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TÜRK

Batý Türkistan’daki hanlýklara Çarlýk Rus-
yasý tarafýndan, Doðu Türkistan’daki han-
lýklara da Çin tarafýndan son verilmiþtir.
Mâverâünnehir, Hârizm ve Horasan’da ku-
rulan Timurlular ve yukarýda zikredilen
hanlýklar gibi Türk-Ýslâm devletlerinde Türk
dili ve edebiyatýnda, bilim ve sanatta bü-
yük geliþme olmuþtur. Bilhassa Çaðatay,
Ýlhanlý ve Altýn Orda devletlerinin merkez-
lerinde XIII ve XIV. yüzyýllarda temeli atý-
lan Doðu Türkçesi (Çaðatay lehçesi) Timur’un
torunlarý zamanýnda yazý ve kültür dili
olarak geliþmiþ, birçok edip ve þair yetiþ-
miþtir. Batý Türkçesi’ni de etkileyen Çaða-
tayca’nýn en büyük þairi Ali Þîr Nevâî’dir.
Nevâî’yi Hüseyin Baykara, Þeybânî Han,
Bâbür Þah ve Ebülgazi Bahadýr Han gibi
hükümdar þairler ve yazarlar takip etmiþ-
tir.

Türk nüfusunun ve kültürünün yayýldý-
ðý bir diðer saha Kuzeybatý Hindistan coð-
rafyasýdýr. Kuzeybatý Hindistan’da kuru-
lan ilk Türk-Ýslâm devleti Delhi Sultanlý-
ðý’dýr. Bu devlet, Gur hükümdarýnýn Ku-
zeybatý Hindistan’a tayin ettiði Türk kö-
kenli vali Kutbüddin Aybeg tarafýndan te-
sis edilmiþtir (1206). Aybeg’den sonra Ku-
zeybatý Hindistan’ý Þemsiyye (1211-1266),
Balaban (1266-1290), Kalaç / Halaç (1290-
1320) ve Tuðluk gibi Türk hânedanlarý ida-
re etmiþtir. Moðol istilâsýný sýnýrlarýnda dur-
durup püskürten Delhi sultanlarý, Kuzey
Hindistan’ý Türk kitlelerine açarak bölge-
de Türk kültürü ve Ýslâm dininin yerleþip
kökleþmesinde önemli rol oynamýþtýr. Ku-
zeybatý Hindistan’da ikinci büyük devlet,
Timur’un torunlarýndan olup Türkçe yaz-
dýðý hâtýralarýyla tanýnan Zahîrüddin Bâ-
bür tarafýndan kurulmuþtur (1526). Hü-
mâyun, Ekber Þah, Þah Cihan ve Âlemgîr
(Evrengzîb) gibi büyük hükümdarlarýn ye-
tiþtiði bu hânedan devrinde Bâbürlü Dev-
leti Hindistan’ýn en büyük siyasî gücü ha-
line gelmiþtir. Bâbürlüler siyaset, sanat ve
mimaride de kendilerini göstermiþlerdir.
Özellikle Osmanlý ve Ýran Türk hânedan-
larý ile iþ birliði yapmaya çalýþmýþ, Mekke
þerifine, Yemen imamlarýna ve Habeþ hü-
kümdarlarýna maddî yardýmda bulunarak
Ýslâm dünyasý ile yakýndan ilgilenmiþler-
dir. Þah Cihan, Osmanlý mimarlarýnýn yar-
dýmýyla Agra’da bir sanat þaheseri olan
Tac Mahal’ý yaptýrmýþtýr. Hindistan’da Âlem-
gîr’den sonra baþlayan iktidar mücadele-
leri ve iç isyanlar Bâbür Ýmparatorluðu’nun
zayýflamasýna ve çökmesine yol açmýþtýr.
Öte yandan ticaret amacýyla ülkenin önem-
li merkezlerine sokulan ve buralarda tica-

ret kolonileri oluþturan Ýngilizler bu du-
rumdan yararlanarak Hindistan’ý kendile-
rine baðlamýþtýr (1858).
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ÿSalim Koca

Türkiye Dýþýndaki Türkler. Türkler’in gö-
çebe bir kavim olmasý, göçebelikten an-
cak 1930’lu yýllardan itibaren tamamen
vazgeçmesi ya da buna zorlanmasý sebe-
biyle Türk uruðlarý arasýnda kabilecilik çok
geç sona ermiþtir. 2002 yýlýnda Rusya Fe-
derasyonu’nda yapýlan nüfus sayýmýnda
yeni Türk gruplarý ortaya çýkmýþtýr. Dün-
yada Türk asýllý kýrktan fazla etnik grup
bulunmakta ve bunlar farklý isimlerle anýl-
maktadýr. Türkler’e yaþadýklarý coðrafya-
ya göre ad verildiðinden bunlar parçalan-
mýþtýr. Son dönemlerde Türkologlar tara-

ri için bir cazibe merkezi haline gelmiþtir.
1501’den itibaren 1925 yýlýna kadar Ýran’ý
Safevî, Afþar ve Kaçar gibi Türk hânedan-
larý idare etmiþtir. Ancak bunlarý takip et-
tikleri Þiîlik siyaseti yüzünden daima olum-
suz rol oynamýþlar, Ýran Türkleri ile Anado-
lu Türkleri arasýna bir set oluþturarak Or-
ta Asya ve Ýran’dan Anadolu’ya olan Türk
nüfus akýþýný engellemiþlerdir. Bir grup
Türk-Ýslâm devleti Karadeniz’in kuzeyin-
deki Kýpçak bozkýrlarýnda tarih sahnesine
çýkmýþtýr. Moðol ordularý tarafýndan ele
geçirilen Kýpçak bozkýrlarý Cengiz Han’ýn
torunu Batu Han’a verilmiþ, o da Altýn Or-
da adýyla bir Moðol devleti kurmuþtur. Bu
devlet baþta Kýpçaklar olmak üzere Bul-
gar / Çuvaþ gibi Türk topluluklarýna da-
yanmýþtýr. Hânedanýn ve yönetici kesimin
Ýslâmlaþmasýyla devlet kýsa sürede Moðol
karakterini kaybetmiþ ve hýzla Türkleþmiþ-
tir. Timur’un 1391 ve 1395’teki aðýr dar-
beleriyle sarsýlan Altýn Orda Devleti iktidar
kavgalarý neticesinde parçalanmýþ, Altýn
Orda’nýn mirasýný devam ettiren birçok
Türk hanlýðý kurulmuþtur. Bunlar Kazan
(1437-1556), Astarhan (1466-1556), Kasým
(1445 [?]-1681), Kýrým (1441-1783), Nogay
(1398-1642) ve Sibir (1556-1600) hanlýkla-
rýdýr.

