HAN DÖNEMINDE HUN-ÇIN EKONOMIK
ILI~KILERI
(M.Ö. 206 - M.S. 220)
AY~E ONAT
Ortaasya'da büyük bir imparatorluk kurarak, siyasal bir üstünlük
sa~layan Hunlar'~ n yay~lm~~~ olduklar~~ bölgelerin, tüm ihtiyaçlar~ n~~
kar~~layamad~~~~göz önüne al~ n~ rsa, ya~ma ve vergilerin d~~~ nda, ba~ka
kaynaklara dayanmak zorunda oldu~u gerçe~i ortaya ç~ kar. Güneylerindeki yerle~ik ve ziraatçi bir devlet olan Çin, Hunlar'~ n ihtiyaçlar~ n~ n
kar~~lanmas~~ bak~m~ ndan zengin bir kaynak te~kil etmi~tir. Bu bak~ mdan
Han döneminden itibaren, Hunlar~ n Çin ile nas~ l bir ekonomik ili~ki kurmu~~
olduklar~ n~ , az da olsa, mevcut Çince belgelerin yard~ m~~ ile gün ~~~~~ na
ç~ kar~lmaya çal~~~ lm~~t~ r. I~ te bu makalede de, sözü edilen konu üzerinde
bilinenlere katk~~ olabilecek kimi belgesel bilgiler verilecektir.
Han Dönemindeki Çin'deki D~~~~li~kiler ve Ekonomi Siyasetine K~sa Bir Bak~~:
Çin tarihinde, M.O. 206 — M.S.22o y~llar~~ aras~ nda, oldukça uzun
süren Han Devri, Çinlilerin, özellikle siyasal ve kültürel yönden büyük
geli~ meler gösterdikleri bir dönemdi. Bu dönemdeki Hun-Çin ekonomik
ili~kilerinin daha iyi anla~~ labilmesi için bu tarihler aras~ ndaki Çin'in d~~~
politikas~ n~~ ve buna ba~l~~ olarak da ekonomisi üzerinde k~saca durmak
gerekir.
D~~~Politika: Han Sülalesi M.Ö. 206 y~ l~ nda kurulduktan sonra, d~~~
politikada a~~rl~ k, Hunlar'la ili~kide yo~unla~m~~t~ r. Bu sülâle ba~a geçtikten
sonra, kendinden önceki yönetimleri uzun süre me~ gul eden problemleri de
devralm~~t~ r. Bu sorunlar~ n en büyü~ü, ~üphesiz ki, M.Ö. IV. yy. dan
itibaren, kuzey ve kuzey-bat~dan Çin için devaml~~ tehlikeler yaratm~~~olan
Hunlard~. M.Ö. III. yy. da Ortaasya'da büyük bir imparatorluk kurmay~~
ba~aran Hunlar'~ n, Çin'e ilk büyük sald~ r~lar~, M.O. 201-200 tarihlerinde
olmu~tur. Bu y~llarda, Büyük Hun Imparatorlu~u hükümdar~~ Mete (M.Ö.
209-174), Çin imparatoru Kao Tzu'yu Ping-Ch'eng' 1 da yedi gün süreyle
P'ing-ch'eng Bugünkü Shanshi eyaletinde Ta-t'ung hsien'in güneyinde bulunur. Chungkuo ku chin ta tze tien, Shang-wu ch'u pan, Taiwan 1966, S. 212. Bundan sonraki notlarda bu
sözlü~ün ad~~ k~salt~ lm~s olarak (CKKC) verilecektir.
