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SUNUŞ
Tabgaçların öncülü olan Hsien-peiler III. yüzyıldan itibaren eski Hun topraklarına yerleşmeye başlar. Burada Hun, Ting-ling ve Wu-huan gibi halklarla karışan Hsien-peiler,
Tabgaç birliğini kurduktan sonra Kuzey Çin’in tamamına hükmedecek güce ulaşırlar. Çoban-çiftçi çekişmesini ortak yaşamla taçlandıran Tabgaç tecrübesi, yerleşik hayata geçişte
mülkiyet hukukunu düzenleyen bir model sunar.
IV. yüzyılın son çeyreğinden itibaren kudretli ve tam teşekküllü bir devlet kuran Tabgaçlar, Türk-Çin tarihi içinde özel bir yere sahiptir. Tabgaç idaresi, T’ang, Liao, Chin,
Moğol ve Mançu gibi yönetimlere ilham kaynağı olmuş, boy birliği esasına göre örgütlenen
Tabgaçlar, iktisadi ve ticari düzenlemelerle istikrarlı bir yapı kurmuştur. Kuzey Çin’de siyasi miras Tabgaç döneminde (MS 386-535) atılan temel üzerinde şekillenmiştir.
Prof. Dr. Pulat Otkan Hocamızın doçentlik takdim tezi olarak kaleme aldığı bu eser,
yerleşik hayata geçişte Tabgaç reformlarına odaklanmaktadır. Wei Tarihi’nin Ekonomi Bölümü’nün tercümesiyle, Tabgaç ekonomi-politiğini anlamamıza yardımcı olan bu metnin
Türkçe yazında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Tezin daktilo nüshadan bilgisayara aktarılması sırasında sinoloji öğrencilerinin de katkısı olmuştur. Yayıma hazırlarken orijinal metne sadık kalmaya ve mümkün olduğunca müdahale etmemeye özen gösterdik. Açıklama eklediğimiz yerlere “e.n” ile not düştük; metin içi göndermeleri, yayınevi
kuralları uyarınca dipnotlara taşıdık. Aslen tez olarak kaleme alındığı için temkinli ilerleyen paragrafları bağlamına göre birleştirerek okuma kolaylığı sağlamaya çalıştık. Tablolar
ile dizinin hazırlanmasında Ali Yılmaz’ın katkısı oldu; emek veren diğer arkadaşlarıma da
teşekkürlerimi sunarım.
									
Gürhan Kirilen

ÖNSÖZ
III. yüzyılın başlarında Han Hanedanının yıkılması, Çin’de Eski Çağ dünyasının çözüldüğünü ilan etmişti. Wei-Chin, Onaltı Devlet ve güney kuzey hanedanları dönemlerinin
kargaşası içinden yeni bir çağ filizlenerek Çin kültürü ve toplumu değişik bir görünüm
kazanmıştır.
Soylular sınıfı, çağın sürükleyici gücü olarak ortaya çıkmış; Sui ve T’ang dönemlerinde
birliğin sağlanmasıyla kabaran bu dalga, Kore ve Japonya’ya çarpmıştır.
Bu araştırmada Çin’de Orta Çağ’ın kapılarını açan evrensel bir imparatorluğun kültürel, toplumsal ve ekonomik temel taşlarını hazırlayan T’o-pa Wei Dönemi ele alınmaktadır.
Atlı göçebe toplumların yerleşiklerle ilişkileri, bu ilişkilerin her iki toplum üzerindeki
etkilerinin araştırılması, T’o-pa toplumu içinde eski Orta Asya Türk öğelerinin yoğun olması nedeniyle Orta Asya Türk tarihine ışık tutacaktır kanısındayım.
Bu araştırmanın ortaya konmasında her türlü desteğini esirgemeyen hocam Sayın Prof.
Dr. M. Özerdim ile sorunların çözümünde bana yol gösteren ve cesaretlendiren Sayın Prof.
Dr. B. Ögel’e, büyük yardımlarını gördüğüm Sayın Prof. Dr. Nishijima Sadao’ya teşekkürlerimi sunarken bana tanınan bunca olanaklara karşın ortaya daha iyi bir araştırma koyamamamın sorumluluğunu kabul etmekteyim.
Dr. Pulat OTKAN
Ankara, Mart 1980

GİRİŞ
T’o-pa tarihinin orijinal ve temel kaynağı Wei Shu’dur. 114 bölümden oluşan
Wei Shu’da “Hükümdar Kayıtları” 12 bölüm, “Biyografiler” 98 bölüm, “Risaleler”
20 bölümdür. İçindekiler, IV. yüzyıldan VI. yüzyılın ortalarına değin, Kuzey Wei
Hanedanı Dönemi tarihini kapsamaktadır.
T’o-pa tarihinin yazımına T’o-pa K’uei Dönemi’nde başlanmıştır. Bu sırada
Teng Yüen, on bölümlük “Tai Kayıtları”nı derleyip yazmış; daha sonra Ts’ui Hao
ile Kao Yün Wei tarihini derleyip kronolojik olarak yazmaya devam etmişlerdir.
487 yılında Li Piao tarih çalışmalarına katılınca biyografik yönteme dönülmüş,
genel çizgileriyle T’o-pa Hung yönetimi dönemine kadar derleme yapılmıştır.
Daha sonra Hsing Luan, Tsui Hung ve diğerleri sırasıyla; Kao Tsu (Yüen Hung),
Shih Tsung (Yüen K’o) ve Su Tsung (Yüen Hsü) dönemlerinde Ch’i-chü-chü denen imparatorun günlük faaliyet raporlarını derleyip yazmışlardır. Kuzey Ch’i Hanedanı Dönemi’nde, 551 yılında Wei Shou T’o-pa Wei tarihini yazmaya başlamış,
bu arada bir tarih enstitüsü kurularak Kao Lung’un denetiminde Fang Yen-Yu ile
birlikte altı kişi sırayla tarih çalışmalarına katılmışlardır.
505 yılında Chü Lu’da (bugünkü Ho Pei eyaletinde) doğan Wei Shou (öl. 572),
Kuzey Ch’i Hanedanı’nın ünlü aydınlarındandır. Kendisi, Kuzey Wei Dönemi’nde
“Devlet Tarihi” ve imparatorların günlük faaliyet raporlarının derlenmesi çalışmalarına katılmış; Doğu Wei ile Kuzey Ch’i yönetimleri döneminde yavaş yavaş
yükselerek devlet memuriyetinde bulunmakla beraber, asıl mesleği daima tarihçilik olmuştur. Tarih araştırmalarının başında Kao Lung bulunuyordu; ancak gerçekte işi elinde tutan ve yürüten Wei Shou’ydu. Bu çalışmalar sonunda, 554 yılı
sonbaharında “Hükümdar Kayıtları” ile “Biyografiler”, 11. ayda da 10 bölümden
oluşan “Risaleler” tamamlanmıştır. Bibliyografik bilgi veren Çin kaynakları, Sui
ve T’ang dönemlerinde de bazı “Wei Shu”ların yazıldığından söz etmektedirler.
Ne var ki bu kitaplar günümüze kadar gelemeden kaybolmuşlardır. Diğer taraftan
T’ang Dönemi tarihçilerinden Li Yen-Shou’nun Kuzey Tarihi’ndeki Kuzey Wei ile
ilgili bölüm, Wei Shu’nun kısaltılmış kayıtlarıdır. Bu nedenle Wei Shu, T’o-pa Wei
tarihini anlatan en eski ve en yetkin kaynaktır.
Wei Shu’nun başlangıç bölümünde T’o-pa Boyu’nun ilk dönemleri ele alınmakta, efsanevi bir anlatım içinde T’o-paların boy düzeninden Çin tipi despotik bir
devlete geçişlerinin çeşitli aşamaları ele alınmaktadır. Wei Shu’nun “Başlangıç Ka-

