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AMER KA KITASI’NIN KE
: KUZEY AMER KA-ASYA
BA LANTISI
Berrak KURTULU

ÖZET
Amerika’n n bilinen kâ ifi Kristof Kolomb’dur. Bununla beraber
Amerika’n n sürekli olarak yeni bir kâ ifi ortaya ç kmaktad r. Bu öncü
ke iflerin Kuzey Amerika-Asya ba lant aç ndan incelenmesi ba ca
iki yolun mevcudiyetini ortaya koymu tur: Bering Kara Köprüsü ve
Aleut Adalar zinciri. Bu iki yol Asya halklar n Amerika’n n kuzeyine
kadar uzanan göçünün izah nda hareket edilen ba lang ç noktalar r.
Burada Amerika-Asya kültürlerindeki benzerliklerden hareket edilirken,
bunlar n göç yoluyla yay ld
n savunuldu u difüzyonist yakla m
esas al nm r.
ABSTRACT

Amerikan toplumu dünyan n di er yerlerinden gelen insanlardan
olu ur. Gelenlerin as l büyük ço unlu u zorla veya zorluklar kar nda
ya ad
topraklardan ayr lm r. Nitekim 1619’dan beri köle
tüccarlar nca Gine ve Bat Hint Adalar ’ndan getirilen zencilerin say
1790’da 400 bine ula
.1 Bunlar n ço unlu u da ngiltere’den siyasi
ve dini bask lar n etkisiyle kaçmak zorunda kalanlardan olu mu tu.
Bunlar aras nda Quakerler örnek gösterilebilir. Nitekim Pennsylvania,
bir para borcuna kar k olarak ve bu tarikat mensuplar ndan
kurtulmak maksad yla Charles II zaman nda (1681) William Penn’e
verilmi ti. Keza XVIII. Yüzy lda Aden ve Cubuti’nin kolonizasyonu
üzerine kom u ülkelere da lan ve daha sonra deniza
ülkelere ve
özellikle Amerika’ya giden Yemenlilerin durumu zorunlu göçlere
örnektir. Osmanl mparatorlu u’ndan Amerika’ya vaki ilk Türk
göçlerinde de esir leventler yeni getirildikleri topraklar n iskan edilmesi
amac yla b rak lm lard ve yine ipek böce i yeti tirmek üzere getirilen
çiler kendi hür iradeleriyle bu topraklara gelmemi lerdi
Osmanl mparatorlu u’ndan daha sonra ABD’ye göçenler içinde
istibdad rejiminden kaç n etkili oldu u bilinmektedir. Örne in bir
Türk ayd
olan Mehmed Ubeydullah, Sultan II. Abdülhamit
döneminde mahkum edilmi ve daha sonra stanbul’a getirilerek nezaret
alt na al nm . Ubeydullah Efendi, bu geli meler üzerine stanbul’dan
ayr lmaya karar vermi tir.2 II. Dünya Sava sonras nda K m ve
Kafkasya halklar n ço u sava s ras ndaki tutumlar ndan dolay
1

Columbus’s discovery was at first known discovery of America.
But many other discoverers explored the continent of America. Bering
Land Bridge and Aleut Islands crossroads were first main connection
points from Asia to discover an unknown American continent. There are
indistinguisable cuntural smilarities between North American and Asian
civilizations and according to the diffusionists this cultural connection is
not coincidental.

