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GİRİŞ
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türklerin dünya
tarihindeki gerçek yeri, uygarlığa hizmetleri ve ilişkili bulunduğu halkların
araştırılması ve bilimsel tutarlılıkla yazılmasını sağlamak için 1931 yılında Türk
Tarih Kurumunu, Türk dili konusunda araştırma yapılmasını sağlamak için 1932
yılında Türk Dil Kurumunu, Türk tarihi ve Türk dili sahalarında araştırma yapacak
bilim insanlarının yetiştirilmesi amacıyla da 1935 yılında Dil Tarih Coğrafya
Fakültesini kurdurmuştur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk dili ve tarihi konusunda bilimsel araştırmaların
sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli mali kaynağı da, İş Bankasındaki
hisselerinin gelirinin yarısını Türk Tarih Kurumu’na, yarısını da Türk Dil Kurumuna
bağışlayarak oluşturmuştur.
Cumhuriyetin ilk on yıllarında tarihçilerimiz, yabancı tarihçi ve dil bilimcilerinin de
katkılarıyla, Orta Asya, Kafkas-Karadeniz stepleri, Mezopotamya ve Anadolu’da
antik çağlarda kurulan uygarlıklar ile Roma İmparatorluğunun kurucu kabilesi
Etrüskler ve Amerika kıtasındaki antik Maya Uygarlığı gibi uygarlıklarla Türklerin
ilgi ve ilişkilerini incelemişler, bu konularda yapılan araştırmalar sonucunda “Türk
tarihinin çok eski çağlara dayandığı ve Türk dilinin dünya tarihindeki en eski
dillerden biri olduğu” sonucuna ulaşmışlardır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geometri” adını taşıyan 48 sayfalık kitabında
bütün terimler bizzat kendisi tarafından bulunarak konmuştur; boyut, uzay, yüzey,
düzey, çap, yarıçap, kesek, yay, kiriş, çember, teğet, açı, taban, eğik, yatay,
düşey, dikey, üçgen, dörtgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yamuk,
eşit, çarpı, bölü, oran, orantı, alan, varsayı, artı, eksi, kesit, türev, konum,
gerekçe, yöndeş vb. [TDK Yayınları, 1963, s. 41-52]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’da kurulan antik medeniyetlerle Türklerin
ilişkisini de "…Anadolu 7.000 yıllık Türk beşiğidir…" sözüyle özetlemiştir.
Ancak zaman içinde, I. Tarih Kongresinde kabul edilen Türk Tarih Tezi'ndeki “Türk
tarihinin çok eski çağlara dayandığı ve Türk dilinin dünya tarihindeki en eski
dillerden biri olduğu” biçiminde özetlenebilecek tarih anlayışının yerine “Türk dilinin
genç bir dil olduğu, Türklerin tarihinin de MS 5-6.yy’da başladığının iddia edildiği”
bir tarih anlayışının gündeme getirildiği görülmektedir.
Türklerin Tarihi konusundaki söz konusu anlayışın, II. Dünya Savaşı sonrası
Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin 9 Ağustos 1944 tarihinde
yayınlanan kararlarındaki özellikle bu kararların 7. Maddesindeki anlayıştan
kaynaklandığı ve bu kararlar sonucunda;
“Doğu Avrupa ve Kafkas-Karadeniz steplerinde Hint-Avrupa dilinin konuşulması
dönemine ara verdiklerini ileri sürdükleri bu bölgenin yerli halkları olan Kırım
Yarımadasından Kırımlılar, Kafkaslardan Karaçay-Balkarlar, Çeçenler ve İnguşlar
ile Gürcistan’dan Ahıska-Mesket Türklerinin Orta Asya’ya ve Sibirya’ya sürgün
edildiği;
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Sürgünlerin dayanağı olarak ta, Kafkas-Karadeniz steplerinin antik dönem halkları
Kimmerler, İskitler ve Sarmatların Hint-Avrupa dili konuştuğu ve sürgünler
sonrasında Kafkas-Karadeniz steplerinde Hint-Avrupa dilinin sürekliliğinin
sağlandığı iddiasının ileri sürüldüğü;
Sovyet Bilimler Akademisinin kurguladığı yayınlarla da bu iddiaların desteklendiği”;
[Zakiev M. 2002] belirtilmekte ve Türklerin tarihini MS 5-6.yy’da başlatan bu
kurgusal tarih anlayışına Batılı bazı tarihçi ve dil bilimcilerin “dogmatik ve ideolojik”
[Sir Gerard Clauson, Wiesbaden, 1956] olarak niteleyerek karşı çıkmalarına rağmen;
her eski uygarlığı Hint-Avrupa uygarlığı addeden bu tarih anlayışının geçtiğimiz
yüzyıldaki savunucuları olan Eurocentristlerin desteğiyle şaşırtıcı bir biçimde dünya
çapında kabul gördüğüne de dikkat çekilmektedir.
Ancak, Demirperde’nin yıkılması sonrasında yasakların kalkmasıyla yapılan
araştırma ve kazılarda antik ve eski antik çağlara ait çeşitli yerleşim alanları ortaya
çıkmış, yine Sovyetler döneminde yayınlanamayan bazı tarih araştırmaları
yayınlanmaya başlamış, bunların yanında, insanlık tarihinin anlaşılması sahasında
da kullanılan gen bilimi gibi yeni bilim dallarında da önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Son yıllarda yapılan tarih araştırmalarının bir diğer önemli yanı da, Türk Tarihinin
yeniden ele alınmasına yol açması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki
tarihçilerimiz ile bazı Batılı tarihçiler ve dilbilimcilerinin, Türk tarihi ve dili
konusundaki öngörülerinin hemen tamamına yakınının doğru olduğunun
anlaşılmasını sağlaması olmuştur.
Bu derlemede de, son yıllarda dünyanın çok çeşitli ülkelerinden özellikle Avrupa ve
Asya’nın hemen her ülkesinden bilim insanlarının Türk tarihini de ilgilendiren
çalışmaları yanında insanlık tarihinin anlaşılmasında da kullanılmaya başlanan gen
biliminin ne olduğu, gen biliminin Türk tarihinin anlaşılmasında kullanılması ile
hangi sonuçlara ulaşıldığı da özetlenmeye çalışılmış ve bu konuda daha geniş
bilgilere ulaşılacak kaynaklar gösterilmiştir.
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Tarihin Araştırılması
Antik tarihin incelenmesindeki en temel sorun; sadece bir kısmının kayıtlı ve
belgelenmiş olması ve bu belgelenmiş kısmının da sadece bir bölümünün
günümüze ulaşabilmiş olmasıdır.
Tarihçilerin antik dünyaya dair bilgi edinmelerinin yolları; yazılı kayıtlar, arkeolojik,
etimolojik, etnolojik ve mitolojik kaynaklardır.
Sümer yazısı, keşfedilmiş en eski yazım türüdür. Yaklaşık 5.000 yıl önce
kullanılmaya başlanmıştır. Sümer yazısının kullanılmaya başlandığı bu tarih, yazılı
tarihin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Antik dünya hakkında bilinenlerin çoğu,
o dönemlerde yaşayanların çevreleri, geçmişleri ve dönemleri hakkında yazdıkları
ile devlet, din ve benzeri kurumların kayıtlarıdır. Her ne kadar yazarlarının bakış
açısı yazılanları etkilemiş olsa da, onların ilk elden yaptıkları bu izah ve tasvirler
antik geçmişi anlamak için büyük önem taşımaktadır.
Arkeoloji, kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihî yapıtları kültürel, sanatsal ve
tarihsel yönden inceleyen bir bilimdir, insanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin
değişimini ve birbirleriyle ilişkilerini incelemektedir.
Etimoloji, bir dildeki sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer
dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan
kültürel ilişkilerini araştıran bilim dalıdır. Etimoloji bilimi, tarih araştırmalarında
önemli bir alanı oluşturmaktadır.
Etnoloji, etnik grupların kökenini, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki
bağlantıları ve bunların töre, dil ve kültür niteliklerini, geçmişte yaşamış ve halen
yaşamakta olan değişik kültürleri karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalıdır.
Etnoloji ile destanların ve mitlerin incelenmesi bilimi olan Mitoloji alanındaki deliller
de tarih araştırmaları ve yorumlamalarında sıkça başvurulan yöntemlerdendir.
Bu geleneksel denilebilecek yol ve yöntemlerle birçok konunun açıklanamaması ve
kurgulanmış bazı değerlendirmelere gidilmesi sonucunda insanlık tarihinin
anlaşılmasında daha gerçek sonuçlara ulaşabilmek için yeni gelişen bir bilim dalı
olan DNA-gen bilimi de kullanılmaya başlanmıştır.
DNA Gen Bilimi Nedir
Afrika’da ortaya çıkan insanoğlu/âdemoğlu/insan soyu dünyanın çeşitli yerlerine
dağılmıştır. Coğrafya ve iklim şartları (başka bir deyişle güneş radyasyonuna
maruz kalma seviye ve biçimleri), insanların genetik yapılarında mutasyon adı
verilen bazı değişiklikler yaratmıştır.
İnsanın her hücresinde tanımlanmış 16,569 gen vardır. Bu sayının 20-25 bin
arasında olabileceği tahminleri yapılmaktadır. Hücrenin kendini kopyalama özelliği
nedeniyle, bir yumurta ve bir sperm hücresinden insan oluşmaktadır. İnsanların
tamamı temel yapıları itibariyle aynıdır. İnsanlar arasındaki boy, göz ve ten rengi,
saç şekli hatta parmak izi gibi fiziki özelliklerimiz yanı sıra genetik hastalıklarımız
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ve yeteneklerimiz gibi farklılıkları; genlerin dizilişindeki ve talimatlardaki farklılıklar
belirlemektedir.
Genlerimiz Kromozom adı verilen paketler içinde bulunur. Bir hücrenin çekirdek
kısmında, 23 kromozomu anneden 23 kromozomu babadan alınan, 23-çift
kromozom yer alır.
Bu 23 çift kromozomun (1) çifti cinsiyeti belirleyen Y (Erkek) ve X (Dişi)
kromozomları olup, bunların dışındaki 22-çift kromozoma otozomal gen adı
verilmektedir. Kişinin 22 çift otozomal geni de rastgele olarak bazıları annesinin,
bazıları da babasının otozomal genlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle kardeşlerin
bazı özellikleri farklı, bazı özellikleri benzer olur. Babadan ve anneden geçen
otozomal genlerin aktif olmayanları da çekinik gen olarak çocuklarda kalmaya
devam eder.
Cinsiyet belirleyen genlerde ise, kız çocuklar bir anneden bir babadan gelen iki
(XX) kromozoma, erkek çocuklar ise babadan gelen (Y) ve anneden gelen (X)
kromozoma (XY) sahiptir. Erkek çocuklar sadece annesinin (X) kromozomunu (yani
anne tarafından ninesi ve dedesinden gelen (X) kromozomunun karışımını)
taşımaktadır. Kız çocuklarında (XX) kromozomları baba ve anne tarafından olmak
üzere iki tane olduğundan, bunlardan birazı ondan birazı öbüründen rastgele aktif
olur, aktif olmayanlar ilk iki aylık hamilelik dönemi sonunda (fetüs dönemi) ölü gen
haline gelir. Erkeklerde ise (Y) kromozomunun tetikleyici/başlatıcı gen adı verilen
genlerden olması nedeniyle cinsiyeti belirler ve taşıdığı (X) kromozomunun cinsiyet
belirleyen genleri fetüs döneminde ölü gen haline gelir. Laboratuvar ortamlarında
fetüs döneminde ölü gen haline gelen (X) genlerinin cinsiyeti belirleyen bölümünün
buruşuk, protein üretemez ve ışıksız olarak gözlemlendiği belirtilmektedir.
Ayrıca, Hücrenin çekirdek kısmı dışında, hücrenin çekirdeğini koruyan (yumurtanın
beyazı timsali) 37 genden oluşan MtDNA adı verilen gen grubu bulunmaktadır.
MtDNA adı verilen bu gen grubu hücrenin çekirdeğini koruyan gen grubu olarak
hem erkek hem kız çocuğa geçmekle birlikte erkekler bu gen grubunu kendi
çocuklarına nakledemezler. Annelerinden gelen bu koruyucu MtDNA gen grubunu,
sadece kadınlar kendi çocuklarına aynen bir paket halinde naklederler.
(Y) kromozomuna bağlı genlerin sayısı 3.000 (SNPs) olup, birkaç düzinesi (80
civarı) kısa dönem değişiklikleri/mutasyonları gösteren (STRs) gen türüdür.
Kadınlarda ise (X) kromozomuna bağlı genlerin sayısı 2.000 olup, anne ve baba
(X) genlerinin özelliklerini de taşıyan melez niteliğindeki bu genlerde uzun veya
kısa dönem mutasyonları gösteren özellik bulunmamakta, kadınlardaki
mutasyonlar MtDNA adı verilen hücrenin çekirdek kısmını koruyan 37 genden
oluşan gen grubunda meydana gelen değişikliklerden izlenmektedir. Y (Erkek)
kromozomu babadan oğula, MtDNA gen grubu ise anneden hem erkek hem kız
çocuklarına bir paket halinde aynen nakledilmektedir.
Erkeklerde mutasyon adı verilen değişiklikler, Y (Erkek) kromozomuna ve
kadınlarda MtDNA’larına işlenir. 10 binlerce yıl önce oluşmuş en büyük mutasyonlar
bir büyük harfle gösterilir.
A.Klyosov ve I.Rozhanskii, ikilisinin 2012 yılında yayınladığı “Re-Examining the ‘Out
of Africa’ Theory and the Origin of Europeoids (Caucasoids) in Light of DNA Genealogy”
[Advances in Anthropology, 2, 80-86] isimli makalede yer alan aşağıdaki şemada
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Beta’dan (ß) bu yana insanoğlunun Y (Erkek) kromozomlarında on binlerce yıl
önce meydana gelen 23 büyük değişiklik (mutasyon) sonucunda ortaya çıkan 23
temel erkek-gen grubu (Y-Haplogrup), ayrı bir büyük harfle ve yanındaki rakamla
gösterilmektedir.

Ancak, İnsanoğlunun önemli bir kısmı temel genetik değişikliğe (mutasyona)
uğradığı yerde yaşamaya devam etmemiş ve yeryüzünün çeşitli bölgelerine
dağılmış ve birbirine karışmıştır. Gen biliminin gelişmesiyle de, günümüzde,
erkeklerin babadan gelen Y (Erkek) kromozomu ve anneden gelen MtDNA’ları, DNA
gen bilimi yöntemleriyle incelenerek ata baba ve ata annelerinin dünyanın hangi
bölgesinde ortaya çıktıkları (kökenleri) ve kimlerle karıştıkları anlaşılabilmektedir.
Gen bilimindeki gelişmeler sonucunda, erkek genlerinde (Y-Haplogruplarında), her
125 yılda bir (her beş nesilde bir), yaşadıkları coğrafi ve iklim şartlarına uyum
sağlamak için küçük mutasyonlar meydana geldiği, daha istikrarlı bir gen yapısına
sahip olan kadınların MtDNA’larında ise, coğrafi ve iklim şartlarına uyum için
meydana gelen değişikliklerin 2-3 bin yılda bir gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bunun
sonucunda da (örneğin bir erkeğin, erkek-atalarının 125 yıl aralıklarla hangi tarihi
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dönemde hangi coğrafyada bulunduğunun da anlaşılabilir hale gelmesiyle) gen
biliminin tarih alanında kullanımı da artmıştır.
Yine, gen bilimindeki gelişmeler sonucunda, Irk kavramının da yanlış olduğu,
“…Sömürgeci yayılma döneminde karşılaşılan yeni halkların daha aşağı uygarlıklar
olduğunu meşrulaştırmak için ilk defa 17.yy’da fenotip özelliklerinin esas alınarak
insanoğlunun sınıflandırılmasına başlandığı ve 18.yy’da ortaya çıkan Antropoloji
biliminin de “Irk” kavramını ortaya çıkardığı ve giderek “ırkçılık” zemininde
ilerleyen bu süreç sonunda akla gelebilecek sayısız kıstasa göre insanoğlunun
sınıflandırılmasına başlandığı, 20.yy’a gelindiğinde yüzlerce ırk tanımına ulaşıldığı,
gen biliminin başlatıcısı olarak kabul edilen Mendel’in bir damla kanın bile bir
insanın fiziksel özelliklerini değiştirebildiği görüşüne karşın, konunun bir ırktaki bir
‘Bit’in bile diğer ırkların bedeninde yaşayamayacağı noktasına kadar vardırıldığı,
20.yy’da dünyada hüküm süren bu atmosfer ve özellikle Türkler hakkında ileri
sürülen çeşitli iddialara aynı yöntemle cevap verilmesi amacıyla ülkemizde de
kafatası ölçümleri gibi araştırmaların gündeme geldiği, günümüzde ise gen bilimi
alanında yaşanan gelişmelerin, Antropologları da “ırk” kavramını reddetme
noktasına getirdiği…” belirtilmektedir. [Özge Ünlütürk, “Irk” Kavramının Tarihsel
Gelişimi ve Adli Antropolojide Kullanımı, ankara.edu.tr/dergiler, 2001]

Böylece, gen bilimindeki gelişmelerin en önemli sonuçları; “Irk sınıflandırmalarının
sübjektif kıstaslara göre oluşturulduğu” “Irk kavramının reddedilmesi” ve
“Halkların çeşitli Y-Haplogrup ve çeşitli MtDNA Haplogrup taşıyan insanların
karışmasıyla/harmanlanmasıyla oluştuğu”nun anlaşılmasını sağlaması olmuştur.
Bu nedenle yukarıdaki şemada Beta’dan (ß) itibaren oluşan 23 temel Haplogrup,
ırk değil, “köken” veya “klan” olarak adlandırılmaya başlanmıştır.
Aynı şekilde, Avrupa ve Asya (Avrasya kıtası) halklarının tanımlanmasında da; hem
Asya hem Avrupa’yı birlikte temsil eden “Avrasyalı” (Eurasian) kavramı veya Asya,
Avrupa ve Afrika’yı birlikte temsil eden “Afro-Avrasyalı” (Afro-Eurasian) kavramları
kullanılmaya başlanmıştır.
Yine, fiziksel özelliklerin/fenotipin, yapılan evliliklerle ve karışılan halklarla ilgili
olduğu; örneğin, (R1b) Y-Haplogrubu taşıyıcılarının, Afrika’da da, birçok halkın
oluşmasına katkıda bulunduğu, diğer Afrikalıların da A, B, E ve J gibi çeşitli klanların
neslinden oldukları veya bunların harmanlanmasından oluştukları tespit edilmiş, bu
nedenle “Afrika ırkı” genellemesinin de yanlış olduğu anlaşılmıştır.
Yine, gen bilimi araştırmaları, günümüzde halk/millet/ulus gibi adlar verilen
toplumların da, tarih içinde, çeşitli (Y) ve (MtDNA) Haplogrup taşıyıcılarının, bir
başka deyişle, çeşitli klanlara/kabilelere mensup olanların çapraz evlilikleriyle
oluşan bireylerin, ortak bir gelecek kurma iradelerine dayanan birlikler olduğunun
anlaşılmasını sağlamıştır.
Örneğin, hem tarihi geçmişleri hem de kökenleri farklı olan bireylerin bir araya
gelmesi ile oluştukları en bilinen halk olan Amerikalıların kendilerini, herhangi bir
Y-Haplogrup ve MtDNA Haplogrup taşıyıcıları (bir klan) veya Amerika Kıtasının bir
yerinde ikamet edenler anlamında “Amerikalı” olarak adlandırmadıkları,
Amerikalıların kendilerini Amerikan kültürü adı verilen kültürü paylaşan ve
geleceklerini birlikte kuracakları iradesini ortaya koyan bireylerden oluştuklarını
ifade edecek biçimde “Amerikan” olarak adlandırdıkları ve tüm dünyanın da bunu
böyle algıladığı görülmektedir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
URAL-ALTAY SİBİRYA
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URAL–ALTAY SİBİRYA
Aşağıda kısaca özetlenen arkeolojik, etimolojik, kültürel ve doğal veriler ile gen
bilimi araştırma sonuçları Türklerin ilk ortaya çıktıkları yerin açıklıkla belirlenmesini
sağlamaktadır.
Türk dilinin yeryüzünde ilk konuşulmaya başlandığı coğrafyanın bilinmesi,
günümüzdeki Türk dil ailesine giren diller konuşan halklar ile Asya, Avrupa hatta
Amerika ve Afrika’daki bazı halkların ve medeniyetlerin oluşum süreçlerinin
anlaşılmasını da sağlamaktadır.
A. GEN BİLİMİ ARAŞTIRMALARI
Gen bilimi alanında hem ABD Harvard Üniversitesi hem Moskova Devlet
Üniversitesi Profesörü Anatole A. Klyosov, Amerikalı ve Avrupalı bilim insanlarının
yaptığı yüzlerce gen bilimi araştırmasının sonuçlarına dayanarak yazdığını belirttiği
“Overview of Türkic genetics” isimli makaleler serisinin birinci makalesi olan ve
[Journal of Russian Academy of DNA Genealogy, 2010] dergisinde yayınlanan (Türk dil

ailesi ile Hint-Avrupa dil ailesi arasındaki ilişkinin temel gizemi ve bunu DNA gen bilimi
yardımıyla çözme girişimi) “The principal mystery in the relationship of Indo-European and
Türkic linguistic families, and an attempt to solve it with the help of DNA genealogy:
reflections of a non-linguist” başlıklı makalesinde;

Tarihin bir safhasında (NOP) Y-Haplogrubu taşıyan insandan (N), (O) ve (P) YHaplogrupları adı verilen genlere sahip olan halklar oluşmuştur.
(N) Y-Haplogrubu taşıyıcısı halk, günümüzde Ural Halkları olarak adlandırılan, Ural
dili konuşan halkların ataları olup, Kuzey Sibirya’ya yerleşmiştir.
(O) Y-Haplogrubu taşıyıcısı halk günümüzün Çin ve Güney Asya halklarının ataları
olup, Hindistan üzerinden Güney Asya’ya yerleşmiştir.
(P) ata-geni taşıyıcısı halk ise Güney Sibirya’ya yerleşmiş, Güney Sibirya'nın iklim
ve coğrafya şartlarında, (P) Y-Haplogrubu taşıyıcısı halktan, (Q) ve (R) YHaplogrupları taşıyan iki kardeş halk oluşmuştur. (P) Y-Haplogrubu taşıyıcısı halkın
dili, (Q) ve (R) Y-Haplogrubu taşıyan kardeş halkların da ana dili olmuştur.
(P), (Q), (R) Y-Haplogrupları taşıyan halkın bir bölümü, Sibirya Bering boğazı
üzerinden Amerika kıt’asına geçmiş, Kuzey, Orta ve Güney Amerika’daki yerli
Amerikalı halkları oluşturmuştur.
(P), (Q), (R) Y-Haplogrupları taşıyan halkın Güney Sibirya’da kalan bölümü ise,
Türk dili konuşan halkları oluşturmuştur. Bunların hayvancılığa dayalı göçebe
yaşam biçimi de, Avrasya coğrafyasında çok çeşitli halkların ortaya çıkmasına yol
açmıştır.
Özetle; (P), (Q), (R) ata-genlerinin ilk taşıyıcıları olan Türkler, Ural-Altay dağları
arasındaki Güney Sibirya’da ortaya çıkmıştır.
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B. TARİHİ VERİLER
1. Mal’ta Boy - The Mal'ta - Buret' Culture (Altay-Angara Kültürü)
Altay dağlarının kuzey bölümünde yer alan Baykal gölünden doğan ve Yenisey
nehrine katılan “Angara” nehrinin yakınlarında 1927 yılında keşfedilen bir antik
yerleşim yerinde aralıklarla kazılar yapılmış, 1958 yılı kazılarında bir mezarda, 3-4
yaşlarındaki “Mal’ta Boy” adı verilen bir çocuk iskeleti, bir Venüs figürünün de yer
aldığı birçok ilk insan sanat örnekleri sayılan eşyalarla birlikte bulunmuş ve koruma
altına alınmıştır.
Bu antik yerleşim yeri ile ilgili geniş bilgiye ve bu antik yerleşim yerinde bulunan
eserlerle ilgili görüntülere [http://donsmaps.com/malta.html] internet adresinden
ulaşılabilmektedir.

Kaynak ve geniş bilgi için: [www.donsmaps.com/malta.html]

Bu antik yerleşim yerinde bulunan ve “Mal’ta Boy” adı verilen çocuk iskeletinden
alınan üst kol kemiği üzerinde, Danimarka Kopenhag Üniversitesinden “Eske
Willerslev” ve ekip arkadaşları tarafından, 2013 yılında yapılan testler sonucunda,
bunun dünyada gen bilimi incelemesine uygun en eski tarihli insan iskeleti olup,
24.000 yıllık olduğu ve çocuğun baba-geninin (R) Y-Haplogrup, anne-geninin (U)
MtDNA olarak tespit edildiği, Sibirya Bering boğazından Amerika kıt’asına geçen
yerli Amerikalıların %14-38 arasındaki bir oranının bu çocuğun neslinden geldiği,
bu çocuğun Batı Avrasya halklarıyla da genetik bağının bulunduğu açıklanmıştır.
4 yaşındaki “Mal’ta boy” adı verilen 24.000 yıllık çocuk iskeletinin bulunduğu bu
antik yerleşim yeri hakkında, Amerika New York Department of Education, The
Metropolitan Museum of Art uzmanlarından Laura Anne Tedesco;
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Malta antik yerleşiminin yarı-yeraltı evlerinden oluştuğunu, evlerin duvarlarının iri
hayvan kemikleri kullanılarak inşa edildiğini, tavanının ise hayvan derilerinden
yapıldığını, böylelikle Sibirya’nın sert ikliminden korunmuş olabileceklerini
belirtmekte, bu antik yerleşim yerinin ilk defa 1927 yılında Mikhail Gerasimov
tarafından keşfedildiğini ve araştırmaların aralıklarla yapıldığını, bu antik yerleşim
bölgesinde 15.000 -18.000 yıl önce döneme (Upper Palaeolithic döneme)
tarihlenen “The Mal'ta - Buret' culture” adı verilen kültürel dönemde, o bölgede
olacağı düşünülemeyecek bir kültür yaşandığını açıklamaktadır.
2. New York Times - BBC World
“Mal’ta Boy” adı verilen çocuk iskeleti üzerinde yapılan gen bilimi analizlerinin
sonuçları, aynı tarihli (20 Kasım 2013) New York Times ve BBC World internet
sitesinde de yayınlanmıştır. Söz konusu iki yayında;
Sibirya Baykal gölü yakınında bir mezarda bulunan 3-4 yaşlarındaki “Mal’ta Boy”
adı verilen çocuk iskeletinden alınan üst kol kemiği üzerinde Danimarka Kopenhag
Üniversitesinden Eske Willerslev ve ekibi tarafından 2013 yılında yapılan testler
sonucunda, bunun dünyada gen bilimi incelemesine uygun en eski tarihli insan
iskeleti olup, 24.000 yıllık olduğu ve çocuğun baba-geninin (R) Y-Haplogrup, annegeninin (U) MtDNA olarak tespit edildiği haberi yer almaktadır.
Bu konu, her iki yayında, Batı Avrupalıların atalarının Sibirya Bering boğazı
üzerinden Amerika’ya geçtikleri, şimdiye kadar Amerikan yerlilerinde görülen ama
bir türlü açıklanamayan Avrupalı genlere sahip yerli Amerikalıların durumunun
açıklanabildiğini, yerli Amerikalıların %14-38 arasındaki bir oranının bu çocuğun
neslinden olduğu, Batı Avrasyalılar için de aynı durumun söz konusu olduğu
değerlendirilmesiyle okuyucularına aktarılmaktadır.
Söz konusu yayınlarda, bunun ikinci olay olup, daha önce de aynı bölgede bulunan
17.000 yıllık bir yetişkin iskeletinden alınan numune üzerinde yapılan incelemede
de yine Avrupalı genlerinin tespit edilmiş olduğu hatırlatılmaktadır.

3. Ankara İsmi
“Mal’ta Boy” adı verilen 24.000 yıllık çocuk iskeletinin bulunduğu Malta bölgesi,
Altay dağlarının kuzey bölümünde yer alan Baykal gölünden doğan ve Yenisey
nehrine katılan “Angara nehri” kıyısındadır.
Bilal Ak’ın [Ankara Adının Kaynağı ve Yeni Bir Yaklaşım, Türk Yurdu, 2002] isimli
makalesine göre Ankara adı; Sibirya’daki Yenisey Nehri kollarından olan ‘Angara’
nehri ve nehrin kıyısındaki ‘Angarsk’ kentinin ismi gibi, Taşkent’in güneyinde
‘Angran’, Letonya’da ‘Engüre’, İspanya’da ‘Enguera’, Fransa’da ‘Angers’ ve
Afrika’da ‘Angra’ olarak ta karşımıza çıkmaktadır.
Kangarlar, Frigya ve Kimmerler ile ilgili tarihi verilerin açıkça gösterdiği, hatta
Sibiryalı olduğu anlaşılan Ankara Kedisinin bile tanıklık ettiği gibi, Türklerin
Anadolu’da yerleştikleri bölgelerden birisinin adı olan Ankara isminin, Baykal
gölünden doğan ve Yenisey nehrine katılan “Angara Nehri”ne dayanması, Türklerin
Anadolu’nun antik çağları tarihindeki yerini tek başına açıklamaya yeterlidir.
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Ancak, birçok tarihi veri gibi bunun da görmezden gelinmeye çalışıldığı ve Ankara
adının Klasik Yunanca'da gemi çıpası anlamına gelen Ἄγκυρα” sözcüğüne
dayandığı, bu adın Latin harfleri ile Ankyra, Ancyra yazıldığı, bu ismin Batılılar
tarafından Angora olarak anıldığı gibi kurgulara rastlanmaktadır.

4. Kurgan Culture (Mezar Kültürü)
Baykal gölü yakınında Angara nehri kıyısındaki bölgede 24.000 yıl önce mezar
kültürüne ait ilk işaretlerden biri olabilecek şekilde mezara çocukla beraber bazı
eşyalarının konulması, Mezar Kültürünün ilk ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen
Aral-Hazar steplerinden başlayarak Avrupa, Mısır, Çin, Anadolu gibi dünyanın
çeşitli bölgelerinde ortaya çıkacak olan ölen şahsa ait eşyaların mezarına
konulduğu mezar kültürleriyle alakası bakımından çok önemli bir ayrıntıdır.

Örneğin, Altay-Sibirya (R1b) Y-Haplogrubu taşıdıkları tespit edilen İskitler ve
Kimmerlerin Anadolu’ya getirdiği en büyük değişikliklerden birinin de, mezar
kültürü olduğuna işaret edilmektedir:
“…Gordion’da (Frigya) MÖ 750–710 yıllarında inşa edildiği belirlenen ilk mezarlar,
sonra Antik Yunan, Lidya ve Asuriler tarafından da uygulanmaya başlanmıştır.
Gordion’da yapılan anıt mezarlar ile aynı dönemlerde ve aynı inşa teknikleriyle
yapıldığı anlaşılan Anadolu’dan 4.000 km. uzaklıktaki Altay-Sibirya mezarlarının
Anadolu’dan Sibirya’ya giden veya evlerine geri dönen Kimmerler tarafından
yapıldığı ileri sürülmesine rağmen, aynı mezar kültürünü (Anadolu’dan yaklaşık
900 yıl önce MÖ 1.600 yıllarında) Çin’e götürenleri açıklayamamakta olduğu…”
belirtilmektedir. [Leonid Marsadolov, The Cimmerian Traditions of the Gordion Tumuli
(Phrygia) Found in the Altai Barrows (Bashadar, Pazyryk), 2006]
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5. Afontavo Gora Kültürü (Yenisey-Kızılyar Kültürü)
Yenisey Nehrinin, Rusça ismiyle “Krasnoiarsk Krai” Türkçe ismiyle “Kızılyar”
bölgesinde nehrin 14-16 m. yüksekliğindeki terasında bir yerleşim yeri tespit
edilmiş, Z. A. Abramova ve S. N. Astakhov isimli arkeologlar tarafından 1960’lı
yıllarda yapılan kazılarda, 450’si alet olmak üzere 20 bin civarında el yapımı
parçalarla birlikte 11-15 yaşlarında iki insan iskeleti bulunmuştur.
New York Times ve BBC World yayınlarında da söz edildiği gibi, yapılan karbon
testlerinde insan iskeletlerinin yaşının 17,075-16,750 yıl arasında olduğu
belirlenmiş, gen bilimi testlerinde de bu insanların, Amerikan yerlilerinin büyük bir
bölümü ve Batı Avrasya hakları ile genetik bağlarının olduğu, baba-genlerinin (Q)
Y-Haplogrup, anne-genlerinin MtDNA (R) olduğu tespit edilmiştir.
Bu bölge ile ilgili geniş bilgiye ve bu antik yerleşim yerinde bulunan el yapımı
eşyalarla
ilgili
görüntülere
[www.donmaps.com/afontovagora.html]
internet
adresinden ulaşılabilmektedir.
6. 200 yerleşim yeri
ABD Pennsylvania Bryn Mawr College Antropoloji bölümünden Richard S. Davis
[The Enesei River of Central Siberia in the Late Pleistocene, 1998] isimli makalesinde;
“…Sovyet rejiminin çöküşü sonrası yasak bölgeler uygulamasının kalkmasıyla
birlikte Palaeolithic dönemle (12.000 yıl önce sona eren dönem) ilgili araştırmaların
Yenisey ve Angara nehirleri bölgesinde yoğunlaştığını ve şimdiye kadar bu bölgede
Palaeolithic dönemle ilgili 200 yerleşim yerinin tespit edildiğini…” belirtmektedir.
7. Dünyanın en eski ağaç heykeli: Shigir Idol
25 Haziran 2014 tarihli “The Siberian Times” yayın organında “Scientists to study
exact age of 'oldest wooden statue in the world'” (Bilim insanları, Dünyadaki en eski ağaç
heykelin yaşını tam olarak belirlemeye çalışmakta) başlıklı habere göre 1890 yılında

Sibirya’da bulunan orijinal boyunun 5,3 metre olduğu ve 9.500 yaşında olduğu
tahmin edilen 2,8 metre boyundaki ağaç heykelin gerçek yaşının tespit edilmesi
için Alman bilim adamları Uwe Heussner (Berlin Archaeological Institute) ve
Thomas Terberger (Department of Cultural Heritage of Lower Saxony) tarafından
bir parçasının alındığı, söz konusu ağaç heykel üzerinde yer alan çizimlerin
anlamlarının da halen çözülemediği belirtilmektedir.
The Siberian Times’ın 28 Ağustos 2015 tarihli sayısında da, Almanya’da laboratuar
ortamında yapılan yaş tespiti analizi sonucunda ağaç heykelin 11.000 yaşında
olduğunun tespit edildiği haberi yer almaktadır.
8. Altay/Ukok Prensesi – Altay Pazırık Kültürü
Sibirya’da, “Siberian Times” isimli yayının 14 Ağustos 2012 tarihli nüshasında
“Siberian Princess reveals her 2,500 year old tattoos” başlıklı haberde, 19 yıl önce, 2500
yıllık mumyalanmış ve vücudunda döğmeler bulunan 20-28 yaşlarında bir kadın
mumyası bulunduğu haberi yer almaktadır. Söz konusu mumya Altay Dağları Ukok
Vadisinde bulunması nedeniyle Ruslar tarafından “Ukok Prensesi” ve “Altay
Prensesi” olarak adlandırılmaktadır.
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Altay/Ukok Prensesinin mezarında, Altay Pazırık Kültürü olarak adlandırılan MÖ 4.
ve 5. yüzyıllara tarihlenen altın ve metal sanat eseri üretiminin örnekleri olan süs
eşyalarıyla birlikte, Türk simetrik çift düğüm tekniği kullanılarak yapıldığı belirlenen
2.500 yıllık 200x183 cm. ebadında dünyanın en eski halısı da bulunmuştur.

[www.hermitagemuseum.org] internet adresinde “menu>explore> Search the
Hermitage Collection” sütununa “Pazyryk Culture” yazıldığında 2.500 yıllık halının da

yer aldığı Altay-Pazırık kültürüne
açıklamalarına ulaşılabilmektedir.

ait

121

adet

eserin

görüntülerine

ve

Siberian Times” isimli yayının 8 Mart 2014 tarihli haberinde de, Altay Prensesinin
sol omuzunda bulunan, geyik figürü biçimindeki, efsanevi griffin öğeleri de içeren
döğmenin, Soçi Olimpiyatları açılış gösterilerinin bir parçası olarak canlandırıldığı
belirtilmektedir.
20

9. Sibirya Evleri

[Google - Görseller; Siberian Wooden Houses]

Günümüz Sibirya’sında ağaç ev çok yaygındır, eski Sibirya evlerinin, Türkiye’deki
Osmanlı dönemi ve Anadolu’nun ormanı bol bölgelerindeki evleri ile aynı tarzda
oldukları görülmektedir. Bu benzerlik, Osmanlı mimarisinin köklerinin de Sibirya’ya
dayandığını göstermektedir.
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10.

Altay-Sibirya Canlılarına İlişkin Veriler

Altay-Sibirya bölgesinin coğrafi ve iklim şartlarının (başka bir deyişle güneş
radyasyonuna maruz kalma seviye ve biçimlerinin) tarihin bir döneminde bu
bölgede yaşayan insanlar dâhil birçok canlının fiziksel özellikleri üzerinde dünyanın
diğer bölgelerine göre farklı özellikler oluşturduğu Demirperde’nin yıkılması
sonrasında görünür hale gelmiş, bölge çeşitli araştırmaların merkezi haline
gelmiştir.

Sibirya Kedisi

Van Kedisi

Ankara Kedisi

Altay-Sibirya bölgesinde ortaya çıkan Türklerin de, coğrafya ve iklim şartlarının
başka bir deyişle güneş radyasyonuna maruz kalma seviye biçimlerinin,
yaradılıştan bazılarının kahverengi gözlü, bazılarının çakır gözlü hatta iki gözleri
mucize gibi birbirinden farklı renklerde olabileceğinin canlı kanıtlarını, Sibirya
Kurdu ile Sibirya-Ankara-Van kedileri oluşturmakta; günümüzde de Türkiye’nin
hemen her köyünde esmer, sarışın, kumral, kara, çakır, kahverengi hatta iki gözü
farklı renklerde insanlar bulunmaktadır.

11.

Kurt Mitolojisi:

Kendilerinin Dişi Kurt (Asena) neslinden geldiklerine inanan antik çağlardaki
Türklerin “Türeyiş Efsanesi”ne dayanan “Kurt” mitolojisinin de, antik Türklerin
karışmasıyla oluşan halklar özellikle günümüz Avrupa halklarında, binlerce yıl
yaşatılan hâkim mitolojilerden biri haline geldiğine ilişkin verilere de Göktürkler
bölümünde değinilmektedir.
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C. ANADOLU TÜRKLERİ
Yukarıdaki bölümde açıklanan veriler, Ural-Altay Sibirya ile Avrupa, Asya ve
Afrika’nın düğüm noktası olan Anadolu arasında; halklarının dili, yer isimleri, mezar
kültürü, mitolojileri, doğal canlıları, mimari ve geleneksel el sanatları gibi çeşitli
alanlardan, tarihin bir dönemindeki güneş radyasyonu seviye ve biçimlerinin UralAltay bölgesinin canlılarının üzerinde yaratmış olduğu genetik özelliklere kadar
birçok alanda eşleşmeler olduğunu göstermektedir.
Aşağıdaki Avrasya’nın coğrafi haritasına bakıldığında da, Kuzey Avrasya boyunca
uzanan “Büyük Kuzey Düzlükleri” (Great Northern Lowland) ve “Orta Asya”nın,
Sibirya’nın doğal uzantısı olduğu görülmektedir.

Kaynak: http://etc.usf.edu/maps/pages/2900/2965/2965.htm

Macaristanlı Türkolog Ü.Nemet daha 1912-1914 yıllarında, “…Türklerin oluşum
yerinin Altay ve Ural dağları arasındaki bölge olduğunu, buradan önce Doğu Avrupa
düzlüklerine yerleştiklerini…” yazmıştır. [Ü. Nemet, 1963, 127-128]
Prof. M. Zakiev’e göre de; “… Her şeyden önce, Sibir kelimesi Türkçe’dir. Türk dili
konuşan boyların bazılarının ismi, doğrudan Sibir sözcüğü ile alakalıdır. Suar,
Suvar, Subar, Sabir, Sibir Türk dili etimolojisi ile ilgilidir. Subar etimolojisi de,
Samar, Sümer, Özbekistan Samar-kend ve Bulgar Türklerinin kentlerinden Samara
ile alakalıdır...” [Zakiev M. 2002]
İki tarihçiden yapılan bu iki alıntı; Anadolu Türklerinin; Ural-Altay ve Doğu Avrupa
hattındaki Kuzey Türkleri ile Sibirya, Orta Asya, Indus Vadisi, Sümer Medeniyeti
hattındaki Güney Türkleri halklarının Anadolu’da birleşmesi sonucunda oluştuğuna
işaret etmekte, aşağıdaki bölümlerde açıklanan veriler de bu tarihi süreci
özetlemektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM
TARİHTE TÜRKLER
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TARİHTE TÜRKLER
Antik Çağ dönemlerinde, ilk adları yanında Ogur, Oğuz, İskit/Saka, Hun vb. genel
isimlerini benimsemiş olan halklar, Göktürkler döneminde, genel ad olarak Türk
adını benimsemiştir.
Bu dönemden sonra Türk dili konuşan halklar hem kendi topluluk isimlerini
korumuşlar hem de genel isim olarak Türk ismini kabul etmişlerdir.
Hilafet Devletleri zamanında Müslüman Araplar, tüm Türk dili konuşan halkları Türk
adıyla anmış, 11. yüzyılda da Karahanlı Türklerinden Kaşgarlı Mahmut "Divan
Lügat-it-Türk" adlı ansiklopedisinde de, döneminde ulaşabildiği Türk dili konuşan
halkları Türk olarak adlandırmıştır.
Türkolog Prof. M. Zakiev ise, “…Türk adını geniş anlamda kullandığını ve tarihin bir
döneminde veya günümüzde Türk dil ailesi kapsamına giren diller konuşan tüm
halkları kapsadığını…” belirtmektedir. [Zakiev M. 2002]
“Türk dil ailesine giren diller konuşan halklar” deyimi; Eklemeli bir dil
(agglutinative) olan Türkçenin “bir kök kelimenin önüne veya ardına ekleme
yaparak yeni kelimeler üretilmesi” şeklinde sürekli gelişmeye uygun bir karaktere
sahip olan diller konuşan halkları ifade etmektedir.
Hint-Avrupa-Ari dillerinde ve Arapça'da ise bir kelimenin “sadece sessiz harfleri kök
sayılarak” yeni sözcükler üretilebilmektedir. Örneğin; Almanca “ML” ; MehL, MühL,
MüLler, MüLl ve Arapça “KTB” ; KiTaB, meKTuB, meKTeB, KâTiB, KiTaBe gibi
sözcükler üretilebilmekte, ancak örneklerden görüldüğü gibi, türetme-üretme ve
türev işleminde kök alınan sessiz harflere yeni sessiz harflerin eklendiği de
görülmektedir.
Türk dil ailesinde ise, kök kelime hiç değiştirilmeden yeni sözcükler üretilmektedir.
Örneğin; “gel” köküne yapılan eklemelerle... Gel, gelen, gelin, gelir, gelişme,
gelincik... sözcükleri veya... “ol” kökünün önüne yapılan eklemelerle... Ol, bol, yol,
kol, sol, dol, kaybol, varol, karakol... gibi devam eden eklemelerle yeni sözcükler
üretilmektedir.
Bu yöntem, Türkçenin “hem istikrarlı hem dinamik” bir dil olmasını da
sağlamaktadır. Ancak, lehçe farklılıkları ve göçebe hayat tarzları + yeni veya
yabancı kök kelimeler üzerine yeni sözcükler üretilmesi gibi gelişmelerin, sayısız
kabile-boy isminin ortaya çıkmasına, daha da farklılaşan kabile-boy isimlerine,
hatta bunların farklı halklar olarak algılanmalarına da yol açtığı görülmektedir.
Bu bağlamda; Prof. M. Zakiev, tarihte yer alan Türk dil ailesi kapsamına giren diller
konuşan halkları beş başlık altında saymaktadır.
1- Birinci ve İkinci Göktürk Devletinin sınırları içinde yaşayan halklar.
2- Türk adı yerine çoğunlukla kendi adlarını kullanan Türk dili konuşan halklar;
Afşar, Altay, Azerbaycan, Başkır/Başkurt, Çuvaş, Dolgan, Gagauz, Hakas, Hkalaç
Kaçar, Karakalpak, Karaim, Karaçay-Balkar, Kazak, Kumuk, Kırımçak, Karadağ,
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Karapapak, Kaşkay, Nagaybak, Nogay, Uzbek Özbek, Tatar (Bulgar Tatars,
Crimean Tatars, Dobrudjian Tatars), Tofalar, Tuva, Salar, Şahseven, Şor, Urumçi,
Uygur, Yakut (Saha).
3- Kaşgarlı Mahmut’un "Divan Lügat-it-Türk" adlı ansiklopedisinde Türk olarak
sayılan boylar ve halklar; Afşar, Ajat, Aramut, Argu, Ava (Awa), Basmil, Başgırt,
Bayat, Bayındır, Beçenek, Bulak, Bulgar, Bügdüz, Çarıklı, Çiğil, Çomal, Çuvaldur,
Eymür, Halaç, Hazar, Hitay, Karluk, Kar Yağma, Kay, Kayı, Kençek, Kıpçak, Kınık,
Kırgız, Küşet, Oğrak, Oğuz, Salur, Soğdak, Suvar, Tat, Tatar, Tavgaç, Tengüt,
Toksi, Tutırka, Tüger, Türk, Türkmen, Uğrak, Uygur, Üregir, Yabaku, Yagma,
Yasmil, Yava, Yawa, Yazır, Yemek, Ygrak, Yuva, Yüregir.
4- Göktürk Devletinin parçalanmasından sonra ortaya çıkan, Kaşgarlı Mahmut’un
listesinde yer almayan, Tarihte bilinen ama günümüzde aynı isimle ayrı bir halk
olarak anılmayan Türk boy ve halkları; Altay Kişi, Az Kişi, Akkoyunlu, Barabal,
Baylar, Bilir, Biger, Barsil, Basmil, Berendey, Berendzer, Bersul, Burtas, Bucak
Tatarları, Cacal, Canya, Çıtak, Çuy Kişi, Dokuz Tatar, Halay, Işyak, Kavar, Kaysak,
Karagas, Karadağlı, Karakoyunlu, Kara Kırgız, Karaman, Kara Tatar, Kara Nogay,
Kara Hazar, Kımık, Kovuy, Koybal, Kotrigur, Kemeş Bulgar, Kuiirk (Ku-İirk, Beyaz
Yörük), Kubandi, Kuruk, Kutrigur, Kitay, Lugar, Macar, Mayma Kişi, Mangot,
Ogondor, Onogur, Ostyak, Otuz Tatar, Sabakul, Saragur, Saralimin, Saratsin
(Saracen), Sarlı, Sarman, Sart, Sarısen, Selçuk, Suas, Suaslamari, Şor Kişi, Tarılı,
Taulas, Tuba Kişi, Türgeş, Unnugundur, Urmat, Yasır, Yazgır, Yazok.
5- Türk adının yaygınlaştığı Göktürk Devleti döneminden önceki zamanlarda Türk
dil ailesi kapsamına giren diller konuşan halklar ile adlarında Türk kelimesinin bazı
fonetik varyasyonlarını içeren halklar; Abdali (Eftalit, Ak Hun), Avar (Aores,
Aorses), Agadir (Agathyr, Akatir, Akathyr, Ağaç eri), Argipe, Ases (Az, Yas, Aş, İş,
Uz), Alan, Alvan, Angareyon (Kangar), Apasiak, Apatark, Arimaspi, Asena (Asana),
Bard (Pard, Part), Bi/ Pi/ Pey/ Bey/ Bek, Bunturk, Dagarma (Dagar, Tagar), Day,
Eorpata, Etrüsk, Gelon, Hangar, Harteş, Horasan (Suar-As-Sün), Hvaras (Suaras,
Horasm), Hun (Sün), Jujan (Susün, Susan), Hunugur (Sonogur, Onogur),
İirk/Yirk/Yörük, Işguza, Kangara, Kangu, Kaspi, Katyar, Kimmer, Koman, Kusan
(Kushan, Kasan, Kazan) Ku-İirk/Ku-Yirk (Beyaz Yörük), Kunaksalan, Ku-Kişi,
Kuerik, Küşe, Massaget (Masgut), Min, Onogur, Paralat, Roks-alan, Sa, Sarmat,
Saga, Sagadar, Sagay, Sak (Saka), Sakaliba (Saklab), Saha, Syanbi, Sindi, İskit,
Skolot, Sogd (Sugdak, Soğdak), Suar, Sümer, Se, Tabgaç, Taur (Tohar, Tagar,
Dagar, Dagarma), Tisaget, Tohrı, Trak, Traspi, Troy, Tursaka, Ud (As), Unu, Usun.
Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu da, MÖ 600-700 yıllarındaki Asuri kayıtlarında
Turuk’lardan bahsedildiğini yazmakta, Ermeni kayıtları da, Büyük İskender’in (MÖ
356-323) bölgeye yaptığı sefer sırasında Ardahan’dan doğup Aras nehri ile
birleştikten sonra Hazar Denizine dökülen Kura nehrinin kıyılarında Buntürk’lerin,
onların yukarısında Bulgarların yaşadığını belirtmektedir. [Zakiev M. 2002]
Binlerce yıllık tarihsel bir geçmişi ve çeşitli halklarla karışmalarının yarattığı çok
çeşitli diyalekt ve şive farklılıkları bulunmakla birlikte, eklemeli dil kapsamındaki
Türk dil ailesine giren diller konuşan halkların, Sibirya’dan Türkiye ve Balkanlara,
günümüzdeki yerleşimleri de aşağıdaki haritada gösterilmektedir.
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Kaynak: Türkic Culture Institute

Günümüzde Türk dili konuşan Halklar
1 Türkiye

7

Karakalpak

13 Dağıstan

19 Altay

25 Kıbrıs

2 Balkan

8

Uygur

14 Kumuk

20 Hakas

26 Kaşgay

3 Kazak

9

Tatar

15 Karaçay

21 Tuva

27 Khamsin

4 Özbek

10 Çuvaş

16 Balkar

22 Sibir

5 Kırgız

11 Başkurt

17 Nogay

23 Irak Türkmen

6 Türkmen

12 Azerbaycan

18 Sakha

24 Suriye Türkmen

Türklerin göç etmelerinin sebepleri:
İlk ortaya çıktıkları Sibirya’nın ikliminin çok sert ve tarıma elverişli alanlarının az
olması, Türklerin tarihin çok erken zamanlarında hayvanları ehlileştirebilmelerine
ve hayvancılığa dayanan bir ekonomi ve hayat biçimi oluşturmalarına yol açmıştır.
Sibirya halklarının bölgenin zor iklim şartlarında yerleşik hayatın gerektirdiği
faaliyetlere
yönelmelerine
rağmen,
ekonomilerinin
temelini
oluşturan
hayvanlarının iyi beslenmesi kendilerinin de iyi beslenmesini sağlayacağından,
mevsim, iklim ve coğrafya şartlarında hayvanlarının en iyi besleneceği bölgelere
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göçlerinde bir süreklilik sağlamış, nüfus çoğaldıkça birbirinin peşi sıra daha batıya
ve güneye ilerlemişlerdir.
Bu veriler, Türkiye okullarında okutulan tarih kitaplarında Türklerin Orta Asya’dan
kuraklık ve çölleşme sonucu ayrıldıkları görüşünün de yanlış olduğunu
göstermektedir. Bilim insanlarının açıklamalarına göre, dünyanın kendi etrafındaki
dönüş hızının dünyanın belli bölgeleri üzerinde yarattığı hava akımları çöllerin
oluşmasına sebep olmuş ve çöller milyonlarca yıl önce oluşmuştur. Kuraklık ve
etkileri konusunda, Türklerin göçleri gibi tarihi olayları hatta İslamiyet’in ortaya
çıkışını bile kuraklığa bağlayan görüşün de yanlış olduğu açıklanmıştır.
Arkeolojik, Etimolojik, Mitolojik, Kültürel ve Doğal Veriler yanında gen araştırmaları
sonucunda, günümüzde, Türklerin ortaya çıkış ve göçlere başlama yerinin Sibirya
olduğu, Türklerin göç etmeleri sebebinin de, büyük ölçüde Sibirya’nın iklim ve
coğrafya şartları ile yine Sibirya’nın iklim ve coğrafya şartları sonucunda ortaya
çıkan hayvancılığa dayanan ekonomileri olduğu anlaşılmış bulunmaktadır.
Altay-Sibirya halklarının göç ettikleri bölgelerde yerleşik veya yarı yerleşik hayata
geçmelerine rağmen, bazı gruplarının genellikle bir süre sonra yeniden başka
bölgelere göç ettikleri de görüldüğünden, çeşitli araştırmacılar, Türkleri
akıcı/hareketli halklar olarak tanımlamaktadır.
Bu konuya Prof. Anatole A. Klyosov’da dikkat çekmekte; eski antik çağlarda büyük
nüfusları olan diğer halkların, tarımsal üretime ve tarımsal alanlara bağımlılıkları
nedeniyle yerleşik oldukları bölgeden ayrılmayan bir tutumları olmasına rağmen;
Ural-Altay Sibirya halklarının Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtası boyunca göç
ettikleri ve halklar arasında bir atardamar işlevi üstlenerek etkileşim ve
kaynaşmalarını sağladıklarını, Güney Sibirya kökenli halkların Balkan, Anadolu,
Mezopotamya, İran, İskandinavya ve Avrupa coğrafyalarında yaşayan çeşitli
halkların içindeki oranlarının artması ve etkili konumlara gelmelerinden sonra, bu
bölgelerin halklarında da Dünyaya yayılma davranışının geliştiğine işaret
etmektedir.

Amerikan Yerlileri
Bu derlemenin ‘Ural-Altay Sibirya’ bölümünde özetlenen New York Times ve BBC
World internet sitelerinin (20 Kasım 2013) tarihli yayınlarında “…Batı Avrupalıların
atalarının

Sibirya

Bering

boğazı

üzerinden

Amerika’ya

geçtiklerinin

anlaşıldığı…”

biçimindeki haberlerinde de işaret edildiği üzere yapılan gen araştırmaları; daha
önceleri Hint kökenli olarak görülen ve hatta günümüzde bile “Indian American”
olarak adlandırılmaya devam edilen Yerli Amerikalıların, Sibirya halklarından biri
olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır.
“Last Glacial Maximum” adı verilen, kısaca günümüzde kuzey kutup bölgesinde
görülen buz kaplı alanların Avrupa, Amerika ve Asya’nın kuzey bölgelerinin
tamamını kapladığı buz çağı zamanında, Sibirya ve Alaska arasındaki Bering Boğazı
da donmuş ve günümüzde “Indian American/Native American/Yerli Amerikalı” gibi
adlar verilen Sibirya halklarının bir kısmı Amerika kıtasına geçmiş ve bir ucundan
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diğer ucuna tüm Amerika kıtasına yayılmışlar ve Aztek, Maya, İnka uygarlıklarını
kurmuşlardır.
Dil araştırmaları sonucunda, Türklerin ve Yerli Amerikalıların sadece aynı bölgenin
halkları olmadıkları, Türk dili ile Yerli Amerikalıların dilinin çok eski zamanlarda aynı
dil olduğu anlaşılmıştır. Bu konuda Türkolog Prof. Zakiev, “…Rastlantısal
olamayacak, ancak bir arada yaşayan halkların dilinde aynen kullanılabilecek
“baldız” gibi akraba isimlendirmeleri ile ata, anne, boya, tanı, ıslak, yeşil ve yaş
gibi hayatın çeşitli alanlarını ilgilendiren kelimelerin de aynı olduğunu…”
belirtmektedir. [Prof. M. Zakiev, 2002]
“Coman-che” ismindeki “Koman” gibi “Apa-che” ismindeki “Apa” sözcüğü de Türk
dili ile doğrudan ilgilidir. “Che” ekinin de Yerli Amerika halklarının dillerinde çok sık
kullanıldığı, “Che Guevara” ismindeki “Che” sözcüğünün de bunu vurgulamak için
verilen bir lakap olduğu belirtilmektedir.
“…Bering boğazı yoluyla Sibirya’dan Amerika kıtasına en erken geçenlerin 19 bin
yıl önce, en geç geçenlerin 11 bin yıl önce geçtikleri…” [“Late Pleistocene Glacial
Events in Beringia” Elias & Brigham-Grette, 2013] tahmin edilmektedir.
Yerli Amerikalıların, Sibirya halklarından biri hem de aynı dil ailesine mensup
halklarından biri olmasının en önemli sonuçlarından biri, Türk dilinin, insanlığın Taş
Devri denilen zamanlarından beri konuşulduğunu kanıtlaması olmuş, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk dönemi tarihçilerinin öngörülerinin de doğru olduğu ortaya çıkmıştır.
Yerli Amerikalıların, Bering boğazı yoluyla Sibirya’dan Amerika kıtasına geçtikleri
ve Altay-Sibirya halkları ile aynı dili konuştuklarının kanıtlanması, aynı zamanda,
Altay-Sibirya halklarının başka bölgelere göç tarihinin, insanlığın çok erken
dönemlerinde başlamış olduğunu da kanıtlamaktadır.
At Kültürü
İngiltere Exeter Üniversitesinden Dr. Alan Outram, araştırma ekibi içinde yer aldığı
Kazakistan’da yapılan araştırmalarını özetlediği [Horse domestication in the Botai
Culture, Eneolithic Kazakhstan] adlı makalesinde, “…Kazakistan’da bulunan, Bakır
Çağına tarihlenen ve Botai kültürü adı verilen at evcilleştirme yerleşkesindeki
incelemelerinin atın Avrupa’dan 1.000 veya 2.000 yıl önce (günümüzden yaklaşık
5.500 yıl önce) evcilleştirildiğini gösterdiğini, bu bölgede MÖ 4.000’li yıllarda
(6.000 yıl önce) atın evcilleştirilmiş olabileceğini, kazılarda bulunan kaplar üzerinde
yaptıkları analizlerde de at sütü izlerinin bulunduğunu, Kazakistan’da atın sütünden
yapılan ‘kımız’ adı verilen hafif alkollü içkinin tarihinin de bu kültüre
dayanabileceğini…” belirtmektedir.
Ayrıca, erken zamanlarda Altay-Sibirya bölgesinden Amerika kıtasına geçip, Güney
ve Orta Amerika’ya ulaşan, orada Aztek, Maya ve İnka uygarlıklarını kuran Amerika
yerlilerinde at kültürü görülmezken, Amerika’ya daha geç zamanlarda giden Kuzey
Amerika yerlilerinde at kültürünün olması, bunların at kültürünü Güney Sibirya’da
öğrenmiş olabilecekleri ihtimalini de akla getirmektedir.
Siberian Times isimli yayının 4 Ağustos 2013 tarihli yayınında, Altay bölgesinde
bulunan bir at iskeletinin 50 bin yaşında olduğunun tespit edildiği haberi yer
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aldığından, Atların, insan yerleşiminden de önce Altayların doğal canlıları arasında
bulunduğunu göstermektedir.
“…Atın evcilleştirilmesi Türklerin hareket kabiliyetlerini artırmasını ve uzak
bölgelere göç etmelerini sağlaması (yeryüzündeki ilk küreselleşme dalgası)
yanında, tekerleğin ve arabanın icadı, atlı savaşçı birlikleri oluşturulması,
evcilleştirilmiş atın ticareti, başka halklara at evcilleştirme tesisleri kurularak
işletilmesi gibi yeni imkân ve ekonomilerin gelişmesini sağlamıştır…” [Prof. M.
Zakiev, 2002]

Göçebe Ekonomisi – Tarım Ekonomisi
Günümüzde tarım, hammadde, sanayi, teknoloji, finans, ticaret, sanat, bilim,
bilişim, iletişim, savunma, turizm, ulaştırma gibi çeşitli sektörlerin farklı
kompozisyonlarına dayalı ekonomileri olan ülkelerin birbirinden farklı sosyal ve
siyasal örgütlenmelere, eğitim modellerine ihtiyaç duymaları veya geliştirmeleri,
hatta bunun farkına varmaları veya varamamaları bile başlangıcından günümüze
insanlık tarihinin belirleyici bir değişkeni mahiyetinde olmuştur.
Bu manada, Avusturya aborjinleri örneğinde görüldüğü gibi bazı avcı, toplayıcı
veya avcı-toplayıcı halkların yaşam biçimlerini günümüze kadar değişmeden
sürdürdükleri görülürken, Ural-Altay halklarının daha çok hayvancılığa dayalı
göçebe, yarı-göçebe yaşam biçimleri oluşturdukları, bunun da çiftçiliğe dayalı
yaşam biçimini seçen diğer halklarla aralarında, önemli toplumsal ve siyasal
farklılıklar oluşmasına yol açtığı görülmektedir.
Tarıma dayalı yaşam biçimini seçen halklar, ekonomileri nedeniyle tarımsal
alanlara ve tarımsal ürünlerinin hasat zamanına bağımlı hale gelmişler, tarımsal
alanlarının mülkiyetini korumak için de diğer halklara kapalı olan bir toplum modeli
diyebileceğimiz bir tarzda örgütlenmişlerdir.
Göçebe halklar ise, hayvanlarından elde ettikleri et, süt, yoğurt ve yağ ile
beslenmiş, hayvanlarının deri ve yünlerini işleyerek giyinmiş ve çadırlarını bunlarla
yapmış ve kendilerine bu imkânları sağlayan hayvanlarını da, Prof. Anatole A.
Klyosov’un ifadesiyle “yiyeceklerini de yanlarında taşıdıklarından” belirli bir
tarımsal alana bağımlılıkları olmamıştır.
Prof. Anatole A. Klyosov; “…Türklerin avcı-toplayıcı ekonomiden hayvan
yetiştirmeye dayanan ekonomiyi geliştirdiklerini, göçebe kültürünün kadın-erkek
eşitliğini, bağımsızlık ve eşitçiliği, askeri yetenekler ve teknikleri ile tüm dünyaya
dağılmalarında kültürleri kadar önemli olan kendilerine olan benzersiz güvenlerini
yarattığını…” belirtmektedir. [Anatole A. Klyosov, Overview of Türkic genetics, 20102012]

Türklerin, yeni bölgelere olan göçleri sırasında ve hayvancılık yaptıkları mevsimlere
ve iklimlere göre hareket ettikleri coğrafyalarda, güvenliklerini sağlayabilmelerinin,
yerleşik halklardan farklı bir örgütlenme biçimini ortaya çıkardığı da görülmektedir.
Bu nedenle, kabileler arasında dayanışmayı artırmak için ‘exogamy’ adı verilen
diğer kabile ve halklardan evlenme kuralını benimsemiş ve sıkı bir biçimde
uygulayarak, kabileler ve halklar arası akrabalıkları artırmışlar, diğer halklarla
kaynaşmışlar, hem kendi içlerinde hem diğer halklarla ilişkilerinde ötekileştirme
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yerine eşitlik, adalet ve dayanışmayı önemsemişler, bunların sonucunda da
tehditlere karşı güçlü birlikler oluşturabilmişlerdir.
Türk dili konuşan halkların birçoğunda halen devam eden yedi göbek akraba
dışındakilerle evliliği esas alan ‘exogamy’ kuralının Anadolu Türklerinde
İslamiyet’in kabulünden sonra değiştirildiği, Oğuz Kağan Destanının Oğuz Kağan’ın
evliliğinin anlatıldığı bölümün, Oğuz Kağan’ın en samimi Müslüman olan
amcakızıyla evlendiği biçiminde değiştirilmesinden anlaşılmaktadır.
Göçebe ve yarı-göçebe ekonomisi veya Tarım ekonomisi toplumlarının, Devlet
biçimleri de farklı olmuş, Tarım ekonomisine dayalı toplumlar küçük feodal
devletler biçiminde kurulurken; mevsimlere göre geniş otlaklara ihtiyacı olan Türk
boylarının Devlet biçimi ise, çeşitli tehditlere karşı boyların gönüllü birlikteliklerine
dayanan Birlikler oluşturmaları doğrultusunda gelişmiş, tüm Türk boylarının bu
Birliklere katılması durumlarında da, Asya’nın bir ucundan Avrupa’nın ortalarına
kadar uzanan Devletler/Birlikler ortaya çıkmıştır. Bu durum aynı zamanda Türklerin
yerleşim yerlerinin yaygınlığının da kanıtı olmuştur.
Diğer taraftan, hayvancılığa dayanan ekonomileri gereği göçebe/göçer
kabilelerden oluşmaları sebebiyle, doğal olarak oluşturdukları Birliklerin de,
hareketli/mobil Birlikler niteliği taşıdığı, bunun sonucunda da, son bulundukları
bölgede akraba oldukları halklarla birlikte örneğin birkaç yüzyıl Balkanlarda,
sonraki yüzyıl Anadolu’da, Mezopotamya’da veya Avrupa’nın bir başka noktasında
ortaya çıktıkları görülmekte, halkların birbirine karışma ve etkileşimlerini sağlayan
bir atardamar işlevi gördükleri anlaşılmaktadır.

Altay-Türk dili konuşan halkların yerleşme bölgeleri
12 bin yıl önce dünyanın beş kıtasının toplam nüfusunun 1-10 milyon, 7 bin yıl
önce ise 5-20 milyon arasında (Ankara veya İstanbul nüfusu kadar) olduğu tahmin
edildiğinden, yeryüzünde yerleşime açık çok geniş alanlar bulunduğu anlaşılmakta,
atı evcilleştiren, hayvan yetiştirmeye dayanan ekonomileri nedeniyle bir yere
bağımlılıkları olmayan Türklerin de çok çeşitli bölgelere göç etmesi için çok yönlü
maddi zeminin hazır olduğu görülmektedir.
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Kaynak: http://etc.usf.edu/maps/pages/2900/2965/2965.htm

Sibirya’dan Batı Avrupa’ya uzanan “Büyük Kuzey Düzlükleri” (Great Northern
Lowland) adındaki düzlükler, Kuzey Yarımkürenin en büyük düzlükleridir. Bu
düzlüklerin Güney Sibirya’dan Hazar Denizine kadar uzanan bölümüne Balkaş-AralHazar Stepleri, Hazar Denizinden Romanya’ya kadar uzanan bölümüne de KafkasKaradeniz stepleri denilmektedir.
Türk dili konuşan halkların temel yerleşim ve çoğalma bölgeleri, Sibirya’nın doğal
uzantısı olan Hazar-Aral-Balkaş Stepleridir.
Türk dili konuşan halkların temel yerleşim ve çoğalma bölgeleri olan-Sibirya’nın
doğal uzantısını da oluşturan Hazar-Aral-Balkaş Steplerinden; iki ana hatta yazlık
ve kışlık bölgeler oluşturdukları, birinci hattın Kafkas-Karadeniz stepleri istikameti,
ikinci hattın ise, Hindikuş dağları istikameti olduğu; söz konusu bu iki ana hat
arasında yer alan alanlarda yarı-göçebe bir hayat sürdürdükleri belirtilmektedir.
Örneğin, Türk dili konuşan halkların bir bölümünün Kafkas-Karadeniz stepleri
üzerinden Balkanlara ve Avrupa’ya yöneldikleri, DNA gen bilimcilerinin
araştırmalarına göre Türklerin “12 bin yıl önce, Avrupa’ya ulaştıkları ve Balkanlara
yerleştikleri, Balkanların yerli halkları ile karıştıkları, bu süreç sonunda Balkanlarda
8-9 bin yıl önceye tarihlenen Balkan Arkeolojik kültürünün, 6.000 yıl önce de proHint-Avrupa (Arian/Aryan) dilinin oluştuğu” [Klyosov A. 2010-2012] anlaşılmıştır.
Yine tarihi, mitolojik ve kültürel verilerin de desteklediği gen araştırmaları
sonucunda, Balkaş-Aral-Hazar-Kafkas-Karadeniz stepleri hattında yaşayan Türk
boylarının 6.000 yıl önce de Kafkasya’ya, 5.500 yıl önce Anadolu’ya geçtikleri
[Klyosov A. 2010-2012] tespit edilmiştir.
Hazar-Aral-Balkaş Stepleri ile Hindikuş dağları hattında yarı göçebe - yarı yerleşik
hayatı sürdüren Türklerin bir bölümünün ise, günümüz Pakistan sınırları içinde yer
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alan Hindikuş dağlarından doğup Arap denizine dökülen İndus Nehri boyunca
kurulmuş ve en gelişmiş dönemini MÖ 3.300 ve MÖ 1.300 yılları arasında yaşamış
“Indus Valley Civilization” (İndus Vadisi Medeniyeti) ismi verilen antik medeniyetin
yaşandığı bölgeye de yerleştikleri anlaşılmıştır. Yapılan gen araştırmaları da, söz
konusu kabilelerin İndus nehri- Arap Denizi hattını kullanarak 5.300 yıl önce
Mezopotamya ve Mısır’a, Mısır’dan Afrika’nın içlerine, Mezopotamya’dan da Kuzey
Afrika üzerinden 3.600-4.000 yıl önce İspanya’ya ulaştıklarını göstermiştir.
Hazar-Aral-Balkaş Stepleri ile Hindikuş dağları hattında yarı göçebe - yarı yerleşik
hayatlarına devam eden Türklerin ise, törelerini aynen korudukları ve yaşadıkları
birçok bölgede olduğu gibi, Türkistan bölgesinde de, silahlı süvari birlikleriyle bölge
halkları ve ticaret yollarını dış tehditlerden koruma görevini de üstlendikleri tarihi
kaynaklarda (örneğin Büyük İskender’in bölgede karşılaştığı Başkurt süvari birliği
ile ilgili tarihi anlatımlarda) yer almaktadır.
Türklerin antik çağlardan beri Orta Asya’da olduğunu gösteren sayısız kaynak
olmakla birlikte, Arkeoloji ve Etnoloji Profesörü Azgar Mukhamadiev’in [Problems of
Linguoethnohistory of the Tatar people, Kazan, 1995] isimli eserinde yer alan “Klasik
antik çağda Türkistan coğrafyasında sıfat olarak ‘Devlet’ anlamına gelen, üzerinde
‘Türk’ adı yazılı para basıldığı” bilgisinden de söz edilmelidir.
Orta Asya hattında yaşayan Türklerin bir kısmının da, bugünkü Moğolistan ve Çin
istikametine yöneldikleri, o dönemlerde Moğolların ataları olan halkların Japon
denizi kıyılarında yaşadığı, günümüz Moğolistanı ve Kuzey Çin bölgesinin, AltayTürk dili konuşan halkların yaşadıkları alanlardan biri olduğu, daha sonraki
zamanlarda bu bölgeden doğan Türk İmparatorlukları ile Altay-Türk dil ailesine
giren diller konuşan halkların Çin içlerine ilerlemesini durdurmak için Çinliler
tarafından yapılan Çin Seddi ve Çin yazılı kaynaklarından açıkça görülmektedir.
Yine söz konusu bölgede bulunan MÖ 1.800 yılına ait (3.800 yıllık) Tokarlara ait
Mumya Kültürü ile Mumyalar üzerinde yapılan gen analizleri maddi delillerin bir
diğerini oluşturmaktadır.
Çin yazılı kaynakları da, bu bölgedeki Türk tarihinin bugünden yaklaşık 3700 yıl
öncesine kadar bölümü hakkında kısmen bilgi edinmemizi de mümkün kılmaktadır.
MÖ 1677 yılı (3700 yıllık) Çin kaynaklarında, Türk dilinin en eski kelimeleri Tanrı,
Kut, Ordu, Tuğ ve Hun kelimelerinden söz edilmektedir
Bu nedenlerle, Orta Asya, Kafkaslar, Anadolu, Mezopotamya ve Mısır’da antik
zamanlarda kurulan uygarlıklar ile Türklerin ilgisi ve ilişkisinin araştırılmasına ve
bazı sonuçlarının yayınlanmasına başlanmıştır.
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GEN BİLİMİNE GÖRE TÜRKLER
(R1) Y-Haplogrubunun Avrupa’da çok yüksek oranlarda olması nedeniyle; “(R1) YHaplogrubunun herhangi bir veriye dayanmaksızın, sadece öyle olduğunu
düşündüklerini belirterek, Spencer Wells, 2006; Semino et al. 2000; Wells et al.
2001; Cinnioğlu et al. 2004; Wiik, 2008 gibi gen bilimciler tarafından 30.000 yıl
önce Avrupa’da ortaya çıktığı ileri sürülmüştür” [Anatole A.KLYOSOV Advances in
Anthropology 2012. Vol.2, No.2].

