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DORUDAN VE DOLAYLI OLARAK ÇNCEYE GEÇEN TÜRKÇE KELMELER ÜZERNE
Studies on Turkish Words Passing Directly or Indirectly into The Chinese
Alimcan NAYET*
Özet
Çincede dier dillerden alnan binlerce alnt kelime bulunmaktadr. Çinli dilcilerden
Liu Zhengyan, Gao Mingkai, Mai Yongqian, Shi Youwei muhtelif dillerden Çince'ye giren
10.000 kelime (ayni kelimenin deiik ekilleriyle birlikte) tesbit etmi ve bunlar bir sözlük
halinde 1984'te Shanghai Sözlük Neriyat’nca baslan HANYU WAILAICI CIDIAN
"Çincedeki Alntlar Sözlüü" (A Dictionary of Loan Words and Hybrid Words in Chinese)
adl kitapta vermitir. Bu kelimeler arasnda tarihin çeitli dönemlerinde Türkçe ve Türkçenin
çeitli lehçelerinden dorudan ve dolayl olarak Çinceye geçen yüzlerce Türkçe kökenli
kelime vardr. Bu kelimelerin bir ksm belirli dönemlerde deiik nedenlerle Çince’ye
geçmi, ama fazla kullanlmamtr. Bir ksm kelimeler ise bugünkü Çincede de youn olarak
kullanlmaktadr. Biz bu yazda söz konusu kitaptan tespit ettiimiz Türkçe kökenli kelimeleri
tasnife tabi tutarak gerekli açklamalaryla birlikte bir liste halinde vermeye çaltk.
Anahtar Kelimeler: Alnt, Çince, Dolayl, Türkçe.
Abstract
There were thousands loan-words in Chinese. Chinese linguist Liu Zhengyan, Gao
Mingkai, Mai Yongqian, Shi Youwei determined 10 thousands loan-words in Chinese and
published them in “A Dictionary Of Loan Words and Hybrid Words in Chinese” in 1984. We
have determined a great many loan-words from Turkish and Turkic dialect by directly and
indirectly in this dictionary and classified and listed them in this article.
Key Words: Loan, Chinese, indirectly, Turkish

