndaki tundrada
yolda kalm›ﬂ aç ve sinirli Jeolog nehrin
kenar›nda bal›k tutan Çukçayla karﬂ›laﬂ›yor. Açl›ktan ölmek üzeri olan jeolog
Çukçaya sormuﬂ:
- Çukça bana bal›k ikram etsene.
-Veremem. Baﬂmüdür izin vermiyor.
-Çukça bu bölgenin baﬂ müdürü
kim?
-Benim….
-Baﬂmüdürüm! Bal›k almaya izin
verir misiniz?
-ye, sa¤l›¤›n için ne adar istersen ye,
demiﬂ.
29. Çukçaya pasaport vermiﬂler
ama Çukça bir gün sonra tekrar yeni pasaport almaya gelmiﬂ. Sormuﬂlar;
-Sana niçin tekrar yeni pasaport gerek?
-Önceki foto¤rafta sigara içmiyordum fakat ﬂimdi sigaraya baﬂlad›m, der.
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