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ÖZET Bu makale Türklerin etnik kökenlerini, ‹ç Asya steplerinden baﬂlay›p Anadolu yar›madas›nda sona
eren ve tarih öncesi ça¤lardan günümüze kadar devam eden süreçte incelemektedir. Bu uzun süreç boyunca Türkik halklar ile di¤er halklar aras›nda devam eden yo¤un etnik al›ﬂveriﬂ ve tek bir etnik, “›rk” ve kültüre indirgenemeyecek olan Türk etnik aidiyeti ve Türk Milletinin oluﬂumu araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Asya Cumhuriyetleri halklar› aras›nda var olan ve köklerini her iki bölge aras›ndaki 550
y›l süren iliﬂki yoklu¤undan, komﬂu halklar ve uzun süren göçler sonucu yerleﬂilen co¤rafyalar›n yerli
halklar› ile süren yo¤un etnik kar›ﬂ›m sonucu oluﬂan etnik, kültürel, antropolojik ve linguistik farkl›l›klar
da incelenmiﬂtir.
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ABSTRACT This article analyzes the ethnic origins of the Turkic people from pre-historic times to the
modern era, and from the steppes of Inner Asia to the Anatolian Peninsula in close connection with the
formation of Turkish nationalist ideology and the process of nation building. Intensive ethnic exchanges
between the Turks and other people which took place during this long journey, and the formation of
Turkish ethnic identity and the Turkish Nation, which can not be based on a single ethnicity, race or
culture is explored. The ethnic and cultural differences between Turkey and the Central Asian republics,
due to the lack of contact which lasted for 550 years, are also presented.
KEYWORDS Turks, Turkic people, Turkish ethnic identity, Central Asia, Turkish nationalism, nation building,
Altaic languages.

Günümüz dünyas›na bir göz at›ld›¤›nda bireysel ve toplumsal aidiyetlerin ve bu
kapsamda etnik aidiyetlerin toplumsal ve siyasal hayatta ne kadar önemli bir rol oynamaya devam etti¤ini kolayl›kla görebiliriz. ‹lk bak›ﬂta etnik aidiyet temelli çat›ﬂmalar›n
daha çok az geliﬂmiﬂ ülkelere özgü bir problem oldu¤u düﬂünülürse de, ‹spanya, Britanya, Belçika, Fransa, hatta ABD gibi ülkelerde de bu sorunun güncelli¤ini korudu¤unu
gözlemek zor olmasa gerekir. Az geliﬂmiﬂ ülkelerde etnik (bazen de etnisite ile bileﬂik
olarak dini ve mezhepsel) çat›ﬂmalar›n çok daha sert ve zorlu cereyan etti¤i, geliﬂmiﬂ ülkelerin ayr›ﬂmadan ziyade ekonomik entegrasyonlara yönelmiﬂ olduklar› do¤ru bir tespit olmakla birlikte bu ülkelerde de etnik temelli ayr›ﬂma ve hatta sorunlar›n sürdü¤ü de
aç›kt›r.
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Türkiye Cumhuriyeti ise kuruluﬂ y›llar›ndan baﬂlayarak Osmanl› dönemini de iﬂin
içine katacak olursak, en az 150 y›ld›r etnik aidiyet sorununu ve bu sorunun do¤urdu¤u
felaketlere varan çok kanl› sonuçlar› yaﬂamaktad›r. Kürt sorunu, 2015 y›l›nda yüzüncü
y›l›n› dolduracak olan, ancak kökleri 1890’lara kadar inen Ermeni sorunu, 1920’lerin baﬂ›nda baﬂlayan Lozan Anlaﬂmas›’n›n mübadeleye iliﬂkin hükmü do¤rultusunda geliﬂen
ve 1970’lere kadar uzanan Anadolu Rumlar›n›n mübadele ve tehcir sorunu, Süryani ve
Nasturi H›ristiyanlar›n Anadolu co¤rafyas›ndan “temizlenmesi”, Laz, Gürcü, Roman ve
Çerkez ve di¤er yurttaﬂlara uygulanan asimilasyon politikalar› ve bu politikalara yönelik
tepkiler, günümüz Türkiyesi’nin politik-toplumsal hayat›n› belirleyen en önemli sorunlar›n›n baﬂ›nda gelmektedir.
Kuﬂkusuz Türkiye’nin sorunlar› bu belirtti¤imiz etnik aidiyetler meselesinden ibaret de¤ildir. Mezhepsel Sünni-Alevi, ideolojik Kemalist—Muhafazakâr ve Ulusalc›/Milliyetçi-Sol çat›ﬂmalar›, zaman zaman etnik aidiyetlerle de beslenerek “çarpan etkisi” yaratmakta ve ülkeyi bir deprem kuﬂa¤› gibi k›r›lgan hale getirmektedir.
Bu say›lan sorunlar›n Cumhuriyet dönemi ile baﬂlamad›¤› aç›kt›r. Osmanl› döneminde, Roma’dan beri antik imparatorluklarda uygulanan “Millet” sisteminin, muhtelif
cemaatleri Ondokuzuncu yüzy›la kadar bir ölçüde birlikte yaﬂama dengesinde tuttu¤u bilinmektedir. Bu olgunun istisnas› Alevi-Sünni Devlet çat›ﬂmas›d›r. Sünni Osmanl› Devletinin Onalt›nc› yüzy›ldan baﬂlayarak ﬁii ‹ran Safevileri ile Ortado¤u’da rakip duruma
gelmesi ve o tarihte Anadolu nüfusunun çok önemli bir bölümünün Alevi-Bektaﬂi çizgisinde olmas› ve ﬁii ‹ran’a sempatiyle bakmas›, Sünni Osmanl› Devleti taraf›ndan ciddi
bir tehdit olarak alg›lanm›ﬂ ve özellikle Yavuz Selim döneminden baﬂlayarak Osmanl›lar› Anadolu Alevi-Bektaﬂilerine karﬂ› kanl› bir Sünnileﬂtirme hareketine itmiﬂtir. Tarihsel
ayr›nt›lara girmeden bu sorunun bugün de sürdü¤ünü belirtmekle yetinelim.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda etnik çat›ﬂmalar›n baﬂlamas›, Onsekizinci yüzy›lda
Avrupa’da yayg›nlaﬂan milliyetçilik düﬂüncesinin Ondokuzuncu yüzy›lda Osmanl› H›ristiyan tebaaas› aras›nda, öncelikle de Balkan co¤rafyas›nda etkin olmaya baﬂlamas› ile eﬂ
zamanl›d›r. 1820’lerde Yunan ba¤›ms›zl›k savaﬂ› ile baﬂlayan bu milliyetçilik ak›mlar›,
h›zla di¤er Balkan halklar› aras›nda da yayg›nlaﬂm›ﬂ, ’93 Savaﬂ› (1877-1878 Osmanl›Rus Savaﬂ›) ve onu takiben Balkan Savaﬂlar› sonucunda Osmanl› ‹mparatorlu¤u Bat›’daki topraklar›n› büyük ölçüde kaybetmiﬂtir.
Ayn› milliyetçi/ba¤›ms›zl›kç› hareketler yirminci yüzy›l baﬂlar›ndan itibaren imparatorlu¤un Asya topraklar›nda mukim Arap ve Kürt halklar› aras›nda da yayg›nlaﬂm›ﬂt›r.
Bu olgu Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun tamamen da¤›lmas› endiﬂesini, özellikle ‹mparatorlu¤un yeni aç›lm›ﬂ modern okullar›nda e¤itim görmüﬂ, Bat› ülkeleri ile iliﬂkileri olan as-
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ker-sivil kadrolar› aras›nda yayg›nlaﬂt›rm›ﬂt›r. Bu kadrolar ilerleyen y›llarda ‹ttihat–Terakki F›rkas› ve Kemalist hareketin kadrolar›n› oluﬂturacakt›r. Geliﬂen bu “tehlikeli” milliyetçi ak›mlara karﬂ›, ’93 Savaﬂ›’ndan sonra yaklaﬂ›k otuz y›l iktidar›n› sürdüren ve belki de Osmanl› Hanedan›’n›n son “gerçek padiﬂah›” olan II. Abdülhamit’in geliﬂtirdi¤i politika, ‹slamc›l›kt›r.
Ancak II. Abdülhamit’in say›lar› zaten azalm›ﬂ olan H›ristiyan Osmanl› tebaas›na
karﬂ› sert bir ayr›mc›l›k uygulad›¤› söylenemez. Daha çok “‹ttihad-› ‹slam” ﬂiari alt›nda,
H›ristiyan tebaa ve “Düvel-i Muazzama” ile dengeli iliﬂkiler sürdürerek ‹mparatorlu¤un
toprak bütünlü¤ünü korumak, temel politika olarak benimsenmiﬂtir. Ancak 1908’de iktidara gelen ‹ttihatç› kadrolar›n, ilk dönemlerde baz› farkl› ak›mlar› da içinde bar›nd›rmakla birlikte, temel ideolojisi kat› bir Türk Milliyetçili¤idir. H›ristiyan az›nl›klar›n ve giderek Arap ve Kürt halklar› aras›nda h›zla yay›lan ve eylem düzeyine geçen milliyetçilik
ak›mlar›na karﬂ› tepki olarak, ‹ttihatç› kadrolar “tek millet, tek din, tek mezhep” ilkesinden hareketle, Anadolu ve Trakya’da etnik, dini ve mezhepsel anlamda homojen bir nüfusa dayanan Müslüman-Sünni Türk Milleti yaratma yolunda harekete geçmiﬂlerdir.
Özünde,‹ttihatç› hareketin Cumhuriyet dönemindeki devam› niteli¤inde olan Kemalist
hareketin de ayn› ilkeler do¤rultusunda politikalar uygulad›¤› söylenebilir.
Ancak gerek ‹ttihatç›lar›n, gerekse de Kemalist kadrolar›n, uygulad›klar› politik süreçler boyunca karﬂ›laﬂt›klar› ciddi sorunlardan birisi de ülkede kendisini “Türk” olarak
tan›mlayan, ulusal bilince sahip bir halk kitlesinin bulunmay›ﬂ›d›r. Osmanl›n›n son dönemlerine kadar ‹mparatorlukta “Türk” diye özel bir etnisite tan›m› yoktur. Evet, Türkçe konuﬂan kitleler vard›r; ama onlar Araplar, Kürtler, Boﬂnaklar, Çerkezler, Arnavutlar... gibi “Müslüman Milleti”ne mensupturlar ve bu millet ‹mparatorlu¤un “Millet-i Hakimiyesi”dir. Anadolu co¤rafyas›nda kuru tar›ma dayal› “kendine yeterli” tah›l üretimi
ve hayvanc›l›k yapan, kentlerle temas› çok s›n›rl›, e¤itim düzeyleri çok düﬂük, toplumsal
mobiliteleri hemen hiç olmayan ve nüfusun büyük ço¤unlu¤unu oluﬂturan köylüler, toplumsal aidiyet olarak kendilerini “Müslüman” olarak nitelendirmekte ve “Vatan” kavramlar› da yaﬂad›klar› köy ve vilayet ile s›n›rl› kalmaktad›r. Hatta “Türk” sözcü¤ü gerek
elitler gerekse de kitleler taraf›ndan küçümseyici bir yak›ﬂt›rma olarak kullan›lmaktad›r.
Bat›’n›n ideolojik etkisi ve ‹mparatorlu¤un “elden gidiyor” olmas› nedeniyle Türkçülü¤e sar›lm›ﬂ olan ‹ttihatç›-Kemalist kadrolar›n önünde aﬂ›lmas› gereken zorlu bir engel
vard›r: Modern anlamda bir Türk Milleti yaratmak.1 Bu sorun Kemalist kadrolar›n Cumhuriyeti kurup iktidara gelmeleri ile daha da hayati hale gelecektir. Kendisine homojen
1. Konu ile ilgili ayr›t›l› bilgi için bkz., Anthony Smith, State Making and Nation Building [derleyen John
A.Hall] (Oxford: Basil Blackwell, 1986), ss.228-263.
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bir Türk Milleti yaratmak isteyen Cumhuriyet elitleri, bir yandan yeni bir tarih ve mitoloji “yaratarak”, di¤er yandan da Anadolu’nun Türkçe konuﬂmayan ve Sünni olmayan
halklar› üzerinde bask› ve zulme dayanan bir asimilasyon uygulayarak bu amaca ulaﬂmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu sorun ve çabalar günümüzde de devam etmektedir.
Yukar›da özet olarak izah edilen yüz y›ll›k sorunun çözümüne iliﬂkin olarak devletçe dayat›lan “tek devlet, tek millet, tek mezhep” yaklaﬂ›m›n›n temel dayana¤›n›
“Türk”, “Türk milleti /Irk›”, “Türk milli kimli¤i” kavramlar› oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle sözü edilen kavramlara aç›kl›k getirmeden, bunlar›n tarihsel geliﬂimini, dayanaklar›n›
aç›klamadan, bu co¤rafyaya yüz y›ld›r dayat›lan “Tarih Tezi”ni anlamaya ve eleﬂtirmeye imkan yoktur. Bu çal›ﬂmada, belirtilen kavramlar› mevcut literatür kapsam›nda mümkün oldu¤unca önyarg›s›z, farkl› görüﬂlere de yer vererek, çok yönlü bir yaklaﬂ›mla aç›klamaya gayret edece¤im. Çal›ﬂma içerisinde son on y›ld›r konuya iliﬂkin olarak yap›lan
genetik araﬂt›rmalara da k›saca de¤inece¤im.