Çince kelime hazinesi bakmndan dünyann zengin dillerinden biri saylr. Çincenin bu zenginlii
onun kelime türetmedeki kendine has özelliinin yan sra deiik dillerden hiç çekinmeden kelime
almasna da baldr. Bugün Çince zengin kelime hazinesiyle bata Türkçe olmak üzere Japon, Kore,
Mançu, Mool, Tibet gibi komu ülke dillerine binlerce kelime veren dil konumuna geldiyse, bu, tarih
boyunca Türkçe, Moolca, Mançuca, Japonca, Tibetçe, ngilizce, Franszca, Rusça, Sanskritçe, Farsça,
Arapça, branice ve Malayca gibi çeitli dillerden ald binlerce kelime sayesinde olmutur. Ancak
Çincenin yabanc dillerden alnt yapmadaki özellii ve telaffuzunun diakronik (artzamanl) ve sinkronik
(ezamanl) olarak deiken olma özelliinden dolay alntlarn pek çou tannmaz hale gelmitir. Buna
ramen Liu Zhengyan, Gao Mingkai, Mai Yongqian, Shi Youwei gibi Çinli dilciler muhtelif dillerden
Çinceye giren 10.000 kelime (ayni kelimenin deiik ekilleriyle birlikte) tesbit etmi ve bunlar bir
sözlük halinde 1984'te Shanghai Sözlük Neriyat’nca baslan HANYU WAILAICI CIDIAN "Çincedeki
Alntlar Sözlüü" ( A Dictionary of Loan Words and Hybrid Words in Chinese) adl kitapta vermitir.
Biz bu yazda sadece dorudan ve dolayl olarak Çinceye geçen Türkçe kelimeler üzerinde durduk. Söz
konusu sözlükte tarihin çeitli dönemlerinde Türkçe ve Türkçenin çeitli lehçelerinden dorudan Çinceye
geçen kelimelerin yan sra dier diller araclyla geçen kelimeler de bulunmaktadr. Türkçe kaynakl
gösterilen kelimelerin bir ksmn Arapça ve Farsça kökenli kelimeler tekil etmektedir. Moolca,
Tibetçe, Ktanca, Rusça, ngilizce kaynakl gösterilen kelimelerin bir ksmn da Türkçe kelimeler tekil
etmektedir. Biz sözlükte dank halde bulunan Türkçe kelimeleri büyük bir özenle tespit etmeye çaltk.
Tespit edilen kelimeleri tasnife tabi tuttuktan sonra, gerekli açklamalaryla birlikte liste halinde verdik.
Kelimelerin sözlükteki orijinal ekillerini mümkün olduunca aynen vermeye çaltk. Ancak baz özel
iaretleri bilgisayar ortamnda yazmak kolay olmadndan, bu tür iaretlerin, Türk çeviri yazsndaki en
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yakn karlklar kullandk. Mesela, sözlükteki “toǩ ” kelimesini “to” eklinde verdik. Sözlükte Türkçe
kelimelerin anlamlar ayrntl açklanmtr. Ancak bu kelimelerin anlamlar Türkiye’de herkesçe
bilindii için ayrntl açklamaya gerek duymadk, sadece gerekli açklamalar yaptk. Sözlükte baz
kelimelerin Çincedeki birden fazla yazl ekilleri verilmitir. Biz sadece madde bal olarak verilen
ekillerini tercih ettik.
A. Dorudan Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler
1. Huncadan Çinceye Geçen Kelimeler
HWC.'de 28 kelime Hunca kaynakl gösterilmitir. Bunlardan 14'ünün orijinal ekli gösterilmi,
14'ünün ise gösterilmemitir. Orijinal gösterilmeyen kelimelerin Eski Çincenin telaffuz kurallarna göre
yeniden yaplandrlmas (reconstruction) gerekmektedir. Hunca kaynakl gösterilen ◤ℝ chányú "Hun
hükümdar" (XHC.,s. 117), 洕洋 luòtuo "deve" (XHC., s. 752), 漫◠xinbi "Siyanpi" ( XHC., s. 1246),
䖸䖸xngxng "empanze" (XHC., s. 1288) gibi 4 kelime bugünkü Çincede çok kullanlmaktadr. Hunca
kaynakl gösterilen kelimeler unlardr:
1. ◤ℝchányú "Hun hükümdarlarnn unvan"< Hun. sanok / tsanak, HWC., s. 63
2.㜠
㜠㬷chnglí "tanr"< Hun. tängri [Türkçesiyle ayndr], HWC., s. 65
3. 㜠㬷ⷳ䀑◤ℝ chnglígt chányú "Hun hükümdarlarnn tam unvan" < Hun. tängri toá
sanok >tängri "gök ", toá "oul ", sanok "muazzam" anlamndadr@, HWC., s. 65
4. 㳨煝䕻ⷳchnglídúg "Gök olu"< Hun. tängri toá , HWC., s. 65
5. 抦囌dòuluò "mezar" < Hun. tou - lo / tu - lo, HWC., s. 84
6. ⷳ䀑gtú "Hun hükümdarlarnn unvan"< Hun. toá >Asl anlam " oul "dur < Tü. toá "
dourmak "@, HWC., s. 122
7. 廆媰 g lí "Hunlarda askeri ve memuri ileri idare eden, yabu derecesinin altnda bir rütbe
addr."< Hun. tura, HWC., s. 124
8. 洷掌⊨g dhóu "Hunlarda yabanc soylu aristokratlarn üstlendii rütbe ad olup, Chanyu ve
sa-sol vezirin yardmcsdr" < Hun. gudu, HWC., s. 124
9. 捼㾪 gu luò "kemer" < Hun. qwalag / qwarag, HWC., s. 127
10. ㈓恾 jìnglù " Hun klc" < Hun. king - luk >Asl anlam "satr" dr < Tü. qyng hrq. Tü. qïlïç;
kilidji " klç "tan geldii de söyleniyor@, HWC., s. 163
11. 洕洋 luòtuo "deve" < Hun. dada, HWC., s. 219
12. 俰樽 luòd "bir çeit ayakkab" < Hun. HWC., s. 219
13. 䝾叀 utuó "1. snr gözetim evi; 2. her iki tarafn egemenliinde olmayan snr arazi"
<Hun.HWC., s. 263
14. 䯐扭 qílián "gök, tanr" < Hun. HWC., s. 283
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15. ₣䂯 qi qú "Hunlarda rütbe ad" < Hun. HWC., s. 287
16. 㡴抟 rìzhú “Hun kaanlk sarayndaki görev unvan” < Hun. ( HWC., s 292 )
17. ⻇抟 shzhú "Hunlarda rütbe ad"< Hun. HWC., s. 315.
18. 㹣 shb "Hunlarda kullanlan, üzerinde serbi denilen hayvann sembolü ilenmi bir çeit
kemer” < Hun. serbi,HWC., s. 315
19.⻯
⻯劕䘚 túqíwáng "Hunlarda chanyudan sonra en yüksek rütbedir" < Hun. HWC., s. 346
20. 䂸䱉樽 wnyúd "Hun kaanlk sarayndaki görev ünvan" < Hun. HWC., s. 358
21. ⛍㠾w s “kaanlk saray" < Hun. HWC., s. 363
22. 漫◠ xinbi "1. aslnda eskiden Siyanpilerin kutsal bildikleri, dolaysyla onu kabile ad
olarak kullandklar bir çeit hayvandr; 2. bu tür hayvann sureti ilenmi kemer" < Hun. serbi HWC., s.
371
23. 䖸䖸xngxng "empanze" < Hun. HWC., ss. 374-375
24. 䍮㞾 ynzh "1. çiçek addr, 2. tütün çiçeinden yaplm, bayanlarn kullandklar makyaj
malzemesidir" < Hun. HWC., s. 381
25. ynzh "Hunlarn evlenmi kzlara verdikleri isimdir; 2. Han sülalesi döneminde Hunlarn
kaann hatununa verdikleri isimdir" < Hun. HWC., s. 381
26. yùjin "Hunlarda rütbe ad" < Hun. HWC., s. 397
27. 㠸⺕zh njing "Hun kaanlk sarayndaki görev ad" < Hun. HWC., s. 403
忏z "köle" < Hun. ze, HWC., s. 409
2. Türkçeden Çinceye Geçen Kelimeler
HWC.'de 52 kelime Türkçe kaynakl gösterilmitir. Bunlarn ⻚Ⓒ幍 wùlìshè hariç tümünün
Türkçedeki orijinal ekli de gösterilmitir. Bunlardan para anlamndaki "tenge" kelimesiyle bir tür çiçek
ad olan "çamba" kelimesinin Sanskritçe kökenli olduu ifade edilmitir. 䚴䙏 hpò ve 嚷⸬ sàbo
kelimelerinin kökeni ise belirlenememitir. Türkçeden Çinceye geçmi kelimelerden bì lì "çal
aleti"(XHC., 60), 丫乛 k nghóu "kopuz"( XHC., s. 648), 䦮䙯 zhnzh "inci"(XHC., s. 1467) bugünkü
Çincede de kullanlmaktadr. Türkçe kaynakl gösterilen kelimeler unlardr:
1. 棎㽱 b "rütbe ad" < Tü. apa, HWC., s. 1
2. 唍⃛忳 àiwchì "danma bürosu"< Tü. ayruçï, HWC., s. 16
3. 䓀䤊⑬煝 àidng nínglí "ay tanrs"< Tü. aï-tängr¢, HWC., s. 16
4. ゃ⏎㊬b’érs "pars" < Tü. bars, HWC., s. 26
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5. 岀乴 bìlì "Eski dönemdeki borulu çal aleti. Han sülalesi döneminde bat ülkelerinden
girmitir, Tang, Song sülalesi ziyafet müziklerinin önemli çalsdr"< Tü. bäri / beri, HWC., s. 44-45
6. ╒を bóbù “pamuktan yaplm kuma” < Tü. böz, HWC.,s. 53
7. ↾⏚ bókè "beylik. Qing sülalesi döneminde Xinjiang (Dou Türkistan) Uygur bölgesinde
"beylik" tesis edilmi olup, her derecedeki beylik babadan oula miras kalma özelliine sahiptir" < Tü.
bäg, HWC., s. 53
8. ₜ⏎㊌㍤ bùérhtì "kartal" < Tü. bürküt, HWC., s. 56
9. ⟫ chuò "rütbe ad" < Tü. çor, HWC., s. 67
10. 才dágn "Türklerde rütbe addr"< Tü. tarqan, HWC., s. 69
11. 䤊Ⓒdnglì "gök, ilah" < Tü. tängri, HWC., s. 77
12 ▟⇯fún "içki" < Tü. bägni, HWC., s. 108
13. ❴㊬❴㽈 gsgyóu "kurt ya" < Tü. qasqïr ya, HWC., s. 116
14. 洷弌 gna "deniz ays" < Tü. kuna, HWC., ss.124-125
15. ⚗⊀ héjùlù " yiitlii dolaysyla itibar kazanm kimse" < Tü. älp külüg, HWC., s. 136
16. 䚴䙏 hpò "bir çeit süs ta" < Tü. xubix. Suriyelilerin dilindeki harpax< Yunancadan
geldii, bir de Orta Ça Farsças (Pehlevice)ndaki kahrupai'dan geldii söyleniyor. HWC., s. 141
17. 䋺ₜ㊬ hubùs "kopuz"< Tü. qobuz / qûpûz, HWC., s. 145
18. 唷唷嗘jjco "bir çeit bitki, hem yem olarak kullanlr, hem de sepet örülebilir "< Tü. çi,
HWC., s. 147
19. ♾㟵kèdn "Eski dönemde Türklerde ve Moollarda kaanlarn hanmlarna verilen hürmet
addr" < Tü. qatun, HWC., s. 184
20. ♾㻦 kèhán "Eski dönemde Türklerin en yüksek hükümdarlarna verdikleri hürmet ad"< Tü.
qaan, HWC., s. 184
21. 丫乛 k nghóu "Eski dönemdeki telli çal aleti, küçükleri en az 5 telli, büyükleri en çok 25
telli olurlar" < Tü. qobuz, qupuz, HWC., s. 190
22. 梨㈚⟫ qulchuò "erefli" < Tü. külüg-çor, HWC., s. 290
23. 啴樽 ruòd "iyi, üstün yetenekli, sayg deer kimse" < Tü. yaqçi, zaqçi, HWC., s. 293
24. 嚷⸬sàbo "Kuzey Qi, Sui, Tang sülaleleri döneminde zerdüt din ilerine bakan memur" <
Tü. sarbov, HWC., s. 295
25. 㼨杄䟴shb lüè "rütbe ad" < Tü. išbara, HWC., s. 305
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26. 幍shè "Türk ve Uygurlarda askeri rütbe ad" < Tü. šad, HWC., s. 310
27. ≮Ⓒ♠sìlìf "rütbe ad" < Tü. iltäbir, HWC., s. 326
28. 啞s "su" < Tü. su, HWC., s. 326
29. Ⲡ⬷ suòmò "sevimli" < Tü.
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50. 㓝掌⺙zhdúzún "hazrlk" < Tü. yaptursun, HWC., s. 401
51. 䩊▟zhnfú "bir çeit çiçek" < Tü. çambag > < Skr. campaka @, HWC., s. 403
52. 䦮䙯 zhnzh "inci" < Tü. inçü, HWC., s. 404
3. Siyanpiceden Çinceye Geçen Kelimeler
HWC.'de Siyanpiçe kaynakl gösterilen kelimeler arasnda 48 kelime Türkçe kökenlidir. Bunlar
unlardr:
棎
棎㛸㟵módn “anne”. “modun, modun” eklinde de yazlr. <Siy. aaatun HWC., s. 9
棎
棎䦮 zhn “kral sarayndaki mutfak” <Siy., HWC., s. 14
3. 棎gn “karde, büyük, deerli” <Siy., HWC., s. 4
4.㕣
㕣⒦ báliè “köprü” <Siy., HWC., s. 32
5.恚
恚bá “toprak” <Siy., HWC., s. 32
㹣
㹣㉆䦮bdézhn “katip, yazc” <Siy. <Tü.- Mo. bitigi(n); bitäkin, pitäkin, HWC., s. 41
7.⚀
⚀Ⰳchìnú “kurt” < Siy., HWC., s. 65
⮓ch “kabul etmeyi ifade eden ünlemdir” <Siy., HWC., s. 66
8.⮓
9.⮩
⮩䤌䦮du báizhn “piyade asker” <Siy. tabaqiin, HWC., s. 87
10.㕑
㕑䶈䦮fúzhúzhn “menzil emini” <Siy., HWC., s. 106
棓䦮fùzhn “aristokratlarn mutfa” <Siy., HWC., s. 109
11.棓
12.儴
儴hégn “dayanak” <Siy., HWC., s. 136
13.㦆
㦆ⓛ䦮hélázhn “süvari, atl asker” <Siy.allain, s. 137
忉啴hèruò “sadk, bal” <Siy., HWC., s. 137
14.忉
15.⊨⻋ℝhòuníyú “talihlinin olu” <Siy., HWC., s. 139
⚝hòu “toprak” <Siy., HWC., s. 139
16.⚝
17.♾
♾堓䦮 k bózhn “kapc” <Siy. <Tü.-Mo. qabïï(n) <Tü. qapuç "kapc" (G. Doerfer, s.
536), HWC., s. 183
18.♾
♾ⷨk sn “kraliçe” <Siy. khasun <Tü. qatun, HWC., s. 184
19.嘺
嘺忉mòhè “baba” <Siy., HWC., s. 246
嘺㙟mòtí “müfetti derecesinde bir memuriyet ünvandr” <Siy., HWC., s. 247
20.嘺
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21.㦷
㦷洷梍mùgúlü “kel” <Siy., HWC., s. 249
22.㧃
㧃⮶䦮púdàzhn "hükümdarlarn giysilerine bakan kimse" < Siy. <Tü. bögtäg “Eski Türk
aristokrat kadnlarnn bir çeit yüksek balk”, HWC., s. 280
23. ⃭↞qfú “küçük oul” <Siy., HWC., s. 284
24.⃭
⃭⹂䦮qhàizhn “cellat” <Siy., HWC., s 284
⃭ₖ䦮qwànzhn “tercüme memuru” <Siy. <Mo. kälmärin “tercüme memuru”, HWC., s.
25.⃭
284
26.⻗
⻗ⷠqji “alçak” <Siy., HWC., s. 289
27.㫠
㫠ℍsngqián “korunan yer” <Siy. sagan, HWC., s. 301
㢾㰋shìlóu “yüksek” <Siy., HWC., s. 318
28.㢾
29.≮
≮㼍sìfén “ot” <Siy. HWC., s. 326
30. ≮╳⦿⇤sìqíndìhé “bakan derecesinde bir görev unvan” <Siy., HWC., s. 326
31侱ㄵ䦮sudùzhn “koruyucu, koruma” <Siy. saqdaqi, saqdui, HWC., s. 331
32.惚tà “Eski Siyanpilerin gök tanrya tapmadan önce düzenledikleri bir çeit tören” <Siy. tag
<Tü. tag, HWC., s. 333
33. 材ㆦ ti fú “babas Hun, annesi Siyanpi olan insan” <Siy., HWC., s. 344
34. 䱒♠tf “yorgan” <Siy., HWC., s. 345
35. ⚟⯩t x “eski, kadimi” <Siy., HWC., s. 347
36. 㘷⹔tuyín “aratrmay derinletirmek” <Siy., HWC., s. 348
37. 㓧tu “toprak” <Siy., HWC., s. 348
38. 㓧杝tu duó “ne ilah, ne de insan olan mahlukat” <Siy., HWC., s. 348
39. ⃛䩽䦮 w
ua aiin, HWC., s. 360

izhn “birlie girecek olan yabanc soyadllar idare eden memur” <Siy.

