Konferanslar:
SO~DLULARIN ORTA-ASYA'DAKI FAALIYETLERI
Prof. MASA° MORI
Say~ n ba~kan, Say~ n bayanlar ve baylar; bugün huzurunuzda bir
konu~ma yapmak benim için büyük bir onurdur.
1956 y~l~nda, Mo~olistan'daki Bugut ~ehrinin on kilometre bat~s~nda
Arahangay ayma~~~bölgesinde bir yaz~l~ ta~~bulunmu~ tu. Iki Rus bilgini, S.
G. Klya~tornyj ve V. A. Liv~its, 1971 ve 1972 y~llar~ nda yay~nlad~ klar~~
yaz~larda, bunun So~dça bir yaz~ t oldu~unu belirtmi~lerdir.
Kendim, bu "Bugut Yaz~ t~" denilen yaz~l~ta~~ , 1972 y~l~ nda Japon bilim
çevresine tan~ tm~~t~m. Ve Prof. Saadet Ça~atay ile Doç. Semih Tezcan,
sözünü etti~im bu yaz~l~ ta~~, 1976 y~l~ nda "Türk Dili Ara~ t~ rma Y~ll~~~Belleten" dergisinde Türk bilim çevresine tan~ tm~~lard~ r.
Yukar~da sözünü etti~im iki Rus bilginine göre, bu yaz~ t, I. Göktürk
Imparatorlu~u zaman~ nda, Mahan Tegin adl~~soylu bir ki~i için dikilmi~tir.
Ve Say~ n Ça~atay ile Tezcan, tan~ tma yaz~lar~ nda; "Oldukça geli~mi~~bir
yaz~~ dilinin örnekleri olan Eski Türk yaz~ tlar~ n~ n eski bir gelene~e dayand~~~~
aç~ kt~ r. Bu gelene~in kurulmas~nda So~dlular~ n oynad~~~~rolü ayd~ nlatmak
bak~m~ ndan, Bugut Yaz~ t~~ büyük önem ta~~maktad~ r. Bu konuda ayr~nt~l~~
çal~~malar yap~lmas~~ gerekir. ~imdilik, yaln~ zca 6. yüzy~l sonlar~ nda Türk
Ka~anl~~~ nda So~utçan~n yaz~~ dili olarak kullan~lmakta oldu~unu söyleyebiliriz". demektedirler.
Kendim, ~imdilik bu nazariyeleri destekliyorum. Ve birkaç bilgin,
So~dlular~ n sadece Mo~olistan'daki ve Göktürk Imparatorlu~u zaman~ ndaki faaliyetleri üzerinde durmu~ tur. Fakat, So~dlular, Göktürk Imparatorlu~u zaman~ nda birdenbire Mo~olistan'a gelmi~~de~ildir. So~dlular, önce
de, Orta-asya ve Mo~olistan'da çe~itli sahalarda faaliyetlerde
bulunmu~lard~ r. Bunu aç~ klamay~ nca, I. Göktürk Imparatorlu~u zaman~ ndaki Bugut yaz~ t~ n~ n dikilmesinin nedeni de aç~ k olmayacakt~ r. Burada,
özellikle Çin kaynaklar~ na dayanarak, So~dlular~ n, Orta-asya ve Mo~olistan'daki faaliyetlerini aç~ klay~ p, Bugut yaz~ t~ n~ n dikilmesinin temelini
belirtmeye çal~~aca~~m.
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So~dlular~ n anavatan~ , elbette, Maveraünnehir, yani Sogdiana ülkesidir. Bu bölgede bilindi~i gibi, Semerkand, Buhara, Ki~~, Ta~kent gibi çok
say~da vaha devletleri bulunmaktayd~.
Vaha tar~ mc~lar~~genellikle, yararland~ klar~~ su miktar~~ s~ n~ rl~~ oldu~u
için, örne~in sulama kanallar~~ yaparak önlemler alsalar bile, tar~ m
alanlar~ n~~belli ölçüler d~~~ nda geni~letememekteydiler. Bu nedenle, tar~mdan ta~an nüfusun ç~ k~~~yolunu zanaat ve ticaret faaliyetlerinde aramak
zorunda kalm~~lard~r. "Ancak bu bölgenin co~rafi konumunun So~dlular~n
ticaret faaliyetlerinde son derece yararl~~bir rol oynad~~~~dü~ünülmektedir."
diyen Japon tarihçisi Prof. Akira Haneda, bunu; "(Sogdiana'mn), Chang
Ch'ien'in Orta-asya seyahat~~vesilesiyle aç~lan ve "~ pek Yolu" denen, Çin ile
Bat~~ Asya ve Avrupa'y~~ birbirine ba~layan Do~u-Bat~~ kervan ticareti
yolunun stratejik bir yerinde bulunmakla kalmay~ p, güneyde Hindistan'a
ula~an, kuzeyde Kuzey Asya'n~ n steplerine ba~lanan, güney ve kuzeyi
birbirine ba~layan ula~~m aç~s~ndan da stratejik bir yere sahip olmas~yla"
aç~klamaktad~ r.
Sogdiana devletlerinde tüccarlar~n, soylularm hemen alt~nda yer almas~,
bu arada, bunlar~n "kent soylular~na kat~lm~~~olmalar~", So~dlular~ n ticari
faaliyetlerinin canl~l~~~ ndan kaynaklanmakta, bu canl~l~~~ n kayna~~~da "bu
yörenin co~rafi konumundan" gelmektedir.
"Eski T'ang Tarihi" (Chiu T'ang Shu) ve bunun gibi Çin kaynaklar~ na
göre, "(So~dlular) çocuklar~~oldu~unda, mutlaka a~~zlar~ na bir malt ~ekeri
koyarlar, avuçlar~na yap~~kan sürerler. Bu çocuklar büyüdü~ünde, dillerinin tatill~~~mn malt ~ekeri gibi olmas~, avuçlar~na ald~klar~~ paran~n
yap~~kan gibi yap~~~ p kalabilmesi içindir. Bu ki~iler barbar yaz~s~, yani So~d
yaz~s~~ ö~rnirler, iyi tüccar olup, ufac~k bir ç~ kar için mücadele ederler.