Türk-Ýslâm devletlerinden biri de Batý
Türkistan’da Mâverâünnehir’de kurulan Ti-
murlular’dýr. Timur’dan önce Türkistan’-
da Moðol Çaðatay Hanlýðý bulunmaktay-
dý. Çaðatay hanlarý da Altýn Orda hanlarý
gibi kýsa sürede Ýslâmlaþýp Türkleþerek Ti-
mur Ýmparatorluðu’nun kurulmasýna ze-
min hazýrlamýþtýr. Timur bütün Batý Tür-
kistan beylerini otoritesi altýnda toplamýþ-
týr. Ardýndan fütuhata baþlamýþ, Çin sýný-
rýndan Adalar (Ege) denizine, Kýpçak boz-
kýrlarýndan Baðdat ve Kuzey Hindistan’a
kadar sýnýrlarýný geniþletmiþ; Ýran, Irak,
Suriye, Anadolu, Azerbaycan, Kafkasya,
Kýpçak bozkýrlarý ve Kuzey Hindistan’daki
Türk-Ýslâm devletlerini ve beyliklerini ken-
dine baðlamýþtýr. Bu büyük devlet Timur’un
ölümünden sonra oðullarý ve torunlarý ara-
sýnda parçalanmýþtýr. Altýn Orda ve Çaða-
tay hanlarýnýn soyundan gelmekle birlikte
dil ve kültür bakýmýndan tamamen Türk-
leþmiþ olan bazý beyler Timur’dan sonra
Batý Sibirya ile Batý ve Doðu Türkistan’da
yeni hanlýklar kurmuþtur. Bunlar Þeybâ-
nîler (Özbek Hanlýðý, 1500-1599), Buhara’-
da Canoðularý (1599-1785), Hîve Hanlýðý
(1512-1920), Hokand Hanlýðý (1710-1876)
ve Kâþgar-Turfan Hanlýðý’dýr (XV. yüzyýl
baþlarý-1877). Kýpçak bozkýrlarý, Sibirya ve
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ðolistan, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi ve
Tacikistan’da bulunan Türkler’in ekono-
mik ve sosyal durumlarý son derece kötü-
dür. Türkiye, Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma
Ýdaresi (TÝKA) vasýtasýyla Balkanlar, Mol-
dova, Romanya, Moðolistan, Tacikistan,
Özbekistan, Afganistan, Kýrgýzistan ve Ka-
zakistan gibi ülkelerde yoksulluðun orta-
dan kaldýrýlmasý için çeþitli projeler yürüt-
mektedir. Ayný þekilde TÜRKOY kültürel
alanda Türk halklarý arasýndaki iþ birliðini
arttýrmaya çalýþmaktadýr. Masraflarý Tür-
kiye tarafýndan karþýlanan Kazakistan’-
daki Ahmed Yesevî Kazak-Türk Üniversi-
tesi, Kýrgýzistan’daki Kýrgýzistan-Türkiye
Manas Üniversitesi, Afganistan, Türkme-
nistan, Kazakistan ve Kýrgýzistan’da faali-
yet gösteren ortaöðretim kurumlarý mo-
dern eðitim için çaba göstermektedir. Ay-
rýca Türkiye’nin çeþitli sivil toplum kuru-
luþlarý adý geçen ülkelerde projeler yürüt-
mektedir.

Rusya 1552-1884 yýllarý arasýnda Ýdil-
Ural, Deþt-i Kýpçak, Sibirya, Kafkasya, Ký-
rým ve Türkistan bölgelerini; Yunanistan,
Sýrbistan, Karadað ve Bulgaristan Balkan
savaþlarý sonunda Balkanlar’daki Türk böl-
gelerini; Ýngiliz ve Fransýzlar I. Dünya Sa-
vaþý’nýn ardýndan Musul, Kerkük, Erbil ve
Suriye’deki Türk bölgelerini; Çin ise 1949’-
da Doðu Türkistan’ý iþgal etmiþtir. Rusya’-
da 1917 Ýhtilâli Türkler’in baðýmsýzlýðý için
önemli bir imkân doðurmuþ, Türkler’in
büyük bölümü kendi yarý baðýmsýz cum-
huriyetlerini kurmuþtur. Çin ve Rusya’daki
Türkler çeþitli dönemlerde þiddet ve bas-
kýlara mâruz kalmýþtýr. 1991 yýlýnda Sov-
yetler Birliði’nin daðýlmasýndan sonra beþ
Türk cumhuriyeti tam baðýmsýz hale gel-
miþtir. Türkler yaklaþýk 500 yýldan beri
farklý halklarýn egemenliðinde yaþamala-
rýna raðmen milliyetlerini, dillerini, dinle-
rini ve kültürlerini korumayý baþarmýþtýr.
Rus tarihçisi N. A. Aristov’un Türk Halk
ve Kabilelerinin Etnik Yapýsý ve Sayý-
larý adlý eserine göre (1896) Kuzey Buz
denizinden Adriyatik’e kadar olan bölge-
lerde yaþayan Türkler’in sayýsý 26 milyon-
dur. 1897’de Rusya’da yapýlan ilk genel
nüfus sayýmýnýn sonuçlarýna göre Rusya’-
da 13 milyon Türk bulunmaktadýr. Diðer-
leri Osmanlý Devleti, Afganistan, Bulgaris-
tan, Doðu Türkistan, Ýran ve Romanya’da
yaþamaktaydý. Günümüzde Türkiye dýþýn-
da yaþayan Türkler’in sayýsý 100-110 mil-
yon civarýnda tahmin edilmektedir.

Meshet (Ahýska) Türkleri. Bugün Ahýska
Türkü denilen yaklaþýk 250.000 kiþilik grup

Türkiye sýnýrýna 15 km. uzaklýkta Gürcis-
tan’a baðlý Ahýska þehrinin adýyla anýlmak-
tadýr. Bunlar nüfusun % 90’ýnýn yaþadýðý
Özbekistan, Rusya Federasyonu, Kazakis-
tan ve Kýrgýzistan’da son yýllarda yapýlan
nüfus sayýmlarýnda kendilerini Türk ola-
rak kaydettirmiþlerdir. Sadece Rusya Fe-
derasyonu’nda yaþayan 3275 kiþi kendini
Meshet Türkü diye yazdýrmýþtýr (bk. MES-
HET TÜRKLERÝ).

Altaylýlar. Altay Cumhuriyeti’nde ya-
þayan bu Türk boyunun nüfusu 1926’da
39.062 ve 1989’da 70.777, 2002’de 67.239
kiþi idi. 2002’de yapýlan nüfus sayýmýnda
daha önce kendilerini Altaylý olarak kay-
dettiren Kumandinler (3114 kiþi), Teleüt-
ler (2650), Telengitler (2399), Tubalar
(1564) ve Çelkanlar (855) bu defa ayrý bir
halk þeklinde yazýlmýþtýr. Altaylýlar dok-
san yýlda ancak bir kat artabilmiþlerdir ve
son yirmi yýlda nüfusta azalma olmuþtur.
Nüfusun 62.192’si kendi cumhuriyetlerin-
de yaþamakta ve cumhuriyetin nüfusu-
nun % 30’unu teþkil etmektedir. Ruslar
ise cumhuriyette % 58’lik bir nüfusa sa-
hiptir. Aslýnda þamanist olan Altaylýlar, Or-
todoks hýristiyan olarak gösterilmektedir.
1922-1947 yýllarý arasýnda Oyrat (Oyrot) di-
li diye adlandýrýlan Altayca yazý dili bugün
Altay Kiçi (Kiji) diyalektiðini esas almýþtýr.
Masallarý, halk þarkýlarý ve destanlarý çok
zengindir. Altaylý yazar N. Ulagaþev (ö.
1946) bunlarý toplamaya çalýþmýþtýr. Sov-
yet devri yazarlarýndan F. Kuciyak da Al-
tay halk edebiyatýný derleyen önemli kiþi-
lerdendir. T. Encinov tanýnmýþ Altaylý ya-
zarlardan biridir.