40.⻚ㆤwyn “ev” <Siy., HWC., s. 363
41.❇䦮 xianzhn “menzilhane süvarisi” <Siy. <Tü.-Mo. yami(n) <Mo. yam “istasyon, durak”,
am “yol”, HWC., s. 371
42.则䦮yángzhn “memuriyet unvan” <Siy., HWC., s. 383
43. ⮈㠦䧆ydòujuàn “aydnlk”<Siy., HWC., s. 388
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44.⸴扭yòulián “bulut” <Siy., HWC., s. 396
45. 捐啴 yùruò “asalet unvan” <Siy., HWC., s. 397
46.㔧䄒䦮zhéhuìzhn “yargç” <Siy. jilruaiin <Tü.-Mo. julura(lug)i “memur”; Mo. argui,
HWC., s. 404
47.䦃╳zhíqín “imparatorun yaknlar” <Siy. tägin <Tü. tägin “imparator ailesinin evlatlarnn
üstlendikleri görev unvan”, HWC., s. 406
48.䦃䦮zhízhn “kendi milletinin iç ilerini idare eden yönetici” <Siy. tägin, HWC., s. 406
4. Tuyguncadan Çinceye geçen kelimeler
HWC’de Tuyguncadan geçen bir kelime kaydedilmitir.
1. 嘺⇤mòhé “ “baba” <Tuy. (a)baa <Tü. baa “küçük”, HWC., s. 246
5. Uygurcadan Çinceye Geçen Kelimeler
HWC.'de 83 kelime Uygurca kaynakl gösterilmitir. Bunlarn 6'sinin Türkçe, 14'ünün Arapça,
14'ünün ise Farsça, 2'sinin Rusça, 1'nin Moolca, 1'nin de Çince kökenli olduu açklanmtr. Uygurca
kaynakl gösterilen baz kelimeler köken itibariyle Uygurca deildir. Örnein: aptowa (Far.), barat (Ar.),
dawaz (Far.), doa (Mo.), gugut (Far.), majan (Ar.), nezir (Ar.), sama (Ar.), sapayi (Ar.), satar, senem
(Ar.), tembur (Ar.), wehpe (Ar.). Bu kelimeler Uygurcaya yerleerek Çinceye geçmi kelimelerdir. 83
kelime içerisinde Türkçe kökenli olarak gösterilen 6 kelime de dahil toplam 33 Uygurca kelime
bulunmaktadr. Kitapta Uygurcadaki kz ve bayanlara sayg ifadesi olarak kullanlan hinim kelimesi
Farsça kökenli gösterilmitir. Ancak buradaki hinim kelimesi han-i-m - hanm kelimesinden baka bir ey
deildir. Dolaysyla Türkçe kökenlidir. ki terkipli baz kelimelerin biri yabanc kökenli, dieri Türkçe
kökenlidir. Örnein: 棎⯖㦷↾⏚ qímùbókè " hakimbeg "<Ar. hakim- tü. beg; ⸘ゃ⺣␅ nb’rqí
"ambarçi" <Far. ambar- Tü. çi; 㣽抩㕄欈 p t ngdxiàng "pütün dihan" <Tü. pütün- Far. dihan.
Uygurcadan Çinceye geçen kelimelerden ⧝⏎ℤ k n’ rjng "yeralt su kanal" (XHC., s. 632), ⧝⦮㦋
k nt màn " kazma " (XHC., s. 632 ), náng "ekmek" (XHC., s. 818), qipàn "ceket" (XHC., s. 906)
Çincede de kullanlmaktadr. Uygurca kaynakl gösterilen kelimeler unlardr:
1. 棎ₜ掌䝵⮅bùdw hú “ ibrik" < Uyg. aptowa, HWC., s. 1
2. 棎⚘ jí "Demokratik reform hareketinden önce Uygur yüksek tabaka zatlarnn isimlerinin
sonuna ilave edilen hürmet addr ". < Uyg. haji < Ar. hajji / hajj " kutsal yere bakp tapnan " < hajja "
yola çkmak, kutsal yeri ziyaret etmek", HWC., s. 5
3. 棎⮶ dà " yaça ve itibarca büyük kimse " < Uyg.~ Kaz. ata < Tü. ata " baba, ata ", HWC., s.2.
4. 棎⺣⒖ ’ rqi "Uygur feodal çiftliindeki erkek uak; ailedeki erkek köle" < Uyg. elqi
(HWC., s. 4 ).
5. 棎⏚㜡◰⺣ kès k ’ r " Uygur feodal çiftliinin ba yöneticisi veya amiridir < Uyg.
aksakal, HWC., s. 6
6. 棎ⲫ nà " anne " < Uyg. ana < Tü. ana, HWC., s. 9
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7. 棎⯖㦷↾⏚ qímùbókè " Qing Sülalesi dönemindeki incang Uygur bölgesinde ehir ve köy
ilerini idare eden en yüksek yöneticidir " < Uyg. hakim beg > hakim < Ar. hakim " hükümdar ". beg
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24. 掌棎 dw "dua" < Uyg. doa > Ar. du'@, HWC., s. 84
25. 䕻Ⅵ⺣ dút’ r "iki telli saz" < Uyg. dutar > < dut " iki " + tar "tel" < Far.@, HWC., s. 85
26. へ⃒㠾䱜则 gngn iszhngyáng "ince yünlü koyun " < Uyg. küneskoyi > künes Kuzey
Xinjiang (Dou Türkistan)daki Künes ilçesi (Yani xin yuan xian )nin adndan alnmadr@, HWC., s. 122
27. ♳♳㙟 g g tí "kükürt, kibrit" < Uyg. gugut, HWC., s. 123
28. ❗↾⏚ hz bókè "Eski dönemdeki Uygur idareci, hakimbeden bir kademe altndadr " <
Uyg. kazbeg, HWC., s. 131
29. 䀆摛㦷 h ilmù "bayan, hanm"< Uyg. hinim >Far.@, HWC., s. 133
30. 㻦 hàn "1.1949'tan önce baz yüksek tabaka Uygur erkeklerinin adlarnn sonuna ilave edilen
san; 2. Uygurlarn bayanlar ifade etmede kullandklar san, ismin sonunda kullanlr ". < Uyg. han > <
Tü.@, HWC., s. 134
31. ✛㫛 hézhu "1. slam sahabelerine, Muhammed'in soyundan gelenlere ve slam
ulemalarna, yani kutsal kiilere verilen hürmet san ; 2. Xinjiang (Dou Türkistan) ve Orta Asya
bölgesindeki feodal yüksek tabaka slami zatlarnn kendilerine verdikleri san, yani aristokrat" < Uyg.
hoja >< Far. hu jah@, HWC., s. 136
32. 煠ⷫ㙟◰⺣ hizm itík ’ r "hizmetçi" < Uyg. kizmetkar > < Ar. hidmat veya Far. hizmat
+ Far. kar ( yapm eki )@, HWC., s. 138
33. ⚘挲ⷫ jínàz "tabut " < Uyg. jinaza > < Ar. janz @, HWC., s. 150
34. ◰椕 k lóng " Eski Uygurlarn çal aleti, ekli kanuna benzer" < Uyg. kalun, HWC., s. 170171
35. ⧝⏎ℤ k n’ rjng "Uygur ve baka millet halklarnn dadaki kar sularyla tarlay sulamada
kullandklar su tesisidir, kuyular ard ardna sralanacak ekilde kazlp sonra dipten bir birleriyle
balanarak yeralt su kanal haline getirilir " < Uyg. kariz, HWC., s. 175
36. ⧝⦮㦋 k nt màn " kazma, çapa " < Uyg. ketmen, HWC., s. 175
37. ⏚∬⏚◰ kèykèk "yumurta sars ile undan yaplm ince çörek" < Uyg. kiyikqe, HWC., s.
189
38. 啵⺣ k ’ r " köle " < Uyg. kul, HWC., s. 191
39. ㄢ⺣䙼唑 kù’rbnjié " kurban bayram" < Uyg. kurban heyt > < Ar. ' d al-Qurb n @, HWC.,
s. 191-192
40. 䘪㻮 m jiàng "Uygur ve dier aznlk milletlerin kullandklar süs eyas, incileri ipe
geçirmek suretiyle yaplan bir çeit kolye" < Uyg. majan, HWC., s. 228
41. ⍶ m isng " müezin" < Uyg. mezin > < Ar. muazz(i)n @, HWC., s. 229
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42. 導䍼䞺 m ixrèf "Uygur ve dier milletlerin küçük çaptaki geleneksel elence parts,
genellikle k sezonunda evlerde düzenlenir, katlmclar genellikle erkeklerdi" < Uyg. mexrep > < Ar.
marab "bar, yiyip içilen yer "@, HWC., s. 229
43. 嘺⚗䍮 mòhéyn "sigara" < Uyg. mohorka > < Rus. maxopka @, HWC., s. 246
44. 㦷◰ⱕ mùk m "Melodi anlamna gelir, Uygurlarn münevver klasik halk müzii, 12
bölümlüdür, ' 12 makam ' diye adlandrlmtr " < Uyg. mukam > muhtemelen < Far. muq "ark" + Tü.
an " ark " @, HWC., s. 249
45. 兂ⷫ⺣ⷣ nàz’ rkng" Uygur dans " < Uyg. nazirqum, HWC., s. 253
46. ⃒ⷫ⺣ n iz’r "Uygurlarn ölenlerin ruhu için düzenledikleri bir tür faaliyet, yakn kiiler
davet edilip çeitli milli yemekler yenir" < Uyg. nezir, HWC., s. 254
47. náng "ekmek" < Uyg. nan >< Far. n n@, HWC., s. 255
48. Ⰳ♳㕘 núg l " davul " < Uyg. nara > < Far. @, HWC., s. 261
49. 䤽䤽 pípí " Uygurlarn nefesli çal aleti" < Uyg. pipi, HWC., s. 273
50. 䤽䏅批⏚ pírándíkè "Bir çeit ekerli bisküvi; bisküvi; pasta ". < Uyg. pranik, perendik > <
Rus. pranik @, HWC., s. 273
51. 䤽䓨ⷫ píyází " soan " < Uyg. piyaz; Kaz. peyaz, HWC., s. 273
52. 㣽抩㕄欈 p t ngdxiàng " toprak aalarna yllk çalan çiftçi" < Uyg. pütün dihan > dihan
< Far. @, HWC., s. 282
53. 䚹㦋㧄イ qímàndupà "Uygurlarda bir çeit renkli çiçek ilenmi apka" < Uyg.
qimendoppa, HWC., s. 283
54. qipàn "Uygur, Tacik gibi milletlerde erkeklerin giydikleri bir çeit yakasz uzun ceket" <
Uyg. qapan, HWC., s. 285
55. 䍼䝵䞺 rèw f "Uygurlarn telli çal aletidir. Güney Xinjiang(Dou Türkistan)'dakisi yedi
telli, Kuzey Xinjiang(Dou Türkistan)'dakisi sadece be telli olur" < Uyg. rawap > < Far. rab b @, HWC.,
s. 291
56. 㩣ゃ∬ róuby "Uygur klasik iirindeki bir türdür. Çinlilerin dörtlüklerine benzer" < Uyg.
rubay >< Far. @, HWC., s. 292
57. 匘ⷫ唑 ròuzjié "ramazan bayram" < Uyg. Rozi heyt > < Far. Roza < roza " perhiz " @,
HWC., s. 292
58. 嚷ゃ↙ sàby "Uygur çal aleti" < Uyg. sapay, HWC., s. 295
59. 忪䤓⏚ sàidìkè "Eskiden her bayramda çiftçi kölelerin camiye verdikleri buday" < Uyg.
sedike > < Ar. sadaqa " dilenciye verilen para " @, HWC., s. 298
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60. 忪⃒ⱕ sàin m "Xinjiang (Dou Türkistan)'n çeitli yerlerine yaylan Uygur vs. milletlerin
bir tür arkl dans, bir kaç arknn dansa uyarlanmasyla meydana gelir" < Uyg. senem, HWC., s. 299
61. 㼨㦦㦷 shl ngmù "selam" < Uyg. salam >< Ar. sal m ' salam, bar ', branicedeki sh l m
(" bar") ile ayn kökten @, HWC., s. 306
62.㼨
㼨㈚shl “öreti” <Eski Uygurca. šazin, HWC., s. 306
63. 㼨㦋 shmàn "Uygurlarn bir çeit dans" < Uyg. sama, HWC., s. 307
64. 㼨Ⅵ⺣ sht’ r "Uygurlarn telli çal aleti. 13 telli olur" < Uyg. satar, HWC., s. 307
65. 侱侱 susu "Xinjiang (Dou Türkistan) kumluklarndaki bir çeit bitki, odun yaplr" < Uyg.
söksök, HWC., s. 331