Erkekler 20 ya~~na geldiklerinde ticaret için kom~u ülkeye seyahate
gönderilir, hatta, Çin'e bile gelirler. Ticari ç~kar olan bir yerde onlar~n izine
rastlamamak mümkün de~ildir.
So~dlu tüccarlar~ n en geç, ~~ yüzy~ldan sonra, Sonraki Han Hanedan~~
döneminde, yo~un biçimde Çin'i ziyaret ettikleri, "tüccarlar ve sat~c~lar her
gün s~n~ rdan geliyorlar" sözlerinden aç~kca anla~~lmaktad~r. Sonraki Han
Hanedan~~ba~lar~ndaki Fu-po (general) Ma Yüan ile ilgili olarak, kendisinin
maiyetinin "Fu-po (general) Hsi-Yü'nün (Türkistan'~n) tüccar barbarlar~~
gibidir. Bir yere gidince orada kal~ r" diyerek O'nun ele~tirdi~inin
söylenmesi o zaman "Hsi-Yü'nün (Türkistan'~ n) tüccar barbarlar~" 1 n~ n
Bugün "barbar" veya "barbarlar" sözcü~ü ile çevirdi~im Çince kelime "Hu" veya
"Hu-jen"dir. "Hu" veya "Hu-jen" sözcü~ü, as~ l olarak, Mo~olistan'daki göçebeleri, özellikle
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"bir yere gidince orada kal~ p" al~~veri~~yapt~ klar~ n~ n, bu s~ rada Çinliler
taraf~ ndan gayet iyi bilindi~ini ifade etmektedir.
Böylece, So~dlu tüccarlar~ n "vaha yolu" boyunca Çin'i hedef alarak
sürekli ilerlemi~~olduklar~~ farzedilirse, bu "vaha yolu"nun do~u ucu
denebilecek, Çin ile Orta-asya'y~~ birbirine ba~layan "köprü" "T'ung
Lang" yani, Ho-hsi'deki Hui Lang (bat~da Tung Huang'dan do~uda
kuzeye k~vr~lan Sar~~Nehir yak~ nlar~ na de~in uzanan vahalar)'~n bunlar~ n
ticari faaliyet üssü olmas~~ do~ald~.
Çin'de Wei Devleti'nin T'ai-ho dönemi s~ras~nda (227-233), Tun
Huang'~~gücü büyük aileler elinde tutmakta, "Tükistan'~n kar~~~k barbarlar~" buraya gelip bu ki~ilerle sadece i~birli~i yapmakla kalmay~ p, bunlar~ n
ba~kent Lo Yang'a de~in uzand~~~~söylenmektedir. 16 Devlet zaman~ nda
(304-439), sözü edilen Ho-hsi yöresi merkezi Çin'deki kar~~~ kl~klar üzerine
ba~~ ms~z olmu~tur. Bu bölgede Önceki Liang (317-376), Sonraki Liang
(386-403), Güney Liang (397-414) Bat~~ Liang (400-421) ve Kuzey Liang
(397-439) gibi s~n~ r devletlerinin ortaya ç~kmas~ nda buradaki ticaret,
özellikle, ticaret kervanlar~n~n geli~~gidi~i ile transit ticaretinden gelen
ç~karlar gözden uzak tutulmamal~d~r.
Biraz önce sözünü etti~im, Ho-hsi yöresindeki be~~devletten biri olan
kuzey Liang'~ n To-pa Wei Devleti taraf~ ndan y~ k~lmas~~ s~ ras~nda "Su-t'e
(So~d) devletinden tüccarlar, önceleri ço~unlukla Liang topraklar~ na
gelerek ticaret yapmaktayd~lar. Kuzey Wei'nin (Tobgaçlarm), Kuzey
Liang Devletinin ba~kenti Ku-ts'ang'~~ ele geçirmeleri üzerine bu tüccarlar
derhal tutsak edilmi~tir. Kuzey Wei hükümdar~~ Kao Tsung'un (imparator
Wen Ch'eng, 452-465) yönetiminin ba~lar~nda, Su-t'e hükümdar~~ elçi
göndererek, bunlar~ n kefaletini ödemeyi rica etmi~, bir hükümdarl~ k
buyru~u ile bu dilek kabul edilmi~tir." denmektedir. Biz bu yaz~lanlardan,
Ho-hsi'nin hemen hemen do~u ucu olan Ku-ts'ang'da (~imdiki Kan-su
Eyaletinin Wu-wei ili yak~nlar~nda) yo~un bir ticari faaliyetin varl~~~ n~~ve
buran~n, aç~kça So~dlu tüccarlar~n elinde olup, Tar~m Havzas~'n~n vaha
devletlerini birbirine ba~layan "vaha yolu"nu a~arak Pamir'in yan~ ndan
uzaklardaki Bat~~ ile ba~land~~~ n~~ görmekteyiz.
Daha sonra, 553 y~l~nda Bat~-Wei hükümdar~-Fei Ti zaman~nda, Bat~~
Wei'in Liang Eyaleti valisinin Kuzey Ch'i Devletine elçi olarak gidip,
Hsiung-nu'lar~~ göstermekteydi. Fakat, özellikle ~ pek Yolu aç~ ld~ ktan sonra, "Hu" veya "Hujen" kelimesi, yava~~yava~~Orta-asya'daki Iranl~lar, bilhassa, So~dlular~~ göstermeye
ba~lam~~ t~ r. örne~in; T'ang devrindeki ~iirlerde söylenilen "Hu" veya "Hu-jen", So~dlular
anlam~ n~, ve "Hu-chi" yani "barbar k~z~" ise, So~dlu k~zlar anlam~ n~~ ta~~ maktayd~ .
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ülkesine geri dönerken yolda, Liang Eyaletinin (Ku-ts'ang'~ n) bat~s~ nda bir
T'u-yü-hunlar~ n ticaret kervan~ na sald~rarak, T'u-yü hunlar~n yüksek
devlet memurlar~~ ve generalleri ile birlikte "tüccar barbarlardan 240 ki~i,
600 ba~~deve ve kat~ r" ele geçirdi~ini, bu arada el koyduklar~~ "ipekli
kuma~lar~ n on binleri buldu~u" belirtilmektedir. Bu kay~ tlardan, So~dlu
tüccarlar~n, T' u-yü-hunlar~ n himayesine s~~~ n~ p, bundan yararlanarak
büyük miktarda ipekliyi Bat~'ya ta~~d~klar~ n~~ ileri sürmek olanaks~z de~ildir.
