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G. F. DEBErs (Red.), Trudz Kirgizskoy areheologo-etnografigskoy ekspeditsii (I)
[Arkeolojik ve etnografik K~rg~z ekspedisyonu çal~~malar~~I]. Izdaterstvo Akademii
Nauk SSSR [Akademi yay~ nlar~ndan], Moskva 1956, ~ 8o s. +25 resim ve harita.
Akademiya Nauk SSSR, Institut Etnografii im. N. N. Mikluho-Maklaya; Institut
Istorii Materyal'noy Kultur~ ; Institut Istorii Akademii Nauk Kirgizskoy SSSR.
Önümüzdeki eser, 1953 y~l~ nda K~rg~zistan'da yap~ lan arkeolojik ve etnografik ekspedisyonla ilgili ara~t~ rmalar~n birinci cildini te~kil etmekte ve ~u bahisleri içine almaktad~ r:
G. F. Debets, Problema proishojdeniya Kirgizskogo naroda v svete antropologiçeskih
danmh (Antropolojik bilgilerin ~~~~~~alt~nda K~rg~z halk~n~n men~ei meselesi), s. 3-17.
N. N. Mikla~evskaya, Somatologiçeskie issledovaniya v Kirgizii (K~rg~zistan'da
somatolojik ara~t~rmalar), s. 18-61.
I. M. Zolotarev, Somatologkeskie issledovaniye v Ferganskoy doline (Fergana ovas~nda somatolojik ara~t~rmalar), s. 62-84.
V. V. Ginzburg, Materialt k antropologii drezmego mzseleniya Ferganskoy dolint
(Fergana ovas~~eski ahalisinin antropolojisi üzerine malzeme), s. 85-102.
V. P. Alek.seev, Hakan, renisskie Kirgizt, Kirgizt ; saravnitel' no kraniologiçeskiy
oferk (Hakaslar, Yenisey K~rg~zlar~, K~ rg~ zlar; mukayeseli kronolojik makale),
s. 103-135.
Ya. R. Vinnikov, Rodo-plemennoy sostav i rasselenit Kirgizov na territorii yujnoy
Kirgizii (Güney K~rg~z~stan'daki K~ rg~zlarda akrabal~k ve boy te~kilat~~ve yerle~me
s. 136-181.
Ben burada eserdeki ara~t~ rmalar~ n hepsini de ele almay~ p, ancak Debets'in
giri~~mahiyetindeki yaz~s~n~~ takdim edece~im. Yazar, makalesinin ba~~nda ~u üç
kaideyi zikrederek bunlar~ n münaka~as~n~~yapmakla i~e ba~l~ yor: 1. "Dil ve kültür,
antropolojik tiplere ba~l~~ olmadan da yay~ labilir, fakat antropolojik tipler hiçbir
zaman dil ve kültürsüz yarlamazIar". 2. "Antropolojik tiplerin de~i~mesi ve
kar~~mas~~ gibi antropologlar taraf~ ndan tetkik edilen hadiseler, ancak boy, halk
ve milletlerin antropolojik bak~ mdan yer de~i~tirme ve kar~~malar~n~n bir inikas~n~~
te~kil etmektedir". 3. "Bu yüzden, antropolojik esaslar ~u veya bu antropolojik
tipin yay~lmas~na i~aret ediyorsa, tarihçi, arkeolog, etnograf ve lingvistler, bu
yay~ lmaya sebep olan tarihi hâdiseleri ve bunlarla ilgili tarih, kültür ve dil meselelerini aç~klamak vazifesile kar~~la~~rlar".
Bundan sonra yazar, Türk dilini konu~an esas zümrenin ilk te~ekkül etti~i
yer (yani, Türklerin anavatan~ ) meselesini ele almakta ve bu yolda ~imdiye kadar
Sovyet yazarlar~~ taraf~ndan ortaya at~ lan en mühim fikirlerin münaka~a ve tenkidini yapt~ktan sonra, (bu hususta maalesef bat~l~~ bilginlerin fikirlerine temas
etmeden geçiyor ve ancak bizde art~k çoktan tarihe kar~~m~~~olan güne~-dil teorisini
ele alarak bunun tenkidini yap~ yor; her ~eyde oldu~u gibi ilimde de serbest çal~~ma
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ve hurriyetten mahrum bir memlekette zaten ba~ka türlü olamazd~) Türklerin
anavatan~~ olarak ancak Orta-Asya'n~ n dü~ünülebilece~ini ve Türklerin buradan
bat~ya ve kuzeye yay~ld~~~n~~söylüyor.
Orta-Asya'da antropolojik tipler meselesine gelince, ~imdiye kadar yap~lan
ara~t~ rmalar~n neticesine göre, burada ba~l~ca iki tiple kar~~la~~lmaktad~r: ~ . Tarihi
çok eski olan Europeid tip, 2. Zaman zaman do~udan Orta Asya bozk~rlar~na
yay~lan Mongoloid tip. Arkeolojik ara~t~ rmalara göre, Mongoloid tipin kronolojik
bak~mdan Orta-Asya'ya do~ru yay~lmas~, bilhassa ~u devirlerde vuku bulmu~tur:
1. Az miktarda "Hun-Sarmat devri"nde (M.ö. ve M.s. birinci yüzy~llar), 2. Kitle
halinde "Son göç devri' nde (M.s. birinci binin sonlar~~ ve ikinci binin ba~lar~,
yani Mo~ol devri).
K~ rg~zistan'~ n bizce malüm en eski antropolojik devri olan Saklar zaman~nda
Europeid tip hâkim olup, Mongoloid tipin tesiri çok azd~. K~rg~zistan'da Usun
devrinde Mongoloid tipin tesiri artmaktad~ r. Fakat eski Europeid tip, Mongoloid
tiplerin kitle halinde hicretinden sonra da varl~~~n~~muhafaza etmi~tir. Antropologlar taraf~ndan çoktan tesbit edildi~ine göre, bugünkü K~ rg~zlarda Mongoloid
tip Ozbeklere ve hattâ Kazaklara nazaran daha fazla hakim bulunmaktad~r. Bununla beraber Fergana'da ve da~l~ k bölgelerde Europeid tip üstünlük gösterir.
Yazar makalesinin sonunda, K~rg~zlar~n etnogenezi üzerine ileride yap~lacak
ara~t~ rmalarla ilgili olarak ~u noktalara i~aret ediyor: a) K~rg~zlar~n XIX. ve XX.
yüzy~l kraniolojisi üzerine malzeme toplanmas~ ; b) Tiyan-~an ile Minusinsk çukur
sahas~~ aras~ nda bulunan yerlerde (Çin, Mo~olistan ve Tannu-Tuva bölgesinde)
ara~t~rmalar yap~lmas~ ; c) Yenisey K~rg~zlar~na ait tamamlay~c~~ arkeolojik ve
paleantropolojik malzemenin toplanmas~ ; d) ~imdiye kadar arkeoloji, etnografya
ve dil üzerine toplanm~~~olan malzemenin kar~~la~t~ r~ larak i~lenmesi, bunlar~n
yay~nlanmas~~ ve matbuatta münaka~as~.
Eserdeki di~er makalelerin tetkik ve de~erlendirilmesini ihtisas sahiplerine
b~ rakarak, yukar~da i~aret etti~im gibi, kitab~~bu ~ekilde tan~tmakla iktifa ediyorum.
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