(R1) Y-Haplogrubunun Altay-Sibirya’da oluştuğuna yönelik çok çeşitli verilerin
ortaya çıkmaya başlaması üzerine ise, bölgemizdeki tüm halklarda olduğu gibi
Osetler, Ermeniler ve Kürtlerde bu ata-gene %20-30 gibi oranlarda
rastlanılmasından yola çıkılarak, bu halkların dillerinin özgünlüğü, diğer dillerdeki
izleri, kültürel ve mitolojik veriler gibi hususlara ilişkin herhangi bir tarihi derinliği
olan bir veriye dayanmaksızın, (R1) Y-Haplogrubunun Zagros dağlarında
doğduğunu iddia edenlere bile rastlanmaktadır.
(R1) Y-Haplogrubunun Zagros dağlarında ortaya çıktığı iddiasının ilk defa kimler
tarafından ileri sürüldüğü belli olmamakla birlikte; dünyadaki her uygarlığı HintAvrupa dili konuşanlara bağlayan, hatta Hristiyanlık ve Beyaz Irkı özdeş gören bazı
Eurocentrist kaynaklar ile Türklerin kökeni ve tarihi hakkında sayısız kurgular
oluşturan resmi Sovyet Rusya kaynaklarından gelen Türk tarihi dayatmalarını
sorgulamaya bile gerek duymadan benimseyen bazı grupların ve PKK yandaşlarının
(R1) Y-Haplogrubunun Zagros dağlarında ortaya çıktığı iddiasını da benimsedikleri
hatta buna samimiyetle inandıkları görülmektedir.
Oset ve Ermenilerin bazı gruplarının kendilerinin Hint-Avrupa ırkından olduklarına
ilişkin birçok yayınları yanında kendilerini diğer Güney ve Kuzey Kafkas
halklarından ayrı bir konuma yerleştirmeye çalıştıkları, PKK’nın da “Kürt ırkı” ve
Kürtlerin Hint-Avrupa ırkından olduğu kampanyasını başlattığı, bu kampanyada
bazı Kürtleri ise sadece “Kürdistani” saydıkları [Google, Görseller, “Kurdistani and
Kurdish Race”] görülmektedir.
Geçtiğimiz 20. yüzyılda, Almanlar tarafından Alman yayılmacılığına zemin
oluşturması için başlatılan, Sovyet Rusya tarafından da Soğuk Savaş döneminde
Sovyet Blokunun tahkimatı ve Sovyet yayılmacılığı kapsamında sürdürülen,
PKK’nın da tarih anlayışı ve giderek varlığına dayanak haline getirmeye çalıştığı
Aryan Tarih Tezinin, son yıllarda bölgemizde epey kabul görmesinde önemli
rollerinin bulunduğu kanaatini uyandıracak bir şekilde, Farsların da, günümüzdeki
tüm bölge halklarının Fars kökenli olduklarını iddia etmeye başlamalarının ardından
yeni bir yayılmacı dalga başlattıklarının görülmesi, içinde yaşamakta olduğumuz
dönemin önemli gelişmelerinden bir diğerini oluşturmaktadır.
Gen araştırmalarının Türklerde de yapılmaya başlanması ve (R1) Y-Haplogrubunun
dünyanın çeşitli bölgelerindeki Türklerde çok yüksek oranlarda rastlanması
üzerine, bunların sonradan Türkleşen halklar olduğu, Altay-Sibirya’da da yüksek
oranlarda bulunması konusunda da, bunların eskiden Sibirya’ya göç etmiş HintAvrupa ırkı mensuplarının nesilleri olduğu gibi görüşler ileri sürülmeye
başlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde özetlenen bilimsel araştırmalar da, bu ve
benzeri tüm iddiaların geçersiz olduklarını açıklıkla göstermektedir.
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21 Yüzyıl Gen Araştırmaları
Prof. Anatole A. Klyosov ve Giancarlo T. Tomezzoli tarafından 2013 yılında
yayınlanan “DNA Genealogy and Linguistics. Ancient Europe” [Advances in Anthropology
2013. Vol. 3, No. 2] isimli makalenin “Earlier Genetic Studies” ve “Conclusion”
başlıklarını taşıyan bölümlerinde özetle;
Avrupalıların orijini/kökeni konusunda, genetik biliminin kurucu babaları olan Wells
ve Semino gibi gen bilimcilerinin, yetersiz verilere dayandığı anlaşılan ve “(R1b)
Haplogrubunun Avrupa’da, (R1a) Haplogrubunun Ukrayna’da ortaya çıktığı”
biçimindeki varsayımları gibi 1990-2000 yıllarında gen bilimi tabanlı olarak ileri
sürülen “aynı dil ailesine mensup olanların ortak kökenden geldikleri” ve yine “Pro
Hint-Avrupa dil ailesinin 14.000 yıl önce Hindistan’da ortaya çıktığı” gibi birçok
varsayımın da hatalı olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir.
Bunun gibi Avrupalıların kökenlerini araştırmaya dönük 21. yüzyıl gen bilimi
araştırmalarında elde edilen sonuçlar, Türklerin kökenleri ile yazılı tarih öncesi
dönemleri konusunda yeni bir bakış açısının kabul edilmesine yol açmıştır.
Fransa Strasbourg Üniversitesi
Fransa Strasbourg Üniversitesi “Genetics, Evolutionary Biology, Molecular Biology”
bölümünden araştırmacı Christine Keyser ve arkadaşları tarafından 2009 yılında
yayınlanan “Güney Sibirya halkının Antik DNA’ları, tarihe yeni bir bakış açısını gerektiriyor”
biçiminde tercüme edilecek “Ancient DNA provides new insights into the history of south
Siberian Kurgan people” [Hum Genet, 2009, 126:395–410] isimli araştırma sonucunda
özet olarak;
Araştırmalarının amacının Sibirya’da görülen, Avrupa Y ve MtDNA Haplogruplarına
sahip insanların erken dönem Avrasya’daki göç hareketleri ile ilgisini araştırmak
olduğunu, araştırma sonuçlarının, Kızıl Yar (Krasnoyarsk Krai) ile Yenisey Nehri
arasındaki bölgedeki antik iskeletlerin, Bronz çağında %90 oranında Avrupa Y
(erkek) ve MtDNA (dişi) Haplogrupları taşıdığını gösterdiğini, Genlerde 10 SNP
marker’ın insanın saç, göz ve ten renklerini belirlediğini, bu marker’lar esas
alınarak yapılan testlerde de Bronz ve Demir Çağlarında Sibiryalıların %60’ının
çakır-gözlü/sarı-kahverengi
saçlı
olduğunun
ortaya
çıktığını
belirterek,
makalelerinin son paragrafında da; ilk defa kendi bulgularının Bronz ve Demir
Çağlarında Güney Sibiryalıların Avrupalıların fiziki görünüme sahip olduklarını
gösterdiğini, bunun bir diğer sonucunun da, Avrasya boyunca görülen Kurgan
Culture (Mezar Kültürü) ile Uygur Tarım Havzası Tokar Kültürünün Güney
Sibirya’dan olan göç hareketi sonucunda meydana geldiği ihtimalinin
düşünülmesini de gerektirecek nitelikte olduğunu belirtmektedirler.
Danimarka Kopenhag Üniversitesi
Fransa Strasbourg Üniversitesinden “Christine Keyser ve ekibi”nin bu tespitleri ile
aşağıda kısaca özetlenecek olan “Prof. Anatole A. Klyosov”un “Overview of Türkic
genetics” makaleler serisi üzerine;
2013 yılında, Danimarka Kopenhag Üniversitesinden “Eske Willerslev” ve ekip
arkadaşları tarafından 24.000 yıllık “Mal’ta Boy” adı verilen çocuk iskeleti üzerinde
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yapılan testler ile yine 20 Kasım 2013 tarihli New York Times ve BBC World
yayınlarında sözü edildiği gibi Yenisey Nehri-Kızılyar bölgesinde bulunan 17.000
yıllık iki yetişkin insan iskeleti üzerinde yapılan analizler sonucunda;
Avrupalı genleri farz edilen (R) ve (Q) Y (erkek) Haplogrupları ile (R) ve (U) MtDNA
(dişi) Haplogruplarının 24.000 ve 17.000 yıl önceden beri Altay- Sibirya bölgesinde
bulunduğu bilimsel olarak kanıtlanmış ve söz konusu Y ve MtDNA Haplogruplarının
Avrupa’da veya Zagros dağlarında değil, Sibirya’da oluştuğu ve göç hareketinin de
binlerce yıldır Avrasya’dan Sibirya’ya değil, Sibirya’dan Avrasya’ya olduğu
anlaşılmıştır.
“Overview of Türkic genetics”
2008-2011 yılları arasında R1b1 ve R1a1 Y-Haplogruplarına ilişkin olarak 30’dan
fazla makalesi yayınlanan, 2010-2012 yılları arasında yayınladığı “Overview of
Türkic genetics” makaleler serisine de, halen yapılan araştırmalarda ortaya çıkan
kanıtları gösteren yeni makaleleri ile devam ettiği görülen gen bilimi alanında hem
ABD Harvard Üniversitesi hem Moskova Devlet Üniversitesi Profesörü Anatole A.
Klyosov’da, Amerikalı ve Avrupalı bilim insanlarının yaptığı yüzlerce gen bilimi
araştırmasının sonuçlarını değerlendirerek yazdığını işaret ettiği ve Gen BilimiAntropoloji alanındaki dünyanın en önemli yayın organlarında 2010-2012 yılları
arasında yayınlanan “Overview of Türkic genetics” başlıklı Türkler ve (R) YHaplogrubu ilişkisi konusundaki çok detaylı makaleler serisinde;
(R) ve (R1) Y-Haplogruplarının 26-30 bin yıl önce, (R1a) Y-Haplogrubunun 20 bin
yıl önce, (R1b) Y-Haplogrubunun 16 bin yıl önce Güney Sibirya’da doğduklarını,
(R1a) ve (R1b) Haplogrupları taşıyıcıları olan Türklerin, Avrasya’nın bir ucundan
diğer ucuna, kuzeyinden güneyine, birçok etnik grubun ve tarihlerinin oluşmasına
katkıda bulunduklarını, 9.000 yıl önceden beri de Tengri ve reenkarnasyon
(yeniden doğma) inançları gereği geliştirdikleri mezar kültürünü de Çin’den
İrlanda’ya kadar yanlarında taşıdıklarını belirtmektedir.
Prof. Anatole A. Klyosov, “Overview of Türkic genetics, Ancient History of the Arbins,
Bearers of Haplogroup R1b, from Central Asia to Europe, 16,000 to 1,500 Years before
Present” [Advances in Anthropology 2012. Vol.2, No.2] isimli makalesinde;

Gen bilimi araştırmalarına göre günümüzde, hem 20,000 yıllık (R1a1) hem de
16,000 yıllık (R1b) Y-Haplogruplarını birlikte taşıdıkları görülen sayısız Türk dili
konuşan halkın bulunduğunu, örneğin Balkanlar, Rusya Federasyonu ve
Türkistan’da yaşayan;
Başkır (R1a1 9%+ R1b 86%), Abdali-Abzeli/Başkurtistan (20%+65%,), Hırvat (35%
+15%), Komi (30%+15%), Gagauz (30%+15%), Karaçay (27%+15%), Mordvin
(25%+15%), Özbek (25%+10%), Hungarian/Macar (20%+20%), Uygur (20%+20%),
Karakalpak (18%+9%), Kumuk (15%+21%), Balkar (13%+13%) halklarının 20 ve 16

bin yıllık (R1a1+R1b) Haplogruplarını birlikte ve yüksek oranlarda taşıdıklarının
tespit edildiğini, Macarlar, Hırvatlar, Mordvin, Mari ve Komilerin de günümüzde
başka diller konuşmalarına rağmen orijinlerinde Türk dili konuştuklarını
belirtmektedir.
Anatole A. Klyosov, “Overview of Türkic genetics, The principal mystery in the

relationship of Indo-European and Türkic linguistic families, and an attempt to solve it with
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the help of DNA genealogy: reflections of a non-linguist” [Journal of Russian Academy of
DNA Genealogy, 2010, Vol. 3] (Türk dil ailesi ile Hint-Avrupa dil ailesi arasındaki ilişkinin
temel gizemi ve bunu DNA gen bilimi yardımıyla çözme girişimi) isimli makalesinde de

özetle;
(R1a) Y-Haplogrubu taşıyıcılarının 12.000 yıl önce Avrupa’ya geldiğini ve
Balkanlara yerleştiğini, burada Avrupa (I) Haplogrubu taşıyıcısı halklarla birlikte,
Kuzey Afrika doğumlu (E1b1) Haplogrubu taşıyıcısı Yunan ve Anadolu halklarıyla
kaynaştığını, böylece Balkanlarda 8-9 bin yıl önceye tarihlenen Balkan Arkeolojik
kültürünün, 6.000 yıl önce de pro-Hint-Avrupa (Arian/Aryan) dilinin oluştuğunu,
Avrupa- İskandinav (I) Haplogrubu taşıyıcısı halkların 30 bin yıldan fazla zamandır
yaşadıkları Avrupa dışına çıkma riskine girmediklerini, pro-Hint-Avrupa (Aryan)
dilinin de hareketli ancak eski ataları Türkler gibi göçebe olmayan (R1a) taşıyıcısı
“Arian/Aryan” adı verilen halklar tarafından 4.750 yıl önce Doğu Avrupa’ya, 4.500
yıl önce Kafkaslara, 3.600 yıl önce Anadolu’ya taşındığını,
Anadolu’nun Hint-Avrupa dillerinin ortaya çıktığı yer olduğu inancının tamamen
yanlış olduğunu, Aryanların bir kolunun da, Ural dağlarının güneyinden 4.000 yıl
önce Hindistan ve İran’a ulaştığını ve buralara Avrupa ile bağlarını sağlayacak ve
Hint-Avrupa dili olarak adlandırılacak Aryan dilini getirdiğini,
Hindistan ve İran halklarının bu dili geliştiren halklar olmadığını sadece “alıcı”
olduklarını ve bu dilin yayılmasını sağlayan (R1a) Haplogrubunun nerede ne zaman
bulunduğunu gösterir verilerden başka hiçbir Haplogrubun bu Aryan dilini
yaydığına dair bir ‘iz’in olmadığını açıklamaktadır.
Ayrıca, 4.500 – 4.000 yıl önce (R1b) grubunun Avrupa’ya girmesinden sonra bir
şeylerin olduğunu, (R1a) ve (I) taşıyıcılarının Avrupa’dan kaybolduğunu, (R1b)
grubunun Avrupa’ya yerleştiğini, Avrupa’da Türk dilinin hâkimiyet kurduğunu,
bugünkü Avrupa dillerinde çarpıklaşmış sayısız Türkçe kelime olmasının da bunun
kanıtı olduğunu, belirterek bu konuda Y. N.Drozdov’un [Türkic peoples ethnonym
ancient Europeans, 2008] kitabında “…antik Avrupa’nın kabile ve insan isimlerinin
etimolojik analizinde, bunların eski Türkçe kökenli olduğunun görüldüğü, buradan
eski zamanların bir bölümünde Avrupa’nın Türk dilinin etkisinde olduğu sonucunun
çıktığı, ancak günümüz Avrupa dillerinin Türkçe ile bir ilgisinin olmadığı, fakat
modern dilin etkisiyle fonetik olarak deforme olmuş önemli sayıda Türkçe kelimenin
hala Avrupa halklarının dilinde bulunduğu…” ifadelerini referans göstermektedir.
4.500 – 4.000 yıl önce (R1b) grubunun Avrupa’ya girmesinden sonra hayatta kalan
(R1a) grubunun sadece Doğu Avrupa düzlüklerinde kaldığını, (R1a) grubunun
tekrar Avrupa’ya gelmesinin bundan 2.950-2.500 yıl önce başladığını, gen
incelemelerinin bunu açık bir şekilde gösterdiğini, yeni gelenlerle birlikte Aryan
dilinin Avrupa’da yayılmasının barışçı bir ortamda kendiliğinden geliştiğini, çünkü
bu döneme kadar Türklerin Avrupa halkları arasında asimile olduğunu izah
etmektedir. Türk kelimesini kullanmak istemeyenlerin “Arbin” kelimesini
kullanabileceğini eklemektedir.
Gen biliminin şimdiye kadar cevabı bulunamayan birçok şeye cevap bulduğunu,
örneğin antik Celt’lerin kökeni konusunda, bunların Hint-Avrupa (Aryan) dilini
konuştukları ve Batıdan Doğuya göç ettiklerinin söylendiğini, ama gen biliminin
bunu çabucak çözdüğünü ve antik Celtic halkının Haplogrubunun (R1b1b2)
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olduğunu, Avrupa’ya İspanya üzerinden girdiklerinden Batıdan Doğuya gitmiş gibi
göründüklerini ve dillerinin de Hint-Avrupa olmayıp Türkçe olduğunu eklemektedir.
Prof. Anatole A.Klyosov, (R1b) grubunun göç yolları konusunda, “Overview of Türkic
genetics, Ancient History of the Arbins, Bearers of Haplogroup R1b, from Central Asia to
Europe, 16,000 to 1,500 Years before Present” [Advances in Anthropology 2012. Vol.2,
No.2] isimli makalesinde de;

(R1b) grubunun güney kolunun; Orta Asya’dan, 6.000 yıl önce Türkçe konuşan
halklar vasıtasıyla Kafkaslara, 5.500 yıl önce Anadolu’ya, 5.300 yıl önce
Mezopotamya ve Mısır’a, Mısır’dan bir kolunun Afrika’nın içlerine, diğer kolunun da
Kuzey Afrika üzerinden 3.600-4.000 yıl önce İspanya’ya ulaştığını,
(R1b) grubunun kuzey kolunun da; Kazakistan ve Uralların güneyinden Doğu
Avrupa’ya, buradan da 4.500 yıl önce Avrupa’ya girdiğini, İki koldan Avrupa’ya
giren (R1b) grubunun, Avrupa’da çok uygun bir çoğalma ortamı bularak Batı
Avrupa’nın en önemli Y-Haplogrubunu oluşturduğunu, bu bölgelerde hangi yüz
yıllarda bulunduğunu gen bilimi yöntemleriyle açıklamakta ve (R1b) grubu
taşıyıcısı Türkçe konuşan halkların bulundukları her yerde başta üretim araçları,
teşkilatlanma, astroloji ve manevi hayat olmak üzere derin uygarlık izleri bıraktığını
yazmaktadır.
Dil araştırmaları da “Eski zamanların bir bölümünde Avrupa’nın Türk dilinin
etkisinde olduğunu" [Drozdov Y. N. Türkic peoples ethnonym ancient Europeans, 2008]
ve “Türk dilinin, Aryan dilini oluşturan temel tabakalardan biri olduğunu”
[Marcantonio A. Türkic in English The Indo-European Language Family: Questions About
Its Status, Institute for the Study of Man, Washington D.C. Journal for Indo-European
Studies Monograph Series, Monograph 55, 2009] göstermiştir.

Yukarıda özetlenen bilimsel araştırmalar sonucunda insanlık tarihine ve Türklerin
kökenine ilişkin birçok kurgu geliştirilmiş konuya da açıklık getirilebilmiştir.
“Türklerin çeşitli saç-göz-ten rengine sahip olmalarının sebebi olarak, bunun
Avrupa Irkına mensup olan insanların Ural-Altay Sibirya’ya da gittiklerini gösterdiği
biçiminde iddialarda bulunanların; söz konusu insanların Sibirya’ya gelirken tarihin
bir döneminde Altay bölgesinin güneş radyasyonu seviye ve biçimlerinin
oluşturduğu çeşitli göz renkleri – hatta iki gözleri farklı renklerde olan Kurtları,
kedi, köpek ve kaplanları da mı yanlarında getirdikleri sorusunu da cevaplamaları
gerektiği unutulmamalıdır”.
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GEN BİLİMİ AÇISINDAN TÜRK ERKEKLERİ
Kaşgarlı Mahmut’un “Türk” tanımından beri, İslamiyet’e de uygun biçimde, halkları
konuştukları dillerine göre tanımlama kültürleri gereğince Türkler için, Türk dili
ailesine giren diller konuşan herkes Türk’tür.
Günümüzde ise, tüm Ulus-Milli Devlet sistemlerinde olduğu gibi, köken, dil, din
ayrımına bakılmaksızın vatandaşlık bağı esas alınmakta, kimlik vatandaşlık bağı ile
tanımlanmaktadır.
Nitekim Anayasamızın 66.maddesine göre de; “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile
bağlı olan herkes Türktür”.
Son yıllarda önemli gelişme gösteren gen bilimi de; dünyadaki tüm halkların,
binlerce yıldır çeşitli bölgelerde, çeşitli halklarla çapraz evlilikleri sonucunda,
hayatın tamamını kapsayan bir karşılıklı etkileşim süreci sonunda ortaya
çıktıklarını; dünyadaki tüm halklar gibi Türklerin de, Sibirya, Orta Asya, Kafkaslar,
Mezopotamya, Kuzey Afrika vb. kökenli halkların birbirine karışması ve kaynaşması
ile oluştuğunu göstermiştir.
Bu bağlamda Anadolu Türklerinin binlerce yıla dayandığı görülen oluşma sürecini
gösteren tarihi veriler de, ileriki bölümlerde “Kuzey Türkleri” ve “Güney Türkleri”
ana başlıkları altında kısaca özetlenmektedir.
“Gen bilimi açısından Türk erkekleri” başlığını taşıyan bu bölümde de sadece, gen
araştırmalarına göre, Türkiye erkek nüfusu içindeki %10 ve üzerindeki oranlarda
olan çeşitli erkek (Y-Haplogrupları) taşıyan Türklerin oranları gösterilmektedir
Tarihi veriler, Türk boylarının tarihin çeşitli dönemlerindeki göçleri esnasında çeşitli
halklarla karıştıkları gibi çeşitli nedenlerle kendi toplumlarından veya ülkelerinden
ayrılmak zorunda kalan toplulukların, Sibirya - Orta Asya - Doğu Avrupa
Coğrafyalarında
yaşayan
Türk
boylarıyla
karıştıklarını
göstermektedir.
Nihayetinde, bunların da hep birlikte Avrasya boyunca farklı dönemlerde farklı
coğrafyalara yerleşmeleri gibi Anadolu’ya da birlikte göç ettikleri ve yerleştikleri
anlaşılmıştır. Gen araştırmaları da, söz konusu harmanın, Anadolu Türkleri
dışındaki tüm Türk dil ailesine giren diller konuşan halkların da bileşenleri arasında
yer aldığını göstermekte, bu tarihsel süreci desteklemektedir. Örneğin;

Türkiye
Türkmenistan
Gagavuzlar
Sibirya Hakaslar
(Abakan Tatarları)

Sibirya
Ural-Altay
52
64
46
33

J1+J2
Güney Batı Asya
30
17
8
46

G1+G2
Orta Doğu
10
(F) 13
11-17
12

E1b1b1
Kuzey Afrika
10
10-17
4

Türkiye (R1a %13 R1b %31) ilgili veri, I. Nasidze ve ekip arkadaşlarının Human Genetics (2004)
68,205–221 yayınlanan araştırmasından alınmıştır.
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Türkiye nüfusu ve dünyanın çok ayrı bölgelerindeki bazı Türk dili ailesine giren
diller konuşan halkların içindeki Altay halkları (P) Haplogrubu ve nesilleri (Q ve R)
Y-Haplogrupları ile Ural Halkları (N) Y-Haplogrubu taşıyıcılarının oranlarının
dağılımları da aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Türkiye Genel
Türkmenistan
Uygurlar
Tataristan (Kazan)
Sibirya Şor Türkleri
Başkurtlar

Sibirya-Altay
Y- Haplogrup
P
Q
(%)
(%)
2
2
10
10-17
3
2
2
-

R
(%)
44
44
41
43
79
95

Sibirya-Ural
Y- Haplogrup
N
(%)
4
10
8
23
16
2

Toplam
Ural Altay
(%)
52
64
62-69
66
99
97

Türkiye (R1a %13 R1b %31) ilgili veri, I. Nasidze ve ekip arkadaşlarının Human Genetics (2004) 68,205–
221 yayınlanan araştırmasından alınmıştır.
Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere, ülkemizdeki yaklaşık iki erkekten birisinin
Ural/Altay Güney Sibirya kökenli olduğu;
“Gen Bilimi Açısından Türk Kadınları” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacak olan
gen araştırmalarına göre de, Türkiye tüm kadın nüfusunun yaklaşık %90
civarındaki bölümünün, Sibirya kökenli MtDNA Haplogrupları taşıyan kadınların
neslinden geldikleri anlaşılmaktadır.
Ülkemizde görülen diğer Y-Haplogrup taşıyıcıları ile ilgili bir inceleme yapıldığında
da, yukarıda paragraflarda belirtildiği gibi, bunların da çeşitli Türk boylarıyla
binlerce yıllık süreç içinde birbirine karıştıkları anlaşılmaktadır. Örneğin:
Günümüzde Almanya ile İskandinav ülkelerinde yaşayan ve (%35-40) Avrupaİskandinav (I) Y-Haplogrubu ile (%60-65) Altay-Sibirya (Q,R) Y-Haplogrubu
taşıyanların karışmasıyla oluştukları anlaşılan Vikingler ile Türklerin ilişkisi
konusunda Dr. David K. Faux; [Faux David K. “The Genetic Link of the Viking – Era
Norse to Central Asia” ©2004 – 2007]

“İskandinav mitolojisindeki ‘Æsir’ (Aseir), liderleri Odin olan ‘Asgard’da yaşayan
tanrılar topluluğudur. Bu tanrılar topluluğu isminin ‘As’ isminden gelmesi yanında
‘goth’ isminin de ‘guz’ isminden türediği fikrinden sonra, Viking nesilleri, Türk
tarihiyle ilişkili hale gelmiştir” demektedir.
Söz konusu Vikinglerin bir bölümünün, Kafkas-Karadeniz ve Türkistan bölgesindeki
halklarla yeniden karıştıkları, hatta bunların bir kısmının da Hilafet Devletleri
döneminde Mezopotamya ve Mısır’da Memluk askerleri olarak görev yaptıkları,
bölge halklarının bir bileşeni haline geldikleri, İskandinav-Avrupa (I) YHaplogrubunun Türkiye genelinde de %5 oranında bulunduğu belirtilmektedir.
Yine yapılan gen araştırmaları, günümüzde Kafkas ülkelerinde yaşayan erkeklerin
en az üçte birinin de, Ural-Altay/Sibirya kökenli olduğunu göstermektedir.
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Adıge
Abkhaz
Abazin/Abazinian
Gürcistan
Lezgin

Sibirya-Altay
Ata-genleri
P
Q
R1
(%)
(%)
(%)
2
14-25
3
22-41
14-28
3
24-28
16-33

Sibirya-Ural
Ata-geni
N
(%)
2

Toplam Ural
Altay
(%)
18-29
25-44
14-28
27-31
16-33

(Gürcistan Lezginleri; %16, Azerbaycan Lezginleri %25, Dağıstan Lezginleri %33; Abazinler %14,
Abazianlar %28)
Benzer durumun, gen araştırmalarına göre 12.000 yıl önce Türklerin yerleşmeye
başladıkları (ve ileriki bölümlerde açıklanacağı üzere birçok Devletler kurdukları)
Balkanlar için de geçerli olduğu, günümüz Balkan ülkeleri erkek nüfuslarının da en
az üçte birinin Altay-Sibirya kökenli olduğu, Kangar-Peçenek-Boşnakların kurucusu
olduğu Hırvatistan ile Gagavuzlar (Gökoğuz) ve Macarlarda ise bu oranın daha
yüksek olduğu görülmektedir.

Bosna-Hersek
Gagavuzlar (Gökoğuz)
Makedonya
Arnavutluk
Yunanistan
Bulgaristan
Romanya
Macaristan
Hırvatistan

Sibirya-Altay
Y- Haplogrup
P
Q
R1
(%)
(%)
(%)
26
42
27
2
20-26
22-33
32
33
40-56
6-14
6
50

Sibirya-Ural
Y- Haplogrup
N
(%)
6
4

1

Toplam Ural
Altay
(%)
32
46
27
22-28
22-33
32
33
41-57
62-70

Yine, gen araştırmalarına göre, Altay-Sibirya halkları ile Arap, Kürt, Asuri, Dürzü,
Ezidi ve Yahudilerle ilişkisinin sadece Sümer, Subar, Hurri, Mitanni, Guti, Asur
çağları gibi eski antik ve antik çağlarla sınırlı olmadığı, Hilafet Devletlerinin
“Memluk askeri gücünün” önemli bir kısmını Türk ve Kuzey Kafkas halklarının
oluşturduğu dönemde de yoğun olarak devam ettiği, bu dönemde bölge halkıyla
evlendirilmedikleri tarihi kayıtlarda da yer alan Memluk askerlerinin Türk
ülkelerinden evlenmeleri için getirilen Türk kadınlarını da kapsadığı, zaman içinde
de söz konusu memluk asker ailelerinin önemli bir bölümünün Kürtçe ve Arapça
konuşmaya başladıkları da anlaşılmıştır.
Ayrıca, İslamiyet’i seçen Orta Asya’daki Göktürk boylarının Abbasi ve Eyyübilerden
itibaren Hilafet Devletleri tarafından (Bizans’a ve Haçlılara tampon bölge
oluşturmak amacıyla) Fırat havzası-Adana-Maraş-Malatya-Bitlis ve Erzurum
hattına iskân edildiği, bu uygulamanın da, Memluk askerleri yanında bölgedeki
Türk yerleşimini daha da artırdığı belirtilmektedir.
Aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi yapılan gen araştırmaları da, Kürtlerin %34,
Zazaların %41 ve komşu ülkelerdeki Arapların erkek nüfuslarının ise dörtte birinin
Altay-Sibirya kökenlilerden oluştuğunu göstermektedir.
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Türkiye Kürt
Türkiye Zaza
Kuzey Irak Kürt
Suriye Arap

Sibirya-Altay
Y-Haplogrup
P
Q
(%)
(%)
10
4

R1
(%)
24
37
29
25

Sibirya-Ural
Y- Haplogrup
N
(%)

Toplam
Ural Altay
(%)
34
41
29
25

Türkiye Kürtleri ile ilgili verilerin kaynağı; Carlos Flores, Nicole Maca-Meyer, Jose M. Larruga, Vicente
M. Cabrera, Naif Karadsheh, Ana M. Gonzalez. Journal of Human Genetics 50 (2005): pages 435-441.
Kuzey Irak Kürtleri ile ilgili verilerin kaynağı; Almut Nebel, Dvora Filon, Bernd Brinkmann, Partha P.
Majumder, Marina Faerman, and Ariella Oppenheim. Am J Hum Genet. 2001 Nov; 69 (5): 1095–1112.
Özetle, çeşitli ırkçılık ve diğer halkların ötekileştirilmesi kampanyalarının bir aracı haline
getirilmediği takdirde, gen araştırmalarının ırkçılık olarak nitelendirilmemesi, dünyanın
özellikle Avrasya halklarının binlerce yıllık süreçte birbirleriyle harmanlanmaları
sonucunda oluştuklarının gösterilmesi olarak anlaşılmalıdır.
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GEN BİLİMİ AÇISINDAN TÜRK KADINLARI
Bilindiği gibi Aryan Tarih Tezi, geçtiğimiz 20. yüzyılda, Almanlar tarafından Alman
yayılmacılığına zemin oluşturması için başlatılmış, Soğuk Savaş döneminde
Sovyetler tarafından da Sovyet Blokunun tahkimatı ve Sovyet yayılmacılığı
kapsamında sürdürülmüştür. Günümüzde de, Farsların tarihteki ve günümüzdeki
tüm bölge halklarının Fars kökenli olduklarını iddia etmeye başlamalarına, PKK’nın
da giderek Irkçı bir oluşuma dönüşmesine yol açmıştır. Ülkemizde de, söz konusu
Aryan Tarih Tezinde ve sonraki dönemlerde düzenlenen Uluslararası Tarih
Sempozyumlarında bile yer almamasına karşın, Türkler Moğol kökenlidir
propagandası gündeme getirilmiştir.
Yapılan gen bilim araştırmaları ise, Türklerin (P) Y-Haplogrubu ile nesilleri (Q) ve
(R1a ve R1b) Y-Haplogruplarının orijinal taşıyıcısı olduklarını göstermiştir. [Klyosov
A. Journal of Russian Academy of DNA Genealogy, 2010]

Ancak bu sefer de; anne/kadın genlerinin (MtDNA Haplogruplarının) daha önemli
olduğu ileri sürülmeye ve Türklerin sonradan edindikleri MtDNA’lardan dolayı
Kafkas/Avrupa fenotipine sahip oldukları propagandalarına başlanmıştır.
Ülkemizde Türklerin ve Türk kadınları konusunda yürütülen bu tür propagandalar
nedeniyle bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu konudaki
açıklamalara, tersinden bir örnekle başlamak konuyu daha anlaşılır hale
getirmektedir.
Anadolu, Yunanistan ve Balkanların en eski halkı sayılan halk, Kuzey Afrika kökenli
(E1b1b1) ata-geni taşıyan halktır. (E1b1b1) ata-geni taşıyıcısı Kuzey Afrika kökenli
halkların kadınları ise önemli oranda (L) MtDNA Haplogrup anne/kadın genleri
taşıyıcısıdır.
Örneğin, Tunus erkeklerinin %50’si (E1b1b1) kadınlarının %48’i (L), Etiyopya
erkeklerinin %50’si (E1b1b1) kadınlarının %52’si (L) Haplogrupları taşıyıcısıdır.
Hatta (E1b1b1) genini İspanya (%5) ve Portekiz erkekleri (%15) gibi düşük
oranlarda taşımasına rağmen bu ülke kadınlarının bölgelere göre %3-22 arasındaki
bölümü de MtDNA (L) anne/kadın genleri taşıyıcısıdırlar.
Günümüz Yunanistan’ında ise, Kuzey Afrikalılarla aynı (E1b1b1) Y-Haplogrubu
taşıyan erkek nüfus %20-47 gibi çok yüksek bir oranda olmasına rağmen, MtDNA
(L) Haplogurubuna ise, sadece Girit adası kadınlarında %1 oranında rastlanırken,
Yunanistan ile Limni ve Rodos adalarında ise MtDNA (L) Haplogurubuna (%0)
rastlanmadığı görülmektedir.

Kaynak: Greek MtDNA by Dienekes Pontikos, 2007
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Bu veriler, Yunanlıların, büyük ölçüde başta (H) MtDNA olmak üzere büyük bölümü
Sibirya kökenli olan kadınlar ve bölgelere göre %22-33 oranında Altay (R1) ve
%13-23 İskandinav-Avrupa (I) Y-Haplogrupları taşıyan erkeklerin karışması
neticesinde günümüzdeki fenotiplerinin oluştuğunu göstermektedir.
Antik Yunan Devletlerinde ve Roma İmparatorluğu coğrafyasında bu gen yapısının
oluşmasının da; Türklerin binlerce yıldır Balkanlara, Kafkaslara, Anadolu’ya ve
Mezopotamya’ya yerleşmeleri ile başlayan ve tarih boyunca kesintisiz süren
yerleşimleri yanında, çok önemli orandaki bir bölümünün de; Afrika’dan Amerika
kıtasına sadece birkaç yüzyıl süren köle ticaretinin Amerika kıtasının günümüz
nüfus yapısını oluşturması benzeri, Antik Yunanların MÖ 700 yılından itibaren Kırım
sahillerindeki kurdukları, Roma ve Bizans İmparatorlukları (+ Ceneviz) kolonileri
vasıtasıyla yaklaşık 2.200 yıl sürdürdükleri, Büyük Kuzey Düzlükleri (Great
Northern Lowland) halklarını oluşturan Sibirya, Ural, Altay, Kafkas ve İskandinav
kökenli halklardan sağladıkları kölelere dayandığını göstermektedir.
A. Doğu Avrasya Anne/Kadın Genleri (MtDNA Haplogroups)
Prof. Anatole A. Klyosov; Baykal Gölü civarında 24.000 yıl öncesine tarihlenen ve
Kafkas/Avrupa fenotipi denilen “Batı Avrasya” fenotipine sahip Altay halkı kavmine
ait bir yerleşim yeri bulunduğunu, fenotipin süreç içinde yapılan ve üçten fazla
nesilde tekrarlanan evliliklerle de ilgili olduğunu, Türklerde Doğu Avrasya fenotipi
taşıyanların - Batı Avrasya fenotipi taşıyanlarla bir evlilikleriyle bile fenotiplerinin
değiştiğini, bunun da bu insanların eskiden beri Batı Avrasya genleri taşıdığını
gösterdiğini belirtmektedir.
Çeşitli iklim koşullarının hüküm sürdüğü Avrasya’nın bir ucundan diğer ucuna
yerleşen Türklerin fenotiplerinin de, beslenme ve güneş radyasyonuna maruz
kalma farklılıklarının etkisi ile çeşitli halklarla karışma oranlarına göre biçimlendiği
görülmektedir.
Nitekim Altay-Sibirya bölgesindeki Türklerin günümüzdeki nüfusları üzerinde
yapılan anne geni (MtDNA) araştırmalarında, hem Doğu Avrasya genleri taşıyan
kadınlara, hem de Doğu Avrasyalı görünümüne sahip olmalarına rağmen, önemli
oranda Batı Avrasya genleri taşıyan kadınların bulunduğu görülmüştür.
Örneğin, Günümüzde Sibirya’da yaşayan Türk dil ailesine giren diller konuşan
halklardan, Altay Y-genlerini (R1 %79 - P ve Q %4) ve Ural Y-genini (N %16)
oranlarında taşıyan Sibirya-Şor Türklerinde; “Doğu Avrasya MtDNA oranı %64
iken, Batı Avrasya MtDNA oranının %36 olduğu görülmüş, bunun da çoğunluğunun
Avrupalı kadınlarda en yüksek oranda görülen (H) MtDNA olduğu” [Fedorova 2003]
tespit edilmiştir.
Şor Türklerinin %83 oranında Batı Avrasya adı verilen Y-genleri taşıyan
erkeklerinin de, %36 oranında Batı Avrasya adı verilen MTDNA’ları taşıyan
kadınlarının da Doğu Avrasya fenotipi taşımaları, fenotipin yapılan evliliklerle de
ilgili olduğu görüşünü desteklemektedir.
Benzer durumun, Altay ve Ural Y-Haplogruplarını yüksek oranlarda taşıdıkları tespit
edilen Kuzey ve Güney Altaylılar; Altay Y-genini yüksek oranda taşıyan Kırgızlar ile
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hem Altay hem de Güney Batı Asya halklarının Y-genlerini yüksek oranlarda taşıyan
Uygurlar ve Özbekler için de söz konusu olduğu, hatta Uygurlar ve Özbeklerin,
Anadolu Türkleri ile benzer şekilde Avrupa - İskandinav, Güney Batı Asya ve Kuzey
Afrika Y-Haplogrupları gibi çeşitli genleri de taşıdıkları görülmektedir.
İşte bu nedenle, çok yüksek oranlarda Avrupa genleri de denilen Altay-Sibirya (P,
Q, R1,) Y-Haplogrupları taşıdıkları halde, Sibirya ve Orta Asya Türklerinin farklı
oranlarda Doğu Avrasya fenotipi taşıdığını gören araştırmacılar, Türk dili konuşan
halklar arasındaki fenotip çeşitliliğinin sebebi olarak, Kabile dışından evlilik
yapılması kuralını (exogamy) göstermektedir.
Yapılan gen araştırmaları sonucunda da, Türk dili konuşan halklarda, Doğu Avrasya
MtDNA kaynaklarının; Hindikuş dağlarından doğup Arap Denizine dökülen İndus
Nehri boyunca devam eden (günümüz Pakistan sınırları içinde) antik Indus
Vadisinde oluştuğu belirtilen (M/M1) MtDNA ile Ural ve Altay halkları dışındaki diğer
iki Sibirya halkını oluşturan; Doğu Sibirya (Chukcha, Koryak, İtelmen, Evenk)
halkları ve Kuzey Kutup bölgesi Sibirya (Lapon) halkı olduğu anlaşılmıştır.
1. Indus Vadisi Anne/Kadın Genleri (M/M1 MtDNA Haplogroups)
Türklerde Doğu Avrasya anne-genlerinin kaynaklarından birisi, F-M89* (FxGHIJK)
Y-Haplogrubunun da oluştuğu bölge olan antik İndus Vadisinde (günümüz Pakistan
sınırları içinde) oluştuğu belirtilen (M) MtDNA’dır.
Dünyada en yüksek oranda Tibet (%74), Hindistan’da (%55-76) rastlanan (M)
geninin (M1/M1a) mutasyonları aşağıdaki tablodan görüldüğü gibi Afrika (%61,7),
Avrupa (%14,5), Asya’da (%16) oranlarında olup, söz konusu (M+M1) MtDNA
Haplogrubunun Türkiye’de %4,4 oranında, Türk dil ailesine giren diller konuşan
halkların birçoğunda da Türkiye’ye benzer oranlarda (%3-5) olduğu anlaşılmıştır.

Kaynak; Clyde Winters (Governers State University, Illinois, USA “Current Research Journal
Biological Sciences, ISNN, © 2010, Maxwell Scientific Organization
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2. Doğu Sibirya Anne/Kadın Genleri (M8/CZ MtDNA Haplogroups)
Türk dili konuşan halklarda Doğu Avrasya anne/kadın genlerinin ikinci kaynağı;
günümüzde Güney Sibirya ve Orta Asya Türklerinde daha yüksek oranda rastlanan
Doğu Sibirya (CZ) MtDNA genleridir.
“Indus Vadisi”nde oluşan (M) MtDNA taşıyan bir kadın grubunun, Doğu Sibirya’ya
ulaştığı ve Doğu Sibirya iklim şartlarında, kısaca (M8) veya (CZ) olarak adlandırılan
(C, D, E, G, Q ve Z) MtDNA taşıyıcılarının oluştuğu belirtilmektedir.
Doğu Sibirya halklarında (Chukcha, Koryak, İtelmen, Evenk) %90-95 oranında
bulunan (CZ) MtDNA grubunun, Bronz çağında Altay Türklerinin içindeki oranını
%10 iken MÖ 500 yıllarından sonra asırlar içinde artmaya başladığı görülmekte ve
günümüzde Güney Sibirya ve Orta Asya Türk dili konuşan halklarda (%15-30)
oranıyla en önemli MtDNA grubunu oluşturmaktadır.
Kuzey ve Doğu Avrupa ülkeleri ile bölgemizdeki tüm ülkelerde de rastlanan bu
MtDNA grubunun, Çuvaşlar, Kazan Tatarları, Adıge’ler ve Kürtlerde de %5-6
oranlarında bulunduğu görülmektedir.
3. Kuzey Kutup Bölgesi (Lapon) Anne/Kadın Genleri (A MtDNA
Haplogroup)
Türk dili konuşan halklarda Doğu Avrasya genlerinin üçüncü kaynağının da; Ren
geyiği yetiştiriciliği yapan Lapon halkı kadınlarının, en yüksek %96 oranıyla
Danimarka-Grönland Laponları ve %77 oranıyla Sibirya Laponlarının kadınlarında
bulunan (A) MtDNA olduğu belirtilmektedir.
(A) MtDNA günümüzde, Hakas, Kazak, Kırgız, Özbek, Soyot, Şor, Tuva, Uygur gibi
bazı Türk dili konuşan halklarda %2-9 arasındaki oranlarda rastlanmaktadır.
Amerika, Kuzey ve Doğu Avrupa ülkeleri ile bölgemizdeki tüm ülkelerde de
rastlanan (A) anne/kadın gen grubunun, Türkiye’de (%1,3) Ermenilerde (%2,6)
Gürcülerde (%2,2) Osetlerde ise (%11,8) oranlarında bulunduğu görülmektedir.
MtDNA haplogroups in Anatolian-Trans-Caucasus populations (%)
Kristiina Tambets 2000
Population
Eastern Eurasian Haplogroups
A
Ä
B
F
M
Armenians
0
2.6
0.5
0
0
Georgians
0
2.2
0
0
2.2
Ossetes
0
11.8
0
0
2.1
Turks
0.5
0.8
0
0.3
4.1

Ml
0
0.7
0
0.3

Özetle; yapılmış araştırmalar, binlerce yıllık süreçte Doğu Avrasya anne/kadın
genleri dâhil Ural-Altay/Sibirya MtDNA ve Y-Haplogrup taşıyıcılarının tüm Avrasya
halkları ile çeşitli oranlarda harmanlanması sonucunda Avrasya fenotipinin
oluştuğunu göstermektedir.
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B. Bronz ve Demir Çağlarında Anne/Kadın Genleri (MtDNA Haplogroups)
1. Kazakistan (Kazak/Aral/Balkaş Stepleri)
Kazakistan’ın çeşitli bölgelerinde bulunan antik çağ insan iskeletlerinde 2004
yılında, C. Lalueza-Fox ve ekip arkadaşları tarafından yapılan araştırma sonucunda
yayınlanan [Proc Biol Sci. 2004, May 7] makalede;
Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, Doğu, Güney, Orta, Batı Kazakistan’da MÖ 14
yüzyıl - MÖ 5.yüzyıllara tarihlenen insan iskeletlerin tamamının, Batı Avrasya adı
veriler MtDNA’ları taşıdığı, MÖ 5.yy-3.yy’da sadece Orta Kazakistan bölgesindeki
(8) iskeletten (5) inde Doğu Avrasya, MS 3-5 yy’lar arasındaki döneme tarihlenen
bir iskeletin ise Batı Avrasya geni taşıdığının tespit edildiği belirtilmektedir.
West and East Eurasian samples typed for each time period in different geographical
areas from Kazakhstan
Area
(M. Ö)
(M. Ö.)
(M. Ö.)
(M. S.)
14.yy -10.yy
8.yy-5.yy
5.yy-3.yy
3.yy-5.yy
Batı Avrasya
Batı
Batı
Doğu
Batı
Doğu
Avrasya
Avrasya
Avrasya
Avrasya
Avrasya
East
2/2
5/5
South
2/2
l*/2
l*/2
1/1
0/1
Middle
1/1
3/8
5/8
West
3/3
3/3
0/3
Total
8/8
5/5
7/13
6/13
1/1
0/1

C. Lalueza-Fox ve arkadaşları, araştırmalarında saptadıkları Batı Avrasya
MtDNA’ların, günümüzdeki Kazakistan kadınlarında bir araştırmaya göre %50,
diğer bir araştırmaya göre de %63,4’ünü oluşturduğuna dikkat çekmektedir.
Bu veriler, Kazakistan Ulusal gen araştırma projesi sonuçlarına göre %22 oranında
(R1) ve %6 (P) Altay-Sibirya Y-Haplogrupları taşıyıcılarının bulunduğu
Kazakistan’daki kadınların yarısından fazlasının Batı Avrasya denilen MtDNA grubu
genleri taşımalarına rağmen, daha çok Doğu Avrasya fenotipine sahip olmalarının
çapraz evliliklerden kaynaklandığına işaret etmektedir.
2. Altay – Yenisey Bölgesi;
Kazakistan (Kazak/Kırgız stepleri) antik çağ iskeletleri üzerinde yapılan yukarıdaki
araştırma gibi, Altay-Yenisey bölgesi antik çağ iskeletleri üzerinde de araştırmalar
yapılmıştır. Fransa Strasbourg Üniversitesi “Genetics, Evolutionary Biology,
Molecular Biology” bölümünden araştırmacı Christine Keyser ve arkadaşları
tarafından 2009 yılı Human Genetics [Hum Genet (2009) 126:395–410] isimli yayında
yer alan “Ancient DNA provides new insights into the history of south Siberian Kurgan
people” isimli bu araştırma sonucunda yazılan makalede de özet olarak;


Kızıl Yar (Krasnoyarsk Krai) ile Yenisey nehri arasındaki bölgedeki antik çağ
iskeletleri üzerinde yaptıkları analizlerin, Sibiryalıların Bronz çağında; %10
oranındaki bölümünün Doğu Avrasya, %90 oranındaki bölümünün ise Batı
Avrasya MtDNA Haplogrupları (anne/kadın genleri) taşıdığını gösterdiğini,
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Batı Avrasya MtDNA Haplogruplarının %77’sinin de HV, H,T,U,I ve K (U8)
gibi Avrupa’da yüksek oranda görülen Haplogruplar oluştururken, diğer Batı
Avrasya MtDNA Haplogruplarının N1a, X gibi Haplogruplar olduğunu,



MÖ 1400 – MÖ 800 yılları arasında %10 oranında rastlanan Doğu Avrasya
MtDNA Haplogrupları oranının, MÖ 800 - MS 400 yılları Demir Çağı
iskeletlerinde yükselmeye başladığının görüldüğünü;



Makalelerinin son paragrafında da, ilk defa kendi bulgularının Bronz ve
Demir Çağlarında Güney Sibiryalıların Avrupalıların fiziki görünüme sahip
olduklarını gösterdiğini, bunun bir diğer sonucunun da, Avrasya boyunca
görülen Kurgan Culture (Mezar Kültürü) ile Uygur Tarım Havzası Tokar
Kültürünün Güney Sibirya’dan olan göç hareketi sonucunda meydana geldiği
ihtimalinin
düşünülmesini
de
gerektirecek
nitelikte
olduğunu
belirtilmektedir.

3. Oğuz Kağan Destanında Türk Kadınları
Türk kadınları ile ilgili Oğuz Kağan Destanındaki tanımlama da şu şekildedir: “Oğuz
Kağanın birinci eşi ışık kızı, ikinci eşi yer kızıdır.
Destanda, Işık kızı "Bir ışık düştü gökten, öyle bir ışıktı ki, parlak aydan güneşten,
çok güzel bir kızdı bu, sanki Kutup yıldızı” biçiminde tanımlanırken;
Yerin kızı da “Ağacın kovuğunda oturuyordu bir kız, gözü gökten daha gök, sanki
Tanrı kızıydı. Irmak dalgası gibi, saçları dalgalıydı” biçiminde anlatılmıştır.”
[Bahaeddin ÖGEL, Milli Eğitim Bakanlığı - Eğitim Dizisi, "Türk Mitolojisi - I"]

Destanda Oğuz Kağan’ın kendisi ise “Gök mavisiydi sanki benzi bu oğlancığın! Ağzı
kıpkızıl ateş, rengi bu oğlancığın! Al, al idi gözleri, saçları da kapkara” olarak
anlatılmaktadır.
Türklerin bir kısmının kapkara saçlı Oğuz Kağan’a, bir kısmının da Işık kızı ve Yer
kızına benzediği görülmektedir.
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4. 2500 Yıl Önce Türk Kadınları

Kaynak: [http://siberiantimes.com] 14 Ağustos 2012

“Siberian Times” isimli yayında 2500 yıllık mumyalanmış ve vücudunda döğmeler
bulunan, Altay Dağları Ukok Vadisinde bulunması nedeniyle de “Ukok Prensesi” ve
“Altay Prensesi” olarak adlandırılan kadının iskeletinden yüz oluşturma
teknikleriyle oluşturulan yukarıdaki fotoğrafı – ile- yine Siberian Times adlı
yayında, mezarındaki savaş aletleri bulunması nedeniyle “Kadın Savaşçı-Amazon”
olduğu tahmini yapıldığı belirtilen 2.500 yıllık kadının iskeletinden yüz oluşturma
teknikleriyle oluşturulan yüzünün aşağıdaki fotoğrafı, 2.500 yıl önceki Türk
kadınları hakkında bir fikir verebilecek niteliktedir.

Kaynak: [http://siberiantimes.com/science/] 1 Aralık 2015
Picture: Marcel Nyffenegger, Natalia Polosmak and Elena Shumakova for Science First Hand
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C. Batı Avrasya Anne/Kadın Genleri (MtDNA Haplogroups)
Yukarıda açıklanan, Bronz ve Demir çağlarında Altaylar ve Kırgız steplerindeki
MtDNA-anne/kadın genleri ile ilgili araştırmalarda alınan benzer sonuçların YHaplogruplar açısından da alınması üzerine; sonuçları New York Times ve BBC
World’de de yayımlanan, Baykal gölü-Angara nehri yakınında antik bir yerleşim
bölgesinde bulunmuş olan 24.000 yıllık çocuk iskeletinde DNA analizleri yapılmıştır.
Danimarka Kopenhag Üniversitesinden “Eske Willerslev” ve ekip arkadaşlarının
2013 yılında yaptıkları analizler sonucunda, bu çocuğun MtDNA’sının (U) olduğu
anlaşılmıştır. Yine Sibirya Yenisey nehri bölgesinde bulunmuş olan 17.000 yıllık bir
yetişkin insan iskeletinin MtDNA’sının da (R) olduğu tespit edilmiştir.
Böylece Altay-Sibirya kadınlarının, 24.000 ve 17.000 yıl önce, günümüz Avrupa
kadınlarının da büyük anneleri olan (R) ve (U) MtDNA Haplogruplarını taşıdıkları
anlaşılmıştır.
Avrupa MtDNA Haplogrupları

Christine Keyser ve arkadaşlarının Sibirya-Yenisey bölgesindeki Bronz Çağı
iskeletlerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda da, 24.000 ve 17.000 yıllık antik
(R) ve (U) MtDNA’ların nesilleri olduğu anlaşılan günümüz Avrupalı kadınların
taşıdıkları HV, H,T,U,I, K(U8), N1a ve X gibi MtDNA’ları Sibirya-Yenisey bölgesinde
yaşayan kadınların Bronz Çağında da %90 oranında taşımaya devam ettikleri
görülmüştür.
Aynı şekilde, günümüzdeki Türk dili konuşan halkların da önemli bir bölümünün
24.000 ve 17.000 yıllık (R) ve (U) antik MtDNA taşıyan kadınların neslinden
geldikleri anlaşılmaktadır:


Avrupa kadınlarının çok büyük bölümü (H) ve (U) anne-genleri (MtDNA
Haplogrupları) taşımaktadır. Avrupa’da en yüksek orandaki (ortalama %40)
(H) MtDNA Türkiye’de %30,8 oranındadır. (H) MtDNA Kazan Tatarları ve
Çuvaşlarda %30, Başkurtlar, Adıge’ler, Karaçay-Balkarlar, Kuzey Osetler,
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Azerbaycan ve Çeçenlerde %25, Ashkenaz Yahudilerinde %22, Uygurlar ve
Kırgızlarda %20, Osetler, Gürcüler, Kürtler ve Irak’ta %17-18, Kazakistan
ve Mısır’da %15 oranındadır.
[http://www.eupedia.com/europe/european_mtdna_haplogroups_frequency.shtm
l] ve [Quintana – Murci et al 2004].

(H) MtDNA’nın annesi (HV) ise, tüm ülkelerde yok denecek oranlarda olup,
(HV) MtDNA Türkiye’de %4,8 (HV)’nin büyük annesi (R) MtDNA Türkiye’de
%2 oranında olup; (HV) MtDNA Darginler, Avarlar, Ashkenaz Yahudileri,
Kürtler ve Dürzüler ile Ermenistan, Irak ve Ürdün’de %5-9 arasında,
Kırım’dan Özbekistan ve Kırgızistan’a sürgün edilen Kırım Tatarı
kadınlarında ise %20 gibi çok yüksek oranda bulunmaktadır.
[Comas D. et al. 2004]

Avrupa’da en eski tarihli (H) MtDNA, şimdiye kadar, Almanya ve İtalya’daki
3.500 yıllık iskeletlerde tespit edilebilmiştir. Araştırmalar, “Avrupa gen
yapısının 4.000-4.500 yıl önce aniden değişerek günümüzdeki temellerinin
oluştuğunu göstermektedir”
[BBC 23 April 2013 “Making of Europe unlocked by DNA”].

(H) anne-geninin Altay-Sibirya kökenli olduğunu günümüz İngiltere ve
İskoçlara ilişkin veriler de desteklemektedir. Dünyada en yüksek (H) geni
taşıyan halklar İngiltere (%45), İskoçya (%45) ve Wales (%60) halkları
olup, yine İskoçya’nın %84 ve İngiltere’nin %78 oranıyla çok yüksek (R1)
Y-Haplogrup taşıyıcılarının ülkesi olması, (H) MtDNA taşıyıcısı kadınların
(R1) Y-Haplogrup taşıyıcısı erkeklerle birlikte göç ettiği tespitini
desteklemektedir.


Bronz Çağına ait Sibirya iskeletleri üzerindeki araştırmalarda tespit edilen
(T) MtDNA’da günümüzde; Türkiye, Azerbaycan, Kazan Tatarları, Çuvaşlar,
Gürcüler, Karaçaylar, Adıgeler, Çeçenler, Kürtler, Süryaniler, Ermeniler ile
Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Litvanya, Almanya,
Yunanistan, Çekoslovakya, Mısır, İtalya ve Sardunya’da %10-15 arasında
rastlanmakta, Avrupa’daki diğer ülkeler ve Kazaklar ile Barbaros Hayrettin
Paşa ve leventlerinin ikamet ettiği Cezayir, Fas, Tunus ve Libya’da %5-10
civarında bulunmaktadır.
(T) anne-geni; Özbekistan ve Kırgızistan’a sürgün edilen Kırım Tatarı
kadınlarında ise %30 oranıyla [Comas D. et al. 2004] en yüksek rastlanan
MtDNA olup, bu geni dünyada en yüksek %40 oranında taşıyan halkın
dünyanın en kırmızı saçlı insanları olan Udmurt’lar olduğu görülmektedir.
Hazar Türklerinin de tarihi kaynaklarda kırmızı saçlı olduğuna ilişkin kayıtlar
bulunmakta, yine İskitler ve Sarmatlar’a ait MÖ 1.000 yıllarına ait antik
mezarlarda ve “Yamna Kültürü” (MÖ 3.600- 2.300 yılları) dönemine ait orta
Volga bölgesindeki mezarlarda yapılan (MtDNA) testlerinde de %30
oranında bu gene rastlanmıştır. Bir başka deyişle, bu verilere göre (T) annegenlerini taşıyan kadınlar da Ural/Altay-Sibirya kökenlidir.
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Angara nehri civarındaki 24.000 yıllık çocuk iskeletinde tespit edilen ve
Sibirya>Kafkas-Karadeniz stepleri üzerinden Kafkaslar ve Avrupa’ya,
Sibirya>Orta Asya>İndus Vadisi üzerinden Hindistan ve Ortadoğu’ya ulaşan
(U) ve alt-grup (U1>U8/K) MtDNA Haplogrupları ise, günümüzde Altaylılar
ve Uygurlarda %18, Türkiye’de %22, Avrupa’da %20-30, Kürtlerde %27,
Özbekistan ve Kırgızistan’a sürgün edilen Kırım Tatarı kadınlarında %30,
Gürcülerde %32, Adıge’lerde %34, Ashkenaz Yahudilerinde %40
oranlarında olup, Çuvaşlarda %40, Samilerde %48, Komi ve Mordvin’lerde
%50-55 oranındadır.
(U) ve nesilleri MtDNA Haplogrupları taşıyan kadınların diğer ülkelere göre
önceleri Türk dili konuştuğu belirlenen Komi ve Mordvinler ile Sibirya-UralUgric dili konuşan Samiler ve Altay-Türk dili konuşan Çuvaşlarda çok yüksek
oranlarda olması, bu MtDNA Haplogruplarının Ural-Altay kökenli olduğunu
günümüz verileri de desteklemiş olmaktadır. Aynı şekilde Avrupa
kadınlarının MtDNA Haplogrupları arasında olan Pre-HV (HV0+V) geni de,
günümüzde en yüksek oranda Ural halklarından Fin-Ugric dili konuşan
Samilerde %41 oranında bulunmaktadır.



Christine Keyser ve arkadaşlarının Altay-Baykal bölgesi Bronz Çağı
iskeletlerinde rastladıkları (N1a) ve (X) MtDNA Haplogruplarının,
günümüzde yeryüzündeki dağılımı incelendiğinde de ilginç sonuçlarla
karşılaşılmaktadır.
Örneğin, Türkiye ve Avrupa genelinde %0,2 oranında rastlanan (N1a)
MtDNA Haplogrubunu, günümüz Sibirya kadınları %1,2 oranında taşırken,
Kangar boylarının yerleştiği Hırvatistan adalarındaki kadınların %9.24,
Kırım’dan Özbekistan ve Kırgızistan’a sürgün edilen Kırım Tatarı kadınlarının
%10, Komilerin %9,5, Başkurtların %3,6, Suudi Arabistan kadınlarının %24, Yemen kadınlarının %3-6 oranlarında taşıdıkları görülmektedir.
Etiyopya’da ise %2,2 oranında rastlanan (N1a) MtDNA Haplogrubu
taşıyıcılarının ise tamamının Etiyopya Yahudi toplumu kadınları olduğu
belirtilmektedir. Hindistan’da ise, sadece Hintlilerin İndo-Aryan dili
konuşanlarında (Havik ve Brahmin) %8,3 oranında bulunmuştur.
Aynı şekilde, Christine Keyser ve arkadaşlarının Altay-Baykal bölgesi Bronz
Çağı iskeletlerinde rastladıkları (X) MtDNA Haplogrubu da,
Avrupa
genelinde %2, Türkiye, Azerbaycan, Yunanistan, Karaçay-Balkar, Nogay
(Ases), Komi, Avar ve Adıge kadınlarında %4-5, Ermeni, Kuzey Oset, Dargin
ve Çeçen kadınlarında %2-3 oranlarında bulunurken, Gürcülerde %10
[Kristiina Tambets, 2000] ve dünyada en yüksek oranda ise, Dürzü’lerde X1
(%16) X2 (%11) oranında rastlanmış ve MtDNA Haplogrubunun Lübnan
bölgesinde oluştuğu farz edilirken; Amerikan Yerlilerinin genelinde %3,
Kuzey Amerika yerli kabilelerinden Algonqunian (%25) Sioux (%15) NuuChah-Nulth (%11-13) Navajo (%7) ve Yakama kabilesinde (%5) oranında
rastlanmıştır. Altay bölgesi kadınlarında bulunan (X) MtDNA Haplogrubunun
da, Avrasyalı ve Yerli Amerikalı kadınlarda bulunan (X) MtDNA
Haplogruplarını birbirine bağlayan nitelikte olduğu belirlenmiştir.
[Brown M.D. et al. (1998) “mtDNA haplogroup X: an ancient link between Europe/
Western Asia and North America?”, Am. J. Hum. Genet. 63 pp.1852-1861].
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Yerli Amerikalılarda (Y) ve MtDNA Haplogrupları:
Y-Haplogruplarının tamamına yakınını, başta (Q) olmak üzere eskiden Avrupa
Haplogrupları denilen (P, Q, R) Y-Haplogruplarının oluşturduğu yerli Amerikalılarda
Örneğin; (Q) ve (R) genlerinin atası olan (P) Haplogrup; Kuzey Amerika yerlilerinde
bölgelere göre %17-44, Orta Amerika yerlilerinde %0-26 ve Güney Amerika
yerlilerinde %0-70 oranlarında, (P) atadan doğan (Q) Haplogrup da; Kuzey
Amerika yerlilerinde %40-75, Orta Amerika yerlilerinde %70-100 ve Güney
Amerika yerlilerinde %27-100 oranlarında tespit edilmiştir.
Yerli Amerikalılarla ilgili yapılan gen araştırmalarında, Yerli Amerikalıların, Doğu
Avrasya anne-genleri yanında, yukarıdaki paragrafta belirtilen (X) MtDNA
Haplogrubu gibi Batı Avrasya MtDNA Haplogruplarını da taşıdıkları anlaşılmıştır.
Yine, yapılan kazılarda bulunan Amerika’da (12.500 yıllık) ve Sibirya’da (24.000
ve 17.000 yıllık) antik çağ iskeletlerleri ile ilgili veriler, yerli Amerikalıların
taşıdıkları genler konusundaki önyargılara dayanan şablonlar değişmeye
başlamıştır.
[BBC 13 February 2014 “Ancient American's genome mapped” ve BBC 20 November 2013
“Ancient DNA from Siberian boy links Europe and America” ].

“ABCD şablonu”nda ele aldıkları Yerli Amerikalı MtDNA Haplogruplarının “CR>T”
gibi farklı formlarda olduğu, Yerli Amerikalılarda bulunan Batı Avrasya MtDNA
Haplogruplarının da Avrupa’dan göçlere bağlanması genel tutumuna karşın, farklı
mutasyonlarda görülmesinin de, yeni bakış açılarına yol açtığı görülmektedir.
En erken 19 bin yıl önce, en geç 11 bin yıl önce Amerika kıtasına geçtikleri tahmin
edilen Yerli Amerikalıların Bering Boğazından Amerika kıtasına geçişlerinde, Doğu
Sibiryalı ve özellikle Lapon kadınlarla evlendikleri veya Kutup bölgesi iklim
şartlarına daha uyumlu olmaları nedeniyle, Amerika kıtasına ulaşabilen kadınlar
içinde, bunların oranlarının arttığı anlaşılmaktadır. Yapılan gen araştırmalarında da,
Lapon (A) MtDNA Haplogrubuna Apaçi %63, Nahau/Meksika %61 ve Navajo’larda
%51 gibi yüksek oranlarda rastlanmaktadır.

Sonuç itibariyle; Sibirya’daki 24.000 ve 17.000 yıllık iskeletler ile 2.500 yıllık Bronz
Çağı iskeletlerinde rastlanan MtDNA Haplogrupları birlikte değerlendirildiğinde, ilk
defa Christine Keyser ve arkadaşlarının 2009 yılında belirttiği “göç hareketinin
Sibirya’dan Avrasya’ya olduğu ihtimalinin de düşünülmesi gerektiği” görüşünü ihtimal
olma durumundan çıkarmaktadır.
Altay-Baykal-Yenisey bölgesinde Bronz çağı iskeletlerinde bulunan sadece Batı
Avrasya anne-genleri esas alındığında bile, bunların günümüz Türkiye kadınlarının
%72’sinin anne-genlerini oluşturduğu; Bronz çağı ile 24.000 ve 17.000 yıl önceki
iskeletlerde bulunan tüm anne-genleri ve nesilleri esas alındığında ise, tüm
Türkiye’deki kadınların %90 civarındaki bir bölümünün Ural-Altay kökenli olduğu
net olarak görülmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK-RUS, TÜRK-MOĞOL, TÜRK-FARS İLİŞKİSİ
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Türk – Rus İlişkisi
Türk dil ailesine giren diller konuşan halkların yüksek oranda karışması ile
oluştukları gen araştırmaları ile de belirlenen İskandinav kabilelerinden biri olan
“Varangian Rus” klanı; MS 8.yy başlarında İskandinavya’dan günümüz Ukrayna
topraklarına yerleşerek birçok ticaret kasabaları kurmuş, önce Slavlarla daha sonra
İdil Bulgarları ve Hazarlarla ticari ilişkiler geliştirerek Semerkant ve Buhara bölgesi
dâhil Türk dünyası ile Bizans, Yunan, Avrupa ve İskandinavya ülkeleri arasındaki
ticaret ağının önemli aktörlerinden biri haline gelmiş, geniş ticaret imkânları
neticesinde ekonomik gücünü artırmıştır.
MS 860 yılından itibaren de Bizans’ın teşvikiyle Hristiyan olmaya başlayan
Varangian Ruslar, MS 882 yılında Kiev şehrini işgal ederek “Kievan Rus Knezliği”ni
kurarak siyasi bir güç haline gelmiştir. Kievan Rusların, onlar adına Slavlardan
vergi toplama işini düzene sokacağı ve Hazarlara ödeyeceği taahhüdü üzerine de
Hazarlar, Kievan Rus Knezliği’nin kurulmasına onay vermiştir.
Öte yandan, özellikle Haçlı Seferleri döneminde yoğunluk kazanan Hilafet
Devletlerinin askeri gücünün önemli bir kısmını oluşturan dönemin Kafkas
Karadeniz stepleri Türkleri (Batı Göktürk, Hazar) ve Kuzey Kafkas halklarından
oluşan “Memluk” askeri uygulaması yanında, İslamiyet’i kabul eden Orta Asya’daki
Göktürk boylarının İslam Coğrafyasına özellikle Haçlıların etkisini kırmak için Fırat
havzası ile Adana-Maraş-Malatya-Bitlis ve Erzurum hattına yerleşme/iskân edilme
süreçleriyle birlikte İslamiyet’i seçen Türklerin göç yolunun da değişmesi, KafkasKaradeniz stepleri ve Doğu Avrupa bölgesindeki Türk nüfus yoğunluğu ile Türk ve
Kuzey Kafkas halklarının askeri gücünü etkilemiştir.
Bunların yanında gen araştırmaları, Kievan-Rus Knezlerinin (Prenslerinin) Türklerle
Sibirya’dan bu yana birlikte hareket ettiği bilinen Ural (N) Y-Haplogrup taşıyan
hanedanlara (Rurik Hanedanı ve Rurikid Hanedanına) mensup olduklarını
[http://www.eupedia.com/genetics/famous_y-dna_by_haplogroup.shtml#N1c]
göstermiş olup, aşağıdaki makalede (Suzan Zobu, 2002) Knez (Prens) seçimlerinde
de belirleyici oldukları belirtilen Türklerin, Knez’lerin Ural halklarından olmasını
sağladıkları ve bunun Kievan-Ruslarla birlikte hareket etmelerini kolaylaştırdığı
anlaşılmaktadır.
Slavların oluşumu konusunda, Prof. Anatole Alex Klyosov; “Haplogroup R1a as the
Proto Indo-Europeans and the Legendary Aryans as Witnessed by the DNA of Their Current
Descendants” [Advances in Anthropology 2012. Vol.2, No.1] isimli makalesinde;

İskandinavya-Avrupa (I) Haplogrubunun alt-grubu olan (I2) taşıyıcısı halkların,
Anadolu, Yunanistan, İtalya’da bulunan Kuzey Afrika orijinli (E1b1b) Haplogrubu
taşıyıcısı halklar ve Altay-Sibirya (R1b) Haplogrubu taşıyıcısı Türk dili konuşan
halklarla karışması sonucunda Balkan coğrafyasında Slav halkının oluştuğunu
belirtmektedir. Ancak günümüzden 1500 yıl öncesinden itibaren Rusya ve Ukrayna
bölgesi Slavlarının Balkan Slavlarından farklılaştığını, Rusya ve Ukrayna bölgesi
Slavlarının, (R1a) Haplogrubu taşıyıcısı Türk dili konuşan halklarla daha çok
karışması sonucunda ortaya çıktığını ve yüksek oranlarda (R1a) taşıyıcısı halklar
haline geldiklerini, 10.yy’da Doğu Avrupa’daki, 16.yy’da da Sibirya’daki Türklerin
büyük bölümünün Hristiyanlaştırıldığını>Slavlaştırıldığını açıklamaktadır.
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Prof. Anatole Alex Klyosov; Asırlar boyunca Rus ordusunun öncelikle ve esas
olarak, Slavlaşmış elitler olan “Boyarlar” ve “Tatarlar” olarak adlandırılan Bulgar
Türkleri ve Hazar Devleti ve onlara bağlı Türk boylarından (Kara Klobuklar,
Oğuzlar, Barınlar ve birçoğu) oluştuğunu, bu boylara otomatik olarak asalet unvanı
verilerek toprak verildiğini, böylelikle Slav olmayan Türkçe kökenli isim taşıyan
ailelerin (Akchurin, Arginsky, Basmyl, Barynsky, Bichurin, Karamzin, Krichinsky,
Kutuzov, Meshchersky, Michurin, Shirinsky, Scriabin, Suvorov, Turgenev,
Yushinsky ve daha birçoğu) soylu aileler arasında çoğunluğu oluşturur hale
geldiğini açıklamaktadır.
Rus Dili Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Suzan Zobu’nun “İgor Yürüyüşü
Destanında Oğuzlarla İlgili Etnonimler” isimli makalesinde de [Selçuk Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Dergisi Sayı 8, 2002];
Ünlü Rus şairi A.S.Puşkin’in “Eski Rus Folklorunda yükselen yalnız bir anıt” olarak
tanımladığı “Igor Yürüyüşü Destanı”nın, Rus Halk Edebiyatının en değerli
eserlerinden biri olduğu, Destanın, 1185 yılında Novgorod-Seversk Knezi Igor
Svyatoslaviç’in Kıpçaklara karşı yaptığı ve yenilgisiyle sonuçlanan seferini anlattığı
ve bu eserde geçen Türk kökenli kelimelere dayanarak Eski Rus Devleti içinde
erimiş bazı Türk kavimleri hakkında bilgiler olduğu belirtilmektedir.
Makalede; başka hiçbir eserde adı geçmeyen sadece İgor Destanında bahsedilen
Oğuz boylarının bulunduğu, bu boyların; Mogutlar, Tatranlar, Şelbirler, Topçaklar,
Reguvlar, Olberler olup, bu boyların Ruslar tarafından “Çerniye Klobuki” (Kara
Klobuklar) olarak adlandırıldığı, Rasovskiy’e göre “Çerniye Klobuki” deyiminin Kara
Börkler, Kara Papahlar-Kara Kalpaklar deyimlerinin aynen tercümesi olduğu,
Klobuk kelimesinin de Kalpak kelimesinden Rusça’ya geçtiği ve halen papaz başlığı
anlamında kullanıldığı, Kara Klobukların Kievan Rus Knezliği’nin vurucu gücü
olduğu ve Knez seçimlerinde etkilerinin belirleyici olduğu hususları yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalar yanında, Rusya’da Türklerin asimilasyonu faaliyetlerinin
SSCB döneminde de sürdüğü, Sovyet tarihçilerinin yazdığı Türklerin MS 5.yy’da
ortaya çıktığını ileri süren tarih anlayışının SSCB sınırları içindeki Türklere de
dayatıldığı, Türklerin çeşitli yöntemlerle asimilasyonuna devam edildiği; Örneğin,
1928 yılı sayımında 13 milyon olan Türkiye nüfusunun günümüzde 80 milyona
ulaşmasına rağmen, “1917 Bolşevik Devrimi sonrasında Kazan + Çuvaş + Başkurt
Özerk Sovyet Cumhuriyetlerinin toplam nüfusu 15 milyon” iken, günümüzde bu üç
Özerk Cumhuriyetin toplam nüfuslarının 9 milyona indiğinin görülmesinden [Zakiev
M. “Origin of Türks and Tatars” 2002] anlaşılmaktadır.
Tüm bu açıklamalar, bölgemizdeki birçok halk gibi Rusların da Türklerle
karışmalarıyla oluşan bir halk olduklarını göstermektedir. Bu husus diğer halklarda
da görünür olmasına rağmen günümüz Rusya halkının soyadları nedeniyle daha da
görünür haldedir. Örneğin, Rusya ve Orta Asya Türk ailelerinin, Han ismine
dayanması nedeniyle Hane ismi yerine evlilikle ilgili olan “ev” sözcüğü ile kendi
hanelerini tanımladıkları, bu anlayışın tarih boyunca Rusya’daki Türk kökenliler
tarafından da uygulandığı ve bunu günümüz Rusya’sında soyadı isimlerinde de
sürdürüldüğü görülmektedir.
Dil ve tarih bilimcilerimizin bu konuları daha bilimsel olarak analiz etmiş olduklarına
kuşku duyulmasa da göze çarpan bir konu olarak kısaca değinmek gerekirse; Ev,
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Ov, Off, İn, İy ve benzeri ifadelerin oğlu anlamına geldiği belirtilse de bunların
tamamının “Hane” anlamı taşıdığı anlaşılmaktadır. “Ev” Oğuz kökenli, yine ev
anlamına gelen “İy” ve versiyonları Kıpçak kökenli haneleri ifade etmektedir.
Drozdov, Rus soyadlarında görülen “ov” ekinin de “ev” anlamında olduğunu
belirtmektedir. [Drozdov Y. N. Türkic peoples ethnonym ancient Europeans, 2008 s.76]
Türk kökenlilerin “Ov” ve “İn” ekini alan soyadlarını da kullandığı, “İyev” eki taşıyan
soyadlarının da, bu ekin önündeki ailenin/Hanenin Damadı (Damat=Kiyev)
olduğunu/ Damat Hanesini ifade ettiği, yine “Kater-ina” gibi kadın isimlerinin “Asina” ismini çağrıştırdığı görülmektedir. (“Kater” sözcüğü de eski Türkçe “ne yapar
ne eder” anlamındadır)
Türk – Moğol İlişkisi
Tarih içinde, Sibirya ve İç Asya’dan sıra dağlarla ayrılan Japon Denizinin Asya
kıtasındaki kıyısı boyunca yer alan düzlük alanlarda yaşayan Tunguz, Buryat,
Mançu ve Kore gibi halkların önemli oranda (C) Haplogrup taşıdıkları
görülmektedir.
(C) Haplogrup taşıyan halk 36 bin yıl önce Afrika’nın hemen dışında oluşmuş olup;
sahil boyunca ilerleyerek Arabistan, Hindistan, Endonezya, Okyanusya adaları,
Avustralya kıtası, Kore, Mançurya, nihayetinde 11-16 bin yıl önce Japon Denizi
sahillerine de ulaşmıştır.
(C) Haplogrubunun göç yolları ve dağılımı konusunda çok kapsamlı yapılan bir
araştırma “Y-chromosome haplogroup C and human migration, HZhong et al” [Journal of
Human Genetics] dergisinde 2010 yılında yayınlanmıştır:
Bu araştırmaya göre Haplogrup (C) dağılımı özetle; Avrupa’da %0,2, Türkiye’de
%1, Orta Asya’da %11, Polinezya’da %41, Avustralya kıtası Aborjinlerinde %66,
Kore’de %26, Japonya’da %9, Tibet’te %7, Mançularda %22, Moğollarda %52
oranlarında bulunmuştur.
Aynı araştırmada (C) Haplogrubunun Kuzey Amerika yerlilerinde (ABD, Kanada)
%7, Orta Amerika yerlilerinde (Meksika ve diğerleri) %0,7 oranında bulunurken,
Güney Amerika yerlilerinde ise (Brezilya, Venezuela, Peru, Şili, Arjantin vb.)
bulunmadığı belirtilmektedir.
Bu ve benzeri araştırmalar, (C) Haplogrubu taşıyıcılarının 19-11 bin yıl önce
Amerika kıtasına geçen Amerika yerlilerinin Amerika’ya geçişlerinin son
bölümlerinde yer aldıklarını göstermekte, (C) Haplogrubu taşıyıcılarının Japon
Denizi kıyılarına 11-16 bin yıl önce ulaştıkları görüşünü de desteklemektedir.
Japon denizi sahillerinde yaşayan söz konusu Tunguz, Buryat, Mançu ve Kore gibi
halklar ile Türklerin ilk karşılaşmalarının da MÖ 202 yılında Mete Han’ın Japon
denizinin Asya kıyılarını işgal etmesiyle olduğu, Türklerin karışmasıyla sayısız
halkın oluşması gibi, Hun birliğinin dağılması sırasında bazı Türk kabileleri ile bu
halkların karışmasıyla da günümüzdeki Moğol isimli halkın oluştuğu, Moğolların
bugünkü yaşadıkları topraklara kitlesel ve yaya olarak ‘Kidan’ adı altında ilk defa
MS 924 yılında girdikleri, Türklerden at ve hayvancılık kültürü yanında göçebe
kültür öğelerini aynen alan Moğollarla Türklerin ilişkilerinin gerçekte MS 900’lü
yıllardan itibaren artmaya başladığı belirlenmiştir.
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Orta Asya’yı herkesten iyi tanıyan İranlıların Ortaçağ döneminde yazılmış tarih
kitapları da bunu teyit etmekte, İranlı tarihçi Rashid-ad-din (1247–1318),
”Moğolların tarihi” kitabında “Moğol” kelimesinin İran’da ilk defa Hülagu Han (12171265) döneminde duyulduğunu yazmaktadır.
Moğolların konuştuğu dillerin de benzer şekilde tek bir dil olmadığı, Moğol dili
sayılan birçok dilin ayrı diller sayılması gerektiği, Moğol dilleri grubu içinde yer alan
bu dillerin Türk, Fars, Çin, Kore ve Sanskrit dillerinden ödünç kelimelere dayandığı
belirtilmektedir.
Japon, Moğol, Kore, Tunguz ve Türk dillerinden oluştuğu iddia edilen Altay dilleri
teorisini de, resmi Sovyet dilbilimcileri ve bazı Eurocentristler dışındaki Batılı dil
bilimcileri eskiden beri, “dogmatik ve ideolojik” olarak nitelendirmekte, “Japon,
Moğol, Kore, Tunguz dillerinden oluşan Makro Tunguz dil ailesine Altay dil ailesi adı
verilmesinin yanlış olduğunu, Altay dil ailesinde sadece Türklerin yer aldığını”
belirtmektedirler. [Sir Gerard Clauson, The Case Against the Altaic Theory, Central Asiatic

Journal, Volume II, No 3, Mouton & Co, The Hague; Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1956].