Prof. Dr., .Ü. ktisat Fakültesi, Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümü
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Büyük Larousse, C.I., stanbul, 1992, s.514. XVII. Yüzy lda 250 bin ve XVIII. Yüzy lda 1,5
milyon beyaz da Amerika’ya göçmü tür. Brinley Thomas, “Migration-Economic Aspects,”
International Encyclopedia of Social Sciences, Vol.X (1968), s. 293.
Fransa band ral Paquet vapuru ile 4 Nisan 1983 günü stanbul’dan hareket eder. Bu vapur ile
önce Marsilya Liman na var r, oradan trenle Paris’e geçer Ertesi gün yine trenle Londra’ya
do ru yola ç kar. Daha sonra da Liverpool’dan Cermanik vapuru ile New York’a gitmi tir.
Ubeydullah Efendi’nin maksad o y l Kristof Kolomb’un Amerika’y ke finin 400. y
kutlamalar münasebetiyle aç lacak Chicago sergisine kat lmakt . O yüzden New York’dan,
Chicago’ya geçmi tir. Ubeydullah Efendi’nin Amerika hakk ndaki izlenimleri öyledir:
“Esasen Amerika ahalisi Avrupa’y her türlü istibdad n bo du u bir zamanda her nevi hürriyet
aramak sevdas yla terk-i dar- diyar edenlerden terekküp etmi tir. O zaman tesis eden bu
an’ane-i hürriyet hala devam etmektedir. Yani her hususta Amerika’n n hürriyet ölçüsü ba ka
memleketlerin ölçüsünden daha büyüktür.” Ahmet Turan Alkan, S rad Bir Jön Türk:
Ubeydullah Efendi’nin Amerika Hat ralar , 2.B., stanbul, leti im Yay nlar , 1997,
s.20,166,201-202.
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Rusya’dan sürgün edilmi lerdi. Bu zorunlu göçe maruz kalan K m ve
Kazak Tatarlar ile Azeriler ve Türkistanl lar n bir k sm ABD’ye göç
etmi tir. Osmanl Hükümeti, 1915’de ç kard
Tehcir Kanunu ile
Ermenileri göçe zorlay nca, Amerika’ya giden Ermeniler de
bulunmaktad r.
Müslüman-Tamil çat mas neticesinde ülkelerini terk ederek
Amerika’ya göç eden Seylanl lar da zorunlu göçlere di er bir örnek
te kil etmektedirler.
Kuzey Amerika- Asya ba lant nda da
göç sürecinin
ba lang
n zorlay
sebeplerle dayand
görülmektedir. Bu
ba lant da ba ca göç yollar
te kil eden Bering ve Aleut Adalar
zinciri üzerinden vaki göçlerde ba lang çta kurakl k ve k tl k felaketleri
kitlesel göçlere yol açm r. Keza M.S.1210’dan sonra da bir seri k tl n
Kuzey Çin’de ya and
ve hatta o s rada kom u “Mo ollar n geri
kalanlar beslemek için kendi kuvvetlerinden her on ki iden birini
kestikleri”bilinmektedir.3 Daha sonra ise korkunç dü man ve O’nun
Mo ol ordular ndan kaçmak zorunda kalmalar (M.S.1233) onlar n
ya ad klar topraklar terketmelerine yol açm . Onlar, Deneler
(onsekizinci ve ondokuzuncu yüz y l kâ iflerinin Alaska’dan Meksika’ya
kadar yay lm vaziyette ya ar bulduklar Athapaskanlar) ile NaDene’ler (British Colombiya’n n sahil adalar nda ya ayan Haida ve
Tlinget kabileleri) idi.
Bering Kara Köprüsü ile Amerika’n n Kuzeyine geçi binlerce y l
dalgalar halinde vuku bulmu tur. Bu geçi lerle ilgili çal malar n
ba lang 1850 y na kadar geriye gitmektedir. Zorunlu göçlerin Aleut
Adalar zincirini takip eden safhas ise Ethel G. Stewart, k rk y a n
çal malar neticesinde göç literatürüne kazand rm r. Stewart bu
süreci izah edebilmek için yerlilerin ifahi tarih ve mitolojileri ile Orta
Asya’daki pek Yolu haklar n tarihi ve kültürel perspektiflerini
aç klayan belgeleri kar la rm r.
Stewart’a göre Ruslar takriben M.S.1700’de Kamçatdal’lardan
do uda çok uzakta Büyük Ülke dedikleri bir ülkenin bulundu unu
rendiler. Buras Aleutlar zincirinin nihayetindeki Alaska idi. Uzun
llar boyunca Ruslar yap bak ndan çok dü ük esvafta olan
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“dikilmi ” gemileriyle bu rotada seyrettiler. Behring’in gemisi Attu’da
parçaland . Fakat mürettebat enkazdan kendilerini sa salim Asya
tas na geri götürebilecek olan bir vas ta in a ettiler. Men elerinin
uzakta Bat ’daki bir k tada oldu una dair Dene ananesinden üphe
etmek ve Kuzeydo u Asyal Çini kürk avc lar n gemilerinin Ruslardan
500 y l önce Büyük Ülke’ye ula mak kâbiliyetlerini sorgulamak için
sa lam bir sebep yoktur”. 4
AMER KA KITASI’NIN KE
Amerika’n n bilinen kâ ifi Kristof Kolomb’dur. Çünkü “O geri
dönmü , hiç kimse Amerika’n n orada oldu unu unutmam r.” 5
Bununla beraber Kolomb’un ke if tarihi olan 1492’nin, asl nda bu k tan n
“yeniden ke if” tarihi oldu unu ileri sürenler çoktur. Tarih öncesine
kadar giden ke if maceras nda ad geçenler ise Almanlar, Araplar,
Basklar, Çinliler, Fenikeliler, Frans zlar, Galliler, Hintliler, Hollandal lar,
spanyollar, Katalanlar, Polinezyal lar, Portekizliler, Romal lar ve
Türklerdir.6 Hatta Walter Sullivan “sürekli olarak yeni bir Amerika
Kâ if’inin ke fedildi ini”7 söylemektedir.
Bu ke iflerin tarih öncesi dönemde gerçekle ti i iddia edilen k sm
spekülasyona aç kt r ve tarihleme teknikleri itibariyle hata pay oldu u
gözard edilemez. Nitekim stragrafik tarihlemesi, radyo karbon,
dendrokronoloji, arkeomagnetizma, obsidan tarihlemesi ve di er
teknikler gözönüne al nd nda hata pay kabul edilmelidir.8 Bununla
beraber Amerika K tas ’n n ke finde Asya’dan, Amerika’n n kuzeyine
geçi ler itibariyle ba ca iki yolun var oldu u kabul edilmektedir: Bering
Kara Köprüsü ve Aleut Adalar zinciri.
Amerika K tas ’n n Bat larca ke fine dair göç literatürüne geçen
kâ ifler ve bu ke iflere ait deliller ise çe itlidir: Romal lar n bozuk
4

