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luluðunu Kurikanlar’la özdeþleþtirmekte-
dir. Çin kaynaklarýnda görülen Ku-li-kan
ve Orhon yazýtlarýndaki Kurikanlar Yakut-
lar’ýn atalarý kabul edilmektedir. Yine bun-
lar tarihte Uranhay-Sakalar (Orman Sakala-
rý) olarak da tanýnmýþtýr. Baykal gölü çev-
resinde yaþayan Kurikanlar’ýn kuzeye gi-
diþi bu dönemlerde baþlamýþ, XIII. yüz-
yýlda Cengiz Han döneminden itibaren da-
ha da yoðunlaþmýþtýr. 1215-1216 yýllarýn-
da Cengiz Han, Boragul Noyon’u Moðol-
lar’a direnen Tumatlar üzerine gönderdi ve
Moðol baskýsýndan kurtulmak isteyen ka-
bileler kuzeye çekildi.

Sahalar’ýn tarihî rivayetlerine göre ya-
pýlan göçlerden sonra Omogoy, Elley ve
Uluu Koro adlý üç ana grup bir topluluk
oluþturdu. XVIII. yüzyýla ait kayýtlara göre
Sahalar, Baday Toyon’un liderliðinde Bay-
kal bölgesinden Yakutistan’a geldiklerini
kabul ederler. XVI. yüzyýlda bölgeye gü-
neyden yeni bir nüfus hareketi gerçekleþ-
ti. Atla gömme geleneðini temsil eden top-
luluklar Saha kültürüne son þeklini verdi.
Bu geliþmelerden hareketle, Baykal gölü
civarýndan göç ederek tedrîcen Lena bo-
yuna yerleþen Yakutlar’ýn Doðu Sibir’in en
eski kavimlerini teþkil ettiði ileri sürülür.
Yakutlar’ýn dili diðer Türk lehçelerinden
epeyce farklý olduðundan onlarýn ana Türk
kitlesinden çok erken ayrýldýðý ve Sibir’in
diðer unsurlarýyla karýþarak bir Yakut kav-
mi meydana getirdiði kaydedilmektedir.
Yakutlar eski Türk yurdundan hayvanla-
rýyla (at, sýðýr) birlikte geldikleri için Si-
bir’in þiddetli iklim þartlarýna bakmadan
ehlî hayvan beslemeyi sürdürdüler. Böyle-
ce Sibir’in kuzeyindeki diðer kavimlerden
farklý bir ekonomik hayat kurdular.

Yakutlar, hemen hemen bütün Lena hav-
zasý boyunca yarý uruðlar (küçük kabileler)
halinde yaþýyordu. Bu uruðlara Yakutça’da
“con” deniliyor ve her conun baþýnda ken-
di beyleri (toyon) bulunuyordu. Toyon / to-
yun eski bir Türkçe lakaptýr, Avarlar ve Ha-
zarlar tarafýndan da kullanýlmýþtýr; bunun
Hazarlar vasýtasýyla Rusça’ya geçtiði ve
XVII. yüzyýla kadar geldiði bilinmektedir.
Ruslar’ýn Sibir’e girmesi esnasýnda Yakut-
lar’ýn bir kýsmýnýn Tigin adlý bir toyonun ida-
resinde yaþadýðý rivayet edilir; tigin / tegin
adý da Türkler’de bilinen adlardan olup
“prens” mânasýna gelir. Bütün Yakutlar’ýn
baþýndaki idareciye ulu toyon denir. Yakut-
lar’ýn en kuvvetli uruðu Lena nehrinin sol
kýyýsýnda yerleþen Namaslar’dý. Bunlarýn
güneyinde Kangalaslar, Lena’nýn sað tara-
fýnda çok kalabalýk Menginler vardý. Aldan’a
dökülen Tanda boyunda Borogonlar, daha
doðuda Baturustlar, Batulinler gibi Yakut

uruðlarý bulunuyordu. Ruslar dýþ pazarlar-
da büyük revaç gören kürk ticaretini ta-
mamen ellerine geçirmek amacýyla Sibir
bölgesine doðru ilerlemeye baþladýlar. 25
Eylül 1632’de Lena nehrinin orta kesimin-
de Lena Kalesi’ni (günümüzde Yakutsk þeh-
rine 70 km. mesafede) kurdular. Yakutlar
üzerindeki Rus hâkimiyetinin ilk adýmý böy-
lece atýlmýþ oldu. Ruslar gruplar halinde
buraya geliyor ve çeþitli yerlerden Yakutlar
arasýna girerek kürk topluyorlardý. Man-
gazay’dan (Mangazeya) gönderilen bir Rus
(Kazak) müfrezesi 1633 ilkbaharýnda Ya-
kutsk þehrinden yollanan bir baþka Rus
grubu ile karþýlaþtý. Rus Kazaklarý veya “iþ
adamlarý” bazan da kendileri için kürk te-
min etmek maksadýyla Yakutlar’ýn içine
giriyorlardý. Böylece Yakut ülkesi baþtan
baþa Rus yaðmasýna uðradý.