66. ⫣◫ t bù "tabut" < Uyg. tawut >< Ar. twt@, HWC., s. 333
67. ⫣⏿␅ t lánqí "Asl anlam ekicidir. Azadlktan önceki Mançu döneminde li'ye göç eden
Uygur çiftçilerine verilen ad" < Uyg. taranqi >< Mo. tariyaçin " çiftçi, tekil"; tariyaçid "çiftçiler,
ç."n9e@, HWC., s. 334
68. ⧪ tán "Eskide Xinjiang(Dou Türkistan)'n kuzey bölgesinde prnç tarlasn ölçmede
kullanlan birim, aa yukar 20 dönümdür" < Uyg. den > < Çin. d n, shi, HWC., s. 337
69. ㇈を⺣ tánbù’ r "Uygur çal aleti, tanbur" < Uyg. tembur, HWC., s. 337
70. 㬅剐 tngwng "yakasz uzun deri giysi" < Uyg. ton ; Kaz. ton, HWC., s. 345
71. 㓧╡ tuòlè "aristokrat, bey" < Uyg. töre; Kaz. törê, HWC., s. 349
72. 䝵䞺⦿ w f dì “dini arsa" < Uyg. wehpe, HWC., s. 352
73. ⃛煊㠾 wmás "msr unundan yaplan yemek" < Uyg. umaq, HWC., s. 362
74. ⛍䘪⅏ w m shí "msr eritesi" < Uyg. umax > muhtemelen < un + ax "yemek"ten @, HWC.,
s. 363
75. ⛍♦⺣ w shòu’ r "slamdaki dini vergilerden biri, yani dini hububat" < Uyg. uxur, huxur
>Ar. iuxur "onda bir vergie@, HWC., s. 363
76. 兎イ
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81. ₩⒖ yèqi "Xinjiang(Dou Türkistan)daki müslümanlarn aile fertleri öldükten yedi gün ve
bir yl sonra yaplan tören, hoca çarlp Kur'an okutulur ve yaknlarna hediye verilir" < Uyg. yette
>Aslnda " yedi gün" demektir@, HWC., s. 384
82. ↙煊㦷 ymámù "Xinjiang(Dou Türkistan)da slam dini görevlisi, namaz kldran kii" <
Uyg. imam > Ar. im m "yönetici, yol gösterici"@, HWC., s. 386
83. ∬╡⏚␅ ylèkèqí "yllk çalan" < Uyg. yillikqi, HWC., s. 387
84. 㓝◰䔈䲝 zhk tèshuì "slam dinindeki vergilerin biri" < Uyg. zakat >Ar. zak t "vergi
vermek, fakirlere pul para vermek”@, HWC., s. 401
5. Kazakça'dan Çince'ye Geçen Kelimeler
HWC.'de Kazakça kaynakl gösterilen 21 kelime bulunmaktadr. Bunlarn tümünün Kazakçadaki
orijinal ekli verilmitir. Bunlar arasndaki 㖎⛍匘ⷫ唑 náwúròuzjié "nevruz" kelimesi Farsça
kökenlidir. ₜ㕘 dòngbùl "dombura" (XHC., s. 257) bugün Çincede de kullanlmaktadr. Kazakça
kaynakl gösterilen kelimeler unlardr:
1. 棎匾 k n "Kazaklarn halk airleri ve ozanlara verdikleri isim" < Kaz. aken, HWC., s. 6
2. 棎匾㇈⟀k n tánchàng "Kazak halk airlerinin atmas, bir ya da iki kii dombura çalarak
söyler, güftesi genellikle irticalen söylenir, ayrca konuma da vardr" < Kaz. akendar aytese, HWC., s. 6
3. 棎⛍╡ w lè "Kazaklarda kan bana dayanan en küçük birlik, genel olarak bir hayvan sahibi
aile ya da hayvan sahibi zenginleri temel alan, kan balar yakn olan bir kaç aile veya ondan fazla aileden
oluur." < Kaz. awel, HWC., s. 13
4. ゃ㠾bs "avul (kan bana dayanan en küçük birlik) ba, belirli yetkileri vardr" < Kaz. Base
< bas, HWC., s. 30
5. ▔⺣㼨⏚ bào’rshkè "Kazaklarda yada kzartlarak piirilen bir çeit yemek, una tuz ilave
edilip hamur yapldktan sonra küçük parçalar haline getirilerek kzartlr" < Kaz. bawersak, HWC., s. 36
6. 㪖⺣⏚ biào’rkè "Kazak ve Uygurlarn kn giydikleri yuvarlak deri giysi" < Kaz. Uyg.
börik/bök < Tü., HWC., s. 45
7. Ⓔ⺣噀bié’rlái "deri yen"< Kaz. biyelay, HWC., s. 46
8. ₜ㕘 dòngbùl "Kazaklarn milli çal aleti, koyun barsandan yaplan iki teli vardr" <
Kaz. dombra, HWC., s. 83
9. 摠䔈 jntè "Kazaklarda bir yemein ad" < Kaz. jent, HWC., s. 162
10. ◰㠾⏚ k skè " kurt" < Kaz. kasker, HWC., s. 172
11. 㩾を㠾 kbùs "Kazaklarn milli çal aleti " < Kaz. kobez, HWC., s. 180
12. ⏚ⷫ啵䝵⺣ kèzk w ’r "yani 'kz kovalar', Kazak genç kz ve delikanllarnn çok sevdii
bir oyun. Bir çift genç kz ve erkek atlarna binerek kotururlar, dönü srasnda kz erkei kovalar ve
kamçsyla erkee vurur" < Kaz. kez kuwar, HWC., s. 189
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13. 㖎⛍匘ⷫ唑 náwúròuzjié "Kazaklarn önemli bayramnn ad, slam takvimine göre aralk
aynda yaplr" < Kaz. nawerez, HWC., s. 251
14. 㠾を㠾㩾 sbùsk "Kazaklarn milli çal aleti, bir çeit ksa klarnet" < Kaz. sebezge, HWC.,
s. 323
15. ⫣䧵⺣ t mù’r "karde gibi olmak" < Kaz. tamer, HWC., s. 335
16. ⯦煊⢝ tàomág "kartal apkas, av kartalnn bana konur, kartal tutmaya yarar" < Kaz.
tomaga, HWC., s. 339
17. ⚟煊⏚ t mákè "Kazak ve Uygur erkeklerinin giydikleri teneke biçiminde yuvarlak apka,
tilki derisinden yaplr” < Kaz. Uyg. tumak, HWC., s. 347
18. ⛍漐 w l "kabile, soy" < Kaz. urew / uruw, HWC., s. 363
19. 勅Ⓒ yli "Kazaklarn kabile, sülale ve devlete verdikleri isimdir. Bazen "uruw" (uruk) da
derler" < Kaz. êl, HWC., s. 384
20. 嫲⅏⏚ yshkè "Kazaklarn baladklar kumal kemer" < Kaz. ixik, HWC., s. 387
6. Krgzca'dan Çince'ye Geçen Kelimeler
HWC.'de 10 kelime Krgzca kaynakl gösterilmitir. Kelimelerin Krgzca ekli de verilmitir.
Bunlardan ⹕䤓㞾 mìdìzh ¢"katip" Çince kökenli "yazmak" anlamndaki "piet" kelimesinden türetilmi
ve tekrar Çince'ye verilmitir. Krgzca kaynakl gösterilen kelimeler unlardr:
1. 唍⒦⒖⏚ àilièqikè "Krgz kadnlarnn eskide balarna baladklar beyaz kumatan yaplan
giysi" < Krg. elet thek, HWC., s. 15
2. ▔佮 bozo "Krgzlarn bir çeit merubat" < Krg. bozo, HWC., s. 37
3. ┯⺣䘪 ji’ rm "Krgzlarn bir çeit merubat" < Krg. dzarma, HWC., s. 153
4. ⏚楔⏚ kèy kè "Krgzlarn eski müzik aleti" < Krg. qhejaq, HWC., s. 189
5. ㄢ㦷ⷫ 䛃 kùmùzqín "kopuz"< Krg. qhomuz, HWC., s. 192
6. 䘪兂㠾⯖ m nàsqí "Mahsus Krgz kahramanlk destan 'Manas' söyleyen halk ozan" <
Krg. manast³he, HWC., s. 228
7. ⹕䤓㞾 mìdìzh "Krgz hükümdarlarnn saray katibi"< Krg. bitigçi, HWC., s. 239
8. 兂⅐ nàrén "Krgzlarn sevdii etli makarna" < Krg. naren, HWC., s. 253
9. ⒖⏚䅰 qikèm n "Krgzlarn deve yünüyle dokuduklar bir çeit kuma"< Krg. t³hekhmen,
HWC., s. 286 
10. ⃛㕘⯖⏚ wlqíkè "Kuzu kapma yarna katlan kii"< Krg. ulaqhthe, HWC., s. 361
7. Özbekçe'den Çince'ye Geçen Kelimeler
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HWC.'de Özbekçe kaynakl gösterilen kelimelerin says 6'dr. Bunlarn Özbekçedeki orijinal
ekilleri de verilmitir. Yalnz bunlardan 嚷䘪䝵sàmw
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7. ゃ⢝ bg "ordu. Qing sülalesi döneminde "xihu" diye adlandrlan nahiyeden küçük birimdir.
Kurtulutan sonra ç Moolistan Özerk Bölgesindeki hayvanclk yaplan bölgelerde gelenekteki bu ad
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24. 䋺⇯忳 hunchì "koyuncu, koyun çoban" <Mo. xoniçi, HWC., s. 145. <Tü. qoñçi
"çoban"(G. Doerfer, s. 537).
25. ⚘㦷䟂 jímùshn "meyva, yemi, reçel" < Mo. jimLs, jimisen, HWC., s. 150. <Tü. (G.
Doerfer, s. 530).
26. 梣䵾忳 kuòdunchì "muhafz, koruma" <Mo. kötüçi, köteçi, HWC., s. 195. <Tü. küd"korumak"(G. Doerfer, s. 532)
27. ㊾摛泻忳 qièlm chì "tercüman" < Mo. kelemürçi, HWC., s. 287. <Tü. kelmeçi
"tercüme"(G.Doerfer, s. 531)
28.㟞
㟞摛 mnl "bin" < Mo. mianga(n), HWC., s. 242. <Tü. (G. Doerfer, s. 533).
29. ㊾堪 qièxuè "muhafz birlii, muhafz alay" < Mo. kesig, keigten, HWC., s. 287. <Tü. (G.
Doerfer, s. 531).
30. 嚷㡴㦦 啀 sàrìl ng(hua) "da çiçei" < Mo. saraana"çeçek", saraalan "çeçek", HWC., s.
297. <Tü. çeçek (G. Doerfer, s. 527).
31. 啞漐⏚ slkè " "sürü, hayvan sürüsü" < Mo. süreg, sürüg, HWC., s. 328. <Tü. sürüg
"sürü"(G. Doerfer, s. 540).
32.抮
抮漐煊 sùlmá "raki" < Mo. sürme, HWC., s. 329. <Tü. sorma(G. Doerfer, s. 540).
33.⫣
⫣摛䓨 t lyá " hububat" < Mo. tariy-a, HWC., s. 335. <Tü. (G. Doerfer, s. 542).
店❗ tánhà "damga, mühür" < Mo. tamag(a), HWC., s. 337. <Tü. (G. Doerfer, s. 541).
34.店
35. 㘱泻忳 tànmchì "deveci, deveye bakan" < Mo. temegeçi, HWC., s. 338. temegen < Tü. (G.
Doerfer, s. 542).
36. 名㒗摛 téng g l " gök, tanr" < Mo. teñri, teñgeri, tegri <tü. teñri, HWC., s. 342.
37. ⦍ⅻ túmén "tümen, on bin" < Mo. tumen < Tohar. tmam, tmane, tumane < tü. tümen,
HWC., s. 346. <Tü. (G. Doerfer, s. 544).
38. 㠰叀 wòtuò "ortak, arkada, ticaret ekibi, tüccar" < Mo. ortok < tü. ortaq, HWC., s. 360.
<Tü. (G. Doerfer, 534).
39. 挻⚘桷wjímén "üzüm" < Mo. üjem, HWC., s. 363. <Tü. üjüm (G. Doerfer, s. 545).
40. 㢣ⓛ xlà "sar, yumurta sars" < Mo. sir(a), sar, HWC., s. 367. <Tü. sarg "sar"(G.
Doerfer, s. 539).
41. 㦼漐啀忳 zhlhùachì "yargç" < Mo. jarguçi, HWC., s. 402. <Tü. (G. Doerfer, s. 530).
42. ⊩兂 ynà "uyumlu, sevilen kimse" < Mo. inag, HWC., s. 389. <Tü. inag"samimi, dost"(G.
Doerfer, 529).
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43. 㓝摛忳 zhlchì "yarlkç, ferman duyuran" < Mo. jarliçi, HWC., s. 401. <Tü. jarlig "karar
name"(G. Doerfer, s. 530).
44. 㓝漐㊌ zhlh "dava" < Mo. jargu, HWC., s. 401. <Tü. jargu " dava"(G. Doerfer, s. 530).
45.