Benzer görüşleri ifade eden Lars Johanson, her iki dilde karşılıklı ödünç sözcüklerin
bulunduğunu, ilk dönemde Türk dilinden ödünç kelimeler alan Moğolların Cengiz
Han döneminde ise Türk diline bazı ödünç kelimeler verdiğini, bu iki dilin aynı dil
ailesinden olmadığı gibi, bu halkların aynı kökenden gelmediklerinin de gen bilimi
araştırmalarının kanıtladığını açıklamaktadır. [Türkic languages, Altaic Linguistic
Family Questions and Answers Altaic Languages, Johannes Gutenberg University, Mainz,
Germany, © 2006 Elsovier Ltd]

Moğolların oluşumu sürecinde ve Moğolların Türklerden boşalan İç ve Orta
Asya’daki alanlara kitlesel olarak gelmeye başlamaları döneminde bu bölgelerde
yaşayan Türklerle karşılıklı erkek/dişi-gen geçişlerinin de olduğu ve günümüzdeki
gen araştırmaları sonucunda, Moğolların erkek nüfuslarının %14’ünün Altay (R1
%9, P %5) %11’inin Ural (N) ve %4’ünün (J ve G) Y-Haplogrupları taşıyan
erkeklerden [Institute of Medical Genetics] kadın nüfuslarının da %22’sinin Avrupa
MtDNA’ları denilen Batı Avrasya (H,T,U) MtDNA’ları taşıyan kadınlardan oluştuğu
[Federova 2003] tespit edilmiştir.
Moğol İmparatoru Cengiz Han konusunda ise Prof. Anatole A. Klyosov, Cengiz
Han’ın Uygur Kağanlığı Hanedan ailesi Celayir neslinden geldiğinin ve Börçegin
(Börü Tigin) kabilesine mensup olduğunun kabul edildiğini, Y-DNA’sının da UygurCelayir neslinden olabileceğini belirtmektedir.
Son zamanlarda, Cengiz Han nesliyle ilgili olarak, Yinqiu Cui ve ekibi tarafından
2013 yılında yapılan araştırma sonucunda [Identification of kinship and occupant

status in Mongolian noble burials of the Yuan Dynasty through a multidisciplinary approach]

isimli bir makale yayınlamıştır. Bu makalede; Arkeolojik kazılarda, Cengiz Han’ın
torunu Çin’de Yuan Hanedanının Kurucu İmparatoru Kubilay Han’ın dönemine ait
gizli bir mezar alanı bulunduğu ve yapılan DNA incelemesinde mezar alanındaki 4
erkeğe ait DNA’ların (Q) Y-Haplogroup olduğunun tespit edildiği, doğrulayan bir
kanıtın henüz bulunamamış olmasına rağmen Cengiz Han’ın (C) Y-Haplogroup
taşıyıcısı olduğunun ileri sürülmesi nedeniyle de, mezardaki bu kişilerin Cengiz
Han’ın neslinden olabileceği alternatifini eledikleri açıklaması yapılarak, bu kişilerin
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Kubilay Han’ın kızının oğlu (torunu) olan komutanlarından Korguz ve ailesine ait
olabileceğini düşündükleri belirtilmektedir.
Türk – Moğol ilişkilerinde diğer bir konu da, Türk dili ailesine giren diller konuşan
halklardaki fenotip farklılıklarıdır. Bunun oluşmasında özellikle Cengiz Han
döneminde bu halkların Moğollarla (Türkiye’de %1, Orta Asya’da %11)
karışmalarının yanında benzer fenotip sonuçları olan Doğu - Kutup Sibirya erkek
(Y) ve dişi (MtDNA) gen gruplarının etkilerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Örneğin; (Q) ve (R) genlerinin atası olan (P) Haplogrup; Kuzey Amerika yerlilerinde
kabilelere göre %17-44, Orta Amerika yerlilerinde %0-26 ve Güney Amerika
yerlilerinde %0-70 arasında bulunurken, Tuva’larda %15-35, Altaylılarda %28,
Uygurlarda %10-17, Türkiye Kürtleri ve Türkmenistan Türkmenlerinde %10,
Özbek ve Kazaklarda %6, Zazalarda %4, Türkiye’de %2, Hırvatistan’da %6-14,
Gürcistan’da %3 ve Ermenistan’da %2 oranlarında bulunmaktadır.
Aynı şekilde, Altay-Sibirya bölgesinde (P) atadan doğan (Q) Haplogrup da; Kuzey
Amerika yerlilerinde %40-75, Orta Amerika yerlilerinde %70-100 ve Güney
Amerika yerlilerinde %27-100, Kuzey Altaylılarda %32, Azerbaycan’da ve
Tuva’larda %16, Afşarlarda %13, Uygurlarda %3, Karaçay-Balkarlar ve Türkiye’de
%2, Peştunlarda %16, Hırvatistan’da %6, İsveç’te ve Ashkenaz Yahudilerinde %5,
Norveç, İran, S.Arabistan, Abhazlar ve Çeçenlerde %3, Fransa, Almanya, Polonya,
Slovakya, Ukrayna, Sicilya ve Adıge’lerde ise %1-2 oranlarında rastlanan bir YHaplogrup konumundadır.
Yine, binlerce yıl boyunca Türklerle karışmaları sonucunda, hem Türklerin (ve
Avrupalıların) önemli bir bölümünün taşıdığı Avrasya fenotipine ait çeşitli izlerin en
önemli kaynaklarından olan Kuzey Sibirya-Ural Halklarının (N) Haplogrubu da;
yüksek oranda daha çok Kuzey Sibirya-Ural halkları ile yan yana yaşayan Kuzey
Türkleri başta olmak üzere, Çuvaşlarda %28, Kazan Tatarlarında (Bulgar Türkleri)
%23, Mişer Tatarlarında %16, Altaylılar, Uygurlar, Türkmenler ve Nogaylarda
%10, Gagavuzlarda (Gökoğuz) %4, Başkurt, Kırgız ve Kazaklarda %2 oranlarında
bulunurken, İsveç’te %8-14, Bosna ve Kuzey İran’da %6, Norveç, Polonya,
Moldavya, Güney İran ve Ermenistan’da %3-4, Çekler ve Adıge’lerde %2,
Türkiye’de %4 ve Ruslarda ise bölgelere göre %6-45 arasındaki erkek nüfusun YHaplogrubudur.
Avrupa Y-Haplogrupları da denilen Altay/Sibirya Haplogruplarını çok yüksek
oranlarda taşıdıkları halde Sibirya ve Orta Asya Türklerinde, daha çok Doğu
Avrasya fenotipinin yaygın olmasının bir diğer sebebinin de, Türklerin büyük
bölümünün binlerce yıl boyunca batıya göçleri sonucunda boşalan bölgelere
yerleşen Doğu Sibirya kökenli halklarla-bölgedeki Türklerin exogamy kuralı gereği
yaptıkları evliliklerin artması olduğu görülmektedir. Bu konu da “Gen Bilimi
Açısından Türk Kadınları” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
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Türk – Fars İlişkisi
Ortadoğu Coğrafyasını anlamanın, başta Eski Antik Çağ Mezopotamya Medeniyetini
ardından Persleri anlamakla mümkün olabileceği görülmektedir. Tarihin erken
dönemlerinde Mezopotamya coğrafyasında Sibir, Sabir, Suar, Suvar, Subar,
Subar-tu, Turuk, Sümer, Uz (Oğuz), Kangar gibi isimleri olan halkların yaşadığı,
şehir devletlerinin isimlerinin de Ur (Kutadgu Bilig’de “isimlendirme, ad koyma”
anlamında kullanılmaktadır). Uruk (Eski Türkçede de soy, sop anlamında) Urukag,
Girsu, Eridu, Kiş, Mari, Tu-tub gibi isimler taşıdıkları görülmektedir.
Bu çerçevede, Arab ismi de, Sümerler döneminden sonraki dönemde ortaya çıkan
bir isimdir. Semitik dillerde “Ab” sözcüğü “Su” anlamına, “Ar-ab” sözcüğü “su halkı”
anlamına gelmektedir. Türkçesi Su-ar’dır. Halen tüm Arap Coğrafyasının en büyük
kabilelesi olan çoğu göçebe “Shammar” kabilesinin isminin de, Sümer ismiyle, Şam
ismiyle alakası da ortadadır.
Mezopotamya coğrafyasındaki halkların isimleri, kullandıkları semboller ve bunların
nasıl ortaya çıktığı konusundaki araştırmalar dil, anlam ve coğrafya bağlamında
Ural-Altay kavimlerinin bu coğrafyadaki varlıklarını açık ve net bir biçimde
göstermekte, tarihe netlik kazandırmak için yapılan gen araştırmaları da bu
bulguları kesinleştirmektedir.
Mezopotamya bölgesinin yerli halklarından biri olan Ar-ab isminin de aynı netlikte
“Suar = Su halkı” anlamına geldiği de açık olarak belirlenebilmesine rağmen Pers
isminde ise bu açıklığın bulunmadığı da görülmektedir.
2,500 yıla, MÖ 539 yılına dayanan Pers ismi, Doğu Avrupa’dan MÖ 1500 yıllarında
Hindistan coğrafyasına, MÖ 1000 yılları civarında da Hint coğrafyasından İran
coğrafyasına göç ettiği belirtilen yarı-göçebe bir halkın isimlerinden biridir.
Pers isminin ne anlama geldiği konusunda, zaman zaman Perslerin devamı
olduklarını söyleyen Farslardan bu konuları açıklığa kavuşturabilecek bir açıklama
ortada görünmemekte, sadece ‘Encyclopedıa Brıtannıca’ da, Pers isminin,
Avrupa’dan bölgeye gelen “Parsa” isimli bir kabileye dayanabileceği yazmaktadır.
Türkçe “Parsa toplamak” deyimi, Türklerin, Perslerin adının daha Parsa olduğu
dönemlerde İran Coğrafyasında yaşadıklarını ve ‘Encyclopedıa Brıtannıca’ daki Pers
isminin, Doğu Avrupa’dan bölgeye gelen Parsa isimli bir kabileye dayanabileceği
görüşünü desteklemektedir.
Farsça’nın da bu dil ailesi içinde sayıldığı Proto-Hint-Avrupa (Sanskrit) dilleri
açısından bakıldığında da, Pers sözcüğünün, “Çift” anlamına gelen “Per” sözcüğü
ve (s) harfinden oluştuğu görülmektedir.
Tüm Avrupa dillerinde isimlerin sonunda kullanılan (s) eki çoğul eki olarak
kullanılırken, Farsça’da çoğul eki “ha” olduğundan, Pers ismindeki (s) ekinin çoğul
anlamı taşımadığı, bunun, coğrafyamızdaki halkların isimlerinde kullanılan (s, as)
eklerinin “As-ia, As-ya = As’ların ülkesi” açılımında olduğu gibi “As” anlamında,
Asyalı anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır. (Aslan ismi de “as” ile alakalıdır.)
İster “Parsa toplamak” deyimindeki anlamıyla çokluk içeren “Parsa” ve eşit
anlamındaki “Par”, isterse “Çift” anlamına gelen “Per” kelimeleri göz önüne alınsın,
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Pers isminin çeşitli halkları özellikle “Çift” halkı, iki Asyalı halkı ifade ettiği anlamı
ortaya çıkmaktadır. Bayraklarnda iki sembol (Aslan-Güneş) bulunması da bunu
desteklemektedir. Güneş sembolünün de Hint coğrafyasındaki kutsallığı nedeniyle
Hint-İrani bir halk olan Parsa kabilesini, Aslan’ın ise Türkleri temsil ettiği
anlaşılmaktadır.
Türkçe “Ar” kelimesinden türetilmiş bir isim olan “Ar-i veya Ar-ian” adı verilen
halkların da önce Hindistan bölgesine, oradan İran bölgesine geldikleri, Basra
Körfezi (Arap Körfezi-Pers Körfezi) ülkelerine benzer şekilde günümüz Fars
mutfağının da daha çok Hint Mutfağı özellikleri taşıması gibi birçok tarihi veri
Perslerin (Parsa’ların) Hindistan bölgesinden geldiklerini de desteklemektedir.
İran Coğrafyasında Pers (Parsa) (MÖ 539-MÖ 331) İmparatorluğundan sonra Part
(MÖ 247- MS 224) İmparatorluğu, bunu takiben de Sasani İmparatorluğu (MS 224MS 633) kurulmuştur. Sasaniler günümüz Fars alfabesini ilk kullanan Devlet olup,
günümüzdeki Fars-Farisi isimli halkın da bu dönemde oluştuğu anlaşılmaktadır.
Pers ve ardından Partların dönemlerinde Hun, Harzem, Saka, Massaget daha
sonraki Sasaniler döneminde Ogur, Oğuz, Selçuklu, Saf-evi, Al-evi, Azerbaycan
Türkleri isimleri taşıyan Türklerin, Türkçeleri ve geliştirdikleri edebiyata bile
bakarak İran coğrafyasının kalbinde yaşamalarına rağmen, Türkçenin bu
coğrafyada bu ölçüde gelişebilmesi ve çok geniş kitleler tarafından konuşulmasının
bile, Pers, Part, Sasanilerin çift dilli bir halk olduğunu ispata yeterli olduğu gibi,
Türkler üzerinde hem zor yoluyla hem de açık asimilasyon politikaları izleyebilecek
bir pozisyona sahip olmadıklarını da işaret etmekte, İran coğrafyasında kurulan
Devletlerin gerek önemli komutanlarının isimleri gerekse hanedanları içinde sık sık
Türk isimlerinin yer alması da bunun doğruluğunu göstermektedir.
Bu açıklamalar, Aslan ve Güneş –“ Çift sembol” kullanan Pers isminin açılımının
(Pers = Per+as) “Çift Asyalı” olduğunun netleştirmesini sağlaması yanında Pers
kaynaklarında da adları geçen “Ars” kelimesinin açılımının da (Ars = Ar+as)
şeklinde olduğunu açık hale getirmektedir.
Eski Ermeni kaynaklarında Aras nehri boyunca Türklerin yaşadığı, bunların o
dönemdeki isimlerinin BunTürk olduğu yer almakta, Alparslan isminde görüldüğü
gibi Selçuklu Sultanlarının isimlerinin açılımının da, iki Türkçe kelimeden oluşan
Arslan = Ar+aslan biçiminde olup, aradaki (a) harfinin yutularak Ar-as’ın Ars
haline, Ars-aslan’ın da Arslan haline geldiği de net bir şekilde görülmektedir.
Ars’ların Türkçe konuştuklarını, gerek Kınık boyu Selçukluları, gerekse Abbasilerle
birlikte Orta Asya’da İslamiyet’in yayılması konusunda birlikte hareket eden
Karahanlı hükümdarlarının da Arslan isimlerini taşımaları da göstermektedir.
İranlıların armalarında veya bayraklarındaki Güneş ve Aslan sembolünü de İran
İslam Devrimi adı verilen döneme kadar İran coğrafyasında kurulan tüm devletlerin
kullandığı, Aslan’ın “Kraliyet ailesinin kutsallığını”, Güneş’in “Göklerin hükümdarını”
temsil ettiği belirtilmekte, Aslan+Güneş sembolünü, Pers coğrafyasının kalbinde
yaşamalarına ve kendi soy isimleri de Arslan olmasına rağmen Selçukluların
kullanmadıkları ve “Per” olursa böyle olur anlamında “Çift Kartal” sembolünü tercih
ettikleri görülmektedir.
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Ancak, Selçukluların bütünleşmeyi sürdürme yaklaşımı, özellikle, Sultan Melikşah
ile Veziri—i Azamı Nizamülmülk arasında başlayan çekişmeler sonrasında tarihte
bilinen olaylar nedeniyle başarılı olamamış, Selçuklu döneminden sonra da İran
coğrafyasında giderek Şia kimliği ve milliyetçiliği belirleyici olmaya başlamış, süreç
içinde Fars milliyetçiliği daha baskın hale gelmiştir.
Yine, Arian isminin, “Ar’i ırk” ifadesinden de görüldüğü üzere Türkçe “Ar” isminden
türediği açık olduğu halde, Arian-Aryan sözcüğünün Hindistan’dan başlayan AryaParya ayırımlarından sonra “Aria-Arya” ismine dayandığından başlayarak
ülkemizde de pazarlanan bazı kurguların temelsiz olduğunu, buna benzer temelsiz
kurgulardan beslenen anlayışın, Nizâmülmülk’ün Sultan Melikşah’a söylediği
“Başındaki o sultanlık tacı bendeki divite bağlıdır. Bu divitin kapağını kapatırsam tacın
kaybolur gider.” ifadesinde en özlü şekilde ifade edildiği de görülmektedir. Ardından

başlayan olayların da bölgenin zayıflamasına, yeni istilalara yol açtığı, bölgenin
birkaç yüzyıl bocalamasına, öngörülemeyen bambaşka yeni gelişmelere zemin
hazırlamış olduğu da tarih kitaplarında yer almaktadır.
En aşırı uygulaması Hindistan’da (Eşitlikçi Par’ların toplum dışına atıldığı) AryaParya ayırımlarına kadar varan bu anlayışın İslamiyet sonrası kalan izlerinin bile
Farsların yapısal nitelikli bir sorun alanını oluşturduğu, dünyanın önde gelen petrol
ve doğal gaz üreticilerinden biri oldukları halde tüm ülke halkının refah düzeyini
artıracak-ülke
imarını
sağlayacak
uygulamalar
içine
girememelerinin
sebeplerinden birinin de bu anlayışın süregelen izlerinden kaynaklanabileceği
belirtilmektedir.
Etnik eyalet sistemi ve etnik topluluk örgütlenmelerinin modern Devlet modeliyle
uyumlu olmadığı, bu modelin Devletin sahibi halk ve ikincil halklar gibi ayrımlara
zemin oluşturduğu-imtiyazcı uygulamalara yol açtığı, bu durumun İran’ın ikinci
yapısal nitelikteki sorununu oluşturduğu görülmektedir.
Arya-Parya ayırımları sürecinde Hazar-Aral Türklerinin de (“Tokar ve Yörük”: Neılson
C. Debevoıse, “A Polıtıcal Hıstory Of Parthıa, Illinois University of Chicago, 1938) eşitlikçi
(Par) tutumlarının bir göstergesi olarak Part isimli Devleti kurmalarının, Farsların
Türklere yönelttiği eleştirilerin tarihsel dayanağını oluşturduğu da görülmektedir.
Hatta “Par” sözcüğünün bile “Parsa-Pers-Part” isimleri yerine “Sasani” ve “Fars”
sözcükleri getirilerek ortadan kaldırıldığı, F-ars- isminin de F-ari-si haline
getirilmesinden, Ars- Aras isminden de rahatsızlık duyulduğunu -ari ırk takıntısınıgöstermektedir. Sasani döneminde Fars alfabesinin geliştirilmesinin de, İran ve
Orta Asya coğrafyasında İrani diller kapsamına giren dillerin yaygınlaşmasını
sağladığı anlaşılmaktadır. Günümüzde de “Şia” anlayışının İran Türklerince değil,
Bahreynliler tarafından geliştirildiği gibi tezler de ileri sürülmeye başlanmıştır.
Farsların Türklere yönelttiği toplumcu-eşitlikçi (Par) eğilimin zeminini de, halk
tabiriyle Türklerin “düşünceli olmak” deyimi oluşturmaktadır. “Akıllı olmak”
deyiminden farklı olan “düşünceli olmak” deyimi, çok sık telaffuz edilen “arif olmak”
yani “halden anlamak” tutumunun da temelini oluşturmaktadır. Çift kartal sembolü
tercihinde görülen perspektif ile uyumu nedeniyle büyük ihtimalle Selçuklular
tarafından, “Ari olmak” kavramına karşı geliştirilen “arif olmak” kavram ve
tutumunun da; çeşitli sebeplerle topraklarından göç etmek zorunda kalan hemen
tüm bölge halklarının tarihteki Türk Devletleri Coğrafyalarına göç etme tercihi
yapmış olmalarının-kabul görmelerinin de zeminini oluşturduğu anlaşılmaktadır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
KUZEY TÜRKLERİ
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KUZEY TÜRKLERİ
Altay-Türk dili konuşan halkların önemli bir bölümü, binlerce yıl boyunca KafkasKaradeniz steplerine yerleşmişlerdir. Bizanslılar döneminde “Pontic Steppe” veya
“Pontic-Caspian Steppe” olarak anılan bu bölgenin ismi Türkolog Prof. M. Zakiev’e
göre Türkçe “Pont” kelimesinden gelmektedir. Eski Türkçe “yiyecek dolu, besleyici”
anlamına gelen “punte” kelimesinden türetilmiş, Türk dili konuşan halklar
Karadeniz’e “yiyecek dolu, besleyici deniz” “Pont Denizi” adını vermiştir. Zakiev,
“caucas (kau-kas)” adının da, “beyaz yalçın-aşılması zor kayalıklar”, anlamına
geldiğini belirtmektedir.

Pont Denizinin (Karadeniz) kuzeyindeki steplere de Pontic-Caspian Steppe (KafkasKaradeniz Stepleri) adı verilmiştir. Bu step bölgesi “Encyclopedia of Earth” Şef
Editörü C. Michael Hogan’ın anlatımıyla; “Sibirya’ya kadar devamlılık gösteren
düzlüklerin Kafkas-Karadeniz Stepleri denilen bölümü, Romanya’dan Ural
Dağlarına uzanan 383,800 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Bu ekolojik bölge
ılıman iklimli çok geniş otlaklar, çayırlar ve fundalık alanlardan oluşmakta, bu
verimli toprakların düzlük olması da, büyük ölçekli tahıl tarımı için çok uygun bir
ortam yaratmaktadır. Yunan ve Romalıların da bu steplerle özellikle batı bölümüyle
ilgisi, tahıl üretimi ve balıkçılık imkânlarının çok uygun olması sebebiyle olmuştur.
Tarımın Bronz çağında başladığı, Yunan ve Romalılar döneminde yaygınlık
kazandığı Kafkas-Karadeniz steplerini bölen önemli nehirler de yer almaktadır. Bu
bölgenin kuzeyinde Doğu Avrupa ormanlık alanı yer almakta olup, bu bölgenin de
bazı kısımları otlaklık bazı kısımları da ormanlık alanlardan oluşmaktadır.” [C.
Michael Hogan, The Encyclopedia of Earth]

65

C. Michael Hogan’ın anlatımından görüldüğü üzere hayvancılık ve tarımsal
faaliyetler için çok uygun bir bölge olan Kafkas-Karadeniz stepleri Türk dili konuşan
halkların en gözde yerleşim yerlerinden biri olmuştur.
Bu alanların hayvancılık yanında tarımsal üretime de son derece uygun olduğu ve
nitekim Bronz çağından beri de tarımsal üretim yapılan bu bölgede yaşayan Türk
boyları da, eski çağlardan beri sadece hayvancılık değil çiftçilik faaliyetlerini de
sürdürmüşlerdir.
Osmanlıların tarımsal ürün ihtiyacını karşıladığı Rumeli’nin kaybedilmesinden sonra
da Kafkas-Karadeniz steplerinden göç eden halk Osmanlının tarım ürünleri
ihtiyacının karşılanması amacıyla özellikle Eskişehir, Ankara, Bursa, Balıkesir ve
Konya’daki mera olarak kullanılan saray ve evkafa ait arazilere yerleştirilmişler ve
işlenmeyen bu toprakların tarıma açılması ve göçmenlerin birlikte getirdiği tohum,
fide, yeni tarım yöntemleri ve araçları (özellikle at ve pulluk ikilisine dayanan tarla
tarımı) sayesinde 1893-1911 yılları arasında Eskişehir, Ankara ve Konya’da elde
edilen tahıl, sebze ve meyve miktarı 10 misli artış göstermiştir. [Selahattin Önder,
“Osmanlı Döneminde Eskişehir’e Göçler”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Dergisi, 2005]

Not: At kültürünün Anadolu’da, tarihin çeşitli dönemlerinde çeşitli Türk boylarının
Anadolu’ya yerleşmeleri ile birlikte, özellikle, atlı askeri birlikler ile yolcu ve ticari taşımacılık
gibi alanların ihtiyaçları için özenle sürdürüldüğü görülürken; Anadolu’da tarla tarımında
kullanılan karasaban teknolojisinin ata uygun olmaması, bağ-bahçe tarımında ata ihtiyaç
duyulmaması ve bireysel at yetiştirme hakkının sadece Bey’lere tanınması gibi nedenlerle
Anadolu’da at yetiştiriciliğinin sınırlandırıldığı, bunun yerine büyükbaş hayvan üreticiliğinin
öne çıktığı, bunun da tarla tarımında ileri dönemlerde ortaya çıkan ve büyük çapta üretim
artışı sağlayan at–pulluk ikilisine dayanan teknolojiye geçilmesini geciktirdiği
anlaşılmaktadır.
At-pulluk tarımının Anadolu’ya getirilmesi sürecine benzer şekilde, Avrasya’nın çeşitli
bölgelerinden Anadolu’ya yerleşen Türk boyları da geldikleri bölgelerin çeşitli tarımsal
ürünleri ve yetiştirme tekniklerini Anadolu’ya getirmiştir. Örneğin; Orta Asya-özellikle
Afganistan tarımında önemli bir yer tutan Haşhaş tarımını Anadolu’ya getirenlerin Eskişehir,
Kütahya, Afyon... gibi bölgelere yerleşen Kushan, Akhun, Tokar, Türkmen boyları olduğu
anlaşılmaktadır. Söz konusu illerin mutfaklarının da, yoğurtlu-sütlü ve tarhana çorbaları,
tuzlu topak tereyağı ile et yemeklerinin göçebe-Türk mutfağına dayandığı, meşhur haşhaşlı
çöreklerinin de mutfakları içinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Bu bölgelerde
yerleşik Türklerin istisnasız tümünün dilindeki “kapıyı begit” (pek-it, sıkı kapat) gibi eski
Türkçe deyimlerin kullanılması yanında kullandıkları “Gari” sözcüğünün de AfganistanKuzey Hindistan/Pakistan bölgelerinde de kullanılması dikkat çekmektedir. “Gari” sözcüğü
“Bari” sözcüğü ile aynı anlamdadır. Her ikisi de, eski Türkçe “Bar” günümüz Türkçesinde
“Var” ve “Olmak” sözcükleriyle alakalıdır. “Gidelim Gari=Gidelim Bari” – “Gitseydin
Gari=Gitseydin Bari” gibi Özne, Fiil, Niyet, İhtimal, Soru, Zaman Kipi gibi birçok halin çok
pratik bir anlatımıdır.
Söz konusu bölge ile ülkemizin büyük bir bölümünün mutfağında yer alan ve Tarkan,
Tarhan, Taran ismine dayanan Tarhana (Kıpçak telaffuzu ile Tarana) çorbasının da, Aral
stepleri ile Afganistan hattında yaşayan Batı Göktürk boylarına dayandığı anlaşılmaktadır.
Yine, ilk uygulamaları Sibirya’da başlayan ağaç ev mimarisinin Anadolu’daki uygulaması
olan Osmanlı ev mimarisinin, mutfaklarında Tarhana-Tarana çorbası olan coğrafyalarımızla
da büyük ölçüde çakıştığı da görülmektedir. Aynı ev mimarisine sahip olmakla birlikte
mutfaklarında Tarhana Çorbası olmayan yerleşim yerlerinde yaşayan Türklerin ise,
Göktürkler dönemi öncesi veya sonrası dönemlerde Anadolu’ya yerleştiklerinin ya da
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yerleştikleri bölgelerde bol olan tarımsal ürünlerle ilgili yemeklere yöneldiklerinin
anlaşılmasını sağlamaktadır.
Kızılcık Tarhanası gibi çeşitli türleri olan Tarhana çorbasının, çeşitli web sitelerinde, darhane, terḫāne gibi Farsça kelimelere dayandığı açıklamalarına rastlanmaktadır. Tarhana
çorbasının, Dar, Ter kelimeleri ve Han köküne dayanan Hane gibi, tümü öz Türkçe olan
sözcüklerin Farsça terkiplerinden ibaret olan dar-hane, terḫāne sözcüklerine dayandığı
biçimindeki biri diğeriyle çelişen açıklamaların; “Ankara adı” konusunda oluşturulan
kurguların bir benzeri mahiyetinde olduğu görülmektedir.

Özetle; Tüm Türk coğrafyasında tarımsal alet ve ürünlerin isimlerinin Türkçe
kökenli olması, Türk Mutfağında gerek tarım gerekse göçebe kültürünü gösteren
çorba, çörek, börek ve etli yemeklerin ağırlığı ile ev mimarileri gibi konuların
Türklerin Sovyet tarihçilerinin yazdığı tarih kitaplarında belirtildiği gibi iç Asya’nın
derinliklerinden birkaç yüzyılda bir gelen sonra buharlaşan göçebe ve transit
halklar olmadığını, binlerce yıldır tarım dâhil ekonomik faaliyet alanlarının tümünde
faaliyet gösterdiklerini kanıtlamaktadır.
Bu derlemede de, Türklerin tarihi ile ilgili yeni araştırmaların özetlenmesine Kuzey
Türklerinden başlanmasının temel sebebini; giriş bölümünde belirtilen Sovyetler
Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin (1944 Decree of the Central Committee of
the All-Union Communist Party (Bolsheviks) of the USSR) 1944 yılı Kararları sonucunda
Türk tarihinin, özellikle Hint-Avrupa dilinin konuşulması dönemine ara verdiklerini
ileri sürdükleri Kafkas-Karadeniz steplerinin yerli halkları olan Türk dili konuşan
halkların sürülmesiyle bu steplerde Hint-Avrupa dilinin sürekliliğinin sağlandığı
propagandası doğrultusunda, Kafkas-Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkan Türkleri
tarihinin kurguya dayalı olarak yeniden yazılmış olması oluşturmuştur.
Kafkas-Karadeniz stepleri, Doğu Avrupa ve Balkan tarihi ile ilgili son 3.000 yılı
kapsayan yazılı kaynaklarda yer alan ve tarih içinde; Hunlar, Kimmerler,
İskitler/Sakalar, Taurlar, Traklar, Sarmatlar, Alanlar, Bulgarlar, Göktürkler,
Avarlar, Hazarlar, Oğuzlar, Kangarlar/Peçenekler/Boşnaklar, Kıpçaklar/Kumanlar
genel adları ile anılan Türk dili konuşan halkların kurdukları Birlikler ile ilgili kısa ve
öz bilgilere geçmeden önce, kısaca Ural Halkları olarak adlandırılan halklarla ilgili
temel konulara da aşağıda yer verilmiştir.
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URAL HALKLARI
Kuzey Sibirya’da ortaya çıkan ve ilk ortaya çıktıkları zamanlardan itibaren Türklerle
yan yana ve iç içe yaşayan ilk halk olan Ural halklarının, Türk tarihi içinde çok
önemli yerlerinin olduğu, Sibirya’dan itibaren de karşılıklı etkileşim içinde oldukları
Türk dili konuşan halklarla çok uzun bir tarihi süreç boyunca kader birliği yaptıkları
görülmektedir.

Günümüzde Finlandiya ve Estonya ülkeleri halkları ile Sami, Komi, Khants
(Ostyak), Mordvin (Erzya, Mokhsa) ve Udmurt gibi Rusya’da yaşayan halklara Uralhalkları denilmektedir. Bu halkların yüksek oranda taşıdığı gen grubuna (YHaplogrup-N) ismi verilmiştir. Bu halkların konuştukları dil ailesine Ural dil ailesi
adı verilmektedir.
Letonya ve Litvanya halklarının da, Ural (N) Y- Haplogrubunu yüksek oranda
taşımaları nedeniyle Ural halkları olarak kabul edilmektedir. Ancak Letonya ve
Litvanya halklarının dili ise Ural dili olmayıp, farklı bir Baltık dilidir.
Macaristan halkının durumu ise bambaşka olup, Ural (N) Y- Haplogrubunu %1
oranında taşımalarına rağmen, Ural dilinde konuşmalarından dolayı Ural
halklarından sayılmaktadır.
Eurocentristler tarafından anayurtları Altay-Sayan dağları veya Orta Asya olarak
kabul edilen Fin-Ugr tarihçilerine (Macar ve Finlandiya) ana-yurtlarını kendi
çalışmaları ile belirleme hürriyeti tanınmış ve Fin-Ugr’lar da eskiden sadece Avrupa
kavimlerinin yaşadığı iddia edilen Uralların ormanlık alanlarını anavatanları olarak
açıklayabilmişlerdir. [ M. Zakiev, 2002]
Gen araştırmaları da, yukarıda haritada da görüldüğü gibi, (N) Haplogrubu
taşıyanların Kuzey Sibirya kutup çizgisine yakın bir hatta ortaya çıktıklarını ve
Uralların ormanlık alanlarının ilk yerlileri olduklarını teyit etmiştir.
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Prof. M. Zakiev, Türklerin, Ural halklarını tanımlamak için ‘Ugr’ veya ‘Ugric’ gibi
sözcükleri yerine Türkçe dil yapısına uygun bir şekilde “Ugor” sözcüğünü
kullandıklarını, Fin-Ugr tarihçilerinin de/ise (Macar ve Fin) Ugor isminin tüm Ural
halklarını kapsamadığını, sadece Fin ve Macarlar için kullanılabileceğini kabul
ettiklerini belirtmektedir.
Sonuçta, Ural Halkları; Konuştukları dillere göre Fin-Ugor, Ural-Ugric ve Baltık dili
olmak üzere üç başlık altında ele alınmaya başlanmıştır.
Çok eski zamanlarda, Kuzey Sibirya’da Ural dağları civarında ortaya çıkan söz
konusu halkların bir kısmı batıya İskandinavya Baltık Denizi kıyılarına yerleşmiş,
bir kısmı güneye doğru ilerlemiş, hemen hepsi Türk boylarıyla yan yana
yaşadığından bazıları Türk dili konuşan halklar haline gelirken (örneğin %85
oranında Ural (N) Y- Haplogrubu taşıyan Sibirya’daki Yakutlar), bazı Türk boyları
da (örneğin Mari, Mordvin ve Komiler) Ural dili konuşan halklar haline gelmiştir.
Özellikle, Kuzey Urallara yakın bölgede yaşayan Türk boylarının, Ural dili konuşan
halklar haline geldiği görülürken, Ural-Altay dağları arasında kalan Sibirya halkların
(Örneğin Yakutları) Türk dili konuşan halklar haline geldikleri görülmektedir.
Soğuk bölgeleri tercih eden (N) Y-Haplogrubu taşıyıcısı Ural dili konuşan halkların
batıya ilerleyen kısmı, İskandinavya Baltık Denizi kıyılarındaki bugünkü Finlandiya,
Estonya, Letonya ve Litvanya ülkeleri ile Sami halklarını oluşturmuştur

Finlandiya
Sami
Estonya
Litvanya
Letonya

Sibirya-Altay
Haplogrupları
R1
Q
(%)
(%)
12
15
46
41
55
-

P
(%)
-

Sibirya-Ural
Haplogrubu
N
(%)
63
47
40
42
43

Toplam
Ural Altay
(%)
75
62
86
83
98

Finlandiya dili Fin-Ugor, Estonya ve Sami halklarının dilleri ise Ural-Ugric dil
grubunda sayılmaktadır. Ural (N) Y- Haplogrubunu yüksek oranda taşımaları
nedeniyle Ural halklarından oldukları kabul edilen Letonya ve Litvanya halklarının
dili ise farklı bir Baltık dili olarak kabul edilmektedir.
Letonya dili konusunda, Galina Shuke “Were the Latvians Türks?” [Daugavpils, 2010,
ISBN 978-9984-49-046-5] isimli 50 sayfalık makalesinde;
“Türklerin MÖ 900 yıllarında Baltık denizi kıyılarına geldiğini ve Baltık dillerinden
Latvia (Letonya) dilinin Türk dili hem de Oğuz Türkçesi temeline sahip olduğunu”
açıklamaktadır. Gen araştırmaları da bunu desteklemekte, Baltık halklarının UralSibirya (N) Y-Haplogrup yanında yüksek oranda Altay-Sibirya Y- (R) Haplogrubu
taşıdıkları görülmektedir.
Ural halklarının İskandinavya ve Baltık denizi bölgesine ilerleyen bölümü, 1155
yılında, Viking döneminin ardından kurulan İsveç Krallığına katılmışlardır.
Finlandiya’nın en eski şehri 13.yüzyılda kurulan “Turku” şehri olup, “Turku Rahibi”
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olarak anılan Rahip Mikael Agricola’nın çalışmalarıyla 1554 yılında Protestan
Hristiyanlığı benimsemişlerdir.
1700-1721 yılları arasındaki Büyük Kuzey Savaşları denilen İsveç Krallığı ve Rus
Çarlığı arasındaki savaşlara, İsveç Kralının yardım istemesi üzerine, Osmanlı
İmparatorluğu da dâhil olmuş, Osmanlılar Rusları Prut Savaşında yenmesine
rağmen, 21 yıl süren Büyük Kuzey Savaşları sonucunda İsveç ordusu dağılmış
olduğundan süreç içinde bölge Rusların denetimine geçmiştir. Rus Çarlığının
yıkılması sırasında Finlandiya bağımsızlığını kazanmış, Sovyet Rusya’nın dağılması
sırasında da Estonya, Letonya ve Litvanya bağımsızlıklarını kazanmıştır.
Ural dili konuşan halkların bir kısmı da, zaman içinde güneye doğru ilerleyerek Batı
Sibirya ve bugünkü Rusya’nın Avrupa bölümünün merkezini oluşturan bölgesine
yerleşmiştir.
Udmurt, Mari, Komi ve Khants halkları ile Rusların Karatay dediği Mordvin-ErzyaMokhsa halklarını oluşturmuşlardır. Bu halklar, Merkez Rusya’nın yerli halkları
olarak kabul edilmektedirler.
Yüksek oranlarda Ural-Sibirya (N) Y-Haplogrubu ve önemli oranlarda Altay-Sibirya
(R1) Y-Haplogrubu taşıyan bu halkların, bazıları da çok az miktarda İskandinavAvrupa (I) Y-Haplogrubu taşıyıcısıdır.
Udmurtlar, Komiler, Mariler ve Karataylar (Mordvin-Erzya-Mokhsa) Ural-Ugric dili,
Khants’lar ise, Fin ve Macarların dil grubu olan Fin-Ugor dili konuşmaktadır.
Prof. A. Klyosov, Mari, Karatay ve Komilerin eskiden Türk dili konuştuğunu
belirtmektedir.

Udmurts
Khants
Karatay-Erzya-Mokhsa
Mari
Komi

Sibirya-Altay
Haplogrupları
R1
Q
(%)
(%)
13
23
39
40
49
-

P
(%)
-

Sibirya-Ural
Haplogrubu
N
(%)
85
77
20
50
36

Toplam
Ural Altay
(%)
98
100
69
90
85

Antik çağlarda sosyal ve siyasal örgütlenme biçimi olarak kabile örgütlenmesi
biçiminde yaşayan bu halklar, bölgede kurulan tüm Türk dili konuşan halkların
kurduğu Konfederasyon ve Devletler içinde yer almışlardır.
Gen araştırmaları, Anadolu Türklerinin de %4’ünün Sibirya-Ural (N) Haplogrubu
taşıdığını göstermektedir.
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HUNLAR
Ural-Altay halklarının hayvancılığa dayanan ekonomileri nedeniyle Eski Antik
çağlardan başlayarak Avrasya boyunca çeşitli coğrafyalara yerleştikleri veya bu
bölgelerde yarı-yerleşik bir hayat tarzı sürdürdükleri birçok tarihi veriyle sabit olup,
gen araştırmalarıyla da kanıtlanan bu özellik, Hunlarla ilgili değerlendirmelerin de
bu kapsamda yapılmasını gerektirmektedir.
Dokuz Oğuzlarla ilgili olarak yapılan bir alan çalışması (case-study) Hun tarihinin
anlaşılmasına da katkı sağlamaktadır. Söz konusu alan çalışması sonucunda,
Dokuz Oğuz boylarının en eski isimleri tespit edilmiştir [Klyosov A. Anatole Overview
of Türkic genetics, Haplotypes of R1a in Altai: “Autochthonous” and “Indo-Europeans”
Proceedings of the Academy of DNA Genealogy Volume 5, No. 12, December 2012 s.1518]:

Dokuz Oğuz boylarının en eski isimleri; 1] Apa-Atie-Adie 2] Beiho-Huiho-HusieUygur 3] Dubo-Tubo 4] Guligan-Kurykan-Sakha-Yakut 5] Kibi-Kipi 6] Paegu-Baegu
7] Seyanto 8] Pugu 9] Tunlo.
Tunlo boyunun, Tele kabilelerinin yönetici boyu olup, Tele oymaklarının isimlerinin
de, Fulo-Buri, Se-Sekis-Saka, Hun, Taki-Teleer-Telengit-Tolanko olduğu; Tele
kabilelerinin diğer Türk boylarına göre daha yerleşik ve avcılık, balıkçılık,
hayvancılık, çiftçilik, kömür madenciliği, demircilik gibi faaliyetlerle geçimlerini
sağladıkları belirtilmektedir.
Söz konusu alan çalışmasından Hunların en eski Dokuz Oğuz oymaklarından biri
olduğu anlaşılmakta, tarihi süreç içinde söz konusu Oğuz boylarından da yeni isimli
boyların ortaya çıktığı görülmektedir.
MÖ 1677 yılı (yaklaşık 3700 yıl önceki) Çin kaynaklarında da, Türk dilinin en eski
kelimeleri Tanrı, Kut, Ordu, Tuğ ve Hun kelimelerinden söz edilmektedir. İlk Hun
Devleti de, MÖ 1400-1200 yılları arasında Ordos dağlarında kurulmuştur.
Bu coğrafyanın yakın çevresinde 5500 yıl önceye dayanan Sibirya Afasenova
kültürü adı verilen kültür dairesinde uygarlıklara ait mumyalar ve tarihi eserler de
bulunmuş, bunların Baktria ve Tokar’lara ait olduğu, mumya gen analizleri de
bunların Sibirya-Altay orijinli oldukları kanıtlanmıştır.
Yine, S.P.Tolstov [Tolstov S.P. 1948, 342] MÖ 8.000 ve 3.000 yılları arasında Orta
Asya’da yaşayan halkların, MÖ 1.000 yıllarının başlangıcı döneminde Orta Asya
Coğrafyasında (Hunların da ana bileşeni olduğu anlaşılan) Harzem (Hu-ar-as) devletini
kurduklarını belirtmektedir.
B. Zhivkov, Orta Asya Harzem Devletinin Kuzeyinde “...MÖ 700 yılında Kangar
Devletinin kurulduğunu...” açıklamaktadır. [Zhivkov B, 2015]
Anadolu “Ur-ar-tu” Devletinin (MÖ 900-600) kurucu kabilesi “Hurriler” (Hitit çivi
yazısında “Hu-Ur”) olarak adlandırılmaktadır. [Alpman Adil, Hurriler, 1981]
MÖ 300 yılındaki Çin kaynaklarına göre; Hunlar 4 boydan müteşekkil iken, MÖ
250’lerde 24 boydan müteşekkil bir güç haline gelmişlerdir. Çinliler bu dönemde
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(MÖ 246 - MÖ 214) Hun istilasından korunmak için Büyük Çin Seddi inşasını
tamamlamışlardır.
Kuruluş yeri Hazar Denizinin güney-doğu ucu olan Part İmparatorluğu ile ilgili
olarak, Neılson C. Debevoıse, “A Polıtıcal Hıstory Of Parthıa” isimli kitabında [Chicago,
Illinois, University of Chicago Press, 1938] Part İmparatorluğunun (MÖ 247-MS 224)
Dahae (Tokar) ve Yirk (Yörük) kabileleri tarafından kurulduğunu ve dillerinin
Türkçe olduğunu açıklamaktadır.
Yukarıda belirtilen tarihi zemin üzerine kurulan Hun Devletinin sınırlarını Partların
(MÖ 247-MS 224) sınırlarına kadar genişlettiği ve MÖ 204 yılında (yaklaşık 2200 yıl
önce) Pasifik Okyanusu’ndan Hazar Denizi’ne, Sibirya’dan Tibet’e 18 milyon km2’lik
bir alanı kapsayan bir imparatorluk haline geldiği belirtilmektedir.
Part’ların antik Yunan ve Mezopotamya ticaret yollarını, Hun’ların ise Part’lar ile Çin
arasındaki ipek yolunun denetimi yanında Kuzey Türkleri ile ilişkileri yürüttüğü,
bunun hem Part hem Hun İmparatorluklarının ekonomilerinin de güçlü olmasını
sağladığı anlaşılmaktadır. “…Hun dönemindeki Harzem paralarının üzerinde de
‘Hunların Şad’ı-Turan’ ve ‘Hunların Turanı’ sözcükleri yazılıdır…” [Mukhamadiev A.
Turanian Writings Kazan, 1995]

Hun İmparatorluğun kurucusu, Tümen’in oğlu Mete Batur’dur.
Not: Çin yazı dilinin bizim yazı dilimize benzemediği, 87 bin harfin yer aldığı belirtilen Çin
alfabesinde, bir sözcüğün sadece bir harfle gösterildiği, eğer bir sözcük-kelime ve o sözcüğü
temsil eden harf bilinirse yazının okunabildiği belirtilmektedir. Bu nedenle eski tarih
araştırmalarında Çin harfleri, diğer tarihi verilerle desteklenerek okunmaktadır. “...eski Çin
yazılı kaynaklarının aydınlatıcı, faydalı olduğu kadar tehlikeli olduğuna...” işaret
edilmektedir. [Klyosov A.A. Proceedings of the Academy of DNA Genealogy (ISSN 19427484), Volume 5, No. 12, December 2012 s.1518]
Örneğin; Çince>Avrupa dilleri>Türkçe tercüme sürecinde Dokuz Oğuz boylarının, yüksek
dingilli tekerlekli atlı arabalar kullanmaları nedeniyle Dinling kabileleri, Tele kabilelerinin
Tiele, Tielo, Teele, Telee, Telos, Tölis, Töles gibi isimlerle adlandırıldıkları, olayın
karmakarışık hale gelmesine yol açtığı görülmektedir. Buna benzer nedenlerle tarih
araştırmalarında Gen biliminin esas alınmaya başlanması, birçok kabilenin ismi konusunda
oluşan karmaşayı ve bu kabilelerin kökenleri konusunda ileri sürülen spekülasyonları da
önlemiştir.

Tarih içinde Hun coğrafyasındaki hakların isimleri farklı veya farklı okumalar
nedeniyle farklı isimler ileri sürülmüş olsa da, gen araştırmalarının teyit ettiği gibi,
bunların aynı halklar oldukları anlaşılmıştır. Bu husus, ileriki bölümlerde belirtilecek
antik çağ kaynaklarında, “Alanlar herşeyiyle Hun’dur... Antik zamandaki
Kimmerlerin adı şimdiki zamanda Utigur’dur” gibi tanımlamalara yol açmıştır.
Antik çağ sonrası (1.100 yıl önce de) aynı halk kapsamında görüldükleri, Saadia
(Said) Gaon Al Fayyumi’nin (MS 892-942) “...Togarma’nın Hazarlar olduğu,
Hazarların da Türkmen olduğu” [B. Zhivkov, 2015] cümlesinden de anlaşılmaktadır.
“...MÖ 3 ve 1 yüzyıllar arasında Hun döneminde ortaya çıkan “tamga” gibi maddi
delilleri Avrupa’ya getirmiş olan Alanların da, Orta Asya’dan geldikleri ve yine (The
Book of Later Han 25-220 AD) isimli Çin kaynağında Alanların Kangarlara bağlı bir
boy olduğu...” [B. Zhivkov, 2015] ifadesi de Hun-Alan ilişkini göstermektedir.
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Söz konusu tarihi veriler, Hunların Türk tarihindeki önemini belirtmekte, Prof. M.
Zakiev’in de işaret ettiği gibi Hunların Türklerin atası olduğunu göstermektedir.
Bazı anlatımlara göre, MS 93 yılında Kuzey Hunları, Syanbi’ler (Sün-beyler)
tarafından yenilgiye uğratılmış ve Kuzey Hunlarının batıya doğru 400 yıl sürecek
olan göçleri başlamıştır.
Bu göç dalgasının da, Asya Hunlarının gücünün azalmasına, MS 155 yılında iyice
zayıflamasına ve MS 216 yılında da sona ermesine yol açtığı belirtilmektedir.
Prof. M. Zakiev ise, MS 216 yılında Asya Hun İmparatorluğunun sona erdiği fikrine
katılmamaktadır. Hun Konfederasyonunu oluşturan kabilelerin Hunlardan sonra
Siyanbi’lerin liderliğini kabul ettiğini ve Siyanbi’lerle birlikte Hunların MS 4.yy’da
Çin’i işgal ettiklerini ve Hun liderlerinin kendilerini Çin İmparatoru ilan ettiklerinin
kanıtlanmış tarihi veri olduğunu belirtmektedir.
M. Zakiev, Syanbi kelimesinin de sün-bey anlamına geldiğini, “Sün” ve “Hun”un
aynı anlam taşıdığını, daha sonraki dönemlerde “Sün” ve “As” ların “Usun”ları
oluşturduğu (As + Sun > Usun) açıklamasını yapmaktadır.
“Usun”lardan sonra Jujan/Susan kabilesinin Hunların yönetimini ele geçirdiğini
belirten M.Zakiev, Hun-Sun-Usun devamlılığı konusunda da “...Hunların
ilerlemesini durdurmak için Çin Seddi dâhil her yolu deneyen Çinlilerin MÖ 2.yy’da
Usunlara geldiği ve Usunları Hunlara karşı ayaklandırdığı, 100 yıl süren karşılıklı
mücadelelerin sonunda MÖ 1.yy’da Hun taraftarı olan Syanbi’lerin (Sunbey’lerin)
Hun topraklarının kontrolünü ele geçirdikleri...” [Bartold V.V. 1963, Vol. 2, part 1, 2530] açıklamalarını yapan tarihçilerin de dikkate alınmasının gerektiğini
belirtmektedir.
Prof. M. Zakiev, özetle; Hunların Türklerin atası olduğunu, bazı tarihçilerin Hunların
birçok kavimden meydana geldiği ve hatta Hint-Avrupa dili konuştuklarını iddia
etmeleri konusunda ise, Balkanlara kadar yerleşmiş Türk dili ailesine giren diller
konuşan hakların Hun adını kabul etmeleri ve bu Konfederasyona katılmaları ile
Hunların Doğu Avrupa’ya kadar uzanan bu kadar geniş bir alanda Devlet
kurabildikleri açıklamasını yapmakta, Hunların nesilleri olan bu coğrafyadaki Türk
dili konuşan halkların Kıpçak-Oğuz Türkçesi konuştuklarını hatırlatmaktadır.
Ak Hunlar
Akhun Devleti’nin kurucusunun adı da Aksuvar (Aksungur) olup, bu nedenle Akhun
Devletinin Suvar boyu tarafından kurulduğu belirtilmektedir. MS 420 yılında
kurulan bu Devlet MS 440 yılında Altay bölgesinden gelen Abdaliler/Abzeliler
tarafından işgal edilmiştir.
Yapılan son araştırmalar, Akhun (Eftalit) Devletinin, Avnagur (Onogur), Avgar,
Sabir, Burgar, Alan, Kurtargar, Avar, Hasar, Dirmar, Sirurgur, Bagrasir, Kulas,
Abdal ve Eftalit boylarından oluştuğunu göstermektedir.
Prof. M. Zakiev, Hunların Afganistan, Kuzeybatı Hindistan ve Doğu Türkistan
bölgesinde kurduğu devletlerden biri olan Akhun (Eftalit) Devleti için de batılı
tarihçilerin benzer şekilde Akhunların Hint-Avrupa (Aryan) dili konuştuklarını ileri
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sürdüklerini, bazı Türkologların da Akhunların Türk dili konuştuklarını, ancak bazı
İrani dil konuşanların sonradan Türk dili konuşmaya başladıklarını iddia ettiklerini
belirtmektedir.
M. Zakiev, göçebe olarak adlandırılan Türklerin yerleşik İranileri asimile etmesinin
kendi içinde büyük çelişki taşıdığını, aslında Horasmis, Kuşhan, Parthian ve
Sogd’ların başlangıçta Türk dili konuşurken sonradan büyük çoğunluğunun İrani
diller kapsamında sayılan çeşitli diller konuşmaya başladıklarını belirtmektedir.
Gen bilimi araştırmaları da, Prof. M. Zakiev’in görüşlerinin doğruluğunu
göstermekte ve Akhun Devleti sınırları içinde günümüzde Hint-İrani diller
kapsamında varsayılan diller konuşan halkların çok yüksek oranda Altay-Sibirya
Haplogrupları taşıdığı görülmekte, bunların sonradan Pro-Hint Avrupa dili
kapsamında sayılan diller konuştukları da anlaşılmaktadır.
Kaşgarlı Mahmut’ da "Divan Lügat-it-Türk" adlı eserinde Sogdak’ları Türk olarak
saymakta, ancak şehirde yaşadıkları ve yabancılarla münasebetlerinin çok olması
nedeniyle dillerinin bozuk Türkçe olduğunu belirtmektedir.

Günümüzdeki gen araştırmaları da, Abdaliler/Abzelilerin çok yüksek oranda (R1b)
Y-Haplogrup taşıdığını, Ak Hunların içindeki eski Bulgar Türk boylarının (günümüz
Afganistanlıları ve Peştunlar gibi halkların da içinde bulunduğu boyların) ise yüksek
oranda (R1a) Y-Haplogrubu taşıdıklarını göstermektedir.
Transoxiana, Baktria, Horasan ve Doğu İran’ı da topraklarına katan Ak Hun Devleti,
Afganistan ile Türkistan ve Kuzey Hindistan’ın bazı bölümlerini de kapsayan bir
İmparatorluğa dönüşmüştür. MS 552 yılında Jujan/Susan hanedanının Akhun
Devletine sığınması ve Ak Hunların Jujan/Susan hanedanını koruması üzerine Hun
devletinin yeni hanedanı Göktürkler tarafından Ak Hun devletine son verilmiştir.
Attila Hunları
Prof. Anatole A. Klyosov “Overview Of Turkish Genetics” isimli makaleler serisinde,
Attila-Atilla Hunlarının ve Bulgarların Doğu Avrupa’da ortaya çıkması konusunda,
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geniş çaplı ve derin incelemelere göre, Bulgar Türklerinin günümüz Doğu
Türkmenistan – Güney Özbekistan bölgesinden, Attila Hunlarının ise kuzeyden,
Aral Gölü ve Yukarı İdil (günümüzdeki ismi Volga) tarafından geldiklerini
belirtmektedir.
Hazar Denizinin kuzey doğusunda (Kafkas Karadeniz Hazar steplerinde) yaşayan
Ural-Altay kabilelerinden oluşan Türk dili konuşan halklar içinde yer alan Muncuk,
Oktar, Rua ve Aybars kardeşler, MS 275 yılında, daha sonra Avrupa Hun Devleti
olarak adlandırılan Devleti kurmuş, kurulan bu Hun Devletine, Karadeniz
steplerinde Bulgarlar, Alanlar, Kuzey Kafkasyalılar ve daha sonraki bölgelerde
Gotlar ve Slavlar katılmıştır.
Böylece Kafkas-Karadeniz steplerinde ve Doğu Avrupa bölgesinde birliği sağlayan
Hunlar, Avrupa içlerine yürümüş ve devletleri Urallardan Doğu Fransa’ya,
Bizans’tan Baltık Denizine kadar 4 milyon km2 alanı kapsayan Avrupa Hun/Attila
Hun İmparatorluğu adını almıştır.

Attila/Atilla Hunlarının Avrupa’ya yürümesi, tüm Roma İmparatorluğu
topraklarında Kavimler göçü adı verilen, günümüz Avrupa devletlerinin temellerinin
atıldığı bir dönemi başlatmıştır. Başka bir ifadeyle, günümüzdeki birçok Avrupa
halkı ve Devletinin ortaya çıkışının Orta Çağ’da başladığı, tarihlerinin bu çağda
kurulan küçük feodal devletlere dayandığı anlaşılmaktadır.
Kavimler Göçü, Roma İmparatorluğunun önce ikiye ayrılmasına (MS 395) daha
sonra Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasına (MS 476) yol açmıştır. Batı
Roma’nın yıkılmasıyla İlkçağ sona ermiş, Ortaçağ başlamıştır.
Bazı tarihçiler ise, [Guy Halsall] bu yoruma katılmamakta, Roma İmparatorluğunun
çöküşünün Kavimler göçünü başlattığını, Kavimler göçünün sebep değil, sonuç
olduğunu ileri sürmektedir. Fransız ve İtalyan tarihçiler bunu uygarlığın sonukaranlık çağın başlangıcı, Alman ve İngiliz tarihçiler ise yorgun Akdeniz
Medeniyetinin yerine-Kuzey Medeniyetinin geçiş dönemi, Slavlar sadece göç
dönemi olarak görmektedirler [ M. Zakiev, 2002].
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Prof. M. Zakiev, Roma İmparatorluğunun, MS 1.yy’da Kırım sahillerindeki antik
Yunan limanlarını ele geçirmesi sonrasında askeri üs haline getirdiği bu bölgeden
Kafkas-Karadeniz steplerindeki Türk dili konuşan halklarda rahatsızlık yaratan
uygulamalar içine girmesi yanında, Slavlar ve Gotlar’ın yaşadığı bölgelerde de
benzer uygulamaları sonucunda, Hunların önderliğinde bölge halklarının başkaldırı
hareketinin, barbar istilası olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu, birçoğu
yerleşik-sayısız kavmin katıldığı bu hareketin bu açıdan da değerlendirilmesi
gerektiğini hatırlatmaktadır.
Avrupa Hun İmparatorluğunun ömrü çok kısa olmuş, Attila’nın ölümü (MS 453)
sonrasında da oğulları Ellak, Tengiz (Dengizik) ve Bel-Kermek (Ernik) arasında ülke
paylaşılmıştır. Sabir halkı ve ordusunu büyük oğlu Ellak, Kutrigur halkı ve ordusunu
Tengiz, Utigur halkı ve ordusunu en küçük oğlu Bel-Kermek almıştır.
Bazı kabilelerin birlikten ayrılması sonucunda Hunlar, Ostrogotlara Nedao
Savaşı’nda (MS 454) yenilmiş, Ellak savaşta ölünce Sabirler Kafkaslar üzerinden
Dağıstan’a yerleşmişler, Kutrigur ve Utigur’lar da Bel-Kermek önderliğinde
Basarabya bölgesine yerleşmişlerdir.
MS 469 yılında, Utigurlar Azak Denizinin Kuzey batısına, Kutrigurlar Don ve
Dinyeper arasındaki bölgeye, Sabirler de bu iki kabilenin güney doğusu ve Dağıstan
arasındaki bölgeye göç etmişlerdir. Pannonia’daki (günümüz Macaristan’ı)
Sabirlerin de MS 505 yılında İdil/Volga vadisine geri gelmesi üzerine Sabirler 20
bin kişilik çok iyi teçhiz edilmiş bir ordu kurmuşlardır.
Bu tarihlerde Ak Hunlar ise, Afganistan ile Orta Asya ve Kuzey Hindistan’ın bazı
bölümlerini de kapsayan bir İmparatorluk halinde olup, Asya Hunları da, Susan
(Jujan) Hanedanlığı dönemini yaşamaktadır. Ancak, bu Hun Devletlerini tek bir çatı
altında yeniden toplayacak olan Asya Hunlarının kabile reislerinden Bumin Kağan’ın
kuracağı Göktürkler dönemi de başlamak üzeredir.
Avrupa Hun Konfederasyonunun MS 454 yılında dağılmasından yaklaşık yüzyıl
sonra, Göktürklerin Ak Hun Devletine son vermesi üzerine, Ak Hun kabilelerinin
başlattığı bir göç dalgası sonucunda da, Türk dili konuşan halkların oluşturduğu
‘Avarlar’ adında yeni bir Kağanlık, Avrupa Hunlarının yerini almıştır.
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KİMMERLER
MÖ 500’lü yıllarda yaşamış Antik Yunanlı tarihçi Herodot; “Çok uzun zamandır
Asya’da yaşayan İskitlerin, Massagetler (Masgutlar) tarafından baskı altına
alınmaları üzerine, Kimmer topraklarına yürüdüğünü, İskitlerin çok kalabalık
geldiğini gören Kimmerlerin savaş istemediğini ve bölgeden ayrıldıklarını
[Herodotus, 4,11] Bunun nedeninin, Kimmerlerin daha önce İskitlerin ülkesinde
yaşamış olması olduğunu, hatta orada istihkâmları ve Bospor adında bir
eyaletlerinin bulunduğunu [Herodotus, 4,12] yazmaktadır. [Prof. M. Zakiev, 2002]
Aynı şekilde Sibirya’dan>Aral-Balkaş stepleri üzerinden en son MS 10.yy’da
Kıpçakların Kafkas-Karadeniz steplerine gelmesiyle Peçeneklerin savaşmadan
Balkanlara ilerlemesi gibi, bölgedeki yazılı tarih verilerinin başladığı Kimmerler’den
bu yana Sibirya veya Orta Asya>Aral-Balkaş stepleri üzerinden bu bölgeye Türk
boylarından oluşmuş yeni bir Birliğin gelmesi üzerine eskisinin bölgeden batıya,
kuzeye veya güneye doğru ilerlediği, yenisinin bu bölgeye yerleştiği görülmekte,
bunun bir gelenek gibi binlerce yıl sürdürüldüğü anlaşılmaktadır.
Herodot tarihinde, İskitlerin batıya doğru hareketlenmelerine yol açtığı belirtilen
Massagetlerin kim olduklarına kısaca değinirsek; “Massaget, ‘Saka’dan türetilmiş
bir isimlendirme olup, İranlılar ve Yunan Tarihçiler tarafından Saka boyu olarak ve
Massaget ismiyle adlandırılmıştır. Antik Yunan tarihçiler, Massagetleri, eski
dönemlerde İskit/Saka daha sonraki dönemde Hun halkları içinde belirtmişlerdir.
Türkologlar Massaget yerine Masgut ismini tercih etmektedirler. Antik yunan tarihçi
ve coğrafyacısı Strabo [Strabo 11.8.8] Massaget boylarını, Apasiak (Apa-Sak "Büyük
Saka"), Attasi (Atty-As "Atlı Ases"), Augasi (Awag-As "Başıbozuk Ases"), Derbik
(Dar-bek) olarak saymıştır. Bazı tarihçiler tarafından Türkmenlerin atası olarak
kabul edilmektedirler.” [Prof. M. Zakiev, 2002]
Gürcüler tarafından Mesket, Ermeniler tarafından Masakha, Mazkowtk ve Maskut,
Araplar tarafından Maskurt, Başkurt olarak adlandırılmışlardır. Sovyetler, diğer
Türk ve Kafkas boylarına yeni isimler vermesi gibi, Massaget ismiyle alakası açık
olan Gürcistan Mesket Türklerinin ismini de Ahıska Türkleri olarak değiştirmiştir.
Günümüz Aral ve Kafkas-Karadeniz bölgesindeki Türkler arasında Masgut ve bu
isimden türetilmiş soy isimlerinin yaygın biçimde kullanılmasına devam
edilmektedir. Özetle; Yunanlı tarihçilerin verdiği isimle Massagetler, sırasıyla
İskit/Saka ve Hun konfederasyonları ile Göktürk Kağanlığının bileşenlerinden olup,
günümüzde gen araştırmalarının da desteklediği gibi hepsi de çok yüksek oranda
aynı (R1b) Y-Haplogrubu taşıyan Türkmen, Başkurt ve Ahıska (Mesket) Türklerinin
atalarıdır.
Kimmerlerin kim olduğu konusunda ise, Prof. M.Zakiev, antik tarihçilerden MS 600
yıllarında yaşamış Procopius Caesarian’ın “İskit kabilesi Amazonları Hun ve Sabir
olarak tanımladığını” [Procopius Caesarian, 1950, 381] ayrıca Kimmer demek TürkHun, Utigur, Kutrigur demektir anlamına gelecek biçimde “Kuzey Karadeniz
düzlüklerinde yaşayanların adı antik zamanda Kimmer, şimdiki zamanda
Utigur’dur” dediğini [Procopius Caesarian, 1950, 384-385], bazı bilim adamlarının da
Ağaç-eri (Agathyr/Akathyr) boyunu, Utigur ve Kimmerler olarak tanımladığını
[Jordanes, 1960, 221], MÖ 7.yy Asuri ve Yunan kaynaklarında Kimmer ve İskitlerin
“Ashguzes/Ishguzes” olarak yer aldığını belirtmektedir. Asurilerin çağdaşları77

savaştıkları-kısaca bizzat tanıdıkları “Kimmerler ile İskitleri aynı halk olarak
tanımlamasını”, modern tarihçilerden Pogrebova’nın “Asurileri bu hususu
karıştırmakla” suçlayabildiğini [Pogrebova M.N. 1981, 48] eklemektedir.
İskitler ve Kimmerlerin aynı kavme bağlı halklar olduğunu ve çoğunlukla (R1b) YHaplogrubu taşımaları gerektiği konusunda Prof. Anatole A. Klyosov; “Haplogroup

R1a as the Proto Indo-Europeans and the Legendary Aryans as Witnessed by the DNA of
Their Current Descendants” [Advances in Anthropology 2012. Vol.2, No.1] isimli

makalesinde; Yakındoğu ve Anadolu’da 3.000 yıl öncesi civarına tarihlenen İskitlercamiasının
istilası
dönemi
eserlerinin
Kimmer’lere
ait
izler
olarak
değerlendirildiğini, ancak Kimmerlerin ve İskitlerin arkeolojik eserler bakımından
farklılık taşımadıklarının tespit edildiğini [A.Ivanchik-2001] belirterek, mezar
kültürünü bu bölgeye taşıyan İskit-Kimmer mezarlarında çoğunlukla (R1a) YHaplogrubu değil (R1b) Y-Haplogrubunun bulunması gerektiğini açıklamaktadır.
Kimmerlerin kökeni konusunda, yer isimlerinden hareket ederek köken ve tarih
yorumları yapan bazı araştırmacılar ise, Kimmer’lerin yerleştiği yere Cimmerium,
Cimmerian adının verilebileceğini, bunun Türkler tarafından "Crimea = Qırım”
biçiminde söylendiği teorisini ileri sürmektedir. Ancak buna karşı çıkan
araştırmacılar “Crimea” deyiminin Türkçe “Qırım” deyiminin İngilizler ve İtalyanlar
tarafından söyleniş biçimi olduğunu, Türkçe “Qırım” deyiminin de Türkçe “Qurum”
müstahkem mevki, koruma, “Qurımaq” korumak kelimelerinden kaynaklandığını
belirtmektedir. Yer isimlerinden hareket ederek köken ve tarih yorumları yapan
araştırmacılardan diğer bir görüş ise, “Qırım” deyiminin, Herodot tarihinde
Sarmatlar’ın bir şehri olarak bahsedilen “Cremni” şehrinden kaynaklanmış
olabileceğidir. Halen bu şehrin kalıntıları “Starí-Krim” Eski Kırım civarında
araştırılmaktadırlar.
Türkolog Prof. M.Zakiev; Kimmer’leri Türk etnik kimliğinin yaygınlık kazanmadığı
antik çağlarda Türkçe konuşan halklar arasında saymaktadır. Kimer’ler ve
Kimek’lerin birinin ar/er eki diğerinin ok eki alan boylar olduğunu, “kime”
kelimesinin eski Türkçe’de "boat/tekne"; Kimmer ve Kimek isimlendirmelerinin de
"boat/tekne halkı-boat/tekne boyu" anlamına geldiğini belirtmektedir.
Bu noktada, Türklerin ilk ortaya çıktığı bölgede yer alan Angara nehrinin doğduğu
Baykal gölünden de söz etmek gerekmektedir. Uzunluğu 636 km, en geniş bölümü
79,5 km. olan Baykal gölü, 1642 metre derinliği ile dünyanın en derin gölü olup,
dünyadaki en büyük ve en temiz içme suyu kaynağı olarak dünya içme suyunun
%20’sini barındırmakta, bu özellikleriyle birlikte eşsiz hayvan-bitki (Fauna ve
Flora) varlığıyla Unesco Dünya Miras Listesinde yer almaktadır.
Prof. M. Zakiev; Hunogur, Kutrigur, Utrigur, Uygur, Bulgar gibi “Türk dili” konuşan,
boy isimlerinin sonuna (r/ar/er/ur/ir) eki alan boyları “Ogur” boyları olarak
adlandırmaktadır. “Ogur” boylarının Türk ve Türk dili konuşan halklardan olduğunu
belirterek, iki kardeş halk olan “Ogur” boyları ile “Oğuz” boyları ayrımının çok
eskilere dayandığı açıklamasını yapmaktadır.
Boy isimlerinin soneklerindeki bu farklılığın nedeni, Türk boylarının dilinde zaman
içinde farklılaşma olması, “R” sesinin yerine “Z” sesinin yerleşmiş olmasıdır.
Böylece, “Boy” sözcüğünün karşılığı “Og, Ok”+Ur = “Ogur” ; “Og, Ok”+ Uz “Oğuz”
halini almakta, birliği kaç tane boyun oluşturduğunu göstermek için de sayısı
belirtilmektedir (On-ogur, On-ok veya Dokuz-Oğuz gibi).
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Ogur boylarının, boy isimlerinin sonuna (r/ar/er/ur/ir) ekledikleri (Bulgar, Hazar,
Taur, Onogur, Kutrigur gibi) bilinmektedir. Bu boylara “Ogur” boyları adı
verilmektedir. Ancak sonuna bu ekleri alan her boy Ogur boyu değildir, çünkü Oğuz
boylarında isimlendirmede böyle bir düzen kurulmamıştır. Oğuz boyları içinde de
boy ismi sonuna (r/ar/er/ur/ir) alan birçok boy bulunmaktadır. Anatole A.
Klyosov’da, Ashkenaz Yahudileri kaynaklarının, İskitleri ve Kimmerleri
Ashguzes/Ishguzes olarak adlandırdıklarını, bunların Türkçe karşılıklarının Az-kişi
(As halkı) veya As-guzes (As boyu), Ases anlamına geldiğini belirtmektedir.
Bilindiği üzere genelde az/as/uz sözcükleri (As, Az, Uz, Az-kişi, Az-er, Ases, Yazu)
Oğuz ismini ifade etmektedir.
Yine, Kimmerlerin Kafkas Karadeniz steplerinde yaşadığı dönemde, Doğu Avrupa
bölgesinde de Oğuz Türkçesi konuşan boyların bulunduğu hususu da göz önüne
alınmalıdır. Bu husus, Araştırmacı Galina Shuke’nin “Were the Latvians Türks?”
[Daugavpils, 2010, ISBN 978-9984-49-046-5] isimli makalesinde; Türklerin MÖ 900
yıllarında Baltık denizi kıyılarına geldiği ve Latvia (Letonya) dilinin Türk dili hem de
Oğuz Türkçesi temeline sahip olduğu açıklamasından anlaşılmaktadır.
Kimmer’ler hakkındaki tarihi kayıtlara dönersek; MÖ 716 tarihli bir Asuri yazılı
belgeye göre, Kimmer’ler MÖ 714 yılında Van gölü çevresinde kurulu Urartu
topraklarını işgal etmiş ancak zarar vermemişler ve Anadolu’nun Karadeniz
bölgesine yerleşmişlerdir. Tarihi veriler Kimmer-İskitlerin bazı bölümlerinin de İç
Anadolu’da antik Frigya coğrafyasına yerleştiklerini de göstermektedir.
Bundan başka Kimmerler hakkında; MÖ 705 yılında Anadolu’nun güneyindeki Asuri
Krallığına saldırılarda bulundukları, Asuri Kralı Sargon tarafından yenilgiye
uğratılmaları üzerine tekrar Anadolu’nun içlerine geri döndükleri, MÖ 695 yılında
ise Frigya’yı (Phrygia), MÖ 650-640 yılları arasında iki defa Lidya’nın başkenti
Sardis ve Efes’i almalarına rağmen, daha sonraki yıllarda Asuri Devletinin ortadan
kalkması üzerine Anadolu’nun büyük bölümünün tek hâkimi haline gelen Lidyalılar
tarafından yenilgiye uğratıldıkları biçiminde tarihi kayıtlar bulunmaktadır.
Bazı araştırmacıların da, “Kimmerlerin Anadolu’ya geçtikleri dönemde Anadolu ve
Ortadoğu’da en büyükleri Asuri Devleti olan Babil, Urartu, Frigya, Lidya, Suriye,
Filistin, Mana ve Media isimlerini taşıyan ve birbiriyle sürekli savaş içinde olan
birçok devletin olduğu Milattan Önceki 800 ve 700 yıllarında, bu bölgeye Avrasya
bozkırlarından, önce göçebe Kimmerlerin, ardından MÖ 670 yılında İskitlerin
gelerek, göreli olarak küçük ordulara sahip olmalarına rağmen birçok bölgeyi işgal
ettikleri, daha sonraki süreçte bu göçebelerin, mahir askerler olarak önce
Anadolu’daki Devletlerde daha sonra da antik Yunan Devletlerinde askeri birlikler
oluşturarak bölgenin tarihinde önemli değişikliklere yol açtıkları” açıklamalarını
yaptıkları görülmektedir. [Elnitsky 1977; Alekseev 1992; Chochorowski 1993; Ivanchik
1996]