So~dlu tüccarlar~ n ticari geli~melerinde bunlar~n gittikleri yerlerde
olu~turduklar~~ koloni topluluklar~~ rol oynamaktayd~.
I-wu'nun (Hami = Kumul) "Çin aç~s~ndan, çölü geçip, T'ien-shan'~ n
do~u ucuna ula~mak için bir bak~ma kara liman~" olmakla kalmay~p, T'ienshan S~rada~~~boyunca do~udan gelen Iran kökenli tüccarlar aç~s~ ndan da
Çin, ya da Mo~olistan'a aç~lan "en do~udaki üs oldu~u" (Hsiao Matsuda),
buras~~ ile ilgili olarak Stein'in buldu~u T'ang döneminin bir yazmas~ nda
"Sui Hanedan~ n~ n Ta-yeh 6 y~l~ nda (6 ~~ o), kentin (I-Wu Kentinin)
do~usunda toprak sat~ n al~ n~ p I-wu Ilinin kuruldu~u, Sui Hanedan~ndaki
kar~~~ kl~ klar üzerine buras~n~n tekrar barbarlar~n eline geçti~i, Ken-kuan'~n
4. y~l~nda (630), Ba~kan Shih Wan-nien'in yedi kenti toplay~p Çin'e
ba~land~~~" görülmektedir.
"Yeniden barbarlar~n eline geçti" dendi~ine göre, Sui Hanedan~~
buras~ n~~ sat~n almadan önce, buran~ n So~dlular~ n koloni toplulu~u olmas~~
do~ald~ r; Sui Hanedan~n~ n sonlar~ ndaki karga~al~klar s~ ras~ nda yeniden
So~dlular~n eline geçen bu yöre, daha önce belirtildi~i gibi, 630 y~l~nda
Ba~kan Shih Wan-nien'in 7 kenti toplayarak Çin'e ba~lamas~~ sonucu, T'ang
Hanedan~ n~ n yönetimine girmi~tir. Yazmada söz konusu edilen "7 kent",
burada 7 yerle~im biriminin mevcut oldu~unu belirtmektedir.
Bu arada, Ba~kan Shih Wan-nien'in soyad~ndan, bu ki~inin "Shih
Devletinden" yani "~a~'ll (Ta~kentli) bir So~dlu oldu~u anla~~lmaktad~ r.
Özetle, ne zamandan beri oldu~u pek belli olmamakla birlikte, I-wu'da
~a~'tan gelen bir So~dluyu lider yapan koloni topluluklar~~ bulundu~u,
bunlar~ n bu yeri bir üs yaparak, Do~u ile ticari ili~kilerini yürüttükleri
anla~~lmaktad~r.
Di~er taraftan, Shan-shan ile ilgili olan bir yazmada "Sui, Shan-shan
Ucunu kurmu~tur. Sui dönemindeki karga~al~klar s~ ras~nda bu kent ortadan
kald~ r~lm~~~t~ r. K'eng-Kuan y~l~~ ortalar~nda (627-649) K'ang Devleti
Ba~kan~~ K'ang Yen-tien, do~uya gelip, bu kente yerle~mi~, barbarlar da
O'nun pe~inden burada topluluklar olu~turmu~lard~ r." denmekte, ayr~ca,
bu kentin yak~ nlar~ nda yine K'ang Yen-tien taraf~ndan ba~ka yerle~im
birimlerinin de kuruldu~u belirtilmektedir.
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Kendisi, Sui Hanedan~~ sonlar~ ndaki karga~a döneminden yararlanarak, çok say~da So~dluyu belki de Semerkand'hy~~ Lob-nor'un güney-bat~~
yöresine getirmi~, ticari koloni topluluklar~~ olu~turmu~tur. Daha sonra, 691
y~l~~ dolaylar~nda, K'ang Fu-yen adl~ , yine Semerkandl~~ birinin "Uç
Generali" s~fat~yla bu topluluklar~n ba~~na geçti~i bilinmektedir. Fu Tanyen adl~~ bu "Uç Generalinin" ad~ n~ n bir Mani rahibi ünvan~~olup, "Fu-toYen" ile ayn~~anlamda, "Dini bilgileri bilen ki~i" anlam~ndaki So~dça bir
kelimenin kar~~l~~~~olarak kabul edilirse, bu husus, So~dlular~n sadece Mani
Dinini de~il, ayn~~ zamanda, geni~~çapta Iran kültürünün de do~uya
yay~lmas~ nda önemli bir rol oynad~ klar~ n~~ gösteren bir kamtt~ r diyebiliriz.
Buradan do~uya gidildi~inde, Tun-huang'a ula~~l~ r. Tung-huang
Kalesinin do~usunda, yakla~~k 500 m. uzakl~kta, "olas~l~kla T'ang dönemi
ba~lar~ nda-yani en geç Sui Dönemi, en erken 7. yüzy~ l ortalanyla s~n~rl~~
olarak-kurulmu~", An Ch'eng denen bir So~d toplulu~u bulunmakta, 8.
yüzy~l ortalar~ nda, K'ang Devleti (Semerkand), An Devleti (Buhara), Shih
Devleti (~a~), Ho Devleti (Ku~anya), Shih Devleti (Ki~~) gibi devletlerden
gelen So~dlular-yakla~~ k 300 hane, 1400 ki~i-oturmakta, bunlar Çinli ad~ n~~
ta~~yanlar ile birlikte ya~amaktayd~ lar.