zh d "yada(ta)" < Mo. jada, HWC., s. 402. <Tü. jada "yamur büyüsü" (G. Doerfer, s.

530).
2. Mançucadan Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler
HWC.'de Mançuca kaynakl
anlalmaktadr. Bu kelimeler unlardr:

gösterilen

kelimelerden

7'sinin

Türkçe

kökenli

olduu

1. 棎摛⠫ lx "av kuatma" < Nüzhen . abalaci, HWC., s. 7. <Tü. aba"av"(G. Doerfer, s. 521).
2. 䓀㢮棎ゃ⦍漐 àixng’ btúl "Qing sülalesi döneminde savata hizmet gösterip ödül
kazanm yöneticilerin ad" < Man. aisingga baturu aisingga " faydal"; baturu"savaçi, kahraman"
anlamndadr], HWC., s. 17. <Tü. batur (G. Doerfer, s. 524).
3. 庨才 ndá "arkada, ortak" < Man. anda, HWC., s. 21. <Tü. (G. Doerfer, s. 522).
4. ⮩処 du luó " tören, hak, kanuna uygun" < Man. doro, HWC., s. 87. <Tü. törö"hak"(G.
Doerfer, s. 543).
5. 欬⺣㼐 é’ rqìn "elçi" < Man. elcin[<tü. eli(n)], HWC., s. 90-91
6. ⯀漐 shl "hayvan sürüsü" < Man. suruk, HWC., s. 315. <Tü. sürüg"sürü"(G. Doerfer, s.
540).
7. ⏏䖪⸘ wùzh m ng’n "Qing sülalesi dönemindeki memuriyet ünvan, binba" < Nüzhen.
uju mingan( uju "ba"; mingan"bin" anlamndadr), HWC., s. 364. mingen "bin" <Tü. (G. Doerfer, s.
533).
3. Ktancadan Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler
HWC.'de Ktanca kaynakl gösterilen kelimelerden 8'i Türkçe kökenlidir. Bunlar unlardr:
1. 棎㦼━♹ ]KáJé]K "Liao sülalesi dönemindeki memuri görev adr" < Kt. >< Tü. ajaçi@,
HWC., s. 14
2. 㥃摛 bào l "Liao sülalesi döneminde kötü insanlara kar nefret ifade eden kelimedir, asl
anlam 'pars'tr < Kt. ><Tü. bars "pars"@, HWC., s. 38
3. 才ⓛ dálàgn "Liao sülalesi dönemindeki memuri görev adr" < Kt. darkhan, HWC., s. 69.
<Tü. darqan(G. Doerfer, s. 528).
4. 㓢㇋ d bì "sayg sunmak" < Kt. tabïg / tabu < Tü. tabu, HWC., s. 71
5. ❗⠖ hl "kara, siyah" < Kt. khara >Mo. Xara "siyah" kelimesiyle ilgisi vardr@, HWC., s.
130. <Tü. qara (G. Doerfer, s. 536).