yıtları” ile ilgili olarak çeşitli kuşkular bulunmakta, bazı bilim adamları bunların
gerçek dışı olduğunu ileri sürmektedirler.
Kitabın 100. bölümünden 103. bölümüne kadar olan kısımda ülke içindeki
azınlık halklarıyla yabancı ülkelerden söz edilmekte; bu bilgiler, genellikle o dönemdeki elçilerin ve tüccarların kayıtlarına ve söylediklerine dayanmaktadır.
Wei Shu’nun bazı bölümlerinin kaybolduğu, daha sonra başka belgelerle karşılaştırılarak bu kayıp bölümlerin tamamlanmasına çalışıldığı bilinmektedir. Örneğin Wei Shu’nun 102. bölümündeki “Batı Ülkeleri” kayıtları kaybolmuş, daha
sonra tekrar derlenmişse de orijinalliğinden pek çok şey yitirmiştir. Bugün elimizde bulunan Wei Shu’nun “Batı Ülkeleri” kayıtları, aslında Wei Shu, Chou Shu ve
Sui Shu’daki “Batı Ülkeleri” kayıtlarının karışımı olan Pei Shih’dan2 yararlanılarak
derlenmiştir. Pei Shih “Batı Ülkeleri” kayıtlarında adı geçen bu üç kitaptaki kayıtlar, IV. ve VII. yüzyıllar arasındaki gelişmeler ve değişiklikler göz önüne alınmadan birbirine karıştırılmıştır. Bu nedenle bugün elimizde bulunan Wei Shu “Batı
Ülkeleri” içindeki orijinal Wei Shu’dan alınma bilgiler aydınlığa kavuşturulmadan
kullanılması son derece büyük yanlışlıklar yapmamıza neden olur.
Örneğin, Eftalitlerle ilgili bölümde “Ch’ang-an’dan on bin yüz li uzaklıktadır.
Şehir on küsur li büyüklüktedir.”, “âdetleri T’u-chüehlerle (Göktürklerle) aşağı
yukarı aynıdır. Bunlarda iki kardeşin aynı kadınla evlenme âdeti vardır. Kardeşi
olmayanların karıları tek boynuzlu başlık giyerler. Eğer kardeşleri varsa (kadınların başlıklarına) bunların sayısına göre boynuz eklenir.” cümleleri Chou Shu’dan
alınmıştır. “Başkentleri Wu-hu Irmağı’nın (Oxus) iki yüz li güneyindedir.” cümlesi ile “Budist mabed ve pagodaları çoktur. Hepsi altınla süslenmiştir.” cümleleri
de Sui Shu’dan alınmıştır.3 Wei Dönemi’nde Eftalitlerin kentleri bulunmamaktadır. Kuzey Chou Dönemi’nde Eftalitler, Tohara’nın başkentini istila edip, ilk
kez yerleşik düzene geçerek burayı başkent yapmışlardır. Burası, Çincede “P’o-ti
ch’eng” ya da “P’o-ti-yen” diye geçen “Padiyan” (Farsça hükümdar kenti anlamında, Kunduz yakınlarındaki Warwâlîz) kentidir. Burası Chou Shu’da kaydedilen
“(Eftalit Kralı) Pa-ti, yani Wang-su’yu (Çince hükümdar kenti anlamında) başkent yaptı.” cümlesindeki kenttir.
Eftalitler bundan sonra Oxus Irmağı’nın güneyindeki Balkh’ı ele geçirerek
başkent yapmışlardır. Bu da Sui Shu’da kaydedilen, “Başkentleri Wu-hu Irmağı’nın iki yüz küsur li ötesindedir.” cümlesinden anlaşılan yerdir.
Pei Shih ve Pei Shih’dan yaralanılarak yazılan Wei Shu’daki “Batı Ülkeleri” kayıtlarında zaman içindeki yer değiştirmeler dikkate alınmadan, Chou Shu ve Sui
Shu’da kaydedilen başkentler birbirine karıştırılmıştır. Kısacası yüz, iki yüz yıl
386-618 yılları arasındaki Kuzey Wei, Kuzey Ch’i, Chou ve Sui hanedanları tarihini içermektedir.
659 yılında yazılmıştır.
3
656 yılında yazılmıştır. 581-618 yılları arasındaki Sui Hanedanı tarihini anlatmaktadır.
2

sonraki Eftalit kentlerinden T’o-pa Dönemi’nde söz edilmektedir. Bu nedenle Wei
Shu’daki “Batı Ülkeleri” kayıtlarının T’o-pa Dönemi’ndeki yabancı ülkelerle ilgili
bir kaynak olarak ele alınması doğru değildir.
Wei Shu’nun on bölümden oluşan “Risaleler”inden kısaca söz edecek olursak
örneğin Yang Shou-ching, “Coğrafya Risalesi”ni eleştirirken şöyle demektedir:
“Oldukça eski bir görünümü vardır. Ancak ayrıntılı olmaması gereken noktalar,
kısa olması beklenen yerler çok ayrıntılıdır.” Gereksiz ayrıntılar ve geçiştirmeler
gerçekleri kaybettirmektedir. Bu durum sadece coğrafya bölümünde değil, diğer
risalelerde de aynıdır. Örneğin “Ekonomi Bölümü”nde kuşkulu pek çok nokta
bırakılmıştır. “Memurlar ve Aileler Risalesi”nde alt kademelerdeki memuriyetler,
memurların görevleri belirtilmemekte; dört bölümlük “Göksel Görünümler Risalesi”nde iki bölümlük “İlahi Etkenler Risalesi”nde “kader” ve “afetler” gibi boş
inançlardan söz edilmektedir.
Bununla beraber bu on risale, değerli bilgiler de vermektedir. “Ekonomi Risalesi”nde “Eşit Toprak Sistemi”, “Üç Muhtarlık Sistemi” ile vergi sistemleri; Kuzey Wei ve ondan sonraki 300 yıl devam eden büyük toprak sahipliği sisteminin
incelenmesinde temel kaynaklardır. Para ile ilgili kayıtlar, o zaman Kuzey Wei
sınırları içindeki tüm bölgelerin ekonomik ve toplumsal durumunun aydınlanmasına yardımcı olmaktadır. “İlahi Etkenler Risale”sinin birinci bölümünde Kuzey
Wei Devleti’nin kuruluşundan itibaren 150 yıl içinde tüm yörelerdeki deprem
kayıtları yer almaktadır. “Memurlar ve Aileler Risalesi” ile “Budizm-Taoizm Risalesi”, Çin tarihçiliğinde ilk kez Wei Shou tarafından ortaya çıkarılan risalelerdir.
“Memurlar ve Aileler Risalesi”nin soyadları bölümünde T’o-pa Sülalesi ile bağlı
boylar ele alınmakta, boy adları ile Hsiao Wen Ti tarafından değiştirilen Çince
soyadları sıralanmaktadır. Bu bölüm daha sonraki soy kütüğü kitaplarının temel
kaynaklarından birini oluşturmaktadır ve belli ölçüde, T’o-pa Boyu’nun yapısı
ve o zamanki boyların yapılarındaki ortak ve farklı yönleri yansıtması bakımından önem arz etmektedir. “Budizm-Taoizm Risalesi”nde Budizmin Kuzey Çin’de
yayılışı ve Kou Ch’ien’in Taoculukta yaptığı revizyonun gelişimi anlatılmaktadır.
Risalede büyük toprak sahipleri ile tapınak yöneticileri arasındaki çelişkiler de
yansıtılmakta, özellikle Budist tapınaklarının ekonomik yapısı ile ilgili değerli bilgiler bulunmaktadır.
Wei Shu’nun hemen tüm bölümleri, bir takım ferman ve raporlarla şişirilmiştir. Ancak bütün bunlar kitabın değerini azaltacak ölçüde değildir. Örneğin Li
An-shih’nın biyografisindeki “Eşit Toprak Sistemi” önerisi, Chan P’u-hui’in biyografisinde görülen, ölçü birimleri ile vergi tasarıları gibi Kuzey Wei Dönemi’nin
ekonomik durumunu yansıtan belgeler büyük değer taşımaktadır. Kitapta kaydedilen ezgi ve şarkılar ise Kuzey Wei Dönemi edebiyatının temel kaynaklarını
oluşturmaktadır.
Wei Shu’nun bir bölümünün Sung Dönemi başlarında kaybolduğu bilinmek-