Azerbaycan Türkleri. Günümüzde Azer-
baycan’daki toplam Âzerî nüfusu 8 mil-
yon civarýndadýr. Ýran’da yaþayan Âzerî-
ler’in sayýsý hakkýnda kesin bilgi bulun-
mamakla birlikte nüfusun % 25’ini karþý-
ladýklarý, bunun da 15-20 milyon arasýn-
da olduðu tahmin edilmektedir. Baðým-
sýzlýktan sonra yüz binlerce Ýran vatandaþý
Âzerî Azerbaycaný’na göç etmiþtir. Ýran’-
dan ve Rusya Federasyonu’ndan sonra en
çok Âzerî Türkiye’de yaþamakla birlikte
Türkiye’deki sayýlarý hakkýnda da açýk bil-
gi yoktur. 1990 yýlýndan sonra Türkiye’ye
gelip yerleþenlerin sayýsý 30-40.000 civa-
rýndadýr. Gürcistan’da 2002 nüfus sayýmý-
na göre -Abhazya ve Güney Osetya hariç-
284.753 (1989’da 307.556) Âzerî yaþamak-
ta ve nüfusun yüzde altý buçuðunu teþkil
etmekteydi. Kazakistan’da 85.292, Kýrgý-
zistan’da 17.300, Özbekistan’da 35.848,
Rusya Federasyonu’nda 621.840, Tacikis-

fýndan ortaya atýlan bir kavram “Türkçe
konuþanlar”dýr. Ancak Türkçe konuþanla-
rýn tamamýnýn Türk olduðu söylenemez.
Türkiye dýþýndaki Türk topluluklarý Afga-
nistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Yuna-
nistan, Bulgaristan, Romanya, Çin Halk
Cumhuriyeti, Irak, Ýran Ýslâm Cumhuriye-
ti, Kazakistan, Kýrgýzistan, Kosova, Make-
donya, Moðolistan, Moldavya, Özbekistan,
Rusya Federasyonu, Suriye, Tacikistan,
Türkmenistan, Ukrayna gibi elli deðiþik ül-
kede farklý rejimler altýnda yaþamaktadýr.
XX. yüzyýlýn baþýndan itibaren baþta Av-
rupa ülkeleri olmak üzere Amerika Birle-
þik Devletleri, Avustralya ve Kanada gibi
ülkelere baþlayan iþçi göçü neticesinde bu
ülkelerde de bir Türk varlýðý meydana gel-
miþtir. 1991’de Sovyetler Birliði’nin daðýl-
masý, Azerbaycan, Kazakistan, Kýrgýzistan,
Özbekistan ve Türkmenistan’ýn hürriyeti-
ne kavuþmasýyla baðýmsýz Türk cumhuri-
yetlerinin sayýsý -Kuzey Kýbrýs Türk Cum-
huriyeti dahil- yediye yükselmiþtir. Ayrý-
ca Rusya Federasyonu’nda Altay, Baþkýr-
distan, Çuvaþistan, Hakas, Kabarda-Bal-
kar, Karaçay-Çerkez, Nahcývan, Tataristan,
Tuva ve Yâkutistan olmak üzere on bir
özerk Türk cumhuriyeti, Moldova’da Ga-
gauz Özerk Bölgesi ile Çin Halk Cumhuriye-
ti’nde Sincan-Uygur Özerk Bölgesi bulun-
maktadýr. Özerklik statüsüne sahip Türk
topluluklarýnýn büyük çoðunluðu Rusya
Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Mol-
dova ve Özbekistan’da yaþamaktadýr. Rus-
ya Federasyonu’nun Ýdil-Ural bölgesinde
Tatar, Baþkýrt ve Çuvaþlar; Kafkasya böl-
gesinde Karaçay-Balkar; Sibirya bölgele-
rinde Yâkut, Tuva, Hakas ve Altaylýlar; Çin
Halk Cumhuriyeti’ne baðlý Sincan-Uygur
Özerk Bölgesi’nde Uygurlar, Kazaklar, Kýr-
gýzlar, Özbekler, Salarlar, Tatarlar ve Sarý
Uygurlar; Özbekistan’a baðlý Karakalpa-
kistan Özerk Cumhuriyeti’nde Karakalpak-
lar ve Moldova’ya baðlý Gagauz Özerk Böl-
gesi’nde Gagauzlar bulunmaktadýr. Ukray-
na’ya baðlý Kýrým Özerk Cumhuriyeti’nde-
ki Kýrým Tatarlarý’nýn ancak parlamentoda
temsilcileri bulunmaktadýr.

Türkiye dýþýnda yaþayan Türk topluluk-
larý arasýnda ekonomik, sosyal ve siyasal
bakýmdan farklýlýklar görülmektedir. Me-
selâ Rusya Federasyonu’nun Ýdil-Ural böl-
gesindeki Tatar ve Baþkýrtlar’ýn ekonomik
ve sosyal düzeyleri ayný bölgede yaþayan
Çuvaþlar’a göre daha ileridir. Batý Türkis-
tan’da bulunan Kazak ve Kýrgýzlar, Özbek
ve Karakalpaklar arasýnda da ayný durum
söz konusudur. Afganistan, Irak, Ýran, Mo-
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bekistan (3707, 1989’da 34.771 idi) ve Türk-
menistan’da (1989’da 4678) 100.000 ci-
varýnda Baþkýrt bulunmaktadýr. Bunlarýn
büyük kýsmý 1990’lý yýllardan itibaren Rus-
ya Federasyonu’na dönmeye baþlamýþtýr.
I. Dünya Savaþý, 1917 Ýhtilâli ve ardýndan
iç savaþ, Stalin dönemindeki kýrým, II. Dün-
ya, Afganistan ve Çeçenistan savaþlarý Baþ-
kýrt nüfusunun sürekli azalmasýna yol aç-
mýþtýr. 1990’lardan itibaren Baþkýrtlar’da
millî þuurun canlanmaya baþladýðý görül-
mektedir. Baþta Ural olmak üzere millî ve
siyasî cemiyetler kurulmuþtur. Bu tür bir
yaklaþým ve Baþkýrdistan’daki Tatarlar’a
baský uygulama eðilimleri iki kardeþ top-
lumu birbirine düþürmüþtür. Ural Baþkýrt
Halk Merkezi, Baþkýrt Gençler Ýttifaký ve
Baþkýrt Kadýn-Kýzlar Teþkilâtý 22-23 Þubat
1991’de Ufa’da V. Bütün Ýttifak Baþkýrt
Halk Toplantýsý adýyla bir kongre düzenle-
miþ, bu kongrede Baþkýrt halkýnýn duru-
mu üzerinde durulmuþ ve bir bildiri ilân
edilmiþtir. Ancak Baþkýrdistan yönetimi
Rusya Federasyonu’ndan kopma gücünü
gösterememiþ ve 31 Mart 1992’de yeni fe-
derasyon antlaþmasýný imzalamýþtýr.

Çelkanlar. Altay Özerk Cumhuriyeti’n-
de yaþayan Türk halklarýndan biridir. Dað-
lýk Altay bölgesinde bulunan Lebed neh-
rinin (Çelkan ismi bu nehrin Türkçe adý
Çalkandu’dan gelmektedir) kenarlarýnda
yaþadýklarýndan eski dönemlerde kendile-
rini Lebedin ve Lebedin Tatarý diye adlan-
dýrýyorlardý. Çelkanca, Türk dilinin Uygur-
Oðuz grubunun Hakas lehçesine girmek-
tedir.

Çulýmlar. 2002 nüfus sayýmýnda 656 ki-
þi tesbit edilmiþtir. Tomsk ve Krasnoyarsk
bölgelerinde yaþayan Çulýmlar’ýn anava-
taný Çulým nehrinin havzasýdýr. Çulýmca
Türk dilinin Uygur-Oðuz grubunun Hakas
lehçesine girmekte, kaynaklarda Melet ve
Melet Tatarcasý olarak da geçmektedir.
Sibirya’daki Dolganca, Kumandinca, Tofa-
ca, Tubaca, Tuvin-todjinca, Çelkanca, Çu-
lýmca, Þorca gibi Türk þiveleri yok olmak
üzeredir. XIX. yüzyýlýn sonlarýna kadar ken-
dilerini korumayý baþaran bu küçük top-
luluklar günümüzde yok olma tehlikesiy-
le karþý karþýyadýr.