TEMEL METOT VE TANIMLAR
Türk ulusal kimli¤i ve ‹ç Asya’da tarih boyunca kurulan “ Türk Devletleri” tarihçiler aras›nda hep tart›ﬂma konusu olagelmiﬂtir. Burada öncelikle çal›ﬂman›n ileriki bölümlerinde çok s›k olarak geçecek olan “Orta Asya” ve “‹ç Asya” kavramlar›n› aç›klayal›m. Orta Asya bugünkü Türkistan, Özbekistan, Tacikistan, K›rg›zistan ve Kazakistan’›n
güney bölgelerini kapsayan, Do¤u-Bat› do¤rultusunda Hazar denizinden Siri Derya Irma¤›’na (Seyhun) kadar uzanan bölgeyi tan›mlar. ‹ç Asya ise daha geniﬂ bir kavram olup,
Orta Asya’ya ilaveten Kazakistan’›n tamam›n›, Afganistan’›n kuzeyini, Do¤u Türkistan’›
ve Mo¤olistan’› da içine al›r.
Baz› tarihçiler Türklerin tarih boyunca bu bölgede Hunlar, Köktürkler, Uygurlar,
Türkeﬂler, Karluklar vb. birçok “devlet” kurduklar›n› öne sürmekte, bu devletlerin hepsinin tarih boyunca tek bir millet olarak var olmaya devam eden “Türk Milleti” taraf›ndan kuruldu¤unu öne sürmektedirler.2 Di¤er Türk tarihçileri ise bu görüﬂe karﬂ› ç›karak
‹ç Asya’da var olan aﬂiret toplumlar›nda hiç bir zaman bir Türk kimli¤inin mevcut olmad›¤›n› ve bu aﬂiret toplumlar›n›n kurduklar› “Türk Devletleri”nin asl›nda devlet olmay›p,
Türk, Mo¤ol ve ‹ç Asya’n›n Hint-Avrupa halklar›n›n oluﬂturduklar› ve hiçbir millet kimli¤ine dayanmayan aﬂiret konfederasyonlar› oldu¤unu söylemektedirler.3
2. An›l Çeçen, Türk Devletleri (‹stanbul: ‹nk›lâp, 1986), s.17.
3. Halil Berktay, Osmanl› Devletinin Yükseliﬂine Kadar Türklerin ‹ktisadi ve Sosyal Tarihi, Sina Akﬂin
(der.) (‹stanbul: Cem, 1995), ss.23-139.
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Tarihçiler aras›nda benzer bir tart›ﬂma da bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde yaﬂayan
Türklerin etnik kökenine iliﬂkin olarak devam etmektedir.
Birinci görüﬂe göre bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde yaﬂayan insanlar›n büyük ço¤unlu¤u Orta Asya’dan göç etmiﬂtir. Anadolu Türklü¤ü ile Orta Asya Türklü¤ü aras›nda
temel bir fark yoktur, her ikisi de tarih boyunca var olmuﬂ Türk Milletinin ayr›lmaz parças›d›r.
‹kinci görüﬂe göre ise, Orta Asya’dan Anadolu’ya, Orta Avrupa’ya kadar göç etmiﬂ
ve as›rlarca süren bu süreç boyunca di¤er etnik gruplarla sürekli olarak kar›ﬂm›ﬂ olan bu
insanlar› Türk olarak nitelemek, vahim bir hatad›r.
Konuya iliﬂkin farkl› bir tart›ﬂma daha vard›r; kimleri Türk olarak adland›raca¤›z?
E¤er Türk deyince sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂlar›n› kastedersek, Balkanlar’dan Çin’e kadar uzanan bölgede yaﬂayan ve “Türkî” dilleri konuﬂanlar›n tümünü d›ﬂlam›ﬂ olaca¤›z. Burada yapaca¤›m›z ikinci bir hata da Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›
olup, anadili Türkçe olmayan ve kendisini Türk olarak tan›mlamayan herkesi Türk olarak kabul etmek olacakt›r. Türkiye Cumhuriyeti ile bir ilgileri olmayan ama etnik olarak
“Türkî” olan Karahanl›lar›, Köktürkleri vb. d›ﬂar›da b›rakaca¤›z. Buna karﬂ›l›k Türk sözcü¤ünü en geniﬂ anlam› ile kulland›¤›m›z takdirde, Bulgarlardan Yakutlara kadar Türk
kimli¤i ile hiçbir iliﬂkisi kalmam›ﬂ olan halklar› da Türk olarak nitelememiz gerekecektir. Görüldü¤ü gibi bu konunun kolay bir cevab› yoktur ve verilecek cevaplar çok büyük
ölçüde cevab› veren kiﬂilerin siyasi duruﬂlar› ile yak›ndan iliﬂkilidir.
Ancak yap›lan bu tart›ﬂmalarda baz› kavramlar eksik kalmakta ve bunlara tutarl›
cevaplar vermeden de s›ralanan konulara aç›kl›k getirilememektedir. Herﬂeyden önce
önemle belirtmek gerekir ki, etnisite, ›rk ve millet (nation) kavramlar› farkl› anlamlara
gelmektedir. ‹lerde tan›m›n› verece¤im üzere milletler (nations) farkl› etnik ve - e¤er tabiri caiz ise - ›rklardan oluﬂurlar. Ça¤daﬂ anlamda bir ulusu/milleti belirleyen iki ana unsur vard›r; kimlik aidiyeti ve ana dil. Türk Milleti de bu kural›n istisnas› de¤ildir. Türkiye’de bu konuda yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalar çok az ve yetersizdir. Mevcut araﬂt›rmalar›n güvenirlilik derecesi ise düﬂüktür. Nüfus say›mlar›nda 1970 y›l›na kadar sorulan ana dil sorusu bu y›ldan baﬂlayarak yasaklanm›ﬂt›r. Ama gerek yabanc›, gerekse yerli kaynaklardan4 ç›kan sonuçlara göre bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti hudutlar›nda yaﬂayan insanlar›n yaklaﬂ›k %75’i kendisini Türk olarak tan›mlamakta ve anadilini Türkçe olarak
belirtmektedir. Bugün, dünyada farkl› etnik ve “›rksal” kökenlerden geliyor olsalar da,
sosyolojik olarak bir Türk Milleti’nin varl›¤› tart›ﬂmas›z bir gerçektir.
4. Ayr›nt›l› bilgi için bkz., Central Intelligence Agency, World Fact Book, People and Society, Turkey,
eriﬂim adresi:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html, 14 Haziran 2014.
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Türkiye Cumhuriyeti’nde yaﬂayan ve kendilerini Türk olarak tan›mlayan insanlar›n bir bölümünün atalar›n›n 11-15. yüzy›llar aras›nda Orta ve ‹ç Asya’dan göç eden ve
Türkî dil konuﬂan aﬂiretlerden geldi¤i bilinmektedir. Bat› Türklerini oluﬂturan Anadolu,
Balkan ve Orta Do¤u Türkleri ile Orta Asya, Çin Türkistan’› ve Kuzey Afganistan’› kapsayan Do¤u Türkleri aras›ndaki iliﬂkiler Timur istilas›ndan bu yana, yani yaklaﬂ›k 550
y›ld›r sona ermiﬂtir. Buna ra¤men bu iki grup aras›nda lingustik, kültürel ve tarihi ortak
özellikler bugün de varl›¤›n› sürdürmektedir. Kuﬂkusuz aradan geçen 550 y›l bu gruplar
aras›ndaki farkl›l›klar› çok artt›rm›ﬂt›r. Azerbaycan Cumhuriyeti ve ‹ran Azerbaycan’›nda yaﬂayan Azeri Türkleri ile Anadolu Türkleri aras›ndaki benzerlikler, tarih boyunca az
da olsa devam eden kültürel temaslar nedeniyle daha fazlad›r. Bugün dünya Türkoloji literatüründe “Türk” kelimesi Anadolu ve Balkan Türkleri için, Türkî (Turkic) kelimesi ise
özellikle Orta ve ‹ç Asya’da yaﬂayan Türk kökenli halklar için kullan›lmaktad›r.
Millet kelimesi Arapça dini grup (ümmet) kelimesinden gelmektedir. Günümüz
Türkçesi’nde millet ‹ngilizce (nation) karﬂ›l›¤›nda kullan›lmaktad›r. Bu konuda Anthony
Smith’in yapt›¤› millet tan›mlamas› genel kabul gören tan›mlar›n baﬂ›nda gelmektedir.
“Tarihsel olarak bir bölgede yaﬂayan, ortak mitleri ve an›lar› olan, kitlelere mal olmuﬂ bir kültüre
ve bütüncül bir ekonomiye sahip, kendini oluﬂturan bireylere ortak hak ve yükümlülükler sa¤layan
insan topluluklar›na millet denir.”5