Bu topluluklarda Zoroastar Dini tanr~s~ n~ n kutsal tap~ na~~~bulunmakta
idi. Bunlar halk~ n güvenini kazanarak Budizm'i de yaym~~lard~ r. Burada
oturan halk 8. yüzy~l ortalar~nda, "tar~ mla u~ra~ maktaysalar da, ticaret
faaliyetleri çok daha fazla a~~rl~k ta~~makta", "sakinlerin ço~unlu~u" tüccar
olarak "bir yandan Do~u ile Bat~~aras~ nda gidip, gelmekte, bir yandan da üç
kuru~un pe~inde ko~maktayd~ lar" denmektedir. (Prof. On Ikeda)
Daha do~uya gidersek, Chiu Ch'uan'a ula~~l~ r. Bu yöredeki "barbar"
lardan An-Nuo-pan-t'o adl~ , Buhara'dan bir So~dlu 545 y~l~ nda Bat~~
Wei'den Göktürklerin A-shih-na ailesine gönderilen elçilik heyetine
ba~kanl~k etmi~ tir. Ve daha önce belirtti~imiz gibi, So~dlular~ n "vaha yolu"
boyunca do~uya gelip, özellikle, Ho-hsi'de ticari faaliyetlerle u~ra~t~klar~~ve
ayr~ca So~dlular~ n I-wu (Hami), Lob-nor'un güney-bat~s~, özellikle Ho-hsi
yöresinin bat~~ ucunda, Tun-huang yak~ nlar~ nda koloni topluluklar~~
olu~turduklar~~ dü~ünülürse, ayn~~ ~ekilde So~d topluluklar~ n~n Tun-huang'
~n do~usunda, Chiu-ch'uan'da bulunmu~~olabilecekleri yad~ rgat~ c~~ olmayacakt~ r. An-Nuo-pan-t'o'nun böylece bir toplulukta ya~ayan bir Buharah
olmas~~gerekir.
Yukar~ da sözünü ettiklerimiz, Çince tarih kaynaklar~ ndan ö~rendi~imiz gerçekler olup, So~dlular~n kendilerinin b~rakt~ klar~~ belgelerde de
aynca kamtlanmaktad~r. Sözünü etti~im belgeler, Stein'in 1906 y~l~nda Tunhuang'~n bat~s~ndaki gözetleme kulesi kal~nt~lar~ ndan Han dönemine ait
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tahta üzerine yaz~lm~~~yaz~tlarla birlikte, So~dça belgelerden ba~ka bir ~ey
de~ildir. Bunlar~n tarihleri ile ilgili olarak Ingiliz W. B. Henning, 1948
y~l~nda, burada kullan~lan Sö~d yaz~s~~ sitili -Klasik So~d yaz~s~-, kelime
haznesinin özelli~i ve di~er hususlara göre, bunlar~~4. yüzy~l~n ba~lar~~olarak
tarihlendirmektedir. Buna kar~~n, Prof. Akira Fujioda, ka~~ t özelli~inden
ç~ karak, bunlar~n 6. yüzy~l~n ilk yar~s~ndan kalm~~~olabilece~ini de göz
önünde tutmaktad~r. Ancak, ben So~d yaz~s~~ ve diliyle ka~~t özelli~inin
tarihsel geli~imini pek iyi bilemedi~imden, bu iki görü~~konusunda bir seçim
yapabilecek durumda de~ilim.
Ama, her halükarda, özellikle bunlardan birini, Chiu-ch'uan'da
ya~ayan bir So~dlu tüccar~ n Semerkand% bir tüccara gönderdi~i mektubu
ele alacak olursak, bu belgeden, So~dlu tüccarlar~ n Ho-hsi yöresinin
bat~s~ndan do~usuna kadar uzanan bölgedeki, Tun-huang, Ch'iu-ch'uan,
Ku-ts'ang gibi vaha kentlerine gelip, ticaretle u~ra~makla kalmay~p, bu
kentlerde koloni topluluklar kurup, bunlar~~üs yaparak Çin'e vekillerini
gönderdikleri, bunlar~n vas~ tas~yla Çin ticaretini yürüttükleri
anla~~lmaktad~r.
Bu arada, özellikle, "Semerkand'dan gelmi~~olup, Tun-huang'da
yerle~en soylular yüz ki~iyi bulmaktad~r." cümlesi dikkatleri çekmektedir.
Bu cümle, burada görülen "soylular"~n asl~nda tüccarlar oldu~unu, ba~ka
bir deyi~le, So~dlular aç~s~ndan tüccarlar~n "soylular"dan ba~ka bir ~ey
olmad~~~ n~~ i~aret etmesi d~~~ nda, Tun-huang'da mevcut Semerkand%
tüccar toplulu~unun ne kadar büyük oldu~unu, bu nedenle, bunlar
taraf~ndan Do~u ticaretine ne denli büyük bir canl~l~k getirildi~ini ifade
etmektedir. Prof. Ikeda'ya göre, "Çin topraklar~, özellikle Kuzey Çin'in
sava~~ve ayaklanmalarla son derece kar~~~ k bir dönem içinde olmas~na
ra~men, So~dlular ula~~m sisteminin bozuk oldu~u bir ortamda bile
Semerkand ile ba~lant~y~~koruyarak ticari faaliyetlerini sürdürmü~lerdir."
So~dlular, geni~~anlamda Orta-asya'n~n vaha halk~, Kuzey Asya'n~n
atl~~ göçebe halklar~ n~ n sald~ r~s~na u~rad~klar~nda direnmeden boyun
e~mi~lerdir. Ancak, buna kar~~n, kendileri atl~~göçebe halklar~n~ n gücünden
olumlu bir ~ekilde yararlanm~~lard~ r. Böylece, ticaret alanlar~ n~n
geni~letilmesini ve ticari faaliyetlerinin geli~tirilmesini dü~ünmü~lerdir.
Göçebe güç aç~s~ndan, So~dlular, vaha halk~r,r~~elde etti~i ticari ç~karlar~n
bir k~sm~n~, onlar~n seyahat yollar~n~ n güvenli~ini sa~lama bedeli, bir
bak~ ma, geçit vergisi ya da koruma vergisi olarak vermekteydiler. Böylece,
göçebe güç ile So~dlu tüccarlar ve vaha halk~n~n ticaret kervanlar~~aras~nda
bir "symbiosis" (bir arada ya~ama ili~kisi) olu~mu~tur. özetle, özellikle
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So~ellulann ticari yetenekleri ile atl~~göçebe halk~n askeri gücü birbirini
tamamlayarak, kar~~l~kl~~ ç~karlar sa~lam~~lard~ r denebilir.
Bu, Göktürkler ile Sasani Hanedan~~Iran~~ve Do~u Roma Imparatorlu~unu ilgilendiren ipek ticareti meselesinde So~dlularm, özellikle bunlar~n
önderi Maniach'~n Göktürk göçebe gücünün ma~as~~ olarak görünmesinden
bile aç~kça anla~~lmaktad~ r.