Çuvaþlar. Dil ve din bakýmýndan Türk-
lük’ten uzak gibi görünen Çuvaþlar’ýn bü-
yük çoðunluðu Ortodoks, bir kýsmý putpe-
resttir. Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýndan
sonra 24 Ekim 1990’da Çuvaþ Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyeti’ni ilân ettilerse de 13
Þubat 1992’de Rusya Federasyonu’na bað-
lý Çuvaþ Cumhuriyeti antlaþmasýný imza-

lamak zorunda kalmýþlardýr (bk. ÇUVAÞ-
LAR).

Dolganlar. Yerkürenin en kuzeyindeki
Türk topluluðudur. Kendilerini Dolgan, Týa-
kihi ya da Saha diye adlandýrýrlar. Tarihî
geçmiþleri hakkýnda bilgi yoktur; Ruslar’ýn
XVIII. yüzyýlda bölgeyi ele geçirmesiyle
varlýklarýndan haberdar olunmuþtur. 1897’-
de 1224, 2002’de 7261 kiþi tesbit edilmiþ-
tir. Krasnoyarsk’ýn Taymýr Özerk Bölgesi’n-
de Hatang kesiminde Hatanga ve Heta
nehirleri vadisinde (5517 kiþi), Yâkutis-
tan’da (1272 kiþi) hayat sürerler. Büyük
bir yarýmada olan Taymýr bölgesinde sa-
dece 40.000 kiþi yaþamaktadýr ve bunla-
rýn 25.000’i Slavyan’dýr. Dolganlar kendi-
lerini Yâkut ya da bölgenin diðer önemli
etnik azýnlýðý olan Evenkler’den ayýrýrlar.
Dolganca Türkçe’nin Altay grubuna da-
hildir, bazý bilim adamlarý ise Yâkutça’nýn
bir diyalekti olduðunu iddia etmektedir.
Yâkutça, Dolganlar’ýn yaþadýðý Tundra böl-
gesinde hâkimdir, bölgede yaþayan diðer
Türk olmayan halklar da Yâkutça konu-
þurlar. Dolganlar, Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyetleri Birliði döneminde yapýlan bütün
nüfus sayýmlarýnda ayrý bir halk þeklinde
yer almýþtýr. 1979’daki nüfus sayýmýnda %
90’ý ana dili olarak Dolganca’yý iþaret et-
miþtir; 2002 yýlýnda ise bu oran düþmüþ-
tür. Yâkutlar, Dolganca’nýn Yâkutça’nýn bir
lehçesi olduðunu ileri sürdüklerinden okul
kitaplarýnda Dolganca’ya yer vermezler.
Dolganca 1970’te Rus harfleriyle yazýya
geçirilmeye baþlanmýþ, ilk Dolganca kitap
1973’te yayýmlanmýþ, 1981’de yeni bir al-
fabe kabul edilmiþtir. Son yýllarda bazý ede-
biyat denemelerinde ve radyo yayýnlarýn-
da Dolganca’ya yer verilmeye baþlanmýþ-
týr. Dolganca sadece Petersburg’daki bir
pedagoji üniversitesinde öðretilmektedir.
Pravoslavyan kilisesi, burada bir misyoner
okulu açarak Dolgan çocuklarýna hem eði-
tim vermekte hem din adamý yetiþtirmek-
tedir. Sovyet döneminde Þamanizm’in ya-
saklanmasýna raðmen halk arasýnda bu
inanç gizlice yaþatýlmaya devam edilmiþ-
tir. Þamanizm, aile içerisinde babadan oðu-
la ya da anneden kýza devam ettirilir, sil-
sile kesildiði zaman bunun büyük bir teh-
likenin iþareti olduðuna inanýlýr.

Gagauzlar. Bugün Moldova’da yaþadýk-
larý topraklara XVIII. yüzyýlýn sonunda Bal-
kanlar’dan gelmiþlerdir. 1897’de Rusya’-
da yapýlan ilk nüfus sayýmýnda isimleri Be-
sarabya Türkleri diye geçmektedir. Gaga-
uzlar, XV-XIX. yüzyýllar arasýnda Osmanlý
Devleti’nin hâkimiyetinde yaþamakla bir-

tan’da 3556, Ukrayna’da 45.176, Avrupa
Birliði ve Amerika’da da 50-100.000 ara-
sýnda Âzerî bulunmaktadýr. Rusya Fede-
rasyonu’nda 1989’da 335.889 olan Âzerî
nüfusu 2002’de 621.840’a yükselmiþtir.
Âzerî-Ermeni savaþý ve ülkenin içinde bu-
lunduðu siyasal ve ekonomik þartlar sebe-
biyle eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri
Birliði ülkelerinde yaþayan Âzerîler kendi
ülkeleri yerine Rusya Federasyonu’na göç
etmektedir. Kuzey Kafkasya’da Kabarda-
Balkar Cumhuriyeti’nde yaþayan Balkar-
lar’ýn menþei hakkýnda çeþitli görüþler ile-
ri sürülmüþse de bu topluluklarýn esas un-
surunu Hun, Bulgar, Hazar ve Kýpçak Türk-
leri’nin teþkil ettiðini araþtýrmalar ortaya
koymaktadýr (bk. KARAÇAY-BALKARLAR).

Baþkýrtlar. Ural daðlarýnýn kuzey ve do-
ðu kýsýmlarý ile Ýdil nehri havzasýnýn kuzey
kesimindeki bozkýrlarda yaþarlar. Ahmet
Zeki Velidi Togan’a göre Baþkýrtlar’ýn aslý
Kýpçaklar’a dayanmaktadýr. Ruslar’ýn 1552’-
de Kazan’ý, 1556’da Astarhan’ý iþgali ne-
ticesinde 1557’de Ruslar’ýn hâkimiyetine
girmiþlerdir. 1917 Bolþevik Ýhtilâli’nden son-
ra Rusya egemenliði altýnda yaþayan Baþ-
kýrtlar Ahmet Zeki Velidi (Togan) lidirliðin-
de “Küçük Baþkýrdistan” kurma faaliyet-
lerine giriþmiþlerdir. Ahmet Zeki Velidi bu-
nun için baþta Bolþevikler’e karþý müca-
dele eden çarlýk taraftarlarýnýn lideri Ge-
neral Kolçak ve Kazak millî hareketi Alaþ
Orda ile iþ birliði yapmýþ, Kolçak’ýn yenile-
rek Sibirya’ya kaçmasý üzerine bu defa
Lenin ve Stalin’le iþ birliðini denemiþtir.
Fakat Stalin, Tatar-Baþkýrt Sovyet Cum-
huriyeti’ni ilân etmiþ ve Zeki Velidi’yi az-
letmiþ, Zeki Velidi Türkistan dolaylarýna
kaçmak zorunda kalmýþtýr. Bolþevikler,
Tatar-Baþkýrt Sovyet Cumhuriyeti yerine
23 Mart 1919’da Baþkýrdistan, 1920’de
Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist cum-
huriyetlerini ilân ettirmiþlerdir. Baþkýrt-
lar’ýn 1989’da Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetleri Birliði ülkelerindeki toplam nüfu-
su 1.449.157 kiþi idi. Rusya Federasyonu’n-
da 2002 yýlýnda yapýlan nüfus sayýmýna gö-
re nüfuslarý 1.673.389’a yükselmiþtir. Ken-
di cumhuriyetlerinde yaþayanlarýn sayýsý
1.221.302, bunlar arasýnda ana dili ola-
rak Baþkýrtça’yý iþaret edenler 1.135.714
kiþidir. Baþkýrdistan Cumhuriyeti’nin nü-
fusu 4.104.336’dýr; bunlarýn 1.490.715’i
Rus, 990.702’si Tatar’dýr. Kendi cumhuri-
yetlerinde azýnlýk durumunda kalan Baþ-
kýrtlar cumhuriyetleri dýþýnda çeþitli þe-
hirlerde yaþamaktadýr. Ayrýca Kazakistan
(1989’da 41.847), Kýrgýzistan (1100), Öz-
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da bulunan bir Türk topluluðudur (bk. KA-
ZAKÝSTAN; KAZAKLAR).