Brass ise etnisiteyi tan›mlarken millet kavram›na da gönderme yap›yor;
“Di¤er insan gruplar›ndan dil, lehçe, belirgin örf-adet farkl›l›klar› veya ›rk gibi özellikler de ayr›ﬂan
insan topluluklar› etnik grup olarak tan›mlan›r. Etnisite veya etnik aidiyet, sübjektif kimlik aidiyetinin yan› s›ra, di¤er insan gruplar› karﬂ›s›nda eﬂit statü ve tan›ma talebini de içerir. Bir etnik grup
kendi çabalar›na dayanan politik eylemlerle etnik grubunun ortak haklar›n› elde eder ve bunlar› korumay› baﬂar›rsa, etnisitenin ötesine geçerek milliyet aﬂamas›na ulaﬂ›r.”6

“Irk” kelimesi ise, insan gruplar›n›n biyolojik karakteristiklerini belirtmek amac›
ile kullan›lmakta idi. Bugün art›k ›rk kelimesi genellikle kullan›lmamaktad›r. Dünyada
tek bir insan ›rk› vard›r ve onun ad› Homo Sapiens’dir.7 ‹nsan gruplar›n›n co¤rafi da¤›l›m›ndan kaynaklanan ten rengi, boy, vb. önemsiz fiziksel farkl›l›klar, insan gruplar›n›n
›rklar olarak ayr›ﬂt›r›lmas›na yetmez. Yap›lan son araﬂt›rmalar en farkl› gibi görünen insan gruplar› aras›ndaki genetik ayr›ﬂman›n 1/10000’i geçmedi¤ini, yani genlerin
5. Anthony Smith, The Nation in History (Israel: Brandeis University, 2000), s.3.
6. Paul Brass, Ethnicity and Nationalism (New Delhi:Sage, 1991), s.19.
7. Annop Noyak, “After Race: Ethnograply, Race and Post-Race Theory,” Ethnic and Racial Studies,
29/3, (2006), ss.411-430.
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%99.99’unun ayn› oldu¤unu göstermektedir. Avrupa Parlamentosu bu konuda 1996 y›l›nda ald›¤› bir kararla ›rk sözcü¤ünün resmi belgelerde kullan›lmas›ndan kaç›n›lmas› karar›n› ald›. ECRI (European Commission Against Racism and Intolerance) da tüm insanlar›n ayn› türe (species) mensup olduklar›n› ve farkl› insan gruplar›n› esas alan tüm yaklaﬂ›mlar›n reddedilmesi gerekti¤ini bildirdi.8 Tüm bu tespitlere dayanarak Türk ›rk›, ‹ngiliz ›rk›, Rus ›rk› vb. bilimsel geçerlili¤i olmayan terimlerin kullan›lmas›ndan kaç›nmak
gerekti¤i aç›kt›r.

TÜRK DEVLETLER‹ KONUSU, D‹L VE ETN‹K A‹D‹YET
‹ç Asya’da Karahanl›lar dönemine kadar (840-1212) kurulmuﬂ olan göçebe ‹mparatorluklar›n›n (Ka¤anl›klar›n›n), çok k›sa ömürlü olduklar›n›, bu organizasyonlar›n
halklar›n›n ana gövdesinin Türkî diller konuﬂan insanlar olduklar›n›, ancak hiçbirinde
Türk kimlik aidiyetinin bulunmad›¤›n› görürüz.
Bu organizasyonlar çeﬂitli aﬂiretlerden oluﬂmaktayd› ve yönetici aﬂiretin ad› da organizasyonun ad› oluyordu, Uygur, Köktürk, Karluk Ka¤anl›klar›.. vb. Ayr›ca bu organizasyonlar›n devlet olarak nitelendirebilece¤imiz karmaﬂ›k bir idari yap›lar› da yoktu.
Fertler aras›ndaki sosyal ve ekonomik farkl›l›klar çok belirgin de¤ildi ve ekonomilerinin
yaratabildi¤i de¤er miktar› uzmanlaﬂm›ﬂ bir ordunun varl›¤›na, devlet kurumlar›na, kentlere, mimari yap›lara, edebiyat ve bilime hayat verecek boyutta de¤ildi. Tarihte bu sayd›¤›m niteliklere sahip, uzun süre varl›¤›n› sürdürebilmiﬂ ve devlet olarak nitelendirilebilecek ilk yap› Do¤u Türkistan’da kurulan Karahanl›lar Devleti idi. Ancak Karahanl›lar’›n
egemenli¤i alt›nda Uygur, K›rg›z, O¤uz, Karluk, K›pçak vb. aﬂiretler, yar› ba¤›ms›z olarak kimliklerini muhafaza ediyorlard›. Bu sözünü etti¤imiz nitelikler gene ayn› bölgede
742-840 y›llar› aras›nda varl›¤›n› sürdürmüﬂ, kentler inﬂa etmiﬂ ve yaz›l› bir literatür yaratm›ﬂ olan Uygur Ka¤anl›¤› için de söylenebilir. Karahanl›lar ve Uygurlardan önce kurulmuﬂ organizasyonlar›n hiçbirisinde bu yerleﬂik uygarl›klara has özellikler görülmez.
Göçebe-hayvanc›l›¤a dayal› bir ekonomik yap› sürdüren bu aﬂiret konfederasyonlar›, herhangi bir ulusal aidiyet duygusu oluﬂturamadan k›sa ömürlerini tamamlarlar.
Ateﬂli silahlar›n yayg›n olarak kullan›ld›¤› dönemlere kadar at kültürüne dayal›,
h›zl›, hareketli ve okçulu¤u çok iyi kullanan bu göçebe aﬂiretler savaﬂ alanlar›n›n mutlak
egemenleri idi. Ancak savaﬂlarda ma¤lup ettikleri yerleﬂik tar›m ekonomisine dayal› güç8. Mark Bell, Racism and Equality in the European Union (New York: Oxford University Press, 2009).
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lü bir kültür ve uygarl›k yaratabilmiﬂ rakiplerini, uzun süreli bir egemenlik alt›nda tutabilecek ve iﬂgal ettikleri arazileri gene uzun süre denetim alt›nda tutabilecek bir ekonomik ve sosyal organizasyon gücüne sahip de¤illerdi. Bunun bir sonucu olarak göçebe aﬂiretler ya k›sa bir süre sonra iﬂgal ettikleri daha ileri bir üretim biçimi ve onun oluﬂturdu¤u kültürel yap› içerisinde h›zla asimile oluyor, yada savaﬂ sonras›nda ganimetlerini alarak tekrar bozk›r göçebesi yaﬂamlar›na geri dönüyorlard›. Göçebe kalmay› seçenler, zenginliklerin daha fazla oldu¤u Güney ve Bat› yönünde ak›nlar›na devam ediyor, Çin, Hint
ve Do¤u Avrupa gibi iﬂgal edilen bölgelere yerleﬂmeyi seçenler ise k›sa sürede yerel kültür ve yerleﬂik ekonomik yaﬂam taraf›ndan yutuluyordu. Safaviler, ‹ran Selçuklular›,
Gazneliler, Hindistan Babür Devleti, M›s›rl› Memlükler, Arap-‹slam ‹mparatorlu¤u gibi
yerleﬂik yap›lar› kuran/ele geçiren göçebeler, uzun süreler bu yap›lar›n askeri yönetici
elitleri olarak varl›klar›n› sürdürüyor, fakat uzun dönemde yönettikleri bu yap›lar›n ileri
kültür ve kurumlar›n› benimsiyorlard›.
1071 Malazgirt Savaﬂ›’ndan sonra Anadolu yar›madas›, Selçuklularca istila edilmeye baﬂland›. 1071’deki bu askeri baﬂar›n›n ard›ndan Orta Asya bölgelerinden Bat›’ya
do¤ru göç etmeye baﬂlam›ﬂ olan Türk-O¤uz ve di¤er Türk aﬂiretleri (Boylar›), kitleler halinde Anadolu’ya girmeye ve bu bölgeye yerleﬂmeye baﬂlad›lar. Ancak bu son göç hareketinin daha önceki göçlerden ayr›lan çok önemli bir özelli¤i vard›r. Asl›nda bu sefer de
Türk aﬂiretleri kendilerinden çok daha eski, yerleﬂik ve kökleri Antik Yunan’a, hatta Hititlere kadar uzanan bir uygarl›k ile karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂlerdi. Beklenen, daha önceleri oldu¤u gibi göçebe Türklerin yerleﬂik uygarl›k taraf›ndan h›zla asimile edilece¤i, en iyi ihtimalle de Türk askeri yönetici elitinin bir süre egemenli¤ini sürdürece¤i, fakat orta ve
uzun vadede geliﬂmiﬂ kültürü benimseyerek yok olacaklar› yönündeydi. Fakat bu sefer
tarih tekerrür etmedi. Tersine Asyal› fatihler Anadolu yar›madas›na kendi dil ve etnik
özelliklerini kal›c› olarak taﬂ›d›lar. Zamanla bölgede yerli halk› da asimile ederek nüfus
ço¤unlu¤unu ele geçirdiler, Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular ve bunun ard›ndan da
küresel bir güç olacak olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun temellerini att›lar. Alt›yüz y›ldan
fazla var olan Osmanl›lar› ise bugünkü Türkiye Cumhuriyeti takip etti.
1071 y›l›ndan sonra oluﬂan bu süreçleri incelemeden önce, Türklerin antik kökenlerine ve bu tarihe kadar Anadolu’nun etnik yap›s›na bakmakta yarar vard›r. Bugünkü
Anadolu’nun etno-kültürel yap›s›, büyük ölçüde bu iki tarihsel olgu taraf›ndan belirlenmiﬂtir.
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TÜRKLER‹N TAR‹HSEL KÖKENLER‹ VE TÜRK D‹L‹
“Türk” kelimesi ile ilk defa sekizinci yüzy›lda bugünkü Mo¤olistan’›n Orhun Irma¤› kenar›nda bulunan dikilitaﬂ yaz›tlar›nda karﬂ›laﬂ›yoruz. Kelimenin etimolojik kökeni ise tart›ﬂmal›d›r, hatta Türkçe olup olmad›¤› bile bilinmiyor. Ancak bu an›tlar› diken
halk›n Türkî bir dil konuﬂtu¤u, günümüzde K›rg›zistan’da konuﬂulan dili bilen bir kimsenin bu an›tta yaz›l› olanlar› çok zorlanmadan anlayabilece¤i biliniyor. Dil, kuﬂkusuz bir
ulusu oluﬂturan en önemli unsurdur. Her ne kadar ça¤daﬂ ulus-inﬂa süreçlerinde tek baﬂ›na dil bir millet yaratmak için yeterli de¤il, tersine oldukça karmaﬂ›k bir politik-kültürel olgu olan millet yaratma süreci, dilleri de oluﬂturan temel olgu olarak karﬂ›m›za ç›k›yorsa da, ‹rlanda gibi az say›da birkaç örnek d›ﬂ›nda, ana dil bir milletin asli olgusu olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
Türkçe ya da Türkî diller (Lehçeler), Mo¤olca ve Tunguzca ile birlikte Altay dil
grubunu oluﬂtururlar. Dünyan›n co¤rafi olarak en yayg›n dillerinden biri olan Türkçe
(Türkîk diller) Do¤u-Bat› yönünde Atlantik’ten Sibirya’ya, Kuzey-Güney yönünde ise
Volga bölgesinden ‹ran’a ve Afganistan’a kadar uzanan bölgelerde konuﬂulur.9 Bu kadar
geniﬂ bir co¤rafyada konuﬂuluyor olmas›, Türkî diller ve lehçeler aras›ndaki farkl›l›klar›n da temel nedenidir. Bu farkl›l›klar bazen o kadar artar ki, Türkî dil konuﬂan iki farkl› topluluk ancak tercüman vas›tas› ile anlaﬂabilir.
Paleolitik ve erken Neolitik dönemde ‹ç Asya’da, birbirinden fiziki antropoloji olarak farkl› iki ayr› halk yaﬂ›yordu: Uzun kafal› (dolikocephalite), beyaz ›rk olarak da tan›mlanan Kafkasoid’ler ve yuvarlak kafal› (brakicephalite), sar› ›rk olarak da tan›mlanan
Mongoloid’ler. “Beyaz”lar bölgede Afanesyovo ve ondan sonra gelen Andronovo kültürünü oluﬂtururken, “Sar›”lar Okunev kültürünü inﬂa etmiﬂlerdir. Her iki kültürün ortak
özellikleri, tar›m-öncesi avc›-toplay›c› ve göçebe hayvanc›l›k kültürleri olmas›d›r.10 Çok
büyük bir olas›l›kla bu iki farkl› insan grubu ayn› zamanda farkl› diller de konuﬂuyordu.
“Beyaz”lar Hint-Avrupa dilleri konuﬂurken, “Sar›”lar›n Altay dilleri konuﬂmas› en büyük
olas›l›kt›r. Bu iki farkl› insan grubu aras›nda tarihin en erken ça¤lar›ndan baﬂlayarak etnik ve linguistik al›ﬂveriﬂin oldu¤u kesindir.11