Kimmerlerin bu bölgeye getirdiği en büyük değişikliklerden birinin de, mezar
kültürü olduğuna işaret edilmektedir. Gordion’da (Frigya) MÖ 750–710 yıllarında
inşa edildiği belirlenen [Kohler 1995] ilk mezarlar, sonra Antik Yunan, Lidya ve
Asuriler tarafından da uygulanmaya başlanmıştır.
Gordion’da yapılan anıt mezarlar ile aynı dönemlerde ve aynı inşa teknikleriyle
yapıldığı anlaşılan Anadolu’dan 4.000 km. uzaklıktaki Altay-Sibirya mezarlarının
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[Terenozhkin 1976: 31–33, 187, 200; Marsadolov 1997: 5; Rudenko 1960: 37]

Anadolu’dan Sibirya’ya giden veya evlerine geri dönen Kimmerler tarafından
yapıldığı ileri sürülmesine rağmen, aynı mezar kültürünü (Anadolu’dan yaklaşık
900 yıl önce MÖ 1.600 yıllarında) Çin’e götürenleri açıklayamamakta olduğu
belirtilmektedir. [Leonid Marsadolov, The Cimmerian Traditions of the Gordion Tumuli
(Phrygia) Found in the Altai Barrows (Bashadar, Pazyryk)]

Prof. Dr. Leonid Marsadolov’un söz konusu makalesinin ekindeki Gordion ve Altay
mezarlarının çizimleri yanında, Kimmer ve Saka/İskit şapkalarının arkeolojik
eserlerdeki çizimleri de yer almakta olup, söz konusu şapka çizimleri aşağıda
gösterilmektedir. [www.csen.org >“Kurgans, Ritual Sites, and Settlements: Eurasian
Bronze and Iron Age”, sayfa;253]
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1.kutudaki çizim bir Etrüsk vazosu üzerindeki, 3.kutudaki çizim bir Yunan vazosu
üzerindeki Kimmer’lere ait çizimleri göstermektedir. (Ayrıca bakınız: Google
Görseller; İskit başlıkları, Hitit başlıkları, Frigya başlıkları, bir Hitit-Asuri krallığı
olan Kommagene başlıkları, Kazak Türkleri başlıkları, Tuva başlıkları, Osmanlı,
Sadrazam, Mevlana Kavukları, Türk Kadın Başlıkları)
Prof. M. Zakiev’de, araştırmacılar [Vinogravod, 1980] ve [Techov, 1980] çalışmalarına
atıfta bulunarak, arkeolojik buluntu ve tarihi verilerin, MÖ 800’lü yıllardan sonra
da Kimmerler ve İskitler arasında etkili ve devamlı ilişkilerin sürdüğünü
gösterdiğini, MÖ 700’lü yıllarının ortalarından itibaren Çerkesistan üzerinden İskit
kabilelerinin Anadolu’ya geçtiklerini ve Kimmerlerle birlikte Anadolu ve Ortadoğu
bölgesinde İskitlere atfedilen Kuban Kültürü ve yerleşim modelinin yayılmasını
sağlayarak bölgenin tarihi ve kültürü üzerinde önemli etkiler bıraktığını
yazmaktadır.
Kırım’da Milattan Önce 700 yıllarında başlayan Antik Yunan kolonileşmesi Kırım’ın
Kerç ve Taman bölümünde şehirlerin birleşmesini sağlamış ve daha sonraları bu
zemin üzerinde MÖ 500 yıllarında, Herodot’un bahsettiği “İskitlerin eski ülkesindeki
Kimmer’lerin Bospor Eyaleti’ni hatırlatacak biçimde, Kırım’ın Kerç (Kiriş) bölgesinde
Bospor Devleti kurulmuştur. Bospor Devletinin başkenti Panticapaeum (Pontkapı)
olup, Phanogoria (Onogur) da en büyük şehridir. Bospor Devletinin alanı daha MÖ
500 ve 400 yıllarında İskit-Saka kabilelerinin yerleştiği bölümleri de kapsamakta
olup, bölge o zamandan beri Kafkas-Karadeniz stepleri ile Yunan şehirleri ve
Anadolu arasında ticaret merkezi konumundadır. İskitler, büyükbaş hayvan, cins
atlar, tahıl, deri ve maden karşılığında şarap, zeytinyağı, metal ve seramik ürünler
almaktadır. Ticaretin canlılığı İskitlerde tarım, hayvancılık ve madenciliğin
gelişmesini sağlamıştır. Bu ticaretin önemli bir bölümünü Bospor tacirleri
yürütmektedir. Karşılıklı ticaret sanat hayatını da kapsadığından Bospor Devleti
antik sanatın orijinal bir karışımını da temsil eder hale gelmiştir. MÖ 200’lerde
Kuban bölgesindeki Sarmatlar’ın ve Kırım İskitlerinin baskıları karşısında sosyal ve
ekonomik kriz yaşamış, MS 100’lerden sonra Kırım sahilleri denetiminin Roma
İmparatorluğuna geçmesiyle yeniden canlanan Bospor Devleti, MS 300’lerde ağır
saldırılara uğramaya başlamış ve nihayetinde MS 400’lü yıllarda Hun’lar tarafından
sona erdirilmiştir. [M. Zakiev, 2002]
Prof. M. Zakiev, MÖ 700 yıllarından itibaren Antik Yunanlıların Kırım sahillerinde
koloniler kurmaları sırasında Yunanlıların telaffuzu ile “Phanogoria” Türkçe ismiyle
“Onogur”, “Panticapaeum” Türkçe ismiyle ”Pontkapı” ve “Kerch” Türkçe ismiyle
“Kiriş” şehirlerinin zaten Kırım ve Bulgar Türklerinin ataları tarafından
oluşturulduğunu, “Pont” kelimesinin kökeninin de Bulgar Türkçesinde “yiyecek
dolu, besleyici” anlamına gelen “punte” kelimesi olduğunu belirtmektedir.
Altay-Sibirya’lı olan ve Türk dili konuşan Kimmer ve İskitler hakkındaki çeşitli tarihi
verilerin görmezden gelinip, Vikipedi/Wikipedia’da yapıldığı gibi Kimmerlerin
kökenini belirsiz ilan etmek ve ardından Hint-Avrupalı olduklarına “inanıldığı”
biçiminde kayıt düşmek, Kafkas-Karadeniz steplerinde ilelebet Hint-Avrupa dilinin
konuşulduğunu ileri sürenlerin kurguya dayalı tarih anlayışının örneklerinden
sadece birini oluşturmaktadır.
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İSKİTLER/SAKALAR
Kimmerler’den sonraki dönemde Kafkas-Karadeniz steplerinde İskitler dönemi
başlamıştır. İskitler (Skythler/Scythians/Sakalar) MÖ 8.yüzyıl ile MÖ 3. yüzyıl
arasında Güney Sibirya’dan Romanya Danube bölgesine kadar olan KafkasKaradeniz ve Hazar-Aral-Balkaş stepleri ile Türkistan topraklarının bir bölümünü
içeren bölgede hâkimiyet sağlamış yarı göçebe, yarı yerleşik halklardan oluşmuş
konfederasyon tarzında bir birliktir.
Hadrian (MS 76–138) döneminde yaşamış, antik Yunanlı bir yazar olan Dionysius
Periegetes tarafından çizilmiş haritada da; Hazar Denizinden başlayıp Doğu
Avrupa’yı kapsayan alanın İskit ülkesi, Romanya ve Balkanların Dacian, Azak
Denizi civarının Sarmat, Hazar Denizinden itibaren Aral-Balkaş steplerinin
Massaget (Masgut), Hazar-Aral Denizlerinin güneyinin ise Saka ve Soğdak bölgeleri
olarak gösterildiği görülmektedir.
İskitler için, Grek kaynaklarında “Skythai”, Asur kaynaklarında “Ashguzai”, Pers
kaynaklarında “Saka” ve Çin kaynaklarında “Sai” tabirleri kullanılmaktadır.
Prof. M. Zakiev; İskitler ve Sarmatlar hakkındaki en iyi bilginin ‘Herodot Tarihi’nde
yer aldığını, ‘Herodot Tarihi’nin dokuz bölümden oluştuğunu, kitabın 4.bölümünün
İskitlerin Perslere karşı olan mücadelelerini anlattığını, bu bölüme Yunan
mitolojisinde trajedileri anlatmak için kullanılan “Melpomene” adını verdiğini
belirterek, Pers ve Antik Yunan kolonicilerine karşı verilen mücadelelerin İskit
ülkesinde gerçekten trajediler yarattığını belirtmektedir.
Herodot, İskitlerin Asya’da yaşadığını, Massagetlerin (Masgutlar) baskısı nedeniyle
Kimmerlerin topraklarına doğru yöneldiklerini, Kimmerlerin daha önceden
tanıdıkları İskitlerle savaşmak istemediğini ve bölgeden ayrıldıklarını,
Kimmerler’den sonra Anadolu topraklarına geçen İskitlerin Medes topraklarına
girmesi üzerine Pers Kralı Darius’un İskitlere savaş açtığını, başka bölgelerde
birçok savaş kazanan Darius’un İskitler karşısında ağır bir yenilgiye uğradığını
belirtmektedir.
Herodot’un “Perslerin İskitleri Sak veya Saka olarak adlandırdıklarını” belirtmesi
konusunda da, Prof. M. Zakiev, Perslerin bu ismi icat etmediklerini, kendine “Saka”
diyen İskitlerden böyle duydukları için Perslerin İskitlere Saka dediğini
yazmaktadır. İskitlere “Saka-Sakaty-İskit-Skolot” gibi verilen isimlerin etimoloji
bilimi açısından tutarlı olup, tümünün ‘Saka’dan türetildiğini belirtmektedir. Persleri
çok iyi tanıyan Antik Yunanlıların hiçbir zaman İskitlere, Pers demediğinin altını
çizen M. Zakiev, bazı tarihçilerin şimdi kalkıp İskitlerin “İrani dil” konuştuğunu
söylemelerinin anlamsız olduğunu eklemektedir.
Perslerin İskitlere gerçekten “Saka” dediği hususunun, 1934 yılında İran’da
yayınlanan Pers Kralı Darius’un kitabelerinde de görüldüğünü; MÖ 7.yy Asuri ve
Yunan kaynaklarında Kimmer ve İskitlerin “Ashguzes/Ishguzes” olarak yer aldığını;
Çin kaynaklarında “Sai”; Doğu Türkistan kaynaklarında “Sintszyan“ denildiğini;
Batı Çin sınırlarından Romanya Danube bölgesine uzanan bu geniş Avrasya
coğrafyasında Herodot’un dediği gibi çeşitli kabilelerin yaşadığını ve bu alanda tek
bir dilin konuşulmasının ifade edilemeyeceğini belirten M.Zakiev, bilim insanlarının
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İskit isminin bir halk olmadığını - bir coğrafyayı ifade ettiğinde hem fikir olduklarını,
fakat bazılarının bu bölgede Osetik görünümlü tek bir dil konuşulduğunu iddia
etmelerinin boş bir iddia olduğunu belirtmektedir.
M.Zakiev, “Origins of Turks and Tatar, 2002” kitabının 44-48 alt-bölümlerinde ayrıntılı
dil incelemeleri sonucunda İskit coğrafyasında yaşayan halkların çoğunluğunun
Türk dili konuştuklarını göstermekte, antik çağ kaynaklarının da bu bölgede
yaşayan halkların birbiriyle alakalı halklar olduğunu işaret ettiğine dair onlarca
kaynağı referans olarak vermektedir. Şimdiye kadar İskit materyallerini inceleyen
Türkologların da, kaçınılmaz olarak İskit ve Sarmatlar’ın ana gövdelerinin Türk dili
konuşan halklar olduklarını dil, etnoloji, mitoloji ve arkeoloji bilimlerinin verileriyle
ispatladıklarını belirterek, bu bilim insanlarının bulgularını da özetlemektedir.
Prof. Anatole A. Klyosov’ da “Overview Of Turkish
Genetics, 2010-2012” isimli makaleler serisinde,
günümüze kadar İskitler konusunda tarihçiler
arasında yaşanan görüş farklılıklarını özetleyerek,
gen bilimi incelemeleri sonucunda; İskitlerin hem
göçebe hem de yerleşik olduklarını, hem Türk dili
hem de Aryan dili konuştuklarını, Türk dili
konuşanların (R1b) ata-geni taşıdıkları, Aryan’ların
(R1a) ata-geni taşıyan Altay-Sibirya orijinli çok
önceleri Türkçe konuşan halklar olduğunu, bunların
yanında G, Q, N ata-genleri taşıyan halkların da
bulunduğunu, bunların Q ve N ata-genlerini
taşıyanlarının da (R1b) ata-geni taşıyanlarla birlikte
Türk dili konuştuklarını, G ata-geni taşıyanların
sadece İran Platolarında olup, o tarihlerde henüz
Aryan’ların o bölgeye ulaşmamış olmaları nedeniyle
dillerinin Hint-Avrupa (Aryan) dili haline henüz
gelmediğini belirtmektedir.
Prof. A. Klyosov; şimdiye kadar bazı yazarların,
İskitlerin göçebe oldukları ve Altay dağlarına kadar
ulaşan bu insanların Kafkas tipine sahip olduklarını
ve de Hint-Avrupa (Aryan) dili konuştuklarını
yazdıklarını, neden buna ihtiyaç duyduklarını
anlamanın çok güç olduğunu, Altay dağlarında
buldukları İskitler dönemine ait Kafkas fenotipine
sahip bu insanların İskit olduğuna nasıl karar
verdikleri, İskit oldukları varsayılsa bile Hint-Avrupa
dili konuştuklarına nasıl hükmettikleri konusunun pop-genetikçilik örneği olduğunu
yazmaktadır.
İskitler/Sakalar hakkında arkeolojik, etnolojik ve dil verilerini analiz ederek yazdığı
[İskitler (Sakalar) Ankara, 1993] isimli eserinde, Prof. M. Zakiev’in ifadesiyle,
“İskitlerin/Sakaların Türk dili konuştuklarını tartışılamaz biçimde kanıtlayan” Prof.
Dr. İlhami Durmuş, “İskitlerin Kimliği” makalesinde de; İskitlerin Ural-Altay kavmi
olduğu hususunda 20. yüzyılda da çalışmalar yapıldığını, bunların başında E. H.
Minns isminin gelmekte olduğunu, bu tanınmış bilim adamının yazılı kaynakları ve
çok sayıda arkeolojik malzemeyi değerlendirerek, onların Ural-Altay kavmine
mensup olduğunu kabul ettiğini, İskitler'in Türklüğünü kabul eden bilim adamları
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arasında O. Franke, E. Meyer, G. W. B. Huntingford, W. Ruben, H. H. Von der
Osten gibi bilim adamlarının sayılabileceğini, İskitler'in Ural-Altay kavmi olduğunu
kabul eden ve bu konuda görüşlerini belirten Türk bilim adamlarının da olduğunu,
bunlar arasında S. Maksudi Arsal, Şemsettin Günaltay, Z. Velidi Togan, M.
Fahrettin Kırzıoğlu, Mihail Guboğlu, M. Taner Tarhan, Bahaeddin Ögel, Mirali
Seyidof, Yılmaz Öztuna ve Salim Koca’nın bulunduğunu belirtmektedir.
Günümüz batılı tarihçileri de, İskitler’in kökeni ve konuştuğu dil konusuna
değinmeden arkeolojik çerçevede konuyu ele almakta ve isimlendirmesiyle bile çok
şey ifade edecek biçimde, İskit kültürünü “İskit-Sibirya Kültürü” çerçevesinde
incelemektedirler.
Not: Kimmerler ve İskitlerin Anadolu’ya geçişlerinin, Antik Yunanlıların Kırım sahillerinde
koloniler kurmaya başladıkları dönemle çakıştığı görülmekte, bu süreç sonunda da,
birbiriyle sürekli savaş halinde olan Anadolu’nun Sümer-Mezopotamya kabilelerine
dayanan antik Anadolu Devletleri döneminin sona erdiği ve tüm Anadolu’nun hâkimiyetinin
antik Yunan Devletlerinden Lidyalıların eline geçmesiyle sonuçlandığı dikkat çekmektedir.
Kimmerler bölümünde Yunan ve Etrüsk Vazoları üzerindeki Kimmer tasvirleri, Kimmerlerin
antik Yunan ve Etrüsk coğrafyalarına ulaştıklarının anlaşılmasını sağladığı gibi, Almanya’da
Sak-sonya eyaleti ile İngilizlerin Anglo-Sakson olarak anılmaları da, İskitlerin/Sakaların
Almanya ve İngiltere’ye ulaştıklarını göstermektedir.
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TAURLAR
Stratejik bir coğrafi biçime sahip olduğu görülen Kırım Yarımadasının ilk yerlileri
kabul edilen Taur’lar, Kırım Kerç bölgesinden başlayıp Romanya Danube bölgesine
kadar uzanan Kırım dağlarında yaşamışlardır. Antik çağda ‘Taurica’, ‘Tauris’ ya da
‘Tauric peninsula’ olarak bilinen yarımadaya adlarını vermişlerdir.

Milattan Önce 700 yıllarından itibaren Kırım yarımadasının Kefe, Kerç ve Balaklava
sahillerinde Antik Yunan yerleşimleri başlamış, bu yerleşimler MÖ 100 yıllarında
Roma İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir. Bu sürecin başlamasından
itibaren de, Taur ve Trakların Balkanlara, Kimmer ve İskitlerin Kafkasya üzerinden
Anadolu’ya, nihayetinde Hunların Avrupa’ya ilerlemelerine yol açtığı görülmektedir.
MÖ 64 - MS 24 yılları arasında yaşamış Strabon isimli tarihçi ve coğrafyacı
tarafından yazılan 17 ciltlik “Strabo Geographica” adlı doküman da, Taurların bir
İskit (Saka) kabilesi olduğu yazılıdır. [Latyshev V.V. 1893, 122]
Türkolog Prof. M.Zakiev “Origin of Türks and Tatars, 2002” adlı eserinde; Taurların
İskit/Saka Birliğinin bir parçası olduğunu, İskitlerin, Pers Hükümdarı Darius’un
saldırılarını püskürtmek için Taur, Agathyrs (Ağaç-eri), Neuri, Androphag,
Melanhlen, Gelon (Gilaki/Gilan), Budin ve Sauromat (Sarmat) liderleriyle bir
toplantı yaptığının Herodot tarihinde [Herodotus, 1972, B. 4, 102] yer aldığını
belirterek, Taurların küçük bir topluluk olmadığını, yine Herodot’a göre Kırım Kerç
bölgesinden başlayıp Romanya Danube bölgesine kadar uzanan dağlık bölgede
yaşadıklarını [Herodotus, 1972, IV, 99] belirtmektedir.
Prof. M.Zakiev, en eski Türkçe’de ve Türkçe’nin bugünkü Kıpçakça kolunda “Tau”
kelimesinin “Dağ” , “Tau-er“ deyiminin ise “Dağ Eri –Dağ Halkı” anlamına geldiğini,
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her ikisi de “antik Türk” olan Itil (İdil-Volga) Bulgarları ve Kırım’lı Taurlara sonraları
Tatar isminin verildiğini söylemektedir.
İskitler zamanını Perslere bağlayan geleneksel tarihçilerin Taur (Tagar, Togar,
Tochar, Tokar, Dogarma) adlandırmalarını da İran dili ile ilişkilendirme çabalarının
başarısız olduğunu, bu isimlendirmelerin fonetik olarak “Tau” kök kelimesi ile
ilişkisinin berrak olduğunu açıklamaktadır.
Tokar’ların kimliği konusunda, İran dilleri üzerinde Doktora derecesi olan Walter
Bruno Henning, 1938 yılında yazdığı “Tokhars and Türks - Argi and the Tokharians,”
isimli makalesinde özetle; “Tokhar ~ Tau-ar = Dağ halkı anlamına gelmekte olup,
Turfan ve Karaşar bölgesinde yaşamışlar, Hun ve Göktürk Devletlerinin üyesi
olarak anılmışlar, Subar ve Ases’lerle birlikte Baktria bölgesinde adları geçmiş,
Ttaugara, Ottokars ~ As-Tokhars, Düger ve Tuhsi isimleriyle adlandırılmışlardır”
demektedir. [W.B. Henning, Tokhars and Türks - Argi and the Tokharians, 1938]
Hasan Mamay, “Alans in Pyrenees” makalesinde Rusların Kuzey Osetya olarak
adlandırdıkları Digorya’nın da aslında Toksi=Tokar=Düger olan Türk etnik isminin
Adıge dilinde söylenişi olduğunu açıklamaktadır.
Togar (Tochar/Tokar) ların Türk olduğunun Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t
Türk eserinde de yer aldığını belirten Zakiev’e göre; Etimoloji bilimi açısından,
Hristiyanlık ve Musevilikle ilgili kutsal kitaplarda geçen “Togar” (Togarmaİbranicede ‘ma’ çoğul ekidir) ve İskit kabilesi “Taur” isimlendirmeleri ile “Tokar”
isimlendirmesi çok yakın bağlantılıdır. Önceleri Batı Göktürklerin bölgedeki budun
beyliği daha sonra güçlü bir Kağanlık olarak 500 yıl civarında Kafkasya ve
Karadeniz stepleri bölgesinde hüküm süren, Kırımdaki varlığı ise Hazariye ismiyle
küçük bir Hanlık olarak MS 1.100 yıllarına kadar devam eden, kendilerini
“Togarma” nın 10 oğlundan yedincisi olarak adlandıran Hazarlar ile Taurların
ilişkisi, aynı zamanda, Türklerin bu bölgede antik çağlardan beri var olduklarını
göstermektedir.
Taurlar Anadolu’da da yaşamışlardır. Antik Yunanlılara göre, Taurus (Toros)
dağlarında Taur’lar yaşamakta ve bu dağları Taur Dağları (Taurus Mountains, Toros
Dağları) olarak adlandırmaktadırlar [Piyankov I.V. 1997, 283].
Türkolog Prof. M.Zakiev, Taurların Anadolu’ya da geçtikleri ve Toros dağlarına
(Taurus Mountains) isimlerini verdiklerinden hareketle Truvalıların (Trojans) Türk
olduğunu ileri süren İbrahim Kafesoğlu ve diğer Türkologların iddialarının
doğrulanmasının titiz çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini belirtmekte, yeni
araştırmalar sonucunda eski antik çağda, Anadolu, Ortadoğu, Kafkaslar, KafkasKaradeniz stepleri ve İdil bölgesi, Batı Sibirya ve Orta Asya hatta Batı Avrupa’da
Türkçe konuşulan alanlar bulunduğunun anlaşılmış olması nedeniyle Truvalıların da
Türk olma ihtimalinin bulunduğunu yazmaktadır.
Not; Gürcü alfabesinde (G) harfinin Grek olarak okunması gibi, Yunan alfabesinde de (T)
harfi “Tau”, İbrani ve Fenike alfabelerinde “Tav” olarak okunmaktadır. Yunanca Dağ ise
“βουνό” dur. Ermeni alfabesinde (B) harfi “Ben”, (M) harfi de “Men” olarak okunmakta,
Ermeni dilinde Türkçe “Ben” öznesinin karşılığı ise “Yes” tir. İleriki bölümlerde yeri geldikçe
değinileceği gibi, halklar arasındaki karışmanın, karşılıklı etkileşimin ve Türklerin bu
coğrafyalardaki tarihinin Sümerler devrine dayandığını da göstermektedir.
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TRAKLAR
Romanya Danube bölgesi ile Trakya arasındaki Balkan coğrafyasında MÖ 6 ve 3
yüzyıllar arasında etkili olan Trakların (Thracians) yarı yerleşik bir halk oldukları,
arkalarında yazılı bir kaynak bırakmadıkları belirtilmektedir.
Buna rağmen Trakların Hint-Avrupa dilinin Satem grubuna giren bir dil
konuştuklarını iddia edenlere rastlanmakta, hatta bir taraftan mezar kültürü
olduğunu belirttikleri Trakların, diğer taraftan ta ölülerini yaktıklarının bile iddia
edildiği makaleler yazıldığı görülmektedir. Bilindiği gibi, ölülerini yakma kültürü
Hint Kültürü olup, Hint-Avrupa dili Satem grubuna da Fars, Ermeni ve Hintliler gibi
halkların konuştuğu Hint-İrani diller girmekte, yakılan ölüler için mezar da
yapılmamaktadır.
Yine, tüm Altay-Sibirya kavimleri gibi Mezar Kültürüne sahip oldukları görülen
Trakların mezar kapılarının güneş ve yıldız hareketleri ile ilişkisi olduğu belirtilerek
Trakların Güneş tanrısına inandıkları iddiasının ileri sürüldüğü de görülmektedir.
Hatta bir yandan Trakların bu bölgedeki tarihlerinin MÖ 1.000-2.000 yıllarına kadar
gittiği belirtilirken, diğer yandan da, ilk Pers (Achaemenian) İmparatorluğunun MÖ
539 yılında kurulmasına rağmen, Trakların bu bölgeye Pers istilası zamanında
yerleştiklerine dair anlatımlara bile rastlanmaktadır. Ancak Pers İmparatorluğunun
sınırlarının o dönemde Heredot’un belirttiği gibi Trakların yaşadığı (Danube
nehrinin Karadeniz kıyılarını) kapsamadığı da bilinmektedir.

Buna benzer sürekli değişen kurgulara dayanan Hint-İrani dayatmalarla tarihin
anlaşılamayacağı da görülmektedir. Traklarla ilgili tarihi verileri antik kaynaklara
dayanarak açıklamak gerekmektedir:


Heredot, Trakların Danube nehrinin Karadeniz kıyıları bölümünde, Taurların
da Danube dağlık bölgesinde yaşadıklarını yazmıştır. [Herodotus, 4, 93]
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Balkan Coğrafyasında yaşayan İskandinav-Avrupa ve Kuzey Afrika kökenli
halklarda rastlanmayan ancak tüm Altay-Sibirya kavimleri gibi Traklar’da
da, At kültürünün çok önemli olduğu görülmektedir.



Yine, Trakların en önemli mitolojileri, Hint-İrani halkların hiç hazzetmediği
Kurt Mitolojisidir. MS 4 yy. da Dacia Piskoposu Nicetas da Trak kabilelerinden
Bessi’leri “Dağ Kurtları” olarak adlandırmıştır.



Kurt Mitolojisini Avrupa’da uzun yüzyıllar yaşatan halklardan olan Trak
kabileleri Get (Getea) ve Daklar (Dacian) Heredot tarafından da Trakların en
savaşçı kolu olarak tanımlanmıştır.



Ortodoks kiliselerinde Kurt başlı insanların haç taşıdığı gravürlerle Dakların
(Dacian) Hristiyanlaştırılmaları sağlanabilmiştir. (Bakınız: ”Göktürkler”
bölümü)



Yine Trakların en önemli özelliklerinden biri olarak belirtilen Megaliths ve
Dolmen kültürü de, Sibirya’dan Amerika Kıtası Yerlilerine, Ortadoğu’dan
İngiliz adalarına kadar Altay-Sibirya halklarının göç ettikleri tüm
coğrafyalarda yaygın bir şekilde rastlanan karakteristik bir özelliktir.
(Bakınız: Google Görseller; Gornaya Shoria; Dolmen)



Trakların nesillerinin günümüzde de yaşadığı Balkan Coğrafyasında yapılan
gen araştırmaları da; Balkan halklarının Altay-Sibirya (R1), Kuzey Afrika
(E1b1) ve İskandinav-Orta Avrupa (I2) Y-Haplogrupları taşıyan halkların
çeşitli oranlarda karışmasından oluşan halklar olduklarını göstermiştir.



Balkan halklarının ve Pro Hint-Avrupa dilinin ortaya çıkış süreci de, Prof.
Anatole A. Klyosov tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. (Bakınız: “Gen
Bilimine göre Türkler” bölümü)

Trak isminin kökeni konusunda da;


Pomponius Mela’nın 1.yy başlarında Azak Denizinin kuzeyini ‘Turkae’ olarak
adlandırdığı,
[C.Beckwith-2009 “Empires of the silk Road“] [K.Czegledy-1983 “From east to
West“] [P.Golden-1992 “Introduction to the history of the Turkic people“]



Bu bölgedeki kabilelerin “Tyrkae” olarak telaffuz edilen “Türk” olduğunun
MS 77 yılında yazılan “History of Pliny the Elder” de de yer aldığı
belirtilmektedir.

[C.Beckwith-2009 s.115] [D.Sinor-1990 “Cambridge History of Early Inner Asia“
s.285]

Söz konusu Antik çağ kaynakları ve tarihçilerinin anlattıklarından, Trak kabilelerinin
de, çağdaşları ve komşuları olan Taurlar gibi Kafkas-Karadeniz stepleri üzerinden
Balkanlara gelen Hunlar, Avarlar, Bulgar Türkleri, Oğuzlar, Peçenekler-Boşnaklar,
Kıpçak-Kumanlar gibi klasik Devlet örgütlenmesi yerine gerektiğinde birlikler kuran
bir toplumsal ve siyasal örgütlenme anlayışına sahip olduklarını da göstermektedir.
Türkolog Prof. M. Zakiev, Thrac/Trak isminin de Türk ismi gibi “Dağ Halkı” anlamına
gelen “Tau-er”-“Tu-erk” köküyle ilişkili olarak ortaya çıktığı görüşündedir.
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SARMATLAR
Sarmatlar, Aral steplerinde ortaya çıkmış, İskit/Saka Konfederasyonunun bir
bileşeni olarak İskitlerle işbirliği içinde 400 yıl yaşamış bir halktır.
“Sarmat”ların Ogur kabilelerinden “Saragur” + “Meot”larla alakalı bir halk oldukları
görülmekte; Türkolog Prof. M. Zakiev’de, tarihi kayıtlarda MS 1.yy’da İskitya’nın,
Sarmatya olarak, bu topraklarda yaşayan İskit (Saka) halklarının da Sarmatlar
olarak anılmaya başladığını belirtmektedir.
Sarmatlar’ın, MÖ 500 yılları civarında yaşamış olan Herodot zamanında ‘Sauromat’
olarak anıldıklarını, çeşitli kabilelerden oluştukları ve bunların arasında en
önemlilerinin Türk dili konuşan halklar olan Roxalans (Roks-alanlar=Uraksi
Alan=Çiftçi Alan), Alanlar, Siraklar (Sarı+Ak Alan), Aorlar (Avarlar), Yazular
(Oğuzlar) ve Meotlar olduğunu, Doğu Sarmatlarının Orta Asya Devletleriyle
özellikle Türkistan bölgesindeki Subar ve Ases boylarının oluşturduğu Harzemlilerle
(Huarases/Horasmians) yakın ilişkileri bulunduğunu eklemektedir.
Prof. M. Zakiev, İskit ve Sarmatlar’ın çok dilli bir yapıları olduğunu, ancak çok
önemli bir oranın Türk dili konuşan halklardan oluştuğunu, Sarmat ismi
analizlerinin de “Sarı” kelimesine dayandığını, antik zaman halklarının başka
halkları bu şekilde renklerine göre adlandırmasının sık görülen bir olgu olduğunu,
bu nedenle Herodot tarafından da “Sauromat” olarak bahsedilen Sarmatlar’ın
isminin Türk diline dayandığını, Herodot’un da “Sauromat”ların İskit dilinde
konuştuklarını yazdığını [Herodot 4-paragraf 117], ancak bunun üzerinde hiç
durulmadığını belirtmektedir.
Sarmatlar’a herhangi bir sebep-sonuç ilişkisi olmaksızın; Çar Petro zamanında
Slavların nereden geldiği sorusuna cevap olarak Slav denildiğini, 18.yy’da Slav,
Türk ve Almanlardan oluştuğunun ileri sürüldüğünü, daha sonra İskitlerin Fin,
Sarmatların Slav olduğu fikrinin ortaya çıktığını, 19.yy’da İskitlerin Türk
boylarından oluştuğunun kabul edildiğini, daha sonraları ise İrani dil konuşan
halklardan, özellikle Oset dili konuşan halklardan oluştuğunun ileri sürüldüğünü,
ancak İrani dilleri çok iyi tanıyan antik çağdaşları Asuri, Çin, Yunan ve hatta İran
kayıtlarında buna yönelik bir kayda rastlanmadığını, eğer İskitler, Sarmatlar ve
Alanlar, Osetik halklar ise tüm Avrasya’ya yayılan biçimde Osetik yer isimlerinin ve
en azından bazı muhkem bölgelerde Oset topluluklarının kalması gerektiği
açıklamalarını yapan M. Zakiev, en sonunda günümüzde İskitlerin Sarmat,
Sarmatlar’ın Alan, Hun, Avar, Hazar, Bulgar, Kuman, Kıpçak, Oğuz olduğu
noktasına gelindiğini belirtmektedir.
Roman K. Kovalev, aynı noktaya işaret etmekte; İonya’lılar, Greek’ler,
Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslıların başka isimlerle anılmasına rağmen aynı
dili konuşan halklar tarafından kuruldukları ve devamlılıkları kabul ediliyorsa,
Türklerin kurduğu Devletlerde de aynı durumun kabul edilmesi gerektiğini
belirtmektedir ["Huns" Encyclopedia of Russian History, 2004]:
Türk adının da yazılı kaynaklarda MS 6.yy’dan çok önce yer aldığını, daha 1.yy
başlarında Pomponius Mela’nın Azak Denizinin kuzeyini ‘Turkae’ olarak
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adlandırdığını [C.Beckwith-2009 “Empires of the Silk Road“] [K.Czegledy-1983 “From
east to West“] [P.Golden-1992 “Introduction to the history of the Turkic people“];

Bu bölgedeki kabilelerin “Tyrkae” olarak telaffuz edilen “Türk” olduğunun MS 77
yılında yazılan “History of Pliny the Elder” de de yer aldığını [C.Beckwith-2009 s.115]
[D.Sinor-1990 “Cambridge History of Early Inner Asia“ s.285];

Azgar Mukhamadiev’in, Klasik antik çağda Sarmatların yakın ilişkisi olduğu
belirtilen Orta Asya coğrafyasında sıfat olarak ‘Devlet’ anlamına gelen, üzerinde
‘Türk’ adı yazılı para basıldığını açıkladığını [Problems of Linguoethnohistory of the
Tatar people, Kazan 1995];

MS 2. yy’da yaşamış Yunan Tarihçi Ptolemy’nin, Karpat dağlarında Akathyr
(Agathyrs= Ağaç-eri) boyunun, aşağısındaki bölgede Avrupa Sarmatlarının yer
aldığını, bugünkü Moldova bölgesinde de Aseslerin yanında da Hunların, Don nehri
civarında Savar’ların yaşadığını yazdığını açıklayan Roman K. Kovalev;
Tüm bunların MS 6. yy’dan önce Türklerin tarih sahnesinde olmadığı iddialarının
boş iddialardan ibaret olduğunu gösterdiğini, Türklerin Kafkas-Karadeniz
steplerinde bulunmasının aynı zamanda Orta Asya’da bulunmalarıyla çelişmediğini,
Çin ve Hint kaynaklarının da “Türklerin o bölgede de çok eski zamanlardan beri
bulunduklarını” yazdıklarını belirtmektedir.
Sarmatlar anlatımında ‘Sarmatizm’ konusuna da değinilmelidir. 18.yy’da ortaya
çıkan Sarmatizm görüşünü savunan Polonyalılar kendi soylarının, İskandinav
halklarına değil Sarmatlar’a dayandığını, Sarmatların da Slav ve Fin-Ugric
halklarından meydana geldiğine inanmaktaydı.
Günümüz Polonya halkının Y-Haplogrup yapısı da araştırılmış ve %70 oranında
Altay-Sibirya (R1a), %3 oranında (N) Ural-Kuzey Sibirya ve %17-18 oranında (I)
Avrupa-İskandinav Y-Haplogrup taşıdıkları tespit edilmiştir.
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ALANLAR
Çin kayıtlarına göre, MÖ 250 yılında 24 boydan oluşan Hunlar, MÖ 300 yıllarında
ise sadece 4 boydan müteşekkil olup, bunlardan biri de Alanlardır.
“…Alanların Orta Asya’dan göç ettiği gerek maddi kültür gerekse Çin kaynaklarıyla
sabittir. Aral steplerini işgal eden ve bu bölgeye Alania adını veren Alanlar
Kangarlara bağlanmıştır. Böylece MÖ 1.yy’da Usun’ların (Wusun) katılımı ile gücü
artan Kangarların etki alanı da Volga ve Ural steplerine ulaşmıştır...” [B. Zhivkov,
Khazaria in the Ninth and Tenth Centuries, 2015]

Prof. M. Zakiev, tarih içinde tüm faaliyetleri ‘Ases’lerle birlikte anılan Alanların “As”
kabilelerinden biri olduğunu, sosyal, ekonomik ve manevi ilişki ve başarılarından
dolayı Alan isminin diğer kabileler tarafından da benimsenmesiyle Alanların tarih
içinde önemli ve hak ettiği bir yer kazandığını belirtmektedir.
Tarih içinde tüm faaliyetleri ‘Ases’lerle birlikte anılan Alanların “As” kabilelerinden
biri olduğunu belirten Prof. M. Zakiev, As, Ases ve Alanlar konusundaki
açıklamalarını çeşitli kaynaklara atıfta bulunarak şöyle sürdürmektedir:
Kaşgarlı Mahmut, Az Kişi kabilesinin Türk kabileleri olan Alan ve Kasa [Bartold V.V.
1973, 109] kabileleriyle yan yana yaşadıklarını belirtmiştir.
Al Biruni (MS 973-1050), Ases ve Alanların dilinin Harzem ve Peçeneklerin dilini
andırdığını [Klyashtorny S.G. 1964, 174-175] yazmıştır.
Prof. M. Zakiev, As (Yas, Az, Us, Uz) sözcüğünün birçok Türk boyu adının kökünü
oluşturduğunu, Burtas, Yazır, Yasır, Oğuz, Taulas, Suas, Suases örneklerini
vererek açıklamakta, Taulas’ın aynı zamanda Hazar ülkesinde bir dağ olduğunu
[Bartold V.V. 1973, 541, 544] belirtmektedir.
As sözcüğü, er/ir/ar/ur sözcüğü gibi Türk dili konuşan boyların isimlendirmesinde
çok yaygın olarak kullanılmış, bu nedenle Batı Avrupalılar doğu insanlarını As
kelimesi ile tanımlamış, İskandinav mitolojisinde de ‘Ases’ ana grup tanrılarını
oluşturmuş ve ‘Ases’in Asya’dan geldiği [Myths of the peoples of the world, 1980, 120]
belirtilmiştir. [Zakiev M. 2002]
Asana klanın birinci parçası da “As” ikinci parçası da “Ana”dır. Göktürk yazıtlarında
da ‘Ases’ler Türk kabilesi olarak yazılıdır. ‘Ases’lerin, Türgeşlerin [Bartold V.V. 1968,
204] ve Kırgızların [Bartold V.V. 1963, 492] bir kolu olduğu belirtilmiştir.
V.A. Kuznetsov’un, Alanların kendilerine “Irons”, Bizanslıların “Alans” Gürcülerin
“Osy”, Rusların “Yases” dediklerinden başlayarak İrani dil konuştukları ve Kuzey
Kafkasya’nın merkezinde “Alania” adında bir birlik oluşturduklarını ileri sürdüğünü
belirten Prof. M. Zakiev, Kuznetsov’un ilk cümlesinde Alanların kendilerine “Irons”
dediğini belirterek gerçeklerden bağını kopardığını, Alanların kendilerine hiçbir
zaman “Irons” demediğini, kendilerine “Irons” diyenlerin “Osetler” olduğunu,
“Alano-Ossetian” kavramını ve bunların “Oset” dilini konuştuğunu savunanların
baştan yanılgıya düştüklerini belirtmektedir. [Zakiev M. 2002]
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“Alania” konusunda ise, V.A. Kuznetsov’un söz ettiği Alania’nın Hazar Devletinin
bir parçası olduğunu, 9 ve 10. yüzyıllarda feodal devlet haline geldiğini, 10 yüzyılda
Hazar Devletinin Bizans ile ilişkilerinde öne çıktığını ve Hristiyanlığın Alania’ya
nüfuz ettiğini açıklamaktadır. [Zakiev M. 2002]
Alan-Ases’lerin, Oset dili konuştuğu fikrinin İskit, Sarmat ve Alanların aynı dili
konuştuğu fikri üzerine bina edilmeye çalışıldığını, İskit ve Sarmatların birçok
kavimden oluşan ve çok dilli bir yapısı olmasına rağmen ana gövdelerini Türk dili
konuşan halkların oluşturduğunu, bunların içinde Slav dili ile Ural dili konuşanların
da yer aldığını, ancak İrani dil konuşanların bulunmadığını belirten Prof. M. Zakiev,
Antik kaynaklar üzerinde inceleme yapan birçok bilim insanının, Alanların ataları
Sarmatlar ve İskitler gibi Türk dili konuştukları sonucuna vardıklarını
açıklamaktadır;


11yy “Zelenchuk epitaph” isimli Yunan harfli taş oyma mezar yazıtının,
V.I.Abaev [Abaev V.I. 1949, 262] tarafından ve daha sonra Miziev’in [Miziev
I.M. 1986, 111-116] Oset dilinde okuma çabalarından anlamsız bir sonuç
çıktığını, Karaçay-Balkar dilinde okunması sonucunda [Laipanov K.T. Miziev
I.M. 1993] bütün kelimelerin Türkçe olduğunun görüldüğünü ve Alanların
İrani dil konuştuğuna delil olarak gösterilen “Zelenchuk epitaph” konusunun
çözümlendiğini;



Alanlar döneminin Bizans yazarlarından ‘Ioan Tsets’ (1110-1180) tarafından
yazılan Vatikan Kütüphanesinde bulunan yazı konusunda da aynı sonuca
ulaşıldığını;



Yunan kaynaklarının ardından Macar Ü.Nemeth’in "Listing of words in the
language of Yases, the Hungarian Alans"
kitabındaki Yases’in “Ases”ler
olduğunu ve ilgili tartışmaları uzun uzun açıklayarak Alanların Oset-İrani dili
konuştuğu iddialarının son bulduğunu;



4. yüzyıl Roma’lı tarihçi ‘Ammianus Marcellinus’un da Alanları, her şeyleriyle
Hun ancak yaşam biçimleri ve üslupları daha yumuşak diyerek tanımladığını;
[Ammianus Marcellinus, 1908, Issue 3, 242]



MS 70’li yıllarda yazılan [History of the Judean war by Josephus Flavius]
ismindeki eski Rus dilindeki belgede de, Alanların Yases olarak ve
Kuman’larla akraba dile sahip olduğunun belirtildiğini [Meschersky N.A. 1958,
454], bunların yanında antik tarihçilerin Alanları devamlı olarak Hun, Hazar,
Sabir ve Bulgar gibi Türk dili konuşan halklarla birlikte andıklarını
eklemektedir.

M.
Zakiev,
Udmurt’ların
mitolojik
kahramanlarını
Alan-Hazar
olarak
adlandırdıklarını ve onların “KuIirk” halkından olduğunu söylediklerini
belirtmektedir. Kuman Türklerinde olduğu gibi, ‘Ku’ beyaz anlamına, Ku-Iirk (KuYirk) “Beyaz Yörük” anlamına gelmektedir.
Günümüzde, Karaçay-Balkar Türklerinin kendilerini ‘Alan’, Adıgelerin kendilerini
‘Adıga’, Gürcülerin kendilerini ‘Sakartvelo’, Osetlerin kendilerini ‘Iron’, Yakutların
kendilerini ‘Saha’ olarak adlandırdığını, Mengrel’lerin Karaçayları Alan, Osetlerin
Balkarları Asias olarak [Habichev M.A. 1977, 75] Osetlerin Çeçenleri Tsetsenag,
Inguşları Mdkdl, Nogayları Nogaysag olarak adlandırdıklarını [Miller Vs. 1886, 7]
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açıklayan M. Zakiev, Miller’in Osetlerin kendi topraklarını da Asiag olarak
adlandırmaları nedeniyle atalarının bir kısmının Alanlar olduğunu düşünmek için bir
neden olduğunu yazdığını belirtmektedir.
Alanların dili konusundaki çalışmalar, Alanların (Karaçay-Balkarların), MS. 4-5
yy’larda Batı Avrupa’da yerleştikleri bölgelerde de yapılmıştır. Batı Avrupa’da
Alanların yerleştikleri yerlerden en bilinen bölgesi İberik (İspanya, Portekiz)
yarımadasıdır. Karaçay-Balkar araştırmacı Hasan Mamay “Alans in Pyrenees” isimli
makalesinde, bu konuyu etraflıca tartışmakta ve İspanya (83 sözcük), Catalan (76
sözcük) ve Portekiz (28 sözcük) dillerindeki Türkçe (Karaçay-Balkarca) kelimelerin
listesi ile İspanya, Portekiz, Andorra ve Güney Fransa’da 28 toponim (yer, bölge,
kale vb. ismi), Balearic Adaları, Catalania ve Argon’da yer alan 8 toponim ile
Andaluzia’daki 6 toponimin Türkçe (Karaçay-Balkarca) olduğunu göstermektedir.
Hasan Mamay, Alan ve Sarmatların Batı Avrupa’da varlığı konusundaki
çalışmalarını “Alans in the Western Europe“ adlı kitabında toplayan
V.B.Kovalevskaya’nın, Alan ve Sarmatların Batı Avrupa’da varlıklarını gösteren
Türkçe kökenli yüzlerce-hatta binlerce yer ismi tespit etmesi ve kitabında yer
vermesine rağmen halen Alanların İrani dil konuştuğunu ileri sürmeye devam
ettiğini belirtmektedir.
Karaçay-Balkarların Kafkaslardan sürgün (8 Mart 1944) edildikleri zamana kadar
Nart Destanı Karaçay-Balkar, Adıge, Abhaz ve Osetlerin birlikte destanları kabul
edilirken, sürgün sonrası Osetler, Destanın sadece Osetlere ait olduğunu deklare
etmişler ve bu zeminde Osetler, Alanlarla birlikte anılmaya başlamışlardır. [Zakiev
M. 2002]

V. I. Abaev ‘in “Ossetian language and Folklore 1949” kitabı hakkında yazılan “Citations
from the Abaev's book” isimli makalede de; Hint-Avrupa (Aryan) dilleri ile gramer,
fonetik ve morfolojik herhangi bir bağı olmadan bir dilin Hint Avrupa (Aryan) dili
olarak ilan edilebileceğinin düşünülemeyeceğini, ancak Abaev’in bunu yaptığını,
bunun ancak Stalin Rusya’sında yapılabileceğini, nitekim öyle yapılabildiğini,
sayısız insanı kandırdığını, 1944 yılı Kırım ve Kafkas sürgünlerinden sonra Güney
Rusya steplerinden Hint-Avrupa (Aryan) dilinin konuşulması dönemine ara
verenlerin sürülerek bu steplerde Hint-Avrupa (Aryan) dilinin sürekliliğinin
sağlandığı propagandasının Sovyet Bilimler Akademisinin otoriter yayınlarıyla
desteklendiği bir ortamda, İskitlerin ve Sarmatların Hint-Avrupa (Aryan) dili
konuştuğu, Osetlerin Alan olduğu, Osetlerin de Hint-Avrupa (Aryan) dili konuştuğu
propagandasının işlendiği, şaşırtıcı biçimde bunun dünya çapında kabul gördüğü,
%100 Hint-Avrupa (Aryan) dili olmayan, %40 Adıge dili temeli üzerine, %20
Kartvelian (Gürcüce), %20 Türkçe ve %20 İrani kelimelerden oluşan Oset dilinin
kesinlikle eklemeli dil olup, eklemeli dil (agglutinative) ailesine mensup olmasına
rağmen, sorgusuz sualsiz Hint-Avrupa dili (flexitive)
olarak kabul edildiği
belirtilmektedir.
Osetlerin dilini oluşturan diller olan Türkçe, Adıge ve Gürcü dillerinin hangi gruba
girdiğine bakıldığında da, bunların da eklemeli dil (agglutinative) ailesinde sayıldığı
görülmektedir. Hatta İrani dillerin de Hint-Avrupa yerine, Hint-İrani bir dil olarak
adlandırılması gerektiği belirtilmektedir.
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GÖKTÜRKLER
I.Göktürk Kağanlığının kurucusu Bumin Kağan, Kağanlığın Batı bölgesinin
yöneticisi kardeşi İstemi, II Göktürk Kağanlığının kurucuları güçlü lider ve
başkomutan İlteriş ve oğlu Bilge Kağan ile 4 Göktürk Kağanına yabguluk ve
başkomutanlık yapmış Tonyukuk ve yine ünlü başkomutanlardan Kül Tigin
hakkındaki bilgilere, Orhun Yazıtları olarak adlandırılan taş yontma kitabelerden
ulaşılmıştır.
Çin kaynaklarına göre Göktürkler, Hun neslindendir.[Bichurin N.J. 1950; Aristov N.A.
1896, 290]

Hunlar bölümünde anlatıldığı üzere, Prof. M. Zakiev, Hun İmparatorluğunun sona
erdiği fikrine katılmamaktadır. MS 552 yılında Susan/Jujan’ları deviren Hun
neslinden gelen Bumin Kağan, Hun topraklarının yönetimini üstlenmiş, Göktürk
Kağanlığı adı altında Hunlar yeniden Avrasya’nın hâkim gücü olmuştur.
Göktürk Kağanlığı kuruluncaya kadar boy isimlerini kullanan Saka-İskit/Hun
kabileleri olarak anılan Türk dili ailesine giren diller konuşan halklar, I.ve II.
Göktürk Kağanlığı dönemiyle birlikte Türk adını kendi boy isimleriyle birlikte
kullanmaya başlamışlar, İslami Hilafet Devletleri zamanında da Müslüman Araplar
tüm Türk dili konuşan halkları Türk adıyla anmış, 11 yüzyılda da Karahanlı
Türklerinden Kaşgarlı Mahmut "Divan Lügat-it-Türk" adlı eserinde Türk dili
konuşan tüm halkları Türk olarak adlandırmıştır. [Prof. M. Zakiev, 2002]

Hun İmparatorluğunun, Göktürk Kağanlığı adı ile yeniden ortaya çıkması, bir
taraftan Güney ve Kuzey Türklerinin yeniden aynı Devlet çatısı altında toplanmasını
sağlarken, diğer taraftan Göktürklerin baskısıyla da olsa, Kuzey Türklerinde de
hareketlenmeye yol açmış ve Avrupa Hun İmparatorluğunun da 100 yıl sonra
yeniden canlanmasını, Avrupa Hun topraklarının önemli bir kısmında Avar
Kağanlığının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Çeşitli tarihçiler Göktürklerin tarihi ile ilgili anlatımlarını kendi tarih anlayışları
doğrultusunda anlatmaktadır. Örneğin, Göktürk Kağanlığının dağılmasını
müteakiben ortaya çıkan Oğuz Yabgu Devleti nedeniyle o bölgedeki varlıkları üstü
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örtülemez/görünür hale gelen Oğuzların, o bölgeye Altaylardan gelerek 7.yy’dan
itibaren yerleşmeye başladıkları, bir başka deyişle, bütün Türklerin MS 5.yy’dan
sonra ortaya çıktığı hikâyesini destekleyen bir tarihten başlatarak anlatmaktadır.
Hâlbuki Oğuzlar, yazılı tarih zamanlarındaki kayıtlardan bilindiği üzere Kimmer ve
İskitler zamanından beri bu bölgede ve Kafkas-Karadeniz steplerinde
yaşamaktadırlar. Prof. M. Zakiev, tarihi kayıtlarda Sarmatlar’ın, çeşitli kabilelerden
oluştukları ve bunların arasında en önemlilerinden birinin Yazular (Oğuzlar)
olduğunu belirtmektedir. Anatole Klyosov, Ashkenaz Yahudileri kaynaklarının,
İskitleri Ashguzes/Ishguzes olarak adlandırdıklarını, bunların Türkçe karşılıklarının
Az-kişi (As halkı) veya As-guzes (As boyu), Ases anlamına geldiğini belirtmektedir.
Bilindiği üzere genelde az/as/uz boyları Oğuz boylarını ifade etmektedir. Yine,
Galina Shuke “Were the Latvians Türks?” [Daugavpils, 2010, ISBN 978-9984-49-0465] isimli makalesinde, Türklerin MÖ 900 yıllarında Baltık denizi kıyılarına geldiğini
ve Latvia (Letonya) dilinin Türk dili hem de Oğuz Türkçesi temeline sahip olduğunu
50 sayfalık makalesinde dil bilimi yöntemleriyle açıklamaktadır. Hal böyleyken,
Eurocentrist ve Sovyet Rusya tarihçilerinin esas alınması sonucunda, Oğuzların,
Altaylardan gelerek MS 7.yy’dan itibaren Hazar-Aral bölgesine yerleşmeye
başladıklarından bahsedilebilmektedir.
Göktürk Kağanlığının dağılmasıyla da, Kırgız stepleri ve Kuzey Türkistan bölgelerini
kapsayan topraklarda Kimek, Kıpçak ve Kumanlar ile Oğuzların içinde yer aldığı
Kangar Konfederasyonu (MS 659-750), Türkistan’ın doğusundaki topraklarda
Türgeş Kağanlığı (MS 699-766) Kafkas-Karadeniz düzlüklerinde Hazar Kağanlığı
(MS 618-969) ile Büyük Bulgar Devleti (MS 632-655), Güney Türkistan bölgesinde
Karluk Yabgu Devleti (MS 756-940) ve iç Asya’da Uygur Kağanlığı (MS 740-840)
ortaya çıkmıştır. Bu Kağanlık ve Federasyonlara bağlı boyların tümünün, asırlar
boyunca yaşadıkları bu topraklara MS 5.yy’dan sonra geldiklerini iddia etmek
inandırıcı bir tarih anlatımı olmamaktadır.
Sovyet tarihçi Lev Gumilev, Türklerin MS 5. ve 6. Yüzyılda Altay dağları veya Orta
Asya civarında ortaya çıktığı, I ve II Göktürk Kağanlığını kurduktan birkaç asır
sonra kaybolmalarına rağmen, Türk adı ve dilini birçoğu Türk olmayan halklara
miras bıraktıklarını [Gumilev L.N. 1967, 4] ileri sürmektedir. Bu görüşteki tarihçiler,
MS 5. ve 6. yüzyıllarda ortaya çıkan göçebe Göktürklerin, Avrasya coğrafyasındaki
birçok ‘Hint Avrupa dili konuşan uygar halka’ Türk adı ve dilini kabul ettirmelerini
de “Elite Dominance Theory” adını verdikleri teoriyle açıklamaktadırlar. Hâlbuki
tarih aksini söylemekte, göçebelerin her hal ve şartta yerleşik-çiftçi toplumların
içinde asimile olduklarını göstermektedir. Gen araştırmaları da bunu doğrulamakta,
Türklerin Avrasya halkları içinde asimile olmaları-kaynaşmaları sonucunda
günümüz Avrasya halklarının oluştuğunu göstermektedir.
Göktürklerin Kurucu Boyu
Dünyada kurulan her eski uygarlığı Hint-Avrupa (Aryan) uygarlığı addeden bazı
Eurocentristler, Uygur Tarım bölgesindeki Tokar ile Sibirya-Altay bölgesindeki
Pazırık Kültürlerinin Hint-Avrupalılar tarafından oluşturulduğu, Kimmerler-İskitlerSarmatlar-Alanların hatta Hunların Hint-Avrupalılar olduğu biçimindeki iddiaları
yanında, Göktürklerin kurucu kabilesinin de Hint-Avrupalı olduğunu iddia
etmişlerdir.
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Son yıllarda yapılan tarih araştırmaları ile gelişen gen biliminin tarih alanında da
kullanılmaya başlaması sonucunda, bu iddiaların tümünün asılsızlığı ortaya
çıkmıştır.
Gen araştırmaları, Asena/Asana/Asina klanının da, Altay-Sibirya-Türk kökenli
olduklarını göstermiştir. Asena klanı hakkında çeşitli kurguların yer aldığı Wikipedia
“Ashina” sayfasının son nüshalarında (örneğin 27.07.2015 tarihinde sayfa ziyaret
edildiği dönemde) yer almamasına karşın, DNA Analiz bölümünün yer aldığı 26
Eylül 2014 nüshasında “Ashina” neslinin (R1) ata-geni (R1a, subclade Z2123 +,
subbranch Y2632 + Y2633) taşıdıklarının tespit edildiği belirtilmektedir.
Asena klanının (Q1b) Y-DNA Haplogrubu taşıdığını ileri süren kaynaklara da
rastlanmaktadır. Her halükarda Asena klanının Altay-Sibirya-Türk kökenli olduğu
anlaşılmaktadır. Göktürklerin Merkez boyu isminin de “Asena” neslinden “Türkut”
boyu olduğu Orhun Yazıtlarında da yazılıdır.
Göktürklerin Türk olmadığı iddiasında bulunanların “Asana/Asena/Asina” ismini
tartışmaya açtıkları görülmektedir. Böylelikle kendi devletlerine Göktürk ismini
koyan Boy’un aslında Türk olmadığını kanıtlamaya çalışmışlardır.
Asina isminin hiçbir Türk kaynağında yer almadığı ve bu ismi ailenin prensleri
dışında kimsenin bilmediğinden yola çıkarak başlattıkları bu kurgular konusunda,
Japonya Osaka Üniversitesi Antik Türk Tarihi Profesörü Takashı Ōsawa, “A
hypothesis on the etymology of the Old Turkic royal clan name Ašina/Ašinas and the
transformation process in the early Abbasid period” isimli makalesinde;

Göktürklerin Hanedan ailesinin ismi hakkında çeşitli hipotezlerin bulunduğunu,
bunlardan birinin S.G. Klyashtorny tarafından ileri sürülen, Çin formundaki “Asina”
isminin Hint-Avrupa (Aryan) kökenli olduğu hipotezi olduğu, bu hipotezi “Asina”
isminin Çin kaynakları Zhoushu-50 ve Suishu-84 dışında başka herhangi bir Türk
kaynağında yer almamasına dayandırdığını, 1994 yılında ileri sürülen bu iddiadan
sonra 1997 yılında uluslararası bir grubun MS 586 yılına tarihlenen Bugut kitabesi
adı verilen bir yazıtta “Asinas” ismini okuduğunu, yine MS 821 yılına tarihlenen
Karabalgasun kitabesinde “Asinas” ismine rastlandığını, 2006-2008 yıllarında
kendisinin de içinde bulunduğu bir grubun Khör-Asgat (Ike-Askhete) isimli antik
sit alanında Radloff tarafından da yayınlanan bir kitabede “Asinas” isimini
okuduklarını, tüm bunların Klyashtorny’nin teorisinin dayanağının yanlış olduğunu
gösterdiğini,
Bunun yanında, “Notes Additionnelles sur les Tu-Kiue (Turcs) Occidentaux” isimli
makalesinde É. Chavannes’ in; Abbasi Halifesi Mu’taṣim döneminde (MS 833–842)
Türk General “Ašinās al-Turkī” ismine rastlandığını belirttiğini, diğer bir tarihçi P.
B. Golden’ın “Irano-Turcica: The Khazar sacral kingship revisited” isimli yayınında, Arap
kaynaklarında yer alan Asnas, Asinas, Ansa, Saba, Sana, Saya isimlerinin Göktürk
hanedan
ailesi
“Asina/Asinas”
isimlerinin
değişik
formları
olabileceği
açıklamalarında bulunduğunu,
Ašïnas sözcüğünün sonundaki (s/as) ekinin de, eski Türk yazıtlarında rastlanan
Kangaras ve İsbaras sözcüklerinde de kullanıldığı gibi çoğul eki de olabileceğini,
(Not; S.G. Klyashtorny tarafından ileri sürülen, “Asina” isminin Hint-Avrupa kökenli olduğu
biçimindeki hipotezinin dayanağının yanlışlığını gösteririken Takashı Ōsawa’nın da yeni bir
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yanlış ihtimal-hipotez ileri sürdüğü görülmektedir. Şöyle ki; Kangar+as, İsbar+as
sözcüklerinde kullanılan “s/as” ekleri çoğul eki olmayıp, (s, as) ekleri As-ia, As-ya = As’ların
ülkesi” açılımında olduğu gibi “As” anlamında, Asyalı anlamındadır.)

Profesör Takashı Ōsawa devamla; Kendi morfolojik değerlendirmesinin Çin
formunda “A-ši-na” kelimesinin Göktürk aristokratlarının Sogdian alfabesi ve dilini
de kullanmalarından dolayı bu kelimenin İrani dillerin ses uyumuna uymaması
nedeniyle Sogdian ses uyumuna uydurularak “ašinas” olarak yazıldığını,
Çin kaynaklarında, A-ši-na teriminin, Türklerin kadın soyunun ismi olduğunun da
belirtildiğini, bu kapsamda eski Çin kaynaklarında Hunların kadın soyunun da “´âtzie” olarak yer aldığını, bu kelimenin türemiş formlarının *aš / eš, *azhi / *ezhi <
*ašïn / ešin ve *azhïn / *ezhin olduğunu, bunların tümünün de Altay dili karakteri
taşıdığını belirtmektedir.
Bu tür hipotezlerin sürekli bir diğerinin geçersizliğini göstermeleri dışında, birçok
tarihi kaynakta As/Asena/Asana sözcüklerinin Türklerle birlikte anıldığı
görülmektedir. Örneğin;


İskenderiye’de MS 1.yy’da yaşamış bilim adamı ve coğrafyacı Ptolemy, dişi
Kurt’un emzirmesiyle hayatta kalan bir liderin neslinden geldiğine inanan
“As-man” isimli bir halkın Volga/İdil nehrinin doğusunda yaşadığını
yazmaktadır. [Ptolemy VI, 14, 177 CE]



Prof. Anatole A. Klyosov, Ashkenaz Yahudileri kaynaklarının, İskitleri ve
Kimmerleri Ashguzes/Ishguzes olarak adlandırdıklarını, bunların Türkçe
karşılıklarının Az-kişi (As halkı) veya As-guzes (As boyu) anlamına geldiğini
belirtmektedir.



Prof. M. Zakiev, MÖ 1.yy Çin kaynaklarında, Türklerin atalarının isminin
“Asana” olarak belirtildiğini ve bu ata klanın, soylu anlamına gelen Çin’ce
‘guychjun’ kelimesi ile birlikte anıldığını [Süetszun Chjen, 1992. Türkic History,
Pekin, 808 Pp.] açıklamaktadır.



Prof. Zeki Velidi Togan, Timurlenk’ in kabilesi Barulas (Barula-as = Barlas)
kabilesinin de “as” kabilelerinden olduğunu, ‘Barula’nın erdemli anlamına
geldiğini belirtmektedir.



Türklerin Türeyiş Efsanesinin anlatıldığı Tibet kaynaklarında, “Antik
Türklerin atalarının bir komşu kabilenin baskınına uğraması sonucunda 10
yaşında bir çocuğun sağ kaldığı, bir dişi Kurt’un bu çocuğu düşmanlarından
koruduğu ve bir mağarada sakladığı, dişi Kurt’un 10 erkek yavrukurt
doğurduğu, dişi Kurdun kurtardığı çocuğun da, bu Kurt ailesinin ismi olan
“Asena” ismini alarak bu yavrukurtların lideri olduğu” anlatılmaktadır.



Antik çağlarda Türk dili konuşan halkların, Kurt’u iyi bir alamet/işaret olarak
kabul ettiği, Hunlar, Göktürkler, Uygurların ‘Kurt’u bir amblem olarak
kullandığı, Oğuz Kağan Destanında da ‘Kurt’un yol gösterici/rehber olarak
yer aldığı görülmektedir.

97

Göktürk İsmi ve Gökbayrak
Eski Türkçe’de en çok kullanılan seslerden biri olan “Q” sesi, Türkçe diyalekt ve
şivelerde yerine göre; bazen “K” bazen “Kh ve H” bazen de “G” olarak ifade
edilmekte veya okunmaktadır. Bu nedenle de, Han/Khan/Kaan, Angara/Ankara,
Göktürk/Köktürk telaffuzları veya okumalarının ortaya çıktığı görülmektedir.
Günümüz Oğuz Türkçesinde Gök ve Kök okumaları/telaffuzları net iken, eski
Türkçe dilinde, Gök ve Kök sözcüklerinin söylenişi, ince bir telaffuz farkıyla aynıdır.
Cümle içinde, bu ince telaffuz farkıyla yerine göre kökü anlatmak, yerine göre göğü
anlatmak için kullanılmıştır.
Her şeyin tanrının (Göklerdeki Tengri’nin) eseri olduğuna inandıklarından,
kurdukları Devlete de Göktürk isimini vermişlerdir. Kurt başı amblemli Gök renkli
bayraklarında da; hem eski Türklerdeki Gök Tanrı inancı, hem de Türklerin türeyiş
efsanesi anlatılmakta, hem göğe hem köke atıfta bulunulmaktadır.
“...Gök tanrı inancı dünyanın en eski tek tanrılı inancı olup, bu inanca göre tanrı
göklerde oturmakta, bu nedenle Türk dili konuşan halklar için, Turkuaz (Turquoise)
rengi kutsallığın sembolü ve yaratanın sürekli hatırlatıcısı olarak kabul edilmiştir...”
[H. B. Paksoy, University of Oxford]

Göktürkler dönemi ile birlikte Türk dili konuşan halklar sadece Türk adını değil,
Göktürklerin Gökbayrağını da benimsemişlerdir. Tarih içinde Göktürkler, Hazarlar,
Selçuklular, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Timurlular, İdil-Ural Devleti ve Doğu
Türkistan Cumhuriyeti Devlet bayrağı olarak Gökbayrak kullanmışlardır.
Günümüzde de Gagavuzlar, Uygurlar, Irak Türkmenleri ve Kırımlılar Gökbayrak
kullanmakta, Türkmenistan Turkuaza yakın bir renkte, Azerbaycan, Özbekistan,
Kazakistan, Kabardin–Balkar, Karaçay-Çerkesya, Başkurtistan, Karakalpakistan,
Nahçıvan, Dağlık Altay, Tuva, Yakutistan bayraklarında da gök rengi hâkim renk
konumunda bulunmaktadır.
Türkler için gök rengi yanında Ar-al, Al-tay, Ur-al isimlerinden de görüldüğü gibi,
Al rengi de çok önemlidir. Türk bayraklarının ya al renkli ya gök renkli olması bile
tarihe ışık tutmaktadır. Günümüz Anadolu Türklerinin Al Bayrağının rengi
şehitlerimizin kanını, Hilali Bağımsızlığı, Yıldızı da Şehitlerimizi temsil etmektedir.
Kurt Mitolojisi
Tarih içinde çeşitli Türk boylarının, çeşitli zamanlarda çeşitli coğrafyalarda çok farklı
semboller kullandıkları, bunların içinde bazı boyların güneş sembolü, bazılarının
Aslan, bazılarının Kurt, bazılarının Boğa, Şahin, Kartal, bazılarının ana geçim
kaynakları olan Koyun sembolünü de kullandıkları, hatta her boyun, boylar içindeki
bölüklerin bile ayrı ayrı sembolleri, tuğları olduğu bilinmektedir. Türklerin böyle
konuları günümüzdeki siyasi partilerin kullanmalarındaki veya bir spor kulübü
arması mahiyetinde gördükleri sayısız örnekten anlaşılmaktadır. Bir taraftan da,
bunlara bazı anlamlar yükledikleri de görülmektedir.
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Bu bağlamda, Kurt mitolojisinin, Türklerin Türeyiş Efsanesi yanında Avrasya
tarihinin anlaşılması için önem taşımakta olduğu da görülmektedir. Türk dili
konuşan halkların Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarına yayıldığı ve çeşitli
halkların oluşumuna katkıda bulunduğu gen bilimi araştırmaları ile kanıtlanmıştır.
Türklerin gittikleri coğrafyalara Türeyiş Efsanesine dayanan “Kurt” mitolojisini de
götürdükleri, Türk dili konuşan halkların karışmasıyla oluşan halklarda Kurt
mitolojisinin de hâkim mitolojilerden biri haline geldiği belirtilmektedir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminden bu yana Türk dili konuşan halklarla ilgili
oldukları öne sürülen ve Kurt neslinden geldiklerine inanan Roma’nın kurucu
kabilesi Etrüsklerle ilgili olarak Cristiano Vernesi ve arkadaşlarının MÖ 7.yy ve MÖ
2.yy Etrüsk iskeletleri üzerinde yaptıkları gen incelemeleri sonucunda, [The
Etruscans: A Population-Genetic Study, Am J. Hum. Genet. 2004] Etrüsklerin gen
yapılarının en çok Türklere benzediği
ortaya çıkmıştır.
Avrupa
halklarından
Etrüskler
gibi
Dacian’lar, Celt’ler, Yunanlılar, İngilizler,
İrlandalılar, Fransızlar, Sırplar, Hırvatlar,
Slovaklar, Macarlar, Romenler, Finler,
Kievan Ruslar özellikle İskandinav halkları
Vikingler ve Almanlar için “Kurt” çok önemli
bir mitolojik unsur olmuştur.
Japon
araştırmacılar
tarafından
hazırlanmış
ve
internet
ortamında
yayınlanmış olan “Descended from Wolves:
Wolf Symbolism Around the World” isimli
çalışma ve linkleri yeryüzündeki Kurt
mitolojisinin
yayıldığı
alanları
göstermektedir.
Aşağıdaki paragraflardaki Kurt mitolojisi ile
ilgili özet alıntılar ile yandaki haç taşıyan
Kurt başlı insan gravürün görüntüsü sözü
edilen bu araştırmadan alınmıştır;
…Yunan şehri “Lycopolis” kurtların şehri
anlamına
gelmektedir.
Aynı
şekilde
Almanya-Wolfsburg şehri kurtların şehri,
“Frau” ve “Fraulein” Asena (dişi kurt) anlamındadır. İskandinav, Anglo-Sakson ve
Alman halklarının, Kurtla alakalı olan baş tanrıları “Odin”in neslinden geldiklerine
ilişkin efsaneleri bulunmaktadır. Norveç/Viking “Valhalla” mitolojisi kurt
savaşçılarla ilgilidir. Almanya gibi Fransa’da özellikle Gaul’da kurda dönüşme
efsaneleri bulunmaktadır. İngiltere’de Druid kültürü de bu kapsamdadır. Hitit
dilinde Alman sözcüklerine benzer, ‘daos’ gibi kurtla ilgili sözcükler bulunmaktadır.
Almanlar bu sözcüklerden dolayı bir dönem Alman-Hitit bağını araştırmış, ‘daos’
sözcüğünün Dacian ismiyle alakalı olduğu, Hititlerin Dacian-Celt’lerin bir bölümü
olduğu anlaşılmıştır. Kurt kardeşliği fikri Celt, Dacian, Druid ve Gotlar tarafından
Alman halklarına aktarılmış ve Osmanlılara karşı Avusturya, Macaristan ve
Romanya’nın direnişleri, aralarında kurdukları kurt kardeşliği fikrine dayanmıştır.
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Litvanya’nın başkenti “Vilnus”, Grand Dük Gediminas’ın rüyasında demir bir
Kurt’un uluduğunu gördüğü bölgede inşa edilmiştir.
Hırvatların, bir askerin bir dişi Kurt ile evlenmesi ve iki çocukları olması ile ilgili
efsaneleri vardır. St. Patrick, İrlanda’ya Hristiyanlığı yaymaya gittiğinde büyük bir
topluluğun kendisine karşı kurtlar gibi uluduğunu anlatmaktadır. Hristiyanlıkta
“Koyun” sadakatin sembolü olarak kabul edildikten sonra “Kurt”un şeytanı temsil
ettiğinin kabul edilmeye başlanmasına rağmen, Ortodoks kiliselerinde Kurt başlı
insanların haç taşıdığı gravürlerle bazı halkların (Romanya) Hristiyanlaştırılmaları
sağlanmıştır.
Antik Mısır’da “savaş tanrısı” anlamına gelen, bazı araştırmacılar tarafından ise
Ordunun ilerlemesi için önündeki zorlukları temizleyen bir anlamda Oğuz
Destanında olduğu gibi rehber anlamını taşıdığı belirtilen “Wepwawet” isimli kurt
başlıklı savaşçılar firavunların av arkadaşıdır. “Wepwawet”in oğlu olan “Asyut” da
antik Mısır tanrılarındandır. “Set” adlı tanrının oğlu Çakal ise, ölüme/yeraltı
dünyasına giden yolu açandır. Antik Mısır gravürlerinde “Wepwawet” çiziminin
“beyaz veya boz kürkle” ve askeri kimliğini gösteren elinde taşıdığı askeri bir aletle
çizilerek Çakal çizimlerinden farklılaştırıldığının görüldüğü belirtilmektedir.
Amerika yerlilerinde de Kurt mitolojisinin daha çok Oğuz Kağan destanında olduğu
gibi yol gösterici-rehber anlamında kullanıldığı görülmektedir. Kuzey Amerika
yerlileri için “Sirius” yıldızının ismi “Kurt Yıldızı”dır. Antik Meksika’da insan kurban
etme törenlerinde kurban edilen insanlar, tanrılara giden yolu göstermesi için
(rehber) kurtlarla beraber gömülmüştür. Güney Amerika Peru’da halüsinasyon
etkili maddelerle kurda dönüşme seansları gerçekleştirilmektedir. Alaska yerlilerine
göre de Kurt bir rehberdir. Bazı yerli kabileleri deniz kadını “Nuliayuk”un evinin
Kurtlar tarafından korunduğuna inanmaktadır. Navajo’lar ise Kurt başlığı takmış
cadılardan çok korkarlar.
“Kurt” kavramını antik zamanlardan beri en olumsuz kullanan halk ise İranlılar ve
İran kültür sahasına giren halklardır. Buna rağmen, Gürcistan’a İranlıların yerleşimi
sonrası İran kültürünün etkisiyle olumsuz bir anlam kazandığı görülen “Kurt”un ilk
dönemlerinde Kart ve Svan Gürcüleri için olumsuz anlam taşımadığı
anlaşılmaktadır. Eski İran dilinde “Gorg” sözcüğünün Kurt, “Gorgan” sözcüğünün
Kurtların bölgesi, Gürcü Kralı “Gorgasar”ın Kurt başlı anlamına geldiği, İranlıların
Gürcistan’a verdiği “Gorgan” ve “Gorjestān” isminden yola çıkarak Hristiyanların
Gürcistan’ı “Georgia” olarak isimlendirdiği belirtilmektedir. Svanlar, Kurtların bir
sihir gücüne sahip olduklarına ve bu gücü kullanarak insanları koruduklarına
inanmakta ve Kurtları ailenin bir üyesi olarak kabul etmektedir. Kendisi de bir Svan
olan Saint George’un Kurt Mitolojisini kullanarak Svanları Hristiyanlaştırdığı
belirtilmektedir. Araştırmacılar bütün bunların MS 5.yy’da Gürcistan’da büyük bir
kimlik kargaşası bulunduğunu gösterdiği fikrindedir. Gürcistan’a İranlıların
yerleşimi sonrası “Kurt” isminin yerini, yine Türkçe bir kelime olan “Aslan” ismi
almıştır.
Gürcülerin “Puldu Kaldana” destanında da insana dönüşen Kurtlar, insanlara
hayvan dilini öğreten bir konumda olup, olumlu anlam taşımaktadır. İrani dille
alakalı sayılan dilleri konuşan halklardan “Kurt”a olumsuz anlam yüklemeyen
halklardan birinin de, yolculuğa başlamadan Kurtlara doğru koşmanın iyi şans
getirdiğine inanan, Tacikistan ve Güney-Batı Hazar bölgesi Kürtleri olduğu
görülmektedir.
100

isimli makalede
anlatılanlardan, İslamiyet öncesi veya İslamiyet’in kabulü sonrasında İran kültür
etki sahasına giren Türk dili konuşan halklar için de, Kurt’un olumsuz anlam
kazandığı anlaşılmaktadır. Örneğin bu makalede, İran’daki Gilaki (Gelon)
kabilelerinin “Kurt” sözcüğünü hiç kullanmadığı ve koyunları yediklerini belirtilerek
“Kurt”u İrani sözcük ile Janvar/Canavar olarak adlandırdıkları yer almaktadır. Yine
bu makalede anlatılanlardan, Türk dili konuşan zamanla İrani dil sayılan dilleri
konuşmaya başlayan Pamir halklarının ise, “Kurt” sözcüğünün Türkçe veya İrani
isimlerini bile kullanmadıkları gibi “Kurt”u başka dillerde “lanetlenmiş” anlamına
gelen kelimelerle adlandırdıkları belirtilmektedir.
“Descended from

Wolves:

Wolf

Symbolism

Around the World”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra İngilizler, Atatürk’ün Kurt
Mitolojisini kullandığını belirterek, Cengiz Han’ın Gökkurt neslinden geldiği
inancının kökenini, Tibet rahiplerinden sormuş, Tibet rahipleri de, Cengiz Han’ın
Kurt mitolojisini Türklerden aldığı cevabını bir mektupla İngilizlere bildirmiştir. Söz
konusu mektup internet ortamında yer almaktadır.
Göktürklerde ve Oğuz Destanında Kurt Mitolojisi
Çin kaynaklarında (Book of Zhou), Göktürklerin gök rengi bayraklarında altın
renginde Kurt amblemi olduğu, Göktürklerin dişi bir kurdun doğurduğu on çocuktan
birinin neslinden geldiklerine inanmaları ve bunun unutulmasını istemedikleri için
bayraklarına kurt amblemini koyduklarını söyledikleri yazılıdır.
Çin kaynağının İngilizce tercümesinde Dişi Kurdun rengi İngilizce “Grey” Türkçesi
“Gri, Boz” olarak belirtilmektedir. Bu efsane Kurt’un adı “Bozkurt”tur.