Kýrgýzlar. En eski Türk kabilelerinden
biridir. Kýrgýz adý ilk defa Çin kaynaklarýn-
da milâttan önce 201’de Kýrk-hun (Tszyan-
kun) þeklinde geçmektedir. Kýrgýzlar Gü-
ney Sibirya’nýn Yenisey bölgesinde, Tür-
kistan’ýn doðusunda, Tanrý ve Pamir dað-
larý eteklerinde yaþamýþtýr. XVIII. yüzyýlýn
baþlarýnda Yenisey’den ayrýlarak bugün-
kü vatanlarýna gelmiþlerdir (bk. KIRGIZÝS-
TAN).

Kýrýmçaklar. Ýbrânî inancýna sahip bir
Türk topluluðu olup Türkçe konuþurlar.
Kendilerini yahudi ya da Srel (Ýsrâil) ço-
cuklarý diye adlandýrýrlar. 1926’da Kýrým
yahudisi olarak 6383 kiþi, 1959’dan itiba-
ren Kýrýmçak olarak 1480, 1970’te 1790,
1979’da 3000, 1989’da 1418 kiþi idiler.
2002’de Rusya Federasyonu’nda 157,
1989’da Özbekistan’da 173 kiþi yaþýyordu.

Kumandinler. Kumandivandý, Kuvantý,
Kuvandýg, Kuvandýh gibi isimlerle de aný-
lýrlar. Altay Özerk Cumhuriyeti’nde yaþa-
yan Türk halklarýndan biridir. Dilleri Al-
tayca’ya yakýndýr; bazý Türkologlar ise Ha-
kasça’nýn alt grubuna ya da Uygur-Oðuz
grubuna girdiðini belirtmektedir. 1897’-
de 4092 kiþi, 1926’da 6334 kiþi olarak gös-
terilmiþ, 2002 yýlýna kadar olan nüfus sa-
yýmlarýnda kendilerine yer verilmemiþtir.
2002’de 3114 kiþi olduklarý resmî kayýtlara
geçmiþtir. Altay bölgesi, Altay Özerk Cum-
huriyeti ve Kemerov bölgesinde yaþamak-
tadýrlar. Fonetik bakýmdan dilleri Þorca’-
ya ve kýsmen Hakasça’ya yakýndýr. Orta ku-
þakla yaþlý kuþak dillerini konuþabilmek-
tedir; gençler arasýnda ise Rusça yaygýn-
dýr. 1933’te Kumandin Alfabesi isimli bir
kitap neþredilmiþ, 1990 yýlýna kadar okul-
larda Rusça eðitim yapýlmýþtýr.

Kumuklar. Kuzey Kafkasya bölgesinde-
ki en kalabalýk Türk nüfusunu teþkil eder-
ler. Büyük çoðunluðu Rusya Federasyo-
nu’na baðlý Daðýstan, Kuzey Osetya ve Çe-
çenistan özerk cumhuriyetlerinde yaþa-
maktadýr (bk. KUMUKLAR).

Nagaybekler. I. Petro zamanýnda Orto-
doksluða geçen bir Tatar grubudur. 1926’-
da yapýlan nüfus sayýmýnda ilk defa kay-
dedilmiþ (11.219), daha sonraki nüfus sa-
yýmlarýnda (1939, 1959, 1970, 1989) Tatar
olarak yazýlmýþ, 2002’de ise yeniden Na-
gaybek adýyla (9600 kiþi) kaydedilmiþler-
dir. % 90’ý Rusya Federasyonu’nun Çelya-
binsk bölgesinin Nagaybak ve Çabarkul il-
çelerinde yaþar.

Nogaylar. Karadeniz’den Aral gölüne
kadar uzanan bozkýrlarda yaþamýþlardýr.
Ýsimleri ilk defa 1479 tarihli bir Rus bel-
gesinde geçmekte ve bu ismi Cuci’nin to-
runu Nogay’dan aldýklarý bilinmektedir. Da-
ðýstan’ýn kuzey kýsýmlarýnda bilhassa Te-
rek havzasýnda yaþayanlarýna Ak Nogay-
lar denir. Nogaylar’a Rusya Ýmparatorlu-
ðu ve Rusya Federasyonu’nda yapýlan bü-
tün nüfus sayýmlarýnda ayrý bir Türk gru-
bu olarak yer verilmiþtir. 1875’te sayýlarý
95.056 kiþiydi. 2002’de 90.666 kiþi olduk-
larý belirtilmektedir. 1950 yýlýndan itiba-
ren Stavropol bölgesi ve Çeçen-Ýnguþ cum-
huriyetlerindeki Nogay okullarý, Nogayca
çýkan gazeteler kapatýlmýþ, Kýzýlyar’da ku-
rulan Nogay Öðretmen Okulu’nun faaliye-
tine 1957’de son verilmiþtir. 9 Ocak 1957’-
de Nogaylar’ýn yaþadýðý Nogay, Kýzýlyar ve
Tarumov ilçeleri Daðýstan’a, Þelkov ilçesi
Çeçen-Ýnguþ Cumhuriyeti’ne, Heftekum il-
çesi Stavropol bölgesine dahil edilmiþ, böy-
lece Nogay ilçesi dýþýnda azýnlýða düþmüþ-
lerdir. Günümüzde Nogay dili ve kültürü-
nün yaþatýlmasýnda bu ilçe önemli rol oy-
namaktadýr. Dilleri Kýpçak grubundadýr.
Sünnî müslüman olup % 90’ý ana dilini bil-
mektedir (bk. NOGAYLAR).

Özbekler. Batý Türkistan’ýn en kalaba-
lýk Türk topluluðudur ve % 85’i kendi cum-
huriyetlerinde yaþamaktadýr. 1897 nüfus
sayýmýnda Sart (968.655), Özbek (726.534),
Tarançi (56.469), Kâþgarlý (14.938) ve Türk
(440.412) olarak gösterilmiþ, 1939’daki sa-
yýmda 4.081.096 kiþi Özbek diye kaydedil-
miþtir. Özbekler’in Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetleri Birliði’ndeki nüfusu 1959’da
6.015.416, 1970’te 9.195.093, 1989’da
16.697.825 kiþiye yükselmiþtir. 2000’de
Özbekistan’da yapýlan nüfus sayýmýna gö-
re Özbekler’in sayýsý 18.959.577’dir. Öz-
bekistan dýþýnda en çok Afganistan’da bu-
lunurlar, sayýlarýnýn 2-3 milyon civarýnda
olduðu tahmin edilmektedir. Ayrýca Taci-
kistan’da 1.197.841 Özbek yaþamaktadýr.
Tacikistan’da 1992-1995 yýllarý arasýnda
yaþanan iç savaþ sebebiyle Özbekler’in ve
diðer Türk gruplarýnýn büyük bölümü ül-
keyi terketmiþtir. Bu iki ülke dýþýnda Ka-
zakistan (456.997), Kýrgýzistan (768.400),
Türkmenistan (317.033), Rusya Federas-
yonu (122.916), Ukrayna (12.353) ve diðer
eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli-
ði ülkelerinde de Özbekler bulunmaktadýr.
21 Ekim 1989’da Özbekistan Yüksek Mec-
lisi, Özbekçe’yi devlet dili olarak kabul et-
miþ ve 1993’te Latin alfabesine geçilmiþ-
tir. Ülke yirmi yýldan beri Ýslâm Kerimov
tarafýndan yönetilmektedir (bk. ÖZBEKÝS-
TAN; ÖZBEKLER).

likte arþiv belgelerinde Gagauz adýna rast-
lanmamaktadýr. Türkiye’de binlerce Ga-
gauz Türkü çalýþtýðý gibi Türk üniversite-
lerinde okuyan çok sayýda öðrenci bulun-
maktadýr. TÝKA aracýlýðýyla bölgede çeþit-
li kalkýnma projeleri yürütülmekte, sosyal
ve insanî yardýmlarla Gagauzlar desteklen-
mektedir. 1957’den beri Kiril harflerini kul-
lanan Gagauzlar 1993’te Latin harflerine
geçmiþtir (bk. GAGAUZLAR).