9. Altay Grubu Diller, eriﬂim adresi:http://www.etnologue.com/subgroups/altaic, 1 Eylül 2014.
10. Alexey Okladnikov, “Inner Asia in the Down of the History,” Denis Sinor (der.), The Cambridge
History of Early Inner Asia (New York: Cambridge University Press, 1990), ss.141-196.; Metin
Özbek, ‹nsan ve Irk (‹stanbul: Remzi, 1973).
11. Colin Renfrew, The Puzzle of Indo-European Origins (New York: Cambridge University Press, 1988),
ss.71-74.
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Balkanlardan Çin’in Bat›’s›na, Yakutistan’dan (Saka Cumhuriyeti) K›r›m’a, Kuzey
Afganistan’a ve Anadolu’ya kadar yay›lan Türkîk halklar›n fiziksel görünümü bölgeler
itibariyle Akdenizli Kafkasoid’den Kuzey Mongoloid tipe kadar de¤iﬂimler gösterir. Baz› gruplar›n aç›k tenleri, mavi gözleri, sar› veya k›z›l saçlar› olabildi¤i gibi, baz› gruplar
tipik Kuzey Mongoloid fizik görünüme sahip olmalar›na ra¤men (çekik koyu gözleri, yuvarlak yüz, düz saç, yass› burun, ç›k›k elmac›k kemikleri, k›sa-orta boy, k›sa kol ve bacaklar, düﬂük vücut k›l örtüsü), gözleri tipik bir Kafkasoid özellik olan mavi-gri olabilir.
Türkîk halklar›, kendileri gibi Altay dilleri konuﬂan ve homojen bir fizik görünüme sahip olan Mo¤ol ve Turguz’lara nazaran, yaﬂad›klar› bölgeler itibariyle çok çeﬂitli
fiziksel görünüm farkl›l›¤› sergilerler. Orijinal Türkîk tipininki tarihin en erken dönemlerinden beri komﬂu halklar ile etnik olarak kar›ﬂm›ﬂ oldu¤undan böyle bir “tipin” varl›¤›ndan söz edebilmek çok zordur, büyük bir ihtimalle Mongoloid grubunun Güney Sibirya varyant›ndan oldu¤u varsay›lmaktad›r.12 Türklerin yaﬂad›¤› Bat› bölgelerinde, Türkiye’de, Azerbaycan’da halk›n büyük ço¤unlu¤u “Akdenizli” tipindedir. Kafkasoid özellikli, koyu saçl› ve gözlü, zeytunî tenli. Ancak bu nitelikler ço¤unluk için geçerlidir. Örne¤in; Türkiye’de sokakta dolaﬂan bir kiﬂi çok farkl› fiziksel özelliklere sahip insanlar
görebilir. ‹skandivlar› and›ran uzun boylu, sar›ﬂ›n, mavi gözlü insanlardan, Mongoloid
görünümlü insanlara kadar hemen her tipte insan görmek mümkündür.
Yukarda izah etmeye çal›ﬂt›¤›m bu farkl›l›k olgusu, Türklerde oldu¤u gibi di¤er eski emperyal devletlerde de görülmektedir. Antony Smith’in sözleriyle:
“Ça¤›m›z›n çok güçlü bir ulusal aidiyet bilincine ve etnik köken inanc›na sahip güçlü milletlerinde,
farkl› etnisiteleri uzun dönemler kurulan iliﬂkilerin ve kar›ﬂmalar›n izlerini görmek mümkündür. Örne¤in ‹ngilizler Kelt kabileleri, Romal› iﬂgalciler, Anglo-Saksonlar, Danimarkal›lar ve Normanlar,
Fransadan göç eden Hugno’lar, Museviler, Polanyal›lar, K›br›sl›lar, Afrikal›lar, Karaipliler ve Asyal›lar ile kar›ﬂm›ﬂt›r. Benzer hususlar› Frans›zlar, ‹spanyollar ve Hollandal›lar için de söylemek
mümkündür.”13

Türkiye’de s›kça yap›lan bir yanl›ﬂl›k da Orta Asya’da yaﬂayan Türklerin saf, öz,
etnik olarak kar›ﬂmam›ﬂ “Türkler” oldu¤unun san›lmas›d›r. Daha önce de söyledi¤im gibi bu bölgede yaﬂayan çeﬂitli halklar, tarihin ilk dönemlerinden baﬂlayarak etnik anlamda birbirleriyle kar›ﬂm›ﬂt›r. Bunun bir sonucu olarak bölgenin halklar› farkl› fenotip (gözle görülebilen özellikler) karakteristikler sergilemektedirler. Tarih boyunca Türk, Arap,
Fars, Mo¤ol ve Hint-Avrupa (Tacik, Tohar, ‹stik, Sarmat, So¤dian vb.) halklar›n›n etnik
12. Peter Golden, “Some Thoughts on the Origins of the Turks and the Shaping of the Turkic Peoples,”
Victor H. Mair (der.), Contact and Change in the Ancient World (Honolulu: University of Hawaii, 2006).
13. Anthony Smith, The Nation in History, s.70.
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kar›ﬂ›m› nedeniyle, Kuzey ve Do¤u Türkîk grubunu oluﬂturan Kazak, K›rg›z ve Uygurlarda koyu saç, kumral veya esmer ten rengi norm olmakla birlikte, Mongoloid yüz özelliklerinin yan› s›ra aç›k ten, saç ve gözler de görülür. E¤er bir genelleme yapmak gerekirse; Do¤u’ya gittikçe fenotip özelliklerin daha Mongoloid, Bat›’ya do¤ru ise daha Kafkasoid oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olmaz.14
Tarihin en eski dönemleri itibariyle ‹ç Asya’n›n etnik yap›s›n› kuﬂ bak›ﬂ› inceleyecek olursak, en Do¤u’da Mançurya’n›n Proto-Tunguzlar, Do¤u Mo¤olistan ve Bat› Mançurya’n›n Proto-Mo¤ollar, Mo¤olistan platosunun büyük bölümünün ve Bat›’ya do¤ru
Balkaﬂ Gölüne kadar Türkler taraf›ndan iskan edildi¤ini görürüz. ‹ç Asya’n›n geri kalan
bölgeleri ise, Hint-Avrupal›lar ve Paleoasyal›lar taraf›ndan iskân edilmiﬂtir. M.Ö. 300 y›l›ndan baﬂlayarak Türkler Mo¤olistan Platosundan Bat› ve Güney istikametinde ilerlemeye baﬂlad›lar. Mo¤olistan’da b›rakt›klar› boﬂlu¤u Do¤u’dan onlar› takip etmekte olan Mo¤ollar doldurdu. Bat› ve Güney do¤rultusunda ilerleyen Türkler, bu bölgelerde yaﬂayan
Hint-Avrupa halklar›n› daha Güney ve Bat›’ya do¤ru itti. Bu arada Türkler ve Hint-Avrupal› halklar aras›nda bu dönemde evlenme ve Hint-Avrupalal›lar›n Türkî dili kabulü ile
oluﬂan asimilasyon sürecinin sonucu önemli etnik kar›ﬂmalar›n oldu¤u bilinmektedir.15
‹ç Asya’n›n bilinen en eski organizasyonu olan Hunlar, Çin kaynaklar›nda ﬂöyle
tasvir edilmektedir; (“... k›sa, t›knaz bir beden, çok büyük yuvarlak bir kafa, geniﬂ bir
yüz, belirgin elmac›k kemikleri, geniﬂ yass› bir burun....”).16 Bu sözü edilen özellikler
Mongolid tipin belirgin özelliklerindendir. Gene Çin kaynaklar›na göre Köktürkler (Kök;
Do¤u Türkik lehçelerinde Mavi, ayn› zamanda Gökyüzü) Hunlar’a çok benzer bir dil konuﬂmaktad›rlar.17
Türklerle Mo¤ollar›n kar›ﬂ›m› gerek evlenmeler yoluyla, veya egemenin dilinin
(Türkçe ve Mo¤olca olabilir) vasal klanlar taraf›ndan (gene Türk veya Mo¤ol olabilir)
kabulü yoluyla as›rlarca devam etmiﬂtir. Mo¤ol aﬂiretlerin Türkleﬂme süreçleri Büyük
Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›ndan sonra, özellikle de Ondördüncü yüzy›l›ndan
sonra h›zlanarak devam etmiﬂtir. Dilde Türkleﬂmenin yan› s›ra, gene ayn› dönemde bölgede ‹slamlaﬂma’n›n da baﬂlad›¤›n› görüyoruz.18
Osman Aray, The New Independent States of Inner Asia and Turkey’s Policy (Tokyo: Nira,1999), ss.34-35.
Jean P. Roux, Türklerin Tarihi (‹stanbul: Milliyet,1989), s.41.
Rene Grousset, The Empire of the Steppes (Cambridge: Rutgers University, 1970), s.21.
Mc Govern, William Montgomery, The Early Empires of Central Asia (New York: University of
North California Press,1965), s.10; Talat Tekin ve Mehmet Ölmez, Türk Dilleri (Ankara: T.C. Kültür
Bakanl›¤›, 1995), s.10.
18. ‹zgi Özkan, “Central Asia After the Mongol Invasion-Islam and Sedentary Life as a Consequence”
Bülent Ar› ve Selim Aslantaﬂ (der.), Osmanl›lardan Önce Anadolu’da Türkler (Ankara: Milli E¤itim
Bakanl›¤›, 2006), ss.163-183.
14.
15.
16.
17.
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Türklerin ‹ç ve Orta Asya bölgesine nüfuz etmeleri tarihi bak›mdan nispeten geç
bir dönemde gerçekleﬂmiﬂtir: Altay bölgesine birinci yüzy›lda, Do¤u Türkistan’a
Dokuzuncu yüzy›lda ve Maveraünnehir (Transoxania, bugünkü Özbekistan) bölgesine
Onuncu yüzy›lda. Türkistan’›n kent nüfusu çok büyük ölçüde Türkleﬂmiﬂ Hint-Avrupa
halklar›ndan oluﬂmaktad›r:
“Bat› Türkistan’da Sogdianlar, Horezmliler ve Toharlar yaﬂamaktayd›. Do¤u taraf›, Siri Derya, Iss›k-Köl ve Semireçhiya (Rusça yedi ›rmak) Türklerce iskân edilmiﬂti. Mo¤ol istilas›ndan önce, Bat› bölgesinde yaﬂayan ‹ranl› halklar nedeniyle, Türkistan bölgesi bir Türk yurdu de¤ildi. Özellikle
Sogdianlar Çin’e kadar tüm Orta Asya kentlerinde ticaret kolonileri kurmuﬂlard›. Bu nedenle bu
kentler ‹ran kentleri olarak kabul edilirdi. Fakat Mahmut Kaﬂgari’den ö¤rendi¤imize göre,
Onbirinci yüzy›lda Transoxania’da yaﬂayan Sogdianlar, Kenjekler, Toharlar ve Horezmliler kendi
dilleri olan ‹rancan›n yan› s›ra Türkçede konuﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›. Gene ayn› zamanda bu halklar›n ‹slamlaﬂt›¤›n› da görüyoruz.”19