Türeyiş efsanesindeki efsane kurdun on çocuk doğurduğu, bizzat Göktürkler
tarafından on çocuktan birinin Göktürkler olduğu söylendiğine göre, diğer 9 çocuk
ta diğer Türk boylarıdır.
101

Hem Türklerdeki Gök Tanrı inancını hem de türeyiş efsanesini işaret eden Göktürk
isminin ve Göktürklerin Kurt amblemli Gök Bayrağının, o dönemdeki Türkler için
çok şey çağrıştıran bir anlamı olması nedeniyle de dönemin Türk dili konuşan tüm
halkları, bu ismi hemen benimsemiştir.
Yine Çin kaynaklarında, çeşitli Türk boyları birliğinden oluşan Göktürklerin nerede
ortaya çıktıkları konusunda dört bölgeden bahsedilmektedir. Bunlardan birinin de
Kuzey Hunları bölgesi olduğu belirtilmektedir. Kuzey Hunlarının bölgesi de UralAltay bölgesidir.
Eski Çin kaynaklarına göre, Kuzey Hunlarının adı önce “So” halkı iken daha sonra
Kuman, Kırgız, Chu-kshi ve Türk adı altında dört kabileye ayrılmıştır [Aristov N.A.
1896; Zakiev M.Z. 1977].

Oğuz Kağan Destanında “Karluk” boyuna isim verilme bölümünde geçen olaylar şu
şekilde anlatılmaktadır; “Oğuz-Kağan baktı ki, erkek kurt önden gider, Ordunun
öncüleri, Gökkurt'u gözler gider. Görünce Oğuz bunu, ne çok sevinmiş idi, Alaca
aygırını, çabucak binmiş idi. …Bu dağ buzlarla kaplı, çok büyük bir dağ idi, Soğuğun
şiddetinden, başı da ap ag idi.” [Bahaeddin Ögel, Milli Eğitim Bakanlığı - Eğitim Dizisi,
"Türk Mitolojisi - I"] şeklinde olayların anlatımı sürmektedir.
Konumuz açısından önemli kısmı ise, Destanın bu bölümündeki olayların geçtiği
bölgenin buzlarla kaplı dağlardan oluşan bir bölge olması ve Gökkurt’tan söz
edilmesidir. Kısaca, Türk tarihinde “Bozkurtlar” yanında “Gökkurtlar”ın varlığını da
göstermektedir.

Göktürk Kağanlığının MS 552 yılında kuruluşundan Bilge Kağan’ın MS 734 yılında
ölümü sonrasında dağılmaya başladığı dönem, tarihçiler tarafından I. Göktürk
Kağanlığı ve II. Göktürk Kağanlığı olarak iki safhada incelenmektedir.
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I. Göktürk Kağanlığı:
Susan (Jujan) Hanedanlığı döneminde Asya Hun Konfederasyonunun kabile reisleri
arasında yer alan Bumin Kağan, MS 546 yılında Uygur ve Tiele boylarının isyan
hazırlıklarının duyulması üzerine Susan (Jujan) hanedanı tarafından isyanı
bastırmakla görevlendirilmiş, verilen görevi başarıyla tamamlayan / bazı tarihçilere
göre ise isyancı kabilelerin liderlik teklifini kabul ederek isyanı başlatan Bumin
Kağan, Susan (Jujan) hanedanı reisini tahrik etmek için kızını istemiş,
Asana/Asena/Türkut boyunun Hunların demir ve metal işlerini de yapması
nedeniyle “sen benim demircimsin, dengim değilsin” cevabını alması üzerine Susan
(Jujan) hanedanını devirmiştir.
Bumin Kağan, “Kağan” unvanıyla kendisini tanımlamış, Devletin adını da “Göktürk
Kağanlığı” olarak adlandırmıştır. “Kağan (Khan), baba anlamına gelen Türkçe
“Qan” ismi ile alakalıdır.” [Prof. M. Zakiev, 2002]
Hunlar gibi önceki Türk Devletleri, göçebe konfederasyonu olarak adlandırılan,
çekirdeklerinde güçlü bir ailenin yer aldığı kabile reislerinden oluşan bir meclis
tarafından yönetilmekte iken, kabile reisleri meclisinin yetkilerini Kağan’ın
uhdesinde toplayan yeni devlet düzenine, yarı-merkezi devlet sistemine
geçilmiştir. Yine göçebe kabilelere dayanmasına ve uzun yıllar içinde oluşmuş olan
törelerin geçerliliği bulunmasına rağmen kabile reisleri meclisinin yetkileri,
Kağan’ın yetkileri haline getirilmiştir. Ayrıca, devletin bürokratik işlerini yürütmek
üzere Çin’den bu işlerden anlayan insanların getirilmesi bu dönemde başlamış, ipek
yolu tüccarlarının ve bağlı devlet haline getirilen doğuda Mançurya, batıda Baktria
gibi birçok devletin vergilendirilmesi işlemlerinin düzenli bir biçimde yapılması
sağlanmıştır. [New World Encyclopedia]

Kaynak; New World Encyclopedia
Batı Göktürkleri: Koyu kırmızıyla belirtilen alan etki alanını, açık kırmızıyla belirtilen alan
doğrudan Göktürk topraklarını göstermektedir.
Doğu Göktürkleri: Koyu maviyle belirtilen alan etki alanını, açık maviyle belirtilen alan doğrudan
Göktürk topraklarını göstermektedir.

103

Yabgu unvanı verilen Bumin Kağan’ın kardeşi İstemi, Kağanlığın Batı bölgesinin
yönetimiyle görevlendirilmiş, İstemi, Jujan/Susan ailesinin yanlarına sığındığı Ak
Hun Devletine son vermiş, MS 576 yılında Kırım sahillerinde Bizans limanlarına
ambargo uygulamış, ordusu MS 590 yılına kadar Kırım yarımadasında ikamet
etmiştir. Bu bölgede yaşayan Hazar Türkleriyle yakın ilişkiler kurmuş, Hazar
Türkleri Göktürklerin Budun beyi/Uç beyi olmuştur. MS 588 yılında Göktürklere
bağlı Devletlerden Baktria nedeniyle Sasanilerle savaşmıştır.
Doğu cephesindeki Göktürkler ise, “Kore Goguryeo İmparatorluğu” ile dostane
ilişkiler kurarak aralarındaki ticareti geliştirmişler, Kore Mançuryanın güney
bölgesini alırken, Göktürkler MS 581 yılında Kuzey Çin’i vergiye bağlamıştır. [New
World Encyclopedia]

Çin’in vergiye bağlanması üzerine, Bumin Kağan’ın çocukları arasında, Çin
prensesinden doğmuş oğlunun Çin desteğiyle başlattığı iç çatışmalar, MS 581-603
yıllarını kapsayan bir iç savaşa dönüşmüştür. Batı bölgesinin Yabgusu İstemi’nin
ölümü üzerine oğlu Tardu’da kendi Kağanlığını ilan etmiş ve Doğu Göktürklerinin
üzerine yürümüştür. Batı Göktürklerinin de, Doğu Göktürkleri arasında yaşanan iç
savaşa katılmasının Göktürkleri daha da zayıflatması üzerine Çin orduları da savaşa
katılmış ve I. Göktürk Kağanlığı MS 603 yılında sona ermiştir.
I.Göktürk Kağanlığının sona erdiği dönemde Batı Göktürkleri kendi bölgelerindeki
güçlerini korumakta olup, Bizans ile ittifak yaparak MS 628 yılında Sasanilerle
savaşa girmiş ve güneyde günümüzde Uygur Tarım Havzası denilen alana kadar
topraklarını genişletmiş, batı cephesinde de MS 630 yılında Derbent ve Tiflis’i
alarak Trans Kafkasya’yı işgal etmiş, Ermenistan’ı işgale gönderilen Çorpan
Tarkan’ın karşısına çıkan geniş Sasani ordularına karşı ani saldırı ve çekilme savaş
yöntemlerini kullanarak başarılı olmasına rağmen bir saldırı sırasında ölümü
üzerine Göktürkler Kafkasya bölgesinden çekilmişlerdir. [New World Encyclopedia]
Tarkan-Tarhan adı geçmişken milli çorbalarımızdan, Tarkan-Tarhan adlarıyla
alakalı Tarhana/Tarana Çorbasından da bahsetmek gerekmektedir. Merkezinde
Hazar-Aral-Balkaş steplerinin yer aldığı bir tarafta Kafkas-Karadeniz stepleri diğer
tarafta Hindukuş-Tanrı dağları hatları, tarihin başlangıcından bu yana Türklerin
merkezi yerleşim yerlerinden ve Mısır ve Mezopotamya’dan sonra tarımsal üretimin
başladığı, Mezar Kültürünün (Kurgan Culture) ortaya çıktığı, sayısız Türk boyuna
vatan olmuş bölgelerdir. Tarhana çorbasını da Anadolu’ya bu bölgeden Anadolu’ya
yerleşen Türk boyları getirmiştir.
I.Göktürk İmparatorluğunun 603 yılında dağılması sonrasında, Kafkas-Karadeniz
steplerinde Batı Göktürkleri ve Hazar Uç Beyliğinin birlikte Hazar Kağanlığını (MS
660-1050), Kuzey Kafkas-Karadeniz stepleri ile İdil bölgesinde Bulgar ve Batı Hun
boylarının Kubrat Kağan liderliğinde Büyük Bulgar Kağanlığını (MS 632-665)
kurdukları görülürken, Aral-Balkaş Steplerinde yaşayan Batı Göktürk boyları olan
Kangar, Kimek, Kıpçak, Kuman ve Oğuz boylarının da Kangar boyu liderliğinde
Kangar Birliğini (MS 659-750) kurdukları görülmektedir.
Kangar Birliğinin doğusunda da, Batı Göktürklerin lider boylarından olan ancak Kül
Tigin kitabesine göre Kangarlar’la arası iyi olmayan Türgeşler yaşamaktadır.
Bölgelerine gelen Çin kuvvetleri, hem Türgeş hem Kangar Birlikleri karşısında ağır
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mağlubiyete uğramış ve Çin kuvvetleri bu bölgelere girememişlerdir. Türgeşler de
Türgeş Kağanlığını (MS 699-766) kurmuştur.

II. Göktürk Kağanlığı:
Batı Göktürkleri bölgesinden geri çekilmek zorunda kalan Çin, Doğu Göktürk
topraklarını 78 yıl boyunca denetimi altına almış, ancak, bu dönemde Ötüken
bölgesinde toplanan “…Göktürk güçleri MS 609-619 ve MS 620-630 yılları arasında
Çin kaynaklarına göre 67 defa Çin topraklarına akın düzenlemişlerdir...” [Grousset,
René. The Empire of the Steppes 1970] MS 603 yılından itibaren Doğu Göktürk
topraklarında kısmi hâkimiyet kuran Çinlilere karşı güçlü lider ve başkomutan
(Şad) İlteriş ve kardeşi isyan başlatmış ve MS 681 yılında II. Göktürk Kağanlığını
kurarak Doğu Göktürk topraklarında Çin hâkimiyetine son vermiştir.
MS 681 yılından itibaren de 1878 yılında Doğu Türkistan’ı işgal etmesine kadar
geçen sürede Çin’in Türk dili konuşulan coğrafyada herhangi bir hâkimiyetinin söz
konusu olmadığı görülmektedir. Tarihçiler, çok eski çağlardan bu yana Türk-Çin
ilişkilerinin Çin açısından savunma pozisyonunda olmak ve köşeden Türk Dünyasını
izlemekten ibaret olduğunu, önce Hunların, ardından Cengizlilerin Çin İmparatoru
olduklarını belirtmektedir.
MS 681 yılında II. Göktürk Kağanlığını kuran Göktürklerin, güneyde Çin Seddine
kadar adım adım topraklarını genişlettiği, batıda MS 705 yılında Emevî Hilafet
Devletinin kontrolündeki Transoxiana sınırlarına dayandıkları, MS 712 ve 713
yıllarında ise, Emevilerle sürdürülen çok sert geçen savaşı Emevilerin kazandığı ve
Bilge Kağan’ın MS 734 yılında ölümü ile de, II. Göktürk Kağanlığının dağılma
sürecine girdiği görülmektedir.
II. Göktürk İmparatorluğunun dağılmasıyla birlikte de, Batı Göktürk boyları Kimek,
Kıpçak, Kuman ve Oğuzların da içinde yer aldığı Kangar boyu liderliğinde Kangar
Birliği kendini feshetmiş ve Oğuz Yabgu Devleti (750-1055) ile Kimek Kağanlığı
(743-1050) kurulmuştur.
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İslami Hilafet Devletinin, İran’da Sasani, Orta Asya’da Göktürk hâkimiyetine son
vermesi, aynı kargaşa döneminde Doğu Türkistan’ı işgal eden Çin ordularını
mağlup ederek Çin’in kendi sınırları içine çekilmesini sağlaması, İran coğrafyası
Türkleri ve Orta Asya Göktürklerinin büyük çoğunluğunun da İslamiyeti
benimsemesini sağlamış, Oğuz Yabgu Devletinin de İslamiyeti seçmesi üzerine bazı
oymakların Hilafet Devleti tarafından Anadolu’ya iskân edilmeleri, bazılarının da
Hilafet Devletlerine asker olarak katılmaları sürecini de başlatmıştır.
II. Göktürk hâkimiyetinin sona ermesinin ardından; Doğu Göktürk boylarından
Uygurlar Kutluk Han liderliğinde Basmil ve Karluk Türkleriyle ittifaka girerek iç
Asya’da Uygur Kağanlığını (MS 744-840), MS 751 yılında Abbasi Hilafet DevletiÇin arasındaki Talas savaşına Abbasi Hilafet Devleti yanında katılan Karluk Türkleri
de, Güney Türkistan’da, Karluk Yabgu Devletini (MS 756-940) kurmuştur.
Uygur Kağanlığının dağılması üzerine de, bu Kağanlığın yerini, Karahanlılar
Kağanlığı (MS 840-1212), Gansu Uygur Devleti (MS 848-1036) ve Budist Qocho
Devleti (MS 856-1335) almıştır.
I. ve II. Göktürk Kağanlıklarının dağılması sonrasında gerek Batı Göktürk, gerek
Doğu Göktürk coğrafyalarında ortaya çıkan bu Devletler ve Konfederatif yapıların,
kendi geleceklerini belirlemeleri zorlaşmış, etnik kimlikler ve ittifaklar yerine dini
kimlik ve ittifakların belirleyici olduğu yeni bir dönem de başlamıştır.
İslamiyet ve Hristiyanlığın tüm Avrasya’yı yeniden şekillendirecek bir mücadeleye
girdikleri ve bu yeni dönemin, Türk dili konuşan halkların da geleceğini belirleyecek
bir niteliğe kavuştuğu görülmektedir.
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AVARLAR
Avrupa Hun Konfederasyonunun Attila’nın ölümünü takiben MS 454 yılında
dağılmasından yaklaşık yüzyıl sonra Avrupa’da, Yunan telaffuzu ile ‘Aors’ Türkçesi
‘Avarlar’ olan Türk dili konuşan halkların oluşturduğu yeni bir Kağanlık, Avrupa
Hunlarının yerini almıştır.
Türk Devletlerinde, Kağan unvanını kuruldukları andan itibaren, Göktürkler,
Avarlar, Bulgarlar ve Hazarların kullandıkları, bir dönem Uygurların, Uygur
Kağanlığının dağılmasıyla Yabguluktan Kağanlık haline gelen Karahanlıların ve yine
Yabguluktan sonra Şad daha sonra Kağanlık unvanını alan Kimekler’in bu unvanı
bir süreç/gelişmeler sonunda kullanabilmeleri nedeniyle Kağan unvanının
kullanılabilmesinin Asana/Asena ailesine ait olmakla mümkün olabildiğini ileri
süren görüşler bulunmaktadır. Prof. Dr. Luo Xin gibi tarihçiler de, Kağan unvanını
ilk defa Hun İmparatorluğunun kurucusu Mete Han’ın babası Tümen’in kullandığını
belirtmektedir.
Avrupa’nın ortasında kurulan Avar Kağanlığı, MS 6. ve 9. yüzyıllar arasında 250 yıl
varlığını sürdürmüş, dönemin Avrupa’sının iki büyük gücü Bizans ve Frank’ları
defalarca mağlup ederek dönemin Avrupa’sının en büyük güçlerinden biri haline
gelmiştir. Avarlar bunu sadece kendi güçleri ile değil bölgedeki Kutrigur ve Slavları
kendi etrafında toplayarak başarmıştır. [O. Karatay, “Convergence - Türkic folks in
European Milieu”, 2003]
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Prof. M. Zakiev, Avrupa Avarlarının kim olduğu konusunda, Herodot’un MÖ 5. yy’da
İdil (İtil-Volga) nehrinin kaynak nehri olan Aor nehrinden bahsettiğini, bu nehre
Aor denilmesinin sebebinin o bölgede Aor’ların yaşaması olduğunu belirterek, MS
1. yy Yunan kaynaklarının da Aor halkından [Latyshev V.V. 1893, 147] bahsettiğini
yazmaktadır. Aor, Alan, Ases ve Kushanların bu bölgeden Türkistan ve Doğu
Avrupa’ya yayıldıklarını, Hazarların kendilerini Togarma’nın yedinci oğlu, Avarları
da Togarma’nın 10 oğlundan biri olarak tanımladıklarını, MS 7.yy’da yaşamış
“Theophilact Simokatta” nın Ugorların antik liderlerini “Uar” ve “Hunni” olarak
adlandırdıklarını [Simokatta Th. 1957, History, 160] antik Harzemlerin sadece VolgaKama halklarından oluşmadığı, Alan, Ases ve Avarlar gibi Kafkas-Karadeniz
steplerindeki halkları da kapsadığı ve birlikte Harzemliler olarak Parthia, Kushan
ve Tokar’larla yakın ilişkilerinin olduğunun [Simokatta Th. 1957, History, 342]
kaynaklarda yer aldığını açıklamaktadır.
Prof. M. Zakiev özetle; Aor/Avarların da, Kafkas-Karadeniz steplerinde (PonticCaspian Steppe) çok eski zamanlardan beri yaşayan Türk dili konuşan halklardan
biri olduğunu belirtmekte, çoğunluğu göçebe olan bu boyların hem KafkasKaradeniz steplerinde, hem de Türkistan bölgelerinde yaşadıklarını, her iki bölgede
bu boyların yerleşik bölümlerinin de olduğunu açıklamaktadır.
Prof. M. Zakiev, bu nedenle Avarların, Göktürklerden kaçan Asya’nın
derinliklerinden gelen kabilelerden oluştuğu biçimindeki yaklaşımların, Türk dili
konuşan halkların Doğu Avrupa topraklarının en eski halklarından biri olarak kabul
edilmek istenmemesinden kaynaklandığını, her yüz yılda bir Türklerin Orta
Asya’dan bu bölgeye geldiği ve sonra kaybolup gittikleri, sonra yüzyıl sonra
yenisinin geldiği hikâyelerinin yerini gerçeklerin alması gerektiğini ifade
etmektedir.
Prof. M. Zakiev’in bu açıklamalarına benzer şekilde, Sovyet tarihçi Gumilev’in
iddiası olan, “Avarların Göktürklerden kaçan Jujan’lar ve Moğol oldukları” iddiasının
düzmece olduğu ve Avarların gerçekte yine bir Hun boyu olan Susan/Jujan’larla da
alakalarının bulunmadığı; “…Avarların, Barselt, Onogur, Sabir ve diğer Hun
boylarının katıldığı Avar (Var/Uar) ve Hun (Chunni/Hunni) boyları oldukları…”
belirtilmektedir. [M. & M. Whitby “The History of Theophylact Simocatta, An English
Translation with Introduction and Notes - Theophylact Simocatta On The Origin of The
Avars” Oxford, 1986]

Türk dili konuşan halkların binlerce yıldır Sibirya’nın doğal uzantısı olan Aral-Balkaş
ve Kafkas–Karadeniz stepleri ile Türkistan bölgesinde, yerleşik birimlerinin de
olmasına rağmen, çoğunluğunun bu coğrafyada konar-göçer tarzında yaşaması
yanında, tarihçiler, Attila’nın ölümünden sonra Hunların önemli bir bölümünün de
Avrupa’dan geri gelerek Utigur, Kutrigur ve Sabirler adı altında Kafkasya ile
Moldova arasındaki bölgelere yerleştiklerini, bir kısmının da gen araştırmalarından
da görüldüğü üzere, İsveç’ten Fransa’ya kadar Avrupa’nın her bölgesine yerleşmiş
olduklarını belirtmektedir. Sözü edilen Avrupa Hunlarının bir kısmı, Avrupa
Avarlarının bir bileşeni olmuşlardır.
Avrupa Avarlarının oluşum sürecini başlatanlar Göktürkler olmuştur. Göktürklerin,
Asya Hunlarının devamı olan Susan/Jujan hanedanının yönetimine son
vermesinden sonra Susan/Jujan Hanedanı, yine bir Hun Devleti olan Akhunlara
(Eftalit) sığınmış, dönemin güçlü devletlerinden olan Akhunların, kendilerine
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sığınan bu Hanedanı korumaları üzerine, Göktürkler, Akhun Devletine son vermiş,
Susan/Jujan hanedanını da ortadan kaldırmıştır.
Akhunları oluşturan boylar; Avnagur (Onogur), Avgar, Sabir, Burgar, Alan,
Kurtargar, Avar, Hasar, Dirmar, Sirurgur, Bagrasir, Kulas, Abdal ve Eftalit isimlerini
taşımakta olup, isimlerinden de anlaşılacağı üzere, esas olarak Bulgar ve Hun
boylarından oluşmaktadır ve birinin adı da Avar’dır.
Attila-Atilla Hun Devletinin kurulduğu yıllarda, Hun ve Bulgarların bir kısmı AttilaAtilla Hunları ile birlikte Avrupa’ya giderken, bir kısmı da Afganistan bölgesine
giderek, devletin de isminden belli olduğu üzere yine bir Hun Devleti, Akhun
Devletini kurmuştur. Attila-Atilla Hunları ve Bulgar boylarının yerleşim yerlerinden
biri de tarihi kayıtlara göre İskitler döneminden beri, Kafkas-Karadeniz-Hazar
stepleridir. Akhunların, Göktürkler tarafından devletlerine son verilmesi
sonrasında, Akhun boylarının bazıları Kafkas-Karadeniz steplerine geri dönmüştür.
Akhun boylarının bir kısmı da Türkistan bölgesinde kalırken, bir kısmı ise Kuzey Çin
bölgesine giderek ‘Tabgaç’ ismini almış, hatta Kore’ye gidenleri de olmuş ve ‘Börli’
ismini almıştır. [O. Karatay, 2003]
Göktürkler, Akhun boylarının Kafkas-Karadeniz steplerindeki boylarla, özellikle
Attila Hunlarının bölgedeki boylarıyla birleşmeleri durumunda bunların büyük bir
güç oluşturacaklarını bildiğinden bu boyların takibini sürdürmüş ve bölgeyi terk
etmelerini sağlamıştır. Bunun sonucunda, Akhunlar, kendilerine yol boyunca
katılanlarla birlikte Avrupa’nın içlerine yerleşmiş, Kağan olarak Avar boyundan
Bayan’ı Kağan seçmeleri neticesinde Avar ismiyle anılmışlardır.
“…Bölgedeki Kutrigurlar ile Slavları etraflarında toplayarak, Avrupa’nın Bizans ve
Franklarla birlikte dönemin en önemli üç süper devletinden biri olmuşlardır…”
[O. Karatay, “Convergence - Türkic folks in European Milieu”, 2003]
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HAZARLAR
Göktürklerin Kafkasya bölgesini denetimlerine aldığı ve Kırım sahillerindeki Bizans
limanlarını 14 yıl süren abluka dönemlerinde Göktürklerle birlikte hareket eden
Hazarlar,
Kafkasya ve Aşağı İdil (Volga) bölgesi Göktürk budun beyliği
dönemlerinde de bölgedeki etkinliklerini artırmışlar, Göktürk Kağanlığının
dağılması üzerine Batı Göktürkleri ve Hazarlar, “Kağan” ve “Bey” isimlerini taşıyan
çift yöneticisi olan Hazar Kağanlığını kurmuşlardır.

Hazarları oluşturan boylar, dönemin tüm yazılı kaynaklarında Türk boyu olarak
tanımlanan Hazarlar başta olmak üzere, Oğuz, Hun, Onogur, Saragur, Bulgar,
Suvar, Sabir, Alan ve Asesler gibi Türk boylarıdır.
Onomastik (Adların Kökeni) bilimine göre, Ab-khaz ismi de, Hazar (Khaz-ar)
ismiyle; Abazin, Abazinian isimlerinin de “Az” ismiyle alakalı olduğu görülmektedir.
Bulgar tarihçi B. Zhivkov; “Alan, Bulgar ve Hazarların Sriderya nehri boyunca ve
Volga’nın doğusunda yaşayan birbiriyle alakalı boylar olduğunu, A. Skirpin’in
bunların Hun Birliği içinde yer aldıklarını varsaydığını” belirtmektedir. [Khazaria in
the Ninth and Tenth Centuries, 2015]

Birçok tarihi veri yanında son yıllarda gen araştırmaları da, Hazar Kağanlığı
oluşturan halkın daha çok yukarıdaki haritada gösterilen “Batı Göktürk Kağanlığı
coğrafyası” boylarının oluşturduğunu göstermektedir.
Sayılan bu boylar Ogur ve Oğuz dilleri konuşmakta olup, bu diller arasındaki
farklılıklar Hazarlar döneminde azalmış ve günümüzde Oğuz-Kıpçak olarak
isimlendirilen Hazar dili oluşmuştur. İdil bölgesinde yaşayan Ogur grubu bir dil
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konuşan İdil Bulgarlarının dilinde de benzer değişiklikler meydana gelmiş,
günümüzde Kuzey Türklerinin büyük bir bölümü tarafından konuşulan ve “Türk
dillerinin Kıpçak koluna ait olmakla birlikte Oğuz grubuna ait özelliklere de sahip”
olarak tanımlanan bu dil Hazarlar döneminde biçimlenmiştir.
Hazar Kağanının, Endülüs Emevî Devleti Vezirine yazmış olduğu mektupta,
Hazarların soy kütüklerini; "Atalardan kalma soy kütüğümüze göre Togarma'nın
on oğlu vardı. Biz yedinci oğul Hazar'ın soyundan geliyoruz” sözleriyle
açıklamaktadır.
Togarma konusunda Prof. M. Zakiev, “İbranicede ‘ma’ ekinin çoğul eki olduğunu,
“Togar” ve Kırım’ın yerli halkı İskit kabilesi “Taur” isimlendirmelerinin çok yakın
bağlantılı olduğunu, önceleri Batı Göktürklerin bölgedeki budun beyliği daha sonra
güçlü bir hanlık olarak 500 yıl civarında Kafkas-Karadeniz steplerinde hüküm
süren, Kırımdaki varlığı ise Hazariye ismiyle küçük bir Hanlık olarak MS 1100
yıllarına kadar devam eden, kendilerini “Togarma”nın oğlu olarak adlandıran
Hazarlar ile Taurların ilişkisinin, aynı zamanda, Türklerin bu bölgede antik
çağlardan beri var olduklarını gösterdiğini belirtmektedir.
Hazarlar, Göktürk Kağanlığının dağılması üzerine kurulan Büyük Bulgarya Hakanı
Kubrat Han’ın 665 yılında ölmesi sonrasında Bulgarların üzerine yürümüştür.
Kubrat Han’ın üç oğlundan biri olan Asparuk batıya bugünkü Romanya’nın Danube
bölgesine, ikinci oğlu Kotrak kuzeye İdil/İtil bölgesine yönelmiş, Üçüncü oğul Bayan
liderliğindeki Bulgarların ana gövdesini oluşturan kısmı ise, Hazarların hâkimiyetini
kabul ederek Hazar boylarından biri haline gelmiştir.

Kaynak; Vikipedi, Author; Frode Inge Helland
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Hazar Kağanlığı, Kafkas-Karadeniz stepleri ile Kırım yarımadası ve Azerbaycan’ı
kontrol altına alarak güçlü bir Devlet haline gelmiş, Hazarlar döneminde Kafkas
Denizinin ismi “Hazar Denizi”, Arapça "Bahr-ul-Khazar" Farsça "Daryaye Khazar”
adını almıştır.
Yukarıdaki Haritadan da görüldüğü üzere, Hazar Kağanlığı topraklarının, Doğu’da
Aral gölüne, batıda Macaristan’a, Kuzey’de İdil-Volga Bulgarları topraklarına
ulaştığı, Güney’de ise Doğu Anadolu’nun bir kısmını kapsadığı görülmektedir.
Hristiyan ve İslam dinleri arasındaki çatışmaların yüksek olduğu bu dönemde,
çağdaşı ülkelerde düşünülemeyecek dini hoşgörüye sahip bir yönetim kuran
Hazarlar, kurdukları şehirlerde hem Camiler, hem sinagoglar hem de kiliseler inşa
ettirmişler, her dinin temsil edildiği bir Yüksek mahkeme kurarak, her dinin kendi
mensuplarını yargılama düzenini kurmuşlardır.
Mülteci durumuna düşen Bizans ve İran Yahudilerini ülkesine davet eden Hazarların
döneminde, Avrupa’da zulme uğrayan Yahudilerin yıldızı parlamış, Hazarların bir
kısmı da Yahudiliği benimsemiştir. Yahudilerin çoğunluğu bölgede Hazarların ve
önceki Türklerin kurduğu şehirlerde yaşamışlardır. Türkçe isimli Kiev (Kyiv),
Tmutarakan (eski adıyla Phanogoria/Onogur), Balanjar, İtil/Atil, Hazara, Kerç,
Bospor, Sudak, Çufutkale, Sarkel, Samandar Hazar şehirlerinin bazılarıdır. [Bir
Türk İmparatorluğu: Hazar Yahudileri, Kevin Alan Brook, İstanbul, 2005]

Hazar şehirleri Balanjar (Belenjer) ile Kayakent (Kayıkent), Kayı Hunlarının
yaşadıkları şehirlerdir. Derbent civarındaki günümüzde de Türklerin yaşadığı
Kayakent (Kayıkent) bizzat Kayı’lar tarafından kurulmuştur. Kayı, Masgut ve
Hunların bir şemsiye misali Hazarları çevreledikleri görülmektedir. [Azgar
Mukhamadiev, “Ancient Coins of Kazan- Khazar Coins of the 8th - 9th cc.”, 2005]

Mukhamadiev, Magen Dovid’in Yahudiliğin sembolü olarak uyarladığı ‘Hexagon’
sembolünün de çeşitli biçimlerinin ondan çok önce Hazar zanaatkârları tarafından
yapıldığını eklemektedir.
Hazarlar döneminde bölgedeki Türk boylarının büyük bir bölümü yerleşik hayata
geçmiş, tarım, ticaret, zanaat, şehirleşme alanlarında yaşanan gelişmelerin İdil
Bulgarları bölgesinde de aynen gerçekleşmesiyle Kırım, İdil ve Kafkas-Karadeniz
stepleri bölgesinde birleşik bir kültür oluşmuştur.
Hazar Kağanlığı döneminde sayılan bu gelişmelerin yaşanması ve bölgede
bütünleşmiş bir uygarlık ortamının kurulmasına rağmen, Hazarlar dönemi, aynı
zamanda tam bir türbülans/çalkantı dönemidir. Bu dönemde siyasi, etnik, ticari ve
askeri mücadeleler yanında dini mücadeleler de önemli olmaya başlamış ve süreç
içinde belirleyici hale gelerek bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açmıştır.
Hazarlar ile Emevî Hilafet Devleti arasında şiddetli savaşlar olmuş, Hazar
topraklarına gelen Emevileri iki defa yenilgiye uğratan Hazarlar, üçüncü savaşta
başkentleri Atil’i de işgal eden Emevilerle İslamiyet’i kabul ederek barış anlaşması
imzalamış, ancak üç yıl içinde Emevilerin yerini Abbasilerin alması üzerine tekrar
bağımsızlığını ilan eden Hazarlar, Devletin dini olarak Yahudilik dinini seçmişlerdir.
Abbasilerin yayılmacı politika yerine diplomasiye ağırlık vermesi, çatışma ortamına
son vermiş, ancak Abbasilere gelin verdiği kızının doğum sırasında ölümü
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sonrasında zehirlendiği dedikoduları üzerine Hazar Kağanı, Hilafet Devleti sınırları
içindeki Hristiyan toprakları olan Ermenistan ve Gürcistan’ı kendi topraklarına
katmıştır.
Doğu Avrupa cephesinde ise yeni gelişmeler ortaya çıkmıştır. Hazarlar döneminde
Vikinglerin “Varangian Rus” klanı, 8.yy başlarında İskandinavya’dan günümüz
Ukrayna topraklarına yerleşerek birçok ticaret kasabaları kurmuş, önce Slavlarla
daha sonra İdil Bulgarları ve Hazarlarla ticari ilişkiler geliştirerek Semerkant,
Buhara bölgesi dâhil Türk dünyası ile Bizans, Yunan, Avrupa ve İskandinavya
arasında ticaret ağının önemli aktörlerinden biri haline gelmiş, geniş ticaret
imkânları neticesinde ekonomik gücünü artırmıştır.
Bizans’ın, Macarlar ve Peçeneklerin bölgeye gelmesi sonrasında gelişen olaylar
neticesinde, Doğu Avrupa ticaret yolunun istikrarsızlaşması nedeniyle Hazarlarla
işbirliği içinde Kırım sahilinde MS 830 yılında “Theme of Cherson” adıyla bilinen
ticari ve askeri garnizonu kurması ve Hazarların da İdil/Don nehri kıyısına Sarkel
şehri ve garnizonunu kurması üzerine, Varangian Ruslar ticaret imkânlarına
müdahale olarak gördükleri bu gelişmelere karşı Bizans ve Kırım’a saldırmaya
başlamışlar, Bizans ise, Rus ve Slavların Hristiyanlık dinini benimsemelerini
sağlama yoluna gitmiş ve çeşitli faaliyetleri sonucunda MS 860 yılında Rus ve
bölgedeki Slavlar Hristiyanlığı kabul etmiştir.
Bizans, Hazarların da Hristiyanlığa geçmeleri yönünde çaba harcamış, Hazarların
kabul etmemesi üzerine, Hazar ülkesindeki feodal devlet konumundaki Alania ile
ilişkilerini geliştirerek bir kısmının Hristiyanlığa geçmesini sağlamıştır.
Bu gelişmeler sonucunda Bizans-Rus ittifakı oluşmuş, MS 882 yılında Ruslar, Hazar
şehri Kiev’i işgal ederek, “Kievan Rus” adıyla bilinen Knezliği kurmuş ve bölgede
siyasi bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Kievan Rusların, onlar adına Slavlardan vergi
toplama işini düzene sokacağı ve Hazarlara ödeyeceği taahhüdü üzerine Hazarlar
Kievan Rus Knezliği’nin kurulmasına onay vermiştir. Kievan Rus adındaki bu
gevşek Slav Federasyonu, günümüz Rus, Belarus ve Ukrayna halkları tarafından
kültürel ataları olarak kabul edilmektedir.
“Kievan Ruslar, Hazarların çifte Kağan sistemini benimsemiş, hatta Rus Prensleri
Kağan unvanı kullanmış, Hazarların yargı sistemini aynen almış, hatta Hazarlar gibi
giyinmişlerdir.” [Kevin Alan Brook, 2005]
Hazarlar döneminde Orta Asya ve Aral-Balkaş steplerinde önemli değişikliler
meydana gelmiştir. I.Göktürk Kağanlığının dağılması sonrasında 659 yılında
kurulan Batı Göktürk boyları Kangar, Kimek, Kıpçak, Kuman ve Oğuzların bileşeni
oldukları Kangar Konfederasyonu, bölgede askeri güçle yayılma yöntemleri
kullanan Emeviler yerine diplomasi yöntemleri kullanan Abbasilerin Hilafet
Devletinin yönetimini ele geçirmesi ve bunun Türklerle Hilafet Devleti arasında yeni
ilişkiler kurulmasına yol açtığı ortamda, MS 750 yılında, kendini feshetmiştir.
Bunun üzerine Kangarların bazı boyları ve Kangarların batı kolu olan Peçenekler,
Hazar Kağanlığı toprakları üzerinden Romanya Danube bölgesine geçerek süreç
içinde bölgede önemli bir güç haline gelmiştir. Bizans İmparatorluğunun, siyasi ve
dini etkisi ile ticari ilişkilerini artırmak için bir avantaj olarak kullandığı bu çalkantılı
dönemin sonunda, Macarlar da MS 894 yılında bugünkü Macaristan topraklarına
göç etmişler, Macarların boşalttığı alanlara kısa bir dönem de olsa yerleşen Kievan
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Ruslar’da böylece Karadeniz sahillerine ulaşmışlar ve sahil kesiminden Hazarlara
saldırılarını artırmışlardır.
Hazarların, Bizans’ın Sasani Devleti ve İslami Hilafet Devletlerine karşı
mücadelesinde yardım etmesine ve bölgedeki Türk boyları ile Bizans arasında
tampon işlevini görmesine rağmen, Rusların Hristiyanlığa geçmesiyle birlikte
Bizans, Hazar ülkesinde yakın ilişkiler kurarak Hristiyanlık dininin yaygınlaşmasını
sağladığı Alania Özerk Feodal Devleti halklarının bazı grupları vasıtasıyla Hazar
topraklarında karışıklıklar çıkarmaya başlamış, ardından bölgede bir güç haline
gelen Ruslarla ittifak kurarak 940 yılında Kırıma saldırmış ve savaş Hazarların
Kırım’ı kaybetmeleriyle sonuçlanmıştır.
965 ve 969 yıllarında Rusların Hazar topraklarına saldırıları ve Hazar başkenti Atil’i
tahrip etmeleriyle Hazar Kağanlığı sona ermiştir. Hazar Kağanlığının sona
ermesiyle birlikte Güney Sibirya steplerinde yığılmaya başlayan Kıpçak-Kumanlar
Kafkas-Karadeniz steplerine ilerlemiş ve kısa dönem içinde bölgenin yeni hâkim
gücü olmuşlardır. Hazar Kağanlığının tarihi, etnik kimlikler yerine dini kimlik ve
ittifakların belirleyici olduğu yeni bir döneme girildiğinin en açık kanıtı olarak
görülmektedir.
Hazarlar döneminde, Avrasya’nın dinlerin mücadele alanına dönüşmesinin, Türk
boylarının çeşitli dinleri seçmesiyle Türk Dünyasında tam anlamıyla bir parçalanma
dönemini de beraberinde getirdiği görülmektedir.
Tengri inancında olan Hazarlar bölgedeki Hristiyanlık ve İslamiyet çekişmesine
taraf olmamak için Yahudiliği, Balkanlar ve Doğu Avrupa’daki Türk boylarının
önemli bir kısmı Hristiyanlığı, Emevî ordularıyla çok sert çatışmalar içine giren
Türgeşlerin büyük kayıplar verdiği bu ortamda Orta Asya Türk boyları da Abbasiler
döneminde İslamiyet’i seçmiştir.
Hazarların Yahudiliği benimsemesi sonrasında adım adım Bizans, Rus ve Kafkas
Hristiyanlarının ağır saldırılarına maruz kaldığını gören İdil/Volga Bulgarları da
Türkistan bölgesinde İslamiyet’in daha yaygın olması ve devrin güçlü
devletlerinden ve Türklerle iyi ilişkiler geliştiren Abbasi Hilafet Devletinin desteğini
kazanmak için İslamiyet’i tercih etmiştir.
Uygurların bir bölümünün Budist olduğu, İslamiyet’i seçen Türk boylarının özellikle
Oğuzların Aral bölgesinden Güneye yöneldiği ve süreç içinde Kınık boyu liderliğinde
Büyük Selçuklu Devletini kurdukları, Kafkas steplerinde Hazarların varlığı nedeniyle
Güney Sibirya Aral-Balkaş steplerinde yığılmaya başlayan Kimek-Kıpçak-Kuman
Konfederasyonundaki boyların ise bu dönemde halen eski Tengri inancını taşımakta
oldukları tarih anlatımlarında belirtilmektedir.
Hazar Yahudileri:
Çok sözü edilen Hazar Yahudileri konusunda ise, Prof. Anatole A. Klyosov “Ancient
History of the Arbins, Bearers of Haplogroup R1b, from Central Asia to Europe, 16,000 to
1,500 Years before Present -2012 “ isimli makalesinde özetle;

Hazarların, Bulgarlar gibi antik Ases klanı neslinden olduğunu, genetik olarak Hazar
ve Bulgarların çok yakın olmakla birlikte aralarındaki farkın Hazar Kağanlığının
ikinci geniş boyunu teşkil eden ve ayrı bir tarihi olan Bulgarların Suvar kolu
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olduğunu, Suvar ve Bulgarların 5800 yıl önce iki kola ayrıldığını, Bulgarlar Baktria
ve Tokaristan (Pamir) bölgesine giderken, Suvar’ların Subar adı altında Babil
bölgesinde ortaya çıktığını, daha sonraki uzun yüzyıllar sonrasında Dağıstan
bölgesine yerleşen Suvar’ların, Baktria bölgesinden Kafkas-Karadeniz steplerine
gelen Bulgarlarla yeniden birleştiklerini ve aynı dili konuştuklarının görüldüğünü,
daha sonra Suvar’ların (Kubrat Han oğlu Asparuk ile birlikte) Danube bölgesine
gidenlerinden sağ kalanlarının bir bölümü ile Ukrayna ve Rus bölgesindeki
Ashkenaz (çoğulu Ashkenazim) Yahudilerinin bir bölümünün aynı genetik özellikleri
taşıdığının görüldüğünü belirtmektedir.
Ashkenaz Yahudilerinin tümünün Hazar Kağanlığı mensuplarından olmadığını,
Kıpçak Kağanlığından, İran ve Kafkas Yahudilerinden, Balkanlardaki ve Kuzey Doğu
Avrupa’daki Türk topraklarından çok farklı orijinlerin bulunduğunu, Hazarların
yıkılmasından sonra savunmasız ve saldırı altında kalan Hazar Yahudilerinin
Avrupa’ya dağıldığını, entelektüel ve mali kapasiteleri nedeniyle bazı Devletler
tarafından kabul edildiklerini eklemektedir.
Hazar kökenli Yahudilerin, Ukrayna Yahudilerinin yüzde 60’ını, tüm Ashkenaz
Yahudilerinin de yüzde 25’ini oluşturduğu, Hazar Türk Yahudilerinin bir bölümünün
de Bizans döneminde İstanbul’a (Balıkpazarı, Balat, Edirnekapı ve Galata)
yerleştiği, İstanbul-Karaköy isminin de, Hazar Türk boyları olan Karaim ve
Karait’lerin Yahudilerin Talmud’u reddeden Karay mezhebini benimseyerek aldıkları
“Karay” isminden geldiği belirtilmektedir.
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BULGARLAR
Attila Hun İmparatorluğunun yıkılışından sonra; Karadeniz’in kuzeyi boyunca
Kuban, Azak ve Don nehri ağızlarında çeşitli Türk boyları ve bunlar arasında Bulgar
Türkleri oturmaktadır.
Bulgarlar, ”Divanü Lügati’t-Türk” te sayılan Türk boylardan biridir. Bulgarların
konuştuğu dil, Kaşgarlı Mahmud “Divanü Lügati't-Türk”te Kuzey Türklerinin
konuştuğu Türkçe’ye Kıpçakça demesinden itibaren Türkçe dil sınıflandırılmasında
Kıpçakça olarak kabul edilmektedir.
Bulgar adının "bulgalanmak=bulanmak=karışmak" kelimelerinden "bulanan" yani
karışan anlamında türediği ileri sürülmekte, kendisi de İdil Bulgar Türkü olan
Türkolog Prof. M. Zakiev; Bulgar adının “Nehir Halkı” veya “Şehir Halkı” anlamına
gelebileceğini belirtmektedir. Ord. Prof. Velidi Togan ise, Bulgar adının
bulanmaktan kaynaklandığı fikrine karşı çıkmakta, ancak Bulgar adının “beş Ogur”
anlamına gelen “bel+gur”dan geldiği görüşünü savunmaktadır.
Attila Hunlarının dağılmasından sonra Bulgar Türklerinin bölgede bir Kağanlık
oluşturma çabası sonuç vermemiş, MS 558 yılında da Avarların Avrupa’ya doğru
ilerlemesi ardından bölge, MS 576 yılında Göktürk Kağanlığının egemenliği altına
girmiştir. I.Göktürk Kağanlığının dağılması üzerine, Bulgar Kağanı Kubrat,
bölgedeki diğer toplulukları idaresi altında toplamayı başararak MS 632 yılında
Magna Bulgaria da denen Büyük Bulgarya Kağanlığı kurmuştur.
Kubrat Kağan’ın 665 yılında ölmesi sonrası, Hazarların baskısı üzerine Kubrat
Kağan’ın üç oğlundan biri olan Asparuk batıya bugünkü Romanya’nın Danube
bölgesine, ikinci oğlu Kotrak kuzeye İdil/İtil bölgesine yönelmiştir. Üçüncü oğul
Bayan liderliğindeki Bulgarların ana gövdesini oluşturan kısmı ise, Hazarların
hâkimiyetini kabul ederek Hazar boylarından biri haline gelmiştir.
Ancak akabinde başlayan Emevî İslami Hilafet Devleti ile Hazar Kağanlığı
arasındaki savaş Kafkaslarda büyük bir göç dalgası yaratmış, bölgedeki çeşitli
boylar daha Kuzeye İdil (Volga)–Kama bölgesine ve ormanlık alanlara yerleşmiştir.
Bölgede bu birikme, yerleşik ve güçlü bir ekonomik hayat ile her alanda
kurumsallaşmanın gelişmesine ve daha ileriki dönemde de İdil (Volga) Bulgar
Devletinin kurulması (MS 922 – 1240) için gerekli zemini oluşturmuştur.
Bulgar Türklerinin bu dönemde, İdil, Kırım ve Azak Denizi civarında yerleşik hayata
geçmeleri Bulgar Türklerinde tarım, hayvancılık, ticaret ve çeşitli zanaatlar ile
toplumsal örgütlenmenin gelişmesini sağlamıştır. Aynı dönemde Hazar Devletinde
de benzer gelişmelerin olmasıyla kısa zamanda Kırım, İdil ve tüm Kafkas-Karadeniz
bölgesinde birleşik bir kültürün doğmasına yol açmıştır.
Bulgar Türklerinin tarihi konusunda, Bulgaristan Bilimler Akademisinden Peter
Dobrev; Bulgar Türklerinin Kazan bölgesine Pamir ve Hindikuş bölgesinden
geldiklerini, Antik çağ yazılı kaynaklarında Bulgarların antik Baktria’lılar olduğu ve
İran ile Türkistan arasındaki bölgede yerleşik olduklarının belirtildiğini,
Sogdian’ların/Soğdak’ların da kendilerini ‘Blgar’, Arapların ‘Burgar’, Taciklerin
‘Falgar veya Palhar” olarak isimlendirdiğini, Hint kaynakları ile uyuşan biçimde,
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Bizanslı tarihçi “Agathius”un da Kutrigurs, Utigurs and Vurugunds boylarının da
Pamir ve Hindikuş dağlık bölgesinde yaşadıklarını belirtmekte olduğunu, aynı
bölgede ‘Bakat’ isimli ‘antik şehir’inde Onogur şehri olduğunu, aynı bölgede yine
Kotsagir (Beyaz Saka) boylarının yaşamakta olduğunu açıklamaktadır.
Asuri kaynaklarının da, bu bölgeden (Orta İskitya bölgesinden) 30 bin İskit
halkının Doğu Avrupa bölgesine gittiği ve 60 gün içinde Don nehri civarına
ulaştıklarının yazılı olduğunu, bu İskit halkının Bulgar Türkleri olduğunu [Dobrev
Peter, 1999] ve böylelikle İskitler zamanında Bulgar Türklerinin Kafkas-Karadeniz
steplerindeki yerleşiminin başladığını ve zaman içinde bölgede önce Büyük Bulgar
Devleti ve İdil Bulgar Devleti ile günümüz Bulgaristan’ında Asparuk Bulgar
Devletini kurduklarını anlatmaktadır. [Zakiev M. 2002]
Günümüz Bulgar Türklerinde (Kazan Tatarları) yüksek oranda görülen (R1a) - R1aZ93 Y-Haplogrubunun, dünyadaki dağılımını gösteren veriler de, Bulgaristan
Bilimler Akademisinden Peter Dobrev’in anlatımlarını desteklemektedir.
Prof. Anatole Klyosov, gen bilimi incelemelerine göre özetle; Altay-Sibirya kökenli
Bulgar ve Suvar’ların günümüzden 5800 yıl önce iki kola ayrıldığını, Bulgarların
antik Baktria bölgesine (günümüzdeki Doğu Türkmenistan ve Güney Özbekistan)
gittiklerini, Suvar’ların ise Babil bölgesine giderek Subar adı ile ortaya çıktıklarını,
en sonunda Baktria bölgesine giden Bulgarlar ve Babil bölgesine giden Suvar’ların
bir kısmının Kafkas-Karadeniz steplerinde yeniden buluştuğunu açıklamaktadır.
Danube Bulgarları
Magna Bulgaria-Büyük Bulgarya Devletini kuran Kubrat Kağan ölünce Hazarların
baskısıyla batıya giden oğlu Asparuk’un liderliğindeki Bulgarlar, MS 668 yılı
dolaylarında bugünkü Moldova’nın Güney Basarabya bölgesine yerleşmişlerdir.
Daha sonraki dönemde topraklarını genişleterek güçlü bir devlet haline gelen,
tarihte Danube Bulgarları olarak anılan Bulgar Türkleri, bugünkü Bulgaristan
Devletine de isimlerini vermişlerdir. Danube Bulgarları, kendi soy kütüklerini Attila/
Atilla’nın oğlu Bel-Kermek’ten (İrnek/Ernak) başlatmışlardır.
MS 668 yılı dolaylarında yerleştikleri Güney Basarabya bölgesinde kısa zamanda,
iki nehir arasında kaleler, surlar gibi istihkâm tesisleriyle muhkem bir bölge
kurmuşlardır. Nitekim MS 680 yılında Bizans ve İslami Hilafet Devleti arasında barış
anlaşması yapılması sonrası Bizans ordusu Danube Bulgarlarının üzerine
yürümüştür. Denizden ve karadan güçlü kuvvetlerle gelen Bizans ordusunu mağlup
eden Asparuk, bugünkü Kuzey Bulgaristan’ı da işgal etmiştir. Bulgarların, bir
İmparatorluk ordusunu nasıl mağlup ettikleri konusunda yapılan araştırmalar,
Bulgarların nehirler, bataklık alanlar ve kurulan istihkâmlar nedeniyle aşılamaz bir
savunma hattı kurduklarını göstermiştir. [The migration of the Unogundur-Bulgars of
Asparukh from the lands of Azov to the Lower Danube] MS 681 yılında Bizans’la yapılan
ikinci savaşı da kazanan Asparuk, Bizans İmparatoru Justinian’ın yıllık haraç
ödemeyi kabul etmesi üzerine barış anlaşması imzalamıştır. Bu tarih I. Bulgar
Devletinin kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir.
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Kaynak: Wikipedia, Author:Kandi (Structure of the I. Bulgaria)

Asparuk’un oğlu Tervel döneminde, Danube Bulgarları, İslami Hilafet Devleti ile
Bizans arasındaki savaşta Bizans’ın talebi üzerine 30 bin atlı ile Bizans’a yardım
etmiştir. Bir taraftan Bizans’ı kuşatan diğer taraftan İspanya ve İtalya üzerinden
Avrupa’ya giren Hilafet Ordularının durdurulmasındaki rolleri nedeniyle Avrupa’da
büyük üne kavuşan ve topraklarının sınırlarını Balkanlarda ve Doğu Avrupa’da
genişleten Danube Bulgarları, sayıca azınlıkta oldukları için zamanla Slavların
arasında erimişler, Bizans’ın faaliyetleriyle Kievan Rusların MS 860 yılında
Hristiyanlığa geçmesinden dört yıl sonra MS 864 yılında Hristiyanlığa geçmişler ve
alfabelerini değiştirmişlerdir.
Göktürk Konfederasyonunun dağılmasından sonra Macarlar, Kangar Birliğinin
dağılmasından sonra Peçeneklerin Danube bölgesine gelmeleri ile başlayan sürekli
savaş dönemi Bulgar Devletinin zayıflamasına yol açmış, MS 969 yılında Hazar
Kağanlığını sonlandıran Bizans-Kievan Rus ittifakı MS 971 yılında Bulgaristan’a
saldırarak başkentlerini işgal etmiştir. Bizans, MS 1014 ve 1018 yıllarındaki
saldırılarıyla da I. Bulgar Devletine (681-1018) son vermiştir.
Bulgarların sadece adları kurdukları devletin isminde kalmıştır. Osmanlı döneminin
de etkisiyle Bugünkü Slav Bulgarlarının lisanında, Türkçeden geçen dört-beş bin
civarında kelime bulunmaktadır.
Bugün Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlıkla, bir kısım Bulgar Türklerinin Osmanlı
fethine kadar Türklüğünü koruduğu ve Osmanlı devrinde bölgeye gelen
Türkmenlerle karıştığı düşünülmektedir. Özellikle Deliorman ve Dobruca
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Türklerinin, Anadolu'dan gelen Türkmenlerin bölgede yerleşik olan Kıpçak ve
Bulgar Türkleri ile karışması sonucu oluştuğu tezini bizzat Evliya Çelebi öne
sürmüştür.
Diğer yandan, “The Encyclopedia of World Cultures”, Hristiyan dinine geçmiş ve
bölgedeki çeşitli ülkelerde yaşayan ve lisanları Kıpçak Türkçesi özellikleri de taşıyan
Oğuz Türkçesi olan Gagavuz’ları "Türkçe konuşan Bulgarlar" olarak
tanımlamaktadır. Gagavuzların Kurt başı amblemli Gökbayrak kullanmaları ise,
Göktürklerle bağını göstermektedir.
1922-1939 yılları arasında bugünkü Bulgaristan’da arkeolojik kazılar ve sanat tarihi
araştırmaları yapan Macar tarihçisi G. Feher, Türk filolojisi uzmanları Gy. Nemeth
ve L. Rasony’nin dil incelemeleri sonucu kurucu Bulgarların Türk menşeli oldukları
kesinlik kazanmıştır.
Günümüz Bulgaristan tarihçileri ve ilgili bilim dallarından bilim adamları, ortak
ataları kabul ettikleri Bulgar Türklerinin çok eski tarihlerini araştırmaya başlamış
ve bu maksatla Bulgar Türkleri (Kazan Tatarları) ile ortak projeler oluşturmuşlardır.
Halen, Baktria, Kushan, Tochar, Subartu ve diğer antik devlet ve halklarla ne gibi
tarihi bağları olduklarını araştırmaya devam etmektedirler. [Zakiev M. 2002]
İdil/İtil/Volga Bulgar Devleti
Büyük Bulgar Kağanlığı’nın parçalanması üzerine, Kubrat Kağan’ın ikinci oğlu
Kotrak liderliğinde kuzeye İdil/İtil bölgesine göçen Bulgar kabilelerinin bu bölgede
yerleşik hayata geçmeleri, tarım, hayvancılık, et ve süt ürünleri, ticaret, bronz,
seramik, kereste, metal ve mücevher üretimi gibi alanlar ile toplumsal ve ekonomik
örgütlenmenin/bütünleşmenin gelişmesini sağlamıştır.
Bölgenin başkenti olan “Bulgar” şehri, Avrupa'nın en önemli ticaret şehirlerinden
biri haline gelmiş, Bilar, Samara, Suvar ve Kazan gibi birçok şehirler kurulmuş,
200 civarında kale, MS 992 yılında da Alamuş Han’ın hükümdarlığı sırasında
İslamiyet’i kabul edilmesinden sonra da birçok Cami ve medreseler inşa
etmişlerdir. Bölgenin ekonomik ve sosyal bütünleşmesinin artmasından sonra da
siyasi bağımsızlık arayışları başlamıştır. [Zakiev M. 2002]
Prof. M. Zakiev, İdil Bulgarlarının, bağımsızlık arayışlarının sürdüğü dönemde
bileşeni oldukları Hazar Kağanlığında Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik dinlerinin
yayılmakta olup, Yahudilik’ in göreceli olarak daha yaygın olması (diğer komşu
devletler olan Slavlarda ise Hristiyanlığın yaygın olması) nedeniyle Bulgarların
dönemin güçlü devletlerinden İslami Halifeliğin desteğini almak üzere Devletin
resmi dini olarak MS 992 yılında İslamiyet’in seçildiğini ve 11.yy’dan itibaren de
halkın İslamiyet’i benimsediğini ifade etmektedir.
İdil/İtil/Volga Bulgarlarını, Bulgarlar başta olmak üzere Subar, Sabir, Barsil,
Esegel, Bersulas, Biler, Kazan (Kazan şehrinin kurucuları Akhun boylarından Kusan), Ases, Mari, Suas, Çuvaş (Suas + Mari), Başgır (Beş Ugrs), Biar (Biarm
devletinin ve Bilyar şehrinin kurucuları) boyları oluşturmuştur.
Prof. M. Zakiev, Başgır (Başkır) ve Başkurt’ların daha çok Bulgar ekonomik ve
kültürel çevresinde olmalarından dolayı devletlerinin de İdil Bulgar Devletine bağlı
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olduğunu, Başgırların (Başkır) Bulgar boyu, Başkurtların ataları bakımından antik
Harzem ve Türkmenlere daha yakın boylardan olduğunu belirtmektedir.
İdil/İtil/Volga Bulgarlarının dili Ogur-Kıpçak dili olarak tanımlanmaktadır.
Hazar Kağanlığının dağılması üzerine bağımsızlıklarını ilan eden İdil Bulgarları,
Cengizlilerin bölgeye hâkim oldukları 1240 yıllarına kadar bağımsızlıklarını
sürdürmüştür.
Altınordu Devletinin dağılması ardından da tekrar 1430 ve 1552 yılları arasında
Kazan Hanlığı adı altında varlıklarını sürdüren İdil Bulgarları, 1552 yılında Rus
işgaline uğramış, Çarlığın yıkılmasıyla da, 1917- 1918 yılında İdil Ural bölgesinde
Bulgarlar, Başkurtlar ve Çuvaşlar birlikte (o tarihi dönemde önemli büyüklükteki
bir nüfus olan) 15 milyon nüfuslu “İdil Ural Devleti”ni kurmuşlar, ancak Sovyetler
bu devleti yıkarak yerine “Tataristan” “Başkurdistan” ve “Çuvaşistan” adlarında üç
ayrı Özerk Cumhuriyet kurarak, üç ayrı halk yaratma süreci başlatmış, buna
rağmen, Prof. M. Zakiev’in ifadesiyle, bu halklar kendilerini Türk olarak kabul
etmekte, yeni nesilleri de okul kitaplarından, kendi halklarının Türk olduğunu, Türk
aidiyetine tabi olduklarını öğrenmektedir.
1928 yılı sayımında 13 milyon olan Türkiye nüfusunun günümüzde 80 milyona
ulaşmasına rağmen, 1917 Bolşevik Devrimi sonrasında “İdil Ural Devleti”nin nüfusu
15 milyon iken, günümüzde “Tataristan” “Başkurdistan” ve “Çuvaşistan” Özerk
Cumhuriyetlerinin toplam nüfuslarının 9 milyona indiğinin (üçte biri de Ruslardan
oluşmakta) görülmesi, Sovyet asimilasyon politikalarının boyutunun anlaşılmasını
da sağlamaktadır.
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MACARLAR (HUNGARIANS)
Günümüzdeki Türkçe ismiyle Macaristan, resmi adıyla ‘Hungaria’ halkını oluşturan
Macarlar (Hungarlar), eski zamanlarda bugünkü Tataristan ve Başkurdistan
topraklarında, Büyük Macaristan Devletinin (Magna Hungaria) kurulduğunu ve
günümüz Macaristan devletinin bu devletin devamı olduğunu, bu bölgede halen
Mişer Tatarları olarak adlandırılan, önceden Ural dili konuşan, zaman içinde AltayKıpçak dili konuşmaya başladıklarını iddia ettikleri Mişerlerin, bugünkü Macaristan
halkının atalarının bölgede kalan kısmı olduğu tezini ileri sürmektedir.
Prof. M. Zakiev ise, MS 9. yy’da Ural-İdil ve Kuzey Kafkasya bölgesinde kurulduğu
ileri sürülen Ural dili konuşan halkların böyle bir Devlet kurmaları durumunda, en
azından tarihi kaynaklarda yer alması ve bölgede Ural dilinde yer adlarının
bulunması gerektiğini, eğer Sovyetlerin Mişer Tatarı ismini verdiği Macarlar ile
günümüz Hungarian’ları aynı halk ise, Ural diliyle bu ismin Madiyar olarak
söylenmesinin icap ettiğini, yine Macarların (günümüz Mişer Tatarlarının)
Türkleştirilmesi durumunda Mişer Tatarlarının dilinde Ural dilinden kelimeler
kalması gerekirken böyle bir durumun olmadığını belirterek, Fin-Ugric (Fin-Ugor)
dili konuşan bilim insanlarının da kabul ettiği gibi Hungar ve Macar kelimelerinin
Türkçe’den ödünç alındığını eklemektedir.
Bugünkü Macaristanlıların bu ismi almalarının, Mişer Tatarları (Macarlar) ile
Danube bölgesinde birlikte yaşadıkları dönemlerde bu toplulukta Ural dilinin
yerleştiğini, asimile olan Macarların sadece isimlerini bu topluluğa verebildiklerini,
daha sonra bu topluluğun bugünkü Pannonia ovalarına yerleştiğini, bu bölgede
yaşayan veya sonradan gelen Ases, Alan, Kuman ve Hunlarla birlikte bugünkü
Macaristan halkını oluşturduklarını, bu nedenle de uzun bir zaman kendilerini Türk
olarak kabul ettiklerini [Shestakov P.D. 1877, 16] yazan M. Zakiev, bugün Mişer
Tatarları denilen Macarların Türkçe konuştuklarının Arap ve İranlı seyyahların
kayıtlarında da yer aldığını, Mişer Tatarlarının ağaç-eri boyunun devamı olduğunu
açıklamaktadır. [Zakiev M. 2002]
Tarih anlatımlarına göre de; günümüzdeki Türkçe ismiyle Macar, resmi adıyla
‘Hungaria’ halkının bu bölgeye gelişlerinin Göktürk Konfederasyonunun dağılma
süreciyle başladığı, Göktürk Kağanlığı topraklarında yaşayan bu halkın Göktürk
Konfederasyonunun dağılmasıyla birlikte Romanya Danube bölgesine gelerek
yerleştiği ve bu bölgede bir süre yaşadıkları anlaşılmaktadır. Göktürk Kağanlığının
dağılması sonrasında Kırgız stepleri ve Türkistan bölgesinde 659 yılında kurulan
Kimekler ve Oğuzların da bileşeni oldukları Kangar Konfederasyonunun da, MS 750
yılında dağılması üzerine Kangarların batı kolu olan Peçeneklerin de, Hazar
Kağanlığı toprakları üzerinden Romanya Danube bölgesine geçerek Macarlara
komşu bölgeye yerleşmiştir.
Ural ve Altay halklarının bir bölümünün Doğu Avrupa steplerine gelmesi Hazar
Kağanlığı topraklarında ticaret yolları ile siyasi istikrarın bozulmasına ve askeri
çatışmalara yol açmıştır. Bu çalkantılı ortamı, siyasi etkisini ve ticari ilişkilerini
artırmak için bir avantaj olarak gören Bizans İmparatorluğu MS 894 yılında
Macarları Bulgarlara Kuzeyden saldırması için ikna etmiştir. Bulgarlar ise
Peçeneklerden yardım istemiş, Peçeneklerin Macarlara karşı harekete geçmesi
sonucunda Macarlar (Hungarians) bugünkü Macaristan (Hungaria) topraklarına göç
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etmiş ve süreç içinde bu topraklarda bugünkü Macaristan (Hungaria) Devletini
kurmuşlardır. Tarihi kayıtlarda, Bizans İmparatoru Constantine Porphyrogenitus’un
MS 950 yılında, Macaristan’ı "Tourkias" olarak adlandırdığı da görülmektedir.
Kuzey Sibirya-Ural dili konuşan Macarlar (Hungarian) ile Güney Sibirya-Altay Türk
dili konuşan halkların ilgisi hep tartışılagelmiştir. Bu konuda, DTCF Hungaroloji Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. İsmail Doğan, [Macar Ulusal Kimliğinin
Oluşumunda Türk Etkisi] isimli makalesinde; “…Doğu kökenli olma, Hint-Avrupa
(Aryan) dillerinden olmayan bir dil kullanma ve Türklerle akrabalık düşüncesi Macar
ulusal kimliğinin diğer Avrupa milletlerininkinden farklı şekilde oluşmasına yol
açmıştır. Türklerle akrabalık düşüncesi 19. yüzyıl Macar aydınlarının iki kampa
bölünmesine yol açmıştır: İlk gruptakiler Macarların Türklerle akraba olduğunu,
diğer gruptakiler ise Macarların bir Fin-Ugor kavmi olduğunu savunmuştur ve bu
tartışmalar günümüzde de sürmektedir...” demektedir.
Ural dilleri; Fin-Ugor, Ural-Ugric ve Baltık dili olmak üzere üç başlık altında ele
alınmaktadır. Fin-Ugor grubunda Macarlar ile Finler yer almaktadır. Gen
araştırmaları Fin’lerin Ural (N) Haplogrubunu %63 oranında taşırken, Macarların
ise (N) Haplogrubunu yok denecek (%1) oranda taşıması Macarların kökeni
konusunu daha da karıştırmaktadır.
Prof. Anatole A. Klyosov’da “Overview Of Turkish Genetics” isimli makaleler serisinde,
günümüzdeki Macarlar’ın Y-Haplogrup meselesinin zor bir konu olduğunu, her
bölge veya yerleşimden alınan örneklerin çok farklılık gösterdiğini, tüm cepheleri
Alp ve Karpat dağlarıyla çevrili bu ülkenin önce (E) Y-Haplogrup taşıyan çiftçiler,
sonra sırasıyla Slavlar, Celt’ler, Hunlar, Ural-Ugor’lar, Moğollar tarafından işgal
edildiğini, ancak Asya Hunlarında sık görülen (Q) Y-Haplogrup ile Moğolların (C) YHaplogrubuna bu ülkede rastlanmadığını, hatta Ural-Ugor dili konuşulan bu ülkede
Ural-Ugor halklarının (N) Y-Haplogrubunun da yok denecek kadar (%1) olduğunu,
Kazakistan’da bulunan (G1) Y-Haplogrup taşıyan kabilelerle Hungaria’da (%8
oranında) bulunan (G1) Y-Haplogrup taşıyanların ilişkisinin tespit edildiğini,
Macaristan’ın 13. yy’daki Cengizliler istilası ve 16.yy’da Osmanlı Devleti ile savaş
dönemlerini yaşadığını, daha sonraki dönemlerde Avusturya ve Almanya’dan
gelenlerin yerleşimine sahne olan bu ülkenin farklı tarihi nedeniyle bugün için YHaplogrup yapısının daha çok Avusturya’ya benzerlik gösterdiği açıklamasını
yapmaktadır.
Hun, Alan, Ases, Oğuz ve Kıpçak-Kuman yerleşimleri yanında Avarlarında 250
yıldan fazla hüküm sürdüğü bu ülkede yapılan gen bilimi araştırmalarında, AltaySibirya doğumlu (R1) Y-Haplogrubuna %40-56 oranında rastlanması, başından
beri Macarların Türklerle çok yakın akraba olduklarını da göstermektedir.

122

KANGARLAR/PEÇENEKLER/BOŞNAKLAR
Kangarlar, Göktürk Orhun yazıtlarında adı geçen, Latinlerin Besenyo, Yunanlıların
Patzinak, Arapların Badjanak olarak adlandırdıkları bir Türk boyudur. Yazılı Avrasya
tarihinde Kangar/Peçenek adı, MÖ 2.yy ile MS 1200 yılları arasında çeşitli
vesilelerle yer almaktadır.
Latinlerin Peçeneklere Besenyo demelerinin sebebi, Macaristan’daki Peçeneklerin,
Macar dilinde Peçenek anlamına gelen Besenyo adını kullanmalarıdır.
Kangarlar Ar/er boylarından olup, Oğuz Han Destanında bu boya “Kang” isminin,
Kağnı adı verilen ilk arabayı icat etmelerinden dolayı, Oğuz Han tarafından verildiği
belirtilmektedir. Çok eski zamanlarda Mezopotamya bölgesinde Kengerler,
Anadolu’da Angareyon ismiyle tanınmaktadırlar.
Kül Tigin kitabesinde, Kangarlar, Göktürklerin merkez
dost/müttefik olduğu boylar arasında sayılmaktadır.

boyu

Türkut’ların

Başkentleri (Kangu Tarban) Altaylar-Ulutau (Uludağ) bölgesinde olan Kangarlar,
MS 603 yılında I. Göktürk Kağanlığının ve MS 658 yılında da Batı Göktürk Birliğinin
dağılması ve Çin ordularının İpek yolunun İran dâhil tek hâkimi olmak iddiasıyla
Batı Göktürk topraklarına yürümesi üzerine, MS 659 yılında, Kırgız stepleri ve Aral
gölü-Kuzey Türkistan bölgelerinde yaşayan Oğuz, Kimek, Kıpçak ve Kumanları
kapsayan bir Konfederasyon/birlik oluşturmuş ve bu Konfederasyon güçleriyle,
Göktürk topraklarında ilerleyen Çinlileri mağlup etmişler ve Çinlilerin bu bölgeden
geri çekilmesini sağlamışlardır.
Göktürk boylarının Doğu Göktürk topraklarının Çin istilasına karşı mücadeleleri de
sürdürülmüş ve MS 681 yılında da İlteriş Kağan II. Göktürk Kağanlığını kurmuştur.
Göktürkler bölümünde anlatıldığı üzere, güneyde Çin Seddine dayanan II. Göktürk
Kağanlığı batıda MS 705 yılında Emevî Hilafet Devletinin kontrolündeki Transoxiana
sınırlarına dayanmış, MS 712 ve 713 yıllarında Emevî Hilafet Devleti orduları ile
arasında çok sert geçen savaşı Emeviler kazanmış, ardından Bilge Kağan’ın MS 734
yılında ölümü ile II. Göktürk Kağanlığı dağılma sürecine girmiştir. MS 750 yılında
askeri güçle yayılma yöntemleri kullanan Emeviler yerine, Memluk askeri sınıfı
içinde yer alan Türk askerlerinin desteğiyle, diplomasi yöntemleri kullanan
Abbasiler Hilafet Devletinin yönetimini ele geçirmiş ve bu Türklerle Hilafet Devleti
arasında yeni ilişkiler kurulmasına yol açmıştır. Bu ortamda, Kimek Federasyonu
ve Oğuzların ittifakı ile Kangar Konfederasyonu da sonlandırılmıştır.
Kangar Konfederasyonunun dağılması üzerine batıya ilerleyen Kangarların Çor-bat,
Ertim ve Yula isimli üç boyu, Dinyeper ve Dinyester nehirleri arasındaki bölgeye
yerleşmiş, daha sonra günümüzdeki ismiyle Hırvatistan sahillerine ilerlemişlerdir.
Kangar Konfederasyonunun batı kolunu oluşturan, 11.yy’da yazılmış Divânu
Lügati’t-Türk’te de "Rum yakınında oturan Türklerden bir bölük" şeklinde tasvir
edilen Peçenek boyları da, Romanya Danube bölgesine yerleşmişlerdir.
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Kangarların bir kolu ile Kıpçakların bir kolunun evlilikler suretiyle oluşturdukları bir
boy olan Peçenekler, Oğuz Kağan Destanı'na göre, Oğuz Türklerinin 24 boyundan
biridir.
Peçenekler, Romanya Danube bölgesinde Ak Bulgar (eski isimleriyle Onogur ve
Utigur) ve Kara Bulgar (en eski isimleri Kuzey Karadeniz İskit boyu Ağaçeri olan
ve Attila Hunlarının da sağ kanadını oluşturmuş olan Kotrigur/Koturgur) boylarını
da bünyelerine katmışlar ve 200 yıllık (MS 750-990) süreçte, Danube nehri ve Azak
Denizine dökülen Don nehirleri arasında kalan Kırım Yarımadası dâhil Doğu
Avrupa’nın en etkili askeri gücü olmuşlardır.
MS 990 yılında Kafkas-Karadeniz steplerine Kıpçak-Kumanların gelmesi üzerine,
Peçenekler/Boşnakların Balkanlara ilerledikleri, süreç içinde tekrar Kangarlarla
birleştikleri ve birlikte günümüzdeki isimleriyle Hırvatistan ve Bosna-Hersek
bölgelerini kapsayan Besenyo-Boşnak Devletini kurdukları belirtilmektedir.
15.yy’da Osmanlılara katıldıkları döneme kadar yaklaşık 150 yıl ayakta kalan
Besenyo-Boşnak Devleti topraklarının, dönemlerinde Avrupa’nın üç süper
devletinden biri olan Avarlar’ın, Avarlar’dan önce de Attila Hun İmparatorluğunun
hüküm sürdüğü toprakların bir bölümünü kapsadığı görülmektedir.
Türkler (Avarlar ve Kangarlar/Boşnaklar) ve Hırvatların ilişkisinin tarihi, Doç.
Osman Karatay’ın [“Convergence - Türkic folks in European Milieu”, “In Search of the
Lost Tribe: The Origins and Making of the Croation Nation”, 2003] isimli makalesinde
ayrıntılı olarak incelenmiştir.
MS 913-959 yılları arasında Bizans imparatoru olan Constantine Porphyrogenitus
“De Administrando Imperio” adlı imparatorluğun nasıl yönetileceği ve dış düşmanlarla
nasıl mücadele edileceği konusunda yazdığı kitabında [http://www.turkicworld.org/]
Peçeneklerin üç grubunun Kangarlar olduğunu belirtmektedir. Bu kitapta yer alan
Kangar ve Peçenek boyları şunlardır;


Kangarlar; Chor (Çor-bat > Harvat/Croat), Ertim (Erdem), Yula
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Peçenek/Badjinak/Boşnaklar; Çoban, Kapan, Karabay, Kulbey, Tolmak,



13. yy’a kadar olan dönemde Kangar-Peçenek-Boşnaklara yeni boylar
katılmıştır, Bunlar; Aba, Balkar, Batur, Bıçaklı, Eke, İlbey, Küre, Karaca,
Temir, Teber, Sol boylarıdır.