Hakaslar. Kendilerini eski dönemde Ta-
dar diye adlandýran Hakaslar’ýn Kýrgýz ve
Sagay kollarý vardýr. Bunlar Yenisey Kýr-
gýzlarý’ndan gelmektedir. Çin kaynaklarýn-
da bu Kýrgýz boyuna Heges denildiði için
aydýnlar kendi ülkelerine Hakas adýný ver-
miþlerdir. Yazý diline sahip olan Hakaslar’ýn
dil ve edebiyat enstitüleri mevcuttur. Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’nde-
ki nüfuslarý 1926’da 45.608 ve 1989’da
80.323 kiþi idi. Rusya Federasyonu’ndaki
nüfuslarý 2002’de 75.622 kiþi olarak tes-
bit edilmiþtir. Hakaslar’ýn büyük çoðunlu-
ðu 1991’de kurulan kendi cumhuriyetle-
rinde yaþamakla birlikte nüfusun ancak
% 12’sini (65.421), Ruslar ise % 80’ini oluþ-
turmaktadýr. Hakaslar ayrýca Krasnoyarsk
bölgesinde (4489), Tuva Cumhuriyeti’nde
(1219) ve Rusya Federasyonu’nun diðer
bölgelerinde bulunmaktadýr.

Karaçaylar. Kuzeydoðu Kafkasya’daki
Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti’nde ya-
þamaktadýrlar. Ayrýca Kuban nehri yakýn-
larýnda yoðun Karaçay nüfusu mevcuttur.
Menþe itibarý ile Kumanlar’dan geldikleri
ileri sürülmektedir. Karaçaylar’la Balkar-
lar ayný soya baðlanýp ayný dili konuþmak-
la birlikte ayrý cumhuriyetlerde yaþamak-
tadýr (bk. KARAÇAY-BALKARLAR).

Karaimler. Karaimler’in (Karaylar) sayý-
sý Sovyet istatistiklerinde 1926’da 8324
ve 1989’da 2602 kiþi gösterilmiþtir. 2002’-
de Rusya Federasyonu’nda 366 Karaim
yaþýyordu. Litvanya, Polonya ve Ukrayna’-
da bulunanlarýn sayýsý hakkýnda bilgi yok-
tur, ancak 1000-2000 arasýnda olduklarý
tahmin edilmektedir. Eskiden yazýlý ede-
biyatlarý da olan Karaylar’ýn bir kýsmý Ýs-
rail’de yaþamaktadýr ve Litvanya’da dinî
faaliyetlerini sürdürecek bir sinagoglarý
vardýr (bk. KARÂÎLÝK).

Karakalpaklar. Özbekistan’a baðlý Ka-
rakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde ya-
þamakta ve nüfuslarý sürekli artýþ göster-
mektedir (bk. KARAKALPAKLAR).

Kazaklar. Orta Asya’da Hazar denizin-
den Çin sýnýrýna kadar uzanan topraklar-
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gýz-Kýpçak grubuyla iliþkilerini ortaya koy-
muþtur.

Tofalar. Tofa adý V. yüzyýl Çin kaynak-
larýnda Toha þeklinde geçmekte olup Ye-
nisey bölgesinde yaþayan bir halk olarak
gösterilmektedir. Kendilerini Tofa, Topa,
Toha, Týva diye adlandýrýrlar. Eski dönem-
lerde Karagas da denilirdi. Bazý bilim
adamlarý nesillerinin Uygurlar’dan geldi-
ðini söylemektedir. Rusya Federasyonu’-
nun Sibirya Federal Bölgesi’nde Irkutsk
oblastýnýn Nijneudinsk ilçesinin Tofalar ve
Verhnegutar (Yukarý Gutar) köylerinde ya-
þamaktadýrlar. Sayýlarý 150 yýldýr 500-900
arasýnda deðiþmesine raðmen dilleri ve
kendileri yok olmamýþtýr. Nüfuslarý 2002’-
de 887 idi. Tofaca ve Tuvaca Türk dilinin
Sayan grubuna dahildir. Türk dilinin ar-
kaik özelliklerini taþýyan Tofaca’yý fonetik,
morfolojik ve söz varlýðý bakýmýndan Türk-
çe’nin ayrý bir kolu sayanlar da vardýr. 1989
yýlýna kadar yazýsýz bir dil olarak varlýðýný
muhafaza etmiþ, ayný yýl Kiril harflerin-
den bir alfabe ihdas edilerek ilkokul birin-
ci ve ikinci sýnýflar için Tofaca ders kitap-
larý hazýrlanmýþtýr. Nüfuslarýnýn azlýðý, dil-
lerinin yazýsýz olmasý, çevrelerinde yaþa-
yan Buryat, Rus, Tuva gibi halklarýn dille-
rinin nüfuzu neticesinde Tofaca’nýn söz
varlýðý gittikçe azalmaktadýr ve sadece ev-
lerde konuþularak varlýðýný sürdürmekte-
dir. 2002 yýlý nüfus sayýmýnda sadece on
dört kiþi Tofaca’yý serbestçe konuþabildi-
ðini ifade etmesine raðmen nüfusun %
43’ü ana dili olarak Tofaca’yý belirtmiþtir.

Tuvalar. XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
itibaren Moðolistan’ýn hâkimiyeti altýnda
bulunan Tuva daha sonra Çin hâkimiyeti-
ne geçmiþtir. Milliyetçi Tuva halký nüfusu-
nun azlýðýna raðmen 1911’de Çin’de Sun
Yat Sen liderliðinde yapýlan ihtilâli fýrsat
bilerek baðýmsýzlýðýný ilân etmiþse de bu
baðýmsýzlýk uzun sürmemiþ, üç yýl sonra
Rusya’nýn himayesini kabul etmek zorun-
da kalmýþtýr. Rusya’da 1921’de Tannu-Tu-
va Halk Cumhuriyeti ilân edilmiþtir. Sov-
yetler Birliði, II. Dünya Savaþý sýrasýnda ya-
rý baðýmsýz Tannu’yu -Tuva Devleti- iþgal
etmiþtir. Bu savaþ yýllarýnda Tuva’nýn nü-
fusu 70.000 civarýndaydý. Bunun 50.000’i-
ni Tuvalýlar, 16.000’ini Ruslar teþkil ediyor-
du. 1944 yýlýna kadar yarý baðýmsýz kalan
Tannu-Tuva Halk Cumhuriyeti 11 Ekim
1944’te Sovyetler Birliði’ne dahil edilerek
muhtar bölge statüsü verilmiþ, 10 Ekim
1961’de bu statü deðiþtirilerek Özerk Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyeti olmuþtur. 1991’-
den sonra Rusya Federasyonu içinde bir
cumhuriyet statüsü kazanmýþ ve 1993’-
te adý Týva olarak deðiþtirilmiþtir. Tuvalý-

lar’ýn nüfusu 1959’da 100.145 ve 2002’de
243.442 idi; 235.313’ü kendi cumhuri-
yetinde yaþamaktaydý. Rusya Federasyo-
nu’nda bulunan Türk halklarý arasýnda
kendi dilini % 99 oranýnda ana dili olarak
gösteren tek halktýr. Nüfuslarý az olmasý-
na raðmen millî benliklerini iyi korumuþ-
lardýr. 1930’da yazý dili Latin harfleri esa-
sýna göre düzenlenmiþti, 1941’de diðer
Türk lehçelerinde olduðu gibi Tuvaca için
de Kiril harfleri icat edilmiþtir. Zengin des-
tanlara sahip olan Tuva halkýnýn en meþ-
hur destaný Keser’dir ve 1963’te neþredil-
miþtir. Salçak Toka, Sovyet devri yazarla-
rýnýn en meþhurlarýndandýr. Tuvalýlar þa-
manistti, sonralarý aralarýna Moðolistan’ýn
etkisiyle Lamaizm de girmiþtir.