Orta Asya’da etnik mobilite ve kar›ﬂ›m yüzy›llar boyu devam etti. Örne¤in, Transoxania’ya Onalt›nc› yüzy›lda Volga bölgesinden göç eden Özbekler Mo¤ol, Türk ve
‹ran halklar›n›n bir kar›ﬂ›m›ndan oluﬂuyordu.20 Türklerin ‹ç Asya’da Mo¤ollar ve HintAvrupa halklar› ile etnik kar›ﬂ›m› uzun yüzy›llar devam etti ve Do¤u-Bat› ekseni do¤rultusunda çok farkl› fenotip özellikler gösteren bugünkü fiziki görüntüler oluﬂtu.

ANADOLU’NUN TÜRK GÖÇLER‹ ÖNCES‹NDEK‹ ETN‹K YAPISI
Anadolu, Göbeklitepe ve Çatalhüyük’den baﬂlayarak en az 10.000 y›ld›r uygarl›klara beﬂiklik etmiﬂ ola¤anüstü bir co¤rafyad›r. Anadolu’nun ad› bilinen ilk halklar› Hattiler ve Hititler, M.Ö. 2000’lerde Hitit ‹mparatorlu¤u’nu kurarak Anadolu’da tarih ça¤lar›n› baﬂlatm›ﬂlard›r. Anadolu’nun antik halklar› aras›nda Do¤u’da Urartular, Bat›’da
Frigler, Lidyal›lar, Karyal›lar, ‹yonyal›lar, Luviler, ‹ç Anadolu bölgesinde ise Kapadokyal›lar, çok önemli uygarl›klar ve uzun süreli devlet tipi organizasyonlar kuran halklardan baﬂl›calar›d›r. Ayr›ca Medler, Persler, Makedonlar, Yunanl›lar, Romal›lar ve Araplar Anadolu’yu dönemler itibariyle yöneten baﬂl›ca halklard›r.
Orta Asya’dan Anadolu’ya yönelik ilk ak›nlar Cahen’e göre 1039’da baﬂlam›ﬂ ve
sonralar› tüm ﬂiddeti ile devam etmiﬂtir.21 1039-1071 aras› bu ak›nlar sonucunda birçok
19. ‹zgi Özkan, “Central Asia After the Mongol Invasion-Islam and Sedentary Life as a Consequence,”
ss.165-166.
20. GeorgeVerdansky, The Mongols and Russia (London: Yale University Press, 1953), s.291.
21. Claude Cahen, Osmanl›lardan Önce Anadolu’da Türkler (‹stanbul:E yay›nlar›, 1984), s.82.
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Türk aﬂireti Anadolu’ya yerleﬂmiﬂ bulunuyordu. 1071 Malazgirt’ten sonra ise Anadolu’ya Do¤u’dan esas Türk göçü baﬂlad› ve dalgalar halinde devam etti. Yunan tarihçi
Vryonnis’e göre Türk aﬂiretleri Ege Denizi’nin k›y›lar›na 1076’da varm›ﬂlard›r.22 Gene
Onbirinci yüzy›lda Anadolu’ya Do¤u Romal›lar (Bizans) taraf›ndan Balkanlar üzerinden
gelen Peçenekler, Guzlar, Alanlar, Kumanlar ve Hazarlar gibi Türkî diller konuﬂan, Müslüman olmayan aﬂiretler, Do¤u’dan gelen ak›nlara karﬂ› bir savunma önlemi olarak yerleﬂtirilmiﬂlerdir.23 Tüm bu tarihsel göçler nedeniyle Onbirinci yüzy›lda Anadolu’ya kitlesel Türkmen göçleri baﬂlad›¤›nda, Anadolu’nun etnik yap›s› tam bir mozaik görünümündeydi. Anadolu’nun dünya üzerinde Do¤u-Bat› ekseninde uzanan tek yar›mada olmas› ve üç k›tan›n kesiﬂme noktas› olma niteli¤i, bu co¤rafyay› tarih boyunca bir “Kavimler Köprüsü” konumuna taﬂ›m›ﬂ ve çok karmaﬂ›k etnik yap›s›n› belirlemiﬂtir.
Türk göçlerinin baﬂlad›¤› Onbirinci yüzy›l itibariyle Anadolu’nun etnik haritas›
ﬂöyle özetlenebilir;
Ege ve Akdeniz k›y› ﬂeridi, Bat› Anadolu ve Kapadokya’ya kadar ‹ç Anadolu bölgesi, Trakya, Marmara bölgesi, Do¤u Karadeniz k›y› ﬂeridi ve özellikle Trabzon bölgesinde Rumlar (Yunanl›lar) ço¤unluktad›r.
Kuzey-Do¤u Anadolu’nun hemen tüm önemli kentlerinde Erzincan, k›smen Erzurum, Harput baﬂta olmak üzere, Ermeniler ço¤unluktad›r. Ayr›ca Kapadokya bölgesi, Kilikya ve ‹ç Anadolu’nun hemen tüm kentlerinde yo¤un Ermeni nüfus yaﬂamaktad›r.
Kürtler Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun özellikle k›rsal kesiminde ço¤unluktad›r.
Süryani, Nasturi ve Araplar Güneydo¤u Anadolu’nun baz› bölgelerinde ço¤unluktad›r.
Gürcüler ve Lazlar Kuzeydo¤u Anadolu’nun baz› bölgelerinde ço¤unluktad›r.
‹lhanl›lar döneminde önemli bir Pers nüfusu Anadolu ﬂehirlerine yerleﬂtirilmiﬂtir.
Kendi dil ve kültürlerini Anadolu’ya taﬂ›yan bu nüfus, daha sonra di¤er Müslüman nüfus
içerisinde eriyecektir. Ancak Fars (Pers) kültürü ve dili uzun süre Anadolu’da etkin olacakt›r.
1039 y›l›ndan baﬂlayarak baz› Türkî aﬂiretler Anadolu’ya yerleﬂtirilmiﬂti.24

22. SperosVryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization
From the Eleventh Century (Los Angeles: University of California Press, 1971), s.281.
23. An›l Çeçen, Türk Devletleri, ss. 170-191.
24. Do¤an Avc›o¤lu, Türklerin Tarihi, (‹stanbul: Tekin,1978), s.42; Claude Cahen, Osmanl›lardan Önce
Anadolu’da Türkler, ss.154-159; Jean P. Roux, Türklerin Tarihi, ss.188-189; An›l Çeçen, Türk
Devletleri, s.182.
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1071 SONRASI ANADOLU’YA TÜRK GÖÇLER‹
Orta Asya ve Horezm bölgesinden Anadolu’ya Türkmen aﬂiretlerinin esas göçü
1071 tarihinde Selçuklular’›n Do¤u Roma’ya (Bizans) karﬂ› kazand›klar› Malazgirt
Savaﬂ›’ndan sonra baﬂlam›ﬂ ve 1242 tarihinde Mo¤ollarla Anadolu Selçuklular› aras›nda
yap›lan ve Mo¤ollar›n kesin üstünlü¤ü ile biten Köseda¤ Savaﬂ› ile birlikte h›z kazanm›ﬂt›r.25 Bu göçler, Anadolu tarihinde yepyeni bir dönemi baﬂlatm›ﬂ ve Anadolu’nun etnik
ve kültürel yap›s›n›n yeniden oluﬂmas› sürecini baﬂlatm›ﬂt›r. Anadolu’nun bu göçler sonucunda Türkleﬂmesi sorununu iyi anlayabilmek için baz› sorular›n cevaplar›n› bilmek
gerekmektedir. Onbirinci yüzy›lda Anadolu’nun nüfusu ne kadard› ve Orta Asya bölgesinden Anadolu’ya göç eden Türkmenlerin toplam nüfusu ne idi? Elimizde bu sorulara
kesin yan›tlar verecek demografik veriler mevcut de¤ildir. Çeﬂitli tarihçiler çeﬂitli varsay›mlara, bazen de kendi politik inançlar›na dayanarak bu sorulara farkl› cevaplar vermektedirler. Önce sorunun birinci k›sm›ndan baﬂlayal›m;
Vryonmis’e göre Anadolu’nun nüfusu Onbirinci yüzy›lda 9-13 milyon aras›nday26
d›. Barkan ayn› rakam› Onalt›nc› yüzy›l için 5 milyon olarak vermektedir.27 Güvenç’e
göre bu say› Onbirinci yüzy›l için 3-13 milyon aras›nda olabilir.28 Konuyu nüfus say›mlar›na dayand›racak olursak Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 1831-1914 aras› nüfus say›mlar› yap›lm›ﬂt›r. 1914 nüfus say›m› di¤er say›mlara göre nispeten daha güvenilir sonuçlara
sahiptir. Bu say›m›n sonuçlar›na göre 1914’de ‹mparatorlu¤un s›n›rlar› içerisinde yaﬂayan nüfus 13.4 milyonu Müslüman ve 2.8 milyonu H›ristiyan olmak üzere 16.2 milyon
kiﬂidir. Ancak baz› demogratif tekniklerle yap›lan düzeltmelerle, daha gerçekçi olan 3
milyonu Gayrimüslim olmak üzere 18 milyon say›s›na var›lmaktad›r.29 Çeﬂitli demografik parametreler, do¤urganl›k, ölümler, salg›nlar, k›tl›klar ve göçler göz önünde tutuldu¤u takdirde, Onbirinci yüzy›lda için 7-9 milyon civar›nda bir nüfusun, kesin olmamakla
birlikte gerçe¤i nispeten yans›tt›¤› söylenebilir.
Sorunun ikinci bölümü olan Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkmenlerin nüfusu konusunda da benzer belirsizlikler vard›r. Cahen’e göre bu say› 200-300.000 kiﬂiden fazla olamaz, zira devrin ulaﬂ›m ve g›da kaynaklar› daha büyük bir göç olgusuna im25. Abdülkadir Yuval›, “Turkification of Anatolia and the Mongols,” Bülent Ar› ve Selim Aslantaﬂ (der.),
Osmanl›lardan Önce Türkler (Ankara, Milli E¤itim Bakanl›¤›, 2006), ss.194-197.
26. Speros Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization
From the Eleventh Century, s.25.
27. Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de Din ve Devlet (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1975).
28. Bozkurt Güvenç, Türk Kimli¤i (Ankara: Kültür Bakanl›¤›, 1995), s.125.
29. Servet Mutlu, “Late Ottoman Population and Its Ethnic Distribution,” Turkish Journal of Population
Studies, 25(2003), ss.3-38.
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kan tan›yamaz.30 Kafeso¤lu31 ve Yinanç32›n tahminleri 600.000 ile 1.000.000 dur. Evemeer33 de benzer bir tahminde bulunur. Orta Asya bölgesinde yap›lan ilk tutarl› nüfus say›m› Sovyetlerin 1923 y›l›nda yapt›klar› say›md›r. Buna göre Orta Asya’da yaﬂayan yerel halk›n nüfusu yaklaﬂ›k 11 milyondur.34 Anadolu için yapt›¤›m›z demografik de¤erlendirmeyi Orta Asya için de yapacak olursak, Onbirinci yüzy›l için bölge nüfusunun 4-5
milyon civar›nda olmas› gerekir. Sonuç olarak, Onbirinci yüzy›l ortalar›nda baﬂlayan ve
yaklaﬂ›k 250 y›l süren bir göç sürecinde Orta Asya’dan Anadolu’ya yap›lan göçlerin
800.000-1.000.000 kiﬂiyi aﬂmas› mümkün görülmemektedir. Bu göç eden nüfusun ise o zamanki Anadolu’nun toplam nüfusuna oran›n›n yaklaﬂ›k olarak %10-15 civar›nda olmas›
demektir. Bu tahminler do¤ru kabul edilirse ki çeﬂitli millet ve görüﬂlerden tarihçilerin ortak tahminleri bu civardad›r, o zaman akla baﬂka ve önemli bir soru gelmektedir. E¤er Anadolu’ya gelen Türkler yerel nüfusun sadece küçük bir yüzdesini oluﬂturuyor idiyse, nas›l
olup da tarihte örnekleri birçok kere görüldü¤ü üzere kendileri asimile olmad›lar, tersine
yerel halk› büyük ölçüde asimile ederek Anadolu’yu “Türkleﬂtirdiler”? Bu sorunun karmaﬂ›k ve çok yönlü cevaplar› bulunmaktad›r. Herﬂeyden önce Türkleﬂtirme süreci tüm Anadolu co¤rafyas›nda ayn› oranda gerçekleﬂmedi. Türk göçleri baﬂlad›¤›nda özellikle Orta
Anadolu’da yerleﬂik Rum ve Ermeni nüfusu baﬂka yerlere göç ederek bu bölgeyi büyük ölçüde göçmen Türkmen aﬂiretlere b›rakt›. Rumlar özellikle Bizans kontrolündeki Kuzey ve
Bat› bölgelerine çekilirken, Ermeniler Klikya ve Kuzeydo¤u’ya do¤ru gerilediler. Göçler
devam ettikçe bu olgunun da göçmenler lehine devam etti¤i söylenebilir. Ayr›ca özellikle
Osmanl› döneminde ilave vergiler ödemek zorunda olan, sosyal yaﬂamda ikinci s›n›f muamelesi gören ve güvenlik alt›nda olmak isteyen H›ristiyan nüfusun giderek ‹slam dinini
benimseme e¤ilimine girmesi, bu nüfusun bir-iki kuﬂak sonra ‹slam kimli¤i alt›nda asimile olmas› ile sonuçlanm›ﬂt›r. Bu kadar önemli miktarda olmasa da Müslüman erkeklerle H›ristiyan kad›nlar aras›nda oldukça yayg›n olarak uygulanan evliliklerin de bu sürece katk›
yapt›¤› söylenebilir. Keza, Müslüman olmak ve Türkçe bilmek güvenli¤in yan› s›ra toplumsal hiyerarﬂide de bir yükselme imkan› yaratt›¤›ndan asimilasyon sürecini beslemiﬂtir.
‹lk göçmenlerin büyük ölçüde k›rsal kesimlere yerleﬂtikleri ve Orta Asya’da al›ﬂ›k
olduklar› göçebe-otlakç› hayvanc›l›k ve kuru tar›m uygulamas›n› sürdürdükleri bilinmek30. Claude Cahen, Osmanl›lardan Önce Anadolu’da Türkler, s.184.
31. ‹brahim Kafeso¤lu, Türk Milli Kültürü (‹stanbul: Ayd›nlar Oca¤›, 1983).
32. Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklu Dönemi 1; Anadolu’nun Fethi (‹stanbul: ‹stanbul
Üniversitesi Yay›nlar›, 1944).
33. Bozkurt Güvenç, Türk Kimli¤i, s.126.
34. Ian Murray Matley, Population and the Land in Central Asia: A Historical Overview, Edward Alworth
(der.) (London: Duke University Press, 1994), ss.92-129.