1633’te Yakutlar, Ruslar’a karþý durma-
ya çalýþýp birkaç Rus Kazaký’ný öldürdüler.
1634’te bazý Yakut uruðlarý ayaklandý; fa-
kat ayaklanma Yakutsk þehrindeki Kazak
atamaný Ývan Galkin tarafýndan þiddetle
bastýrýldý. Ýkinci büyük ayaklanma 1636-
1637 yýllarýnda gerçekleþti, bu hareket de
ayný âkýbete uðradý. Rus Kazaklarý sayýca
fazla olmamasýna raðmen ateþli silâhlarla
Yakutlar arasýnda dehþet saçýyor ve bir-
kaç bin kiþilik Yakut kalabalýðýný kolayca
daðýtýyorlardý. Bir Kazak atamaný 1637’-
de Aldan nehri boyunca çýkarak 1638’de
Butal’ski Ostrog’u kurunca Yakutlar’ýn esas
yurtlarý da Rus kontrolü altýna girmiþ oldu.
1639 sonunda Aldan Yakutlarý, Tunguz-
lar’la birlikte Ruslar’a karþý ayaklanmaya
kalkýþtýlar, fakat yine baþarý elde edeme-
diler. 1641’de Moskova tarafýndan Yakutsk
þehrine tayin edilen Voyvoda Petr Golovin’in
gelmesiyle Yakut yurdunun Rus idaresi ta-
rafýndan sistemli bir þekilde sömürgeye dö-
nüþtürülmesi tamamlanmýþ oldu.

1638’de Yakutsk kazasý teþkil edilerek
Sibirya departmanýna baðlandý. 1640-1641
yýllarýnda otuz dört ilçe kuruldu. Yakutsk
1775’te Saha eyaletine, 1784’te Irkutsk
bölge yönetimine baðlý Saha iline dönüþ-
türüldü ve Uzakdoðu topraklarýnýn keþfi-
ne yönelik Rus seferlerinde bir üs haline
geldi. Dolayýsýyla Lena havzasý Rus Ýmpa-
ratorluðu için önemli bir yerdi. Saha top-
raklarý hükümdara ait kabul edildi ve Voy-
vodalýk yönetimi sürdürüldü. Halkýn ana
kütlesi “yasak” adý verilen vergi düzeni için-
de kaydedildi. Yasak vergisi olarak 1641’-
de 8724 samur, 2142 tilki, 1701’de 12.720
samur, 6818 tilki toplandý. XVIII. yüzyýlda
Sibirya’dan getirilen kürklerden elde edi-
len gelir hazine gelirlerinin üçte birini oluþ-
turmaktaydý. Rus Çarý I. Petro, 1 Eylül
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Sibirya’nýn doðusunda yaþayan
Türk kökenli bir boy.
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Türkler’in en eski boylarýndan biri olup
kendilerine Saha adýný vermektedirler. XVII.
yüzyýldan beri Rus ve Avrupa literatürün-
de Yakutlar diye anýlmakta, dolayýsýyla on-
larýn yaþadýðý bölgeye Yakutistan (Yakutya)
denilmektedir. Ruslar’ýn Sahalar için kul-
landýðý Yakut adý Tunguzlar’ýn onlara ver-
diði Yako adýnýn +t ekiyle yapýlmýþ çoðul
halidir. Günümüzde burasý Rusya Fede-
rasyonu içinde özerk bir cumhuriyettir. Ya-
kutistan’dan baþka Taymýr, Evenki, Maga-
dan, Sahalin ve bunlarýn yöresinde de Ya-
kutlar yaþamaktadýr. Ayrýca Yakutlar’a bað-
lý Dolgan adlý bir topluluk vardýr. Kuzey Ya-
kutlarý ile Güney Yakutlarý arasýnda kültü-
rel farklýlýklar bulunmakta, kuzeydekiler
daha çok avcý balýkçý bir hayat sürdürür-
ken güneydekiler Tunguz ve Yukagirler’le
benzer kültür özellikleri taþýmaktadýr.