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ku~atm~~~ve ma~lup etmi~tir. Bu yenilgiden sonra, iki hükümdar aras~ nda
bar~~~ ve dostluk (karde~lik) anla~mas~~ imzalanm~~t~. Hun ve Çin
imparatorluklar~~ aras~ ndaki bu ilk siyasal andla~mayla, Çin, Hunlar'a vergi
veren bir devlet durumuna gelmi~ ti. Çin imparatorlu~u için onur k~ r~c~~
olarak kabul edilen bu andla~ma, Hun ~mparatorlu~u'nun, birlik içinde ve
kuvvetli oldu~u sürece tek tarafl~~ ve Hunlar lehinde geli~mi~~ ve
uygulanm~~t~ r. Wu-ti (M.Ö. 4o-87)'nin tahta geçmesiyle Çin'in d~~~
politikas~~ de~i~ikli~e u~ram~~~ve buna ba~l~~olarak da, iki devlet aras~ndaki
bar~~~ve dostluk andla~mas~ n~ n y~ll~ k vergi maddesi, Çin'in lehine çevrilmeye
çal~~~lm~~ t~ r. imparator Wu, ilk defa olarak, Hunlar'a kar~~~siyasal bir
üstünlük kurabilmek amac~ yla, o zamana kadar uygulanm~~~olan savunma
politikas~ ndan vazgeçerek, sald~r~ya geçmi~ tir 2 . Ancak Hunlara kar~~~tek
ba~~ na ba~ar~ l~~ olamayaca~~na inand~~~ ndan, kendisine yard~ m edecek ve
destekleyecek bir müttefik arama giri~iminde bulunmu~tur. Bu amaçla da,
Hun imparatorlu~u taraf~ nda üst üste yenilgiye u~rat~larak, memleketlerini
terkeden ve bat~ya yerle~en Yüeh Ch'ilere 3, Chang Ch'ien 4 adl~~ bir elçi
göndermi~~ve anla~ma teklif etmi~tir. Ortaasya'daki Hun egemenli~ine kar~~~
Bat~~memleketlerine 5 elçi yollanmas~, Çin Tarihi aç~s~ ndan büyük bir önem
2 Hunlarla yap~lan anla~ma gere~ince, verilen hediyelerin gittikçe artmas~n~n Çin için onur
k~ r~c~~ bir durum oldu~u ve hazineye büyük bir yük getirdi~ini ileri süren s~ n~ r ordular~~
subaylar~ ndan Wang Hui ve baz~~ ki~iler, Hunlara kar~~~sert tedbirlerin al~ nmas~n~~ ve sald~ r~ ya
geçilmesini teklif etmi~lerdi. Di~er tarafta, Imparatorluk sekreteri Han An-kuo ise bu fikre kar~~~
ç~ km~~~ve tersini savunmu~tur. Çin kayna~~~Han Shu 52, 2398-2405 de bu önerilerle ilgili uzun
tart~~malara yer verilmi~tir. Sonuç olarak, Imparator Wu, Hunlara kar~~~"sald~ r~" politikas~~
izlemeye karar vermi~tir.
3 Orta asya'da Hunlar~n en büyük rakiplerinden biri say~ lan Yüeh Ch'iler Mete ile o~lu
taraf~ ndan yenilgiye u~rat~ld~ ktan sonra, büyük bir k~sm~~ bat~ya göç ederek yerle~mi~lerdi.
Bundan sonraki dönemlerde faaliyetlerini bu bölgecie yo~unla~t~rm~~lard~ r. Bu kavim ile ilgili
ayr~ nt~l~~ bilgi için bkz. B. ()gel, "Eski Ortaasya Kavimleri Hakk~ nda Ara~t~rmalar I (Yüeh Ch'i
ler)", D.T.C.F. Dergisi, cilt XV, say~~ 1-3, 1957, s. 247-278.
4 Chang Ch'ien, Bat~~ Asya özellikle Türkistan ile ilgili önemli bilgiler vermi~~olan bu ki~i,
Çin'in en ünlü seyyah ve elçilerinden biridir. M.O. 138 y~l~ nda ba~layan bat~ya seyahati ile ilgili
bilgiler, Sh~h chi 123, Han Shu 61, Han Shu 96 A-B bölümleride verilmi~tir. Ay~ca bkz. F. Hirth,"The
Story of Chang Ki'en, China's Pioneer in Western Asia", journal of the A~nerican Oriental Society
XXXVIL 1917, s. 89-152.
5 Türkistan bölgesi, özellikle Tar~ m nehrinin sulad~~~~"Do~u Türkistan" Han dönemi
kaynaklar~ nda Hsi Yü (Bat~~ memleketleri) olarak geçmektedir. Belgelerden anla~~laca~~~üzere,
önceleri bu bölgede devlet say~s~~ 36 iken daha sonra say~ lar~~ artm~~~ve 5o ye kadar yükselmi~tir.