5

6

7
3

H.H.Yule, The Book of Ser Marco Polo, C, I. s.312-313.
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8

Ethel G. Stewart, Dene ve Na-Dene K lderilileri: Cengiz Han’dan Amerika’ya Kaçan
Türkler, M.S.1233, çev.E ref Bengü Özbilen, TDAV, stanbul, 2000, s.3.
Zvi Dor-Ner and William Scheller, Columbus and the Age of Discovery, New York, William
Morrow and Company, Inc., s.71.
Walter Sullivan, “On Those Who Came First to America,” The New York Times, 19 May
1988, s.14-15; Carl Waldman, Atlas of the North American Indian., New York, Facts on
File, Inc. 1985, s.72; Dor-Ner and Scheller, s.70-71.
Ibid., s.14.
Waldman, s.1.

AMER KA KITASI’NIN KE

: KUZEY AMER KA-ASYA BA LANTISI

877

paralar Venezüella’da bulunmu ,Vikinglerin, L’Anse aux Meadows’da,
Newfoundland’da kurduklar köylerin kal nt lar ortaya ç kart lm r.9
Amerika’ya , ilk ad olan “Vineland” in, Tyrker adl bir Türk taraf ndan
verildi i söylenmektedir.10 Amerikan göç tarihine geçen kâ ifler
aras nda Kolomb d nda Bjarne Herjulfsson, Leif Ericsson ve di erleri
de bulunmaktad r.
Di er taraftan Amerika’n n Kolomb taraf ndan ke fedilmeden
önceki
döneminde, Atlantik Okyanusu’nun Avrupal lardan önce
Araplar taraf ndan ke fedildi ine dair izler vard r. Avrupa’da daha 12.
YY’dan itibaren co rafya, kozmo rafya ve astronomiye ait bilgiler
Araplardan ö renilmi ti.11 Örne in gök cisimlerinin yüksekli ini tayin
etmede kullan lan pirinç usturlab (astrolobe) 1131 y ll nda Ba dat’da
bulunmu tur.12 Arap co rafyac lar n piri addedilen drisi, Norman
Kral Roger’in ölümünden (1154) k sa bir süre önce, dünya co rafyas
tasvir eden büyük gümü küreyi tasarlam .13 O tarihlerde gemi yap m
sanat aç ndan da Araplar çok ileri bir seviyedeydi. Gemi kenar
tahtalar
gövdeye sabitlemek ve k ç taraf
birle tirmek için tahta
kaz k veya demir m hlar yerine ba ka bir ekleme sistemi geli tirmi lerdi.
Bunun için hindistan cevizi liflerinden yap lm urgan kullanm lard r.14
Arap denizcilik tekni inin bir ba ka özelli i ise üç kö eli yelken (lateen
sail) sistemidir. Arap gemilerinde bir veya iki direk olmas na ra men
Akdeniz’de üç direkli üçgen yelkenli gemiler de kullanm lard r.15 lk
defa Çinlilerin yararland
pusula Arap gemici gereçleri aras nda yer
alm r. Bulunulan yerin y ld zlara göre tayin edilmesinde Araplar
kamal sisteminden de yararlanm lard r.
Arap medeniyetinin ula
bu seviye Atlantik Okyanusu’nun
Avrupal lardan önce Araplar taraf ndan ke fedilmi olabilece inin
9