tedir. 1061 yılında çıkarılan bir buyrukla Wei Shu ile Sung, Ch’i, Liang Ch’en,
Kuzey Ch’i ve Chou tarihleri ele alınmıştır. Bugün Wei Shu’nun başındaki ön sözde Liu Pan, Liu Shu, An Tao ile Fan Tzu’yü’nün imzaları bulunmakta; herhangi
bir tarihe rastlanmamakla birlikte 1067-1070 yılları arasındaki bir nüsha olduğu
anlaşılmaktadır. Her iki Liu ile Fan Tzu’yü, Sung Dönemi’nin ünlü tarihçileri
olup özellikle Liu Shu, güney-kuzey hanedanları tarihi uzmanlarındandır. Bu kişiler, kitabın çeşitli nüshalarını karşılaştırmışlar; başkaları tarafından eklenen,
eksik yerlerini araştırarak “Hsui Wen Tien Yü Lan 修文殿御覽”, “Pei Shih 北史”
ve T’ang Dönemi’ndeki kişilerin yazıları ve kayıtları ile karşılaştırmışlar; eksik
yerleri bölümlerin sonlarında belirtmişlerdir. Buna göre 26 bölüm kayıp, üç bölüm de eksiktir.
Bugün Wei Shu’nun elde bulunan nüshaları şunlardır: 1- Pai Na Pen 百衲本 2Nan Pen 南本 3- Pei Pen 北本 4- Chi Pen 汲本 5- Tien Pen 殿本 6- Chü Pen 局本.
Wei Shu ve yazarı Wei Shou ile ilgili olarak bugüne değin çeşitli araştırmalar
yapılmıştır. Bunlar arasında James P. Ware’in,4 Chou I-liang’ın,5 Uchida Gimpu’nun6 ve Wolfram Eberhard’ın7 araştırmaları konuya aydınlık getiren çalışmalardır.
T’o-pa Dönemi’yle ilgili olarak Chin Shu, Pei Shih, Sui Shu, Nan Ch’i gibi kaynaklarda da değerli bilgiler bulunmaktadır. Özellikle Nan Ch’i Shu’daki “Wei Lon
Chuan”da güneylilerin gözüyle T’o-paların yaşamı ve en önemlisi konuştukları
dil ile ilgili çok değerli belgeler vardır. Bu belgeler üzerinde çalışan Pelliot, Shiratori, Bazin ve Boorberg gibi bilim adamları, T’o-paların konuştuğu dilde Türkçe
öğelerin ağırlık taşıdığını vurgulamışlardır.
T’o-pa Wei Dönemi’nin toplumsal yapısını en geniş biçimde ele alan, Batılı
bilim adamı Prof. Eberhard’dır. Bu dönemin ekonomik yapısıyla ilgili yapıtıyla
Etienne Balazs, T’o-pa Wei Dönemi’nin ekonomik tarihi konusunda otoritesini
korumaktadır. Japonya’nın ekonomik tarihini de ilgilendirmesi bakımından özellikle T’o-paların “eşit toprak sistemi” bu ülkedeki bilim adamları tarafından çok
ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Japonya’da 1932 yılından bu yana konuyla ilgili
olarak Okazaki Koga Noboru, Shimiz Taiji, Shida F., Sogabe Shizio, Matsumoto
Yoshimi, Koga Noboru, Hori Toshikazu ve daha pek çok bilim adamı tarafından
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. T’o-pa Wei Dönemi, Çin tarihinin dönemlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığından Çin toplumu ve ekonomisi ile ilgili
pek çok bilim adamı tarafından önemsenmiş; çeşitli yönleriyle üzerinde durulmuştur. Türkiye’de bu dönemin edebiyatı ile ilgili olarak Prof. Dr. Muhaddere
Ware, J.R., “Notes on the History of Wei Shu”, JAOS, vol. 25, No.1.
Chou, 1963.
6
Gimpu, 1936, 1975.
7
Eberhard, W., Das Toba-Reich Nurdeninas, Leiden, 1949. Ayrıca kaynakçaya bk.
4
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Özerdim’in değerli çalışmaları dışında başta Prof. Eberhard’ın T’o-paların hayvancılığı, T’o-palarda tarım, köle usulü, ulaşım vb. gibi konularda temel bilgileri
yansıtan araştırmaları, Prof. Ögel’in öğrencisi Bayan Kao’nun bu dönemde Çin’in
kuzey ve batı komşuları ile ilgili doktora çalışması, Ayşe Onat’ın T’o-palarla yakın
ilişkisi olan Hsiung-nuların Hsia Devleti ile ilgili incelemeleri önde gelen araştırmalardır.
Güney-Kuzey Hanedanları Dönemi, özellikle T’o-pa Wei tarihi, içinde pek çok
sorun bulunan bir dönemdir. Bu açıdan birkaç yıl içinde yapılacak bir çalışmayla
tümüyle ortaya konması olanaksız gibidir. Bu araştırmada kullanılan, Wei Shu’nun
“Chung Hua Shu Chü” baskısının 3065 sayfasının, hemen her satırında bir sorun
bulunduğunu söylersek çok abartmamış oluruz. Diğer taraftan Çincenin özelliği
sebebiyle kimi cümleler değişik biçimlerde çevrilebilmekte, hangisinin doğru çeviri olduğu saptanamayan cümleler, birbirinin tamamen tersi anlamlar vermekte,
metnin yorumlanmasında değişik görüşler ortaya atılmaktadır. Bu nedenle bu
araştırmada T’o-paların toplumsal ve ekonomik gelişmesiyle ilgili mümkün olduğu kadar çok sorun ele alınıp ortaya konmaya çalışılmıştır.
Birinci bölümde III. yüzyıldan itibaren Çin’e gelen yabancıların yerleşim alanları ve bunların nüfus oranları saptanmaya çalışılmış; bu arada Wei Shu’nun “Başlangıç Kayıtları” ele alınarak T’o-paların ortaya çıkışı ve ataları, T’o-pa boylar
birliğinin tarihsel süreç içindeki gelişimi ile ilgili sorunlar üzerinde durulmuştur.
T’o-pa boylar birliğinin yapısı ile ilgili olarak Prof. Eberhard’ın ayrıntılı çalışmaları bulunmakta, kendisi T’o-pa boylarını tek tek ele alarak incelemektedir. Bu
konuda diğer değerli bir çalışma da Yao Wei-Yüen’in araştırmasıdır. Çin dilinin
özgün karakteri nedeniyle özellikle bazı boyların kimlikleri konusunda her iki
araştırmacının değişik görüşler ileri sürdüğü görülmektedir. Sorunun karmaşıklığı ve genişliği nedeniyle bu konu burada genel görünümüyle ele alınmış, boyların
kanlarını saptamanın zorluğu ortaya konmuş, daha çok boyların kimliği dışındaki
sorunlar üzerinde durulmuş, T’o-palarla Tu-ku Boyu8 arasındaki yakın ilişkiler
vurgulanmıştır.
T’o-paların ikinci siyasal birliği olan Kuzey Wei Dönemi’nin siyasal olaylarından sadece önemli olanları üzerinde durulmuş, siyasal olayların Wei Shu’daki
kayıtlara göre kronolojik bir özeti verilmiştir. İkinci bölüm, daha çok T’o-paların toplumsal gelişimi ve Kuzey Wei Dönemi’ndeki siyasal ve ekonomik sorunlar
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Burada da genellikle üzerinde en fazla tartışma olan
8

Prof. Uchida’ya göre (1975, I, s. 882) Tu-ku, “tuğu elinde tutan” anlamına gelen “tuylay”ın karşılığı olmalıdır. Köymen’e göre (1944), “Tu-ku”, Türk sözcüğünün karşılığıdır. Boodberg, “Tu-ku
(d’uk-kuo)” sözcüğünün, Türkçe “toy (doğmak)” sözcüğünden geldiğini savunmaktadır. Tu-kular,
Hsiung-nu Ch’an-yülerinin çıktığı boydur. Çin kaynaklarında Liu Meng ve Ch’ü-pei’in soyundan
gelenlerin Tu-ku Boyu üyeleri olduğu belirtilmektedir.

sorunlar ortaya konmuş, T’o-pa Wei Dönemi’ndeki sosyo-ekonomik yapının iskeleti belirlenmeye çalışılmıştır.
Son bölümde Wei Shu’nun “Ekonomi Bölümü” nün açıklamalı çevirisine
yer verilmekte, T’o-pa Wei Dönemi’ndeki toplumsal ve ekonomik durum, Wei
Shou’nun kaleminden anlatılmaktadır.
Araştırmada dipnotlardaki tekrarlardan kaçınmak amacıyla alıntılar parantez
içinde, yazarın soyadı, eserin tarihi ve alıntı sayfası belirtilmek suretiyle verilmiş,
yazar soyadları ve eserlerin tarihine göre sıralanan kaynakça bölümünde, alıntıyla
ilgili ayrıntılı bibliyografik bilgiler belirtilmiştir. Çince için kullanılan transkripsiyon sistemi Wade-Giles sistemidir.

1

IV. YÜZYILDA ÇİN’DEKİ AZINLIK
HALKLARIN YERLEŞİM
ALANLARI VE NÜFUS SORUNU

BUDUNLAR HAREKETİNİN DOĞUDAKİ ANLAMI
Avrupa tarihçileri için kavimler hareketi dendiğinde akla Orta Çağ’daki German halklarının hareketi gelir. Doğal olarak bu görüş Avrupa tarihi için geçerlidir.
Nitekim Almanya’da “Völkerwanderung” sözcüğü, salt IV-VI. yüzyıllardaki German halklarının hareketi için kullanılırken diğer kavimlerden Slavların ya da yine
German soyundan olan, Normanların XI. yüzyıldaki hareketi için “Völkerbewegung” sözcüğü kullanılmakta; German hareketinin Avrupa tarihinde ayrı bir yeri
ve önemi olduğu vurgulanmak istenmektedir. German hareketi; özetle Avrupa
dünyasının kurulmasına, Roma-German biçimi kültür ve toplumun oluşmasına
katkısı açısından önemsenmektedir.9
Ne var ki kavimler hareketi, salt Avrupa’da tarihsel etkinliği olan bir olay gibi
görülmemelidir. Asya’da, özellikle Doğu Asya’da da tarihsel önemi büyük, kültürel ve toplumsal bakımdan derin izler bırakan kavimler hareketleri vardır. Örneğin IV. yüzyılda Hsiung-nu, Hsien-pei, Ti ve Ch’iang halklarının önderliğindeki
“Beş Barbar’ın Çin’i karıştırması” olayı; XII. yüzyılda Nü-chen halkının Kuzey
Çin’i ele geçirmesi; XIII. yüzyıldaki Moğol ve XVII. yüzyıldaki Mançu yayılması…
Doğudaki bu kavimler hareketlerinin her biri, gerek Asya tarihinde oynadıkları
roller açısından gerekse nüfus hareketi ve alan bakımından Avrupa’daki budunlar
hareketlerini aşan bir görünümdedir. Gerçekte doğudaki ve batıdaki kavimler hareketlerinin her ikisi de Kuzey Asya atlı göçerlerinden Hsiung-nuların bölünerek
göç etmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle her iki hareket de kaynağını aynı
kökten almaktadır.
Asya’daki kavimler hareketlerine baktığımızda IV. yüzyıldaki “Beş Barbar’ın
Çin’i karıştırması” olayının, Avrupa’daki German hareketi gibi diğer kavimler hareketlerinden daha başka bir anlam taşıdığı görülür. Diğer bir deyişle Avrupa’da
“Völkerwanderung” ne ise Çin’de de “Wu-hu Luan Hua” odur. Hsiung-nuların
bölünerek bir kısmının Çin’e göç etmesiyle ortaya çıkan bu olay, bütün bir Çin’i
altüst etmiş, Çin toplum ve kültüründe köklü değişikliklere yol açacak bir ortam
hazırlamıştır.
IV. yüzyılın başında daha önce Çin topraklarında yerleşmiş olan Hsiung-nuların, Çin’deki “Chin Hanedanı” içindeki kargaşalıklardan yararlanarak Kuzey
Çin’de egemenliği ele geçirmesi ve Chin Hanedanı yöneticilerini güneye sürmesi
ile başlayan hareket sonucu, bütün bir Kuzey Çin yüz yıldan fazla bir süre çoğu
azınlık halkları tarafından kurulan 20’ye yakın siyasal birlikçe yönetilmiş, sonunda T’o-palar bu parçalanmış duruma son vererek tüm Kuzey Çin’i tek bir yönetim
altında birleştirmiştir.
9