Böylece, görüldü~ü gibi, So~dlular~ n sadece "vaha yolu" boyunca
ilerlemeyip, ülkeleri Sogdiana'dan kuzey-do~uya uzanarak göçebe gücün
do~rudan do~ruya yönetimi alt~ ndaki "step yolu" nu (T'ien-shan &rad*
lar~= kuzeyinden do~u-bat~~yönünde uzanan yol) izleyerek, göçebelerin
koruyuculu~unda, ticaret a~lar~n~~ Do~u'ya do~ru geni~lettikleri kolayca
anla~~lmaktad~r.
Bir örnek verelim: Jou-janlarm yönetimine giren Kao-ch'e-ting-lingler
485-486 y~llar~ nda, A-fu-chih-lo'nun yönetiminde, Jou-janlara kar~~~ç~ karak
bat~ya göçüp, Altay Da~lar~~ ile T'ien-shan Da~lar~~ aras~ndaki Jungarya
yaylas~nda ba~~ms~z bir Kao-ch'e Devleti kurmu~lard~r. Bundan k~~a bir
süre sonra, 490 y~l~ nda A-fu-chih-lo "tüccar barbarlar~" Kuzey Wei'nin
(T'o-pa Wei'in) ba~kenti Lo-yang'a göndererek, ba~~ms~zl~~~ n~n gerçek
oldu~unu bildirdi~i anla~~lmaktad~r. Bu, Orta-asya'dan Kuzey Wei'i
gözüne kestirerek gelen So~dlu tüccarlar~n Do~u T'ien-shan Da~lar~n~n
kuzey yamaçlar~~ve Kao-ch'e Devletine ait Jungarya Yaylas~ndan yola
ç~kt~ klar~ n~~belgelemektedir.
T'ien-shan Da~lar~n~n kuzeyindeki "step yolu" boyunca Do~uya gelen
So~dlular, ayr~ca önemli noktalardaki vahalarda ticari koloni topluluklar~~
olu~turmu~lard~r. Bu gerçekler, ba~ka belgelerden de anla~~lmakla birlikte,
bunu kesin olarak kan~ tlayan, T'ang Hanedan~n~ n Budist rahibi Hsüan
Chuang'~n "Büyük T'ang Hsi-yü Kay~tlar~"ndaki bir kay~ tt~ r.
Hsüan Chuang, 7. yüzy~l~ n ilk yar~s~ nda, Bat~~ T'ien-shan Da~lar~n~n
kuzeyinden bat~ya do~ru giderken duyduklar~n~~ ve gördüklerini ~öyle
anlatmaktad~r:
Is~k Göl'ün kuzey-bat~s~na do~ru 500 küsur Li gidildi~inde Suj-ab
Kentine var~l~r. Kentin çevresi 6-7 Li olup, çe~itli ülkelerin tüccar barbarlar~~
kar~~~k olarak oturmaktad~rlar... Suj-ab Kentinden Chieh-hsiang-na Devletine var~ncaya de~in uzanan bölge So~d ad~yla an~lmakta, ki~ilere de
So~dlu denmektedir. Yaz~lar~~ ve dilleri de bu adla (So~d yaz~s~, So~d dili
olarak) bilinmektedir. Yap~lar~~ iriyar~~ olmakla birlikte insanlar~~ korkak
karakterli olup, al~~kanl~ klar~~ gayri samimilik ve sahtekârl~ kt~ r. Genellikle
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ihtirasl~~ kimseler olup, baba-o~ul para yapmak için yar~~~ r 2. Varl~~~ n fazla
olmas~ na de~er vermektedirler, a~a~~~ve asil tabaka ay~r~m~~yoktur. Örne~in,
zenginlikleri hesaps~z olsa bile, giyecek ve yiyecekleri kaba ve kötüdür.
Köylüler ve tüccarlar yar~yanyad~ rlar.
Suj-ab Kentinin bat~s~na do~ru gidildi~inde, 400 küsur Li mesafede
Ch'ien-ch'uan'a (bugünkü Furunze'nin bat~s~ nda, yakla~~ k 120 km.
uzakl~ ktaki Merke) var~l~ r.
Ch'ien-ch'uan'mn bat~s~ na gidildi~inde, 140- ~~5o Li mesafede Talas
Kentine (bugünkü Canbul'a) ula~~l~ r. Kentin çevresi 8-9 Li olup, çe~itli
ülkelerden yabanc~~ tüccarlar kar~~~k olarak oturmaktad~ rlar."
Burada, Hsüan Chuang, So~dlular~~ tan~ tarak, ticaretle u~ra~an
So~dlular~ n karakterini, ayr~ca bunlar~ n hasisliklerini ustal~ kla tasvir
etmekte, vaha halk~ n~ n tüccarlar ve köylülerden olu~ tu~unu belirterek, bu
noktaya dikkatleri çekmektedir.
Ancak, daha önemlisi, Hsüan Chuang'~ n Suj-ab Kentinden Chiehhsiang-na Devletine do~ru uzanan topraklar~~ "So~d" diye adland~ r~ p,
burada oturanlara "So~dlu" dendi~ini, burada kullan~lan yaz~~ ve dilin
"So~d yaz~s~~ ve So~d dili" ad~yla an~ld~~~ n~~ söylemesidir. Zira, Suj-ab kenti,
Ingiliz Türkolog'u G. Clauson'a göre Bat~~ T'ien-shan Da~lar~n~ n kuzeyinde, Chu Nehrinin güney k~y~lar~ndaki, bugünkü Tomak'~n güney-bat~s~na,
8 km. mesafede bulunan Ak Be~im Kal~ nt~lar~~ olup di~er taraftan Chiehhsiang-na Devleti de Semerkand'~n güney-bat~s~ nda, yakla~~k 6o km.
mesafedeki, Ka~kaderya K~y~lar~ndaki Ki~~'i (Shih Devleti) -~imdiki ~ehr-i
Sebr-i-i~aret etmektedir.