OSMAN ARAY

tedir. Ancak daha sonralar› Anadolu kentlerinin ele geçirilmesi ile birlikte göçmenler
kentlere de yerleﬂmeye baﬂlam›ﬂ ve Onbeﬂinci yüzy›l sonlar›ndan itibaren önemli Anadolu kentlerinde ço¤unluk Türk-Müslüman unsurlara geçmiﬂtir.
Orta Asya ile Anadolu aras›ndaki son iliﬂki 1402 y›l›nda Osmanl›lar ile Timuridler
aras›nda yap›lan Ankara Savaﬂ›’d›r. Savaﬂ›n en önemli sonucu Anadolu’nun bir süreli¤ine Timur’un Türkîk-Mo¤ollardan oluﬂan ordular›n›n eline geçmesidir. Bu dönemde, bir
miktar Orta Asyal› nüfusun daha Anadolu’ya yerleﬂti¤ini varsayabiliriz. Bu olgunun tersi olarak da Timur’un Anadolu’dan bir miktar zanaatkâr› zorunlu göç ile Orta Asya’ya,
özellikle Semerkant ve Iss›k-Köl dolaylar›na yerleﬂtirdi¤i bilinmektedir.35
Timur istilas›n›n sona ermesiyle birlikte Anadolu ile Orta Asya aras›ndaki iliﬂkiler
çok uzun bir süre, yirminci yüzy›l sonlar›na kadar sona erer. Ateﬂli silahlar›n yayg›n kullan›m› sonucunda Orta Asyal› göçebelerin en önemli askeri üstünlü¤ü olan okçu-süvarilerin önemini kaybetmesi, bu bölgeden yay›lan istila hareketlerinin sonunu getirmiﬂ ve
bölge yüzy›llarca sürecek gerileme ve izolasyon dönemine girmiﬂtir. Osmanl›n›n geniﬂleme politikalar›n›n ‹mparatorlu¤un bat›s›na yönelmesi ve Anadolu ile Orta Asya aras›nda güçlü bir ﬁii ‹ran Safevi Devleti’nin oluﬂmas›, Bat› ve Do¤u Türk bölgeleri aras›ndaki iliﬂkileri yirminci yüzy›l sonuna kadar yok mertebesine gerilemiﬂtir.
Yüzy›llar süren göçler ve asimilasyon süreçleri sonunda bir zamanlar H›ristiyanl›¤›n anavatan› olarak kabul edilen Anadolu’nun büyük ölçüde Türkleﬂti¤ini ve ‹slamlaﬂt›¤›n› biliyoruz. Osmanl› vergi tahrirlerine göre Onbeﬂinci yüzy›l sonu itibariyle Ege k›y›lar›ndan Do¤u’da F›rat Nehri’ne kadar uzanan Osmanl› topraklar›n›n nüfusunun ço¤unlu¤u Müslüman’d›r. Osmanl› millet sistemi dini gruplara dayand›¤›ndan bu Müslüman nüfusunun ne kadar›n›n Türk, ne kadar›n›n Kürt, Arap ve di¤er Müslüman etnisitelerden oluﬂtu¤unu bilmiyoruz. Ancak daha Onüçüncü yüzy›lda Anadolu’dan geçen Haçl› Ordular›n›n bu bölgeyi “Turkiya” diye isimlendirdi¤ine bakarak, nüfusunun önemli bir
bölümünün Türklerden (ya da Türkleﬂmiﬂ nüfustan) oluﬂtu¤unu söylemek mümkündür.
ﬁuras› da unutulmamal›d›r ki tarih boyunca hatta günümüzde Bat›l›lar Türk ve Müslüman sözcüklerini eﬂ anlaml› olarak kullanm›ﬂlard›r. Örne¤in, günümüzde Balkan co¤rafyas›nda yaﬂayan farkl› etnisitelerden gelen Müslüman nüfusa, H›ristiyan halk Türk demektedir. Bunun en somut örneklerinden biri, Yugoslav iç savaﬂ› s›ras›nda S›rp ve H›rvatlar›n ayn› anadili konuﬂan Slav Boﬂnaklara Türk demeleri ve Kosova Savaﬂ›’n›n intikam›n› çoluk-çocuk, kad›n-erkek demeden Bogomil H›ristiyanl›ktan Müslümanl›¤a ge35. Vasily Vladimirovich Barthold, Four Studies on the History of Central Asia (Leiden, 1944), s.144.
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çip has Osmanl› tebaas› olan Slav Boﬂnaklara soyk›r›m uygulayarak almaya çal›ﬂmas›d›r.
Anadolu’nun “Turkiya” olmas› bu olgu ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmelidir.
Anadolu’ya göç eden Türkmenler H›ristiyanlar›n yan› s›ra baﬂta Kürtler olmak üzere Müslüman halklar ile de karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. Türkler ve Kürtler tarih boyunca bazen çat›ﬂm›ﬂ, bazen de H›ristiyanlara karﬂ› iﬂ birli¤i içerisinde olmuﬂlard›r.36 Bu iliﬂkiler süresinde birçok Kürt aﬂireti Türk kimli¤ini benimserken baz› Türk aﬂiretleri de Kürtleﬂmiﬂtir. Ayn› co¤rafyada yaﬂayan bu iki Müslüman halk›n yüzy›llar boyunca evlilikler vs.
yoluyla birbirleriyle kar›ﬂt›klar› bilinmektedir.37
Anadolu’ya yönelen yo¤un göç hareketleri bu co¤rafyan›n etnik yap›s›n› Osmanl›
döneminde, hatta 1923 sonras› dönemde de çok derinden etkilemiﬂtir. Her biri baﬂl› baﬂ›na
bir tez konusu olabilecek göç hareketlerini ayr›nt›lara girmeden özetlemeye çal›ﬂaca¤›m;
Özellikle Ondördüncü yüzy›ldan Onyedinci yüzy›la kadar uygulanan “Devﬂirme”
sistemi ile özellikle Balkanlar, Do¤u ve Orta Avrupa’dan her y›l 40 H›ristiyan haneden
bir çocuk olmak üzere toplanan erkek çocuklar›n Anadolu’ya getirilerek Müslüman ailelerin yan›na temel dil ve din e¤itimi için verilmesi, daha sonra ise bu çocuklar›n baﬂta
Yeniçeri Oca¤› olmak üzere çeﬂitli devlet görevlerinde kullan›lmak üzere Enderun’da dâhil ilgili kurumlar›n hizmetine verildi¤i bilinmektedir.38 Kesin say› bilinmemekle birlikte, 300-400 y›l boyunca devﬂirmelik yoluyla önemli bir nüfus Anadolu’ya getirilmiﬂtir.
Ak›nc›lar, korsanlar ve esirciler taraf›ndan Akdeniz havzas› ve Avrupa içlerine
kadar H›ristiyan esir temin etmek için yap›lan hareketlerde elde edilen kad›n ve erkekler özellikle ‹stanbul’da bulunan esir pazarlar›nda sat›lmaktayd›. Ayn› zamanda savaﬂlar s›ras›nda esir al›nan askeri ﬂah›slar›n da köle olarak sat›ld›¤› bilinmektedir. Kafkasya bölgesinden ise cariye olarak kullan›lmak üzere genç ve sa¤l›kl› k›zlar›n sat›n al›nd›¤›, hatta baz› fakir ailelerin bakamad›klar› çocuklar›n› gönüllü olarak verdikleri bilinmektedir.39
Kara Afrika’dan Osmanl› ‹mparatorlu¤una siyah köle ticareti Arap esir tacirleri taraf›ndan uzun süre yap›lm›ﬂt›r. Daha eski dönemler hakk›nda kesin bir bilgi olmamakla
birlikte 1840-1890 y›llar› için y›lda yaklaﬂ›k 10.000 kölenin Afrika’dan Osmanl› topraklar›na getirildi¤i bilinmektedir.40 Gene Ondokuzuncu yüzy›lda Sudan’dan pamuk yetiﬂ36. Halil ‹nalc›k, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (‹stanbul: Eren, 2000), s.72.
37. Claude Cahen, Osmanl›lardan Önce Anadolu’da Türkler, ss.308-309.
38. Metin Kunt, “Siyasal Tarih 1300-1600,” Sina Akﬂin (der.), Türkiye Tarihi Osmanl› Devleti (‹stanbul:
Cem, 1995), ss.65-66.
39. Eduard Toledano, Osmanl› Köle Ticareti, 1840-1890 (‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 1994), s.232.
40. Eduard Toledano, Osmanl› Köle Ticareti, 1840-1890, s.232.
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tirme iﬂinde kullan›lmak üzere önemli say›da iﬂ gücünün Çukurova bölgesine yolland›¤›
bilinmektedir.
K›r›m bölgesinin 1783’de Çarl›k Rusya’s› taraf›ndan iﬂgalinden baﬂlamak üzere
1922 tarihine kadar bu bölgeden Anadolu’ya büyük bir göç yaﬂanm›ﬂt›r. Karpat’a göre
bu say› 1.800.000 kiﬂidir.41 Baz› kaynaklar sadece 1858 K›r›m Savaﬂ›’ndan sonra
400.000 göçmenin Anadolu’ya göç etti¤ini belirtmektedir.42
Rus Çarl›¤›’n›n Kuzey Kafkasya’y› iﬂgale baﬂlad›¤› 1855 y›l›ndan, 1866 y›l›na kadar Osmanl› belgelerine göre 600.000 ila 1.000.000 Abhaz, Adigey, Ubik, Osset, Çeçen,
Lezgin ve Da¤›stanl› bölgeden Osmanl› ‹mparatorlu¤u göçmüﬂtür.43 Türkiye’de Çerkez
olarak adland›r›lan bu göçmenlerin önemli bir bölümü Anadolu’ya yerleﬂtirilmiﬂ, bir k›sm› ise bugünkü Ürdün, Suriye ve Balkanlara iskân edilmiﬂtir.
’93 Savaﬂ› olarak da bilinen 1877-1878 Osmanl›-Rus-Avusturya Savaﬂ› sonunda
Osmanl›lar Balkanlardaki topraklar›n›n büyük bölümünü kaybetmiﬂlerdir. Bunun sonucunda eski Yugoslavya, Romanya ve Bulgaristan’dan yaklaﬂ›k 1.000.000 kiﬂinin Anadolu’ya göç etti¤i tahmin edilmektedir. 1912 Balkan bozgunundan sonra bu göçmenlere 500.000 kiﬂinin daha eklendi¤i tahmin edilmektedir. Bu göçmenler Balkanlarda yaﬂayan Osmanl› Müslümanlar›d›r. Bu göçmenlerin önemli bir bölümü Osmanl› döneminde Müslümanl›¤› kabul eden yerel halklardand›r. Ancak Osmanl›lar›n bu bölgelerin fethinden sonra Anadolu’dan Türkmen aﬂiretlerini Balkanlara yerleﬂtirdikleri bilinmektedir.44 Yüzlerce y›l bu bölgede yaﬂayan Türklerin yerel halk ile evlilikler yolu ile kar›ﬂt›¤› aç›kt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun alt› yüz y›ll›k tarihi boyunca d›ﬂar›ya verdi¤i en önemli göç Onalt›nc› yüzy›lda Anadolu’dan ‹ran ve Güney Azerbaycan bölgelerine yap›lan
göçtür. Onbirinci yüzy›ldan baﬂlayarak Anadolu’ya göç eden Türkmen aﬂiretlerinin
önemli bir bölümü Alevi-Bektaﬂi mezhebini benimsemiﬂtir. Sünni Osmanl› ‹mparatorlu¤unun bu nüfusu ﬁii ‹ran rekabeti nedeniyle tehlikeli bulmas› ve Yavuz Selim döneminden baﬂlayarak Anadolu’yu “Sünnileﬂtirme” seferleri baﬂlatmas›, ayr›ca Onalt›nc› yüzy›l
ile birlikte ‹mparatorlukta bozulan ekonomik durum nedeniyle baﬂlayan Celali ‹syanlar›
ve bunlar›n bast›r›lmas› amac›yla Devlet taraf›ndan al›nan çok sert ve ac›mas›z tedbirler,
önemli miktarda Alevi-Bektaﬂi Türkmen’inin Anadolu’yu terk ederek 1502’de ‹ran’da
41. Kemal Karpat, Türk-‹slam Sentezi (‹stanbul: Ayd›nlar Oca¤›, 1985), s.66.
42. Alan Fisher, The Crimean Tatars (California: Hoover Institute Press, 1978), s.78.
43. Kemal Karpat, Osmanl› Nüfusu 1830-1914, Demografik ve Sosyal Özellikleri (‹stanbul:Tarih Vakf›
Yurt Yay›nlar›, 2003), ss.226-227.
44. Halil ‹nalc›k, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, s.73.

TÜRKLER‹N ETN‹K KÖKENLER‹,
ANADOLU’NUN “TÜRK”LEﬁMES‹ VE TÜRK ULUSAL K‹ML‹⁄‹N‹N OLUﬁUMU

baﬂa geçen ﬁii Safavi Devletine s›¤›nmak üzere ‹ran ve Güney Azerbaycan’a göç ettikleri bilinmektedir.45
Yaz›n›n giriﬂ bölümünde belirtti¤im gibi 1914 y›l›nda yap›lan nüfus say›m›n›n düzeltilmiﬂ sonuçlar›na göre bu y›l itibariyle ‹mparatorlu¤un Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaﬂayan nüfusu yaklaﬂ›k 18 milyon civar›ndad›r.46 Bu nüfusun 1.500.000’i Rum,
1.200.000’i Ermeni geri kalanlar› ise Süryani, Nasturi ve di¤er H›ristiyanlardan oluﬂmaktayd›. Asl›nda 1893 y›l›ndan baﬂlayarak geliﬂen olaylar nedeniyle 1914’e kadar bir k›s›m
Ermeni’nin çeﬂitli yerlere göç etti¤i bilinmektedir. Ermeni Patrikli¤i kay›tlar›na göre ise
1878 y›l› itibariyle Osmanl› ‹mparatorlu¤u hudutlar› dahilinde yaﬂayan Ermeni nüfusu
3.000 000 alt›nda de¤ildir.47 1927 tarihinde yap›lan Cumhuriyet’in ilk nüfus say›m›na
göre Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfusu 13.7 milyondur ve bunun 120000’i büyük ço¤unlu¤u ‹stanbul’da yaﬂayan Rumlar ve 65.000’i de Ermeni’dir.48 Rum (Yunan) nüfusundaki azalman›n nedeni 1923 Tarihli Lozan Antlaﬂmas›’na göre Türkiye ve Yunanistan aras›nda yap›lan mübadeledir. Bu antlaﬂmaya göre 1924 y›l› sonuna kadar 1.200.000 Ortodoks Yunanistan’a, 400.000 Müslüman ise Türkiye’ye göç etmiﬂtir. Bugün itibariyle
Türkiye’de yaﬂayan Rum as›ll› vatandaﬂlar›m›z›n say›s› 2.000 dolaylar›ndad›r.
1915 y›l› ile birlikte h›zlanan ve baz› ülkeler taraf›ndan soyk›r›m olarak kabul edilen
Ermeni tehcir/katliam› sonucunda ise Anadolu’daki Ermeni varl›¤› adeta sonland›r›lm›ﬂt›r.
Süryani, Nasturi ve Keldani H›ristiyanlarda Anadolu’yu terk etmek zorunda kalm›ﬂlard›r.
Cumhuriyet döneminde Balkanlar’dan Türkiye’ye en son göç ise, son dalgas› 1989
y›l›nda olmak üzere gerçekleﬂmiﬂtir. Bulgaristan 1923-2005 tarihleri aras›nda yaklaﬂ›k
850.000 kiﬂi, Romanya’dan 125.000 kiﬂi, Yugoslavya’dan ise 300.000 kiﬂi Türkiye’ye
göç etmiﬂtir.49
Bilindi¤i gibi son 2 y›l içerisinde komﬂu Suriye’de meydana gelen kanl› olaylar nedeniyle resmi rakamlara göre yaklaﬂ›k 1.500.000 kiﬂinin bu ülkeden Türkiye’ye göç etti¤i söylenmektedir. Bu göç halen sürmektedir.
Görüldü¤ü üzere Ondokuzuncu yüzy›l ortalar›ndan günümüze kadar Anadolu’nun
K›r›m, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Do¤u’dan, son iki y›l hariç, 7.000.000 civar›nda bir
45. Do¤an Avc›o¤lu, Türklerin Tarihi, ss.191-192. Mustafa Akda¤, Celali ‹syanlar› (Ankara: Medya
Takip Merkezi, 1963), ss.250-254.
46. Servet Mutlu, Late Ottoman Population and Its Ethnic Distribution, Türkiye Nüfusbilim Dergisi, 2003,
25, ss.3-38.
47. Azat S. Hambaryan, Aghayan Tsatur, (eds.), Hay Zhoghovrdi Patmut’yun [Ermeni Halk›n›n Tarihi],
(Erivan: Ermenistan Bilimler Akademisi, 1981), s.22. Daha fazla bilgi için bkz., eriﬂim adresi:
en.wikipedia.org/ wiki/Armenian_Genocide.
48. TU‹K “Statistical Indicators 1923-1990,” D‹E, Ankara, 1995, s.5.
49. Ayﬂe Adl›, Ulus Devlete Göç. Aksiyon 998, (2014), s.9.
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göç ald›¤› ve hemen tamam› H›ristiyan Rum, Ermeni, Süryan› ve Nasturi, Keldani olmak
üzere 3.000.000 kiﬂiyi göç verdi¤i söylenebilir. Gerek Anadolu’dan, gerekse Anadolu’ya
yap›lan göçler s›ras›nda meydana gelen insanl›k d›ﬂ› olaylar, günümüzün çözülmemiﬂ konular› aras›ndad›r.