Macarlar ve Peçeneklerin aynı dönemlerde Doğu Avrupa steplerine gelmesi, Hazar
Kağanlığı topraklarında ticaret yolları ile siyasi istikrarın bozulmasına ve askeri
çatışmalara yol açmıştır. Bu çalkantılı ortamı siyasi etkisini ve ticari ilişkilerini
artırmak için bir avantaj olarak gören Bizans İmparatorluğu MS 894 yılında
Macarları Bulgarlara Kuzeyden saldırması için ikna etmiştir. Bulgarlar ise
Peçeneklerden yardım istemiş, Peçeneklerin Macarlara karşı harekete geçmesi
sonucunda Macarlar (Hungarians) bugünkü Macaristan (Hungaria) topraklarına göç
etmiş ve süreç içinde bu topraklarda bugünkü Macaristan (Hungaria) Devletini
kurmuşlardır.
Macarların bölgeden ayrılması sonrasında Peçenek Birliği 200 yıl boyunca Kievan
Ruslar üzerine de akınlar yapmış, hatta Kievan Ruslarla ilgili tarihi olayların
anlatıldığı “Primary Chronicle” de belirtildiği üzere, MS 920 yılında, Kievan Rusların
ağır bir mağlubiyete uğradığı büyük bir muharebe olmuş, bunun sonucunda, MS
894 yılında Macarlardan boşalan Karadeniz kıyısındaki topraklara yerleşmiş olan
Kievan Ruslar, Dinyester nehrinin kuzeyine çekilmek zorunda kalmışlardır.
Peçenekler, MS 920 yılında ağır bir mağlubiyete uğrattıkları Kievan Ruslarla MS
943 yılında da Bizans’a karşı ittifak yapmıştır. Bu sürekli değişen ittifaklar
ortamında MS 965 ve 969 yıllarında Rusların Hazar topraklarına saldırıları ve Hazar
başkenti Atil’i tahrip etmeleriyle Hazar Kağanlığı sona ermiştir. Bu dönemde de
Peçeneklerin MS 968 yılında Kiev’i işgal ettiği, MS 970-971 yıllarında ise tekrar
Kievan Rusların Bizans’a saldırılarına yardımcı oldukları, ancak MS 972 yılında da
Kievan Rus prensini öldürdükleri, Kievan Rusların bu dönemde geniş surları olan
bir şehir olan “Pereiaslav” şehrini kurarak Peçeneklerden korunabildikleri tarihi
kayıtlarda yer almaktadır.
Peçenekler bu yüzyılda Kırım Yarımadası ve güneybatı Avrasya steplerinin çoğunu
kontrol eder hale gelmişlerdir. Bizans imparatoru Constantine Porphyrogenitus, MS
950 yılında, Patzinakia (Peçenek) ülkesinin "Tourkias" (Macaristan) ülkesine 4
günlük yol uzaklığına, doğu Karpat dağlarına kadar ulaştığını yazmıştır.
Hazar Kağanlığının dağılması üzerine MS 990 yılında Kafkas-Karadeniz steplerine
Kıpçak-Kumanların gelmesi üzerine de, Peçenekler Danube bölgesinden Balkanlara
geçmiş ve Peçeneklerin de bu bölgede kurduğu birlik (MS 750-990) sona ermiştir.
Balkanlara, Peçeneklerin ardından Oğuzlar, daha sonra da Kıpçak-Kumanlar
gelmiştir. Süreç içinde bu boyların bir kısmı Hristiyan olmuş, bir kısmı bölgede
Bizans’ın esiri olarak bulunan/kimi kaynaklara göre de Misyoner Müslümanlar
vasıtasıyla İslamiyet’i seçmiş, birbirine karışmış, birbirleriyle Bizans ve Hristiyanlık
adına veya birlikte Bizans’a karşı savaşmışlar, Macaristan, Moldova, Romanya,
Bulgaristan, Hırvatistan ve Bosna Hersek bölgelerine yerleşmişlerdir. Bizans
İmparatoru, İskit-Türk ilişkisinin bir başka biçimde ifade edilmesi anlamını da
taşıyan bir biçimde, bir dönem (MS 1045 yılında), Türk boylarına mensup askerlere
“Skythicon” (İskit Savaşçısı) ismini vermiştir.
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Peçeneklerin bu dönemiyle ilgili Ermeni kaynaklarında iki kayıt bulunduğu
belirtilmektedir, birinci kayıt MS 1050 yılında Peçeneklerin Bizans topraklarında
büyük tahribat yaptıkları, ikinci kayıt ise 1071 yılı Malazgirt Savaşının en önemli
safhasında Peçenekler ve bazı Oğuz boylarının Bizans saflarından Selçuklu saflarına
geçtikleriyle ilgilidir.
Malazgirt Savaşından sonra 1091 yılında Bizans, Peçenekleri “Levounion”
savaşında ve 1122 yılında Bulgaristan topraklarında mağlup etmiştir. 1100’lü
yıllardan itibaren de Peçenekler süreç içinde kendilerine katılan Aba, Balkar, Batur,
Bıçaklı, Eke, İlbey, Küre, Karaca, Temir, Teber, Sol isimlerini taşıyan bazı Hun,
Avar, Oğuz, Kıpçak ve Bulgar Türkleri boylarıyla birlikte Bosna-Hersek ve
Hırvatistan bölgesindeki Kangarların yanına yerleşmeye başlamışlar ve
nihayetinde, Kangar boyu liderliğinde, günümüz Bosna-Hersek ve Hırvatistan
topraklarında Besenyo-Boşnak adı altında devletlerini kurmuşlar, bu devlet
15.yy’da Osmanlı İmparatorluğu tarafından sonlandırılana kadar 150 yıl ayakta
kalmıştır. Tarihçiler bu dönemlerde konuşulan dilin Ogur-Kıpçak olduğu, Osmanlı
sonrası Oğuz dilinin bunun yerini aldığını belirtmektedir.

Prof. Anatole A. Klyosov, özet olarak anlatılırsa, gen araştırmalarının; AltaySibirya’dan yola çıkan Kangarların 5.275±930 yıl önce Sümerler dönemine denk
gelen bir zamanda Mezopotamya bölgesinde ortaya çıktıklarını gösterdiğini,
Türklerle ilgili dil, onomastik (adların kökeni bilimi) ve biyolojik bağı olduğuna dair
kanıtlar bulunan Sümerlerin devamı halklardan biri olarak kabul edilen günümüz
Asurilerinin de %40’a kadar ulaşan oranda Sümerlerin kurucu kabilelerinden
Kangarlar/Kengerlerle aynı Altay (R1b) ata-geni taşıdığını, Kangarların asıl
hareketlerinin batıya olmasına rağmen bir bölümünün de MÖ 2.yy’da yeniden
Kırgız steplerinde ortaya çıktıklarını, MS 750-900 yılları arasında Kangar-BesenyoBoşnak adı altında Kafkas-Karadeniz stepleri ve Balkanlarda, daha sonra BosnaHersek ve Hırvatistan’a yerleştiklerini gösterdiğini belirtmektedir.
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Prof. Anatole A. Klyosov, günümüzde dünyanın çok faklı bölgelerinde hatta modern
Avustralya kıtasında bile Peçenek/Boşnak DNA’sına rastlandığını eklemektedir.
Kangar/Peçenek/Boşnak – Sümerler
Prof. Anatole A. Klyosov’a göre, Kangar/Peçenek/Boşnakların Sümerlerle doğrudan
ilişkisi bulunmaktadır. Sümerler hakkında, Prof. Anatole A. Klyosov’un sözünü
ettiği gen bilimi dışındaki kanıtlar Atatürk döneminden bu yana ileri sürülmektedir.
Bunların bazıları;
Kovalev, Roman K. “Hunlar” isimli eserinde, “Yazılı tarihin çok sınırlı olduğu
dönemlerde Ortadoğu bölgesi insanların yerleşik hayat yaşadığı bölgeydi. İnsanlık
tarihinin şafak vakti diyebileceğimiz bu dönemde, Kang adında bir Türk boyunun
Orta Asya’dan başlayan ve Ortadoğu bölgesine varan ayak izlerini görürüz”
anlatımında, Orta Asya’dan gelen Kang isimli Türk boyunun Sümerlerle ilişkisini
ifade etmektedir.
Ortaasya, Kuzey Karadeniz ve Avrupa tarihinde de birçok defa ismi geçecek olan
Kang/Kanglı/Kangar boyu Oğuz boylarındandır. Oğuz Han Destanında, Kağnı
tekerleğini ilk yapan boy olmaları nedeniyle bu boya bu ismin Oğuz Han tarafından
verildiği anlatılmaktadır. Araba tekerleği ile ilgili en eski kayıt da, tekerlekli bir
kızağı resmeden Sümer çizimleridir. Döner masa ile çömlek üretimine de aynı
tarihlerde yine Mezopotamya'da rastlanmaktadır. Bu nedenle Tekerleği ilk icat
edenlerin Sümerler olduğu kabul edilmektedir.
Türklerin hayvancılığa dayalı göçebe ekonomileri yanında atın ehlileştirilmesi ve
tekerleğin icadının Dünyada ilk küreselleşme dalgasını da başlattığı kabul
edilmektedir.
Alman Dilbilimci F. Hommel ve Sümer uzmanı Lenghin’e göre, Sümercede 350
kelimenin anlamı Türkçe ile aynı veya yakın anlamlıdır.
Benno Landsberger DTCF Dergisinde yayınlanan “Sümerler” isimli makalesinde
Sümercenin cümle yapısının çok karmaşık olduğunu fakat cümle yapısı ve mantıki
düzeni açısından Türkçe’ye benzediğini yazmaktadır.
Dilbilimci Prof. Dr. Osman Nedim Tuna, 1947 yılından bu yana Uluslararası
Kongrelerde Sümerce ile Türkçenin paralel diller olduğunu savunmuş, Türk dilinin
genç bir dil olduğunu iddia edenlere karşı Türk dilinin eski bir dil olduğunu anlatan
1990 yılında yazdığı özel kitapta da [Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin
Yaşı Meselesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1990] bunun kanıtlarından biri olarak
Sümerce 165 kelimenin Türk dili sözcükleri olduğunu, hatta iki kelimeden yapılmış,
yeni bir kelimenin (kap kacak) Türkçe ve Sümerce de aynı sıra ve aynı manada
kullanıldığını göstermiştir.
Osman Nedim Tuna tarafından Sümerce metinlerde geçen Türk dilinin
sözcüklerinin bazıları şunlardır; (Az=Az, Baba=Baba, Uş=Üç, Er=Er, Kuş=Kuş,
Kız=Kız, Kal=Kal, Çolpan=Çoban, Kur=Kur, Küre=Küre, Koru=Koru, Kan=Kan,
Jaz=Yaz, Tuş=Tüş=Düş, Jün=Cün=Yün, Ul=Oğul, Işık=Işık, Jol=Col=Yol,
Jır=Yır=Şarkı).
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Babil’liler dönemine atfedilen ve Londra British Museum’da olan bir tablette Zodyak
çizimi bulunmaktadır. Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece
genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü bir gök kubbe kuşağıdır.
Yapılan incelemede bu çizimde yer verilen yıldız takımının ancak 40 ve 46 enlem
dereceleri arasından görülebileceği, bu enlem derecelerinin de Hazar Denizinin
doğusundan başladığı ve bu çizimi yapanların oradan geldiğinin kanıtı olduğu
belirtilmektedir.
Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, eserlerinde
Sümerlerin Mezopotamya bölgesine Orta Asya'dan göç ettiklerini, Sümer
medeniyeti ile Orta Asya kültürü arasındaki benzerlikleri belirterek bu tezi
ispatlamaya çalışmıştır. Orta Asya ve Sümer kültüründe dağların doruklarının
kutsal sayılması ve dağların doruklarında yaşayan çeşitli tanrılara inanılması gibi
benzerliklerin iki bölge arasında köken birliğinin ya da kültür etkileşiminin kanıtı
olduğu görüşünü savunmuştur.
Prof. M. Zakiev, ‘Akatlar’ın kaynaklarında, Sümerlerin yaşadığı Bağdat’ın güney
bölgesini Kienkir (Kangar) bölgesi ve Subar’ların yaşadığı Bağdat’ın kuzey bölgesini
Subartu bölgesi olarak belirttiklerini, Akatların, Kienkir (Kangar) bölgesinde
yaşayanları Sümer, Subartu bölgesinde yaşayanları Subar olarak adlandırdıklarını
açıklamakta ve Feridun Ağasıoğlu’na atıfta bulunarak, Sümer ve Subar’ında
Sibir/Sabir/Suar/Samar ile Özbekistan Samar-kend ve İdil Bulgar Türklerinin
kentlerinden Samara gibi Türk dili isimlendirmeleri ve Türk dili konuşan boyların
isimleriyle alakalı olduğunu belirtmektedir.
MÖ 2300-2200 yıllarına ait Babil tabletlerinde de, Mezopotamya’nın atlı göçebe
kabileleri Sabir, Kuman, Quti, Lulu ve Turuk ile ilgili kayıtlar bulunmaktadır.
[Klyosov A. “Overview Of Turkish Genetics” 2010-2012]

Prof. M. Zakiev, bölgede Akatlar döneminin başlamasıyla da, Kangarların bir
kısmının asimile olduğu, bir kısmının da bölgeden ayrılarak Harzem bölgesinde
ortaya çıkarak “As” kabileleriyle birlikte Harzemlerin oluşmasını sağladıklarını
belirtmekte, Sümerlerin de kendilerini Kienkir (Kangar) olarak adlandırdığını,
Kangar isminin Boşnakların en eski ismi olduğunu eklemektedir.
Not: Üzerinden 5.000 yıl geçmiş Sümerler döneminin çok eskilerde kalmış bir dönemi ifade
ettiği düşünülse de, ölçü birimi yıl yerine-nesil olduğunda, her 20-25 yılda yeni bir nesil
hesabıyla, 200-250 nesil’i kapsayan bir dönemi ifade ettiği görülmektedir.
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KIPÇAK-KUMANLAR
Tarihçiler tarafından Kıpçak-Kumanların en önemli niteliklerinin erkek ve kadın
savaşçılardan oluşan askeri güçleri olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte
ekonomik faaliyetlerini de sürdürmüşler “...Bizans’tan Harzemlere kadar yaygın
yerleşimlerinin de etkisiyle Venedik’ten Orta Asya’ya uzanan ticaret yollarını da
kontrol altına almışlar ve ticaret akışını yönlendirmişlerdir...” [Cuman People,
Metapedia]

Kıpçak-Kumanların; Batı Göktürkleri, Kangar Birliği ve Kimek Konfederasyonunun
bileşenlerinden oldukları hususuna yukarıdaki bölümlerde değinilmiştir. KıpçakKumanların tarihçeleri ve bir Konfederasyon kurmaları süreci ile sonrasındaki
dönemlerine de aşağıdaki bölümlerde yer verilmektedir.
Kuman adı
Boy adı olarak Kumanlarının izlerinin “…Amerikan yerlilerinden Comanche’lerde
bulunabileceği…” belirtilmektedir. [Thomas Mayne Reed, 1955]
“Coman-che” ismindeki “Koman” gibi “Apa-che” ismindeki “Apa” sözcüğü de Türk
dili ile doğrudan ilgilidir.
“…Eski Çin kaynaklarına göre de, Altay dağları bölgesinde yaşayan Kuzey
Hunlarının adı önce “So” halkı iken daha sonra Kuman, Kırgız, Chu-kshi ve Türk
adı altında dört kabileye ayrılmıştır…” [Aristov N.A. 1896; Zakiev M.Z. 1977].
Roma’nın kurucu kabilelerinden biri olan Etrüsklerin şehri “Kum”, Macaristan’daki
“Kuman” ve Makedonya’daki “Kumanova” şehirleri Kuman adı ile alakalıdır. [Zakiev
M.Z. 2002]

MS 70’li yıllarda yazılan ‘History of the Judean war by Josephus Flavius’ ismindeki eski
Rus dilindeki belgede de, Alanların Yases olarak ve Kuman’larla akraba bir dile
sahip olduğu belirtilmektedir. [Meschersky N.A. 1958, 454]
Prof. Feridun Ağasıoğlu da, Kuman’ların MÖ 3. ve 4.yy’larda Fırat nehri boylarında
yaşadığını açıklamaktadır.
“...Mezopotamya’nın atlı göçebe kabileleri Sabir, Kuman, Quti, Lulu ve Turuk ile
ilgili ilk kayıtlar MÖ 2300-2200 yıllarına ait Babil tabletlerinde bulunmaktadır...”
[Klyosov A. “Overview Of Turkish Genetics” 2010-2012]

Kıpçak adı
Tarih anlayışında “continuity-devamlılık ekolü” savunucularından İtalyan Prof.
Mario Alinei, “Palaeolithic continuity of Indo-European, Uralic and Altaic populations in
Eurasia” isimli makalesinde; Çok eski zamanlarda bazı halkların yeraltında evler
yaptıkları dönemlerde Ural ve Altay halklarının iki tür ev yaptıklarını, birinci türün,
nehrin veya çoğunlukla iki nehrin birleştikleri bölgenin en yüksek noktasında, ikinci
türün dere kenarlarının yamaçları/teraslarında yaptıkları tür olduğunu, her iki tür
evin de yere yarı gömülü olup, çatısını kereste ile kapattıklarını, bazı bölgelerdeki
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bu evlerin ağaç/kereste duvarlı, bazı bölgelerde ise taş duvarlı olduğunu
belirtmektedir.
Makale ve makalenin başlığından, Ural-Altay halklarının Palaeolothic dönemdeki
evlerinin ağaç/kereste veya taş duvarlı oldukları ve bu iki ayrı ev mimarisinin UralAltay halklarından Hint-Avrupa dili konuşmaya başlayanlar tarafından da devam
ettirildiği anlaşılmaktadır.
Kıpçakların tarihi süreçte; Ku (Kuchak Kukiji, Kujshe, Kuche, Küeshe, Kyueshe,
Kushi, Kushu, Kuchuk, Cumans, Quman, Comani, Kumandy, Kun-ok, Kun) veya Ki
(Kipsak, Qipchaq, Qifjaq, Kimchag, Kimcha'ud, Kyfchak, Kibi, Kibir) gibi isimlerle
anıldığı belirtilmektedir.
Türkolog M. Zakiev’e göre, Kıpçak adı, Ku-sak (Beyaz Saka) adından gelmektedir.
Bazı tarihçiler de Ki-pi /Kipsak adından geldiğini savunmaktadır. Ku-sak veya Kipi/Kipsak adının, “Kıpçak” isimli bir boy adı haline dönüşmesinin de, “ağaç” ve
“Oğuz Kağan Destanı” ile alâkalı olduğu anlaşılmaktadır.
Oğuz Kağan Destanına göre; “…Oğuz Kağan fetihlerine devam etmek için İdil
Irmağını geçmek zorundadır. Buna bir çare bulunması için bilgelere danışır.
Askerler içerisinde Uluğ Ordu Beg adında akıllı bir kişi vardı. Burada pek çok ağaç
ve dallar bulunuyordu, o ağaçları kesip, birbirine bağlayarak bir sal yaptı. Bunun
üzerine binen askerler karşı kıyıya geçmeyi başardı. Oğuz Kağan bu hadise
karşısında sevinir ve bu bilge kişiye; “sen burada beg ol, senin adın Kıpçak Beg
olsun”, der... Oğuz Kağan Destanı’nda, İdil Irmağı boyları ve çevresi Kıpçak Beg’in
payına düşmüştür ve adın buradaki anlamı ağaç ile alâkalıdır…” [ Prof. Dr. Saadettin
Y. Gömeç, Türk Tarihinde Kıpçaklar]

Macar Türkolog Árpád Berta, ‘Kumanların Kökeni’ isimli makalesinde; “Kıpçak adının
kökeni sorunu çözümlenememiş olmakla birlikte, ne kovukta oturan, ne de öfkeli
anlamlarını onaylayabiliriz” demektedir.
Oğuz Kağan Destanında da, Kıpçak adına, ne kovukta oturan - ne de öfkeli
anlamları yüklenmekte, Kıpçak adının ağaç ile alâkalı olduğu anlaşılmakta, Kıpçak
adı verilen ilk kişinin de “Uluğ Ordu Bey” ismini taşıdığı belirtilmektedir.
Destanların en önemli özelliğinin, tarihte genellikle milli birlik oluşturma
dönemlerinde ortaya çıkması ve gerçeklerin olağanüstü-olağandışılaştırılarak
hikâyeleştirilmesine dayandığı bilinmektedir. Destanların bu özelliği kapsamında
Oğuz Kağan Destanı incelendiğinde; Kıpçak isminin Oğuz Kağan döneminde “ağaç
duvarlı ev”lerde oturan Türk boylarını ifade ettiği, ağaç duvarlı evlerde oturan bu
boyların Beylerinin isminin “Uluğ Ordu Bey” olarak ifade edilmesinin de “büyük bir
orduları olduğuna” işaret ettiği anlaşılmaktadır.
Böylelikle Oğuz Kağan döneminden itibaren Kuzey Türklerinin adının Kıpçak olarak
adlandırılmaya başlandığı, Kaşgarlı Mahmut’un da “Divanü Lügati't-Türk” adlı
eserinde bu bölgede yaşayan Türklerin konuştuğu Türkçeye Kıpçakça ismini verdiği
görülmektedir.
Prof. Mario Alinei “The Paleolıthıc Contınuıty Paradıgm” isimli makalesinde de;
“…Avrupa dillerindeki Tree (Ağaç) isminin “Tar” ismine dayandığını…”
belirtmektedir. Batı Göktürk Birliği komutanlarının Tarkan-Tarhan adı ile anıldığı,
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Batı Göktürk Yabgusu İstemi Kağan’ın oğlunun isminin de Tardu olduğu bilinmekte,
bu adlandırmaların da Ağaç duvarlı evlerde oturan boylar ile ilişkili olduğu
anlaşılmaktadır.
Kıpçak ve Oğuz dilleri
Kıpçak isminin günümüzde halen yaşıyor olmasının sebeplerinden en önemlisi Türk
dilinin sınıflandırılmasında kullanılmasıdır. Kaşgarlı Mahmut “Divanü Lügati't-Türk”
te; "Kırgız, Kıpçak, Oğuz, Toxsı (Tukhs), Yağma, Çiğil, Oğrak, Çaruk boylarının öz
Türkçe olarak yalnız bir dilleri vardır” demekte, pek çok lehçeye ait verdiği örnekler
içinde Oğuzca ve Kıpçakça kelimelere ağırlık vermektedir. Bunun da Kaşgarlı
Mahmut’un eserini yazdığı dönemde, bu iki boyun en büyük iki boy olmalarından
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Dildeki bu sınıflandırma, Türk dili konuşan halkların kendilerini tanımlamasına da
yansımıştır. Bu nedenle, Prof. M. Zakiev, “bin yıldan fazla zamandan beri Kıpçak
isminin Kuzey Türklerinin genel ismi olduğunu, Ural-İdil Türk boyları ve hatta
Bulgarların da bu genel ismi kullandıklarını” belirtmektedir.
Dil bilimcilere göre, Türk dili çeşitli biçimde sınıflandırılmakla birlikte Türk
Dünyasında Oğuz ve Ogur’ların müşterek devleti olan Hazarlar dönemine kadar dil
ayırımı Ogur ve Oğuz şeklindedir. Hazarlar döneminde Ogur “r” kolunda
konuşanların Oğuz “z” dil özelliklerini benimsemesiyle Ogur ve Oğuz dili arasındaki
farklılık azalmış, tüm Türk dünyası Oğuz “z” dilinde konuşmaya başlamış ve
birbirlerini daha iyi anlar hale gelmişlerdir.
Yıldız Teknik Üniversitesinden M. Selda Karaşlar, “Divani Lügati-t Türk’teki Oğuzca
eylemlerin eski Kıpçak Türkçesindeki görünümü” [The Journal of Academic Social Science
Studies, Ağustos 2012] isimli makalesinde; Divani Lügati-t Türk’teki Oğuzca kayıtlı

34 eylemin Memlûk-Kıpçak Türkçesi eserlerinde tespit edildiğini, yapılan
karşılaştırma sonucunda bu eylemlerin gerek anlam gerekse şekil açısından Oğuz
Türkçesi ile paralel olduğunun görüldüğünü belirtmektedir.
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Arş.
Gör. Özkan Aydoğdu’da, Divanü Lügati’t-Türk’te geçen Türk boyları ve boylara ait
dil özellikleri karşılaştırılmasının coğrafi bölgelere göre sınıflandırıldığında; Kuzey
(Batı) Grubunu; Peçenek, Kıpçak, Oğuz, Yemek, Başkurt, Basmıl, Kay, Yabaku,
Tatar ve Kırgızların oluşturduğunu, Güney (Doğu) Grubunu ise; Çigil, Tohsı,
Yağma, Uğrak, Çaruk, Çomul, Uygur, Tangut ve Hıtayların oluşturduğunu
açıklamaktadır. [Aydoğdu Ö. Journal of World of Turks, Vol 1, No 1, 2009]
Bu açıklamalardan, Kaşgarlı Mahmut döneminde, Oğuz ve Kıpçak kollarının anlam
ve şekil açısından paralel olup, Türkçenin Kuzey kolunda oldukları; ancak zaman
içinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki İmparatorluk süreçleri nedeniyle,
Anadolu Oğuz dilinin, Oğuz Yabgu Devletinin diliyle olduğu gibi Kuzey Türklerinin
diliyle de kısmen farklılaştığı anlaşılmaktadır.
Kuzey Türkleri ile Osmanlı dili arasındaki farklılığı azaltmak için Kırımlı İsmail
Gaspıralı (21 Mart 1851 - 24 Eylül 1914), “dilde, fikirde, işte birlik” sloganıyla bütün
dünya Türklüğünün anlayabileceği ortak bir edebi dil geliştirmeye çalışmıştır.
Osmanlı Türkçesini temel alarak oluşturduğu bu dille çıkardığı Tercüman
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gazetesinin, Kırım’dan başlayarak Kafkasya, Kazan, Sibirya, Orta Asya bölgeleri,
Çin Türkistan’ı, Osmanlı toprakları, Mısır ve İran’da dağıtımını gerçekleştirmiştir.
Aynı dili esas alarak kurduğu Usul-i Cedit mektebi modeli de Kırım, Kazan, İdil
boyu ve Kafkasya’da hızla yayılmıştır. 1905 yılına gelindiğinde Rusya
Müslümanlarının yaklaşık beş bin okulunda Gaspıralı’nın geliştirdiği yeni usul
kullanılır hale gelmiştir. Bu çabalar sonucunda Türk dilleri arasında bir miktar
yakınlaşma sağlanmıştır.
Kıpçak-Kuman Konfederasyonu
Yukarıda anlatılanlar, bazı tarihçilerin Kuzey İran halklarından Tölis gibi halkların
bir kısmının Orta Asya içlerine ilerlemesi ile ortaya çıktıklarını belirttikleri KıpçakKumanların ortaya çıkış süreçlerini yanlış telakki ettiklerini, yanlış varsayımlarayanlış ön kabullere dayandığını göstermektedir.
Kaldı ki “Yenisey Yazıtları” adı verilen mezar taşlarından da görüldüğü gibi Yenisey
boylarından Tölis [Doç. Dr. Erhan Aydın “Yenisey Yazıtlarında Geçen Türk Boyları Üzerine
Notlar”, Turkish Studies Winter 2011] gibi adlar taşıyan oymakların da Tölislerle
birlikte Kuzey İran’da adları geçen Tat, Tati, Talisan gibi günümüzde toplam
nüfusları 50.000 civarında olan toplulukların da Kuzey İran’a yerleşerek asimile
olan Yenisey-Sibirya halklarından olduklarının anlaşılmasını sağlamaktadır.
Kıpçak-Kumanların, Batı Göktürkleri ismiyle de anılan Oğuz, Türkmen, Kangar,
Peçenek, Kıpçak-Kuman ve Kimek boylarının, I. Göktürk Kağanlığının sona ermesi
üzerine Kangar boyu liderliğinde oluşturdukları Konfederasyonun da (MS 659-750)
bir üyesi oldukları görülmektedir.
Söz konusu boyların bir kısmı İslamiyeti seçmiş, bir kısmı Hazarlara katılmıştır, bir
kısmı da Doğu Avrupa’ya ilerlemiştir. Süreç içinde Hazar Kağanlığının yıkılmasıyla
da, Sibirya’nın tüm Türk dili konuşan boylarının (Anatole Klyosov’a göre %10’luk
kısmı dışında) Aral-Kafkas-Karadeniz steplerine ilerlemesine yol açmıştır.
Sibirya’nın boşalması, Kangar boyundan sonra Aral-Balkaş steplerinde Kimek boyu
liderliğinde sürdürülen Konfederasyon içindeki Kıpçak-Kumanların gücünü artırmış,
bu birlik Kıpçak-Kuman Konfederasyonu adını almıştır.
Ancak bu Birliğin, bir Kağanlarının bile olmadığı ancak henüz çözülemeyen bir ilişki
biçimlerinin de olduğu tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Batılı kaynakların
anlayamadıklarını belirttiği bu durumun, kadın ve erkeklerin de çeşitli yaş
kategorilerine göre yetki ve sorumlulukları, düzenleyici kuralları-yaptırımları
bulunan sürdürülebilir nitelikteki bir sosyal örgütlenme tarzlarının bulunmasından
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Örneğin, gençlerin sorumluluğunun delikanlıbaşında, yerleşim yeri yönetiminin Kırcıman adı verilen evli erkekler grubunun
sorumluluğunda, temsil yetkisinin yaşlılarda-kartlarda olması gibi...
Kıpçak-Kumanların çeşitli bölgelere yerleşme mücadeleleri
%30’unun öldüğü tahmini (Anatole Klyosov) yapılmaktadır.

döneminde

de,

Arap, Rus, Ermeni ve Almanların Kıpçak-Kuman genel adıyla anılan Türk boylarını,
açık renk tenli ve renkli gözlü anlamlarına gelen Arapların Sakaliba, Rusların
Polovets, Ermenilerin Khartesh, Almanların Flaven sözcükleri ile tanımladıkları da
tarihi kaynaklarda yer almaktadır.
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Kafkas-Karadeniz Stepleri ve Kıpçak-Kumanlar
Kıpçak-Kuman Konfederasyonuna bağlı oymakların en kalabalık yerleştikleri
bölgelerden biri de Kafkas-Karadeniz stepleri olduğu belirtilmektedir. İdil-Ural
bölgesinde İdil Bulgar Devleti adı altında Bulgar ve Başkurt gibi boylar ile Ural
halklarının bulunması nedeniyle bu bölge yerine, daha çok Peçeneklerin Balkanlara
ilerleme döneminde bir bölümünün Peçeneklere katılarak yarımadadan ayrılmaları
nedeniyle nüfusu kısmen azaldığı belirtilen Kırım Yarımadasına ve KafkasKaradeniz stepleri ile Hazar şehirlerine yerleştikleri ve bir bölümünün de
Romanya’dan Kazakistan’a kadar uzanan steplerde hayvancılığa dayanan göçebe
hayatı sürdürdükleri anlatılmaktadır.
Hazar Kağanlığını yıkarak etki alanını genişleten ancak Peçeneklerden önemli
darbeler alan Kievan-Rus Knezliği ile muhtelif savaşlara girdikleri, neticede 1068
yılında üç Rus Prensliğinin ortak ordusunu Chernigov Savaşında yendikten sonra
Hazar Denizi-Tuna hattında hâkimiyet kurdukları, Kievan Rusların günümüz
Ukrayna topraklarından Moskova bölgesine çekilmelerini sağladıkları ve vergiye
bağladıkları, diğer taraftan da, Rus Prenslikleri hanedan aileleri ile karşılıklı
evliliklerle akrabalıklar tesis ettikleri çeşitli kaynaklarda yer almaktadır.
Kıpçak-Kumanların Kafkas Karadeniz stepleri bölgesine yerleşme savaşlarından
sonra nispeten istikrarlı bir dönemin ardından Cengiz ordularının Kuzey İran
üzerinden bölgeye gelmesi üzerine yeniden savaş dönemi başlamıştır.
Cengiz orduları, Hazar Denizi kıyılarından o dönemde Kıpçak Bozkırı olarak
adlandırılan Kafkas-Karadeniz steplerine girmiş ve Kıpçak-Rus kuvvetlerinden
oluşturulmuş orduyu 31 Mayıs 1223 tarihli Kalka savaşında yenerek, Kıpçaklar ve
Rusları Dinyeper nehri civarına sürmüş, ardından İdil Bulgar Devleti üzerine
yürümüştür. [Kargalov V.V. BSE, 3rd edition, 16, 520]. Ancak Cengiz orduları İdil
Bulgar Devleti orduları tarafından tarihlerinde ilk defa bozguna uğratılmışlardır.
1229 yılında Moğol Kurultayında alınan karar gereğince 1232 yılında Batu
komutasındaki Cengiz Orduları geldikleri İdil bölgesinde ikinci yenilgilerini yaşamış,
1235 yılı Karakurum Moğol Kurultayında Doğu Avrupa üzerine yürüme kararı
alınması üzerine 250-300 bin askerden oluşan orduları ilk hedef olarak belirledikleri
Bulgarları yenmiştir. [Halikov A.H. 1994, 36]. 1239-1240 yıllarında da bölge
tamamen Cengizlilerin kontrolüne geçmiştir.
Kafkas-Karadeniz steplerini işgal ettiği ordusunun büyük bölümü Orta-Asya
Türkleri ve halklarından oluşan Batu Han, bölgedeki Kıpçak-Kuman ve Bulgarları
mağlup ettikten sonra bu grupları kendisine katılmaya ikna etmiş, Altınordu Devleti
tamamen Kıpçak-Kuman Devleti haline gelmiştir. Bu nedenle bazı tarihçiler
Altınordu Devletini, Kıpçak Kağanlığı olarak adlandırmaktadır.
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Altınordu Devleti Hanlarından Berke Han (1257-1267) Seyfettin el-Buhari'nin
etkisiyle İslamiyet’i seçmiş, Özbek Han döneminde (1313-1340) İslamiyet KafkasKaradeniz steplerinde hızla yayılmış, Bulgar Türkleri de (Kazan Tatarları) zaten 992
yılında İslamiyet’i kabul etmiş olduklarından, Türk Dünyasının büyük bir bölümü
din temelinde yeniden birleşmiştir.
Emir Timur’un Altınordu topraklarına sefer düzenlemesi, Altınordu Devleti'ni
güçsüz düşürmüş ve taht kavgalarının başlamasına yol açmış, bu kavgalarla
parçalanan Altınordu Devleti topraklarında; Kazan Hanlığı, Kırım Hanlığı, Astrahan
Hanlığı, Nogay Hanlığı, Sibir (Sibirya) Hanlığı kurulmuştur.
Entegrasyon
Günümüz Rusya’sında “Tatar” adı verilen halklarla ilgili yapılan gen araştırmaları,
erkek nüfuslarının % 40-70 oranındaki bölümünün Altay (R1), Ural (N) YHaplogrupları ile % 6-9 oranında (C) Y-Haplogrubu taşıyan halklar oldukları,
kadınlarının hemen tamamının Batı Avrasya Haplogrupları da denilen Ural-Altay
MtDNA Haplogrupları taşıdığını göstermektedir.
Özbekistan ve Kırgızistan’a sürgün edilen Kırım Tatarları ile ilgili yapılan gen
araştırmaları da, % 41 oranında taşıdıkları (R1) Haplogrubu yanında % 14 oranında
Ortadoğu-Güney Batı Asya (J2), % 5 oranında Kuzey Afrika (E1) ve % 18 oranında
Indus Vadisi orijinli F-M89 Haplogrupları da taşıdıkları, aynı şekilde günümüzde
Orta Sibirya’da yaşayan ve 100.000 civarında bir nüfusları olan Abakan Tatarlarının
da (Hakas Türkleri) % 46 gibi çok yüksek bir oranda Ortadoğu-Güney Batı Asya
(J1-J2), % 12 oranında Ortadoğu orijinli G1-G2 ve % 4 oranında da Kuzey Afrika
(E1) Haplogrupları taşıdıklarını göstermiştir.
134

Kırımdan Orta Sibirya’ya göç ettikleri veya sürgün-iskân edildikleri anlaşılan
Abakan Tatarları/Hakas Türkleri ile Kırım Tatarları/Türkleri ile ilgili gen
araştırmalarında görülen bu çeşitliliğin, Kırım Yarımadasının, eski antik çağlardan
bu yana tarih içindeki hemen her Türk boyunun buraya bir dönem yerleşmiş olması
yanında, MÖ 700 yıllarında Antik Yunanlılardan başlayarak Roma ve Bizans
İmparatorlukları ile Cenevizlilerin, Kırım Yarımadasının Osmanlı İmparatorluğuna
katıldığı 1475 yılına kadar yaklaşık 2.200 yıl boyunca, Kırım sahillerinde ticari
koloniler kurmalarının etkisinin de olduğu, bunun da karşılıklı yerleşimler ve kültür
etkileşimine yol açtığı, kültür etkileşiminin özellikle mutfak kültürlerine de yansımış
olduğu hususunun da en çok Pide-Pizza, Mantı-Makarna-Erişte ilişkisinde ve bunları
pişirme yöntemlerinde çok açık biçimde görüldüğü belirtilmektedir.
Oğuz Türkçesindeki “ondan-bundan” tekerlemesinin, Kırımlıların çoğunun “ondaybunday”, Rusların “davay-davay”, Oğuz Türkçesindeki “Ata” sözcüğünü Kırımlıların
“atay”, Rusların “atey”; Oğuz Türkçesindeki “Ağa-m” sözcüğünü Kırımlıların “Akam”; Oğuz Türkçesindeki “abla” sözcüğünün Kırımlıların çoğunun “daday” biçiminde
ifade ettiği görülmektedir.
Bu bağlamda, Tarihi çok eskilere gittiği ifade edilen Kastamonu “Daday” ilçesi ile
“Az-davay şelalesi” isimlerinin kökenleri de anlaşılmaktadır.
Bizzat “Kastamonu” isminin de, “Kas-tau-önü” (kayalık dağ önü, “benim-m-” ekiyle
de, “Kas-taum-önü” (kayalık dağımın önü) anlamına geldiği görülmektedir.
Not; Kasır- Kasrı sözcüklerinden ve zor işler için kullanılan Kasmak fiilinden görülebileceği
üzere eski Türkçe Kas; zor-yalçın, Tau-Tav; Dağ anlamına gelmektedir. Prof. Zakiev’de,
“Caucas (Kau-kas)” adının “Beyaz Yalçın -aşılması zor- Kayalıklar” anlamına geldiğini
belirtmektedir. Yine “Az-davay” eski Türkçe bir deyim olup, “az” (as, uz) ismi de bir Türk
boyunun ismidir.

Kafkas-Karadeniz stepleri Türk boylarının çok eski tarihlerden beri Anadolu’nun
Karadeniz sahili ve iç bölgelerine yerleştiklerine dair birçok veri olmakla birlikte,
daha çok Bölgenin Ruslar tarafından işgal edildiği 1700’lü yılların sonu-1800’lü
yılların başından itibaren başta Anadolu olmak üzere tüm Osmanlı Coğrafyasına
yerleşen söz konusu halkların da, diğer tüm göçmenler gibi, Osmanlı ve Anadolu
halkıyla bütünleştiği, Anadolu’da doğup-büyüyen nesilleri için de söz konusu
bölgelerin atalarının çok uzak bir hatırası mahiyetini taşıdığı görülmektedir.
Kırımlı tarihçi Sevdiyar Mamet de; “Kırım yarımadasında Taurlar, Kimmerler,
İskitler, Sarmatlar, Alanlar, Hunlar, Hazarlar, Bulgarlar, Macarlar, Peçenekler ve
Kıpçaklar yaşamışlar ve birbirlerinin kültür ve geleneklerine uyum sağlayarak
barışçıl bir işbirliği içinde yaşayarak bütünleşmiş bir halk oluşturmuşlardır. Hatta
bu kitleye en son katılan Moğol klanı bile Türkleşerek bu bütünleşmiş halkın bir
parçası haline gelmiştir” demektedir. [Sevdiyar Mamet, Etudes for ethnogenesis of the
Crimean Tatars. New York. 1997, s.539]

Doç. Dr. Yonca Anzerlioğlu’da “Kırım’ın Hristiyan Türkleri: Urumlar” makalesinde;
Hem güney hem de kuzey Türkçesinin özelliklerini taşıyan bir dilleri - adet, gelenek
ve görenek olarak Kıpçak-Oğuz Türklerinin bir karışımı olan - halen de Deşt-i
Kıpçak sahasında yaşayan Ortodoks Hristiyan Urum’larla ilgili açıklamalarda
bulunmakta, Urum Türklerine daha sonraki dönemde katılan ve köylerine
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Türkiye’de yaşadıkları yerleşim yerlerinin isimlerini veren Hristiyan Karaman
Türklerinin de bulunduğundan söz etmektedir.
Yine Hazar İmparatorluğunun ve Kırım Hazariye Devletinin resmi dininin Yahudilik
olduğu da Hazarlar bölümünde kısaca özetlenmiştir.
1475 yılından itibaren de Kırım yarımadasının Karadeniz kıyısındaki bölgede yer
alan Sudak ve başka bazı kalelerin doğrudan Osmanlılar tarafından yönetilmesi
nedeniyle, Anadolu'dan Kırım’a memuriyet, askerlik ve çeşitli mesleklerden
yerleşen ve bölge halkıyla karışan pek çok insanın da, Kırım Tatarlarının/Türklerinin
ayrı bir katmanını oluşturduğu belirtilmektedir.
Netice olarak, eski antik çağlardan bu yana bir Türk yerleşim bölgesi olan Kafkas
Karadeniz stepleri ve bu steplerin merkezi konumunda bulunan Kırım Yarım
adasının Avrasya coğrafyası halklarının, dinlerinin ve dillerinin bir harmanını
oluşturduğu görülmektedir.
Günümüz Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti halkı Kazan
Tatarlarının eski Bulgar Türklerinin, Nogayların antik Ases klanının, Başkurt’ların
Massaget ve Türkmenlerin, Çuvaşların da Suas-Mari’lerin nesilleri olduğu
belirtilmektedir. [Zakiev M.Z. 2002]
Gürcistan ve Kıpçak-Kumanlar
1118 yılında Gürcü Kralı II. David’in ve 1184-1214 yılları arasında Gürcistan
Kraliçesi olan Tamara’nın davetleri üzerine iki dönem halinde Gürcistan’a yerleşen
ve Gürcistan’ın askeri gücünün önemli bölümünü oluşturarak Gürcistan
topraklarının genişlemesine katkı sağladıkları belirtilen Kıpçak Kumanların bir
bölümü ile Gürcü aristokrat aileleri arasında zaman içinde sorunlar çıkması
yanında, Gürcülerin Anadolu Türkleriyle (Selçuklular) kendi aralarına tampon bölge
oluşturmak amacıyla, Kıpçak-Kumanların önemli bir kısmını başta Karadeniz
bölgesi olmak üzere Anadolu’ya yerleştirdikleri, Osmanlı döneminde iyi ilişkiler
tesis edilen ve Müslüman olan Kıpçak-Kuman kökenlilerin Osmanlı ülkesine
yerleşiminin sürdüğü çeşitli kaynaklarda yer almaktadır.
Kıpçakların çoğu, Gürcü-Ortodoks kilisesine bağlı olmakla birlikte bir takımı da,
1200 yılında fethettikleri Anı-Şeddadlı Emirliği ülkesindeki Gregoryen-Ermeni
mezhebine girmişlerdir. Ermeni kilisesine katılan bu Kıpçakların Gürcistan’dan
ayrılmak zorunda bırakıldığı, bunların önce Kırım’a yerleştikleri, 15.yy’da Kırım’daki
sayılarının 35-40 bin civarında olduğu, oradan da Ukrayna’ya yerleştikleri,
Gregoryen Kıpçakların o dönemde Ukrayna’da bulunan Ermeni Gregoryen
Kilisesinden bağımsız örgütlenmelerine rağmen 18.yy’da Ukrayna’daki diğer
Ermeniler arasında eridikleri, arkalarında Ermeni Kıpçakçası adı verilen önemli
miktarda yazılı kaynak bıraktıkları belirtilmektedir. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü
Öğretim Görevlisi Gülnisa Aynakulova’nın, “Gregoryen Kıpçaklara Dair” [Türk Tarih
Kurumu, Belleten, Aralık 2005] isimli makalesinde Ermeni kilisesine katılan Kıpçaklar
yanında Kıpçakların Gürcistan’a yerleşimleri, Gürcistan’daki konumları ve gelişen
olaylar konusunda detaylı bilgiler yer almaktadır.
Çankaya Üniversitesinden Dr. Muhittin Gül ise “Türk- Gürcü İlişkileri ve Türkiye
Gürcüleri “ [SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-I)] isimli makalesinde, Gürcü tarihinde,
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bir köydeki bir Atabek dışında, Kıpçakların varlığına hemen hiç değinmemekte ve
Gürcistan’dan Anadolu’ya yerleşen halkın da Gürcü kökenli olduğunu
savunmaktadır.
Kıpçak-Kumanların Gürcüstan’a yerleşimleri konusunda birçok tarihi veri olması
yanında, Kıpçak-Kumanlar öncesi Gürcü tarihi konusunda da, “Göktürkler”
bölümünde Kurt Mitolojisi başlığı altında Kart ve Svan Gürcülerindeki Kurt Mitolojisi
ile ilgili verilerin, Kart isminin anlamının, Kurt mitolojisini terk etmeleri sonrasında
ise Türkçe “aslan” ismini tercih etmeleri sebeplerinin ve Gürcülerle ilgili gen
araştırmalarının göz önüne alınması açıklayıcı olacaktır.
Örneğin, Gürcistan Tiflis İlia Üniversitesinden David Tarkhnishvili ve ekip
arkadaşlarının [Human Biology Vol 86, 2014] isimli dergide yayınlanan “Human
Paternal Lineages, Languages and Environment in the Caucasus” isimli makalede;
Gürcistan’da, (G2) ata-geni taşıyanların ormanlık dağlarda, (J2) ata-geni
taşıyanların daha ılıman iklim bölgesi ve daha az ormanlık dağlarda, (J1) ata-geni
taşıyan Dağıstani halkın ormansız dağlarda ve (Altay-Sibirya) (R1b) ata-geni
taşıyanların ise herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın her bölgede yaşadıklarının
tespit edildiğini, Dağıstani halk ile Kıpçaklar arasında diğer Haplogrup taşıyıcıları
arasında rastlanmayan bir dil birliği bulunduğuna işaret edilmektedir. Bu tespitlerin
bu halkların Gürcistan’a yerleşme zamanlarını veya aralarında verimli topraklar için
bir mücadeleyi gösterebileceği belirtilmektedir.
Harzem ve Kıpçak-Kumanlar
Orta Asya’nın en eski halklarından biri olan ve tarihin uzun dönemlerinde Hun,
Göktürk, Kangar, Kıpçak-Kuman, Oğuz (ve Türkmen) boylarıyla yan yana-iç içe
yaşadıkları bilinen Harzemler ile Kıpçak-Kumanların ilişkisinin de hanedan aileleri
arasında yapılan evliliklerle artarak sürdüğü görülmektedir.
Harzem Devleti Şahı Tekiş Şah’ın, Kıpçak prensesi Terken Hatun ile evlenmesi
üzerine kalabalık Kanglı-Kıpçak kütlelerinin Harezmşahlar ülkesine yerleşmeye
başladıkları [Gökbel A. “Kıpçaklar ve Kumanlar”, Togan, "Harizm", 250-253; Kafesoğlu,
"Harezmşahlar Devleti" 878-879] Kıpçakların bu dönemde Harezmşahlar Devleti'nin
yüksek askeri mevkileri ve ordunun çekirdeğini oluşturan bir unsur haline geldikleri
[Gökbel A. “Kıpçaklar ve Kumanlar”, Cüveynî, Tarih-i Cihan 306-308; Kafesoğlu,
"Harezmşahlar Devleti" 880] belirtilmektedir.

Harzemşahların önce İrani dil konuşurken Göktürkler döneminden sonra Türkçe
konuşmaya başladıkları iddiası konusunda ise, Prof. M. Zakiev özetle;
Soğdaklar (Sogd/Sogdian), Pard’lar (Parthian), Kazan’lar (Kusan, Kushan) ve
Harzemlilerin en başında Türkçe konuştuklarını, ancak zaman içinde sonradan
birçoğunun İrani dil konuşmaya başladıklarını, Harzemlerin antik dönemlerdeki
adının (Huarases/Horasmians) Horasm olduğunu, bu adın Huar/Suar ve As/Ases
şeklinde iki köke dayandığını, bunların da Türk boyları Suar ve As/Ases boylarının
isimleri olduğunu belirtmekte; Suar isminin de Subar, Sümer, Samara ve
Samarkend isimleriyle alakasına işaret etmektedir. Tolstov’un da “diğer halkların
da Harzemleri Kangar olarak adlandırdıklarını” [Tolstov S.P. 1948, 341] belirttiğini
eklemektedir.
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Harzemlerin bir kolu olan Horesmian’ların (Horasanlıların) süreç içinde konuşmaya
başladıklar ve İrani diller kapsamında olduğu belirtilen dil konusunda, İrani diller
alanında doktorası bulunan W.B. Henning, [Selected Citations, Society and History.
Essays in Honour Karl August Wittfogel / Ed. by G.L. Ulmen, Hague-Paris-New York, 1978];

“...Horesmian dilinin, daha çok Peştun diline yakın olduğunu, Peştun dilinin de;
Urdu dilinin Türk diyalekti olduğunu veya Türk dilinin Urdu diyalekti olduğunu...”
açıklamaktadır.
Memlukler ve Kıpçak-Kumanlar
Kıpçak-Kumanların bir bölümü de, o dönemde Hilafet Devletini yöneten Eyyubilerin
“Memluk askeri sınıfına” katılmışlardır. Türk tarihi anlatımlarında Memluk
kelimesinin memalik kelimesinden türediği, bunun da köle anlamına geldiği
belirtilmekte, hatta “Ed-Devletü’t-Türkiyye” ismi taşıyan Memluk Devletinin isminin
bile “Kölemen Devleti” olarak tercüme edildiği, aynı kaynakların Memluk sistemine
benzer bir sistem olan Yeniçeri sisteminin de kölelerden oluşturulduğunu
belirttikleri, bulundukları devletlerin aynı zamanda yöneticileri de olan Memluklere
ve Yeniçerilere köle denilmesi tutumunun izahı zor bir konu olduğu görülmektedir.
Abbasi ve Eyyubi dönemlerinde memluk askeri sınıfını oluşturan Kıpçak, Oğuz ve
Çerkes kökenli askerler, 320 yıl hüküm süren Delhi Sultanlığı (MS 1206 – MS
1526) ile Mısır ve Suriye’de 267 yıl varlığını koruyan Memlûk Devletini (MS 1257 MS 1571) kurmuşlardır.
Memluk Devleti kurucusunun ismi Aybek olup, en ünlü sultanları Baybars adını
taşımaktadır. Bahri Memlukleri adı verilen bu dönemde Türkçenin Kıpçakça kolunda
olduğu söylenen birçok kitap bastırmalarından dolayı Kıpçak Türklerinden oldukları,
Burci Memluklerinin ise Çerkeslerin yönetimi dönemini anlatmakta olduğu, Memluk
Devletinde Saray ve Ordu dilinin Türkçe olduğu belirtilmektedir.
1279-1290 yılları arasında hüküm süren Sultan Kalavun’un da, Ermeni, Frank ve
Moğol birleşik ordularını yenerek zamanının en büyük İslam hükümdarı olmuş,
1382 yılına kadar, bu devlet Türk devleti (Ed-Devlet-üt Türkiye veya Devlet’ül
Etrak) olarak anılmıştır. [Prof.Dr. Ahmet Taşağıl, “Kuman-Kıpçaklar”]
Günümüzde yapılan gen araştırılmaları da, Memluklerin bölgelerindeki yerleşik
halklarla bütünleşerek onların birer parçası haline geldiklerini göstermektedir.
Balkanlar ve Kıpçak-Kumanlar
Peçenekler bölümünde belirtildiği gibi, Batı Oğuzları ve Peçeneklerden sonra çok
kalabalık gruplar halinde Kıpçak-Kumanların Bizans sınırlarına varması üzerine,
Bizans İmparatoru, İskit-Türk ilişkisinin bir başka biçimde ifade edilmesi anlamını
da taşıyan bir biçimde, bir dönem (MS 1045 yılında), Türk boylarından gelen
askerlere “Skythicon” (İskit Savaşçısı) ismini vermiş, hatta Bizans ordusunun üst
komutanlarını da Türk boylarından gelen askerler oluşturmuştur.
Romanya’ya yerleşen Kıpçak-Kumanların ise, bazı feodal devletler kurdukları
görülmektedir. Basarabya (Eflak) Beyliği 1310 yılında I. Basarab tarafından,
Boğdan Beyliği 1363 yılında I. Boğdan tarafından kurulmuştur. Günümüz
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Romenleri, Romanya Devletinin, Basarabya Beyliği temelleri üzerinde kurulduğunu
ve kurucusunu “Basarab the Founder” (Kurucu Basarab) olarak kabul
etmektedirler. Romanya tarihçileri, “Basarab” isminin Kuman Türkleri ismi
olduğunu, “Boğdan” isminin kaynağının belli olmadığını ancak Macar asıllı
olduğunun kuvvetli ihtimal olduğunu belirtmektedirler.
Bulgaristan’a yerleşen ve Hristiyan olan Kıpçak-Kumanlar ise, 1081 yılında Bizans
tarafından sona erdirilen Bulgar Devletini yeniden kurmuştur. II. Bulgar Devleti
olarak adlandırılan bu dönemde Hristiyan Kıpçak-Kumanların Asenid (Asena),
Terterid (Terter) ve Shishmanid (Şişman) hanedanları dönemleri yaşanmıştır. Bu
dönem bazı Bulgar tarihçileri tarafından II. Bulgar Devleti dönemi olarak kabul
edilmektedir.
Makedonya’ya yerleşenler ise günümüzde Makedonya’nın üç büyük şehrinden biri
olan Kumanova isimli şehri kurmuştur.
1239 yılında Macaristan’a yerleşmek isteyen Köten Han önderliğindeki 40 bin aile
Macarlar tarafından ülkeye kabul edilmiş, Tuna, Körös, Maros, Temes bölgelerine
yerleştirilmişlerdir. Macaristan’a yerleşen Kuman boylarından ismi tespit edilenler;
Toksaba, Borçoğlu, Barak, Konguroğlu, Çertan, Halas, Yılancık ve Ulaş boylarıdır.
Darı veya mısırın mayalanması ile elde edilen “Boza” sözcüğü de Kuman dilinden
yadigârdır. [Árpád Berta, Kumanların Kökeni, Macaristan’daki Kumanların Erken Tarihi,
1996 – Çeviren; Emine Yılmaz, 1998]

Balkan Türkleri
Oğuz, Peçenek ve Kıpçak-Kumanların ardından Balkanlara çok geçmeden
Osmanlılar ulaşmıştır. İstanbul’un fethinden yaklaşık 100 yıl önce, Osmanlıların
Balkanlara ulaşması (1361 yılında) Kuzey ve Güney Türklerinin yeniden
birleşmesini sağlamıştır. Türk boylarının iskânı ve bölgede yerleşik Türk boylarıyla
kaynaşması sonucunda Balkanlar 500 yıllık bir barış dönemine kavuşmuştur.
Bizans-Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti İstanbul’un hemen yanı başında
yer alan Edirne’nin Osmanlıların ikinci başkenti olabilmesinin, sadece gemilerle
Çanakkale üzerinden-Anadolu’dan yapılan askeri işgal ile mümkün olamayacağını,
Trakya ve Balkanlarda yüzlerce hatta binlerce yıldır Karadeniz’in Kuzeyinden
Balkanlara inen Türk boylarının yoğun yerleşimi ve kabulleri olmaz ise Osmanlıların
bu bölgede tutunamayacağı gerçeği göz önüne alınmalıdır.
Aynı şekilde, eski Ermeni kaynaklarında yer alan “1071 yılı Malazgirt Savaşının en
önemli safhasında Peçenekler ve bazı Oğuz boylarının Bizans saflarından Selçuklu
saflarına geçtikleri” kaydı da, Balkan Türklerinin, Türk tarihinin dönüm noktalarında
hayati rollerini gösteren tarihi gerçeklerden bir diğerini oluşturmaktadır.
Gen araştırmalarına göre 12 bin yıl önce Türk dili konuşan halkların yerleşmeye
başladığı Balkanlar, antik çağlarda devam eden Türk dili konuşan halkların
kesintisiz yerleşimini takiben yazılı tarihi itibariyle de Taur, Trak, Kimmer, İskit,
Sarmat, Hun, Alan, Ases, Bulgar, Avar, Oğuz, Macar, Kangar, Peçenek, KıpçakKuman ve Osmanlı boylarının kesintisiz yerleşimine sahne olmuş, bu uzun ve zorlu
süreç sonunda günümüz Balkan Türkleri oluşmuştur.
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Balkan halklarının çoğunun ilk Devletlerini de kuran Balkan Türklerinin, Balkan
halklarının oluşmasına da önemli katkılarının olduğu, bu ülkelerdeki gen
araştırmalarından anlaşılmaktadır.
Balkan Türklerinin de, tarihin bazı aralıklarında ağır asimilasyon süreçlerine maruz
kalsalar da, aynen Afganistan, İran, Irak, Suriye ve Rusya Türkleri gibi birlikte
yaşadıkları halklarla çatışma yerine dayanışma anlayışı içinde bir arada
yaşadıklarının görülmesi, tümünün aynı kültür dairesine mensup olduklarını da
göstermektedir.
İkinci Başkentleri Edirne, üçüncü ve son başkentleri İstanbul olan Osmanlıların
Balkanları çok benimsediği de görülmekte, ancak buradan yola çıkarak,
Osmanlı’nın Anadolu’yu ihmal ettiği iddiası konusunda, köyler dâhil Anadolu’nun
her yerindeki Osmanlı halkının yaşadığı evlerdeki standartlar ve mimariyle
günümüz evlerinin standartları ve mimarisinin karşılaştırılmasının, bu iddianın da,
her alanda yürütülen olumsuz propagandalardan sadece biri olduğunun
anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ALTINCI BÖLÜM
GÜNEY TÜRKLERİ
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GÜNEY TÜRKLERİ
İnsanlık tarihinin en eski üç medeniyeti, “Eski Dünya” “Old World” veya “Eski Antik
Çağ” olarak ta adlandırılan İndus Vadisi, Mezopotamya ve Mısır Medeniyetleridir.
‘Eski Dünya’ Uygarlıklarının; Hindikuş Dağlarından doğup Arap Denizine dökülen
Asya’nın en büyük nehirlerinden İndus Nehri, Anadolu’dan doğup Basra Körfezine
dökülen Fırat ve Dicle nehirleri ile Afrika’nın içlerinden doğup Akdeniz’e dökülen Nil
Nehrinin oluşturduğu Habitat zemininde ortaya çıktıkları görülmektedir.
Eski Dünya uygarlıkları temellerinin üzerinde de Antik çağ uygarlıklarının
yükseldiği, bunların da kuruldukları coğrafyalar dışındaki halkları etkileyerek birçok
yeni uygarlığın kurulmasına yol açtıkları ve birbirinin devamı niteliğinde bile
sayılabilecekleri anlaşıldığından tüm uygarlıklar insanoğlunun ortak mirasları
olarak kabul edilmeye başlanmıştır.
Sistem Teorisi
Biyolojik organizmalardan yola çıkarak geliştirilen sistem kavramı, birbiri ile ilişkili
ve karşılıklı olarak birbirini etkileyen gruplar ve faaliyetler ile bunların hareket ve
değişme süreçlerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır.
Dünyada canlıların-ilk biyolojik formlarından itibaren bunların davranışlarına yön
veren güdü, bilinç, ruh diyebileceğimiz bir boyutun ilk formlarının da ortaya çıktığı
belirtilmekte/görülmektedir.
Yeni canlılar oluşması sürecin bir noktasında yaşanan ve doğrusal-lineer akılla
açıklanamayan çok farklı bir gelişme sonucunda da; ağaç, kuş, balık, maymun, at,
kelebek, çiçek gibi tabiattaki ayırımsız tüm canlılara biyolojik genleri bakımından
%90-99 oranında benzemesine karşın, söz konusu canlıların güdü, bilinç, ruh
dünyalarından çok farklı bir güdü, bilinç, ruh dünyasına sahip olan “insan” ortaya
çıkmıştır. Bu olgu, insan ve diğer tüm canlılar arasındaki farkı (insan tanımının da
gerçek boyutunu) göstermektedir.
Söz konusu bu farklılık ta, sistemin iç ve dış çevresini biçimlendirebilme
fonksiyonları olan çok çeşitli yapılar (örneğin aile, topluluk, toplum, devlet gibi
örgütlenmeler; kas, ses, kulak, göz, zekâ gibi biyolojik kapasiteler temelinde
geliştirilen yetenekler; hukuk, rekabet, dayanışma, sadakat, liyakat, temsil gibi
çeşitli kültürel kodlarla alakalı yönetim tarzları; dil, din, bilim, sanat ve edebiyat
gibi anlama ve anlatma anlayışları; dinamik değişim süreçlerine uygun uzun
dönemli eğitim, ekonomi, askeri v.b... stratejiler ve özellikle teknolojiler
geliştirebilme, girişimcilik, liderlik gibi kabiliyetler) ortaya çıkarmıştır.
Bu ve benzeri örüntülere “sistemin üst yapı unsurları” adı verilmektedir.
Barınmadan başlayarak tüm fiziki yapılar, teknoloji ürünleri ile iktisadi faaliyetler
ve iktisadi kaynaklar gibi fizik kanunları veya iktisadi kurallarla düzenlenebilecek
yapılar ise sistemin alt-yapı unsurları olarak adlandırılmakta, sistem kavramı da,
söz konusu alt-yapı ve üst-yapı unsurlarının bütünü olarak ele alınmaktadır.
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Böylece ilk paragraftaki tanımda belirtilen “birbiri ile ilişkili ve karşılıklı olarak
birbirini etkileyen gruplar ve faaliyetler ile bunların hareket ve değişme süreçlerinin
bütünü” kavramının kapsamı da anlaşılmaktadır.
Altyapı ve üstyapı unsurlarının birbirini karşılıklı etkilemesi sürecinde ortaya çıkan
yapılara ilişkin çeşitli sorulara verilen cevapların, farklı ideolojilerin de ortaya
çıkmasına yol açtığı, bu tür ideolojik-teorik tartışmaların, günümüzde
Amerikalıların “no blood, no soil, only idea” ifadesinde de somutlaştırdıkları gibi,
sistem teorisinin iş görme anlayışının kapsamı dışında tutulduğu görülmektedir.
Bu bağlamda esasen bir iş görme anlayışı olan sistem teorisi, mevcut verilerin
gerçekliğine, bu veriler dairesinde iç-dış çevredeki değişiklikleri algılayabilme,
uyum sağlayabilme ve sistemin başarılı olmasına odaklanan bir yaklaşımı temsil
etmektedir.
Sistem teorisine göre, her organizma veya organizasyon veya uygarlık bir Mikro
Sistem olup, bu organizma, ilişki ve karşılıklı etkileşim içinde olduğu bir Makro
sistem içinde yaşamaktadır. Bir sistemin iç unsurlarının tümünün matematiksel
olarak ölçülebilen önemleri bulunmakta, sistemin kendi içindeki ve çevresiyle olan
ilişki ve etkileşim biçimleri de hayati nitelik taşımaktadır.
Sistem teorisi; dünyanın her şeyiyle sürekli değişen dinamik bir sistem olduğunu,
şirketlerin, örgütlerin, toplumların ve uygarlıkların dünyayı anlama ve değişen
dünyaya kendilerini uyarlama konusunda farklı sonuçlar doğuran farklı tutumlar
gösterdiklerini, sürekli değişen dinamik çevrelerine uyum yetenekleri olmayan
sistemlerin sürdürülemediğini temel veri olarak kabul etmektedir.
Sistem anlayışını siyasetten ticarete, pozitif bilimlerden sosyal bilimlere her alanda
anlama, analiz, strateji hazırlama ve uygulama faaliyetlerinde kullanılmasına da
“Sistem Yaklaşımı” adı verilmektedir.
Sistem yaklaşımı, insanoğlu tarafından kurulan uygarlıkların ortaya çıkışından
başlayarak devirlerini tamamlamalarına kadar olan süreçlerin incelenmesi ve
anlaşılması çalışmalarında da kullanılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmalarda, büyük uygarlıklar kurabilecek kaynakları bulunmasına rağmen
dünya ile ilişki ve etkileşimleri olmayan izole bölgelerdeki uygarlıkların çöktüğünü
veya yerel kültürler olarak kaldıkları görülmüş, bir uygarlığın gelişebilmesinin her
şeyden önce diğer uygarlıklarla karşılıklı etkileşimine ve bu etkileşimin niteliğine
bağlı olduğu anlaşılmıştır.
Bilim insanları, başta izole bölge uygarlıkları örneklerinde gördükleri, bir uygarlığın
sürdürülebilirliğinin kendi içindeki ve farklı uygarlıklarla olan etkileşimi ve bu
etkileşimin niteliğine de bağlı olduğunu belirlediklerinden, eski antik ve antik çağ
uygarlıklarının kendi içlerindeki ve diğer uygarlıklarla olan ilişki ve etkileşim
dereceleri ve mekanizmalarını araştırmışlardır.
Bu araştırmalar sonucunda, çiftçi toplumların tarımsal alanlarına bağımlılıkları
nedeniyle bulundukları alanlardan ayrılmayan (statik) bir tabiata sahip oldukları,
Eski dünya çağında halklar arasında ilişki ve etkileşim işlevini, hayvancılığa
dayanan ekonomileri ve örgütlenme modelleri nedeniyle göçebe, hareketli birlikler
özelliği taşıyan Ural-Altay kavimlerinin; çeşitli halkların birbirleriyle etkileşimleri,
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yeni fikirlerin ortaya çıkması, ekonomilerinin çeşitlenmesi, güven > huzur > sağlık
> gelişme hiyerarşisinin zeminini oluşturan-karşılıklı güven ortamını güçlendiren
anlayış, teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi gibi birçok alanda önemli katkılarda
bulunarak yerine getirdikleri tespit edilmiştir.
Halklar arasındaki ilişkilerin daha da arttığı, şehir devletlerinin yerini merkezi
devletlerin almaya başladığı Antik çağda ilişki ve etkileşim fonksiyonunu daha çok
tüccar, sanatkârlar gibi orta sınıfların üstlenmeye başladığı görülmüştür. Ancak,
çoğunluğu daha çok refah düzeylerini sürdürmeye odaklanmış statik toplumsal
katmanların birer unsuru olarak etkilerinin yavaş ve sınırlı olabildiğini ve bizzat
bunların da sarsıcı değişiklikler olup bittiğinde “insanoğlunun kendini uyarlaması
gereken dinamik bir çevre içinde yaşadıkları”nın farkına varabildikleri anlaşılmıştır.
Bu nedenle de, devletler süreç içinde, bu işlevi yerine getirmek için ilişki ve
etkileşimin mahiyetine göre çeşitli kadrolar oluşturma ihtiyacı duymuşlardır.
Netice itibariyle, geniş kitlelerin yönelimlerinin biçimlenmesinde ortaya çıkardığı
yeni dinamiklerle teknolojik gelişmelerin çok etkili olmaya başladığı endüstri çağına
kadar olan antik çağlarda da uygarlıkların gelişmesini, yine geniş kitleleri harekete
geçirebilen dini akımlar, savaşlar, istilalar ve kavimler göçü gibi halkların birbiri ile
karışması ve kaynaşması gibi olgularla ortaya çıkan dinamizmin sağladığı
görülmüştür. Böylesine büyük kitlesel hareket ve talepler ortaya çıktığında bunu
yönetebilen kadroların, toplumların dinamik çevre şartlarına uyumlarını dolayısıyla
geliştirici bir işlev üstlenebildiklerini ve kitlesel talep/gelişme bağının korunduğu
süre boyunca da bu işlevi sürdürebildiklerini tespit etmişlerdir.
Başta devasa devlet aygıtları olmak üzere birçok ülkenin, organizasyonun ve
şirketin de, politika adı verilen ve ne yapılacağını değil sadece gidilecek yönü
gösteren iş görme anlayışı yerine, sistem yaklaşımı kullanılarak oluşturulan
stratejilerle dinamik iç ve dış gelişmelere hızlı ve esnek tepkiler verilebilmesini
sağlayan iş görme anlayışına geçtikleri görülmektedir.
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INDUS VADİSİ UYGARLIĞI
Üç Eski Dünya Uygarlığından biri olan “İndus Vadisi Uygarlığı”; Hindikuş
dağlarından doğup Arap denizine dökülen Asya’nın en büyük nehirlerinden İndus
Nehri boyunca MÖ 7.000 yıllarında kurulmaya başlanan ve en gelişmiş dönemini
MÖ 3.300 - MÖ 1.300 yılları arasındaki “Harappan” döneminde yaşamış olan
dünyanın en eski üç Uygarlığından biri sayılmaktadır. Sembolü Boğa’dır.
Şehirleşmenin ilk işaretleri bu uygarlıkta görülür. Aşağı İndus’taki Mohenjo-Daro
ile Yukarı İndus’taki Har-Appa yerleşimleri, en iyi planlanmış iki şehridir.