Tamura, 1968, s. 2.
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Haklı olarak çok eski bir kültür kalıtımının sahibi olmakla öğünen Çinliler,
uzun bir süre bütün bir dünyanın dört denizle çevrili bir kara parçasından oluştuğunu sanmışlardır. Bu nedenle kendi ülkelerine “Chung Kuo (merkezdeki ülke)”
ya da “Chung Hua (merkezdeki cevher ya da çiçek)” demişler; kendi toprakları
dışında, kendilerinden farklı bir yaşam sürdüren yabancı ülke halklarını da “çiçeğin” çevresindeki “yabani” ve “zararlı” otlar gibi görerek bu halkları barbarlıkla
suçlamışlardır.
Çinlilerin bu görüşü, ilk kez IV. yüzyılda yabancıların Çin toprakları üzerinde
yönetici kimliğini kazanmalarıyla değişmeye başlamıştır. Nitekim bu dönemde
yabancılar tarafından kurulan siyasi birlikler, her ne kadar meşru birer devlet sayılmamışsa da daha sonra T’o-paların kurduğu Wei, Yü-wen Hanedanı’nın kurduğu Chou gibi devletler, Çin’de meşru hanedanlar olarak kabul edilmiş, kendilerinden birer “barbar” olarak değil, saygıdeğer yöneticiler olarak söz edilmeye
başlanmıştır.
Oldukça erken çağlarda tarımsal tekniği inceltme olanağını bulan Çinlinin
üzerinde yaşadığı tarlası; onun aile ilişkilerinden siyasal örgütlenmesine, sanatından düşüncesine kadar toplumsal ve kültürel yapısına biçim vermiştir. Yaşamını
tarlasıyla, dünyayı da dört denizle sınırlandıran Çinli; zaman zaman bir sosyal
durgunluk içine girmiş ve bu sosyal durgunluk ise çoğu kez çeşitli ayaklanma,
savaş ve yabancı istilalarından sonra giderilebilmiştir. Bu nedenle Çin’in tarih
boyunca gösterdiği her toplumsal ve kültürel aşama mutlaka bir zorlamayla gerçekleşmiştir.
Çin’e yerleşen yabancı halkların IV. yüzyılda başlattığı bu bağımsızlık hareketi
de Çin tarihinde pek çok örneği görülen bu tür zorlamalardan biri olmuş, Çin’in
toplumsal ve kültürel aşamasına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Bu olaya
siyasal açıdan bakıldığında bir istila hareketi olmadığı görülür. Çin topraklarına yerleşen yabancılar burasını kendi toprakları olarak benimsemişler; ancak o
zamanki Çinli yöneticilerin “sözde” uygar üstünlüğü onları toprağa bağlı köle
haline getirmiş ve bu da yabancıların steplerde edindiği özgürlük anlayışına ters
düşmüştür. Bu nedenle kendi kendilerini yönetme gereği duymuşlar ve bir süre
için budunlar arasındaki milliyetçi görüş ayrılıklarını bırakarak ortak düşman
Çinli yöneticilere karşı başkaldırmışlardır.
Çinli yöneticilerin Hunlar tarafından güneye sürülerek bütün bir Kuzey Çin’in
ele geçirilmesinden sonra bu kez ortaya yabancı yöneticiler arasındaki milliyetçi
görüş ayrılıkları sorunu çıkmıştır. Bu da siyasal birliği parçalayarak ortaya birçok
bağımsız devletin çıkmasına neden olmuştur. Bu dönemde yabancılar tarafından
kurulan hemen hemen bütün devletler, Hun (Hsiung-nu) Hükümdarı Liu Yüen’in
kurduğu, Kuzey Çin’deki ilk yabancı siyasal birliğin yapısını benimsemişlerdir.
Buna göre bu devletlerdeki yabancılar ve Çinliler kendilerine özgü yöntemlerle
yönetilecekti. Hükümdar yabancıların Ch’an-Yü’sü, Çinlilerin ise Huang-ti’si idi.
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Gerçekte Liu Yüen’in yönetimi sırasında görülen, bir kişinin hem Hun hem
de Çin memur unvanını kullanması örneği diğer devletlerde de vardır. Çünkü
boy dizgesi hiçbirinde parçalanmış değildir. Diğer taraftan boy dizgesinin parçalanmamış olması, pek çok tarihçinin ileri sürdüğü gibi, bunların Çinlileştiği
savını büyük ölçüde zayıflatmaktadır. Yabancı yöneticilerin bazı uygulamalarıyla
Çinlilere benzediği söylenebilirse de azınlık halkların büyük çoğunluğu için aynı
sav ileri sürülemez.
Eski geleneksel hayvancılık ekonomisinden vazgeçmeyen yabancılar, verimli
Çin topraklarına yerleşmekle otlak sorununa da çözüm bulmuşlardı. Bu nedenle
daha önce tarım yapılan topraklar otlak haline getirilmiştir. Böylece hayvancılık
ekonomisi ön plana geçmiş, Çinlilerin deyişiyle tarımda bir “barbarlaşma” olmuştur.
Diğer taraftan yabancılar, yönetimleri altındaki insan gücünü artırmak amacıyla çeşitli bölgelerdeki halkı göç ettirerek stratejik yerlere yerleştirmişler; bir
kısım halk da sürekli savaşlar nedeniyle kendiliklerinden Güney Çin’e göç etmiştir. Böylece gerek hayvancılık ekonomisinin önem kazanması ve gerekse göçler
nedeniyle Çinlilerin yaşamına yeni bir görünüm getirilmiştir. Örneğin kımız bile
en yüksek tabakadan en aşağı tabakasına kadar her Çinlinin günlük yaşamında
tiryakisi olduğu bir içki haline gelirken yabancıların yiyecekleri benimsenmiş,
zengin ve varlıklı ailelerin evlerinde “barbar” eşyaları başköşeyi almış, giyimde
deri malzeme ve pantolon önem kazanmış ve Kuzey Çin’in yüksek kültürü daha
geri olan güneye inerek kuzey ile güney halklarının kaynaşması ve böylece ortaya
yenileşmiş bir Çin kültürünün çıkması sağlanmıştır.
Kuzey Çin’in yabancılar tarafından ele geçirilmesiyle çevre ülkelerle olan ilişkilerde de büyük bir ilerleme kaydedilmiş, Çin’in kapıları batı ve güneybatı kültürlerine açılmıştır. Kuzeyde yabancılar batı ile ilişkilerini geliştirirlerken güneye
sürülen Çinli yöneticiler yeni yeni ticaret merkezleri kurmak zorunda kalmışlar
ve deniz yollarından yararlanarak dışa açılma gereğini duymuşlardır.
Bütün bunların sonucunda Budizm Çin’e yerleşmiş, ilk kez yabancı bir düşünce biçimi Çin’de tutunabilme olanağını bulmuştur. Böylece Çinlinin dar dünya
görüşü değişmiş, kültürel ve toplumsal ilerlemesi için gerekli büyük bir potansiyel kazanmıştır. Daha sonra Çin’de bir T’ang Hanedanı’nın ortaya çıkışı, bir
Göktürk İmparatorluğu’nun doğuşu Hunların başlattığı bu hareketin bir uzantısı
olarak görülebilir.