Arkeolojik araþtýrmalara göre Yakut ül-
kesinde ilk insan izleri erken taþ devrine
kadar gider. Buzul çaðýnýn hemen sonra-
sýnda ýrmak boylarýnda ilk yerleþme yer-
leri görülür. Lena havzasýnda yarý göçebe
hayatý süren balýkçý ve avcý gruplar yaþa-
mýþtýr. Geyik avýný yansýtan kaya resimleri-
nin mevcudiyeti bunu kanýtlar. Maden dev-
riyle birlikte Baykal çevresine has mezar-
lar bu bölgede yaygýnlaþýr. VI. yüzyýlda Türk
kökenli ve Proto-Moðol kabileler bölgeye
gelmeye baþladýlar. Sahalar kalýcý konut ya-
pýmýný, atlý hayvancý kültürünü, hayvan be-
siciliðini, demirciliði, çömlekçiliði ve kuyum-
culuðu bölgeye getirdiler; böylece ekono-
mik hayat geliþti. Bazý araþtýrmacýlar Ýs-
lâm kaynaklarýnda geçen Furi / Kuri top-
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1991’de doðrudan baþkanlýk seçimi yapýl-
dý ve M. Y. Nikolavyev ilk cumhurbaþkaný
seçildi, devletin adý Saha Cumhuriyeti ola-
rak deðiþtirildi. Saha Cumhuriyeti anaya-
sasý 27 Nisan 1992’de yürürlüðe girdi. Hü-
kümet cumhurbaþkaný ve onun yardýmcý-
larýndan oluþmaktadýr. Halen Saha Cum-
huriyeti’ndeki on dört bakanlýktan on iki-
si Saha Türkleri’nin yönetimindedir. Ülke-
nin parlamentosu (il tümen) 200 kiþiden
meydana gelir; bunlarýn % 83’ü Saha asýl-
lýdýr. Cumhuriyetin sembolü beyaz turna-
dýr. Ülkede Yakutsk, Aldan, Verhoyansk,
Mirnýy, Olyokminsk adlý eyaletlerin (oblas)
dýþýnda otuz iki “rayon” vardýr. Resmî dil
Sahaca ve Rusça’dýr. Yakutlar’ýn ana Türk
kütlesiyle baðlarý eski devirlerde koptuðun-
dan Saha Türkçesi, Türkiye Türkçesi’nden
ve diðer Türk lehçelerinden çok uzaktýr (Ya-
kut dil ve edebiyatý için bk. TÜRK [Dil]).

Yakutlar’ýn % 95’i Yakutistan Cumhuri-
yeti sýnýrlarý içerisinde yaþamaktadýr. 1998
tahminlerine göre nüfusu 1.381.000 olan
Yakutistan’da nüfusun % 50,5’i Ruslar’-
dan, % 36,9’u Sahalar’dan oluþmaktadýr.
Geriye kalan yaklaþýk % 13’lük kýsým Uk-
raynalý, Kazak, Tatar ve Âzerîler’den mey-
dana gelmektedir. Nüfusun % 90’ý mer-
kezdeki bölgelerde Yakutsk ve Viluysk þe-
hirleri civarýnda yerleþmiþtir. Baþþehir Ya-
kutsk’un nüfusu 270.000’dir. Diðer önem-
li þehirleri Mirnýy, Aldan, Verhoyansk, Vi-
luysk, Lensk, Olyokminsk, Ort Kalým ve
Tommot’tur. 1990’lý yýllarýn baþýnda cum-
huriyette yeniden millî hareketler ortaya
çýktý. Ýlk hareket Saha Omuk hareketidir;
ardýndan Saha Keskile hareketi ortaya çýk-
tý. Glasnost ve perestroika ile birlikte Mos-
kova merkezli siyasî partiler kuruldu. Bun-
lardan Sosyal Demokrat Parti, Rusya’ya yö-
nelerek Rusya ile tam birlik oluþturmak
istemektedir. Bir diðer parti Cumhuriyet
Halk Partisi’dir. Bu partinin kurucusu Mos-
kova’da yaþamaktadýr ve faaliyetlerinde
merkeze baðlýdýr. Yakutistan Halk Partisi
baðýmsýz bir devlet kurmayý amaç edin-
miþtir. Partinin baþkaný genç bir Saha olan
I. Miroslav’dýr.