Yani, yukar~da i~aret etti~imiz Hsüan Chuang'~ n sözleri, bir "yabanc~"
olan Hsüan Chuang'~n gözünde, as~l Sogdiana'n~n (Amu-derya ile Sirderya aras~ ndaki bölge, özellikle Zeref~an Irma~~, Ka~ka-derya k~y~ larm~ n)
s~n~ rlar~~ötesinde, Kuzey-do~udaki Chu Nehrine kadar So~dlular~n topra~~~
olarak kabul edilmekte, burada So~d yaz~s~~ So~d dilinin kullan~ld~~~~
belirtilmekte, ve bu arada kendisinin Suj-ab Kenti ile Talas Kentinde
2 Tüccar olarak ba~ar~ l~~ olmak için, Çin kaynaklar~ nda anlat~ ld~~~~gibi bir ki~inin son
derece sahtekâr ve ihtirasl~~ olmas~~ gerekir. Japonya'da da "~ yi tüccar, h~ rs~z gibidir" diye bir
söz vard~ r. Örne~in; ben ~iga vilayetinde do~dum. ~iga vilayetinin halk~~ eskiden ticari
faaliyetleriyle ünlüydüler. Bu nedenle, bana "Siz nerelisiniz?" diye soranlara, "~igal~y~m"
yan~ t~ n~~ verince, "H~rs~zlar~ n torunlar~s~n~z" diyenler vard~ r.
Buna kar~~l~ k, göçebeler, gene Çin kaynaklannda görüldü~ü gibi, askeri gücü, safl~~~~veya
tertemizli~i ile ünlüydüler. Bunun gibi nitelikler, ba~ar~ l~~ tüccar olmak için uygun de~ildir.
Bana göre, ba~ta Hsiung-nu'lar ve Göktürkler olmak üzere, atl~~ göçebelerin, ticaret i~ini
So~dlulara b~ rakmas~ n~ n nedenini özellikle burada aramam~z gerekmektedir.
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"Çe~itli ülkelerden yabanc~~ tüccarlar~n (So~dlu tüccarlar~n) kar~~~ k olarak
oturmakta" oldu~unu i~aret etmesi, So~dlular~n tüccar olarak, anavatanlar~~Sogdiana'y~~terk edip, T'ien-shan Da~lar~n~n kuzeyine kadar yay~larak,
burada da~~n~k olarak mevcut bulunan vahalarda koloni topluluklar~~
olu~turduklar~n~~göstermektedir.
Türkçe'de "it ürür, kervan yürür" diye bir söz vard~r. "Nerede ticari
ç~kar varsa, onlar~n izine rastlamamak mümkün de~ildir." diye ele~tirilen
So~dlu tüccarlar, ticari kazanç sa~lamak için, Çinli bir ~airin dizelerinde
söyledi~i gibi, "Uçsuz bucaks~z çölün (Taklamakan'~n) me~akkatlerini
geçip, Pamir'in yüksek da~lar~n~~ a~~p", ayr~ca, göz alabildi~ine uzanan
stepleri geçerek, her türlü zorluklar~n üstesinden gelip,-it ürüse bileDo~uya do~ru yay~lm~~lar, neticede Mo~olistan yaylalar~nda da izlerini
b~rakm~~lard~ r.
Bu So~dlu tüccarlar~n ne zamandan beri Mo~olistan yaylalar~nda
faaliyet gösterdikleri aç~kca bilinmemektedir. Ancak, "M. S. 52 y~l~ nda
Kuzey Hsiung-nular~~ (Hunlar), yine Çin saray~na elçi göndermi~lerdir. At
ve deri elbiseler sunmu~lar, yeniden bar~~~ili~kileri dileyerek, ayr~ca müzik ile
ilgili isteklerde bulunmu~lard~ r. Bundan ba~ka, Türkistanl~~ konuklar~~
toplay~p, birlikte kabul edilmelerini istemi~lerdir" denmektedir. Burada söz
konusu edilen "Türkistan devletlerinden gelen konuklar"~ n özellikle So~dlu
tüccarlar~~i~aret etti~ini yeniden söylemeye gerek yoksa da, "deri elbiseler"
in samur derisinden yap~lm~~~olabilece~i söylenebilir.
Bunu kabul edecek olursak, yukar~daki cümle, Hsiung-nularm Mançurya ve Sibirya'n~n avc~~ halklar~ndan samur derisi ba~ta olmak üzere iyi
kalite kürk ve derileri elde ederek kendi gereksinmeleri d~~~ndakileri "ipek ve
at de~i~iminin" temeli olan at ile birlikte Çin'e gönderip, bu arada,
So~dlular~n kervanlar~ndan yararland~ klar~, böylece, Orta-asya'dan gelen
kervan yolunun, art~k bu s~ ralarda esas olarak So~dlu tüccarlar eliyle, Çin'in
bat~s~ndaki vaha bölgeleriyle kalmay~p, Kuzeyin Mo~olistan yaylalar~~
yoluyla Çin'e ula~t~klar~n~~ göstermektedir. Biz buradan, Mo~olistan
yaylalar~ndaki Hsiung-nular ile So~dlu tüccarlar~n s~k~~bir ili~ki kurdu~unu
ö~renmekteyiz. Ancak, bu So~dlu tüccarlar~n, Hsiung-nu imparatorlu~u
s~n~rlar~~ içinde koloni topluluklar~~kurup kurmad~klar~n~~ kesin olarak
kan~tlayamay~z.
Bizim, Mo~olistan yaylalar~ndaki atl~-göçebe devletleri içinde bulunan
So~dlu koloni topluluklar~n~ n varl~~~n~~ve So~dlular~n faaliyetlerini, gerçek
kan~tlara dayanarak saptamam~z Göktürk imparatorlu~undan (552-744)
sonra mümkün olmaktad~r.