AZINLIK HALKLARININ YERLEŞİM ALANLARI
MÖ 209 ve MÖ 174 yılı arasında Mao Tun (Mo-tu: Batur) liderliğinde en güçlü
dönemini yaşayan Hsiung-nu Devleti, yaklaşık 250 yıl Asya’daki egemenliğini
sürdürdükten sonra MS 48 yılında çeşitli nedenlerle bölünerek güney ve kuzey
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Güney Hsiung-nuları, bugünkü İç Moğolistan Otonom Bölgesi’nin Ulan Chap Birliği’ndeki Toghto ilçesi yörelerinden Chahar’ın
Huai Yüen ilçesine, batıda Ordos ve Kansu’nun doğu yörelerine kadar uzanan
topraklarda yerleşmişler; IV. yüzyılın başlarına değin genellikle Çin’e bağlı bir
politika izlemişlerdir.
Kuzey Hsiung-nuları, MS 87 yılında Güney Hsiung-nuları ile birleşen Çinlilerin, doğuda güçlenen Hsien-peilerin ve kuzeyden gelen Ting-linglerin saldırısına
uğrar. Bu saldırılara birbirini izleyen doğal afetler de eklenince Kuzey Hsiung-nular, Orhun Irmağı dolaylarındaki topraklarını bırakıp, Altay Dağlarından geçerek batıdaki İli Irmağı yöresine göç ederler. Kuzey Hsiung-nularının bıraktıkları
Moğolistan toprakları ile göç etmeyerek burada kalan Hsiung-nu boyları bundan
böyle Hsien-peilerin yönetimine girer. Göç eden Kuzey Hsiung-nuları Türkistan’daki egemenliklerini bir süre daha koruduktan sonra III. yüzyılın ortalarında
Kırgız steplerini aşarak, daha batıya göçüp Çin kaynaklarının bilgi sınırları dışına
çıkmışlar; göç sırasında başka halklarla da karışarak IV. yüzyılda Volga Hunları
adıyla Güney Prusya’da yeniden, ancak bu kez Avrupa tarihinde rol oynamak üzere, tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır.
Çin’de Chin Hanedanı Dönemi’ne (MS 265-316) gelindiğinde Han Dönemi’nden (MS 25-220) beri süregelen göçler sonucu, bugünkü Ch’ing-hai ve Kansu’dan Liao-ning’e, güneyde Sze-ch’uan’dan Ho-nan’a kadar uzanan bölgede çok
sayıda çeşitli azınlık halkları yerleşmişlerdi. Çinli tarihçiler bu azınlık halklarına
“Beş Barbar” (Wu-hu) adını vermektedirler. Burada söz konusu olan “Beş Barbar”: Hsiung-nu, Chieh, Ti, Ch’iang ve Hsien-pei halklarıdır.
Çin kaynaklarının verdiği bilgilere göre Hsiung-nuların yerleşim alanları, Han
Dönemi’nde: Pei-ti, Shuo-fang, Wu-yüen, Yün-chung, Ting-hsiang, Yen-men ve
Tai Chün yöreleriydi. Üç Devlet Dönemi’ndeki Wei Hükümdarlığı (220-265) toprakları üzerindeki Hsiung-nular, Çinli yöneticiler tarafından beş kısma ayrılmış
ve T’ai-yüen’in Tzu-shih, C’hi, P’u-tzu, Hsing-hsing ve T’ai-ling kazaları topraklarına yerleştirilmişti.10 Özetle söyleyecek olursak Çin’e yerleşen Hsiung-nular, IV.
yüzyıl başlarında özellikle bugünkü Shan-hsi eyaletinin orta ve güney bölgelerinde yoğunluk kazanmaktaydılar.
Kaynaklarda Chiehler ile ilgili olarak verilen çelişkili bilgiler, bilim adamların10 C
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ca çeşitli biçimlerde yorumlanmaktadır. Wei Shu’da “Chieh” adının Shang-tang’ın
Wu Hsiang ilçesindeki Chieh Shih’dan geldiği belirtilmekte, buna göre burada
oturanlara “Chieh” dendiği anlaşılmaktadır.11 Hu San-hsing’e göre Chiehler ile
Hsiung-nuların 19 boyundan biri olan Li-chieh arasında bir bağlantı olmalıdır.12
Nitekim Chin Shu’da Chiehlerin Hsiung-nuların başka bir boyu olduğu ve atalarının Hsiung-nu Hükümdarı Ch’iang Ch’ü’den geldiği belirtilmektedir.13 Chin
Shu’daki metni biraz zorlayarak Ch’iang Ch’ü sözcüğünü, bir özel isim olarak değil de “Ch’iang başkanı” olarak çeviren bazı tarihçiler, Chiehlerin Tibetli Ch’ianglarla ilişkili olabileceğini ima ederken bilim adamlarının çoğu, Chiehlerin içinde
Soğd ya da Türkistan kökenlilerin çoğunlukta olduğunu, daha önce Hsiung-nuların yönetimi altında bulundukları için kendilerine Hsiung-nu dendiğini, bunların sadece Chieh-shih yöresinde değil bütün Kuzey Çin’de yaygın olarak yerleştiklerini savunmaktadırlar.14 Pulleyblank,15 “Chieh”nin “taş” anlamına geldiğini
ve Yenisey dilinde “Khes” ya da “kit” biçiminde okunduğunu, Shih ailesinin de
bunun Çince yazılışını kendilerine soyadı olarak aldıklarını söylemekte; Uchida
Gimpu,16 Chieh Shih 羯石 yer adının, Hsiung-nuların “Khes” boyunun buraya göç
etmesinden sonra bu adı aldığını belirtmektedir. Ma Ch’ang-shou da17 石sözcüğünün “taş” anlamında olduğunu, bunun Türkistan’daki Taşkent’ten geldiğini, dolayısıyla Chiehlerin Taşkent’li olabileceğini, Ch’iang-ch’ü 羌渠 ile K’ang-chü’nün
康居 (Soğd) aynı şeyler olduğunu, bu nedenle Shih-le’nin K’ang-chü’den Çin’e
göç edenlerden olması gerektiğini savunmaktadır. Prof. Uchida’ya göre ise Chieh
Hükümdarı Shih Le, Hsiung-nuların Ch’iang-ch’ü 羌渠 Boyu’ndan gelmektedir.18
Ne var ki Shih Le, eğer bir Hsiung-nu hükümdarı olan Ch’iang-ch’ü’nün boyu
olduğu kabul edilebilecek böyle bir boydan geliyorsa Hsiung-nu soylularından
sayılması ve köle olarak alınıp satılmaması gerekirdi. Diğer taraftan Ch’iang-ch’ü
gibi ünlü bir hükümdarın torununun çocuğu ya da torununun torunu olması gereken Shih Le’nin soy kütüğü, bu konuda titiz olan Çinli tarihçiler tarafından,
kaynaklarda üstünkörü geçiştirilmektedir. Bunun nedenini, 188 yılında Hsiung-nular arasındaki iktidar değişikliğinde aramak mümkündür. Çinliler tarafından başa geçirilen Hsiung-nu Hükümdarı Soğud kökenli Ch’iang-chü, ayaklanan
Hsi-lo ve Tu-kolar tarafından öldürülmüştür. Hsiung-nular arasında bazı boylar
WS, 95, s. 2047.
TCTC, 86, s. 2709.
13
CHS, 104, s. 2707.
14
T’ang, 1957, s. 226-227; Chou, 1962, s. 151-152.
15
Pulleyblank, 1963.
16
Uchida, 1975, s. 312.
17
Ma, 1962, s.100.
18
Uchida, 1975, s. 310.
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Soğdlulara karşıdırlar. Shih-Le Dönemi’nde Çin’e yerleşen Hsiung-nular arasında Tu-kolar iktidarda bulunmaktadır. Daha önce Hsiung-nulara bağlı Soğdluların iktidardaki Tu-kolar ve onları destekleyen Çinliler tarafından aşağılanması ve
önemsenmemesi doğaldır.
Han Dönemi’nde, Çin Seddi’nden itibaren kuzeybatı yörelerinde göçebelik
yapan yabancı halklar içinde Hsiung-nular, Wu-huanlar, Hsien-peilerden başka
Ti ve Ch’ianglar da bulunmaktaydı. Bunlar, Ch’ing Hai (Kokonor) merkezindeki
Çin’in kuzeybatı bölgelerinden itibaren Shan-hsi 陜西, Kan-su eyaletleri çevresinde yerleşmişlerdi. Tibet kökenli göçebeler olan Ti ve Ch’iangların dil ve gelenekleri birbirine yakın olduğu için bu halklar birbirine karıştırılmaktadır.19 Gerçekte
bu iki halkın yerleşim bölgeleri değişiktir. Tiler Kan-su’nun güney yörelerinden
Sze-Ch’uan’ın kuzey sınırına kadar uzanan topraklar ile T’ao Suyu 洮水 boyundaki topraklarda dağınık olarak yaşamaktaydılar. Tiler, Ch’ianglara kıyasla Çin’e
daha yakındı.
Han Dönemi’nde Lung-hsi 隴西 valisi olan General Ma Yüen 馬援, Kan-su
eyaleti sınırlarındaki Ti ve Ch’ianglar üzerine sefer açmış, bunlar etkisiz hale getirilince Ch’iangların bir kısmı Shan-hsi 陜西 eyaletinin iç kısımlarına göç ettirilmiştir. Daha sonra, sonraki Han yönetiminin güçsüzleşmesiyle, başka Ti ve Ch’ianglar da Kan-su yörelerine girerek Shan-hsi ve Sze-ch’uan’a 四川 sızma olanağı
bulmuşlardır.
Üç Devlet Dönemi’ne gelindiğinde Wei Devleti Hükümdarı Ts’ao-Ts’ao, Wutu 武都 ilindeki Tileri Ch’in-ch’uan’a 秦川 (Kan-su, Ch’in-chou) göç ettirerek
Çinlilerle birlikte oturmaya zorlamıştır.20 Tilerin göç ettirilmesi üzerine Ch’ianglar da bunları izleyerek doğuya göçmüşlerdir. Böylece, Tiler Fu-feng 扶風,
Ching-chao 京兆 (Ch’ang-an), Shih-p’ing 始平 (Hshing-p’ing 興平) yörelerine
yerleşmişler, Ch’ianglar ise Feng-i 馮翊 (Ta-li大荔), An-ting 安定 (Chenhou
鎮厚) ilçeleri topraklarına yayılmışlardır. Chin 晉Hanedanı Dönemi’nde, Huang-ho’nın güneyindeki topraklarda oturan halkın yarısının Ti ve Ch’ianglar olduğu söylenmektedir.21
I. yüzyıl dolaylarında bugünkü Liao Irmağı’nın bir kolu olan Shira Muren’in
(Sarı Irmak) kuzeyindeki Doğu Moğolistan steplerinde yaşayan göçebe boylar,
daha sonra birleşerek Çin tarihinde etkin roller oynamışlardır. Çin kaynaklarında
adı geçen Wu-huanlarla 烏桓 (ya da Wu-Wan 烏丸) birlikte Tung-huların 東胡
soyundan geldiği söylenen22 bu boylar Hsien-pei 鮮卑 adıyla bilinmektedir.
III ile IV. yüzyıllarda Moğolistan’da etkinlik kazanan Tung-hular ile ilgili olaLi, 1962; Huang, 1965.
CS, 56, s. 1531; SKC, 25, s. 704.
21
Tamura, 1968, s. 44.
22
SKC; WC, 30, 835.
19
20
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rak Abel Remusat ve Heinrich Julius Klaproth gibi bilim adamlarının yaptığı araştırmalardan sonra23 bunların bugünkü Tunguslarla ilişkili olduğu savunulmuş,
ancak bu görüş daha sonra eleştirilere uğramıştır.
Tunguslarla ilgili geniş araştırmalar yapan Shirokogorof, Çinliler ile An-nanlılar arasında Tunguslara yakın şaşırtıcı benzerlikler gözlemlediğini belirtmekte;
Uchida,24 Tungusların Sibirya iklimine uygun olmayan giysilerinin Güney Çin giysilerine benzediğine dikkati çekmektedir.25
Çin kaynaklarında verilen bilgilere göre26 Hsiung-nuların doğusunda oldukları
için bunlara “Tung-hu (Doğu Barbarları)” denmektedir. E. H. Parker,27 “Tung-hu”
sözcüğünün Türkçedeki “tongus (domuz)” sözcüğünden geldiğini savunmaktadır.28 Ancak P. Pelliot, T’oung-pao’daki bir yazısında,29 Türkçedeki “tongus” sözcüğünün yeni olduğunu; “domuz” anlamındaki en eski sözcük Türkçede “layzin”
olarak kullanıldığına göre “Tungus” adının yeni olabileceğini ve bunun Tung-hu
ile ilişkili olamayacağını söylemektedir.
Japon bilim adamı Shiratori’ye göre30 Tung-huların soyundan olan Hsien-pei
ve Juan-juanların (ya da Jou-jan) dili Wu-huanların dili ile ilgili hiçbir ipucu yoktur. İncelendiğinde bu dilleri şimdiki Tungus ve Moğol dilleriyle açıklamak olasıdır. Kısacası bu diller Tungusça ve Moğolca karışımıdır. Ancak Moğolca öğeler