Nüzhen, Mançularn dier bir addr.
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6. 㬔摛 méil "Liao sülalesi döneminde memuri görev ad"< Kt. < Tü. Buiruk "vezir, aslnda
ferman ileten memur anlamndadr", HWC., s. 233
7. 嘺ㆦ忉 mòfúhè "Liao sülalesi döneminde kabile eflerine verilen ad" <Kt. muhtemelen
Türkçe baa " küçük " olabilir, HWC., s. 246
8. ⯆䱊⪖yílíjn "Ktan kabilesinin siyasi ve askeri önderi" < Kt. irkin / erkin < Tü. irkin / erkin,
HWC., s. 388 
4. Tibetçeden Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler
HWC.'de Tibetçe kaynakl gösterilen kelimelerden 3'ünün kökeni Türkçe ile ilgilidir. Bunlardan
emçi Türkçe kökenlidir, ancak dier ikisinin kökeni tartmaya açktr. Bunlar unlardr:
1. 棎ⱕ⚘ m jí "Lasa bölgesinde Tibetlerin doktorlara verdikleri ad" < Tb. emtçhi, HWC., s. 9,
<Tü. emçi "doktor"(G. Doerfer, s. 529).
2. ♳㉆摛 g dél "ipar" < Tb. gou deri, gou "koç", deri "koku" anlamndadr, Türk ve Mool dil
ailesinden geldii söyleniyor, HWC., s. 123
3. ⃛㕘 wl "angarya" < Tb. ula, muhtemelen Farsçadr, Türkçe olduu da söyleniyor, HWC., s.
361
5. Tacikçeden Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler
HWC.'de Tacikçe kaynakl gösterilen kelimelerden sadece 1'i Türkçe kökenlidir. Bu da udur.
1. ⃣㾪⏚ qiáoluòké "Taciklerin giydikleri bir çeit deri ayakkab" < Tac. t³horug < Uyg.
qoruk, HWC., s. 286
6. Rusçadan Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler
HWC.'de Rusça kaynakl gösterilen kelimelerden Türkçe kökenli olanlar 21'dir. Bunlarn kaynak
dildeki orijinal ekilleri de verilmitir. Bunlar unlardr:
1. 棎⺣䟂  rshn "Rus ölçüsü, eski Ruslarda 0,71 metreye eit uzunluk ölçüsü,< Rus. arn,
HWC., s. 4. bkz. STRY., s. 40)
2. 棎∬⺣ \L’U "1. Altay bölgesinde oba; 2. Mool göçmenlerinin yurdu; 3. Krgz
Cumhuriyetinde köy " < Rus. ayl, HWC., s. 14. bkz. STRY., s. 41
3. 徬↙╡徬↙ bèiylèbèiy "Orta ça Osmanl imparatorluundaki valilere verilen ad" < Rus.
beilerbey, HWC., s. 39
4. Ⓔ↙ biéy "bey" < Rus. bey, HWC., s. 46. bkz. STRY., s. 74
5. 㽱┯䤓⺣ b jidi’r "savaç, yiit, özellikle Rus halk rivayet ve destanlarndaki güçlü
kahramanlar gösterir" < Rus. bogatr, HWC., s. 48. bkz. STRY., s. 82
6. を⃜ bùzhà "boza" < Rus. buza, HWC., s. 60. bkz. STRY., s. 90
7. 䰔㫋䛃 chángéqín "Azerbaycanda bir çeit telli çal" < Rus. çeng, HWC., s. 63. bkz. ATS., s.
198
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8. 㢛䱠を␈䛃 chngkbùzqín "Özbeklerde bir çeit az kopuzu" < Rus. çang - kobuz, HWC.,
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HWC.'de ngilizce kaynakl gösterilen kelimeler arasnda Türkçe kökenli 9 kelime
bulunmaktadr. Bunlar unlardr:
1. 棎❗h "Türkiye ve dier slam ülkelerinde önemli yetkililere verilen hürmet ad" < ng. aga,
agha < Tü. Agha "sahip, efendi", HWC., s. 4
2. 㕫⏿唑bàilánjié "slamda dini bayram" < ng. Bairam < Tü. bäiram, HWC., s. 34
3. ゃ⮞ bxià "Eskide Türkiye ve Msrda yüksek dereceli ordu ve memuri yetkililere verilen ad"
< ng. pasha, pacha < Tü. p sh , bâshâ ( bâsh "ba, önder"), HWC., s. 31
4. 徬↙ bèy "bey"< ng. bey < Tü. bey, HWC., s. 39
5. を䯥⪉䛃 bùz jqín "Yunan kökenli bir çeit uzun sapl çal aleti" < ng. bouzouki / bousouki
< Çada Yunanca. mpouzouki, muhtemelen Türkçe'den gelmedir, HWC., s. 60
6. ㄢ漐 kùl "kuru, Türkiyenin para birimi" < ng. kurus < Tü., HWC., s. 192
7. ㎈⻋㋿Ⓒ ␄ r níqiàlì(bng) "yeni çeri "< ng. Janizary / janizary ; Janissary / janissary <
Fr. janissaire < t. giannizzero < Tü. yenicheri, asl anlam " yeni ordu" < yeni-cheri "ordu ", HWC., s.
291
8. ♿↙ táy "1. eskide Cezayirdeki yerli yetkililere verilen ad; 2. Kuzey Afrika slam
ülkelerindeki paa "< ng. dey < Tü. d i " day ", aslnda büyüklere sayg ifadesiydi, HWC., s. 336
9. 㓧泻 tom "tümen, on bin" < ng. toman < Far. t man < Tü. t man "çok, on bin", HWC., s.
349
Netice itibariyle, Çinceye dorudan ve dolayl olarak pek çok Türkçe kelime geçmitir. Bazlar
ise aslen yabanc kökenli olup önce Türkçeye girip yerlemi, daha sonra Çinceye geçmitir. Ancak bu
rakamlar son ve kesin rakam olarak kabul etmemek gerekir. Çünkü konuyla ilgili etimoloji çalmalar
derinletirilirse, bu rakamlar deiebilir. Biz bu rakamlar Türkçeden Çinceye geçen kelimeler hakknda
bir fikir vermek için gösterdik.
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ORTA ASYA ÜLKELERNDEK ETNK YAPININ BÖLGE GÜVENLNE ETKLER
The Effects of Ethnic Structure in The Central Asia to the Region’s Security
Hasan KARA
Özet
Orta Asya olarak bilinen bölge Asya’nn merkezinde, Hazar Gölü, Rusya, Çin,
Pakistan, Afganistan ve ran’n arasnda yer almaktadr. Sovyetler Birlii’nin dalmas ile
burada be yeni cumhuriyet ortaya çkmtr. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan,
Krgzistan ve Tacikistan’n oluturduu bu yeni cumhuriyetlerde deiik Türk topluluklarna
ait guruplar nüfusun % 80’ini meydana getirmektedir. Yeralt ve yer üstü kaynaklar
bakmndan zengin olan Asya’nn bu bölgesinin kaplad alan 4 milyon km²’yi, toplam
nüfusu 50 milyonu geçmektedir. Rusya ve Çin gibi güçlü, Ortadou gibi kark bir bölgeyle
komu olan ve Asya’nn içine skm bu kapal corafya üzerinde; bölgesel ve dünya
güçlerinin “Büyük Oyun” diye adlandrlan düünceleri bulunmaktadr. Güçlü devletler
amaçlarn gerçekletirebilmek için bölgenin zayf noktalarna yönelmek isteyeceklerdir. Orta
Asya’nn en zayf noktas ise; Sovyetler Birlii’nin 70 yllk bir zamanda gerçekletirdii
kark etnik yapdr. Hepsi Türk olan ve yaadklar bölgeye göre isim alan Özbek, Kazak,
Krgz, Türkmen, Tatar gibi guruplar buradaki her devletin içerisinde karmak bir dal
göstermektedir. Günümüzde otoriter liderler tarafndan yönetilen ve çok seslilie izin
verilmeyen bölge ülkelerinde yakn gelecekte daha demokratik söylemlerle birlikte d
güçlerin etkisiyle etnik guruplarn hareketlenme ihtimali yüksek gözükmektedir.
Hafzalardaki tazeliini koruyan Yugoslavya ve günümüzde karmak ekil almaya balayan
Irak örnekleri de bu görüü kuvvetle desteklemektedir. Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri
yakn gelecekte etnik bir problem yaamamak için uluslar aras arenada dengeli politikalar
takip etmek ve kendi aralarnda ibirliini kuvvetlendirmek zorundadrlar.
Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri, Etnik Yap, Güvenlik
Abstract
The area known as the Central Asia lies in the center of Asia, among the Caspian Sea,
Russia, China, Pakistan, Afghanistan, and Iran. As a result of the collapse of the Soviet
Union, five new republics emerged here. In these new republics- Kazakhstan, Turkmenistan,
Uzbekistan, Kirghizia, and Tajikistan % 80 of the population is composed of groups
belonging to various Turk Societies. This part of Asia, which is rich in terms of natural
sources, covers a land larger than 40 million km2 and has a population of over 50 million.
Regional and global powers have some ideas called “the Big Game” on this land, which is
surrounded by two powerful countries, Russia and China, and by the Middle East, which has
conflicts in it self. Powerful countries will want to go into the weak points of the land in order
to materialize their aims and the weakest point of Central Asia is the complex ethnic structure
caused by the U.S.S.R in a 70 years’ time.All being Turks and named according to where they
live, Uzbeks, Kazaks, Tatars, Kirghizes, range in population in each state. It is highly
probable that the ethnic groups, being governed by authoritarian leaders for the time being,
will act for their independence in a short future as a result of more democratic sayings and the
influence of the other powers. Two examples, Yugoslavia, which still remains in our
memories and Iraq, which is getting more and more conflicted today, strongly support this
idea. Turk Republics in the Central Asia must have strong coordination among them selves
and lead balanced policies in the international politics in order not to face problems emerging
from ethnicity.
Key Words: Central Asia, Turk Republics, Ethnc Structure, Securty
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Orta Asya’nn Yeri ve Önemi
Eski dünya karalarndan olan Asya ktas, 44 milyon km²’lik yüzölçümü ile dünyann en büyük
kara parças durumundadr ve dünya nüfusunun da 2/3’sine yaknn barndrmaktadr. Dünyann en
kalabalk iki ülkesi olan Çin ve Hindistan Asya ktasndadr. Dünyann en geni alanl devletlerinden
Rusya ve Çin ktann toplam yüzölçümünün yardan fazlasn oluturmaktadr.
Bir çok medeniyete ev sahiplii yapm bulunan Asya ktas tarihi devirlerden beri büyük
yerlemelere sahne olmu, tarihin akn deitiren bir çok olay (Kavimler göçü gibi) bu corafyada
cereyan etmitir. Dünyann en eski ticaret yollarndan olan ve bölge ekonomisi ve gelimesine önemli
katklar salayan pek ve Baharat yollar, Asya’nn dou yarsndan balamtr. Yollar ve zenginliinden
dolay tarihte bir çok hükümdar bölgeyle ilgilenmitir.
Asya ktasnn merkezinde bulunan ve “Orta Asya” olarak bilinen unutulmu bölge, Sovyetler
Birlii’nin yklmas, yeni devletlerin kurulmas petrol, doalgaz ve dier zenginlik kaynaklaryla yeniden
dünya gündemine gelmi ve dünyann dikkatleri yeniden söz konusu sahaya çevrilmitir.
Orta Asya corafi olarak batdan Hazar Gölü ile balamakta douda Çin’in batsndaki (Dou
Türkistan) Sincan bölgesinin dousuna kadar devam etmektedir. Kuzeyde Rusya’nn güneyi ve Kazak
bozkrlarndan güneyde ran, Afganistan ve Pakistan’n kuzey kesimlerini içine alacak ekilde
uzanmaktadr (ekil 1). Dolaysyla Orta Asya; merkezinde Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,
Krgzistan ve Tacikistan’n yer ald “Türk Dünyas veya Bat Türkistan” ile bunun etrafnda Hazar
Gölü, Sincan (Dou Türkistan), Güney Rusya, ran, Afganistan ve Pakistan’n kuzey bölgeleriyle çevrili
dünyann en geni ve en stratejik corafyasnn addr.

ekil 1. Orta Asya’nn Lokasyon Haritas.