Kaynak: BBC 15 April 2015

Yukarıdaki fotoğraf, karbon testlerine göre geçmişi 4.470-4.280 yıl önceye
dayandığı belirtilen “Kuzey Hindistan İndus Vadisi Uygarlığı - Rakhigarhi” antik
yerleşim yerinde 2015 yılında yapılan kazılarda bulunan mezarların fotoğrafıdır. Bu
kazılarda, birkaç eşyanın da konulduğu kapalı mezarlarda (Güney Sibirya Kültürü)
2 erkek, bir kadın ve bir çocuk iskeleti bulunmuştur.
7 Ocak 2016 tarihli “The Hindu” isimli yayın organına göre de, iskeletlerin 4.000
yıllık olduğu, DNA analizlerini yapıldığı ve bölge halklarıyla karşılaştırıldığı ancak
sonuçların henüz açıklanmadığı, aynı antik yerleşim yerlerinde yakılmış iskelet
küllerinin de (Hint Kültürü) bulunduğu, bunların da incelendiği belirtilmektedir.
Kuzey Hindistan dâhil İndus Nehrinin kaynak bölgesinden başlayarak Arap
Denizine döküldüğü hat boyundaki Pakistan topraklarında, İndus Vadisi Uygarlığı
ile ilgili 2.000 civarında yerleşim yeri tespit edilmiştir. Yerleşim sayısının yüksekliği
bir süre kullanılıp başka bir bölgede yeniden kurulmalarına bağlanmaktadır.
İndus Vadisi Uygarlığının MÖ 1.300 yılında aniden kaybolduğu, bunun bu bölgenin
MÖ 1.500 yıllarından sonra başlayan Pro-Hint-Avrupa dili konuşan Aryanların
istilasından kaynaklanabileceği, Aryan istilası sonrası Hindistan Coğrafyasında
uygun bir zemin bulan Hint Kast Sisteminin kurulduğu ifade edilmektedir.
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HİNDİSTAN
İndus Vadisi Uygarlığının kurulduğu İndus Vadisinde oluştuğu belirtilen (F-M89)
Mega-Haplogrubu nesillerinden olan ve Hindistan özellikle Güney Hindistanlılarda
çok yüksek oranlarda bulunan (H) Y-Haplogrubu yanında, Kuzey Hindistanlılarda
daha yüksek olmak üzere Hindistan’da (R1a) ve (R2) Y-Haplogrupları taşıyıcısı
halkların bulunması, (R) Y-Haplogrubu taşıyıcılarının Hindistan’ın yerli halklarından
mı oldukları yoksa dışarıdan mı geldikleri sorusunu ortaya çıkarmıştır.
Prof. Anatole A. Klyosov ve Giancarlo T. Tomezzoli tarafından “Overview of Türkic
genetics” isimli makaleler serisi kapsamında 2013 yılında yayınlanan “DNA
Genealogy and Linguistics. Ancient Europe” isimli makalenin [Advances in
Anthropology 2013. Vol. 3, No. 2] “Earlier Genetic Studies” ve “Conclusion”
başlıklarını taşıyan bölümlerinde özetle;
Avrupalıların orijini konusunda, genetik biliminin kurucu babaları olan Wells ve
Semino gibi gen bilimcilerinin, yetersiz verilere dayandığı anlaşılan ve “(R1b)
Haplogrubunun Avrupa’da, (R1a) Haplogrubunun Ukrayna’da ortaya çıktığı”
biçimindeki varsayımları gibi 1990-2000 yıllarında gen bilimi tabanlı olarak ileri
sürülen “aynı dil ailesine mensup olanların ortak kökenden geldikleri” ve yine “Pro
Hint-Avrupa dil ailesinin 14.000 yıl önce Hindistan’da ortaya çıktığı” gibi birçok
varsayımın da hatalı olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir.
Aynı makalede; (R1a) Haplogrubu taşıyıcılarının Altay Dağlarından 12.000-10.000
yıl önce Tibet ve Hindistan’a ulaştığı, (R1a) Haplogrubu taşıyıcılarının Hindistan’a
ikinci defa ulaşmalarının ise, bu defa Pro Hint-Avrupa dilinin taşıyıcıları olarak,
günümüzden 3.500 yıl önce gerçekleştiği açıklanmaktadır.
Prof. Anatole A. Klyosov'a göre [Journal of Russian Academy of DNA Genealogy, 2010];
(R2) Y-Haplogrubu da, (R) Y-Haplogrubu taşıyan insanoğlunun Orta Asya’da
mutasyon geçirmesi sonucunda oluşmuştur.
Erken dönem (1990-2000 yılları) genetik araştırmalarının varsayımları farklı olsa
da, o yıllarda yapılan gen bilimi araştırmalarının, Anatole A. Klyosov ve Giancarlo
T. Tomezzoli’nin tespitlerini doğruladığı görülmektedir.
Örneğin; T. Kivisild ve ekip arkadaşlarının 1999 yılında yayınladıkları “Deep
common ancestry of Indian and western-Eurasian mitochondrial DNA lineages”
[Current Biology, Volume 9, Issue 22,18 November 1999] isimli makalede;
Hindistan’da görülen Kafkas fenotipi izlerinin, yaklaşık 4.000 yıl önce vuku bulan
Aryan istilasına dayandığı biçimindeki görüşlere rağmen, araştırmalarında
Hindistan’daki Batı Avrasya MtDNA genlerinin “Late Pleistocene” Çağa (11.000 yıl
önce sona eren dönem) dayandığını gösteren izlere rastladıkları belirtilmektedir.
Hindistan’da MtDNA (anne-kadın) genleri konusunda yapılan diğer bir araştırma
da, Richard Cordaux ve ekip arkadaşları tarafından yapılmış ve [European Journal of
Human Genetics, 2003] isimli dergide yayınlanmıştır.
“Mitochondrial DNA analysis reveals diverse histories of tribal populations from
India” isimli söz konusu araştırmada yer alan aşağıdaki tablodan, Hindistan
yarımadasında rastlanan MtDNA Haplogruplarının (anne/kadın genlerinin) %54,8146

76,3 arasındaki bölümünün (M) MtDNA Haplogrup olduğu, %23,6-33,3 arasındaki
bölümünün ise Batı Avrasya MtDNA Haplogrupları olarak adlandırılan ve AltaySibirya’da bulunan 17.000 ve 24.000 yıllık iskeletlerde tespit edilen MtDNA
Haplogrupları olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Hindistan’da yapılan gen araştırmaları,
Avrupa (Batı Avrasya) MtDNA Haplogrupları sayılan (R) MtDNA Haplogrup ve
nesilleri oranlarının Kuzey Hindistan’da, Güney Hindistan’a göre, daha yüksek
olduğunu da göstermektedir.
Erken dönem gen araştırmaları sonucunda yapılan değerlendirmelerde, Late
Pleistocene Çağ’da ‘Kuzey’den geldikleri kastedilen halkların Ukrayna (Doğu
Avrupa) halkları olarak kabul edilmesine rağmen, günümüzde yapılan gen
araştırmaları, söz konusu ‘Kuzey’den gelen halkların Güney Sibirya (UralAltay/Sibirya) halkları olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır.
Özetle;
1. İndus Vadisi Uygarlığının ortaya çıktığı Pamir-İndus Vadisi hattındaki yerli
halkların orijinal MtDNA Haplogruplarının Hindistan’da %54,8-76,3 ve Tibet’te %74
oranlarında tespit edilen (M) MtDNA Haplogrubu ve nesilleri olduğu,
2. (R) ve (U) MtDNA Haplogrupları ve (R, R1a) Y-Haplogrupları taşıyıcısı UralAltay/Sibirya halklarının da 12.000-10.000 yıl önce Orta Asya, İran, Afganistan,
Kuzey Pakistan ve Kuzey Hindistan Coğrafyalarına ulaştıkları ve bölge halklarının
oluşmasına önemli oranda katkı verdiklerinin ortaya çıktığı,
3. Bu bulguların da Altay-Sibirya kavimlerinin, MÖ 7.000 yıllarında kurulmaya
başlanan “İndus Vadisi Uygarlığı”nın kurucu halkları içinde olmaları ihtimalini
arttırdığı anlaşılmaktadır.
Dr. Murad Adji’ de; Kaba bir hesapla Hindistan ve Pakistan’daki her beş aileden
birinin soyağacının bir Türk ile başladığını belirtmektedir. [World: The Secret Story
АСТ, Moscow, (2004), ISBN 5-17-024789-3 (2004), 978-5-17-050082-6 (2008)]
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PAKİSTAN - AFGANİSTAN
İndus Vadisi Uygarlığının oluşturan halkların tespitinde bir veri olarak kabul edilen
gen araştırmalarına bakıldığında, Altay-Sibirya kökenli halkların Afganistan ve
Pakistan’da da yüksek oranlarda bulundukları görülmektedir.
Afganistan ve Pakistan halklarının (R1a) Haplogrubu yanında Amerika kıtasına
Sibirya’dan geçtikleri belirlenen yerli Amerikalılarda da çok yüksek oranda bulunan
(Q-M242) Haplogrubunu da taşımaları, özellikle Peştunlarda bunun yüksek oranda
bulunması, Afganistan ve Pakistan halklarının çok önemli bir bölümünün AltaySibirya kökenli olduklarının diğer bir kanıtı olarak kabul edilmektedir.
Pakistan: 2014 yılında “Ancient Pakistan” isimli 4 ciltten oluşan bir kitap serisi
yayınlayan ve kendini Pakistan’ın muhalif kanadından bir entelektüel olarak
tanımlayan Mukhtar Ahmed’in; Pakistanlılar, İranlılar ve Orta Asya Türkleri
konusunda gen bilimi verilerine dayanarak yaptığını belirttiği uzun
değerlendirmelerde, 1990-2000 yılı başlarındaki (erken dönem) gen analiz
varsayımlarını temel alarak Pakistan’daki Avrupa (Batı Avrasya) genleri denilen
gen taşıyıcılarının İran üzerinden geldiğini, dolayısıyla Pakistan’da görülen Batı
Avrasyalı erkek ve kadınların İran kökenli olduğunu, bu nedenle Pakistanlıların,
Hintliler ve Türklerden farklı bir halk olduklarını ileri sürdüğü görülmektedir.
Ancak, gen araştırmaları, Güney Hindistanlılar ve Güney Pakistanlıların birbirlerine
daha yakın halklar olduklarını ortaya çıkarması gibi, Kuzey Hindistanlıların da
Kuzey Pakistanlılara daha yakın halklar olduklarını göstermiştir. Bu ülkelerin Kuzey
bölümlerindeki halklar ile Afganistan’ın tamamındaki halkların da çok önemli
bölümlerinin Altay-Sibirya kökenli oldukları anlaşılmıştır.

Afganistan (Peştun)
Afganistan (Özbek)
Afganistan (Tacik)
Afganistan (Türkmen)
Pakistan (Genel)
Pakistan (Peştun)

R1
(%)
51
30
30
100
37
45

Sibirya-Altay
Ata-genleri
Q
(%)
18
10

2
5

Toplam SibiryaAltay
P
(%)
1

(%)
70
40
30
100
39
50

Pakistan-Peştun ve Pakistan-Genel (Firasat2006), Afganistan-Peştun (Haber2012) araştırması
sonuçları olup, Afganistan-Özbek/Tacik ve Türkmen gen araştırmalarında örnek sayılarının çok az
olduğu belirtilmektedir. Bazı araştırmalar Afganistan Türkmenlerinin (R1) ata-geni yanında, (Q) atagenini de yüksek oranda (%34) taşıdıklarını belirtmektedir.

Peştunlar ve Tacikler: Peştunlar, Afganistan nüfusunun en büyük grubunu
(%40) oluşturmakta olup, bir kolları da Pakistan’da yaşamaktadır. Peştun’ların (FM89) Haplogrubunu nadir taşımalarına rağmen Tacik’lerin İndus Vadisi-Pamir
bölgesinin ilk yerli halkının Haplogrubu olan (F-M89) Haplogrubunu yüksek oranda
taşımalarının Tacikler ile Peştunlar arasında önemli bir fark oluşturduğu
belirtilmektedir.
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Bununla birlikte, Hindistan Haplogrupları (H-M69) , (L-M20) ve (R2a-M124)
Haplogruplarını Tacikler ve Peştun’ların da taşıdıklarının tespit edildiğini, bu
durumun, Tacikler ve Peştun’ların, “İndus Vadisi Uygarlığı” adı verilen eski antik
çağ uygarlığını oluşturan halklar içinde yer almış olabilecekleri ihtimalini
arttırdığına işaret edilmektedir.
İndus Vadisi Uygarlığını kuran halkların konuştukları dil bilinmemekle birlikte,
Peştun’ların önceleri Türk dili konuştuğu tahmin edilmekte, bu bölgedeki halkların
MÖ 1.500 yılından sonraki bir süreçte de bu bölgeleri istila eden Aryanların dilini
(Pro Hint-Avrupa dili) konuşmaya başladıkları, Peştun dilinin ise, Urdu dilinin Türk
diyalekti veya Türk dilinin Urdu diyalekti olduğu belirtilmektedir.
Hazaralar: Peştunlar ve Tacikler yanında Hazara’ların da Hint-Avrupa dilleri
kapsamında sayılan bir dil konuşmaları nedeniyle bölgeye Aryanların istilası
sırasında veya daha erken dönemlerde yerleşen halklardan oldukları kabul
edilmektedir. Peygamber neslinden oldukları kabul edilen Seyitlerin dini
liderliklerini yaptığı Hazaralar Şii mezhebinden olup, hem Afganistan hem
Pakistan’da kolları olan savaşçı bir halktır. Kadın nüfuslarının tamamı Sibirya
kökenli olan Hazara halkının Cengiz Han Ordusunun bekâr askerleriyle
karışmalarıyla günümüz kompozisyonlarının oluştuğu belirtilmektedir.
Türkmenler: Uzun yıllardır Nüfus sayımının yapılmadığı Afganistan’da 600 bin-3
milyon arasında bir nüfusları olduğu tahmin edilen Afganistan Türkmenlerinin ise,
Aral gölü civarının Rus Çarlığı tarafından işgali üzerine Afganistan’a yerleştikleri,
büyük çoğunluğu Afganistan ile Özbekistan-Türkmenistan sınırı civarındaki Kunduz
Vilayetinde yaşayan Afganistan Türkmenleri; Ersarı, Çavdır, Yamut, Kargın, Eğdir,
Göklen, Teke, Sarık, Salur ve Abdali boylarından oluşmaktadır.
Özbekler: Afganistan nüfusunun %10’unun oluşturan ve en kalabalık gruplarını
Burka, Durman, Kıpçak, Lakay, Mangıt, Muytan ve Konrat gibi boyların oluşturduğu
Afganistan Özbekleri ise, Özbekistan (Uzbekistan) sınırı civarındaki bölgede
(Mezar-ı Şerif) yerleşiktir. Özbekler, Afganistan’ın en etkin askeri gücü olan
gruplarından biri olarak kabul edilmektedir.
Özbeklerin bu bölgeye yerleşimleri Altınordu Devleti dönemine dayanmaktadır.
Bizim Özbek, tüm dünyanın ise Uzbek/Uzbeg olarak adlandırdığı ve dönemin Altın
Ordu Devletindeki Oğuzların Kafkas Karadeniz steplerinden kendisine katılan
boylar ile birlikte bölgeye yerleşimleri sonucu günümüz Özbekistan (Uzbekistan)
ile Afganistan Mezar-ı Şerif topraklarındaki ana kitlesini Türk (Q ve R) ve bölgenin
yerli halkı (F-M89) Haplogrubu taşıyıcısı Tacik kökenlilerin oluşturduğu (kısmen de
Moğol (C), Kuzey Afrika (E1) ve İskandinav (I) kökenli halklarının) karışmasıyla
oluşan halk Uzbekler/Özbekler olarak anılmaya başlanmıştır.
Afşarlar: Arap, Yahudi, Hint gibi sayıca az toplulukların da yaşadıkları
Afganistan’da, Türkmenler ve Özbekler yanında Afganistan’ın Türkçe konuşan
diğer bir halkı da Afşarlar olup, Afşarların daha çok sivil ve askeri memuriyetlerde
çalıştıkları, 1737 yılında Nadir Şah’ın Afganistan’ı işgal etmesi sonrasında
Afganistan’a yerleştikleri belirtilmektedir.
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ANTİK ÇAĞDA SİBİRYA- İNDUS VADİSİ HATTI
HARZEMLİLER VE KANGARLAR
S.P.Tolstov [Tolstov S.P. 1948, 342] MÖ 8.000 ve 3.000 yılları arasında Orta Asya’da
yaşayan halkların MÖ 1.000 yıllarının başlangıcı döneminde İranlıların Harezmî,
Türklerin Harzem, Avrupalıların Kwarezmians ve Horezmian gibi isimlerle andıkları
devleti kurduklarını, MÖ 6.Yüzyılda kurulan Achaemenian (Pers) İmparatorluğu
yönetimi altında bulundukları 150 yıl sonrasında MÖ 4.Yüzyılda tekrar
bağımsızlıklarını kazandıkları, Büyük İskender’in ölümü sonrası kurulan GrekoBaktria İmparatorluğu dönemine kadar olan sürede Büyük İskender İmparatorluğu
ile ilişkilerinin de bağımsızlık temelinde olduğunu belirtmektedir.
MÖ 1.000 yıllarında bölgede bulunan kitabe ve gümüş paraların da Hint-İrani
(Aryan, Sanskrit) dillerinde okunamadığı ve Türk diline dayandığı [Muhammadiev
A.G. 1995, 16-83] anlaşılmıştır. Aynı paraların Kama bölgesinde bulunması da antik
Harzem Devletinin sınırlarının sadece Orta Asya olmadığını, Kama bölgesini de
kapsadığını, bu bölgelerde de en azından MÖ 2.000-1.000 yılları döneminde Suar
ve Ases boylarının yaşadığını göstermektedir.
Miladi yılların başlangıcında da Harzemlerin aynı bölgede yaşadığı S.P.Tolstov’un;
Afganistan, Pakistan coğrafyasında MS 1.yy başlarında da Tokar, Usun ve Kusanlar
tarafından kurulan Kushan (Kusan) İmparatorluğunun da, asıl yerleşimleri Aral
gölü civarı olan Kangar, Harzem, Sakaurak, Apasak, Massaget (Maskut) ve
Tokarların göçebe boylarının Kushan (Kusan) boyları ile birlikte Greko-Baktria
İmparatorluğunu sonlandırmaları üzerine kurulduğu ve böylelikle çok geniş bir
alana yayılabildiği [Zakiev M. 2002] açıklamalarından anlaşılmaktadır.
Hun, Oğuz nesli olan Antik Harzemlerin Kama halkları yanında Alan, Ases ve
Avarlarları da kapsadığı ve birlikte Harzemliler olarak Parthia, Kushan ve
Tokar’larla yakın ilişkilerinin olduğu antik kaynaklarda da [Simokatta Th. 1957,
History, 342] yer almaktadır.
B. Zhivkov [B. Zhivkov, Khazaria in the Ninth and Tenth Centuries, 2015] Harzemlerin
batısında Aral bölgesindeki Kangarların liderliğinde yaşayan göçebe kavimlerin
hareket güzergâhlarının da Doğu-Batı (Aral-Volga) ve Kuzey-Güney (AralHindukuş) istikametlerinde olmak üzere iki ayrı hatta olduğunu, Aral-Volga
hattındakilerin Volga, Ural ve İlek nehirleri güzergâhını, Aral-Hindukuş
hattındakilerin Amu Derya, Sri Derya nehirleri güzergâhını izlediklerini
belirtmektedir.
B. Zhivkov; Oğuz, Peçenek, Tokar, Alan, Bulgar, Chionites, Eftalit, Hazar, Sabir
gibi boyların içinde yer aldığı Kangar Devletinin Harzemlerle ilişkileri bulunduğunu
da eklemektedir.
Azgar Mukhamadiev, Harzemlilerin antik çağda da Turan alfabesi kullandığını, antik
çağda bastırdıkları paralar üzerinde
“Turan Yabgu” sözcüğünün
yazılı olduğunu, Hun döneminde basılan paralar üzerinde de
“Hunların Şad’ı-Turan” ve “Hunların Turanı” sözcüklerinin yazılı olduğunu
belirtmektedir. [Mukhamadiev A. “Turanian Writings Kazan, 1995]
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Prof. M. Zakiev, Horasmis/Kwarezmians adındaki “Hu” sözcüğünün “Su” anlamına
geldiğini, günümüzde Başkurtların halen “Su” yerine “Hu” sözcüğünü
kullandıklarını, Hun ve Sun gibi telaffuzların kökünün de bu telaffuz farklılığına
dayandığını, Huaras/Horasan (hu+ar+as) açılımının da Suar ve Ases boylarını
işaret ettiğini, Huarasm/Harzem sözcüğündeki (m) ekinin de “benim” anlamına
geldiğini açıklamakta, Suar etnoniminin de Sumer, Subar, Sibir, Samar gibi
isimlerle alakasına dikkat çekmekte, Kangar, Sümer, Subar, Harzemlerin birbiriyle
alakalı boylar olduğunu belirtmektedir.
Antik Pers kaynağı “Avesta”da da, Suar/Huar-Ases’lerin (Khorasmians) “Kangha”
olarak belirtildiklerini, “-ha” ekinin Pers dilinde çoğul eki olduğunu, böylece
Suar/Huar-Ases’lerin “Kang” boyu olduklarının anlaşıldığını belirterek, Türk tarihine
Hint-Avrupacı teorisyenlerin gözüyle değil antik çağ kaynaklarının gözüyle
bakılmasının gerektiğini belirtmektedir. [Zakiev M. 2002]
MÖ 7.yy’da da Kangar + Harzemlerin Sibirya-Yenisey nehrinden Afganistan-Kama
bölgesine kadar olan Orta Asya coğrafyasını kontrol ettikleri ve bu dönemde bu
bölgede Arkeologların “Tagar arkeolojik kültürü” adını verdikleri bir kültürel
dönemin yaşandığı belirtilmektedir.
B. Zhivkov ise [Zhivkov B, 2015] Kangar bölgesindeki kültüre Dahetyasar Kültürü
adını vermekte MÖ 7-8 yüzyıldan MS 9. Yüzyıla kadar olan 1.000 yılı aşkın
dönemde Kangar bölgesinde bu kültürün yaşadığını, Kangar Kültürünün Harzem
bölgesindeki Buhara’ya kadar ulaştığını açıklamaktadır. (Not; Dahet isminin Dahae
olarak ta adlandırılan Tokar olduğu anlaşılmaktadır.)

Hunlar bölümünde belirtildiği gibi, özellikle isimlendirme konusundaki görüş
ayrılıkları ile “bazı kabilelerin kökenleri” ilgili alanlarda B. Zhivkov’un kısmen tercih
ettiği görülen 19 yüzyıl-Hint-Avrupacı yaklaşımlardan kaynaklanan varsayımlarına,
günümüzde gen biliminin söz konusu tartışmaları bitirecek yeterli seviye ve veriye
ulaşmış olması nedeniyle değinilmemiştir.
MS 1000 yıllarına gelindiğinde de yukarıda yer alan Kıpçak-Kumanlar ve Harzemler
bölümünde de yer verildiği üzere; Harzem Devleti Şahı Tekiş Şah’ın, Kıpçak
prensesi Terken Hatun ile evlenmesi üzerine kalabalık Kanglı-Kıpçak kütlelerinin
Harezmşahlar ülkesine yerleşmeye başladıkları belirtilmektedir. [Gökbel A.
“Kıpçaklar ve Kumanlar”, Togan, "Harizm", 250-253; Kafesoğlu, "Harezmşahlar Devleti"
878-879].

151

ANTİK BAKTRİA
Antik Baktria Devleti, Hindikuş Dağları eteklerinde MÖ 1.000 yılının ilk yarısında
kurulmuştur. MÖ 6-4yy.lar arasında bölgede hüküm süren Achaemenian (Pers)
İmparatorluğunun, onun ardından da Büyük İskender İmparatorluğunun
yönetimine giren, Büyük İskender’in ölümü sonrasında MÖ 2.yy içinde Yunan
generallerinin kurduğu devletlerden olan ve Sogd’ların ülkesini de kapsayan GrekoBaktria Devletinin diğer parçasını oluşturmuştur.
MS 1.yy başlarında da Greko-Baktria Devletinin yerini Kushan İmparatorluğunun
aldığı görülmekte, Kushan İmparatorluğu döneminden sonra da Baktria bölgesinin
MS 14-15 yy’a kadar Kushanların kurucu boylarından Tokarların ismiyle Tokaristan
olarak anılmaya başlandığı belirtilmektedir.
Antik Baktria’da Bronz çağına (MÖ 2.200-1.700) ait olduğu belirtilen antik eserler
bulunmuştur. Hint-Avrupacılar bu kültürün de Aryan’lara ait olduğunu iddia etseler
de, Aryanların bu bölgeye MÖ 1.500 yılından sonraki bir dönemde geldikleri ve
Afganistan, Hindistan halklarının da bu tarihten sonra Pro-Hint Avrupa dili
konuşmaya başladıkları tarih ve dil araştırmalarıyla sabit bulunmaktadır.
TOKARLAR
Kushan İmparatorluğunun, Kushan ve Usunlar yanında kurucu boylarından olan
Tokarlara ait günümüz Sincan Uygur Türklerinin yaşadığı bölgede MÖ 1.800 yılına
ait Mumyalar bulunmuştur.
Pro-Hint Avrupa dili konuşan Aryanların bu bölgeye geldikleri dönem ve Aryan
denilen halkların tarihlerinin hiçbir döneminde Mumya kültürü olmadığı gibi
gerçekler gözardı edilerek bu Mumyaların Hint-Avrupa ırkına ait olduğu iddiaları
ileri sürülmüş, ancak Tokar Kültürünün MÖ 3.500-MÖ 2.500 yıllarına tarihlenen
Sibirya Afanasevo Kültürüne ait olduğu ve Mumyalar üzerinde yapılan gen
analizleri gibi birçok tarihi verinin de Tokarların, Altay-Sibirya/Türk boylarından biri
olduklarını göstermiştir.
Türkiye'deki müze ve türbelerde bugüne kadar ulaşmış toplam 41 insan mumyası,
2 adet hayvan mumyası bulunmaktadır. [EFE Zehra Dr. Türkiye Müze ve Türbelerindeki
Mumyaların Tarihi ve Bugünkü Durumları, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler
Dergisi, Sayı: 34, Nisan 2015]

Yukarıda “Taurlar” bölümünde belirtildiği gibi Tokar’ların kimliği konusunda, İran
dilleri üzerinde Doktora derecesi olan Walter Bruno Henning, “Tokhars and Türks Argi and the Tokharians,” isimli makalesinde özetle;
“Tokhar ~ Tau-ar = Dağ halkı anlamına gelmekte olup, Turfan ve Karaşar
bölgesinde yaşamışlar, Hun ve Göktürk Devletlerinin üyesi olarak anılmışlar, Subar
ve Ases’lerle birlikte Baktria bölgesinde adları geçmiş, Ttaugara, Ottokars ~ AsTokhars, Düger ve Tuhsi isimleriyle adlandırılmışlardır” demektedir. [W.B. Henning,
Tokhars and Türks - Argi and the Tokharians, 1938]
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KUSHAN İMPARATORLUĞU
Kuzey Pakistan/Hindistan-Afganistan-Turfan hattında Türk boyları tarafından Antik
Çağda oluşturulan antik Baktria, Tokar, Turfan medeniyetleri sonrasında bölge bir
dönem Kushan İmparatorluğu olarak anılmıştır.
Türklerin genel yaşayış ve devlet biçimleri İmparatorluklar dönemine kadar göçebe
birliklerin gevşek konfederatif devletleri biçiminde iken, İmparatorluk yönetim
biçiminin yayılmasıyla birlikte Büyük İskender İmparatorluğunun parçalanması
üzerine, MÖ 140 yılında, Sogd’ların (Sak’ların) yaşadığı topraklar ile aşağıdaki
haritada gösterilen daha sonra Kushan İmparatorluğu adını alan topraklarda
Greko-Baktria Devleti kurulmuştur. Bu devletin üçüncü hanedanından sonra
yönetimi Kushan’ların devraldığı ve devletin isminin de MS 375 Akhun dönemine
kadar Kushan İmparatorluğu olarak anıldığı, ancak bu İmparatorluğun bir göçebe
İmparatorluğu olduğu belirtilmektedir.
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Prof. M. Zakiev, Hint-Avrupacı tarihçilerin Kushan, Tokar ve Usunların İndo-İranian
(Hint-İran) dili konuştuklarını ve bu halkların Ak-Hunlarla birlikte Türkçe
konuşmaya başladıklarını ileri sürseler de, Bartold gibi tarihçilerin Kushan, Tokar
ve Usunların farklı adlar taşımalarına karşın aynı halk olduklarını belirttiğini [Bartold
V.V. 1963, vol. 2, ch. 1, 175-177] ayrıca asimilasyon süreçlerine ilişkin araştırmaların
her zaman yeni gelen göçebe boyların asimile olduklarını gösterdiğini, bu nedenle
MS 1-4 yüzyıllar arasında yaşamış Kushan İmparatorluğunun boylarının asimile
olduğu fikrinin yanlış olduğunu, hem Kushan hem Ak-Hunların dilinin Türk dili
olduğunu belirtmektedir.
Ayrıca, Hint-Avrupacıların bir Türk’ün gelmesiyle sayısız halkın Türkçe konuşmaya
başladıkları iddiasının geçerli olması halinde bu halkların isimlerinin de değişmesi
gerektiği, ancak bu halkların Türk diline dayanan boy isimlerini binlerce yıldır hatta
farklı coğrafyalarda farklı diller konuşmaya başlayanları dâhil (Subar, Bulgar, Gilan
vb.) koruduklarının görüldüğünü eklemektedir.
Hindukuş-Turfan hattında yaşayan Türk boyları Baktria, Tokar, Turfan gibi Antik
Medeniyetler oluşturmuş, bu zemin üzerinde de Afganistan ve Kuzey
Pakistan/Hindistan coğrafyasında kurulan Greko-Baktria İmparatorluğu yönetimini
Kushanlar, onların yerini de MS 375 yılında Ak-Hun İmparatorluğu almıştır. AkHunları takiben bölge Göktürk yönetimine geçmiş, Göktürkler sonrasında da aynı
bölgede, Gazneliler, Timur Devleti ve Babürler başta olmak üzere atlı süvari
birliklerine dayanan-hatta fil bölükleri bile olan birçok Türk Devleti kurulmuştur.
Özetle, gen araştırmaları gibi antik çağ tarihi verileri de, Afganistan ve Pakistan
halklarının Türklerle çok yakın bağlarının bulunduğunu göstermektedir.
Yukarıdaki açıklamalar yanında;

İskitler, Attila Hunları ve Avarlar dönemlerinde Balkanlar’da adları geçen Kutrigur,
Utigur and Vurugund boylarının önceden Pamir ve Hindikuş dağlık bölgelerinde
yaşadıkları; aynı bölgedeki ‘Bakat’ isimli ‘antik şehir’inde Onogur şehri olduğu gibi
Kırım Yarımadası kıyılarını işgal eden (MÖ 700) Antik Yunanlıların telaffuzu ile
Kırım’daki Phanogoria (Onogur) antik şehrinin de bir Onogur şehri olduğu;
Asuri kaynaklarının, bu bölgeden 30 bin İskit halkının Doğu Avrupa bölgesine
gittiği ve 60 gün içinde Don nehri civarına ulaştıklarının yazılı olduğunu, Bulgar
Türklerinde görülen (Prof. M. Zakiev’in ifadesiyle) “Pamiro” fenotip izlerinin bu
bölgeden gelen Türk boylarına dayandığı;
Döneminde Avrupa’nın 250 yıl üç süper devletinden biri olan Avarların Avrupa’ya
yürüyüşünü de, bu bölgedeki Ak-Hun boylarının başlattığı;
Büyük Selçuklu Devletinin topraklarının Afganistan’ı da kapsadığı, Selçuklu ve
Osmanlıların temel omurgasını da, Doğu-Batı (Balkaş, Aral-Volga) ve Kuzey-Güney
(Balkaş, Aral-Hindukuş) hattındaki Oğuz (ve Türkmen) boylarının oluşturdukları;
Gelon, Gilaki, Gilan boyunun Afganistan ve Pakistan’da Gilan boyu olarak halen
varlığını sürdürdüğü; Ak-Hun Devletinin yönetici boyu olan Abdali boyunun da
1747 yılında modern Afgan Devletinin kuruluşunda da etkin bir rol aldığı ve tüm
Afgan Kabile reislerinin katılımıyla yapılan toplantıda ilk Afganistan Emir’i olarak
Abdali boyundan Ahmet Şah’ın seçildiği görülmektedir.
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MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI
5.000-6.000 yıl önce Fırat ve Dicle nehirlerinin arasındaki verimli topraklarda, Arap
dilinde 'Al-Jazirah' antik Yunan dilinde iki nehir arasındaki bölge anlamına gelen
‘Mezopotamya’da kurulan “Sümer” şehir devletleri ile Mezopotamya’nın doğusunda
yer alan günümüz İran topraklarının Zagros Dağları eteklerinde kurulan “Elam”
şehir devletleri ve Kuzey Mezopotamya olarak ta adlandırılan günümüz
Suriye’sinde kurulan “Mari” şehir devletinin tümünü ifade etmek için “Eski Dünya
Mezopotamya Uygarlığı” deyimi kullanılmaktadır.

Kaynak; Ancient History Encyclopedia, Illustration by P.L. Kessler

Eski Dünya Mezopotamya Medeniyeti, insanoğlunun yazıyı icat ettiği, hukukun,
astronomi ve matematik gibi bilimlerin, edebiyatın ve sanatın ortaya çıktığı,
ticaretin, tarım ve sulama sistemlerinin geliştiği, vergi toplanması ve kayıtlarının
tutulması ile dini inançların kurumsallaşmasının başladığı, kadınların mülk sahibi
olma, ticaret yapma, boşanma haklarının kısaca kadın-erkek eşitliğinin bulunduğu
bir medeniyet olarak tanımlanmaktadır. Bölge refahının temeli olan su
kaynaklarının paylaşılması konusunda sürekli savaşların yaşandığı bu dönemde
askerlik alanında kullanılan teknik ve teknolojilerin de çok önem kazandığı
belirtilmektedir.
Mezopotamya Uygarlıklarının çeşitli dönemlere bölümlendirilmesinde de üretim,
askerlik, yazı, bilim, idari ve hukuki yapılarındaki farklılıklar esas alınmaktadır.
Örneğin dünyada İmparatorluk fikrinin ortaya çıktığı dönemi ifade ettiği belirtilen
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Akadlar dönemi (MÖ 2.270 - MÖ 2.083) yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul
edilmektedir.
Mezopotamya uygarlıklarının sembolünün Boğa ve Aslan olduğu belirtilmekte,
Boğa sembolünün İndus Vadisi Uygarlığının da sembolü olması, bu iki Eski Dünya
Uygarlığının birbiriyle ilişki ve etkileşim içinde olduğunu göstermektedir.
Bunların yanında British Museum’da sergilenen Mezopotamya Uygarlığına ait
aşağıdaki antik eserde olduğu gibi; insanoğlunun soyut/manevi hayat ile ilgili
düşünmeye başlamasının/gelişmesinin safhalarından birini gösterdiği belirtilen ve
antik Mısır’da da yapılan sembolleştirmelere benzer şekilde “gök, yeryüzü ve öteki
dünya” gibi kavramları çeşitli sembollerle ifade etmeye başladıkları da
görülmektedir.

Kaynak: http://www.crystalinks.com/sumerart.html
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SÜMERLER
Sümer şehir devletlerinin kimler tarafından kurulduğu tam olarak belirlenememiş
olmakla birlikte, yerli ve dışarıdan bölgeye gelen halkların birbirlerini etkilemeleri
sonucunda ortaya çıkan bir Medeniyet olarak kabul edilmektedir.
Sümerler ve Türklerin ilişkisi konusundaki araştırmalar, yukarıdaki bölümler içinde
yer alan Kangarlar/Peçenekler/Boşnaklar bölümünde kısaca özetlenmiştir.
Sümer Uygarlığının ilk başlangıç döneminin, Sümer yazılı tabletlerinde adları hiç
geçmemesine rağmen “Ubaid” (Ubeyd) dönemine dayandığı, bu dönemin MÖ
6.500 yıllarında başladığı tahmin edilmektedir.
MÖ 3.500 yıllarında pro-yazı denilebilecek ilkyazı örneklerinin ortaya çıkmaya
başladığı, MÖ 3.300 yıllarında başlayan (Türk dilinde soy, sop, oba anlamına gelen)
“Uruk” dönemi içinde-3.300 yılında erken dönem Çivi yazı tabletlerinin ortaya
çıktığı tespit edilmiştir. Uruk en önemli Sümer şehri olup, ünlü Gılgamış Destanına
adını veren Gılgamış da (MÖ 2.700) bir Uruk Kralıdır.
Sümer kültürünün birden serpildiği MÖ 2.900 yıllarında da bölgede iki dilli bir
yapının tamamen görünür hale geldiği, Sümerlerin Astronomi ve matematik
biliminin kurucuları, ordularını süvari, okçu ve piyade biçiminde sınıflara göre
düzenleyen ilk devletler oldukları, mahkeme, hapis cezası, devlet iş ve işlemlerinin
kaydı gibi hukuki ve idari bir sistem oluşturdukları, geniş duvarlı şehirler
kurdukları, astronomi, mimari, sanat, ticaret, tarım ve hayvancılığı geliştiren
uygulamalar yaptıkları belirtilmektedir.
Sümerler ile bölgenin yerli halkı Akadların
her alanda birbirini etkilediğinin gözlendiği
yaklaşık 1.000 yıllık bir dönem sonunda MÖ
2.270 yılında Akadların Sümer şehirlerini
ele geçirmesi ile bölgede yaklaşık 200 yıllık
Akad İmparatorluğu döneminin başladığı,
bu dönemde Sümer dilinin kaybolduğu
görülmesine rağmen MÖ 2.100-2.000
yılları arasında Sümer dilinin tekrar ortaya
çıktığı, Ur ve Uruk şehir devletinde “NeoSumerian” denilen Lagash Hanedanlığının
yeniden kurulduğu ifade edilmektedir.
Yandaki
fotoğraf,
Ur
şehri
Lagash
Hanedanından
Gudea’nın
Louvre
Müzesindeki heykelinin fotoğrafıdır.
Başta nüfus artışı ve göçler gibi çeşitli
nedenlerle Sümer uygarlığı çökmeye
başlamış, Sümer toprakları, MÖ 1.940
yılında Semitik dil konuşan Amorilerin, MÖ
1.760 yılında da Hammurabi liderliğindeki
Babillerin yönetimine girmiştir.
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MARİLER
Mari antik şehri, Kuzey Mezopotamya olarak adlandırılan Fırat Nehri'nin batısındaki
günümüz Suriye topraklarında (Abu Kemal kasabasının 11 km kuzey batısında)
kurulmuş bir Sümer şehir devletidir.
Antik şehirdeki kazılarda 225 odalı bir Saray ve birçok tapınak kalıntısı
bulunmuştur. Mari’lerin kendilerine ait çivi yazısı tabletlere rastlanmamış, Mari’lerle
ilgili bilgilere Sümer ve Akadlara ait çivi yazısı tabletlerden ulaşılmıştır.
Sümer tabletlerine göre, Mari, tüm Mezopotamya’ya hâkim olan bir hanedanın
yönetim merkezidir.
Yandaki heykel “Puzur Ishtar”
isimli MÖ 2.100 – MÖ 2.000 yılları
arasında Mari yöneticisinin heykeli
olup, İstanbul Arkeoloji Müzesinde
sergilenmektedir.
Mari, en parlak dönemini MÖ
2.900 - MÖ 2.000 yılları arasında
yaşamış, Akadların istilasından
sonra
Amori
halkının
da
yerleşmeye başlamasıyla Mari adı
da Amori’ye dönüşmüştür. Babiller
dönemi (MÖ 1.760) ile birlikte bu
kente
Asur’ların
yerleşimi
başlamıştır. Asur’ların, antik Mısır
dilinde Subari, Sümer dilinde
Subar ismiyle anılan Subartu
kabileleri
oldukları
kabul
edilmektedir. Bu kabileler önce
Babillere bağlı Devlet statüsünde,
Babil Devleti yıkıldıktan sonra da
bağımsız Asur devleti ismiyle
ortaya çıkmıştır.
Eski bir Sümer şehir devletinin
ismi olan “Mari” isminin, Rusya’nın
İdil-Ural halklarından “Mari”lerin
ismiyle aynı olması da önemlidir.
Prof. Klyosov, Altay-Sibirya (R1)
ata-genini yüksek oranda taşıyan
bir halk olan ve günümüzde Ural
dili konuşan Mari’lerin önceden
Türk
dili
konuştuğunu
belirtmektedir.
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ELAMLAR
Elam şehir devletleri, Mezopotamya’nın doğusunda yer alan günümüz İran
topraklarının Zagros Dağları etekleri ile Basra Körfezi/Pers Körfezinin kuzey doğusu
arasındaki bölgede yer alan nehirlerin etraflarında kurulmuşlardır.
Başkentleri Susa’nın kuruluş tarihinin MÖ 5.000 yıllarına kadar gittiği belirtilmekte,
Elam’ların tarihleri de, çeşitli dönemler altında incelenmektedir. Sümerlerin yazısı
okunabildiği halde Elam’ların yazıları halen çözülemediğinden Elam’ların tarihi
hakkında doğrudan Elam kaynaklarından yararlanılamamaktadır.

Eski İbrani kaynaklarının, Elam’ları Semitik halklardan-bir halk olarak telakki
ettiğinin görülmesine rağmen, Elam tabletleri üzerinde yapılan incelemelerde
Elamların dilinin Semitik dillerle ilişkili olmadığı, Elamların dilinin, Sümer dilinden
de farklı olup, izole dillerden biri olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir.
Başşehirleri Susa olan “Elam” adının dağlık bölge “yüksek” anlamına geldiği,
Elamların başkentlerinden dolayı “Susiana” adıyla, yöneten hanedanlardan dolayı
Awan, Anshan ve Simash olarak ta anıldıklarını belirten çeşitli kaynaklara
rastlanmaktadır.
Yukarıdaki fotoğraf günümüzden 2.700 yıl önceki Neo-Elam döneme (MÖ 8.yy-MÖ
6.yy) ait bir Rölyef olup, Susa’da bulunmuştur.
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ANTİK ÇAĞDA MEZOPOTAMYA
Birbirinden bağımsız şehir devletlerinin kurduğu bir Uygarlık olan Eski Dünya
Mezopotamya Uygarlığının nüfus artışı ve göçlerle zayıflamaya başladığı dönemde,
dünyada İmparatorluk fikrinin ortaya çıktığı dönemi ifade ettiği belirtilen Akadlar
döneminin başladığı, ardından gelen Amoriler ve Babiller dönemlerinin de, Akadlar
gibi, yaklaşık 200’er yıllık dönemleri kapsadığı görülmekte olup, Akadlar, Amoriler
ve Babillerin Semitik dil ailesine mensup halklar oldukları belirtilmektedir.
Yandaki fotoğraf, bir Sümer şehir devletinde
maliyeci iken bir darbe ile yönetimi ele geçirdiği
belirtilen Akad İmparatorluğunun kurucusu
Büyük Sargon’a ait, Irak Ulusal Müzesindeki,
bronz büstün fotoğrafıdır.
Akadlar İmparatorluğuna MÖ 2.083 yılında
Guti’lerin son verdiği, Kökenleri belirlenemeyen
ve bölgedeki 33 yıllık yönetim dönemlerinde 21
Kral değiştirdikleri belirtilen Guti’lerin bölgedeki
yönetimlerine Ur ve Uruk Sümer şehir devletleri
tarafından son verildiği, Amoriler dönemine de
MÖ 1.760 yılında Babillerin, Babiller dönemine
ise, MÖ 1.595 yılında Anadolu’dan gelen Hititlerin
son verdiği belirtilmektedir.
Babiller
döneminden
sonra,
Güney
Mezopotamya’da 350 yıl “Kassi” hanedanı, Kuzey
Mezopotamya’da ise 200 yıl “Mitanni” hanedanı
hüküm sürmüştür. Kassi ve Mitanni’lerin
kökenlerinin belli olmadığı, bu hanedanların bir
kolları Anadolu’ya da geçen Hurri’lere mensup
olabilecekleri ancak zaman içinde Akad isimleri
kullanmaya başladıkları belirtilmektedir.
MÖ 1.360 yılından MÖ 612 yılına
kadar yaklaşık 750 yıllık dönemde
de tüm bölgenin tek hâkimi Semitik
dil konuşan Asurlar (Assyrians)
olmuştur.
Yandaki
“Asur
Kanatlı Boğa
Rölyefi”, Asurlar döneminde de
İndus Boğa sembolünün güçlü bir
şekilde sürdüğünü göstermektedir.
Mezopotamya bölgesine, MÖ 612
yılında Chaldean hanedanı, MÖ 539
yılında Pers İmparatorluğu, MÖ 335
yılında da Büyük İskender hâkim
olmuştur.
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LAND OF UZ
Mezopotamya Uygarlıklarının antik çağı döneminde yazılan Eski Ahit’te [Bible 1,1;
Jeremiah 25.20; Lamentation 4.21] Mezopotamya Coğrafyasında “Land of Uz”
Oğuzların Ülkesinden bahsedilmektedir.
Ölü Deniz papirüs ve bronz yazmalarında da [Dead Sea document] Oğuzların
Togar, Hul ve Mesha’larla birlik olup, diğer kabilelerle savaştığı anlatılmaktadır.
Bizans el yazma İncilinde de, Uzların geniş sürüleri olduğu ve çadırlarda yaşadıkları
yazılıdır.
Oğuzların yaşadığı bölgenin tam olarak neresi olduğunun belirlenemediği, ancak
savaştıkları belirtilen kabilelerin bölgelerinin Fırat’ın aşağısında olması nedeniyle
Oğuzların da bu bölgeye yakın bir mıntıkada (Ürdün veya Kuzey Arabistan)
yaşadıkları tahmin edilmektedir.
Yunus Emre’nin: “Gökyüzünde İsa ile /Tur dağında Musa ile / Elimdeki asa ile
çağırayım Mevla’m seni…” dizelerinde söz ettiği (biri günümüz Kuzey Batı
Arabistan’da, diğeri Sina yarımadası yakınlarında olan Tur-i Sina) dağlarının da Uz
(Oğuz) kabilelerinin yaşadıkları bölgeleri gösterebileceği belirtilmektedir.
Türkolog Prof. M. Zakiev’de; yapılan tarih araştırmalarının MÖ 4.000-3.000’li
yıllarda Yakın Doğu’da Türkçe konuşulan alanlar bulunduğunu, Türkçe konuşan bu
insanların Subar, Suar, Sümer, Samar, Kuman, Turuk, Kangar, Guti, Lulu, Kaşkay,
Ars ve Ases isimlerini taşıdıklarını, Yakın Doğu’dan da Güney Kafkasya ve
Anadolu’ya ulaştıklarının anlaşıldığını belirtmekte, bu konuda Prof. Dr. Feridun
Ağasıoğlu’nun kapsamlı çalışmalarının bulunduğunu eklemektedir.
Araplarla ilgili gen araştırmaları:
Mezopotamya uygarlıklarını, bölgenin yerli kavimleriyle dışarıdan gelen halkların
birlikte etkileşim içinde kurdukları tespit edilmiş, Mezopotamya Uygarlıklarında
Türklerin yer aldıklarını işaret eden birçok tarihi veri yanında yapılan gen
araştırmalarında da, bu uygarlıkların yaşandığı coğrafyaların halklarında önemli
oranlarda Ural-Altay/Sibirya kökenlilere rastlanmıştır.
Eski Dünya (eski antik çağ) uygarlıkları döneminde Mezopotamya’ya Türk
boylarının yerleşimlerini gösteren çeşitli veriler yanında, yukarıda belirtilen Yahudi
ve Hristiyanlara ait kutsal kitaplardan da, Antik Çağ döneminde Ürdün veya Kuzey
Batı Arabistan mıntıkasında Oğuzların yaşamakta oldukları anlaşılmaktadır.
Tüm bunlar, Türklerin bu bölgenin yerli halklarından olan Araplarla karışmasının
Eski Dünya Mezopotamya Uygarlıkları çağından günümüze kadar kesintisiz
sürdüğünü göstermekte, gen araştırmaları da bu durumu teyit etmektedir.
Population
Arabs (Algeria)
Arabs (Bedouin)
Arabs (Egyptians)
Egyptians (North)
Egyptians (South)

Language Family
Afro-Asiatic
Afro-Asiatic
Afro-Asiatic
Afro-Asiatic
Afro-Asiatic

(Semitic)
(Semitic)
(Semitic)
(Semitic)
(Semitic)

Altay-Sibirya
R1
13.0
9.4
6.8
11.6
13.8

Q
0.6
0.7
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Arabs (Morocco)
Arabs (Oman)
Arabs (Qatar)
Arabs (Saudi Arabia)
Arabs (UAE)
Arabs (Syria)
Arabs (Jordan)
Arabs (Lebanon)
Lebanese
Arabs (Palestine)
Arabs (Sudan)
Nubians (Sudan)
Arabs (Tunisia)
Arabs (Libya)

Afro-Asiatic (Semitic)
Afro-Asiatic (Semitic)
Afro-Asiatic (Semitic)
Afro-Asiatic (Semitic)
Afro-Asiatic (Semitic)
Afro-Asiatic (Semitic)
Afro-Asiatic (Semitic)
Afro-Asiatic (Semitic)
Afro-Asiatic (Semitic)
Afro-Asiatic (Semitic)
Afro-Asiatic (Semitic)
Nilo-Saharan
Afro-Asiatic (Semitic)
Afro-Asiatic (Semitic)

3.8
10.8
8.3
7.0
11.6
25.0
19,2
16.1
10.6
9.8
15.7
10.3
6.8
4.5

0.8
2.5
1.8
1.1
2.0

Gen bilimcileri, Arap ülkelerinde (R1) Haplogrubunun çok farklı formlarını (çok
farklı geçmişleri olan) ve çok farklı yoğunluklarda rastladıklarını, örneğin Kuveyt
Shimar (Shammar) bedevi kabilesinin, Ortadoğu’da rastlanan en yüksek oranda
(%43) bu ata-geni taşıdıklarının görüldüğünü belirtmektedirler.
Yahudilerle ilgili gen araştırmaları:
Yahudilerin Ural-Altay/Sibirya kökenlilerle karışmasının büyük ölçüde İran ve Hazar
coğrafyaları ile Avrupa kıtasında gerçekleştiğini gösteren birçok gen araştırması
bulunmakla birlikte bu karışmanın Mezopotamya Uygarlıkları döneminde de
yaşandığı anlaşılmıştır.
Population
Ashkenaz Jews (Europe)
Sephardic Jews (Europe)
Ashkenaz Cohen
Sephardic Cohen
Levites

Language Family
Afro-Asiatic
Afro-Asiatic
Afro-Asiatic
Afro-Asiatic
Afro-Asiatic

(Semitic)
(Semitic)
(Semitic)
(Semitic)
(Semitic)

Altay-Sibirya
R1
Q
19.0
5.0
18.0
2.0
1.5
2.5
4.5
6.0
>50.0

Yahudilerin cemaat liderleri, Cohen/Kohen/Cohanim/Kohanim ve Levi/Levites
isimleriyle tanımlanmakta olup, Yahudi cemaat liderleri arasında da Altay-Sibirya
Y-Haplogrupları taşıyıcılarının bulunmasının, Yahudiliğin ilk ortaya çıktığı dönemde
Altay-Sibirya kavimlerinin Ortadoğu bölgesinde bulunduklarının bir diğer
göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Gen araştırmaları, Araplarla aynı (Afro-Asiatic/Semitic) dil ailesine mensup olan
Yahudilerin de, Araplar ve diğer tüm halklar gibi çeşitli kökenden gelen insanların
bir din ve dil veya bir vatan birliği etrafında oluşmuş bir halk olduklarını
göstermektedir.

162

İRAN
İndus Vadisi, Mezopotamya ve Güney Sibirya üçgeni içinde yer alan günümüzdeki
İran coğrafyası, hem Türklerin çok eski çağlardan beri en çok yerleştikleri ve hem
de geçiş güzergâhı olarak kullandıkları bir coğrafya olarak, Türk tarihinde çok özel
bir konuma sahiptir.
İran coğrafyasının bu özelliği, Türkler ve Semitik halklarla karışmaları sonucunda
başta Güney İran coğrafyasının yerli halkı (Fars-Farisi) olmak üzere İran
coğrafyasındaki diğer halkların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
İran’ın bu etnik yapısı doğal olarak Farsları; bazı Eurocentristlerin de desteklediği
resmi Rus ve Sovyet tarihçilerinin “Türklerin MS 5. ve 6. yüzyılda Altay dağları
veya Orta Asya civarında ortaya çıktığı, I ve II Göktürk Kağanlığını kurduktan
birkaç asır sonra kaybolmalarına rağmen, Türk adını ve dilini birçoğu Türk olmayan
halklara miras bıraktıkları” biçimindeki tarih dayatmasının destekçilerinden biri
haline getirmiştir.
Bu çerçevede, İranlıların (Farsların) tarih anlatımları da özetle;
Aryanların dili olan Hint-Avrupa dilini konuşan Farsların da Aryan olduklarını, İran
sözcüğünün de “Aryānām=Aryanların Vatanı” anlamına geldiğini, Aryan sözcüğünün
de Sanskritçe’deki “soylu-elit-mükemmel” anlamına gelen “Arya” sözcüğüne
dayandığını, İran Platosu, Afganistan ve Pakistan Peştunları ile Orta Asya, Kafkasya
ve Doğu Avrupa’nın antik dönem halkları İskit, Saka, Massaget, Sarmat, Alan,
Baktria, Medes, Harezmî, Part/Pard ve Sogd’ların da Aryan (Arian) halklar oldukları
biçimindedir.
Farslara göre, Türkler ise, “Orta Asya halklarından olmayıp, Orta Asya’nın
Kuzeyinde yaşayan bir halktır.”
Hint-Avrupacı tarihçilerle paralel bir biçimde Farslar tarafından da; İskit, Saka,
Massaget, Sarmat, Alan, Harezmî ve Baktria ile ilgili ileri sürülen iddiaların geçersiz
oldukları yukarıdaki bölümlerde ilgili başlıklar altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Medes, Part ve Sogd’lar hakkında Türkolog Prof. M. Zakiev’in açıklamaları da
aşağıda özetlenmektedir.
Türkolog Prof. M. Zakiev; Heredot’un “Aryanların, Parthians (Pard’lar),
Khorasmians (Suar/Huar-Ases’ler) ve Sogdians (Sak’lar) ile birlikte Achaemenian
İmparatorluğunun (MÖ 539-331) 16.ıncı bölgesini oluşturduğunu” [Herodotus III,
93], “Aryanların Med’lerle çok yakın olduğunu, bu nedenle Med’lerin de herkes
tarafından Aryan olarak anıldığını” [Herodotus, VII, 62] belirttiğini açıklamakta,
Heredot’un Med’lerin Aryan olduklarını (=Hint-İran dili konuştuklarını) ifade
etmediğini, yakınlıkları dolayısıyla öyle anıldıklarını yazdığına dikkat çekmektedir.
Zakiev; Parthian (Pard) İmparatorluğunun çekirdeğini de Harzemlilerin Siyavuş
kolunun oluşturduğunu [Tolstov S.P. 1948, 342], MÖ 3.yy’da Pard’ların Pers ve
Yunanlılara karşı yaptıkları mücadele sonucunda Hazar Denizinin güney ve
güneydoğusunda güçlü bir devlet kurduklarını, gelişme dönemlerinde sınırlarının
Mezopotamya ve Hindistan’a kadar ulaştığını; MS 3.yy’da Parthian (Pard)
İmparatorluğunun yerini Farsların kurduğu Sasani İmparatorluğunun, Sasani’lerin
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yerini de MS 7.yy’da Arapların aldığını [Diyakonov M.M. 1961, 5] kaynaklarına atıfta
bulunarak açıklamaktadır.
MÖ 1.yy’da bölgede kurulan Greko-Baktria Devletinin de, Büyük İskender
İmparatorluğunun Sogd’ları (Sak’ları) kapsayan bir parçası ile Kushan
İmparatorluğunun topraklarını kapsayan bir devlet olduğunu, Kushan’ların da
Tokar ve Usunlar tarafından kurulmuş olup, Afganistan, Kuzey Pakistan ve Kuzey
Hindistan’ı kapsadığını, tarihçilerin “Kushan, Tokar ve Usunların değişik isimli
ancak aynı halklar olduklarını” [Bartold V.V. 1963, vol. 2, ch. 1, 175-177] belirttiklerini,
tüm bu isimlerin de Türk diline ait olduğunu belirtmektedir.
Sanskritçe ve Aryanlar
“Soylu-elit-mükemmel” anlamına geldiği söylenen “Arya-Aria” sözcüğünün kaynağı
olarak belirtilen Sanskritçe, Hint-Avrupa dilinin Pro-Hint-İran koluna ait bir dil
olup, hem Türkçe gibi eklemeli, hem de Hint-Avrupa dillerinin özelliklerini
taşımaktadır.
Dil bilimine göre ise, “Arian-Aryan” sözcüğünün “Arya-Aria” köküne değil, İran-ian,
Armen-ian, Ar-ian örneklerinde görüldüğü gibi, “Ar” köküne ve “ian-yan” ekine
dayandığı görülmektedir.
“Aryan-Arian” ismi konusunda Türkolog Prof. M. Zakiev’de; Antik zamanlarda
bütün halkların genellikle tek heceli isimlerle kendilerini tanımladıklarını, Türklerin
de “ar, as, uz, ok, ak, ku, tu, kun, hun, sun, kay” gibi birçok tek heceli kelimeler
kullandıklarını, daha sonraki dönemlerde bu kabileler arasında birleşmelerle tu+erk
(türk), hu+ar+as (horasan) gibi yeni isimli kabilelerin ortaya çıktığını belirtmekte,
“ar” kökünden gelen Aryan/Arian isminin de bu şekilde ortaya çıkan ve Hint-Avrupa
diline dayanan bir sözcük değil Türk diline dayanan bir adlandırma olduğunu
açıklamaktadır.
Türk dilinde “ar” er, erkek, halk anlamına gelmekte, başta Türk (tu+erk) adı olmak
üzere Bulgar, Suar, Subar, Suvar, Sümer, Sibir, Kimmer, Aramut, Argu, Afşar,
Kaşkar, Balkar, Başkır, Uygur, Onogur, Kutrigur, Utrigur, Çuvaldur, Eymür,
Yüregir, Salur, Hazar, Kavar, Tatar, Bayındır, Yazır, Taur, Trak, Tokar, Ağaçeri,
Baylar, Bilir, Biger, Berendzer, Lugar, Macar, Mişer, Avar, Kangar gibi sayısız Türk
boyunun isminin ar/er sözcüğünü içerdiği görülmektedir.
(R1a) Y-Haplogrubu taşıyıcısı Pro-Hint-Avrupa dili konuşan Aryanların, Balkanlar>
Doğu Avrupa üzerinden gelerek MÖ 1.500 yılından itibaren Orta Asya, Kuzey
Hindistan ve Kuzey Pakistan’ı, MÖ 1.000 yılından sonraki süreçte de günümüz İran
coğrafyasını işgal etmeleri sonrasında bu coğrafyalardaki bazı halklar, Aryanların
dili olan Sanskritçe (Pro-Hint-Avrupa dili) konuşmaya başlamıştır.
Türkler ve Sami kökenli halklar ile Çerkez, Abhaz, Gürcü, Lezgin, Çeçen gibi Kafkas
halklarının büyük bir bölümleri ise, karşılıklı dil etkileşimleri olmakla birlikte özünde
orijinal dillerini konuşmaya devam etmiştir.
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Pers İmparatorluğu
Aryanlar, Pers İmparatorluğu ismiyle de adlandırılan “Achaemenian Empire”
Devletlerini de 2.500 yıl önce MÖ 539-331 yılları arasında kurmuş olup, Kurucusu
“Cyrus the Great” adını taşımaktadır.

Relief of Cyrus the Great.

Temsili resimlerinde Güney İranlılara benzetilerek çizilse de, yukarıdaki orijinal
“Büyük Cyrus”
Rölyefine göre, Pers İmparatorluğunun kurucusunun Kuzey
Avrasya fenotipi taşıması, “Aryan istilası” görüşünü destekleyen olgulardan biri
olarak değerlendirilmektedir.
2500 yıla-MÖ 539 yılına dayanan Pers (Parsa) ismi, MÖ 1500 yıllarında Doğu
Avrupa’dan Hindistan coğrafyasına, MÖ 1000 yılları civarında da Hint
coğrafyasından İran coğrafyasına göç ettiği belirtilen yarı-göçebe bir halkın
isimlerinden biridir.
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Part İmparatorluğu (MÖ 247-MS 224)
MÖ 539 yılında kurulan Pers İmparatorluğunun yaklaşık 200 yıl süren
hükümranlığına MÖ 330 tarihinde Büyük İskender son vermiştir. Bu tarihten sonra
Pers İmparatorluğu Coğrafyasının Orta Asya bölümünde Büyük İskender’in
generalleri tarafından Greko-Baktria Devleti ile Hazar Denizinin güneydoğusunda
Part Devleti kurulmuştur. Bu dönemde Partların bir hanedanı olarak Aşkani Devleti
ile toprakları daha çok Mezopotamya Coğrafyasında olan Seleukos Devletinin
varlığından da söz edilmektedir. Bunların en uzun ömürlüsü olan (471 yıl) ve
gelişme döneminde sınırları Mezopotamya ve Hindistan’a kadar ulaşan Part +
Aşkani İmparatorluğudur. Söz konusu dört Devletin de (Greko-Baktria, Part,
Aşkani, Seleukos) paralarında da Yunan alfabesi kullanılmıştır.
Neılson C. Debevoıse, “A Polıtıcal Hıstory Of Parthıa” isimli kitabında [Chicago, Illinois,

University of Chicago Press, 1938, ISBN: 9781258469610, 978-5-8465-0638-1]
Part’ların Dahae (Tokar) ve Yirk (Yörük) kabileleri tarafından kurulduğunu ve
dillerinin Türkçe olduğunu açıklamaktadır.

İlk dönemlerinde Part Devleti ile birlikte Kafkas Karadeniz stepleri coğrafyasında
da kullanılan “İskit Kralı Atail” tarafından Yunan alfabesi ile bastırılan aşağıdaki
paralar üzerindeki “ΑΤΑΙΛΣ” yazısı konusunda 1965 yılında Kiev’de “Numismatics
and sphragistics, Volume 2, Kyiv, 1965, pp. 3-15” yayınlanan makalede yapıldığı gibi
Para üzerindeki yazının “ATEA+S” olarak okunmasının yanlış olduğu, bu yazının
(ATAILS = ATA + IL + (S) = “Father” + “land” + Gk. ending -s) olduğu açıklaması
yapılmaktadır. Yunan alfabesi ile karşılaştırıldığında da “ΑΤΑΙΛΣ” yazısının (ATAILS
= ATA + IL + (aS = asyalı) “Asya ülkesinin atası” olduğu da görülmektedir.
Coins Of Scythian King ATAIL

Inscription “Atails” coin BC_339King Atails
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Sasani İmparatorluğu
İran Coğrafyasında, Part+Aşkani İmparatorluğundan sonra MS 240 yılında,
günümüzdeki Fars alfabesini kullanan ilk devlet olmaları nedeniyle Farsların ataları
olarak kabul edilen ve günümüz tarihçilerinin de “Pers” yerine “Persis” olarak
adlandırdıkları Sasani İmparatorluğu kurulmuştur.
Sasani Devletinin 402 yıl süren hükümranlığına da MS 642 yılında Emevi Hilafet
Devleti son vermiştir.
İran İslam Devrimine kadar yaklaşık 900-1000 yıl boyunca da İran Coğrafyasını
Türk hanedanları yönetmekle birlikte, resmi Devlet dili Farsça olduğu için, bu
devletler Fars Devleti sayılmaktadır. Bu devletlerde Türklerin üretim ve askerlik,
Farsların ticaret ve bürokrasi alanlarında etkili oldukları belirtilmektedir.
Sasani Bayrağı, Alfabesi ve Arması

Günümüzde İran’da yapılan gen araştırmaları:
İran’da günümüzde yapılan gen bilimi araştırmaları, Altay-Sibirya kökenli erkek
nüfus oranının İran’ın genelinde %34 olup; başta Türkmenler, Azerbaycan Türkleri
ve Gilakiler ile Asurilerin İran’ın ortalamasının çok üzerinde Altay-Sibirya YHaplogrupları taşıdıklarını göstermiştir.
Toplam Altay-Sibirya
(Q+R) Y-Haplogrupları (%)
İRAN GENEL
Türkmen (Gülistan Eyaleti -İran)
Azerbaycan Türkleri (Batı Azerbaycan Eyaleti -İran)
Asuri (Batı Azerbaycan Eyaleti -İran)
Asuri (Tahran-İran)
Gilakiler (Gilan Eyaleti-İran)
Ermeni (Tahran-İran)
Fars (Fars Eyaleti-İran)

34
65
43
40
56
38
29
20

Kaynak; doi: 10,1371
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İran’daki, Azeri ve Türkmenler dışındaki Oğuz öbeğine giren Türkçe konuşan diğer
halklar da; Prof. Dr. Nadir Devlet ve Prof. Dr. Nadir Eren’e göre, 1989 yılı itibariyle,
nüfusları 600 bin olan Kaşkaylar ile toplam nüfusları 2 milyon 900 bin olan Afşar,
Bahar, Eynan, Horasan, Karakalpak, Karadağ, Kaçar, Karay, Karagözlü, Kangarlı,
Khamsin, Najar, Pıçak, Şahseven ve Timurtaş Türkleri oluşturmaktadır. Bu boylarla
ilgili bir gen araştırmasına rastlanmadığından tabloya dâhil edilmemişlerdir. Dünya
Bankasına göre de, Türk dili konuşanlar İran nüfusunun %42’sini oluşturmaktadır.
Tarih, dil ve gen bilimleri araştırmalarının sonucunda;


Farsların, Türkler ve Aryan’larla karışmış bir halk olmaları nedeniyle UralAltay/Sibirya Haplogrupları taşıyan bir halk oldukları,



Günümüzdeki konuştukları Hint-İran dilini Aryan’larla karışmalarından
sonraki süreçte kullanmaya başladıkları;



Hint-Avrupa dil ailesine giren diller konuşan halkların ortak kökenden
geldikleri anlayışının da yanlış olduğu anlaşılmıştır.

Farslar
Tarih, dil ve gen bilimleri araştırmalarının sonuçları; iddia ettikleri gibi Farsların
Aryan kökenli, bölgemizdeki antik çağ halklarının da, İrani/Farsi kökenli oldukları
biçimindeki tezlerinin gerçeklerle bağdaşmadığını göstermiştir.
Gerek tarihi kaynaklar gerek gen araştırmaları Türklerin, günümüz Kuzey İran
Coğrafyasına, Basra Körfezi bölgesi halkı olan Farslardan binlerce yıl önce
yerleşmeye başladıklarını ve buradaki halklarla karışarak bu bölgenin yerli
halklarını oluşturduklarının anlaşılmasını sağlamıştır.
Kuzey İran bölgesinde Ural-Altay/Sibirya kökenlilerinin oranları yüksek iken bunun
Farsların ortaya çıktıkları Güney İran bölgesinde düşük olması da bunu doğrulayan
diğer bir veri olarak kabul edilmektedir.
Bu nedenle Farsların, Türk tarihini çarpıtan yaklaşımları destekleyen tutumlarını
gözden geçirmeleri en doğru yol iken, İranlı bazı bilim adamlarının da “gen bilimi
araştırmalarının Farsların Aryan orijinli olmadığını gösterdiği” biçiminde
açıklamalar yapmaya başlamalarına rağmen, bu açıklamaların da, gerçeklerin
kabul edilmesi anlamına gelmediği anlaşılmaktadır.
Nitekim önceden Avrupa halkları ile aynı ırka ve aynı dil ailesine mensup olduklarını
gösteren Aryan istilası görüşünü ve verileri benimseyen Hintliler ve İranlıların,
Aryanların da Altay-Sibirya kökenli olduğunun ortaya çıkması ile birlikte;
bölgelerine Aryan istilası olduğunu reddeden ve halklarının bölgelerinin yerli
halkları olduğunu iddia eden beyanlarda bulunmaya, önceden Sasaniler
döneminden bu yana kullandıklarını belirttikleri Aryanların Vatanı anlamı taşıdığını
belirttikleri “İran” ismi yerine tekrar “Persia” ismini kullanmaya başlamalarının
daha doğru olacağını tartışmaya, hatta önceden “aryan kadınları” dedikleri İran
dâhil tüm bölgemiz halklarında görülen “Batı Avrasya anne-kadın genlerinin 36-42
bin yıl önce büyük ihtimalle İran coğrafyasında oluştuğunu” iddia eden makaleler
yayınlamaya başladıkları görülmektedir.
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S. Farjadian, L. Yepiskoposyan, M. Derenko, A. Bahmanimehr, M. Perkova ve B.
Malyarchuk tarafından, [PLOS ONE November 14, 2013] dergisinde yayınlanan
“Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians” isimli makalede;
MtDNA Haplogrupları (anne-kadın genleri) açısından İran, Kafkas halkları, Araplar
ve Anadolu Türklerinin, İran coğrafyasında oluşan Batı Avrasya anne-kadın genleri
taşıyıcısı oldukları ileri sürülmekte ve bu havzadaki halkların taşıdıkları Batı
Avrasya anne-kadın genlerinin “büyük ihtimalle 36-42 bin yıl önce İran
coğrafyasında ilk insan yerleşimi döneminde ortaya çıktığı” iddia edilmektedir
Ancak;


Söz konusu Batı Avrasya MtDNA Haplogruplarının makalede ifade edildiği
gibi “büyük ihtimalle” İran Coğrafyasında değil, elle tutulur ve somut bir
biçimde Altay-Sibirya’da bulunan 17 ve 24 bin yıllık insan iskeletlerinde
tespit edildiğini ve



Ural-Altay/Sibirya kökenli erkek ve kadınların, başta Farslar olmak üzere
İran coğrafyası dâhil bölge halklarının oluşmasına en önemli katkı yapan
grubu oluşturduklarını görmezden geldikleri;



“Muhtemelen” İran coğrafyasında oluştuklarını iddia ettikleri Batı Avrasya
MtDNA Haplogruplarının da, Avrupa ve tüm Avrasya Coğrafyasına yayılma
mekanizması ve zamanına değinmedikleri görülmektedir. Örneğin BBC
Science & Environment 23 April 2013 sayısında yayınlanan “Avrupa’nın DNA
yapısının kilidi çözüldü” anlamı taşıyan “Making of Europe unlocked by DNA”
isimli makalede, araştırmaların 4.500 yıl önce aniden günümüzdeki Avrupa
halklarının gen yapısının ortaya çıktığının tespit edildiği belirtilmekte olup,
hem kadın hem erkek genleri açısından Ural-Altay halklarına dayanan
Avrupa gen yapısının oluşumunda İran coğrafyasının kadın genleri açısından
nasıl yer aldığı mekanizmasının da açıklanması gerekmektedir.

