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Günümüzden binlerce yıl önce, Asya’da yaşayan Ön-Türk kökenli halkların kuzey-doğu 
yolunu izleyerek Bering boğazı üzerinden Amerika’ya göç ettikleri ve Amerika yerli halklarını 
oluşturdukları artık kesin olarak biliniyor. Bu kesinliğin nedenini hem coğrafi nedenler, hem 
Amerika yerli halkların dil özellikleri, hem de genetik bulgular oluşturuyor. 

 
2003 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir makalede (1) Bering boğazının su 

altındaki coğrafi yapısı hassas sonar aletleriyle taranmış ve alttaki harita ortaya çıkarılmıştır. 
Haritada açık yeşil bölgeler bugünkü sahil şeritlerini ve koyu bölgeler 25,000 ile 13,000 yıl 
önceki durumu gösteriyor. Bu kadim kara köprüsünü aşan birçok insan grupları en az 3 dalga 
halinde yeni kıtaya yayılıp yerleşmişlerdir. Amerika yerli halklarının dillerini inceleyen iki 
önemli dilbilimci bu dillerle birçok Asya ve Avrupa dillerinin akraba olduklarını ileri 
sürmüşlerdir. Amerika kıtasındaki kadim dillere Na-Dene adı verilmiş ve bu dil grubuna Alaska 
ile Kanada bölgesindeki yerli halkın dil grubu olan Atabaşkan diller, Kafkas dilleri, Çince ve 
Tibetçe, Buruşaski ile Bask dili de dâhil edilmiştir (2). 

 
Danimarka’nın Kopenhag üniversitesinden bir grup genetik uzman son derece önemli 

bir sonuca ulaşmışlardır. Baykal gölü yakınlarındaki Malta şehrinde yapılan kazılarda 24.000 
yıl önce gömülmüş bir çocuk bedeni bulunmuş ve çocuğun tüm genetik haritası çıkarılmıştır 
(3). Makale bu çocuğun genetik yapısının hem Amerika yerli halkları ile hem de Avrupa (batı 
Avrasya) halkları ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşıyor. Malta bölgesi en eski dönemlerden beri 
Türki grupların yerleşim bölgesi olmuştur. Alttaki haritada Malta şehrinin bulunduğu İrkutsk 
eyaletinin çevresinde Buryat’ların, Saka’ların ve Tuva Türklerinin halen yaşamakta oldukları 
görülüyor. İrkutsk adı dahi İRİ-KUT sözünden dönüşmüş olabilir. 
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Malta kazısında iskelet kalıntılarıyla 

birlikte gömülmüş olan birçok eşya bulundu. 
Taştan kamalar ile fildişinden bir heykelcik ve 
yine fildişi bir levha görülüyor. Levhadaki 
noktaları kesin olarak açıklamak mümkün olmasa 
da, yine Malta’daki diğer bir kazıda bulunmuş 
olan üstteki fildişi levhanın 15,000 yıl eski olduğu 
Karbon 14 analiziyle saptanmıştır. Şu anda bu 
levha Hermitage müzesindedir (4). 

 
Kanımca bu levhalarda görülen güneş ve yıldız simgeleridir. Kadim Ön-Türk 

toplumlarının güneş kültüne inandıklarını önceki yazılarımda söz ettim (5). Bulunan iskeletin 
doğuya dönük yüzü, doğan güneşe doğru bakarak yatırılmış olması, güneş kültünün ayrı bir 
kanıtıdır. Dolayısıyla, hem Amerika yerli halklarının, hem de kadim Avrupa halklarının kökeni, 
Orta Asya bölgesinden yayılan gruplar olduğu genetik bulgularla da kanıtlanmış oluyor. 
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