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Birinci Göktürk Ka~anl~~~n~n (552-630) en son ka~an~, Illig Ka~an
(619-630) kendi soyda~~~olan Göktürkleri uzakla~t~rarak So~dlulara itimat
etti~i için soyda~lar~n~n h~~m~na u~ram~~~ve bu da I. Göktürk Ka~anl~~~n~n
sona ermesinin bir nedenini olu~turmu~ tur. Bu arada, K'ang Su-mi adl~~
"barbar ba~kan~"n~n Ka~an~n yan~nda hizmet etti~i söyienmekle birlikte,
bu barbar ba~kan~n~n, K'ang" soyad~ndan Semarkand'h (K'ang Devleti'nden) oldu~u gayet aç~kt~r. Illig Ka~an~n itimat~n~~kazanan So~dlular içinde
bunun gibi Semerkandl~lann da bulundu~u ku~kusuzdur. Bu arada, !nig
Ka~an, Ton Tegin adl~, hükümdar soyundan bir ki~iyi "barbar grubu"nun
ba~~na getirmi~tir. Bu "barbar grubu"ise, asl~nda Mo~olistan yaylalar~nda,
Göktürk Ka~anl~~~n~n içindeki So~d topluluklanndan ba~ka bir ~ey
olmamal~d~r. Ka~an, olas~l~kla Ton Tegin eliyle So~dlulann ticari kazançlanndan bir k~sm~n~~almaktayd~.
Illig Ka~an döneminde Göktürk Ka~anl~~~~içinde So~dlu topluluklar~n
bulundu~u, içlerinde Semerkandhlann da bulundu~u, So~dlular~n Ka~an~n güvenini kazanarak hizmete al~nd~klar~n~~daha önce anlatm~~t~k. Ancak,
So~dlular~ n faaliyetlerinin bundan daha önce de var oldu~u kabul
edilmektedir.
Nitekim, Çin'in Sui Hanedamnda, Orta-asya ve Kuzey Asya'n~n
durumunu gayet iy; bilenlerden biri olan P'ei Chü, Sui Hükümdar~~Yang
Ti'ye ~öyle bir rapor vermi~tir:
"Göktürkler asl~nda saf insanlar olup, kolayca ba~lan kopart~labilir. Ancak, bunlar~n içinde bir tak~m barbar topluluklar~~vard~r. Bunlar,
tümüyle kurnaz kimseler olup, Göktürklere ak~l vererek onlar~~yönlendirmektedirler. Bendeniz duydum ki, Shin Shu-hu-hsi, son derece a~a~~l~k
hesaplar~~olan bir ki~i olup Shih-pi Ka~an~n (6og-619) teveccühünü
kazanm~~t~r. Bu ki~inin bir vesileyle ortadan kald~r~lmas~n~~arz ederim."
Yang Ti'nin bu öneriyi kabul etmesi üzerine, P'ei Chü ticari kazanç
vaadiyle bu ki~iyi kand~r~ r. Shin Shu-hu-hsi "ihtirasla P'ei Chü'nün
sözlerine inanarak Shih-pi Ka~an'a haber vermeden kendi kabilesini
toplayarak hayvanlan sürüp", ba~ta kendisi olmak üzere ko~a ko~a gelir.
Neticede, kendisine pusu kuran askerler taraf~ndan kafas~~kesilerek
öldürülür. Bu Shih Shu-hu-hsi'nin "Shih" soyad~ndan, kendisinin Semerkand'~n güneybat~s~ndaki Ki~~'ten (Shih Devletinden, Hsüan Chuang'~n söz
etti~i Chieh Hsiang-na Devleti'nden) geldi~i anla~~lmaktad~r. Bu durumda,
yukar~daki cümle ile Mo~olistan yaylalanndaki Do~u Göktürk Ka~anl~~~n~n s~mrlan içinde kurnaz "barbar gruplan" n~n (So~dlu tüccarlann)
kalabal~k bir ~ekilde ya~ad~klar~, asl~nda saf atl~~göçebe halk Göktürkleri
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istedikleri gibi oynatmakla kalmay~ p, memleketi Ki~~~olan Shih Shu-huhsi'nin kabileyi toplay~ p, göçebe halk~n temel varl~~~~ve ticari mal~~say~lan
hayvanlar~ n büyük bir k~sm~na da sahip ç~kt~~~~ifade edilmektedir.
Bununla birlikte, bu So~dlunun kafas~ n~ n kesilmesiyle sonuçlanan bir
akibete u~ramas~n~ n nedeni, kendisinin fazla ihtirasl~~ olup, bundan dolay~~
P'ei Chü'nün oyununa gelmesinden ba~ka bir ~ey de~ildir. "Tümüyle
kurnaz", "son derece a~a~~l~k hesaplar~~olan", ayn~~zamanda, "ihtirasl~" idi.
~~ te bunlar, Hsüan Chuang'~ n sözünü etti~i "aç~ kca sahtekârl~k yap~lan"
Sogdiana'da do~mu~, "genellikle ihtirasl~, baba-okulun para yapmak için
yar~~ t~~~" So~dlu tüccarlar olup, Shih Shu-hu-hsi'nin toplad~~~~"kabile" bu
So~dlular~n olu~turdu~u koloni toplulu~undan ba~ka bir ~ey olmamal~d~ r.
Bu arada, yukar~da belirtti~imiz gibi, Shih Shu-hu-hsi'nin "kabilesini
toplayarak tüm hayvanlar~~sürüp", Çin'in kuzey s~n~rlar~na do~ru güneye
inmesi s~ras~ nda, bunu "Shih-pi Ka~ana bildirmeden" harekete geçmeye
cesaret etmesini gözden kaç~ rmamal~y~z. Çünkü, bu So~dlu topluluklar~ n
Mo~olistan yaylalar~ nda bile, Bat~~T'ien-shan Da~lar~n~ n kuzeyinde oldu~u
gibi, atl~~göçebe devletinin ka~an~ n~n yönetimi alt~nda da kendi ba~lar~na
buyruk olduklar~ n~~ifade etmektedir.
Buhara'da (An Devleti'nde) do~mu~~olan An Sui-chia da böyle bir
So~dluydu. Kendisi, Tu-lan Ka~an~ n (588-599) saray~ na s~zm~~, Kuzey
Chou'dan gelin gelen Ka~amn kar~s~~Ta-i Kung-chu'nun "barbar hizmetçisi" s~fat~yla prensesle gayri-me~ru ili~ki kurup, bu prensesin k~~k~ rtmas~yla,
Göktürk s~n~ rlar~~ içine kaçm~~~olan bir Çinli ile i~birli~i yaparak Ka~an~~
ba~tan ç~karm~~t~ r.