Tunguscaya kıyasla ağırlık taşımaktadır.
Paul Pelliot, 1925 yılında Leningrad’da verdiği bir konferansta31 Hsien-peiRemusat, 1820; Klaproth, 1823.
Uchida, 1975, II, s. 6.
25
“Sibir” adı, Batı’da ilk kez XIV. yüzyılda İranlı Raşadettin’de “Abir-Sibir” ya da “İbis-Sibir” biçiminde geçmektedir. Fransız M. Quaoremere (Histoire des Mongols de la Perse ecrite en Persan Rasch_cE.d.n,
s. 413.) “Abir” sözcüğünü “Abares”, “Avares” (bu Çin tarihinde Jou-Jan, Juan-juan ya da Ju-ju
biçiminde açıklanmaktadır. Doğuda iki ayrı kavim olarak geçen bu sözcük, bu kavimler batıya göçünce “Abır – sabir” biçiminde adlandırılmaya başlanmıştır. “Moğolların Gizli Tarihi”nde de “Sibir”
adı geçmektedir. Yüen Shih’da (s. 132) “İbir” ve “Sibir” adlarına rastlanmaktadır. XIV. yüzyılın ilk
yarısında Mesalek Alabşar “Abir” ya da “Sibir” adlarından söz etmektedir. (E. Bretschneider, Medieval Researches (Çince çevirisi) II, s. 37). Yine 1357 yılında Fransa’da derlenen Kataian haritasında, Tobolsk yakınlarında “Sebur” kenti belirlenmektedir. (Yale-Cordier, Cathay and the Way Thither,
II, s. 307). 1394 yılından 1427 yılına değin, Afrika ve Asya’da pek çok ülkeyi gezen J. Schildberger,
“Bissibur” ya da “İbissibur” adlı büyük bir ülkeden söz etmektedir. (Reise in den Orient, s. 7315).
1517-1526 yıllarında Rusya’yı dolaşan Herberstain, “Sibir” adlı bir yer konusunda bilgi veriyor:
(Notes upon Russia: A Translation of the Earliest Account of that Country, Entitled ‘Rerum moscoviticarum
commentarii’, R. H. Major (çev), s. 60-86.)
26
SC, 110, s. 2879.
27
E. H. Parker, 1924, s. 83-84.
28
Parker’a göre Tung-hu adı sadece Korelilerin ve Mançuların ataları için kullanılan ad olup Tungus
ile aynıdır. Bunlar domuz beslemektedirler. Bu nedenle bu adla anılmaktadır.
29
Pelliot, XXVII. s. 170.
30
Shiratori, 1959.
31
Barthold, ZDMG, 8-2, s. 124.
23
24
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lerin, T’o-pa Boyu’nun kullandığı sözcüklere dayanarak, Türkçe konuştuğunu
savunmuştur. Ancak daha sonra Pelliot, T’oung-Pao’daki yazılarında32 Hsien-pei
dilini Moğolca olarak tanımlamaktadır. Barthold’a göre33 Hsien-pei dili Türkçedir
ve Hsien-peiler de Türk’tür. Peter Boodberg de34 Hsien-peilerin T’o-pa Boyu’nun
dilini Türkçe olarak tanımlamaktadır. “Wu-wan” adını Pre-türk dilleriyle açıklayan Luis-Bazin de35 Tung-huların (Hsien-pei ve Wu-wanlar dâhil) Tungus soyundan gelmediğini savunanlardandır. L. Ligeti36 ise T’o-pa dilinin Moğolca olduğunu söylemektedir. Bütün bu savlara karşın, Prof. Uchida Gimpu’nun belirttiği
gibi,37 T’o-pa Dönemi Hsien-peileri; içinde Liu 劉, Ho 賀, Liang 梁, Hu-yen 呼延
gibi Hsiung-nu soyundan gelen ve daha pek çok unsuru içeren bir boylar birleşimidir.38 T’o-paların dilinden Eski Çağ’daki Hsien-Pei-Wu-wan dili genel olarak
açıklanabilse bile bundan çıkacak sonuçtan kesin bir yargıya varmak olanaksız
görünmektedir.
Çince belgelerde “Wu-huan” ile “Hsien-pei” adlarının dağ adı olduğu; bu
halkların, sözü edilen bu dağlarda yaşadıkları için kendilerine Wu-huan ve Hsienpei adlarının verildiği belirtilmektedir. “Wu-huan” adını Shiratori, “ukhagan”
(Moğolca “bilgi”), “bilge”; Feng Chia-sheng, “ubusun” (Moğolca, “ot”); Ting
Ch’ien, “ulan” (Moğolca, “kızıl”); Bazin, “uan” (eski Türkçede “kutsal”, “kutlu”);
Pulleyblank, “Awar”; kimi bilim adamları ise eski Türkçedeki “uran” (saygıdeğer
şey), “uruq” (ana soyundan akraba) ya da Moğolca “tutsak” anlamındaki “unagan” sözcükleriyle açıklamaktadır.39
Wu-huanların en eski yerleşim alanı, Moğolistan yaylalarının güneydoğu yöreleriydi. Hsiung-nuların Tung-huları yenilgiye uğratmasından sonra Wu-huanlar
kuzeye göçmüşler, Shira Muren 西拉木倫 Irmağı’nın kuzeyindeki Wu-huan Dağı
dolaylarında yerleşmişlerdir. 120 yıllarında Han İmparatoru Wu, Hsiung-nuları
parçalamak amacıyla Wu-huanları İç Moğolistan’daki Jehol’un güneyi, Chahar’ın
güneydoğusu ile Ho-pei eyaletinin kuzey bölgesindeki topraklara yerleştirmiştir. Buradaki Wu-huanların asıl toprakları Lao-k’a 老哈 Irmağı kıyılarındaki Ch’ih
Shan 赤山 (Ala Dağ?, Kızıl Dağ?) ile Bai Shan 白山 (Ak Dağ?) yöreleriydi. Hsiung-nular batıya göçünce, Wu-huanlar da batıya kaymışlar, Ordos bozkırlarına
değin yayılmışlardır.40
Pelliot, (XX. s. 328; XXVII. s. 195.)
Barthold, 1927, 1932.
34
Boodberg, 1936.
35
Luis-Bazin, TP, XXXIX, 1950.
36
Ligeti, 1970.
37
Uchida, 1975, II, s. 4.
38
Yao, 1958; Ma, 1962.
39
Uchida, 1975, II, s. 9.
40
Ma, 1962, s. 28-29.
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Çin kaynaklarının verdiği bilgilere göre sonraki Han Dönemi’nden Üç Devlet
Dönemi’ne değin Çin topraklarında Wu-huanların yoğun olduğu yerler: Liao-his
遼西, Yu pei-p’ing 右北平, Yü-yang 漁陽, Kuang-yang 廣陽, Shang-ku 上谷, Tai-chün 代郡, Yen-men 雁門, T’ai-yüen 太原, Shuo-fang 朔方, Yün-chung 雲中, Hsiho 西河, Liao-tung 遼東, Lo-yang 洛陽 ve Li-yang 黎陽 yöreleriydi.41 Wei-Chin
hanedanları dönemlerinde Wu-huanlar, Hsien-pei, Hsiung-nu ve Çinlilerle karışarak erimişlerdir.
Çin kaynaklarında Hsien-pei adı 犀毗, 鲜卑, 师比 ya da胥纰 biçiminde yazılmakta;42 bunun kutsal bir hayvan olduğu, bu hayvanın şeklinde yapılmış kemer
tokasına Hsien-pei adı verildiği söylenmektedir. Shiratori’ye göre Hsien-pei adı,
Türk-Moğol dillerinde “toka” anlamına gelen “sarbi”nin karşılığı olup aslında
dağ adı da bundan gelmektedir.43 Bazı bilim adamları ise bunun Mançu dilindeki
“uğur” anlamına gelen “sabi” sözcüğünün karşılığı olduğunu ileri sürmektedir.44
Hsien-peiler de başlangıçta Wu-huanlar gibi Moğolistan yaylalarının güneydoğusunda Tung-hu Boylar Birliği’nin bir üyesi olarak görülmektedir. Tung-huların
yenilgisinden sonra bunlar da kuzeye göçerek İç Moğolistan’da, Ka-ku-le Irmağı
yakınlarındaki Hsien-pei Dağı yöresine yerleşmişlerdir.45 Han İmparatoru Wu zamanında (MÖ 156 - MÖ 87) Wu-huanlar güneye inmişler, Hsien-peiler de onları
izleyerek Liao Irmağı’nın batısındaki Shira Muren Irmağı boylarına göçmüşlerdir.
I. yüzyılın ortalarında Çin’in Liao-tung Valisi, Hsien-peilerin desteğiyle Ch’ihshan dolaylarındaki Wu-huanları yenilgiye uğratmış, bunun üzerine bu yöredeki topraklar Hsien-peilerin denetimi altına girmiştir. 85 yılında Hsien-peiler bu
kez Ting-lingler, Güney Hsiung-nuları ve Türkistan devletleri ile birleşerek Kuzey
Hsiung-nuları üzerine saldırıp onları batıya sürmüşler, böylece Moğolistan’ın kuzey yöreleri de Hsien-peilerin eline geçmiştir. II. yüzyılda, bu yörede kalan Hsiung-nu boyları da Hsien-peilere katılmış, T’an Shih Huai adlı önderin yönetiminde kurulacak olan Hsien-pei Boylar Birliği’nin temeli atılmıştır.
T’an Shih Huai’ın kurduğu siyasal birlik, Hsiung-nuların devlet örgütüne benzer biçimde örgütlenmişti. Yönetim altındaki topraklar orta, doğu ve batı olmak
üzere üçe bölünmüş; Yu Pei P’ing’den 右北平 doğuda Liao-tung’a 遼東 kadar olan
bölgedeki 20 küsur boy, boy başkanlarından Mi-chia 彌加, Ch’üeh-ch i厥機, Suli 素利 ve Huai-t’ou’un 槐頭 yönetiminde doğu bölümü olarak ayrılmış; Yu Pei
Ma, 1962, s. 151, 154.
HS, 119; SC, 110.
43
Shiratori, 1910-1913.
44
Funegi, Ma, 1962.
45
Başlangıç kayıtlarında sözü edilen Hsien-pei Dağı ise Hsing-an Dağlarının kuzeyinde bulunmaktadır. Nun Chiang’ın kuzeybatısı ile Argun Irmağı’nın güneydoğusu Moğolların ataları olarak bilinen
Shih-weilerin toprakları olarak bilindiğine göre, bunlarla T’o-palar arasında yakınlık kurmak olası
görülmektedir.
41
42
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P’ing’den batıya doğru Shangku’ya 上谷 kadar olan bölgedeki on küsur boyun
yerleştiği topraklar, orta bölüm olarak saptanmış, buraların yönetimi boy başkanlarından K’o-tsui 柯最, Ch’üeh-chü 闕居 ile Mu-jung Sze’ye 慕容寺 bırakılmış ve
Shang-ku’nun batısında 20 küsur boyun toprakları batı bölümü olarak ayrılmış;
buranın yönetimi de boy başkanlarından Chih-Chien 置鞬, Lo-Lo 落羅, Yüeh-lü
曰律, Yen-li-you 宴茘游 ile T’ui-yen’in 推演 emrine verilmiştir.46
T’an Shih Huai’ın kurduğu bu siyasal birliğin doğu bölümü başkanı Huai-t’ou’nun, Yü-wen Boyu yöneticilerinin atası Mo-huai 慕槐 olduğu, orta bölümü başkanlarından Mu-jung’un ise T’u-ho 徒何 Boyu başkan ailesi Mu-jungların
atası olduğu kabul edilmekte, batı bölümü başkanı T’ui-yen’in 推演de T’o-pa
Boyu başkanlarından T’ui-yen ile aynı kişi olduğu ileri sürülmektedir.47
III. yüzyılın ilk yarısına gelindiğinde T’an Shih Huai’ın dönemindeki orta bölüm başkanı Mu-jung’un boyları doğuya göç etmeye başlamışlar, doğu bölümündeki Yü-wen 宇文 Ailesi ile Liao-hsi’deki 遼西 Tuan 段 Ailesi ise Çin’in Liao-tung
遼東 yöresine doğru harekete geçmişlerdir. Batı bölümündeki T’o-palar da T’an
Shih Huai’ın boylar birliği dağılınca II. T’ui-yen’in oğlu Chieh-fen 詰汾 zamanında kuzeyden güneye göçerek İç Moğolistan’daki eski Hsiung-nu topraklarına
yerleşmişler, daha sonra yavaş yavaş orta bölüme doğru kayarak bugünkü İç Moğolistan bölgesinden Çin’in kuzeyindeki Shan-hsi 山西 ve Ho-pei 河北 yörelerine
girmişlerdir. T’o-pa Ailesi’nin yan kollarından T’u-fa 禿髮 Ailesi ise batı bölgesi başkanlığına geçerek Ho-hsi’deki 河西 Tsou-lang’a 走廊 yerleşmiştir. Bunlar
daha sonra Lung-hsi 隴西 Hsien-peilerinin Ch’i-fu 乞伏 Ailesi adıyla anılmaya
başlamış, Çin’in kuzeybatı eyaletlerinden Shan-hsi 陜西 ve Kan-su’ya 甘肅 girmişlerdir. Mu-jungların bir başka kolu olduğu söylenen T’u-yü-hunlar 吐谷渾 ise
Ch’ing-hai 青海 ile Tsaidam yöresinin fethine girişmiştir.48