Orta Asya’ya Merkezi Asya, ç Asya gibi isimler de verilmektedir. ngilizler bölge için akraba
milletler topluluu anlamnda “Turcic”, Ruslar “Türk Dilli Halklar”, tabirlerini sklkla kullanmaktadrlar.
Bölgeden “Türk Dünyas”, “Bat Türkistan”, “Türki Cumhuriyetler” gibi isimlerle de bahsedilmesi bu
tabirleri kullanan devletlerin temenni ve arzularyla ilgilidir (Kavuncu, 1998). Kuzey Amerika’ya Anglo
Amerika, Güney Amerika’ya Latin Amerika, Kuzey Afrika’ya Arap Afrika’s demek ne kadar doru ise;
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Orta Asya’ya “Türk Asya’s” demekte en az onlar kadar doru olacaktr. Zira buradaki topluluklara
Kazak, Krgz, Tacik, Türkmen, Özbek gibi isimler kullanmann siyasi corafya açsndan fazla önemi
bulunmaz (Özda, 2001).
Orta Asya bölgesi; slamiyet, Hristiyanlk, Budizm, Hinduizm gibi dinlerin kesime noktas
olmasnn yan sra, Türk, Çin, Fars, Slav, Hint medeniyetleri gibi büyük medeniyetlerin bir araya
geldikleri tampon bir bölge durumundadr.
Burada yer alan Kazakistan, Krgzistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan’la Hazar Gölü
batsndaki Azerbaycan gibi nüfusun büyük ksm Türk topluluklarndan oluan ve Sovyetler Birlii’nden
ayrlarak bamszlklarn kazanan genç devletler; bölgede üretilen petrol, doalgaz (Mfa, 2004), altn ve
deiik metallerle, pamuk, pirinç, buday, ipek, koyun, kürk ve havyar gibi tarm ve hayvanclk
ürünlerinin önemli ksmna sahip bulunmaktadrlar. Zengin yeralt ve yer üstü kaynaklarnn varl ve
kaynaklarnn nüfuslarna oranlandnda çok fazla olmas dikkatleri Asya’nn kalbindeki genç
cumhuriyetlere çekmektedir. Hazar Gölü’nün yüz yldan uzun bir süredir petrol ve doal gaz deposu
olduunun bilinmesi ve bu kaynaklarn bölgede yer alan devletler tarafndan iletilmeye balanmas
bölgeyi cazibe merkezi yapt gibi ayn zamanda ekonomik güç haline getirecektir.
2010 ylnda Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’da 100-150 milyon ton petrol ve 100
milyar metreküp doalgaz ihraç edilebilecei tahmin edilmektedir (Mfa, 2004). Ayrca üretilen petrol ve
doal gazn muhtelif boru hatlar ile dünya pazarlarna sunulmas ve yeni alternatif boru hatlarnn
planlanmas, yaplmaya balanmas ve bazlarnn tamamlanarak iletilmeye balanmas pastadan daha
büyük pay kapabilmek isteyen birçok batl irketi ve dolaysyla devleti harekete geçirmitir. Orta
Asya’dan Avrupa’ya uzanan enerji yolunu Türkiye’ye kaptrmak istemeyen Rusya, boru hatlarnn
Novorossisk’te toplanarak Türkiye’nin devre dnda kalmasna çalmaktadr. Yunanistan bile kendi
ülkesine ulaacak hatlar arzulamaktadr. ran bu hatlarn kendi topraklarndan güneye gitmesini isterken,
Afganistan ve Pakistan hatta Çin üzerinden hatlarn geçmesini savunan düünceler (Cullen, 2002)
bulunmaktadr.
Dünyann dikkatini Orta Asya’ya çeken faktörler sadece yeralt kaynaklaryla snrl deildir. 2,5
milyara yaklaan nüfusuyla dünya nüfusunun yarya yaknn barndran Çin ve Hindistan bu bölgeye
komu olduklarndan kalabalk nüfus her zaman büyük pazar olma özelliini korumaktadr. Her iki
ülkenin de ar nüfusundan dolay isizliin fazla olmas, ucuz içi çaltrmalar ve bunun sonucunda
dünya pazarlarna sunulan ucuz ürünlerle haksz rekabet oluturmalar gelimi sanayi ülkelerinin
ticaretini tehdit eder boyuta ulamtr. Çin’in dünyann en büyük homojen toplumu olmas, Tayvan’n
yakalad baary Çin’in de baarma ansnn bulunmas ve Çin’in tama sahasnn batdaki Türk
dünyasna doru olma ihtimali (Özda, 2001) bölgeyi stratejik yönden biraz daha önemli hale
getirmektedir.
Sovyetler Birlii’nin dalmasyla yeni ortaya çkm, kendi ayaklar üzerinde durmaya çalan ve
d politikalarn orta ve uzun vadeli belirleyememi 50 milyon nüfuslu genç cumhuriyetler hem pazar
olma özellikleri hem de Rusya babakanlarndan Primakov tarafndan “Stratejik Üçgen” olarak
adlandrlan Çin-Rusya-Hindistan yar çemberinin tam ortasnda bulunmalar dolaysyla son yllarda
dikkatleri üzerlerine çekmektedirler.
Amerika Birleik Devletleri’ne kar yaplan “11 Eylül 2001” saldrlarnn ardndan dünyann bir
numaral gündem maddesi haline gelen uluslar aras terör, çou zaman suskunluunu muhafaza etse de
muhtelif aralklarla deiik türlerde eylemler eklinde ortaya çkarak hem adndan söz ettirmekte hem de
dünya gündemindeki önemini korumaktadr. 2003 ylnda stanbul’da gerçekletirilen d kaynakl
bombal eylemler bu görüün destekleyicisidir.
Son yllara kadar hep Ortadou (Güneybat Asya) kökenli kabul edilen uluslar aras terörün
kaynak merkezi yakn geçmite Ortadou’dan Orta Asya’nn güneyine doru sçram ve baz bölge
ülkelerinin ad terörle sk anlr hale gelmitir. 11 Eylül 2001 saldrlarnn ardndan topraklarna binlerce
kilometre uzaklkta olan ve güya güvenlii büyük tehdit altnda bulunan dünyann en süper askeri gücü
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olan ABD öncülüünde önce Afganistan’a hemen ardndan Irak’a operasyonlar düzenlenmitir. 150
binden fazla askerin kullanld bu büyük müdahaleler baz devletlerce desteklenmi olmakla birlikte çok
sayda devlet, yaplan müdahalelere kar çkmtr. Terörü önleme bahanesiyle balatlan ve altnda baka
çkar amaçlar yatan operasyonlar bölge ülkeleri için güvenlikten ziyade adeta tehdit unsuru haline
gelmitir.
Hazar gölü çevresinde Azerbaycan-Ermenistan gerginlii hariç henüz çok önemli bir olay
olmamakla birlikte, Kafkaslarn karkl, Hindistan-Pakistan arasndaki Kemir sorunu, Afganistan’n
her türlü müdahaleye ramen düzelmeyen durumu, Çin’in Dou Türkistan’a uygulad bask, Rusya’dan
tam bamszlk isteyecek olan özerk cumhuriyetler Orta Asya’y adeta olas bir ate çemberi ile
kuatmtr.
Orta Asya’da Yaanabilecek Etnik Sorunlar
Mackinder, Kara hakimiyet teorisinde Orta Asya’nn kuzeyini Kalp Sahas “Heartland”, güneyini
ç Hilal “Rimland” kabul ederek kalp sahasna ulamak için önce iç hilali ele geçirmek gerektii görüünü
savunmutur (Özey, 1996). Dünyann herhangi bir bölgesine hakim olmak isteyen ve mevcut
yönetimlerle sorun yaayan güçlü devletler; buradaki devletleri birbirlerine düürerek ve iç sorunlarla
uratrarak zayflatma, ypratma, zaman kaybettirme, kaynaklarn azaltma, silah satma, petrol fiyatlarn
istedikleri ekilde ayarlama gibi kendileri lehine bölge ülkeleri aleyhine faaliyetlere girimektedirler.
D politika analizcileri önemli olaylarn d politik kararlar oluturmada büyük etkileri olduunu
vurgularlar (Hudson, 2002). Nitekim Irak-ran sava srasnda bu durum açkça yaanmtr. Güçlü
devletler hem sava sürekli körüklemiler hem de taraf olmular, hatta ran’a açkça kar olan ABD gibi
devletler gizlice silah satmlardr. ran-Irak sava boyunca petrol fiyatlarn ayarlayan Opec devre d
braklarak petrol fiyatlarnn dibe vurmasyla en büyük gelir kayna petrol olan ran, ekonomik yönden
büyük darbe almtr. Önümüzdeki yllarda en büyük gelirleri petrol ve doal gaz olacak Orta Asya
devletleri için herhangi bir sava veya iç karklk durumunda benzer oyunlar yeniden sahnelenecektir.
Dünya haritasna bakldnda petrol rezervlerine sahip ülkelerle (gelimi ülkeler hariç) iç
karklklar veya uluslar aras sorunlar yaayan ülkeler arasnda büyük paralellik olduu dikkatlerden
kaçmamaktadr. Son yllarda Ortadou’da ran, Irak, Kuveyt, S. Arabistan, Lübnan, Filistin, srail, Afrika
ktasnda Libya, Cezayir, Nijerya, Gabon, Güney Amerika ktasnda ise Kolombiya ve Venezüella gibi
devletler; karklklara, darbelere, savalara veya iç çatmalara sahne olmulardr.
Önemli petrol ve doalgaz rezervlerine sahip olan ve kaynaklarn henüz dünya pazarlarna henüz
sunmaya balayan Orta Asya ülkelerinde yakn gelecekte bir takm iç karklklarn çkma ihtimali
bulunmaktadr. Churchill’in söyledii “Bir damla petrol bir damla kandan daha kymetlidir” sözü modern
sömürü metodu uygulayan devletlerin zengin petrol rezervine sahip ülkelerdeki arzularn ortaya
koymaktadr. Bu bölgede çkabilecek veya çkarlabilecek karklklara en geçerli nedenler arasnda;
etnik farkllklar, snr anlamazlklar, Hazar Gölü’nün paylam, uluslar aras teröre destek verilmesi ve
snr aan sular sorunu gelmektedir. Bölge ülkelerine hükmetmenin en kolay yolu bu devletlerdeki etnik
yapnn çeitliliinden yararlanmaktadr. Etniklik; milli düzeyde ortak bir hayat biçimi oluturulamad
zaman mensup olunan millete kar alt kimliklerin ortaya çkmas eklinde açklanabilir (Erkal 2001).
Bölge ülkelerindeki etnik guruplarn dalna bakldnda bu duruma uygun olduklar görülmektedir
(Tablo 1.).
Orta Asya’daki 5 cumhuriyetin 50 milyonu bulan toplam nüfuslarnn yaklak % 79’unu deiik
Türk topluluklar meydana getirmektedir (Tika 1998). Ruslar, Ukraynallar, Almanlar, Beyaz Ruslar,
Ermeniler ve dier guruplarn nüfustaki oran % 21 civarndadr. Türklerin dndaki nüfusun büyük
çounluunu Ruslar oluturmaktadr.
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Tablo 1. Orta Asya Çevresindeki Ülkelerde Nüfusun Etnik Guruplara Dal .
ÖZBEKSTAN
Etnik Grup
%
Özbek
72
Rus
12
Tacik
4
Kazak
4
Tatar
3
Krgz
1
Dier
4

TÜRKMENSTAN
Etnik Grup
Türkmen
Özbek
Rus
Kazak
Tatar
Azeri
Dier

%
77
9
7
2
1
1
3

KIRGIZSTAN
Etnik Grup
Krgz
Rus
Özbek
Kazak
Tatar
Dier

%
60
16
14
1
1
8

AZERBAYCAN
Etnik Grup
Azeri
Ermeni
Rus
Lezgi
Dier

%
83
6
5
2
4

AFGANSTAN
Etnik Grup
Petun
Tacik
Hazara
Özbek
Türkmen
Dier

%
40
24
19
9
2
6

PAKSTAN
Etnik Grup
Pencapl
Sindli
Petun
Beluci
Afgan
Dier

%
55
13
10
8
5
9

KAZAKSTAN
Etnik Grup
%
Kazak
46
Rus
35
Ukraynal
5
Alman
3
Tatar
2
Dier
9

TACKSTAN
Etnik Grup
%
Tacik
64
Özbek
24
Rus
5
Krgz
1
Dier
6

RAN
Etnik Grup
Farslar
Azeri
Arap
Türkmen
Dier

%
55
28
3
2
12

Türk Dünyasnda ayn soydan gelen ve aralarnda hiç bir fark bulunmayan Türk guruplarnn
sistematik olarak kartrlp ortaya etnik kimlik ad altnda ileri yllarda sorun yuma haline getirilmesi
günümüzden ziyade, 70 yllk Sovyet politikasnn ürünüdür. Ruslar, siyasi snrlarla bölgeyi böldükleri
yetmiyormu gibi Türk toplumlarn parçalayabilmek için birbirlerine yabanclatrc politikalar
benimsemilerdir (Özda, 2001). 1957-1970 yllar arasnda Kazakistan’n bir çok bölgesini tarma açarak
buraya Rus, Beyaz Rus ve Ukraynallar getirilmitir (Milner 1993). Yerel kimlikleri hayata geçirerek
bölgeyi uzun süre elinde tutmak isteyen Ruslar bölge ülkelerindeki topluluklar birbirlerinin içine sürgün
ederek hem onlarn milli kültürlerini zayflatmak hem de ileriye yönelik sorunlar yuma hazrlama
giriiminde bulunmulardr. Özbekler, Özbekistan’da nüfusun % 72’sini olutururlarken, Tacikistan’da %
24, Krgzistan’da % 14 ve Türkmenistan’da % 9’luk bir nüfus oran meydana getirmektedirler (tablo 1,
ekil 2). Türkmenistan dier topluluklardan en az nüfus orann barndran ülkedir. Türkmenistan’da
Türkmenlerden sonra srasyla Özbekler ve Ruslar gelmektedir. Kendi ülkesinde bazen aznlk durumuna
düen gurup Kazaklar olmutur. Kazakistan’da nüfusun % 46’sn Kazaklar, % 35’ini Ruslar oluturur.
Kazaklarn doum oran Ruslardan daha fazla olduu için Kazaklar aznlk durumundan zor
kurtulmulardr.
Ruslar; Kazakistan, Özbekistan ve Krgzistan’da ikinci, Türkmenistan, Tacikistan ve
Azerbaycan’da üçüncü büyük nüfus gurubunu oluturmaktadrlar. Orta Asya’y etnik açdan bu kadar
kark hale getirmek ve aralarna Rus, Ukraynal, Krml nüfus koyarak birbirleriyle iletiimleri koparma
giriimi fazla baarl olamamtr. Orta Asya corafyasnn yüzyllar boyu Türk kültürü ile yorulmas
bunu salayan en önemli faktördür. Bölgenin etnik yaps, Ortadou’daki gibi basit airet yapsna
benzememektedir. Batllar kendi ülkelerindeki benzer etnik durumlar çada milliyetçilik ile, Türk
dünyasndaki farkllklar ise kültürel çoulculuk ve mevcut devletten ayrlma eklinde ifade ederek