Dor-Ner ve Scheller, s.70-71.
10
Reha O uz Türkkan, One America, New York, Prentice Hall, 1952, s.289. Ayr ca bkz. Cemile
Batur, “Amerika’n n Ka ifleri Aras nda Bir Türk,” Ülkü Dergisi (Nisan 1958).
11
Abdel-Rahim Omran, Population in the Arab World: Problems and Propects, United
Nations Fund for Population Activities, Part 2, London, Croom Helm Ltd, 1980.s.13-37.
12
Dor-Ner ve Scheller, s.27.
13
slam Ansiklopedisi, C. 5/II., stanbul, MEB Yay nlar , 1988, s.936 ve Bernard Lewis, Tarihte
Araplar, çev. Hakk Dursun Y ld z, stanbul, .Ü. Edebiyat Fakültesi Bas mevi, 1979, s.144145.
14
Parry,s.7.
15
Ibid, s.12.
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göstergesidir. Nitekim “Kristof Kolomb, bizzat tuttu u kay tlarda 31
Temmuz 1502’de Jamaika aç klar nda içinde yabanc yolcular bulunan
yabanc bir gemi ile kar la
anlatmaktayd . Uzaktan gördü ü bu
kad rgan n Akdeniz’de s k rastlad Ma ribi gemilerinden oldu unu ve
içinde a
yukar k rk kadar adam ve kad n bulundu unu ve
bunlar n Jamaika Yerlilerine benzemedi ini, onlar n giydi i kolsuz
gömleklerinin t pk Müslüman Granada’da gördü ü gibi gösteri li renk
ve desende oldu unu” ifade etmekteydi ve gemideki kad nlar “yüzlerini
Granada kad nlar gibi kapam .” Kald ki Brent Kennedy, buna ilave
olarak Amerika’n n içi k mlar n ke finde de Müslümanlara ait
saklanan hususlar n oldu unu anlatmaktad r: “1927’de ABD’de ilk kara
geçi i Amerikan Yerlisi olmayan bir Fasl Berberî Azemmouri taraf ndan
ba ar lm r. 300 spanyolun kat ld bu ke if, sadece Azemmouri ve üç
arkada taraf ndan Florida’dan Bat yakas na ve tekrar Texas’a 5.000 mil
mesafe katedilerek 7 y l içinde neticelendirilmi tir.. Gariptir ki
Azemmouri
hiçbir
zaman
Amerikan
tarih
kitaplar nda
belirtilmemi tir.”16 Yine Piri Reis’in 1513 tarihli dünya haritas nda
Amerika K tas ’n n daha öncekilere k yasla do ru biçimde çizilmi
olmas deniza
ke iflerde gizli kalm noktalar n bulundu unu ortaya
17
koymaktad r. Corroll H. Goyne, Jr. ve Betty Brantley Goyne’nin Piri
Reis haritas hakk ndaki görü leri öyledir: “Bir gemi kronometresi icat
edilmeden önce aç kdenizde enlemin do ru olarak ölçülebilece ini
dü ünmek imkans zd r. lk deniz kronometresi Britanya’n n III. George
döneminde, tam Amerikan Devrimi öncesinde tekamül ettirilmi ti...
er Piri Reis haritas 1513’de de il 18. YY. ba nda yap lsayd bile
hayret vericidir.18 Bu haritada yüzy llard r buzullarla kapl olan
Antartika Da lar ’n n bulunmas da hayret verici bir husustur. Bu da lar
ancak 1951’de ses yans
bir sistemle ke fedilmi tir.19
Kolomb’un Amerika’da buldu u alt n ve inciler daha sonra di er
gezginleri de oraya çekmi ve Amerika K tas ’n n Do u k
k sa
zamanda ö renilmi ve 16.YY. ortalar nda Avrupal lar yerle mek üzere
16

Bkz. “The Melungeons: An Untold Story of Ethnic Leansing in America,” Islamic Horizons
(Nov.-Dec.1994), s.24-25.
17
Dor-Ner ve Scheller, s.70-71.
18
“Piri Reis Map,” 18 May. 1998 (mimeo.).
19
Ibid., Öztürk, s.61ve Selim S rr Alt er, “Piri Reis’in Haritas ve Kitab- Bahriyesi Hakk nda
Yeni Bir Ara rma ile 15 As rda 7 Direkli Bir Müslüman Teknesi” Tarih Dergisi, TDAV,
Say : 150 (Haziran 1999), s.27-29.
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bu k taya gelmeye ba lam r. 17. YY ba lar nda ise bu k tadaki ba ca
ehirlerin temelleri at lm idi.
Kuzey Amerika-Asya Ba lant
A.