SKC, 30, s. 837-838.
Wang, 1957, s. 296.
48
Hsien-peilerin Mu-jung soyundan olan T’u-yü-hunların bu adı taşıyan ilk önderi, MS 307 yılında
kendisine bağlı 1700 haneyle Çin’in kuzeydoğusundan uzun bir mesafeyi aşarak batıya, Kokonor yöresine gelmişti (CS: 2537). Karanlık Dağlara paralel, Kan-su koridorunu izleyerek bugünkü
Ch’ing-hai’ye (Kokonor) geldiklerinde halihazırda bazı Hun ve Tibet (Ch’iang) boylarıyla karışmışlardı (PS: 3187). Yeh-yen zamanına gelindiğinde T’u-yü-hun adını kendilerine boy adı olarak
duyurmuşlardı. Üç yüz yıl boyunca Ch’ing-hai Kokonor bölgesinde varlık gösteren T’u-yü-hunlar,
zaman zaman etki alanlarını Kan-su’nun güneydoğu illerine, güneyde Sze-ch’uan’a ve belli oranda da Doğu Türkistan’ın güney bölgelerinde Lou-lan’a kadar genişletmişlerdi. İdari merkezleri
Ch’ing-hai’daki Pai-lan Dağı (Burhanbuda Dağı) ile Kokonor Gölü arasındaydı. Buraya yerleştiklerinde hayvancı iktisadi yaşamlarına devam eden T’u-yü-hunlar zaman içinde tarım, zanaat ve
ticaretle uğraşmışlardır. (e.n.)
46
47