Tuvin-Todjinler (Tuga / Tuha). En eski
Türk halklarýndan biri olup konuþtuklarý
dil Tuvaca’nýn bir lehçesidir. Tuva Özerk
Cumhuriyeti’nin kuzeydoðudaki Tuva-Tod-
ja bölgesinde yaþarlar; bölge hayvan ve bit-
ki örtüsü bakýmýndan dünyanýn en zengin
yerlerinden biridir. Daðlýk kesimde yaþa-
dýklarýndan diðer halklardan tecrit edil-
miþ durumdadýrlar. Arkaik Türkçe yer ad-
larý açýsýndan zengin olan bölgede XIX ve
XX. yüzyýllarda yer altý ve yer üstü kaynak-
larý bulunmuþtur. Bölgeye Ruslar’ýn iskâný
neticesinde asimilasyon baþlamýþ ve halk
ana dilini unutmuþtur. 1931’de yapýlan nü-
fus sayýmýnda yerli halk 2115 kiþi idi; 2002
yýlýnda sayýlarý 4442 kiþiye çýkmýþtýr.

Türkmenler. Oðuzlar Ýslâmiyet’i kabul
ettikten sonra Türkmen adýyla anýlmaya
baþlanmýþtýr. Afganistan, Ýran, Irak, Suri-
ye gibi çeþitli devletlerin egemenliði altýn-
da yaþayan Türkmenler’in sayýsý bugün
baðýmsýz bir ülke olan Türkmenistan’da
yaþayanlardan daha fazladýr (bk. TÜRK-
MENÝSTAN; TÜRKMENLER).

Uygurlar. Doðu Türkistan’da zengin bir
tarihe ve köklü bir kültüre sahiptirler. Gü-
nümüzde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sin-
can-Uygur Özerk Bölgesi (14-15 milyon),
Kazakistan (224.713), Kýrgýzistan (48.500),
Özbekistan (19.526), Türkmenistan’da
(1989’da 1328) ve Rusya Federasyonu’n-
da (2862), Suudi Arabistan, Türkiye, Ame-
rika ve Avrupa ülkelerinde (15-20.000) bu-
lunmaktadýrlar (bk. UYGURLAR).

Yakutlar (Sahalar, Saha ve Uranhay Saha-
lar). Kuzeydoðu Sibirya’da Yakut Cumhuri-
yeti’nde yaþamaktadýrlar. 1926’da 240.709
kiþi olan nüfuslarý 2002’de 443.852’ye ulaþ-
mýþtýr (bk. YAKUTLAR).
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Þorlar. Kemerov bölgesinde Altay ve Ha-
kas özerk cumhuriyetlerinde yaþamakta-
dýrlar. 1959’da 15.274 ve 2002’de 13.975
kiþi olduklarý tesbit edilmiþtir, sayýlarý gi-
derek azalmaktadýr. Adlarý literatürde Kuz-
nets Tatarlarý, Çernevi Tatarlarý, Mrastý ve
Kondomtsý ve Mrasski olarak da geçmek-
tedir. Þor dilinin Türkçe’nin Uygur-Oðuz
grubunun Hakas alt grubuna dahil oldu-
ðu kabul edilmektedir. Hakasça, Çulýmca
ve Altayca’nýn kuzey lehçesi Þorca’ya ya-
kýndýr. Þorlar’ýn % 70’i 1926’dan 1939’a ka-
dar Daðlýk Þor Millî Bölgesi’nde yaþýyordu.

Tatarlar. 2002 yýlý nüfus sayýmý sonuç-
larýna göre Rusya Federasyonu’nda Ta-
tarlar, Ruslar’dan sonra ikinci büyük etnik
grubu teþkil etmekteydi (5.554.601). An-
cak Tatarlar baþta Ýdil-Ural bölgesi olmak
üzere federasyonun her tarafýnda daðý-
nýk halde yaþadýklarýndan 3.779.265 kiþi-
lik Tataristan nüfusunun ancak % 45 ka-
darýný (2.000.116 kiþi) meydana getirmek-
tedir. Tatarlar, Rusya Federasyonu’nda ya-
þayan Türk halklarý arasýnda demografik
bakýmdan en karmaþýk grubu oluþturmak-
tadýr. Baþta Azerbaycan (30.000), Bela-
rusya (10.146), Kazakistan (249.229), Kýr-
gýzistan (31.400), Özbekistan (324.080),
Türkmenistan (35.200), Ukrayna (73.304),
Tacikistan (19.200) gibi eski Sovyet cum-
huriyetlerinde 1 milyon civarýnda Tatar ya-
þamaktadýr ve dünyadaki toplam Tatar
nüfusu 6,5-7 milyondur. Sibirya Tatarlarý
(9611 kiþi) ve Astarhan Tatarlarý (2003 ki-
þi), çarlýk döneminde misyonerlerin bas-
kýsý sonucu ya da kendi istekleriyle Hýris-
tiyanlýða geçen ve büyük çoðunluðu ha-
len Tataristan’da yaþayan Kreþin Tatarlarý
(24.668 kiþi), Çelyabinsk bölgesinde yaþa-
yan Nagaybekler de (9600 kiþi) kendilerini
ayrý bir etnik grup olarak kaydettirmiþ-
lerdir. Sovyetler Birliði döneminde yapý-
lan nüfus sayýmlarýnda ise kendilerini Ta-
tar olarak yazdýrýyorlardý. Tatarlar, 365 yýl
(1552-1917) baþka bir devletin egemenli-
ði altýnda yaþamalarýna raðmen milliyet-
lerini, dillerini ve dinlerini korumuþlardýr.
Bilim adamlarý Tatarlar’ýn millî kimlikle-
rini korumasýnda Ýslâm dininin etkisinin
büyük olduðunu belirtmektedir (bk. TA-
TARÝSTAN; TATARLAR).