nda Geçi Yollar

Bering Bo az

Amerika K tas ’n n ke finde bugüne kadar ba ta Amerikan,
Kanadal ve Rus olmak üzere birçok arkeolog ve bilim adam n vard
ortak görü insano lunun Pleistosen ça nda Bering Kara Köprüsü (Bering
Land Bridge veya k saca Beringia) yoluyla Asya’dan Kuzey Amerika’ya
göç etti idir. Bu göç s ras nda önemli ölçüde hayvan ve bitki göçü de
gerçekle mi tir. “Bu göç bir defaya mahsus de il binlerce y l dalgalar
halinde gerçekle mi , bu ilk yerlilerin yolculu u küçük aile guruplar ve
topluluklar halinde olmu tur.20
Kuzey Amerika ile Asya aras nda hayvan, bitki ve insan
ili kilerinin incelenmesine Smithsonian Enstitüsünce ba lanm r.
1850’lerde Spencer F.Bird’in ba latt
bu çal ma Ruslar taraf ndan
desteklenmi tir. Kuzey Sibirya halklar hakk nda en iyi bilgiler
American Museum of Natural History (New York) ile W. Bogoros ve
W.Jochelson adl Rus bilim adamlar n yer ald Russian Academy of
Sciences (St.Petersburg) taraf ndan tertiplenen, 1900-1901 y llar
aras ndaki Jesup ekspedisyonunda elde edilmi tir. Amerikan, Kanadal
ve Rus antropologlar n Kuzey Amerika’daki ortak ara rma ve tur
projesi ise Crossroads of Continents çerçevesinde 1998 y nda
gerçekle tirilmi tir.21
Yeryüzünün üç büyük so uk dönemi atlatt
bilinmektedir.
Bunlardan üçüncüsü olan “Büyük Buzul Ça ” yakla k olarak 2 milyon
l önce Pleistosen Bölüm’de ba lam r.22 Bu Pleistosen Bölüm’de
kuzeyden a
ya dört defa buzul kat inmi tir. Bunlardan Wisconsin
buzul kat (Avrupa’daki Wurm buzul kat na tekabül etmektedir) hemen
hemen M.Ö. 90.000 veya M.Ö. 75.000’den ba lay p M.Ö. 8000’e kadar
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sona ermi tir. Wisconsin s ras nda çekilen okyanus sular imdiki su
alt ndaki karay aç a ç karm r.23 Bu kara köprüsünden geçen PaleoSibiryal lar Yeni Dünya’n n gerçek kâ ifleridir.24 Nitekim baz
mikrobiyologlar, Amerikan yerlilerinin yüzde 95’inden fazlas n tek bir
öncü nüfustan-muhtemelen son Buzul Ça ’nda Bering Bo az ’n geçen
az say da ailenin soyundan oldu una inanmaktad r.25
Joseph Greenberg’in yapt
analizlerden ula
sonuca göre
Amerikan Yerlilerince konu ulan birbirinden farkl bütün diller tek bir
ata dilinden türemi tir.26 Otto J.von Sadovszky de bütün fiziki
antropologlar n art k Amerikan yerlilerinin Asya’dan geldi i konusunda
görü birli ine vard
ifade ederek lengüistik aç dan yapt
ara rmalar n sonucunda kendisinin de ayn kan ya vard
söylemektedir. Nitekim Sadovszky, Kaliforniya yerlilerinin konu tuklar
dilin, Asya’dan Amerika’ya Bering Bo az ndan geçtikleri s radakine çok
yak n oldu unu bulmu tur.27
Amerikan yerlilerinin Asya ba lant konusunda mitochondrial
DNA testleri ile di lerin çene ve kanal bölgeleri analizleri de bu
ba lant ortaya koymaktad r.28
Avlanma yöntemleri, çe itli folklorik ve kültürel gelenekler,
amanizm inanc Kuzey Amerika ile Asya aras ndaki göçlerin izlerini
gösteren di er konulard r. Nitekim Sibirya’daki Somayed’lerin usta
oldu u ku avlama yönteminin ayn na Kaliforniya Yerlilerinde de
rastlanm r. Kaliforniya avc ku a (bird net) ile çok say da ku u
yakalayabilir. Bu a sistemi be ki inin, ku lar n tüy yenileme
mevsiminde kaz ve ördekleri oldu u kadar, daha yüksek mekanda
kuruldu unda uçan ku lar n binlercesinin birkaç gün içinde
yakalanmas na imkan vermektedir. Bunu belirten Bodega Miwok
kelimesi poke (ku -a ) Selkup Somayed dilinde pok (a ); Yenisey
23