ÇİN’DE NÜFUS SORUNU VE YABANCILAR
Çin’de eski çağlardan beri çeşitli dönemlerde zaman zaman genel nüfus sayımları yapılmıştır. Nüfus sayımlarının amacı, vergi verecek ve yükümlülükte
bulunacak kişileri saptamaktır. Ancak Çin kaynaklarında nüfus sayımı ile ilgili
olarak verilen sayılar tartışma konusudur. Her ne kadar L. Giles, J. Sacharoff ve
H. Bielenstein49 gibi bilim adamları, Han Dönemi’nde hükümdar öldüğü zaman,
T’ang Dönemi’nde ise üç yılda bir tüm ülke nüfusunu yansıtacak biçimde gerçek
nüfus sayımlarının yapıldığını savunuyorlarsa da genel kanı, bu sayıların kesin
olmadığı yönündedir.50
Belgelerde Ch’in Hanedanı Dönemi’nde (MÖ 249-MÖ 207), Çin’in nüfusunun 10.000.000 dolayında olduğu belirtilmektedir.51 Han Dönemi’nde (MS
2 yılında) 59.594.978 kişi, 12.533.062 hane;52 MS 57 yılında 21.007.820 kişi,
4.279.634 hane ve 156 yılında 50.066.856 kişi, 16.070.906 hane belirlenmiştir.
Üç Devlet Dönemi’nde Çin’de 1.473.433 hane ve 7.672.881 kişi olduğu kaydedilmektedir. 263 yılındaki sayıma göre Wei Devleti’nin nüfusu 663.423 hane,
4.432.881 kişi; yine aynı yıllarda Shu Devleti’nin nüfusu 280.000 hane, 940.000
kişi ve 280 yılında Wu Devleti’nin nüfusu, 523.000 hane, 32.000 memur, 230.000
asker, kadın-erkek 2.300.000 kişi idi.53 Chin Hanedanı Dönemi’nde üç devletten sonuncusu olan Wu yıkılınca tüm ülkede yeniden sayım yapılmış ve toplam
1.459.840 hane, 16.163.863 kişi saptanmıştır.54
IV. yüzyılda yabancıların kurduğu siyasal birlikler dönemiyle ilgili nüfus verileri ise oldukça sınırlıdır. Tibetli Fu Chien, Hsien-peilerin kurduğu önceki Yen
Devleti’ni ortadan kaldırdığında kuzeydoğudaki bu devletin nüfusu 2.458.969
aile, 9.987.935 kişi olarak saptanmıştır.55 Ti Chao’nun 翟釗56 yönetimindeki yedi
Giles, Sacharoff, Bielenstein, 1947.
Lung, 1955, s. 18-19.
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WHTK, 3, s. 2.
52
Ch’in ve Han dönemlerindeki Çin toplumunda “patrilocal aile (baba-yerli)” temel toplumsal ve
ekonomik birimdir. Bu üyelerin aynı hanede birlikte yaşayan ve ekonomik olarak bütün üretim
iş birliğine angaje olmuş bir toplum grubunu işaret etmektedir. Hane anlamındaki “hu户” sözcüğünün anlamı “kapı, kapı kanadı”dır. “Ocak”, “hane” anlamında kullanılmaktadır. Kural olarak
yönetim bölgelerinin büyüklüğü, kapsadığı ocak sayısına göre belirlenmektedir. Çekirdek aile ise
ana-baba ve çocukları kapsamakta, geniş aile ise iki ya da daha çok çekirdek aileyi içine almaktadır.
(Ch’ü, 1972, s. 3) T’o-pa Wei Dönemi’nde, toprak yasasına göre standart kabul edilen ocak üyelerinin sayısı; karı koca, 15 yaşın üzerinde dört çocuk, dört erkek ve dört kadın köle olmak üzere
toplam 14 kişi ve 20 sığırdır (WS, 110).
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WHTK, 3; SKC; CS, 3, s. 71.
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Daha sonra Tölesler olarak karşımıza çıkacak olan Ting-ling kavmi soyundan olan Ti Chao, Ti
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ilin nüfusu 38.000 aile, Mu-jung Yung’un 慕容永 yönetimindeki sekiz ilin nüfusu
76.800 aile idi.57
Hsiung-nuların kurduğu Sonraki Chao Devleti hükümdarı Liu Ts’ung, on yedi
generallik kurmuş ve bunların her birine 2000 asker vermiştir. Ayrıca Sol ve Sağ
Sze-liliklerinin yönetiminde iki yüzer binden toplam 400.000 aile bulunmakta,
her on bin aileye bir Nei-shih atanmaktaydı. Nei-shihların sayısı 43 olarak belirlenmişti.58 Buna göre Sonraki Chao Devleti yönetiminde, yaklaşık 2.000.000
Çinli bulunduğu söylenebilir.
280 yılındaki tüm Çin’in nüfusundan güneydeki Wu Devleti’nin nüfusunu çıkaracak olursak kuramsal olarak Kuzey Çin’in nüfusu bulunabilir. Bu sayı
yaklaşık 14.000.000’dur. 90 yıl sonra Önceki Yen Devleti’nin yıkılması sırasında
kuzeydeki kayıtlı nüfus (Sonraki Chao Devleti’ndeki Çinliler de dâhil) yaklaşık
12.000.000 olmalıdır. Wei Tarihi’ndeki “Coğrafya Kayıtları”nın giriş bölümündeyse MÖ 520 yılı önceleri, T’o-pa Wei Devleti’nin nüfusunun MÖ 280 yılındaki nüfusun iki katı, yani yaklaşık 32.000.000 olduğu söylenmektedir.59 Ancak bu nüfus daha sonraları yarı yarıya düşüş göstermiştir. Nitekim Kuzey Wei Devleti’nin
sonlarında doğu ve batı olarak ikiye bölündüğü sıralarda nüfusun 3.375.368 hane
(yaklaşık 17 milyon kişi) olduğu belirtilmektedir.60
Wei Tarihi Coğrafya Kayıtları’nda T’o-paların yönetimindeki 113 eyalete bağlı
522 il ve 1547 ilçe tek tek ele alınmakta, ancak bunlardan 47 eyaletteki 240 il ve
820 ilçenin hane ve nüfus sayısı tam olarak verilmektedir. Bu 47 eyaletin hane
sayısı 2.005.066, nüfusu ise 7.591.716’dır. Ayrıca üç eyaletteki 15 il ve 31 ilçenin
de sadece hane sayısı (19.092) kaydedilmektedir. Geriye kalan, 63 eyalete bağlı
267 il ve 696 ilçenin nüfusu konusunda herhangi bir bilgi verilmemektedir.61 Wei
Liao’ın oğludur. Soyadları ise çok daha eskilere dayanan Ti adının (狄) farklı bir imle yazılışıdır.
Ti Liao Devleti (388-393) önemli bir örnek oluşturur. Bu devlet, Çin’in iç bölgelerinde uzun süre
siyasi etkinlikler yürütmüştür. Baykal yöresinden He-tao’ya göçlerinden sonra Ch’i-le ve Ting-ling
adlarıyla anılmaya devam eden bu kavim, Onaltı Devlet Dönemi’nde 386-393 yılları arasında Ti
Liao 翟辽 önderliğinde bağımsız bir de devlet kurmuştur. Chin Tarihi’nde Ting-ling Ti Pin de dönemin siyasetinde önemli başarılar kaydetmiştir (JS: 232, 2893, 2919 ve özellikle 3080-3085). 383
yılında Önceki Ch’in ile Doğu Chin arasında geçen Fei-shui 淝水 Savaşı’ndan sonra Sarı Nehir
havzasında yaşayan Ting-linglerin başbuğu, savaşta mağlup olan Önceki Ch’in yönetimine karşı
başkaldırmıştır. 388 yılında bugünkü Ho-nan Anyang’daki Hua ilçesinde daha sonra Ti Wei olarak
anılan devletini ilan eder. Konumu itibarıyla Doğu Chin, Sonraki Yen ve Batı Yen devletleri arasında bir tampon bölgede bulunan Ti Wei yönetimi, çevresindeki ülkelere akınlar gerçekleştirir. 390
yılında Doğu Chin generali Liu Lao’nun, Ti Liao’nun oğlu Ti Chao’ya yenilmesi ve ardından genel
seferberlik ile uzun süreli bir savaşa girişmesi sonucunda, Ti Wei Devleti yıkılır. Bu yörede yaşayan
Ting-lingler, Sarı Nehir’i geçerek farklı bölgelere göç ederler. (e.n.)
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