Teleütler (Tele-ut, Tele-et). Altay Özerk
Cumhuriyeti’nin Þebalin bölgesinde Se-
ma nehrinin kýyýsýnda ve Altay bölgesinin
Çumiþ ilçesindeki Büyük ve Küçük Baçat
nehirlerinin kenarýnda yaþamaktadýrlar.
Eski dönemlerde Türkleþmiþ bir Moðol
boyu olduklarý ileri sürülmekteydi. Fakat
Türkolog N. Baskakov, Teleüt dilinin Kýr-
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lak-kýþlak hayatý bu yanýlgýnýn baþta gelen
sebebi olsa gerektir. Türk kültürü göçe-
beliðin deðil bozkýr kültürünün özellikleri-
ni taþýmaktadýr. Türkler’de sistemli bir be-
sicilik, inançta gök tanrýcýlýk, ailede adalet,
mâzide tarihîlik, ahlâkta alplik gibi özel-
likler varken göçebelerde daha çok asa-
lak ekonomi, çok tanrýcýlýk veya totemci-
lik, aile çevresini aþmayan bir hâkimiyet
anlayýþý (aþiret devleti) ve tarihsizlik görün-
mektedir. Ayrýca Türk maddî kültüründe
temel teþkil eden at ve demir de göçebe-
likte yoktur. Bozkýrlarda doðup geliþen boz-
kýr kültürünün sahipleri savaþçý insanlar
olan çoban Ural-Altay kavimleridir. At bun-
lar tarafýndan ehlîleþtirilmiþ, demir bun-
lar tarafýndan iþlenmiþtir. Bozkýr kültürü-
nün Türkler’e mahsus olduðu son Andro-
novo kazýlarýndan da anlaþýlmýþtýr. Türk
soyundan gelen savaþçý Andronovo insa-
nýnýn kültüründe esas rolü oynayan at ve
demirin büyükbaþ hayvan yetiþtiren yer-
leþik (köylü) kültüründe (Ýndogermenler’-
de vb.), devþirmecilik ve avcýlýkla meþgul
göçebe kültüründe (Moðollar’da, çöl kavim-
lerinde) önemli yer tutmamasý proto Türk-
ler’in bozkýr kültürünün gerçek sahibi ve
yayýcýsý olduðunu göstermektedir.

W. Koppers, atýn ehlîleþtirilmesi ve at-
lý-çoban kültürün ortaya konmasýnýn ilk
Türkler’e baðlanabileceðini, bu baþarýnýn
kavimlerin ve diðer kültürlerin geliþmesin-
de önemli sonuçlar verdiðini, F. Flor, atýn
binek hayvaný olarak kullanýlmasýnýn dün-
ya tarihinde çok önemli ve tarýmcý hayvan-
cýlýðýn çok üstünde bir kültür merhalesi
teþkil ettiðini belirterek atýn Türkler ta-
rafýndan ehlîleþtirilerek insanlýðýn hizme-
tine sokulduðunu, W. Schmidt de Türk-
ler’in ata binen ilk insanlar olduðunu kay-
deder. At en eski çaðlardan beri Türkler’in
siyasal, ekonomik, sosyal ve dinî hayatýn-
da önemli rol oynamýþtýr. Türkler sürüler
halinde yetiþtirdikleri atýn etini yer, onu
kurban olarak sunar ve özellikle savaþ at-
larýndan binlercesini yabancý ülkelere sa-
tarlardý. Çin belgelerine göre Hunlar’dan
önceki Çin’in kuzey kavimleri atla muha-
rebe usullerini bilmiyorlardý; Çinliler de atý
yalnýz savaþ arabalarýnda kullanýyorlardý.
Okçu Hun savaþçýsý küçük yaþta eðitiliyor,
büyüdüðü zaman mükemmel bir atlý mu-
harip oluyordu (Ligeti, s. 37, 40). Hunlar
at üstünde yer içer, alýþveriþ yapar, konu-
þur ve uyurlardý. At baþka kavimleri yal-
nýz sýrtýnda taþýdýðý halde Hunlar at üstün-
de ikamet ederdi. VII-X. yüzyýl Bizans kay-
naklarýnda Türkler’in sanki at üstünde doð-
duklarý ve yerde yürümesini bilmedikleri
kaydedilmektedir.

Eski Türk kültürünün dünya tarihinde
iki önemli etkisinin bulunduðu tesbit edil-
miþtir. Bunlardan biri besiciliði geliþtir-
mek ve yaymak suretiyle ekonomik, di-
ðeri yüksek teþkilâtçýlýk yoluyla sosyal et-
kidir. Ýnsanlarýn henüz teknik bilgiye sa-
hip olmadýklarý devirlerde, yaþayabilmek
için coðrafî þartlara uymak zorunda ka-
lan kitlelerden kendilerini topraða baðla-
yan tarým bölgelerinde oturanlar ancak ça-
pa, tekerlek gibi küçük aletler icat etmek
ve ilkel barýnaklar yapmak suretiyle yer-
leþik kültürün temellerini atarken bozkýr-
da yaþayanlar yine coðrafî þartlar gereði
besiciliðe sarýlmýþlar, böylece kendi kül-
türlerini oluþturmaya giriþmiþlerdir. Yer-
leþik insan, elindeki küçük arazinin saðla-
dýðý imkânlarla sýnýrlý kalmak mecburiye-
ti karþýsýnda bir nevi tevekküle baðlanýr-
ken bozkýrlý, sürülerin karnýný doyurmak
için yeni yeni otlaklar peþinde iklimden ik-
lime koþtuðundan dünyayý kendisine dar
gören bir tip haline gelmiþtir. Yerleþik in-
san, bir ailenin sýnýrlý menfaatleri dýþýnda
herhangi bir hak davasý gütmeye ve da-
ha geniþ bir cemiyet yapýsýnýn gereklerini
düþünmeye ihtiyaç duymazken bozkýrlý ka-
labalýk sürüleri türlü manevralarla kýþýn
birbirinden uzak yerlere götürmek, otlak-
larý ve suyu silâhla muhafaza etmek, hay-
vanlarý yaylak ve kýþlaklarda barýndýrmak,
diðer sürü sahipleriyle anlaþmalar yapmak
ve aralarýndaki anlaþmazlýklarýn çözümü
için bir hakem heyeti tesis etmek, buna
meþruiyet kazandýrmak gibi hukukî yol-
lar aramak zorunda kalmýþtýr. Böylece boz-
kýrlý, çobanlýðýn geliþtirdiði sevk ve idare
kabiliyetini, emretme ve itaat alýþkanlýðý-
ný hayvan sürülerinden insan kitlelerine
intikal ettirme ve baþka bir dünya görü-
þü elde etme þansýna eriþmiþtir. Bozkýrlý
unsurlar, zamanla yerli çiftçi-köylü üze-
rinde hâkim duruma geçerek idarî-askerî
teþkilât kurmuþlardýr.

Türkler demir madeni sayesinde çiftçi-
köylü üzerinde kolayca siyasî hâkimiyet ku-
rabilmiþlerdir. Demir çaðý bu madenden
çok sayýda alet ve silâh yapýlmasý ile baþ-
lamýþtýr. Ýnsanlýk tarihinde bir çaðýn açýl-
masýna baþlangýç teþkil edebilecek mik-
tarda demir madeninin varlýðý eski Türk
yurdunda farkedilmiþ ve iþlenmeye geçil-
miþtir. Demir iþleyiciliðinin Orta Asya’da-
ki kesin tarihi bilinmiyorsa da bunun mi-
lâttan önce II. binyýlýn baþlarýna rastlama-
sý gerekir. Daha o asýrlarda Türkler’in ge-
niþ sahalara hükmedebilmesi, sürat ba-
kýmýndan atýn saðladýðý üstünlük yanýnda
vurucu silâh olarak demir aletlerin onlar
tarafýndan kullanýlmýþ olmasý ile açýklana-
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ÿÝsmail Türkoðlu

II. KÜLTÜR ve MEDENÝYET

1. Genel. Ýslâm Öncesi Türk Kültür ve
Medeniyeti. Orta Asya’da yapýlan arkeolo-
jik araþtýrmalara göre Türk tarihi milât-
tan önce 2750 yýllarýna kadar geri gitmek-
tedir. Ýslâm öncesi Türk kültürü göçebe-
lik kültürüyle karýþtýrýlmýþtýr. Türkler’in eko-
nomisinin hayvancýlýða dayanmasý, yay-

TÜRK