Waldman, s.1.
Ibid.Ayr ca bkz: Alvin M. Josephy, Jr., der., American Heritage Book of Indians, New York,
Wings Books, 1993, s.25.
25
Betty Ballantine and Ian Ballantine, der., The Native Americans: An Illustrated History,
Atlanta, Turner Publishing Inc., 1993, s.32.
26
Ibid., s.32.
27
“The Discovery of California: Breaking The Silence of the Siberia to America Migrators,” The
Californians (Nov.- Dec.1984), s.9-20.
28
Ballantine ve Ballantine, s.32.
24

20

Waldman, s.2.
Robert McC. Adams, “Statement by the Secretary of the Smithsonian Institution,” ve Iu.V.
Bromlei, “Statement by the Director of the Institute of Ethnography, USSR Academy of
Sciences,” der. William W. Fitzhugh and Aron Crowell, Crossroads of Continents,
Washington, D.C., Smithsonian Institution Press, 1988,s.6-7.)
22
Grosser Weltatlas, stanbul, 1993, s.62.

21
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Somayed’de poga, foga (a ) ve Yurak Someyed’de ponka (a ku -a )
sözcükleriyle kar la
labilir.29
B.

Aleut Adalar

Amerika K tas ile Asya halklar aras ndaki ikinci ba lant Aleut
Adalar zinciri üzerinden gerçekle mi tir. Bu geçi lerin ortaya
konulabilmesi için ise Bat alimlerin pek Yolu ticareti, sahil ticareti;
Kuzeydo u Asya kürk ticareti, Çin ve Kore’deki denizcilik geli meleri
gibi bir dizi konunun ve ayn zamanda Orta Asya kavimlerinin
tarihinin, dini ve bat l inan lar n, epik edebiyatlar n, lengüistik
bak mdan özelliklerinin incelenmesi gerekmi tir.
Asya’dan Amerika’n n Kuzeyine geçi güzergah olan Aleut
Adalar (Aleuddin veya Tilki Adalar ), Çinli ve Koreli su samuru avc
ve tacirlerince bilinen bir yoldu. Uçsuz bucaks z, buzullarla kapl Bering
Bo az d nda bu yolun kullan ld na dair delliler vard r. Nitekim
Amerika’n n bütün Pasifik sahili boyunca bulunan Çin mamülleri ile
Kaliforniya sahilinin aç klar nda bulunan çok eski gemi enkazlar Çin
gemilerinin bu k taya Kolomb’dan çok önce ula klar n kar konulmaz
delileridir.30
Alaska’n n güney sahilindeki Cook’s Inlet ve Washington Eyaleti
Ozette mevkiinde yap lan kaz larla ilgili bir makalede, her iki yerde de
bulunan yüksek karbon çeli inden mamül kesici alet namlular n,
Avrupal lar n geli inden önceki döneme ait olduklar tespit edilmi tir.31
Kanadal Ara rmac Ethel G. Stewart, bu yolla geçi ler oldu unu,
M.S.1233 y nda Cengiz Han’ n Mo ol ordular ndan kaçan Nayman ve
Uygur Türklerinin ve onlara kat lan kabilelerin göçünü izah ederken
aç klamaktad r. Orta Asya Türklerine en fazla benzeyen Athabaskanlar n
göçünü ihtiva eden bu bilgilere, Stewart 40 y l boyunca aral ks z süren

29

30
31

Sadovszky, s.16-17. Bu avlanma s ras nda yakalanan ku lar da benzer isimler ta maktad r: Lak
“kaz” (Vogul), lak “kaz” (Penutian); was “ördek” (Vogul), wat-wat “ördek” (Güney, Sierra
Miwok); poj “ördek” (Osyak, Do u), poje “ördek” (Maidu, Nisenan); Tora “turna”
(Osyak,Kuzey), tore “turna” (Wi Wintu).
Stewart, s.25.
Larry J. Pierson and James R.Moriarty, “Stone Anchors: Asiatic Shipwrecks of the California
Coast” Antropoligical Journal of Canada, C. XVIII. No.3, 1980.
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ara rmalar sonucunda ula
r.32 Çal malar s ras nda kar la
zorluklar öyle ifade etmektedir: “Benim ara rmamla ilgilenen Marius
Barbeu 1960’da Kanada Milli Müzesi’nin Müdürüyle bir mülakat
sa lam . Müdür önünde yay duran haritan n üzerinde Orta Asya ile
Amur’u gösterip sormu tu: “ nsanlar buradan buraya m gelmi ler?
Hay r! Hay r! Kesinlikle hay r! Atlas kapam ve mülakat da bitmi ti”.33
Bu göçün nas l gerçekle ti inin izah için öncelikle Çin ve Kore
denizcili inin o dönemde ula
seviyeye bakmak gerekir. H.J. Parry,
Çin’in kuzeyinde M.S. 960’da ba lay p güneyde 1260’a kadar süren Sung
hanedanl
döneminde Çin canklar
kastederek “Dünyan n en
güvenilir gemileri” olduklar söylemektedir.34 Gerçekten de en büyük
Canklar 600’ü denizci ve 500’ü asker olmak üzere bin ki i veya daha
fazla mürettebat ta yorlard . Bu tür gemiler sahil sular ndaki korsanlara
kar silâhland lm lard . Po denen tekneler 200 kadem uzunlu unda
olup 600-700 yolcu ta yabiliyorlard . Zenginler için özel kamaralar ve
daireler vard .35 Pusula daha 11.YY’dan önce kullan lmaya ba lanm .
Denizcili in geli mesinde Kore de Çin kadar ilerideydi. Nitekim
“M.S.1124’de Kore’ye giden bir Çin elçisi salk m urgan ndan yap lm
halatlar n kal nl ndan, her taraf nda kancalar bulunan ta çapalardan,
rt nal havalarda kullan lan denizin üstünde yüzen çapalardan,
dalgalar k rmak için gemilerin bordalar na konan sepet ve çuvallardan,
suyun denize akmas
sa lamak için güvertede bulunan deliklerden
bahsetmektedir. Denizin derinli inden de il de s
ndan korktuklar
için derinli i iskandil etmek üzere bir urgan n ucuna kur un a rl k
ba lam lard . Yelkenleri kuma tan yap lm
ve gök kapal oldu u