Kısaca, coğrafyamız halklarının, farklı oranlarda olsa da aynı gen gruplarının
harmanlanması sonucunda ortaya çıkan kardeş halklar olmalarına rağmen, işin
dönüp dolaşıp coğrafyamızdaki “kültürel gen farklılıklarına gelip dayandığı
görülmektedir.
Bir Kayı Boyu: Kaşkaylar
Türklerin tarihini yok sayma eğilimindeki bazı grupların, Türklerin MS 5-6 yy’da
ortaya çıkan bir halk oldukları iddiaları doğrultusunda Kaşkayların da MS 8.yy’da
İran Coğrafyasına yerleştikleri ileri sürdükleri görülse de, bizzat Farslar,
Kaşkayların İran Coğrafyasının en eski halklarından biri olduğunu belirtmektedir.
Kaşkaylar, Khamsin (Kamsin/Hamsin) Türklerinin de en büyük aşiretlerinden birini
oluşturmakta, Kaşkay (Kaş+Kay) Türklerinin Kayı boyu ve Balkaş gölü bölgesi
boyları ile alakalı bir boy olduğu anlaşılmaktadır.
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Karluk Türklerinin kurduğu Karahanlılar Devletinin birinci Başkentlerinin adı
Balasagun iken, ikinci başkentlerinin adı da, Kaşkay ve Karluk boylarının ismini
birlikte taşıyan Kaşkar’dır.
Hemşinliler ve Kaçkar/Kaşkar Dağları ile ilgili değerlendirmelerde de; İran Khamsin
(Kamsin/Hamsin) Türkleri ve Khamsinlerin en büyük aşiretlerinden birini oluşturan
Kaşkay Türkleri de göz önüne alınmalıdır.
Ancak, Haçlı Taş ismi gibi bir ismin ancak dikili taş, gelin kayası, yazılı kaya, boz
kaya gibi bir taş veya kaya bloğuna verilmesi mümkün iken, Kaşkar/Kaçkar Dağları
isminin Ermenice “Haçlı Taş” Haç-Kar sözcüğüne dayandığı ileri sürülmektedir.
(Bakınız Vikipedi; Kaçkar Dağları, Wikipedia; Kaçkar Mountains)
Türklerin seyyar Birlikler/Devletler biçiminde göç ettikleri ve yerleştikleri bölgelere
de isimlerini verdikleri bilindiğinden, Kaşgarlı (Kaşkarlı) Mahmut’un da mensubu
olduğu Kaşkarların bir kolunun da, bir zamanlar Kuzey Karadeniz bölgemize
yerleştikleri ve Kaşkar/Kaçkar Dağlarına da isimlerini vermiş oldukları hususu,
“Kaçkar Dağları= Haçkar/Haçlı Taş dağları” biçimindeki iddiadan daha anlamlı
olduğu da açıktır.
Gilanlar
Göçebe Türk boylarının bilinen tarihleri itibariyle Avrasya boyunca çeşitli bölgelere
yerleştikleri, bölge halklarıyla karıştıkları ve her birinin, Avrasya’nın farklı
coğrafyalarında hatta Afrika’da bile isimlerinin halen yaşadığı bilinmektedir.
Gilanların da, İskitler/Sakalarla birlikte hem Kafkas-Karadeniz stepleri ve Doğu
Avrupa’da, hem de İran, Afganistan ve Pakistan’da adlarının geçtiği görülmektedir.
Örneğin, Avrupa’da Arnavutluk Gjilan Rayonu ve şehri, İran’da Gilan Eyaleti,
Afganistan ve Pakistan’da Gilan isimlerini taşıyan yerleşim yerleri bulunmaktadır.
Türklerle karışmış bir halk olan ve ana kitlelerini %22-47 oranında Kuzey Afrika
orijinli (E1b1) Y-Haplogrubu taşıyıcılarının oluşturduğu Arnavutlara kıyasla %3
oranında (E1b1) Y-Haplogrubu taşıyan İran Gilan Eyaleti Gilanlarının Pakistanlıların
taşıdığı Hint Haplogruplarından sayılan (L) Y-Haplogrubunu %5 oranında taşıdığı
görülürken, (L) Y-Haplogrubunun Arnavutlarda hiç bulunmadığı, Afganistan ve
Pakistan Gilanlarının da (E1b1) Y-Haplogrubu taşıyanlara rastlanmaması nedeniyle
söz konusu dört bölgede hatta Türkiye’de Geylani olarak beş bölgede adları
yaşayan Gilanların ortak yönlerini de sadece yüksek oranda Altay-Sibirya (Q ve R)
Y-Haplogrupları taşımalarının oluşturduğu görülmektedir.
Türkolog Prof. M. Zakiev de; İskitlerin, Pers Hükümdarı Darius’un saldırılarını
püskürtmek için Taur, Agathyrs (Ağaç-eri), Neuri, Androphag, Melanhlen, Gelon,
Budin ve Sauromat liderleriyle bir toplantı yaptığının Herodot tarihinde [Herodotus,
1972, B. 4, 102] yer aldığını, bu halkların tümünün İskit-Saka Birliğine
(Konfederasyonuna) mensup olduklarını belirtmektedir.
Zakiev, eski bir Yunan destanında da; Yunan Tanrısı Zeus’un oğlu Herkül’ün
meskûn olmayan uzak bir diyara gittiğini ve buradaki bir mağarada yarısı-yılan
olan bir yarı-bakire ile karşılaştığını, Herkül’ün, yarısı-yılan olan bu yarı-bakireden
üç oğlunun olduğunu, yarı-bakirenin bu çocuklara Ağaçeri (Agathyr) Yılan (Gelon)
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ve İskit (Scyth) isimlerini verdiğinin anlatıldığını, bu destana göre de, antik
Yunanlıların bu üç halkı, kardeş halklar olarak bildiklerini gösterdiğini
belirtmektedir.
Ağaçeri, Yılan ve İskit boylarının adlarının da, Antik Yunanlıların dillerinde daha
kolay telaffuz ettiklerinden (y) harfinin (g) harfine, “Yılan” boyunun adının da
“Gelon/Gilan” şekline dönüştüğüne, Ağaçeri boyunun adının da, Yunanlıların
Agathyros, Rusların Agafirs olarak adlandırdığına dikkat çekmektedir.
Zakiev’in sözünü ettiği Yılan>Gilan dönüşümü konusunu daha doğru biçimde ifade
etmek gerekirse; “Yılan” ismi, eski Türkçede “Cılan” olarak telaffuz edilmektedir.
Avrupa dillerinde Cermen=German örneğinde de görüldüğü gibi (C) sesi de çoğu
zaman (G) olarak, Cılan ismi de Gilan halinde yazılmaktadır.
İskit ismi konusunda da, İskitlere “Saka-Sakaty- Scyth- İskit- Skolot” gibi verilen
isimlerin etimoloji bilimi açısından tutarlı olup, tümünün ‘Saka’dan türetildiğini,
Persleri çok iyi tanıyan Antik Yunanlıların da, hiçbir zaman İskit camiasına, Pers
demediğini belirten M. Zakiev, bazı tarihçilerin şimdi kalkıp İskit camiasının Hintİrani dil konuştuğunu söylemelerinin anlamsız olduğunu eklemektedir.
İran Gilanlarından Gilakiler gibi Kafkas dağları ve Hazar Denizi civarında yaşayan
ve gen araştırmalarının Türklerin çeşitli halklarla karışmasıyla ortaya çıktığı ve
genel olarak Talis adıyla adlandırılan, toplam nüfusları 300 bin civarında olan
Mugan, Tat, Tati, Tölis, Talis, Talisan, Cadusi, Azari gibi halkların %25-50
arasındaki oranlarda Altay-Sibirya (R1) ata-geni taşıdıkları belirtilmektedir.
Bu halkların Sasani İmparatorluğu döneminde Gilekler gibi Hint-İran dilinin Kuzey
İrani dalında bir dil konuşmaya başladıkları, dillerinin Farsların konuştuğu Hint-İran
dilinin Güney dalından bazı farklılıklar taşıması nedeniyle de her birinin konuştuğu
dillerin Talis, Tat, Tati, Azari dili gibi kendi topluluk isimleriyle anıldıkları
görülmektedir.
Azerbaycan Türkleri
Prof. M. Zakiev, antik Kafkas halklarından olan Azer ve Azebaycan
adlandırmalarının, As/Az, Ar/Er, Bi/Bey, Sun/Shan gibi boyların birbirine
karışmasıyla ortaya çıktığını, Azer/Azar isminin Hazar ismiyle de yakın bağı
bulunduğunu belirtmektedir.
Azerbaycan Türklerinin tarihi, Oğuz Türkçesinin Azeri şivesini konuşmaları
nedeniyle Oğuz Türklerinin tarihi ile birlikte değerlendirilmektedir. Yukarıdaki
bölümlerde değinildiği üzere eski antik çağdan bu yana Türk tarihinin hemen her
safhası ve bölgesinde Oğuz boylarının yer aldığı görülmektedir.
Bu tarihi verilere rağmen, Sasaniler döneminde Farsçanın kuzey grubunda kabul
edilen bir dil konuşmaya başlayan Azar/Azer’ler ile Türk dili konuşmaya devam
eden İran-Batı Azerbaycan ve Azerbaycan Türklerinin çok farklı halklar olduklarını
ileri süren değerlendirmelere de rastlanmaktadır.
Aynı şekilde, Eski antik ve Antik çağlarda Mezopotamya ve Orta Asya’da adları
geçen Sümer, Kangar, Subar, Subartu, Med, Turuk, Guti, Koman, Kuman, Harzem,
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Pard, Ars, Sogd, Baktrian, Tokar, Kushan, Ak-Hun, Kimekler yanında Anadolu’da
Hatti-Luvian, Frigler, Traklar, Kimmerler, İskitler, Sarmatlar ve Alanların da HintAvrupa dili konuştukları ileri sürülmüş ancak 19.yüzyılın ikinci yarısında bu
durumun gerçeklerle bağdaşmadığının anlaşılmasından sonra “Eurocentrist
tarihçiliği krize girmiştir” [Artanovsky S.N. 1967, 7 ].
Prof. M. Zakiev, Türkolojinin de Eurocentrismin direk etki ve yönetimi altında
ortaya çıktığı ve geliştiğini, Türklerin MS 3.yy’da Kavimler Göçü döneminde ortaya
çıkan bir halk olduğu fikrinin hâkim görüş haline geldiğini, örneğin UNESCO ve
Sovyet Bilimler Akademisi tarafından desteklenen 1977 yılı Duşanbe Orta Asya
Etnik Problemler Uluslararası Sempozyumunda, Sovyet ve Hint ortak
komisyonunun, “MÖ 2.nci bin yılda Anadolu, Mezopotamya, İran ve Hindistan’da
Hint-İran halkının ortaya çıktığı ve Çin sınırlarına dayandıklarını, bu geniş
coğrafyanın sosyal ve ekonomik gelişmesini ve MÖ 1.000 yıllarında bu coğrafyada
ortaya çıkmaya başlayan halkların oluşumunu sağladıkları” [Ethnical problems...
1981, 20] görüşünü sürdürdüklerini belirtmektedir.
Bu sempozyumdaki birçok konuşmacı ve rapora göre de, “…MS 6-7 yy.larda ortaya
çıkan göçebe bir kavim olan Türkler, önce yerleşik ve güçlü kültürleri olan Hintİranlıları ardından da MS 11.yy.larda da Hint-Avrupalıları Türkleştirmişlerdir…”
“IQ testlerini” veya “insanları gerçeklikten koparma operasyonlarını” akla getiren
söz konusu tarih anlayışının gerek gen bilimi araştırmaları gerekse objektiflik
kuralını benimseyen tarih ve dil bilimcilerinin araştırmaları sonucunda en hafif
tabirle yanlış olduğu anlaşılmıştır.
Sistem teorisi bir organizmanın veya bir uygarlığın hayatta kalabilmesi ve
gelişebilmesinin her şeyden önce diğer uygarlıklarla karşılıklı ilişki ve etkileşimine
bağlı olduğunu ancak bu ilişki ve etkileşimin niteliğinin de hayati önemde olduğunu
varsaymaktadır.
Bu gerçekliğin mutlaka göz önüne alınması, özellikle Türklerin kökeni, tarihi ve dili
alanlarında Aryan Tarih Tezine dayanan tarih anlatımları yerine, başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk dönemi tarihçileri olmak üzere tarihi objektiflik ilkesi çerçevesinde
araştıran gerek batılı gerekse Türk bilim insanlarının da dikkate alınmaya
başlanmasının gerektiği anlaşılmaktadır.
Etkileşim ve Değişim
Bir uygarlığın sürdürülebilirliğinin kendi içindeki ve farklı uygarlıklarla olan
etkileşimine ve etkileşimin niteliğine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Hayvancılığa
dayanan göçebe ekonomileri ve atı ehlileştirmelerinin de, Türklerin tüm Avrasya
coğrafyası boyunca dağılmaları ve bu coğrafyada yaşayan tüm halklarla karşılıklı
etkileşime girmeleri ortamını yarattığı gerek tarihi veriler gerekse gen araştırmaları
ile kanıtlanmıştır.
Türklerin çeşitli bölgelere dağılmaları, bazı tarihçilerin Türk isminin Tarkan, Türkün
ismine, bazı tarihçilerin Taur, Trak (dağ halkı) ismine, bazılarının Ur, Uruk gibi UralAltay bölgesinden gelip Mezopotamya’ya yerleşen Sümer kabilelerine dayandığı
görüşünü savunmuştur. Aslında tümünün ortak paydasının da, Turk/Türk ismi
olduğu, Turk isminin hemen hepsini temsil ettiği de görülmektedir.
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Bu çerçevede, Arab ismi de, Sümerler döneminden sonraki dönemde ortaya çıkan
bir isimdir. Semitik dil ailesine giren diller konuşan halkların dilinde “Ab” sözcüğü
“Su” anlamına, “Ar-ab” sözcüğü “Su halkı- Suar” anlamına gelmektedir. Halen tüm
Arap Coğrafyasının en büyük kabilelerinden olan çoğu göçebe “Shammar”
kabilesinin isminin de, Sümer ismiyle, Şam ismiyle alakası da ortadadır.
Bunların yanında, Mezopotamya bölgesi halklarının genel adlarının Sami/Semitic
(İskandinavya dâhil Kuzey Rusya’da yaşayan Ural dili konuşan Sami/Semi
halklarının ismiyle aynı), Yukarı Mezopotamya’nın günümüzde yaşayan en eski
şehirlerinden birinin adının da Urfa olduğu hususları hep birlikte düşünüldüğünde,
Ural-Altay halklarının Mezopotamya’daki izlerinin çok derin olduğu anlaşılmaktadır.
Türkler geldi Anatolia ismini Anadolu’ya çevirdi dedikleri konunun da tarihi süreç
içinde Ana –Toli/Tolu/Dolu şeklindeki ifade edilişleri (Karadeniz Bölgesi Türkleri
Toli, Rusya Türkleri Tolu, günümüz Türkleri Dolu) gibi sayısız örnek Türkçenin tarihi
yanında Türklerin Anadolu’daki tarihi ile de ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
Almanların gelmek fiiline “Kommen”, İngilizlerin “Come”
dillerinin tarihi ile ilgili olması gibi, “Gel” fiilinin farklı
tarafından “Cel”, “Kel”, “Gel” biçiminde söylenişlerinin de
olduğu, bu telaffuz farklılıklarının “Cılan” “Gilan” “Yılan”
taşıdıklarının görülmesinden de anlaşılmaktadır.

demesinin bu halkların
coğrafyalardaki Türkler
Türkçenin tarihi ile ilgili
isimlerinin aynı anlamı

Türkçenin ses yapısındaki değişikliklerin sebeplerinden biri de, Türklerin C, Ç, S,
Ş, Z seslerini çok kullanmalarından dolayı diğer halklar tarafından “yılan” sesi
çıkarıyorsunuz gibi eleştirilere maruz kalmaları hatta bir Türk boyuna yılan isminin
verilmesi olduğu anlatımlarını da yabana atmamak gerekmektedir. Halen de,
konuşmamızdan bu tür bir ses (sound) hissettiklerini söyleyen yabancılara da
rastlanabilmektedir.
Çeşitli dil aileleri arasındaki benzerlikler de insanlık tarihindeki medeniyetler
arasındaki etkileşimi ve bu etkileşimin devamlılığını göstermektedir.
Örneğin Cermen (German) (yeni Türkçeyle Yer = eski Türkçeyle Cer) ismine benzer
şekilde Türk dili kökenlidir. Kaldı ki bizzat Ar-al, Al-tay, Ur-al isimlerinde olduğu
gibi Al-man ismi de Türkçe bir sözcüktür. Alman-German isimlerindeki Men-Man
sözcüğü, Turkman/Türkmen isminde olduğu gibi bir boyun kendini tanımlamasında
veya “saçları hafif kırlaşmış-evli-adamlar grubu”nu ifade etmek üzere kullanılan
“Kırcıman” isminde olduğu gibi bir yaş grubunu tanımlamalarında veya Orta Asya,
Rusya ve Azerbaycan Türklerinin “Men=Ben” kullanımında olduğu gibi özne
anlamındadır. German-Alman’lar bu isimlerin yabancılar tarafından kendilerine
verildiğini, kendilerini “Deutch” ismiyle tanımladıklarını belirtmektedir. ArmenErmen ismini de, Ermeniler bu şekilde değerlendirmekte ve kendilerini “Hye” “Hay”
veya “Hayk” olarak tanımladıkları açıklamasında bulunmaktadır.
Yine, ülkemizde bile Alevi isminin Hazreti Ali taraftarı anlamına geldiğini
düşünenlere rastlanmakta, bu ismin de Ar-al, Al-tay, Ur-al, Al-an isimlerinde ve
Saf-Evi örneğinde olduğu gibi Al-Ev, Al-Evi gibi iki Türkçe sözcükten oluşan bir isim
olduğu, Al- Evi isminin Hazar Denizi coğrafyasında binlerce yıldır yanan doğal gaz
ocakları coğrafyasındaki Türklerin ismi olduğu anlaşılmaktadır.
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Benzer şekilde Hun isminin orijinalinin de “Qun” olduğu; “Qan”ın ise baba anlamına
geldiği; “Han, Khan, Kaan, Kağan” isimlerinin de baba anlamına gelen “Qan” ile
alakalı olduğu; Eski Türkçede “Q” sesiyle çok sözcük üretilmesi nedeniyle (Q)
sesinin de zaman içinde çeşitli boylar tarafından H, K, G veya Kh biçimlerinde
telaffuz edildiği görülmektedir. Bu nedenle Angara-Ankara telaffuzları ile GöktürkKöktürk okumalarının ortaya çıktığı da anlaşılmaktadır.
“Qan” sözcüğünün kullanıldığı en önemli alanlardan birinin de, ticari kervanların
konakladığı yerlere Qan (Han) isminin verilmesi olduğu, böylelikle buralara bir
anlamda dokunulmazlık zırhı kazandırıldığı ve ticaretin sürekliliğinin de güvence
altına alındığı da anlaşılmaktadır.
Orta Asya’daki en eski Türk boylarından olan Harzemlerin de, Kafkas-Karadeniz
düzlüklerindeki Kimmerlerin de ilk atalarının isminin “Qun” olduğu da anlaşılmıştır.
Qun, Hun, Sun, Kun sözcüklerinin de telaffuz farklılıklarından kaynaklandığı; Han,
San, Kan, Can gibi harf veya hece eklemelerin Türkçe yeni sözcük üretme yöntemi
olduğu; Türklerle yakın etkileşim içinde olan halkların bu sözcüklere başka
anlamlar yüklemesinin, örneğin Farsların Can kelimesini gönül yoldaşı anlamında
kullanmasının bu sözcüğü Farsça bir sözcük haline getirmediği; yine İngilizlerin
“kan” okuyup “can” yazdıkları sözcüğü “yapabilir durumda olmak” anlamında
kullanmalarının, “Can” sözcüğünün “canlı, kanlı” anlamında öz Türkçe bir sözcük
olarak ortaya çıktığını desteklediği görülmekte halklar arasındaki etkileşimi
göstermektedir.
Hane isminin “Han” ismiyle alakası nedeniyle Türklerin Hane ismi yerine,
Hanelerinin belirtmek için soyadlarında Hane anlamında “ev” ekini kullandıkları,
Ruslarda ve SSCB coğrafyası Türklerinde bu uygulamanın çok yaygın olduğu da
görülmektedir.
Anadolu’nun her mıntıkasına yerleşimlerin bizzat Osmanlı Devleti iskân
programlarıyla (dini inançlarına müdahalede bulunulmadan) organize edilmesinin
de her bölgede halkların harmanlanmasını sağladığı, İstiklal Savaşı sonrası
karşılıklı mübadeleler olmasına rağmen tarih içinde bir arada yaşamanın yeni
şivelerin ortaya çıkmasına yol açtığı da anlaşılmaktadır.
Ancak, Oğuz Türklerinin “gelseydin ya”, Balkan Türklerinin “geleydin beya”, Rusya
Türklerinin “kelgeydin ta”, Karadeniz bölgesi Türklerinin “celeydin da”,
cümlelerindeki gibi hemen her eylem ifadesinden sonra çok sık kullandıkları “da”,
“ta”, “ya” “beya” eklerinde görülen özelliğin Türkçe konuşma tekniği ile alakalı
olduğu, gelseydin, geleydin, kelgeydin, celeydin biçimindeki farklılıkların ise,
Türkçenin tarihi ile Ogur ve Oğuz Türkçeleri ile alakalı oldukları görülmektedir.
Ta-da eklerinin, Kırım yarımadasının antik adı olan Taurica halkı-Taur’lar (Dağ
halkı) ile bu yarımada civarında yaşayan halkların/boyların cümlelerini “ta” ile
bitirmesi gibi Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi halkları/boyları da cümlelerini “da” ile
bitirdiği;
“Ta” “Da” eklerinin, “Dağ” sözcüğü ile ilişkisinin kesin olduğu; örneğin Rusya
Türkleri dilinde, Altaylardaki “Ulutau = Uludağ” isminde de görüldüğü gibi “Tau”un
Dağ anlamına, Taur/Tau-er isminin de Dağ Halkı anlamına geldiği;
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Çok uzun zamanlardan beri Da kardeşliği, Da-daş (Dağ-daş) isminin de Anadolu’da
varlığını sürdürdüğü; Anadolu’da “Tau-Tav” sözcüğünün “Dağ” sözcüğüne, “Ta”
ekinin de “Da” biçimine dönüştüğü anlaşılmaktadır.
Ancak, Hem Oğuz Türkleri hem Balkan Türklerinin Türkçe konuşma tekniğine
uygun olarak kullandıkları “ya” “be-ya” eklerinin, “ta/da” ekinden neden
farklılaşmış olabileceği düşünüldüğünde; bunun eski ahit, Bizans el yazma incili,
ölü deniz papirüs ve bronz yazmaları gibi antik ve ilkçağ kaynaklarında, Yahudilere
yakın bölgede yaşadıkları belirtilen Uz’ların bölgedeki Yahudilerle yakın etkileşim
içerisinde oldukları ve süreç içinde de bu karşılıklı etkileşim sonrasında “ta”, “da“
ekinin “ya”, “yahu” biçimine dönüşmüş olabileceği, aynı şekilde “İsra-il” “İsra-eli”
ülkesi adındaki eklerin de bu karşılıklı etkileşim sonucunda ortaya çıkmış
olabileceği akla ve mantığa uygun gelmektedir.
Yunus Emre’nin: “Gökyüzünde İsa ile/Tur dağında Musa ile / Elimdeki asa ile
çağırayım Mevla’m seni…” dizeleri de hoşgörü ve tasavvufî bakış açısıyla üç semavî
dini kucaklaması yanında Tur dağından (biri günümüz Kuzey Batı Arabistan’da,
diğeri Sina yarımadası yakınlarında olan Tur-i Sina) söz etmesinin de bir anlamı
olmalıdır.
Balkan Türklerinin “beya” eki konusunda ise; tarihi bir kaynak gösterememekle
birlikte Balkan Türklerinin “be-ya” yanında “ta-be” sözcüğünü de kullanmalarından
yola çıkarak, “ta” ve “ya” eklerinden hangisini kullanacakları konusunda epeyi bir
atıştıkları da anlaşılmakta, bölgedeki Türk yerleşimlerinin tarihi geçmişine de işaret
etmektedir ki gerek Taur, Trak, gerek daha sonraki dönemlerdeki Kimmer, İskit,
Hun, Avar, Oğuz, Kangar, Peçenek, Boşnak, Kuman-Kıpçak, Osmanlı boylarının
bölgedeki yerleşimleri de, tarihi kayıtlarla da belgelenmektedir.
Yine, Yakutlarda Toyun, Eski Bulgar, Avar ve Hazarlarda Tuzun, Göktürklerde
Tudun, Bazı Türkmen kabileleri ve Alevi Türkçesinde Halife anlamında Torun
sözcüklerinin bir makam belirtmek için kullanılması, Budistlerin de Toyın
sözcüğünü Buda Rahibi anlamında kullandıklarının görülmesi halklar arasındaki
telaffuz farklılıklarını ve karşılıklı etkileşimlere bir diğer örnek olarak
belirtilmektedir.
Hun-Ar-As kabilelerinin karışmasından oluşan Harzem (Hu-ar-as-m) ve Horesmian
(Horasan) sözcüklerinin Hint, İrani, Avrupa dillerine ait sözcükler olduğunu ileri
sürenlerin, bu sözcükleri söz konusu dillerde anlamlandıramadıkları da
görülmektedir.
Özetle; Tarih anlayışının, halklar ve coğrafyalar arasında etkileşimleri de
gösterecek biçimde ele alınması halinde, günümüz Ortadoğu’su/Mezopotamya’sı
ve Dünya’sını anlamakta çok önemli işlevlerinin olacağı, bölge halklarının tümünün
aynı harmanın ürünleri olduğunun anlaşılmasını sağlayacağı görülmektedir.
“Fırsat ve rekabet eşitliğinin ortaya çıkardığı” belirtilen günümüz modern devletleri
arasındaki gelişmişlik farklılıklarının da; çeşitli topluluk veya ideolojilerin fırsatrekabet eşitliğini daraltan uygulamaları yanında, teknoloji geliştirme kabiliyetleri
gibi alanlardaki farklılıklarından kaynaklandığı belirtilmektedir.
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Sonuç olarak, tüm tarihi veriler ve gen araştırmalarının, insanlık tarihinin, halklar
arasında “karşılıklı ve devamlılık” niteliği taşıyan bir “ilişki ve etkileşim” neticesinde
oluştuğunu ve geleceğin de benzer şekilde oluşacağının anlaşılmasını sağladığı
görülmektedir.
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ANADOLULAR KİMDİR
Antik çağlardaki her uygarlığı Hint-Avrupa uygarlığı addeden Eurocentristlerin de
desteklediği, resmi Sovyet tarihçilerinin “Türklerin MS 5. ve 6. yüzyılda Altay
dağları veya Orta Asya civarında ortaya çıktığı, I ve II Göktürk Kağanlığını
kurduktan birkaç asır sonra kaybolmalarına rağmen, Türk adını ve dilini birçoğu
Türk olmayan halklara miras bıraktıkları” [Gumilev L.N. 1967, 4] biçimindeki tarih
dayatması, doğal olarak, MS 5.yy’da ortaya çıktığı ileri sürülen Türklerin, antik
çağlarda Anadolu tarihinde yerinin olamayacağı ve günümüzde Anadolu’da
yaşayan Türk adını taşıyan ve Türkçe konuşanların da Türk olmadığı iddialarını da
beraberinde getirmiştir.
Ancak söz konusu iddiaların, sadece son 1.500 yıla varan Anadolu tarihine
bakıldığında bile gerçeklerle bağdaşmadığı görülmektedir:


Her şeyden evvel, Hilafet Devletlerinin Anadolu’yu işgali ve yaklaşık 500 yıl
süren Haçlı seferleri döneminde savaş alanına dönen Anadolu nüfus
yoğunluğunun çok azaldığı tarihi kaynaklarda yer almaktadır.



Emeviler döneminden (MS 661-750) itibaren de, Hilafet Devletlerinin askeri
gücünü oluşturan Memluk askeri içinde Türk kökenli askerler ve komutanlar
ana kitleyi oluşturmuş, bölgeye bu kapsamdaki Türk yerleşimi, tarihi
kayıtlarda da yer aldığı gibi bölge kadınlarıyla evlendirilmeyen Memluk
askerlerinin evlenmeleri için Türk ülkelerinden getirilen kadınları da
kapsamıştır.



Bizans ve Haçlılar ile başkenti Bağdat olan Hilafet Devleti arasında tampon
bölge oluşturmak üzere, MS 750 yılında başlayan Abbasiler dönemi ile
birlikte, İslamiyet’i kabul eden Türk boyları Fırat havzası ile Adana-MaraşMalatya-Bitlis ve Erzurum hattına iskân edilmişlerdir.



MS 800’lü yıllarda Hazar Kağanlığı toprakları Doğu Anadolu bölgesinin bir
kısmını da kapsar hale gelmiştir.



Oğuz, Peçenek, Kıpçak gibi Türk boylarına mensup olup Balkanlar'da
Hristiyan dinine geçen Türkler, Bizans tarafından, Anadolu'ya gelen Selçuklu
Türklerine karşı savunma tedbiri olarak Kayseri, Konya, Mersin, Antalya,
Karaman, Nevşehir, Kırıkkale başta olmak üzere iç ve güney Anadolu'daki
birçok bölgeye iskân edilmiştir. (Prof. Dr. Erhan Afyoncu)



1071 yılı Malazgirt savaşında Bizans Ordusundaki Oğuz ve Peçenek
boylarına mensup asker ve komutanların Selçuklu Ordusu safına geçmesi
örneğinde görüldüğü gibi tarihi kayıtlara göre, her döneminde Bizans
İmparatorluğu ordusunda Skythicon (İskit Savaşçısı) adı da verilen önemli
sayıda Türk kökenli asker ve komutan yer almıştır.



Siyasal bir birlik (Devlet) olarak “Müslüman Türklerin Anadolu’ya giriş yılı”
olarak kabul edilen 1071 yılından itibaren, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin
başından sonuna Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasına Türk boylarının
yerleşimleri kesintisiz ve yoğun olarak sürmüştür.
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Son 200 yıl içinde de tüm Osmanlı ve Türk coğrafyasından başta Kafkaslar,
Kırım ve Balkan göçleri olmak üzere yaşanan göçler ve I.Dünya Savaşı
sonrasındaki nüfus mübadeleleri yapılması süreçleri sonunda, 1927 yılı
nüfus sayımına göre ancak 13 milyona varan Anadolu nüfus yapısı
oluşmuştur.

Özetle, sadece son 1.500 yıla varan Anadolu tarihi göz önüne alındığında bile,
Anadolu’da yaşayan Türk adını taşıyan ve Türkçe konuşanların Türk olmadığı
iddialarının gerçeklikle bağdaşmadığı açık olarak görülmektedir.
Buna rağmen, bazı grupların söz konusu iddialarını, Nazilerin anlayışını bile aşan
bir ırkçılık anlayışıyla ele almaya başladıkları ve bu iddialarını gen bilimi
araştırmalarına dayandırmaya çalıştıkları görülmektedir.
Bu tür iddialar, konunun gen bilimi açısından da incelenmesi zorunluluğunu
doğurmuş, bu çalışmanın ilk üç bölümünde de, gen bilimi açısından Türklerin kim
oldukları konusundaki çeşitli ülkelerin gen bilimcilerinin araştırmaları özetlenmiştir.
Yine yukarıdaki bölümlerde, Türklerin, eski antik çağlardan beri Anadolu halkları
ve medeniyetlerinin oluşumuna çok önemli katkılarda bulunan halklardan biri
olduğu, Anadolu Türkleri gibi Orta Asya, Mezopotamya, Kafkas-Karadeniz stepleri
ve Balkan Türklerinin de binlerce yıllık zorlu bir süreç sonunda oluştuklarını
gösteren bilgilere yer verilmiştir.
Anadolu’nun antik çağlarında Türklerin yeri bulunmadığı iddiasında bulunanlara
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cevabı olan “Anadolu 7.000 yıllık Türk beşiğidir”
sözünün tarihi ve maddi temellerini gösteren verilere de “Anadolu’nun antik
çağlarında Türklerin yeri nedir” ve “Anadolu’nun yerlisi olduğu iddia edilenler
Kimdir” sorularına da cevap verecek bir biçimde aşağıda özetlenmektedir.
Anadolu’nun yerlileri: (E1b1) Y-Haplogrubu taşıyıcısı halklar
Anadolu’nun yerli halkının kimler olduğu hakkındaki en temel görüş; Yeryüzünde
tarımsal üretimi başlatan-dolayısıyla yeryüzündeki yerleşik medeniyetin
başlatıcıları kabul edilen Kuzey Afrika orijinli (E1b1) Y-Haplogrubu taşıyıcısı
halkların bir kısmının Anadolu’ya da yerleşen ilk halk olduğu, bu nedenle de
bunların nesillerinin Anadolu’nun yerli halkı olduğu görüşüdür. Bu görüş,
Anadolu’dan günümüzdeki Yunanistan, Balkanlar ve İtalya bölgelerine
yerleşenlerin,
(E1b1)
Y-Haplogrubunu
önemli
oranlarda
taşımasına
dayanmaktadır.
Kuzey Afrika’da ortaya çıkan (E1b1) Y-Haplogrubu taşıyan erkek nüfus oranlarının
günümüzde de en yüksek Berberilerde (%90), Somalilerde %80, Cezayirlerde
%50, Mısırlılarda %31-54 olup, bu bölgelerden önce Anadolu’ya, sonra Avrupa’ya
yerleşen Yunanlılarda %20-47, Balkanlar’da %25, İtalyanlarda %11-29,
Yahudilerde %20 gibi yüksek oranlarda varlığını sürdürdüğü görülmektedir.
Türkiye’de ise (E1b1) Y-Haplogrubu taşıyan erkek nüfusun %9-10 civarında
bulunduğu tespit edilmiştir.
Bu veriler, Anadolu’nun yerli halkı kabul edilen (E1b1) Y-Haplogrubu taşıyıcılarının,
tarihi kayıtlarda da yer aldığı gibi Anadolu’da yaşanan Depremler, 200 yıl süren
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Pers istilası, 500 yıl süren İslamiyet-Hristiyanlık arasındaki din savaşları
dönemlerinin Anadolu’yu savaş alanına dönüştürmesi gibi sebepler yanında daha
verimli topraklara sahip olması gibi nedenlerle süreç içinde Avrupa kıtasına
ilerlediklerini ve günümüzde Yunanistan başta olmak üzere Balkanlar, İtalya ve
kısmen de Fransa ve İspanya’da yaşadıklarını göstermektedir.
Türkiye’de görülen %10 civarındaki (E1b1) Y-Haplogrubu taşıyanların da büyük bir
bölümünün; İslamiyet’le birlikte Türklerle karışan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan
Anadolu’ya yerleşen Türkler ile yine tarihi verilerin eski antik çağdan bu yana gerek
Balkanlarda gerek Mezopotamya’da Türklerle birbirlerine karıştıklarını gösterdiği
(E1b1) Y-Haplogrubu taşıyan Türkler oldukları görülmektedir.
Bunların yanında, aynı (E1b1) Y-Haplogrubunu %2-10 oranlarında taşıyan Azeriler,
Uygurlar, Özbekler, Kırımlılar, Boşnaklar, Kumuklar, Balkarlar gibi çeşitli Türk
boylarından hatta diğer Kafkas, Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarından Anadolu’ya
göç edenlerin günümüz Türkiye’sinde görülen %9-10 civarındaki (E1b1) YHaplogrubunu taşıyan Türklerin önemli bir bölümünü de oluşturdukları
anlaşılmaktadır.
Anadolu’nun yerli halkı sayılan halklardan Anadolu’da kalanların da, asimile
olmaları sonucunda değil süreç içinde Türklerle akraba olmaları nedeniyle
mübadele döneminde Türkiye’de kalmayı tercih ettikleri de bilinmektedir.
Ayrıca, bazı grupların Anadolu’nun yerli halkı olduklarını iddia ettiği Ermeni ve
Kürtlerin (E1b1) Y-Haplogrubunu Kuzey Afrika veya Balkan Ülkeleri gibi yüksek
oranda taşımaları gerekirken, (E1b1) Y-Haplogrubun Güneydoğu Anadolu
bölgesinde (%4) ve Ermenistan’da ise ancak (%4-5) civarında olduğunun
görülmesi, Ermenilerin ve Kürtlerin Anadolu’nun yerli halkı olduğu iddiasının yersiz
olduğunu, bir miktar (E1b1) Y-Haplogrubu taşıyıcılarının süreç içinde Ermeni ve
Kürtlerle de akraba olduklarını göstermektedir.
Daha önemlisi, gen araştırmaları; günümüzdeki Yunan, Balkan, İtalyan, Ermeni ve
Kürt nüfus içinde en yüksek orana sahip olan gruplardan birisinin Altay-Sibirya
kökenliler olduğunu göstermektedir. Bu veriler de, Türklerin söz konusu halkları
asimile etmediğini, tersine, bu halkların oluşmasında Türklerin önemli bir katkısının
bulunduğunu, bu halkların önemli bir bölümünün atalarının Altay-Sibirya-Türk
kökenli olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır.
Tüm bu tarihi veriler ve gen araştırmaları, “Anadolu’nun yerlisi olan Rumlar,
Ermeniler, Kürtler asimilasyona uğratılmıştır” benzeri propagandaların gerçeklerle
bağdaşmadığını göstermektedir.
Ermeniler
Adların kökeni bilimine göre, Ermeni (Er-men-i) ismi Türkçe bir sözcüktür.
Ermeniler kendilerini “Hye” “Hay” veya “Hayk”, ülkelerinin ismini de “Hayastan”
olarak adlandırmaktadır.
Ermenilerin aile bazında "oğlu" anlamında kullandıkları “ian-yan” ekinin de, ülke
bazında Ar-men-ian, Arabian, Tunusian, İtalian, Indonesian, Indian, Brasilian
örneklerinde olduğu gibi farklı dil ailelerine mensup birçok halk için “oralı-o
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bölgeden” anlamında kullanıldığı, “ian-yan” ekinin herhangi bir ırk anlamı
taşımadığı görülmektedir.
Konu bağlamında belirtilirse, “ian-yan” eki Türkler ve Kürtler için kullanılmamakta,
Türkler ve Kürtler, Turkish ve Kurdish olarak tanımlanmaktadır. “ish” ekiyle
tanımlanan diğer halklara örnek olarak ta; Spanish, English, Jewish, Swedish,
Irish, Finnish gibi halklar gösterilmektedir.
Bizzat Ermeni bilim insanları tarafından yapılan gen araştırmaları da, “Ermeni Irkı”
diye bir ırkın olmadığını, diğer tüm halklar gibi Ermenilerin de, günümüz
Ermenistan Platolarına yerleşmiş (G2a3a) (G2a3) ata-geni taşıyıcısı bir halkın
süreç içinde gelişen bir dil ve bir din etrafında çeşitli halkların karışması ile
oluştuklarını göstermiştir. Başka ülkelerin vatandaşı olan Ermenilerin bazı
gruplarının da, kültürlerini oluşturan çeşitli unsurları, özellikle Türkçe’yi ülkemizde
bile ender bilinen atasözlerimizle birlikte korudukları da görülmektedir.
[www.khazaria.com/genetics/armenians.html] adresinde “Major studies of Armenians”

başlığı altında yer alan, Ermenistan Platosu ve antik Gardman bölgesi ile Türkiye’de
Van ve Sason bölgeleri olmak üzere dört bölge kökenli Ermenilerle ilgili olarak
yürütülen gen araştırmaları sonuçlarının gösterildiği makalelerde de özetle;


Söz konusu dört bölge kökenli Ermenilerin (Altay-Sibirya) (R1b1b1)
Haplogrubunu önemli oranlarda, J2a* ve G2a* Haplogruplarını da oldukça
taşımalarına karşın; bu dört bölgeden (404) Ermeni’nin Y-Kromozomlarının
(STR)
bölümlerinin
analizi
sonucunda
ise,
birbirleriyle
hiç
benzeşmediklerinin, bu dört bölgedeki Ermenilerin birbirlerinden tamamen
farklı topluluklar olduklarının görüldüğü;



Bu
farklılığın
diğer
toplumlarla
karışmalarından
kaynaklanıp
kaynaklanmadığı konusunun araştırılması için de, 27 bio-geographic
topluluğun verileri referans alınarak yapılan Phylogenetic ve Admixture
analizleri sonucunda da, söz konusu dört bölgeden sadece Ermenistan
Platosu ile Gardman bölgeleri Ermenileri arasında genetik yakınlık
bulunurken, Van ve Sason bölgeleri Ermenilerinin bu analizler açısından da
çok farklı olduklarının görüldüğü;



Yine Ermenistan Platosu ve Gardman bölgelerinde rastlanan (J2a2a) YHaplogrubuna, Van bölgesi kökenli Ermenilerde sadece (1) kişide
rastlandığı, Sason bölgesi kökenli Ermenilerde ise hiç rastlanmadığı;



Ayrıca Sason bölgesi kökenli (104) Ermeni’den (18) kişide (%17-18)
rastlanan Orta-Asya orijinli (R2) Y-Haplogrubuna da, Van bölgesi kökenli
Ermenilerden sadece (1) kişide rastlanırken, Ermenistan Platosu ve
Gardman bölgelerinde hiç rastlanmadığı;



Analizlerin antropolojik özellikleri benzer Ermenilerin seçilerek yapılmasına
rağmen, Y-Kromozom yapıları benzeşmediği görülen bu dört bölge
Ermenileri arasındaki ilişkinin, Ermeni Devletinin Ermenistan platosundan
başlayan genişlemesine dayanabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu gen araştırmaları sonuçları, yukarıda açıklandığı gibi, başta (R1b) YHaplogrubu taşıyan Türk kökenliler olmak üzere çeşitli kökene ait insanların
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karışmaları sonucunda günümüz Ermeni veya Armenian halkının oluştuğunu
göstermiştir.
Ermenilerde önemli oranda rastlanan Altay-Sibiryalı (R1b) Y-Haplogrubunun
kökeninin anlaşılması, göç yolları ve Avrasya, Afrika ve Türk dünyasında dağılımı
konusunda bir fikir edinilebilmesi açısından (Türkiye’de hangi gen araştırması esas
alınarak çizildiği bilinmemekle birlikte) aşağıdaki haritada; Türkmenlerde daha
yüksek oranlarda olmak üzere Sibirya’dan başlayarak tüm Türk boylarında önemli
oranlarda bulunan, dünyada ise, en yüksek %86 oranıyla Başkurtlarda rastlanan
(R1b) Y-Haplogrubunun Avrasya ve Afrika kıtalarındaki dağılımı gösterilmektedir.

Aşağıdaki haritalarda ise (R1a) Y-Haplogrubunun Anadolu’da daha çok bulunan iki
kolu olan (R1a-Z93) ve (R1a-M458) gruplarının bölgemiz ülkelerinde dağılım
haritaları yer almaktadır.
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Altay-Sibirya orijinli (R1a) Y-Haplogrubunun (R1a-Z93) alt grubunun dağılımını
gösteren yukarıdaki haritadan da görüldüğü üzere, Sibirya Türkleri, Bulgaristan’ın
ilk kurucuları Bulgar Türkleri (Kazan Tatarları), Kırgızlar ve Uygurlarda yüksek
oranlarda, Özbekler, Afganlılar, Pakistanlılarda önemli oranlarda bulunan,
günümüzde Van gölü ve çevresindeki illerde Türkiye’nin diğer bölgelerine göre de
daha yoğun bulunan R1a-Z93 Y-Haplogrubunun, Ermenistan’da yok denecek kadar
bulunduğu görülmektedir.
internet
adresinden de görüleceği üzere, ülkemizde en çok Van gölü ve çevresindeki illerde
görülen R1a-Z93 Y-Haplogrubunun bir diğer özelliğinin de, Osmanlı hanedan
ailesinin de taşıdığı Y-Haplogrup olmasıdır.
[http://www.eupedia.com/genetics/famous_ydna_by_haplogroup.shtml#R1a]

Eupedia.com internet sitesinden aşağıdaki alınan haritada ise, (R1a) YHaplogrubun diğer bir alt-grubu olan (R1a-M458) alt grubunun ülkemizdeki
dağılımı gösterilmektedir.

Yukarıdaki haritalarda, tüm Türkiye boyunca Altay-Sibirya (R) Y-Haplogrubu
açısından bir homojenlik bulunduğu, aynı homojen dağılımın diğer Altay-Sibirya (P
ve Q) Y-Haplogrupları ve Ural (N) Y-Haplogrubu ile Kuzey Afrika’dan Orta Asya’ya,
Arabistan’dan Kafkaslara geniş bir coğrafyaya yayılmış (E1b1) ve F-M89/(GHIJK)
Y-Haplogrupları açısından da söz konusu olduğu tespit edilmiştir.
Ermeniler, kökenlerini Ermenistan platolarında ortaya çıkan “Hye” “Hay” veya
“Hayk” isminde ilk ataları olarak kabul ettikleri efsanevi bir kurucuya bağlamakta
ve bu kurucunun Ermenistan platolarına geldiği yer konusunda ise çeşitli rivayetler
anlatılmaktadır. Tarih ve dil bilimi verileri ve gen araştırmalarına göre ise;


Ermeni dilinin, MÖ 1.000 yılından sonraki bir süreçte, (R1a) Y-Haplogrubu
taşıyıcısı olan ve Pro-Hint Avrupa dili konuşan “Aryan” denilen halkların İran
coğrafyasına yerleşmeleri süreci içinde oluşan bir dil olduğu,



Er-men-i adının da, “Darius I” tarafından ilk defa MÖ 550 yıllarında Urartu
Devletinin topraklarını kapsayan bir coğrafyanın Pers İmparatorluğunun bir
vilayeti olarak Armina olarak adlandırılmasından sonra bu coğrafyada
yaşayan
halkların,
süreç
içinde
Ermeni
olarak
adlandırılmaya
başlanmasından sonra ortaya çıktığı,



Er-men-i ismi yanında, Arap alfabesinde (  ) اharfinin “elif” olarak okunması
gibi MS 405 yılında Mesrop Maştots tarafından icat edilen Ermeni alfabesinde
(b) harfinin “ben”, (m) harfinin “men” olarak okunmasının Türklerle yakın
ilişki ve etkileşim içinde bir bir halk olduklarını da gösterdiği,
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Ermeni bilim insanları tarafından yapılan gen araştırmaları ve açıklamalarına
göre ise; (G2a3a) (G2a3), (J2a) ve (R1b) Y-Haplogrupları taşıyan çeşitli
kökenden olan insanlarla karışması sonucunda günümüz Ermenistan
Platolarında Ermeni halkının oluştuğu anlaşılmaktadır.

Günümüzdeki geçerli tarih anlayışının da, dünyada kurulan tüm uygarlıkların çeşitli
halkların çeşitli biçimlerdeki katkılarıyla oluşmuş “insanoğlunun ortak mirasları”
olduklarını kabul eden bir tarih anlayışı olması nedeniyle, tarih çalışmalarında da,
bu anlayışa uygun olan yaklaşımların doğru tutumu oluşturduğu görülmektedir.
Kürtler ve Zazalar
Konuştukları dili esas alarak halkları isimlendiren Türklerin ve Müslüman Arapların
“Kürt” olarak adlandırdığı, gerek Türkistan coğrafyasında gerekse Mezopotamya ve
Anadolu’da, hatta Orta Asya’da Türklerle iç içe yaşayan Kürtlerin, PKK ve bazıları
tarafından “Kürt Irkı” olarak adlandırıldığı görülmektedir.
Ancak gen araştırmaları bizzat “Irk” kavramının yanlışlığı yanında Kürtler, Zazalar
ve Türklerin aynı bileşenlerden oluştuğunu göstermiştir.
“The Origin of Kurds” isimli [Advances in Anthropology 2012. Vol.2, No.2] makalesinde,
internette yer alan özgeçmiş bilgilerine göre, uzun yıllar Kürtlerle ilgili insani
misyonlarda çalışan ve Kürtler hakkında birçok makalesi bulunan Avusturyalı
araştırmacı diplomat, halen Süleymaniye Üniversitesi Kürdoloji Merkezinde
Profesör olan Ferdinand Hennerbichler;
“İrani dil konuşmaları nedeniyle İrani kökene sahip olduğu ve Hint-Avrupalı sayılan
Kürt topluluklarının, yeni gen araştırmaları sonucunda, İran’ın kuzeybatısından ve
Avrasya’dan olmadıkları, Mezopotamya’nın yerli halkı olan ilk atalarının, Orta
Asya’dan gelen (R1a1) Y-Haplogrubu taşıyan askeri elitler tarafından dil olarak
İranileştirildiklerinin anlaşıldığını, ancak hem Asya’dan gelen antik (R1a1) YHaplogrubu taşıyıcıları hem de ilk Mezopotamya yerlilerinin, bugünkü çeşitli tarihi,
genetik, kültürel ve etnik tabana dayalı Kürt topluluklarının ataları olmadığının
anlaşıldığını” belirtmektedir.
Makalesinin sonuç bölümünde de, “Kürt gruplarının Avrasya ve Yakındoğu’daki
çeşitli antik ataların nesli olduklarını, tarih içinde her birinin ayrı diller
konuştuğunu” ifade etmekte ve “Güneydoğu Anadolu’dan Zagros dağlarına kadar
olan Kürt gruplarının (J) klanından geldiği ifade edilse de, bunların da ortak ata
veya ortak kabileye mensup olmadıklarının hatta aynı yer, alan veya bölgede
oluşmadıklarının anlaşıldığı” açıklamasını yapmaktadır.
Gen araştırmalarına göre de, Kürtlerin ve Zazaların en büyük grubunu AltaySibirya kökenlilerin oluşturduğu; Kürt erkek nüfusunun %34’ünün, Zazalar’ın ise
%41’inin Altay-Sibirya Y-Haplogrupları taşıdığı anlaşılmıştır. [Journal of Human
Genetics 50 (2005): pages 435-441] ve [Advances in Anthropology 2012. Vol.2, No.2]

Yine yukarıda gösterilen araştırmalara göre, Türkiye Kürtlerinin %34 Altay-Sibirya
Y-Haplogrubu yanında bazı araştırmalarda (J) Y-Haplogrubu oranları içinde
gösterilen Orta Asya-Pamir kökenli F-M89 Mega-Haplogrubunu bir araştırmaya
göre %11,5 diğer araştırmaya göre %14,3 oranında taşıdıkları, yine Pamir
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yaylalarından Avustralya kıtasına kadar alana yayılan K-M9 Y-Haplogrubunu
%12,7 ve (C) Y-Haplogrubunu da %1,1 oranında taşıdıkları; aynı durumun %41
oranında Altay-Sibirya Y-Haplogrubu yanında %3,7 oranında (C) Y-Haplogrubu ve
%7,4 oranında F-M89 Mega-Haplogrubunu taşıyan Zazalar için de geçerli olduğu
görülmektedir.
Günümüzde de, tümü İrani diller grubuna giren diller konuştuğu söylenen
Kürtlerden, Türkiye ve Suriye Kürtlerinin Kurmanç, Irak ve İran Kürtlerinin Sorani
dili konuştuğu belirtilmektedir.
Yine İrani dil ailesine giren bir dil konuştuğu ifade edien Zazaların dilinin ise, bu
dillerden farklı bir dil olduğu, Harzemlerin bir kolu olan Zazaların (Horasanlıların)
İrani diller kapsamında olduğu belirtilen dil konusunda da W.B. Henning, [Selected
Citations, Society and History. Essays in Honour Karl August Wittfogel / Ed. by G.L. Ulmen,
Hague-Paris-New York, 1978];

“...Horesmian dilinin daha çok Peştun diline yakın olduğunu, Peştun dilinin de; Urdu
dilinin Türk diyalekti olduğunu veya Türk dilinin Urdu diyalekti olduğunu...”
açıklamaktadır.
Hem yaşadıkları alan (Orta Asya) hem de gen araştırmaları Zazaların
(Horasanlıların), Harzemlerin bir kolu olduğunu, tarihlerinin Harzem-Türk tarihi
içinde ele alınmasının doğru olacağını göstermektedir.
Yapılan gen araştırmalarında İran ve Irak Kürtlerinde (J) Haplogrubu taşıyanların
oranının yüksek olmasına rağmen, Zazalarda (J) Haplogrubu taşıyanlara
rastlanmaması, Türkiye Kurmançilerinde ise, İran ve Irak Kürtlerine göre düşük
oranda (%13,8) rastlanmasının, [Advances in Anthropology 2012. Vol.2, No.2, Tablo;1]
Kürt grupları arasındaki dil farklılığının nedenini de açıklayabilecek nitelikte
görünmektedir.
Bu bağlamda, Türkiye Kürtlerinin çoğunluğunu oluşturan Kurman-ç isminin tarihi
kökleri konusunda Ali Rıza Özdemir’in “Kurmançlar Kimlerdir” makalesinin de
önemli bilgiler içerdiği belirtilmelidir.
Yine Kurmanç ve Zazaların (Horasanlıların) erkek nüfuslarının en büyük gruplarını
Altay-Sibirya kökenlilerin oluşturması yanında “Gen bilimine göre Türk kadınları”
bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Türkiye Kürtleri ve Zaza (veya
Horasanlı) kadınlarının da içinde bulunduğu, Türkiye’deki tüm kadınların %90
civarındaki bölümünün Sibirya kökenli oldukları, coğrafya ve iklim şartlarına
adaptasyonlarının oluşturduğu ve babalarından aldıkları bazı özellikler yanında,
gen araştırmaları Türkiye Kürtleri ve Zaza kadınlarının da %90 civarındaki
bölümünün Sibirya MtDNA Haplogruplarını (anne/kadın genlerini) taşıdıkları
anlaşılmıştır.
Frigler
Bazı Ermeni gruplarının geçmişte Trak, sonraları Hititlerin doğu kolu, bugünlerde
de Mitanni olarak Frigya (Phrygia) Devletini kurdukları biçiminde iddialarına
rastlanmaktadır.
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Ermenilerin, Frigya Devletini kurdukları iddiaları konusunda, Prof. Anatole Klyosov;
Friglerin dilinin, Trojanların (Truvalıların) dili ile Friglerin çevrelerindeki Anadolu
halklarının dilinin hiçbirine benzemediğini, etnolojik olarak ta Friglerin başlıkları ile
İskitlerin başlıkları ve Friglerin ok atış biçimleri ile İskitlerin ve Türk atlılarının
efsanevi ok atış biçimlerinin aynı olduğunu, Gordion’daki Frig kralının mezarının da
geleneksel antik Türk ve İskit mezarlarından olduğunu… Kurganlarda bulunan
(R1b) ata-genlerinin Türklerle karışmış bir halk olan Ermenilerde de bulunmasının
bu kültürün Ermenilere ait olduğunu göstermeyeceğini, birçok Türk boyunun zaten
(R1b) Haplogrubunun bu dalını taşımakta olduğunu belirtmektedir. [A. Klyosov
Advances in Anthropology 2012. Vol.2, No.2]

Yukarıdaki Kimmerler, İskitler ve Kangarlar bölümlerindeki açıklamalar dikkate
alındığında da, Frigya ülkesinin antik çağlarda Altay-Sibirya/Türk kökenli halkların
önemli yerleşim bölgelerinden biri olduğu da anlaşılmaktadır.
Prof. Anatole Klyosov’un açıklamaları yanında, Sibirya nehirlerinden Angara
nehrinin ismi ile Çankırı’nın eski adı Kengir (Kangar) isimlerinin hatta Sibiryalı olan
Ankara Kedisinin bile tek başlarına Altay-Sibirya-Frigya coğrafyası ilişkisini tüm
açıklığıyla gözler önüne serdiği görülmektedir.
Urartular
Urartu Devleti M.Ö 900 yılında Doğu Anadolu’da kurulmuş olup, Başkenti Van
şehridir. M.Ö 600 yılında Medler tarafından yıkılmıştır.
Son yıllardaki tarih, dil ve gen bilimi araştırmaları sonucunda, bazı gruplarının ileri
sürdüğü, Ermenilerin Urartu Devletinin kurucusu oldukları iddiasının da
geçerliliğinin bulunmadığı, “Ur-ar-tu” Devletinin, Altay-Sibirya kökenli (R1a) YHaplogrubu taşıyıcısı “Hurriler” “Ur’iler” (Hitit çivi yazısında “Hu-Ur”) olarak
adlandırılan halk tarafından kurulduğu anlaşılmıştır. (Hu-Ur ismi için Bakınız: Prof. Dr.
Adil Alpman “Hurriler” 1981, sayfa 285).

Bizzat Ermeni bilim insanları, antik Ur-ar-tu Devletinin toprakları olan gerek Van
gerekse Sason bölgeleri kökenli olan Ermeniler ile Ermenistan Ermenileri arasında
hiçbir genetik yakınlık bulunmadığını, Ermenilerle bu bölgeler kökenli Ermenilerin
ilişkisinin, Ermenilerin bir dönem Ermenistan platosundan başlayan genişlemesine
dayanabileceğini belirtmektedir.
Yine, Büyük Ermeni Lûgati’ni neşreden Ermeni dili uzmanı Acaryan; Ermenilerin
Doğu Anadolu’daki bazı şehir ve dağ adlarının Ermenice olduğu iddialarına karşı,
‘Ararat, Van, Daron (Muş), Garin (Erzurum), Masis (Ararat)…’ gibi kelimelerin
Ermenice ile kat’iyyen tefsir olunamayacağını ve Urartu dilinden kaldığını
belirtmektedir.
Yine Acaryan; Horenli Movses’in anlattığı efsanevî krallardan “Aram, Mavanez gibi
isimlerin Khald (Urartulu)’ların Arame, Menuas gibi kral isimlerinden” geldiğini,
‘ayk, Armenak, Amasya, Harma, Ara, Gartos’ adlarının ise menşei meçhul ve “hiç
şüphesiz Ermenice de değillerdir. Ermenice olarak bir mânâ ifade etmezler”
demektedir.
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Son zamanlarda yapılan dil araştırmaları da, Urartu dili ile Ermeni dilinin hiçbir
alâka ve münasebetinin bulunmadığı ortaya konulmuştur. [Erdal İlter, Ermeni
Araştırmaları, Sayı 6, Yaz 2002]

Prof. Dr. Adil Alpman’da “Hurriler” isimli [A.Ü DTCF Tarih Bölümü Araştırma Dergisi
Cilt: 14 Sayı: 25, 1981] makalesinde;
“MÖ 3 bin yıllarında Asya istikametinden gelen ve Zagros dağları üzerinden
Mezopotamya ve Anadolu’ya geçen Mitanni ve Hurri’lerin, filolojik (dil)
araştırmalarına göre Asya kökenli Ari (Aryan) kavimler olduğunu, Mitanni ve
Hurri’lerin Mezopotamya‘da kurduğu devletlerin topraklarında yaşayan diğer halkın
ise Sami halkları olduğunu, Hitit Boğazköy kazılarında da Hurri dilini kullanan bir
kavmin olduğunun ortaya çıktığını, Hurri’lerin Çukurova’da da Devlet kurduklarını,
Asurlarda da (Asuri=Assyrian=As+Syrian) birçok Hurri adına rastlandığını, Urartu
Devletini kuranların da Hurriler olduğunu” açıklamaktadır.
(Not; Makalede, Hurrilere ait yazılı belgelerin tümünün Akad dilinde olduğu, tarihlerinin
çözülemeyen dönemlerinin de olduğu belirtmekle birlikte, daha çok o günkü tarih
anlayışıyla onomastik-şahıs ismi analizlerinde Hint isimlerine rastlanması nedeniyle
Hurrilerin Aryan kavimlerden olduğunun varsayıldığı görülmektedir. Ancak, günümüzde
yapılan İndus Vadisi Uygarlığı ile ilgili tarih ve gen araştırmaları, MÖ 1500 yıllarında
Hindistan’a ulaştığı anlaşılan Aryan adı verilen kavimlerden önceki dönemlerde, Sümer,
Subartu, Hurri/Hu-Ur vb.Ural-Altay kabilelerinin, İndus Vadisi-Mezopotamya hattını birçok
defa kullandıkları da anlaşılmıştır. Hurri/Hu-Ur kabilesinin İndus Vadisi hattından
Mezopotamya’ya geçişlerinin hangi dönemde olduğunun belirlenmesinden sonra
konuştukları dilin belirlenebileceği anlaşılmaktadır.)

Bu bağlamda, Süleymaniye Üniversitesinde Kürdoloji Profesörü Ferdinand
Hennerbichler’e göre; Hurri ve Mitanni’ler yüksek oranda (R1a) Haplogrubu taşıyan
(Ural Altay-Sibirya kökenli) halklardır.
Hititler
Hititlerin, Mezar Kültürüne (Kurgan Culture) sahip bir halk olmaları ve Mezar
Kültürünün de Hazar-Aral steplerinde ortaya çıkmış olması nedeniyle, MÖ 2.000
yıllarında Kafkas-Karadeniz stepleri üzerinden Anadolu’ya geçtiklerine dair teoriler
bulunmaktadır.
Her antik uygarlık için iddia edildiği gibi Hint-Avrupa dili veya bu dile kardeş bir dil
konuştukları tahmin edildiği belirtilen ve en büyük tanrıları Fırtına Tanrısı olan
“Hitit”lerin dilinde, Alman sözcüklerine benzer, ‘daos’ gibi Kurt Mitolojisi ile ilgili
sözcükler bulunması üzerine, Almanlar bu sözcüklerden dolayı bir dönem AlmanHitit bağını araştırmış, ‘Daos’ sözcüğünün, Dacian-Celt’lerle (Kelt’lerle) alakalı
olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıdaki bölümlerde açıklanan gen araştırmalarının Dacian ve Celt’lerin AltaySibirya kavimlerinden olduklarını göstermesi yanında; günümüzde de Dacia
(Vardar Türkleri) ve Celtic (İskoç) halkları ile Karadeniz bölgemizde de halen
yaşatılan “Gayda-Tulum” çalgısı ve Kurt mitolojisi ile Mezar Kültürü hatta Megaliths
ve Dolmen Kültürlerinin, Dacian-Celt’ler ile Türkler arasındaki kültürel akrabalığı
da gösterdiği belirtilmektedir.
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Özetle, Mezopotamya’da Babil Devletine MÖ 1595 yılında son veren, MÖ 1295
yılında da antik Mısır ile günümüz Suriye topraklarının paylaşılması konusunda
anlaşma yapan Hititlerin; Kafkas-Karadeniz stepleri, Anadolu ve Mezopotamya
hatta Antik Mısır ve Yunan Uygarlıkları arasında bir köprü konumunda olduğu, tüm
bu halklarla karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde bulunduğu da anlaşılmaktadır.
Bu paragrafı da, bir masal gibi anlatırsak; Tarihsel veriler ve gen araştırmaları,
aslında aynı halk olan ve Aslan veya Boğa gibi farklı semboller kullanan komşu
Sümer şehir devletleri arasında su kaynakları nedeniyle yapılan bir dizi savaşın
Mezopotamya’da Aslan yerine Boğa sembolünün daha yaygınlaşmasını sağlaması
sonrasında bölgeden ayrılan bazı grupların, Kuzey Afrika üzerinden Al-geria ve Tunus gibi birçok bölgeye isimlerini ve genetik izlerini bırakarak İspanya’ya geçtiği,
bunların bir kısmının İspanya’da kalarak Mezopotamya’dan ayrılmaları sebebi
olarak gördükleri Boğalarla mücadelesini anma mahiyetinde ritüeller geliştirdikleri,
bir kısmının da yoluna devam edip Avrupa’nın bir ucu İspanya’dan diğer ucu
Anadolu’ya geldiklerinde (Celtiklerinde) yerli halklarla (Hattilerle) birlikte Hitit
Devletini kurdukları, Anadolu’da hâkimiyet sağladıktan sonra, günümüzde
Avrupa’nın temsil etmesi benzeri, o dönemde dünyanın merkezi olan
Mezopotamya’ya yöneldikleri, sonrasında tarihte bilinen savaşların ve anlaşmaların
gerçekleştiği masal gibi gelse de tarih ve gen araştırmaları bunu doğrulamaktadır.
Prof. Anatole A. Klyosov’da, Antik Celt’lerin kökeni konusunda, bunların HintAvrupa dilini konuştuklarının ve Batıdan Doğuya göç ettiklerinin söylendiğini, ama
gen biliminin bunu çabucak çözdüğünü ve antik Celtic halkının Haplogrubunun
(R1b1b2) olduğunu, Avrupa’ya İspanya üzerinden girdiklerinden Batıdan Doğuya
gitmiş gibi göründüklerini ve dillerinin de Hint-Avrupa olmayıp Türkçe olduğunu
belirtmektedir.
Hititler ile ilgili dikkat çekici bir nokta da, yine günümüz Türklerinin “gel” olarak
telaffuz ettikleri “cel” sözcüğüdür. Eski Türkçe “cel” hem “gel” hem de “yel”
anlamındadır. Hititlerin en büyük tanrısı da kuvvetli, gök gürültülü “cel=yel”
“Fırtına” tanrısıdır. Hititlerin Mezopotamya>Kuzey Afrika>İspanya>Kafkas
Karadeniz Stepleri>Anadolu yolunda dilleri Avrupa dillerinden etkilenmiş olsa da,
bunların isimlerinin “Celt” olduğu da kanıtlanmıştır.
Yine, “Celt” sözcüğünün “Kelt” veya “Selt” diye telaffuz edildiği bilinmektedir. Bazı
Türkçe konuşan halkların dilinde, “çabuk” cel=yel gibi anlamına gelen “Şalt”
sözcüğünün de kullanımına halen devam edilmekte, bunun dil bilimcilerin ilgisini
çekebilecek bir konu olabileceği de düşünülmektedir.
Hititlerden sonra da, bu derlemenin Kuzey Türkleri ve Güney Türkleri bölümlerinde
adları geçen boyların gerek Orta Asya ve Mezopotamya üzerinden gerekse
Kafkaslar ve Balkanlar üzerinden Anadolu’nun tamamına yerleştiklerine ve bu
toprakları kendilerine vatan yaptıklarına dair sayısız tarihi veri, Türk dili konuşan
halkların tarihin başlangıcından beri “Anadolulu” olduklarını ve Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Anadolu 7.000 yıllık Türk beşiğidir” sözünün çok sağlam tarihi temelleri
bulunduğunu göstermektedir.

188

Ortak Medeniyet
Tarihi veriler, insanoğlunun örgütlenme modelinin, dünyadaki bütün canlılar gibi
bir yuva - bir vatan temelinde olduğunu, dünyadaki bütün halkların ve
medeniyetlerin de, bir yuva - bir vatan temelinde, çeşitli halkların birbiriyle
karışmaları, ilişkileri ve etkileşimleri sonucunda ortaya çıktıklarını, bundan sonra
da böyle olacağını göstermektedir.
Dünyanın en eski yerleşim ve en eski medeniyetlerinin yaşandığı Anadolu’nun ise
yeryüzündeki tüm ülkelerden çok ayrıcalıklı bir konumu bulunduğu, tüm Avrasya
boyunca tüm halkların ve medeniyetlerin bileşenlerinden oluşmasının getirdiği
sadece ilişki ağının bile tek başına Anadolu’yu Avrasya halkları için çok değerli bir
kültürel merkez konumuna taşıdığı görülmektedir.
Yukarıda bölümlerde sistem teorisinin; dünyanın her şeyiyle sürekli değişen
dinamik bir sistem olduğu ve sürekli değişen dinamik çevrelerine uyum yetenekleri
olmayanların yok olduklarını temel veri olarak kabul ettiği açıklanmıştır.
Yine Sistem teorisi, bir sistem içinde yer alan unsurların güç birliği anlayışı içinde
hareket ve değişme süreçleri içinde birbirini etkileyerek birbirine güç veren bir
bütün yarattıklarını, bu bütünün gücünün sistemdeki tüm unsurların ayrı ayrı
güçlerinin toplamından çok daha büyük olduğunu varsaymaktadır.
Bu bağlamda, günümüz Batı dünyası, 20.yy Avrupa’sında dünya savaşları, iç
savaşlar ve insanlık felaketlerine yol açması nedeniyle 19 ve 20.yy Avrupa’sının
çatışmacı ve ötekileştirici felsefi ve ideolojik akımlarını kendi bünyelerinden
dışladıkları bir sürece ve içinde yaşadığımız “Bilgi Çağı Uygarlığı” döneminin temel
anlayışı olan güç birliği ilkesine uyum sağlayabilmek için kendilerini yeniden tarif
etme sürecine yönelmişlerdir.
Aynı şekilde çeşitli ülkelerin de özellikle günümüzde yeni bir türbülans dönemine
girdiği görülen dünyaya uyum yeteneklerini artırmak için kendi içlerinde güç birliği
anlayışını tercih etmeye başladıkları da görülmektedir.
Ülkemizde de bu anlayışa geçilmesinin önemli olduğu görülmekte, 80 milyonu aşan
nüfusuna aş-iş ve çocuklarına bir gelecek yaratma mücadelesi içindeki ülkemizin
tüm sorunlarından, AB’ye girerek kurtulacağı hülyasına kapılmanın da yanlış
olduğu anlaşılmaktadır. AB’nin, çevre ülke olmaktan başka seçenekleri olmadığını
ölçtükleri ülkeleri AB kriterlerini umursamadan üyeliğe kabul ettikleri, bu yeni üye
ülkelerin de büyük köylere dönüşme sürecine girdikleri görülmektedir.
Türkiye’nin sadece ekonomik faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yapılan ölçümlerde,
çevresindeki istisnasız tüm ülkelerden farklı olarak hemen her ekonomik faaliyet
alanında çok çeşitli mal ve hizmet üretebilmesinin Türkiye’nin çevre ülke
konumunu kabul etmemesine yol açacağı, daha önemlisi, Balkanlar ve Doğu
Avrupa’daki AB ülkeleri için bir çekim merkezi ve AB içinde yeni bir bölge merkezi
haline gelebileceğini hesapladıkları Türkiye’yi AB’ye almak ve ‘AB evi üstünde
Türkiye’ye ev kurdurmak’ istemedikleri anlaşılmaktadır.
Kuruluşunda kendisine “muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma” hedefini
belirlemiş olan Türkiye’nin de rasyonel bir biçimde on yıllardır tartıştığı çevre ülke
olma yerine “bölge merkezi” olma hedefine yöneldiği, gerek iş çevrelerinin gerekse
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siyasi kuruluşların bu hedefi desteklediklerine dair irade beyanlarını açıkladıkları,
ülkemizin de, tüm alt-yapısını güçlendirmeye başladığı ve bu konuda proje
destekleri yanında bilgi ve tecrübelerinden istifade etmek maksadıyla tüm AB uyum
projelerini daha da güçlendirerek uyguladığı görülmektedir.
Bu derlemede özetlenen son araştırmaların, gerçek bilgiye ulaşamamaları
nedeniyle ötekileştirme ve ortak kimliklerin yok edilmesi kampanyalarından
etkilenenlerin bilgilerini güncellemelerine ve hem kendi içimizde hem diğer
halklarla ilişkilerimizde ötekileştirme yerine eşitlik, adalet ve dayanışmaya önem
verme yaklaşımı ve dinamik çevreye uyum yeteneğimizin binlerce yıl içinde
oluşmuş ortak kültürel değerlerimizin gereği olduğunun hatırlanmasına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Saygılarımla.

190

KAYNAKÇA
Alinei Mario “Palaeolithic continuity of Indo-European, Uralic and Altaic populations
in Eurasia”
Alpman Adil “Hurriler” [A.Ü DTCF Tarih Bölümü Araştırma Dergisi Cilt: 14 Sayı:
25, 1981]
Ak Bilal, Ankara Adının Kaynağı ve Yeni Bir Yaklaşım [Türk Yurdu, 2002]
Aydın E. “Yenisey Yazıtlarında Geçen Türk Boyları Üzerine Notlar” [Turkish Studies
Winter, 2011]
Aydoğdu Ö. “Divanü Lûgati t-Türk te geçen Türk boyları ve boylara ait dil
özellikleri” [Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 1,
No 1, 2009]
Aynakulova G. “Gregoryen Kıpçaklara Dair” [Türk Tarih Kurumu, Belleten, Aralık
2005]
BBC World “Ancient DNA from Siberian boy links Europe and America” [20
November 2013]
Berta Árpád “Kumanların Kökeni, Macaristan’daki Kumanların Erken Tarihi,1996”
[http://yunus.hacettepe.edu.tr/~eminey/ceviriler/yilmazcev4.pdf]
Brook K. A. “Bir Türk İmparatorluğu: Hazar Yahudileri” [İstanbul, 2005]
(Brown M.D. et al. (1998) “mtDNA haplogroup X: an ancient link between Europe/
Western Asia and North America?”//Am J Hum Genet 63 pp.1852-1861).
B. Zhivkov, “Khazaria in the Ninth and Tenth Centuries”, 2015
“Citations from the Abaev's book” [http://www.turkicworld.org/]
Clauson G. “The Case Against the Altaic Theory” [Central Asiatic Journal, Volume
II, No 3, Mouton & Co, The Hague; Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1956].
Comas D. et al. “Admixture, migrations, and dispersals in Central Asia: evidence
from maternal DNA lineages” [European Journal of Human Genetics 2004,
12(6):495-504]
Cui Yinqiu et al. “Identification of kinship and occupant status in Mongolian noble
burials of the Yuan Dynasty through a multidisciplinary approach”
[http://dx.doi.org/10-1098/rstb.2013-0378]
Davis Richard S. “The Enesei River of Central Siberia in the Late Pleistocene”
[Journal of Archaeological Research 6-169-194 1998]
“Descended from Wolves: Wolf Symbolism Around the World”

191

[https://japanesemythology.wordpress.com/slavic-mythology-hors-dazbog-solardeity-and-wolf-deity-or-lame-wolf-shepherdwho-rules-the-underworld/]
Dimitrov D. “The Proto-Bulgarians north and west of the Black Sea-The migration
of the Unogundur-Bulgars of Asparukh from the lands of Azov to the Lower
Danube”[Varna 1987]
Doğan İsmail “Macar Ulusal Kimliğinin Oluşumunda Türk Etkisi” [Ankara
Üniversitesi DTCF Dergisi 47, 2 (2007) 1-12]
Durmuş İlhami “İskitlerin Kimliği” [https://www.tarihtarih.com]
Elias S.A. & Grette B. “Late Pleistocene Glacial Events in Beringia” [2013 Elsevier
B.V]
Faux D. K. “The Genetic Link of the Viking – Era Norse to Central Asia: An
Assessment of the Y Chromosome DNA, Archaeological, Historical and Linguistic
Evidence” [©2004 – 2007 David K. Faux]
Fedorova S. A. et al. “Analysis of Mitochondrial DNA Lineages in Yakuts” [Molecular
Biology, Vol. 37, No. 4, 2003, pp. 544–553]
Flores Carlos et al. "Isolates in a corridor of migrations: a high-resolution analysis
of Y-chromosome variation in Jordan [Journal of Human Genetics 50 (2005): pages
435-441]
Gökbel A. “Kıpçak Kumanlar”
Gül M. “Türk- Gürcü İlişkileri ve Türkiye Gürcüleri” [SAÜ Fen Edebiyat Dergisi,
2009-I]
Hennerbichler F. “The Origin of Kurds” [Advances in Anthropology 2012. Vol.2,
No.2]
Henning W.B. “Tokhars and Türks - Argi and the Tokharians” [BSOAS, 1938, pp.
545-571 [573-600]; Reprinted in “Acta Iranica”, 1b15; Deuxieme Serie.
Hommages et Opera Minora, Vols. V-VI, 2 vols, p.573]
Henning W.B, [Selected Citations, Society and History. Essays in Honour Karl
August Wittfogel // Ed. by G.L. Ulmen, Hague-Paris-New York, 1978]
Hogan C. M. “Pontic steppe” [The Encyclopedia of Earth, April 30, 2013]
İlter E. “Ermenistan Adı, Ermeniler'in Menşei ve Bazı Ermeni İddiaları Üzerine”
[Ermeni Araştırmaları, Sayı 6, Yaz 2002]
Johanson L. “Türkic languages, Altaic Linguistic Family Questions and Answers
Altaic Languages” [Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany, © 2006
Elsovier Ltd]
Kafesoğlu İ. “Harezmşahlar Devlet Tarihi” [T. T. K. Ankara, 1984]

192

Karaşlar M. S. “Divani Lügati-t Türk’teki Oğuzca eylemlerin eski Kıpçak
Türkçesindeki görünümü” [The Journal of Academic Social Science Studies,
Ağustos 2012]
Karatay O. “Convergence - Türkic folks in European Milieu- In Search of the Lost
Tribe: The Origins and Making of the Croation Nation” [KaraM Publication No:8,
Çorum, 2003]
Keyser C. et al. “Ancient DNA provides new insights into the history of south
Siberian Kurgan people” [Human Genetics, 2009, 126:395–410]
Kievan Rus Hanedanları gen araştırma sonucu;
[http://www.eupedia.com/genetics/famous_y-dna_by_haplogroup.shtml#N1c]
Klyosov A. “Overview of Türkic genetics - The principal mystery in the relationship
of Indo-European and Türkic linguistic families, and an attempt to solve it with the
help of DNA genealogy: reflections of a non-linguist” [Journal of Russian Academy
of DNA Genealogy, Vol. 3, 2010]


Drozdov Y. N. [Türkic peoples ethnonym ancient Europeans, 2008]

Klyosov A. “Haplogroup R1a as the Proto Indo-Europeans and the Legendary
Aryans as Witnessed by the DNA of Their Current Descendants” [Advances in
Anthropology 2012. Vol.2, No.1]


[A.Ivanchik-2001]

Klyosov A. “Overview of Türkic genetics - Ancient History of the Arbins, Bearers of
Haplogroup R1b, from Central Asia to Europe, 16,000 to 1,500 Years before
Present” [Advances in Anthropology, Vol.2, No.2, 2012.]
Klyosov A. “Overview of Türkic genetics - Haplotypes of R1a in Altai:
‘autochthonous’ and ‘Indo-Europeans” [Academy of DNA Genealogy (ISSN 19427484), Volume 5, No. 12, 2012]
Klyosov A. & Rozhanskii I. “Re-Examining the ‘Out of Africa’ Theory and the Origin
of Europeoids (Caucasoids) in Light of DNA Genealogy” [Advances in Anthropology,
Vol.2, No.2 80-86, 2012]
Klyosov A. & Tomezzoli G.T. “DNA Genealogy and Linguistics. Ancient Europe”
[Advances in Anthropology, Vol. 3, No. 2, 2013]
Kovalev Roman K. "Huns" [Encyclopedia of Russian History, 2004]
Marsadolov L. “The Cimmerian Traditions of the Gordion Tumuli (Phrygia) Found
in the Altai Barrows (Bashadar, Pazyryk)” [www.csen.org, Kurgans, Ritual Sites,
and Settlements: Eurasian Bronze and Iron Age, sayfa;247]
Lalueza-Fox C. et al. “Unravelling migrations in the steppe: mitochondrial DNA
sequences from ancient central Asians” [Proc Biol Sci. 2004 May 7; 271 (1542):
941–947]

193

“Major studies of Armenians” [www.khazaria.com/genetics/armenians.html]
“Major studies of Ossetians” [www.khazaria.com/genetics/ossetians.html]
Mamay Hasan “Alans in Pyrenees” [http://www.turkicworld.org/]
Marcantonio A. “Türkic in English The Indo-European Language Family: Questions
About Its Status” [Institute for the Study of Man, Washington D.C. Journal for
Indo-European Studies Monograph Series, Monograph 55, 2009]
Mukhamadiev A. “Problems Of Linguoethnohistory of the Tatar people” [Kazan
1995]
Mukhamadiev A. “Ancient Coins of Kazan” [Kazan, Tatar Publishing House, 2005,
ISBN 5-298-04057-82005]
Nasidze I. et al. "MtDNA and Y-chromosome Variation in Kurdish Groups" [Annals
of Human Genetics 2005, 69, 401–412]
Nasidze I. et al. “Mitochondrial DNA and Y-Chromosome Variation in the Caucasus”
[Human Genetics 2004, 68, 205–221]
Nebel Almut et al. "The Y Chromosome Pool of Jews as Part of the Genetic
Landscape of the Middle East." [Am J Hum Genet. 2001 Nov; 69 (5): 1095–1112]
New York Times “24,000-Year-Old Body Shows Kinship to Europeans and American
Indians” By Nicholas Wadenov, [20 November 2013]
Neılson C. Debevoıse, “A Polıtıcal Hıstory Of Parthıa” [Chicago, Illinois, University
of Chicago Press, 1938, ISBN: 9781258469610, 978-5-8465-0638-1]
Osmanlı Hanedanı gen araştırma sonucu;
[http://www.eupedia.com/genetics/famous_ydna_by_haplogroup.shtml#R1a]
Ōsawa T. “A hypothesis on the etymology of the Old Turkic royal clan name
Ašina/Ašinas and the transformation process in the early Abbasid period”
[Chronica, 2011. Volume 11]
Ögel Bahaeddin "Türk Mitolojisi - I [Milli Eğitim Bakanlığı - Eğitim Dizisi]
Önder S. “Osmanlı Döneminde Eskişehir’e
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2005]

Göçler”

[Eskişehir

Osmangazi

Quintana-Murci et al. “Where West Meets East: The Complex mtDNA Landscape of
the Southwest and Central Asian Corridor” [Am J Hum Genet. 2004 May; 74(5):
827–845]
Outram A. “Horse domestication in the Botai Culture, Eneolithic Kazakhstan”
[http://humanities.exeter.ac.uk/archaeology/research/projects/title_84579_en.h
tml]

194

Sanchez J. et al. “High frequencies of Y chromosome lineages characterized by
E3b1, DYS19-11, DYS392-12 in Somali males” [European Journal of Human
Genetics 2005]
Shuke Galina “Were the Latvians Türks?” [Daugavpils, 2010, ISBN 978-9984-49046-5]
Tarkhnishvili D. et al. “Human Paternal Lineages, Languages and Environment in
the Caucasus” [Human Biology Vol 86, 2014]
Taşağıl A. “Kuman Kıpçaklar”
Togan V. “Harizm", [İA. V, (M. E. B), İstanbul, 1964]
Tuna O. N. “Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi”
[Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1990]
Ünlütürk Ö. “Irk Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Adli Antropolojide Kullanımı”
[ankara.edu.tr/dergiler, 2001]
Vernesi C. et al. “The Etruscans: A Population-Genetic Study” [Am J. Hum. Genet.
2004, 74(4): 694–704]
Whitby M. & M. “The History of Theophylact Simocatta, An English Translation with
Introduction and Notes - Theophylact Simocatta On The Origin of The Avars”
(Oxford, 1986) [http://users.clas.ufl.edu/fcurta/Theophylact.html]
Yunusbayev B. et al. “The Genetic Legacy of the Expansion of Turkic-Speaking
Nomads across Eurasia” [Plos Genetics, April 21, 2015]
Zakiev M. “Origin of Türks and Tatars” [Moscow, Publishing House, 2002]





















[Abaev V.I. 1949]
[Ammianus Marcellinus, 1908]
[Aristov N.A. 1896; Zakiev M.Z. 1977]
[Bartold V.V. 1963]
[Bartold V.V. 1968]
[Bichurin N.J. 1950; Aristov N.A. 1896]
[Dobrev Peter, 1999]
[Gumilev L.N. 1967]
[Habichev M.A. 1977]
[Halikov A.H. 1994]
[Herodotus, 1972]
[Jordanes, 1960]
[Kargalov V.V. BSE, 3rd edition]
[Klyashtorny S.G. 1964]
[Laipanov K.T. Miziev I.M. 1993]
[Latyshev V.V. 1893]
[Meschersky N.A. 1958]
[Miller Vs. 1886]
[Miziev I.M. 1986]
[Myths of the peoples of the world, 1980]
195













[Piyankov I.V. 1997]
[Pogrebova M.N. 1981]
[Procopius Caesarian, 1950]
[Strabo 11.8.8]
[Simokatta Th. 1957, History]
[Shestakov P.D. 1877]
[Techov, 1980]
[Thomas Mayne Reed, 1955]
[Tolstov S.P. 1948]
[Ü. Nemet, 1963]
[Vinogravod, 1980]

Zhivkov B. “Khazaria in the Ninth and Tenth Centuries” [Brill, Leiden/Boston, 2015]
Zobu S. “İgor Yürüyüşü Destanında Oğuzlarla
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 8, 2002]

İlgili

Etnonimler”

[Selçuk

196