TÜRKLER‹N ETN‹K KÖKEN‹NE ‹L‹ﬁK‹N GENET‹K ARAﬁTIRMALAR
Çal›ﬂman›n öncelikli bölümlerinde ayr›nt›lar›yla incelemeye çal›ﬂt›¤›m demografik,
etnik yap› ve göçler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin co¤rafyas›n› oluﬂturan Anadolu ve
Trakya’n›n tarih boyunca Orta Do¤u, ‹ç ve Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Orta Do¤u,
Avrupa ve Kuzey Afrika’n›n merkez noktas›n› oluﬂturdu¤unu görmüﬂ bulunuyoruz. Anadolu co¤rafyas›n›n, gene ayn› nedenlerle bir “kavimler potas›” oldu¤u gerçe¤i de aç›kt›r.
Orta Asya baz›lar›n›n sand›¤› gibi “Saf Türk”lerin yaﬂad›¤› bir co¤rafya olmaktan çok
uzakt›r. Anadolu kadar olmasa da Orta ve ‹ç Asya geniﬂ bir etnik çeﬂitlilik gösterir.
Son y›llarda, özellikle insan genomunun çözümlenmesi ve genetik bilimindeki dev
ad›mlar, insan topluluklar› aras›ndaki etno-genetik iliﬂkileri ortaya ç›kartmaya yönelik
çal›ﬂmalar› çok h›zland›rm›ﬂt›r. Teknik ayr›nt›lar›na girmeden Anadolu’da ve Orta Asya’da bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar›n sonuçlar›n›, konumuz ile yak›n iliﬂkileri nedeniyle
ﬂöyle özetleyebiliriz: Anadolu’da yap›lan araﬂt›rmalar›n tümü, bölgenin genetik yönden
çok çeﬂitli oldu¤unu ve genetik benzerlik yönünden Orta Do¤u, Kafkasya ve Balkanlardaki komﬂular›m›zla birçok ortak yönünün bulundu¤unu göstermektedir. Hatta Anadolu’da en çok rastlanan genetik gruplar aras›nda ikinci s›rada olan R1b (Y- DNA) Haplogrubunun (f= %20), Bat› Avrupal›larda en çok rastlanan haplogrup (f= %70-80) oldu¤u
görülmektedir.50 Anadolu ile ‹ç Asya aras›ndaki genetik benzerlik, araﬂt›rmalara göre %8
ile %30 aras›nda de¤iﬂmektedir.51 ‹ç Asya bölgesinde yap›lan bir araﬂt›rmada Anadolu50. Tatiana M. Karafet, Fernando L. Mendez, Monica B. Meilerman, Peter A. Underhill, Stephen L.
Zegura, Michael F. Hammer, “New Binary Polymorphisms Reshape and ‹ncrease Resolution of The
Human Y chromosomal Haplogroup Tree,” Genome Research 18/5,(2008), ss.830–838.
51. Hatice Mergen, Reyhan Öner, Cihan Öner “DNA Sequence Variation in the Anatolian Penissula,”
Journal of Genetics, 1/1 (2009), ss.39-47; Cengiz Cinnio¤lu, Roy King, Thomas Kivisild, Ersi
Kalfao¤lu, Sevil Atasoy, Gianpiero L. Cavalieri, Anita S. Lillie, Charles c. Roseman, Alice A. Lin,
Kristina Prince, Peter J. Oefner, Peidong Shen, Ornella Semino, L. Luca Cavalli-Sforza, Peter A.
Underhill” Excavating Y-Chromozome Haplotype Strata in Anatolia” Human Genetics, 114/2, (2004),
ss.127-148; Giulietta Di Benedetto, Ayﬂe Ergüven, Michele Stenico, Loredano Castri, Giorgio
Bertorelle, ‹nci Togan, Guido Barbujani, “DNA Diversity and Population Admixture in
Anatolia,”American Journal of Physical Anthropology, 115, ss.44-150.
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da yap›lan araﬂt›rmalar› desteklemektedir.52 Bu konuda Oxford ve Londra Üniversiteleri
taraf›ndan ortak olarak yap›lan ancak ayr›nt›l› bulgular› henüz yay›nlanmam›ﬂ olan bir
araﬂt›rma ise, Anadolu Türklerinin (Anadolu nüfusunun) gen havuzu içersinde Mongoloid pay›n›n %8 oldu¤unu, ayn› oran›n Özbek’lerde % 39 ve Uygur’larda % 50 oldu¤unu söylemektedir.53

SONUÇ
Çal›ﬂman›n daha önceki bölümlerinde ayr›nt›lar›yla inceledi¤imiz gibi, ‹ç Asya
bölgesinde Hun göçebe ‹mparatorlu¤undan baﬂlayarak bir Türkîk etnik varl›¤›n›n oldu¤u aç›kt›r. Güvenilir Çin kaynaklar›na, göre Hunlar›n dili, daha sonra tarih sahnesine ç›kacak olan ve ilk defa tarihte “Türk” kelimesini aidiyet olarak kullanacak olan Köktürk
dili ile benzerdir. ‹ç Asya bölgesindeki Türkîk etnisitesi “Irk” anlam›nda, dünyan›n di¤er
etnisiteleri gibi saf de¤ildir. Mo¤ollar ve Hint-Avrupa kavimleri ile gerek genetik, gerekse de dil anlam›nda geniﬂ bir biçimde kar›ﬂm›ﬂt›r. Anadolu’ya Türkîk göçleri kitlesel olarak Onbirinci yüzy›lda baﬂlam›ﬂt›r. Onbeﬂinci yüzy›l baﬂlar›na kadar devam eden bu göçler ve di¤er toplumsal olgular sonucunda Anadolu nüfusunun ekseriyeti Türk-Müslüman
kimli¤i kazanm›ﬂt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde imparatorlukta yaﬂayan etnik
kimlikler, Osmanl›’n›n uygulad›¤› dini grup temelli “Millet Sistemi” nedeniyle varl›klar›n› muhafaza etmiﬂlerdir.
Osmanl› ‹mparatorlu¤una milliyetçilik ak›mlar› Ondokuzuncu yüzy›l itibariyle nüfuz etmeye baﬂlam›ﬂ ve Türk milliyetçili¤i 1908’de iktidara gelen devlet elitlerinin resmi
ideolojisine dönüﬂmüﬂtür. Bu süreç 1923 y›l›nda Kemalist kadrolarca Cumhuriyet’in kurulmas› ile birlikte, kendisine devirdi¤i Osmanl› kimli¤inin d›ﬂ›nda bir tarih ve kimlik yaratma aray›ﬂ›na giren ve bunu Orta Asya steplerinde bulmaya çal›ﬂan kurucu kadronun
çabalar›yla h›zlanarak devam etmiﬂtir. Tek millet (nation), tek din ve tek mezhep ilkesi
ile özetlenebilecek bu Türk-Müslüman-Sünni çizginin özellikle yirminci yüzy›l boyunca
yaﬂanan çok kanl› ve uzun mücadelelere ra¤men bugün itibariyle tam bir “baﬂar›”ya ulaﬂt›¤› söylenemez. Anadolu’daki di¤er etnik gruplar çok büyük ölçüde Türk kimli¤i etraf›nda asimile olmuﬂ ve di¤er inanç sistemlerine mensup nüfus ise Anadoludan “temizlen52. Christine Keyser – Tracqui, Eric Crubezy, Bertrand Ludes, Nuclear and Mitocondrial DNA Analysis
of a 2000 Year Old Necropolis in the Eygin- Gol Valley of Mongolia, American Journal of Human
Genetics, 73, ss.247-260.
53. T-24 Haber Sitesi; 15 ﬁubat 2014.
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miﬂ” olmas›na ra¤men, bugün Kürt etnik ve Alevi-Bektaﬂi inanç kimlikleri asimilasyona
direnmektedir.
Anadolu ile Orta Asya aras›ndaki iliﬂkiler Onbeﬂinci yüzy›l itibariyle, yirminci
yüzy›l sonlar›na kadar kopmuﬂtur. Bu kopukluk Bat› ve Do¤u Türk bölgeleri aras›nda,
zaten mevcut olan etnik, linguistik ve kültürel farkl›l›klar› daha da artt›rm›ﬂt›r. 1917 Sovyet devriminden sonra Orta Asya çeﬂitli Cumhuriyetlere bölünmüﬂ, 1991 y›l›nda ise
SSCB’nin y›k›lmas› ile, Azerbaycan ile birlikte ba¤›ms›z olmuﬂlard›r.
Bugün Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, K›rg›zistan ve Azerbaycan kendi
ulusal kimliklerini oluﬂturma sürecindedir. Bu süreç, baﬂar›ya ulaﬂt›¤› ölçüde tarihsel
“Türkîk” kimli¤inin yerini, yeni modern ulus devlet kimliklerinin alaca¤› beklenmelidir.
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