32

33
34

35

Athabaskanlar Kuzey Amerika Pasifik kolu yerlilerinin genel temsilcisidir. Dene dil grubuna
ba Athabaskanlar içinde ünlü Apaçi (Apache) ve Navaho (Navadjo) sava
kabileleri de
bulunmaktad r. Stewart Denelerin men eini ara
rken Kuçinlerde (Kutchin) ve Çipevyanlarda
(Chipewyan) Türk-Uygur kan oldu unu, A-Bha-tolar n Hor Türkleri oldu unu ve Jikarillo
(Zicarillo) Apaçilerin Türk olduklar bulmu tur. Di er Dene kabilelerinin soylar nda Çinli,
Hsien-pi, Kuzeydo u Tibetli ve Yüeçi’nin oldu unu; Na-Denelerin ise British Kolombiya’n n
sahil adalar nda ya ayan Haida ve Tlingit kabileleri oldu unu izah etmektedir. Op.cit., s.xxiii.
Ibid., s.231.
Dor-Ner ve Scheller, s.11, dn.6’dan, The Discovery of the Sea, Berkeley, University of
California Press, 1981, s.15.
Stewart, s.25, dn. 51’den Hirth and Rockhill, Chau Ju-kua, s.34-35.
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zaman hangi istikamette gideceklerini tespit etmek için bir su kab
içinde i ne yüzdürüyorlard ”.36
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Stewart, Dene’lerin ifahî an’anelerini kaynak olarak alm r.
“Fakat bu kay tlar n en umüllüleri 1860’dan 1875’e kadar A
McKenzie nehri boyundaki Good Hope Katolik Misyonunda ya am
olan peder Emil Petitot’un eserinde bulunanlard r. O, Denelerle birlikte
uzun yolculuklar yapm ve onlar n an’anevi tarihi ile adetleri,
seramonileri ve dini ibadetleri hakk ndaki mü ahadelerini kaydetmi ti”
ve yine Joseph B Mahan’ n vurgulad gibi “Peder Petitot’un eseri yerli
kültürü Avrupal lar n tesiriyle de ikli e u ramadan önce
tamamlanm .37
Ethel G. Stewart’ n esas ald Dene Mitolojisinde göçü kan tlayan
önemli baz multi-etnik kültürün i aretleri ise unlard r:
Deneler öncelikle M.S. 837’de Halley Kuyruklu Y ld ’n n
görüntüsünü unutmam lard . Gobi Çölü’nün kuzeyinde Uygur
mparatorlu u’nun da lmas s ras nda görülen “kuyruk gibi yükselen
büyük, alevler içindeki y ld z” as rlarca haf zalardan silinmemi tir:
“Bazen Denelerin parlak y ld n göründü ü nokta olarak do uyu
göstereceklerini zannederiz. Aksine Deneler yanan y ld n bo lukta
göründü ü nokta olarak Tahan’ (Bat için kullan lan Dene
kelimelerinden biri) gösteriyorlar.. Ananelerinin anlatt
olaylar n çok
uzak bir geçmi te yurtlar n bulundu u dünyan n öbür taraf nda
meydana geldi i hususunu size söylemeyi hiç unutmuyorlar. Nitekim
Halley’in astrofizik çal malar neticesinde hiçbir zaman Arktik
yörelerde görülmedi i sabittir.38
Kuyruklu y ld n görünmesinden üç y l sonra Uygur
mparatorlu u son bulunmu ve onlardan bir k sm Gobi Çölü’nü
geçerek nebat n az oldu u kuzey eridindeki bölgeye gelmi lerdi.
tl n hüküm sürdü ü bu dönemde “her sabah gökten bir ey
dü üyordu. Birçok kimse bu maddeyi toplamak için ko uyordu ve onun
sayesinde hayatta kald k. Biz ona yiyecek dolu küçük bir ey diyoruz,
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çünkü herkes için belli miktar dü üyordu.” Bu yiyecek uygurlar n göç
ettikleri Kuzey Tar m ve Kansu Bölgesinde çiçek açan turanjabin bitkisi
veya alhagi mannad r.” Alhagi mannan n “Vatan Türkistan’d r.
Amerika’da hiç bir yerde bulunmaz”.39
Dene ananelerinde etlerin kurutulup, karibu (ren geyi i)
derisinden yap lm torbalarda sakland
belirtilmektedir.40 K rg zlar
bugün bile kesilen etleri bir a aca as p güne te kurutarak muhafaza
etmektedirler. Keza et olmayan sofraya K rg zlar “yiyecek bir ey yok”
gözüyle bakarlar. Deneler için de bu deyim “yiyecek et olmad ”
manas ta maktad r.41
Stewart bu konu ile ilgili an
öyle anlatmaktad r: “Bu eserin
yazar n bu deyimi hat rlamas n sebebi vard r. 1952 y k nda bir
Loucheux ailesinin reisi av kamp nda hastalanm ve bütün aile köye
gelip cömert bir g da yard
görmü tü. Ertesi gün geri dönüp yiyecek
bir ey olmad
söylemi ve ikinci bir yard m alm lard . Üçüncü gün
yine yiyecek bir ey olmad
söylemi lerdi. Bu eserin yazar ne
yapaca
rm
ve adam Aklavik’den uçakla gelen doktorun
te hisine göre karaci er kanserinden ölünce tansiyon yükselmi ti.
Tercümana bir ailenin üstüste iki gün iki büyük yard m ald ktan sonra
nas l yiyecek bir eyinin olmad soruldu unda yazar onlar n kendisine
anlatmaya çal klar n
yiyecek
etleri olmad
oldu unu
42
renmi ti”.
Di er taraftan Stewart Alaska’dan Mc Kenzie nehrine kadar
Dene’lerin mavi boncuklara olan tutkusundan bahsederek bunun Dene
ve Na-Dene’lerin Türk miras oldu unu ifade etmektedir.43
Gelin olma seramonileri bak ndan Türk-Uygur adetlerinin
Dene’lerin görgü kurallar na yans
oldu u da göze çarpmaktad r.
“1953’de Peel nehirli bir gelin, damad n kocas olmas
istedi i herkes