Bu olayla ilgili olarak ~u hikaye ilginçtir:
"Göktürk Ka~anl~~~n~ n hükümdarl~k ailesinden A-shih-na Ssu-mo'
nun tipi So~dlulara benzedi~i için kendisinin A-shih-na ailesinden geldi~i
konusunda ku~ku duyulmaktayd~" denmektedir 3.
3 Buna göre, So~dlular~ n, eski Türkler, hiç olmazsa Göktürklerden farkl~~ bir görünüme
sahip olduklar~~ aç~ k de~il midir?
Üstelik, K~ ta Çin, özellikle Do~u Türkistan'da bulunmu~~olup çe~itli müzelerde muhafaza
edilen So~dlular~ n heykellerinin yüz tipine bakarsak, onlar~ n Türklere benzemeyip, daha
ziyade Iranhlara benzedi~ini kolayca anlayabiliriz. Yani, Köl-Tegin'in mezar~~kaz~ld~~~~zaman
bulunan ve Köl-Tegin'in ba~~~denilmekte olan heykel parças~ n~ n yüz tipi ile So~dlular~ n
heykellerinin yüz tipini kar~~la~t~rd~~~m~z zaman, So~dlular~ n, Türk ~ rk~ na ait olmad~~~ n~~
anlayabiliriz.
Hangi dilin kullan~lmas~, ~rk meselesini kesinlikle halletmeye yeterli olmamakla birlikte,
So~dlular~ n Iranca'n~ n Do~u ~ivesini kullanmakta oldu~unu da göz önünde tutmam~z gerekir
f~ krindeyim.
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Biz bu pasajdan, A-shih-na ailesinin tipinin So~dlulardan farkl~~
oldu~unu, daha geni~~anlamda söyleyecek olursak, eski Türklerin ~ranl~lardan farkl~~bir görünüme sahip olduklann~~ anlamakla birlikte, burada as~l
dikkati çeken nokta ~udur:
Yukandaki pasajda belirtildi~i gibi, A-shih-na Ssu-mo'nun tipi
So~dlulara çok benzedi~i için, kimli~inden ku~ku duyulmas~, kendisinin
So~dlu bir anne tarafindan do~urulmu~~olabilece~ini dü~ündürmesi
yan~nda, annesinin bir So~dlu ile "gayrime~ru ili~ki kurmas~" üzerine
do~mu~~olabilece~i konusunu da akla getirmektedir. Her halükârda, en
az~ndan, sadece tipinin So~dlulara benzemesi nedeniyle kendisine ku~kuyla
bak~ld~~~~kabul edilirse, Göktürk Ka~an~n~n saray~nda, ya da civar~nda,
So~dlu bir k~zla evlenme veya So~dlu bir erkekle "gayri-me~ru ili~ki kurma"
n~ n gerçekte mevcut oldu~u dü~ünülebilir.
Ben daha önce Tu-lan Ka~an'~ n yönetimi s~ras~nda, Buhara'dan gelme
bir So~dlunun, Ka~an~n saray~na s~z~p prensesin kalbini çald~~~n~~belirtmi~tim. Ancak, A-shih-na Ssu-mo'nun kimli~i ile ilgili hikâyeye bakacak
olursak, bu gerçe~i hiçbir zaman Tu-lan Ka~an zaman~~ ile s~n~rl~~
tutmamam~z gerekti~i kan~s~nday~m. So~dlulann Göktürk Ka~anl~~~n~n
saray~ nda, bu denli güç kazanm~~~olmalar~n~n nedenini, bunlar~n arkas~nda,
Shih Shu-hu-hsi gibi ki~ilerin bulundu~u So~dlu topluluklann var olmas~nda aramak gerekir.
Daha eskilere dönecek olursak,
Göktürklerin, A-shih-na ailesinin ba~kan~~Tu-men'in yönetimi alt~ nda,
gittikçe güçlendi~i s~ralarda da, Tu-men'in gönderdi~i elçiye kar~~l~k, 545
y~l~nda, Bat~~ Wei'den Buharal~~ An Nuo-pant-t'o'nun elçilik heyeti ba~kan~~
s~fat~yla iade-i ziyaret heyetinin ba~~nda Çin'e gönderildi~ini görmekteyiz.
Bat~~ Wei'in, heyetin ba~~nda bir So~dluyu göndermesinin amac~, e~er,
Göktürklerle ili~kiyi kolayla~t~ rmak amac~n~~ güttü~ü farzedilirse, o s~ralarda
Göktürklerin A-shih-na ailesinin ba~kan~~T'u-men'in yan~nda da So~dlular~n bulundu~u dü~ünülmelidir.
Bu takdirde, Mo~olistan yaylalar~ndaki Göktürk Ka~anl~~~~içindeki
So~dlulann rolünün, sadece ticari alanda kalmad~~~~aç~kca anla~~lmaktad~r.
Bunlar, Kuzey Asya'n~ n bu yöresinde koloni topluluklar~~ olu~turarak,
cemaat ~eklinde ya~ay~ p, ekonomik ve mali alandan ba~layarak siyasette de,
saf ve temiz bir göçebe halk olan Göktürkleri istedikleri gibi
yönlendirmi~lerdir. Ba~ka bir deyi~le, Ka~anlann So~dlulara kendi
soyda~lar~~ olan Göktürklerden daha fazla itimat edip, onlara devlet
yönetimini b~rakmalar~, So~dlular~n yard~m~yla, uçsuz bucaks~z topraklar~n~~yönetmek istemeleri nedeniyle olmamal~d~r.
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Atl~~göçebe devleti olan Göktürklere So~dlular~ n katk~lar~, ekonomik,
mali ve siyasi alanlarda s~n~rl~~ kalmam~~t~ r. ilaveten, yukar~da sözünü
etti~imiz So~dlular~ n Do~u'ya yay~lmalar~~ ve geli~meleri, do~al bir sonuç
olarak, Iran kökenli kültürün de Do~u'ya ta~~ nmas~~sonucunu do~urmu~ tur.
Bugut Yaz~ t~n~ n dikilmesinin temelini, ~imdiye kadar anlatt~~~ m~z gibi
So~dlular~ n Orta-asya ve Mo~olistan'daki faaliyetlerinde aramam~z gerekti~ini söylemekle bugünkü konu~mama son vermek isterim.
içten te~ekkürler ederim.