Orta Asya çevresindeki ülkelerdeki nüfusun etnik guruplara göre dalnda; Özey 1996, Avrasya Dosyas 1998, Edwars 2002,
Aygazete 2003 ve Focus 2003 verilerinden yararlanlmtr.
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(Erkal, 2001) kendi guruplarn birletirmeye, dier topluluklar bölmeye yönelik ikiyüzlülük örnei
sergilemektedirler.

Batl devletlere göre bölmenin en önemli körükleyicilerinden olan etniklik atei Türk dünyasnn
etrafndaki çemberin en zayf noktalarndan olan ran-Afganistan-Pakistan hattnda da çok belirgindir.
ran nüfusunun % 55’ini Farslar, % 32’sini Türkler, % 13’ünü dier guruplar oluturur. Pakistan
nüfusunda Pencapllar % 55, Petunlar % 10, Sindliler % 13’lük orana sahiptir. Afganistan ise etnik
açdan bölgenin en hassas yeridir. Nüfusunun % 40’ Petun, % 24’ü Tacik, % 19’u Hazara, % 9’u Özbek,
% 2’si Türkmen ve [(% 2’ 6’s dier guruplardan oluan Afganistan 3ziaan ol000y)-a2(ne)pünyassonuc2(ne)üfusu1
% % % uKa(% )-veKa(% )-iç.fgaik

Babilm yliningüzelülünei eskistan a’tta(Pe)l00ik6(a22ü6( ol00ik6(m çe3-aata(% 6-)ae1(ipti)6y9)l00ik6(nninei Tc
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Asya’da kurulan yeni Türk cumhuriyetlerinde henüz gerçek anlamda demokratik bir yap devreye
sokulamamtr. Türk devletlerinin çounun yöneticileri, ayn zamanda eski Sovyetler Birlii döneminin
de yöneticileridirler. Bu devletlerin iç istikrar hale eski oligarik kadrolarca salanmaktadr
(Akyol,1994). Ülkelerinde mutlak otorite olan, muhalefete ans tanmayan, çok seslilikten holanmayan
bu kadrolarn birer birer görevlerinden ayrlmas ve bölgenin her geçen gün daha demokratik yapya
doru ilerlemesi, yeni etnik seslerinde duyulmasna yol açacaktr. Genç cumhuriyetlerin henüz
girmedikleri tehlikeli viraj kazasz olarak atlatmalar hayati önem arz etmektedir. Sonrasnda Asya’nn
merkezinde yeni bir sayfann açlaca kuvvetle muhtemeldir.
Bütün dünyada bölge için “Yeni Büyük Oyun” dan söz edilmektedir. Bir çok kesim tarafndan
kabul gören büyük oyun (Brzezinski,1998), Orta Asya’da sahneleneceine göre, oyunun mekan nereler
olabilir?
Orta Asya etraf kaln duvarlarla çevrili iç kale hüviyeti özelliindedir. Kalenin kuzey duvar
batan baa Rusya ile çevrilidir. Rusya hariç bu duvardan Orta Asya’ya geçmek mümkün
gözükmemektedir. Doudaki Çin seddi tarihi çalardan beri salamln muhafaza etmektedir ve burann
da Çin dnda Orta Asya’ya geçit vermesi imkanszdr. Güneydoudaki duvar kimsenin göze
alamayaca Himalayalarla örüldüünden geçilmesi zordur ve Hindistan’n kontrolündedir. Gerçi bu yol
bir zamanlar ngilizler tarafndan kullanlsa da ngilizlerin bölgedeki eski arl ortadan kalkmtr. Her
üç yönden bölgeye yönelebilecek tehditlerin aktörleri buralarn ev sahipleridir. Orta Asya’ya düünülen
büyük oyun gelimi batl ülkelerden gelecekse duvarn iki zayf bölümü geçi için müsait
gözükmektedir. Birincisi batdaki Kafkaslar, dieri de güneydeki ran-Afganistan-Pakistan arasndaki
bölümdür ki, her iki bölümdeki duvarn muhtelif yerlerinde çatlaklar bulunmaktadr.

ekil 3. Orta Asya Çevresindeki Ülkelerde Etno-Linguistik Guruplarn Dal .

Orta Asya için uluslar aras ilikiler açsndan çok çeitli senaryolar ileri sürülmektedir. ABD’nin
alternatifsiz güç olmasn istemeyen Çin-Rusya yaknlamas, Çin’e kar ABD’nin Rusya ve Japonya ile
ilikilerini artrmas, Çin-Hindistan-Rusya üçlüsünün yaknlamas senaryolardan bazlardr (Kocaolu,
1997). ABD’nin Afganistan ve Irak müdahaleleri ngiltere’den tam destek almasna ramen, Avrupa
Birlii’nin baz üyelerinden tepki alm ve nitekim Almanya-Fransa-Rusya ayr bir cephe olarak

Orta Asya’daki Etno-Linguistik guruplarn dal haritas; Milner 1993, Özey 1996, Cullen 2002 ve Edwars 2002 den
yararlanlarak hazrlanmtr.
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belirmitir. Hazar Gölünü “Hazar Denizi” ekline getirerek pastadan payn artrmak isteyen Rusya,
kendisi gibi düünen ran’la ilikilerini sklatrmtr.
Sonuç olarak çok bilinmeyenli denkleme benzeyen yeri ve aktörleri belli olan Orta Asya’daki
olas olumsuz gelimelerin eksik olan sadece figüranlardr. Herkesin kendine göre senaryo hazrlad
bölgede buradaki devletlere düen görev, figüran olarak rol almamaktr. Bunun için alnabilecek
önlemlerden bazlar öyle sralanabilir:
x

Bölge ülkelerinde demokratik yaama en ksa sürede geçilmek suretiyle demokratikleme viraj
zarar görmeden atlatlmaldr.

x

Arlkl olarak Rusya ile deil, bölgesel ve uluslar aras güçlerle de dengeli ekonomik ilikiler
kurulmaldr.

x

Balkan pakt, Sadabat pakt gibi daha önce denenmi ve bölge ülkeleri arasnda güven ve ilikileri
artrc “Türk Pakt” benzeri oluumlar hayata geçirilmelidir.

x

Uluslar aras ve bölgesel kurululara üye olunarak dünya devleti olma yolunda hzl admlar
atlmaldr.

x

Corafi snrlar ve özellikle Hazar Gölü üzerinde sorun oluturabilecek tehlikeli söylemlerden
uzak durulmaldr.

x

Orta Asya devletleri ve komu devletler arasnda kültürel, askeri, siyasi ve ekonomik ibirlikleri
artrlmaldr.

x

Türk ülkeleri arasnda müterek dil birlii, ortak sözlük, ortak okullar, bölgesel olimpiyat
oyunlar v.s. gibi konularda bütünletirici çalmalar yaplmaldr.

x

Türkiye’nin uluslararas tecrübelerinden daha fazla yararlanlmaldr.

x

Uluslararas gerginlie yol açacak teröre destek olma ve uyuturucu ticareti konularna gerekli
önem verilmeli ve önlemler alnmaldr.

x

Etnik guruplar kesinlikle körüklenmemeli, yurtlarndan edilmi guruplardan problem oluturanlar
komu devletlerin imkanlar orannda mübadele yaplarak stabil hale getirilmelidir.

Rusya’nn tam kontrolünden çkamam ve d arenada kendilerini destekleyecek müttefikleri
olmayan Türk cumhuriyetleri; jeopolitik konumlarn deitiremeyeceklerine, komularndan
uzaklaamayacaklarna ve kaynaklarn yok edemeyeceklerine göre bölgeyle ilgilenen güçlü devletlerle
kar karya gelmek zorunda kalacaklardr. Türkiye; karde devletleri kurtlar sofrasnda savunacak
ekonomik ve siyasi güce sahip deildir. Türkiye bulunduu corafyann en güçlü devleti olmasna
ramen, Orta Asya’nn kaderine etki edecek olaylarn altna imza atamamaktadr. Zaten Türkiye bu
devletlerin bamsz olduklar ilk yllarda heyecanla “Türk” kimliini öne çkarm, sonradan uluslar aras
konjüktürün ve karlkl çkar ilikilerinin gerei politikalar izlemeye balamtr. Ancak Türkiye
Avrasya jeopolitiinde tecrübelerinin katklaryla bölgesel arln biraz daha artrmak durumundadr.
Orta Asya’y güney ve batdaki en zayf yerinden Türkiye, ran, Azerbaycan, Afganistan ve
Pakistan’n içerisinde yer ald bir örgütlenme koruyabilecek olmasna ramen bu pek mümkün
görünmemektedir. ABD’nin müdahale yapaca bölgelerde çok önceden hazrlklar ve planlamalar
yapt bilinmektedir. Bugün ABD’nin sahip olduu hava ve askeri üsleri, müdahale yapt sahalarnn
yaknndadr. Bölgenin dousunda açlan Amerikan üssü ileride olmas muhtemel olaylarn adeta
habercisidir. O halde genç devletler, Rusya, ABD ve Çin’in gücünü göz ard etmeden d politikalarn
belirlemek durumundadrlar. Bütün süper güçlerin uzun vadeli büyük planlar yapt bölgede
karklklara ve olas bir müdahaleye meydan verilmemelidir. Çkabilecek sorun sadece bölgeyi deil
Türkiye’yi de içine alan geni bir çemberi dolayl olarak etkileyecektir.
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