39
36

37
38

Stewart, s.25, dn. 56’dan H.H. Underwood, Korean Boats and Ships, RASJ, Korean Brand ,
1933, s.39-42.
Ibid., s.xvii
Stewart, s.85.
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40
41
42
43

Ibid., s.87, dn. 8’dan Kanada Hükümeti, Araziler ve Parklar idaresine atfen.
Ibid., s.341.
Ibid., s.398.
Ibid., s.458.
Ibid., s.341-342.
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taraf ndan bilinmesine ra men damattan mümkün oldu unca uza a
dönerek bu eski adet için duydu u sayg göstermi ti”.44
SONUÇ
Asya ile Kuzey Amerika ba lant nda Bering ve Aleut Adalar
zincirinin ba ca göç yollar olarak kabul edildi i görülür. Bu ba lant
ortaya koyan multi-etnik kültürün çe itli i aretleri mevcuttur. Bu
konuda k rk y ll k srarl çal mas yla Kanadal ilim kad
Ethel G.
Stewart, Amerikan K lderilileri’nin men elerinin konvansiyonel antropolojik
ara rmalar Asya kabile tarihinin incelenmesini ihtiva etmiyorlar sonucuna
varm r. Buna göre onlar yurtlar ndaki amans z artlardan kaçarak
Amerika’ya gelmi lerdir. Bütün bunlar say z denebilecek ara rma
mevzular n ipuçlar
vermektedir. Stewart’ n ifadesiyle görülen o ki,
Amerika K lderili kabilelerinin men ei meselesinin M.Ö. 1000’den
M.S.1000’e kadar arki Orta Asya’daki etnik gruplar n yo un bir ekilde
tarihi bir ara
lmas na ihtiyac vard r.

44

Ibid., s.310.
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