Piyasa ekonomisine geçmek için reform-
larýn yapýldýðý Yakutistan’da halkýn geçim
kaynaklarý arasýnda kürk avcýlýðý ve balýk-
çýlýðýn ayrý bir yeri vardýr. Ülkede bulunan
samur, kutup tilkisi, sincap, tilki ve nâdir
balýk çeþitleri av turizmi açýsýndan önem-
lidir. Yakutistan’da yine önemli yer altý zen-
ginlikleri vardýr. Ülkede elmas, altýn, gaz,
kömür, gümüþ ve bakýr çýkarýlmaktadýr.
Özellikle elmas Saha yurdunda çok önem-
li bir yere sahiptir. Bunlarýn en deðerlile-
rinden biri Moskova’da müzede bulunan

342,5 kýratlýk pýrlantadýr. Yakutistan’ýn he-
men her bölgesinden elmas elde edilmek-
tedir.
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Künyesi Ebû Halef ve Ebû Safvân þek-
linde de kaydedilir; annesi Münye bint
Gazvân’a nisbetle Ya‘lâ b. Münye adýyla da
bilinir. Ýslâm’a ilk girenlerden Utbe b. Gaz-
vân’ýn kýz kardeþi olan Münye’nin, Ya‘lâ’-

1720’de yayýmladýðý fermanla Hýristiyanlý-
ðý seçen Yakutlar’ý altý yýl için vergiden mu-
af tutacaðýný bildirdi.

Ruslar yerel halkýn gelenek ve görenek-
lerine dokunmadýlar. Moskova’nýn tâlima-
týyla mahkeme yerel yönetim ve vergi tah-
silâtý gibi iþleri oymaklarýn ileri gelenleri-
ne devretti. Hýristiyanlaþtýrma politikala-
rýnýn sonucunda 1736’da Yakut Spassk Ma-
nastýrý’na baðlý bir okul kuruldu. 1819’da
Yakutça kýsa bir akaid kitabý yayýmlandý.
Bu arada bölgeye gelen Ruslar özellikle Le-
na nehrinin orta kesimi boyunca sýralanan
þehirlere yerleþtiler. Yüzyýllar boyunca gö-
çebeliðe dayalý bir hayat sürdüren Saha-
lar XIX. yüzyýlda yerleþik düzene geçmeye
baþladýlar. 1917 yýlýna gelindiðinde Saha
eyaletinin nüfusu 264.000’in üzerindeydi
ve Sahalar’ýn oraný % 84 idi (% 9,5 Rus, %
6,5 Evenk, Even, Yukagir, Çukçi ve diðer
topluluklar). Irkutsk’tan gönderilen A. S.
Rýdzinski kumandasýndaki askerî birlik 1
Temmuz 1918’de Sovyet düzenini saðla-
dý. Çarýn generali Kolçak bölgeyi ele ge-
çirdiyse de 1920’de sosyalistler tekrar du-
ruma hâkim oldular. 27 Nisan 1922’de Sa-
ha Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ku-
ruldu; P. A. Oyunskiy ilk halk komiserleri
Sovyet’inin baþkaný oldu. Sovyet dönemin-
de Saha ülkesinde elmas, altýn, kömür ve
diðer madenlerin çýkarýlmasý ve iþletilmesi
için yatýrýmlar yapýldý. 1947’de açýlan Sa-
ha Bilim Araþtýrma Üssü, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birliði Bilimler Akademi-
si’nin Saha þubesine dönüþtürüldü. 1956’-
da Saha devlet üniversitesi açýldý.

1905 yýlýnda I. Rus Ýhtilâli’nin getirdiði
özgürlük ortamýnda Sahaca yayýnlar ya-
pýlmaya baþlandý. Yakut Millî Birliði adýyla
bir teþkilât kuruldu. Teþkilâtýn amacý Saha-
lar’ýn kendi kendilerini yönetmesini sað-
lamak, Rus Dumasý’na temsilci yollamak,
Rus yerleþimcilerin el koyduðu topraklarý
geri almaktý. Yakut Birliði 5 Þubat 1906’-
da Yakutya Eyalet Kongresi’ni topladý. Ya-
kutistan’da Sovyet hükümetinin “omog”
teþkilâtýnýn (geleneksel boy sistemi) ya-
þamasýna izin vermesi Saka kültürünün
devamý açýsýndan önemli bir geliþme oldu.
1917 Bolþevik Ýhtilâli’nden sonra Ruslar’a
karþý Saha milliyetçileri Saka Omuk ve Sa-
ha Aymak adlý iki teþkilât kurdular. Sov-
yet hükümeti bunlarý 5 Aðustos 1920’de
yasakladýysa da gizli faaliyetler 1928’e ka-
dar sürdü.

Sovyetler’in daðýlma sürecinde 27 Ey-
lül 1990’da Yakut Saha Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti Devlet Egemenlik Deklaras-
yonu ilân edildi. 1991 Ekiminde cumhur-
baþkanlýðý makamý teþkil edildi. 20 Aralýk