Bölge üzerinde hakimiyet kurmay~~ ba~aran Hunlar, Çin'in bat~ya aç~ lmas~yla birlikte, onlarla
büyük bir hakimiyet mücadelesine giri~mi~ lerdir. "Hsi Yü" ile ile ilgili olarak Çin
kaynaklar~ nda ayr~~ bölümler aç~lm~~~ve bu bölümler baz~~ bat~l~~ ara~t~rmac~lar taraf~ ndan
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ta~~r. Çünkü Bat~~ile ilk ili~ki kurulmas~, bu zamanda gerçekle~mi~tir. Ancak
bat~da bekledi~i deste~i bulamayan Çin'in, Hunlar'la tek ba~~na mücadele
etmek durumunda kald~~~n~~ görmekteyiz. Büyük çabalarla meydana
getirilen Çin ordular~, zaman zaman a~~r yenilgilere u~ramalar~na ra~men,
Ordos ve Kansu gibi önemli merkezleri ellerine geçirmi~ler ve Hun
~mparatorlu~u'nun sars~lmas~na neden olmu~lard~ r. Hunlar'~n ikiye
ayr~lmalar~ndan sonra, Hun-Çin ili~kileri hem siyasal, hem de ekonomik
de~i~melere u~ram~~t~r. Çin bundan böyle, Hunlar'~n yeniden birle~erek
güçlenmelerine engel olmak için çe~itli politik ve ekonomik önlemler
uygulam~~t~r.
Ekonomik politika: Bilindi~i gibi, bir devletin d~~~politikas~, ekonomisi ile
yak~ndan ilgilidir. Birinin de~i~mesi, di~erini büyük ölçüde etkiler. Bu
bak~ mdan imparator Wu devrinde, d~~~politikan~n de~i~ikli~e u~ramas~,
yeni ekonomik geli~melere yol açm~~t~r. Bu dönemde, müttefik bulmak
amac~yla uzak bölgelere gönderilen elçilik heyetleri ve hediyeler, Hunlar'la
yap~lan sava~lar, devlet hazinesini sarsm~~t~. Yeni gelir kaynaklar~~
yarat~lmas~~amac~yla demir, içki ve tuz gibi maddeler devletin tekeline
al~ nm~~t~r. Bu konuyla ilgili uygulamalar, bir belgede ~öyle anlat~lmaktad~r:
"— Onbinlerce li 6 uzakl~kta, Bat~~memleketlerine gönderilen
hediyeler, Hunlar'a kar~~~yap~lan seferler için, planlanandan daha fazla
harcamalar olmu~tur. Harcamalar kafi gelmedi~inden, devlet içki, tuz ve
demir gibi maddeleri tekeline alm~~t~r. Ayr~ca deri ve beyaz metalden para
kullan~lmas~~emredilmi~tir. Araba ve gemilerden vergi al~nmaya ba~lan~r,
hatta evcil hayvanlar için ayn~~ yola ba~vurulmu~tur 7."
imparator Wu döneminde, devletin bütçesinin doldurulmas~~ ve
harcamalar~n kar~~lanmas~~amac~yla, yukar~daki belgeden anla~~laca~~~gibi
bu ~ekilde ekonomik önlemler ve düzenlemeler getirilmi~~oldu~u görülür.
Han Döneminde Hun-Çin Ekonomik ili~kileri
Çin'in d~~~politikas~n~~ve ekonomisini bu ~ekilde k~saca özetledikten
sonra, Han dönemindeki Hun-Çin ekonomik ili~kilerine geçelim. Bu ili~kiyi
iki ana gruba ay~r~rak inceleyebiliriz.
tercüme edilmi~tir. Bkz. J.M.M. de Groot, "Die Westlande Chinas der vorchristlichen Zeit",
Berlin 1926 (Sh~h chi 123); J.M.M.'de Groot, "Die Westlande Chinas in der vorchristlichen
Zeit", Berlin 1926 (Han Shu 96 A-B).
Li, Çinçe bir uzakl~k birimidir. Yakla~~k olarak ~~Li, 576 m. dir. Tse Yuan, s. 1504.
7 Han Shu (PN) 96 B, ~~ o b de yer alan Pan ku'nun sözlerinde bu olayla ilgili bilgiler ver
almaktad~r. Sözünü e~ti~imiz bu kaynak daha sonraki notlarda k~salt~lm~~~olarak "HS"
biçiminde geçecektir.
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I. Çin imparatorlar~n~n, Hun Hükümdarlar~na göndermi~~Olduklar~~Hediyeler
Hemen hemen bütün Han dönemi ve ondan önceki yönetimler
zaman~ nda en büyük d~~~tehlikenin, Hunlar'dan gelmi~~oldu~unu daha önce
de belirtmi~tik. Çin'in kuzeyinde geni~~alanlarda ya~ayan Hunlar'~ n,
buralardan tüm ekonomik ihtiyaçlar~ n~~ kar~~layamad~ klar~ ndan, güneye
s~ n~ r bölgelerine yapt~ klar~~ ak~ n ve ya~malar~ n, ekonomik bir gaye ile oldu~u
dü~ünülebilir. Hunlar'~ n ak~ n ve ya~malar~ n~~ anlatan bir çok belge, bu olay~~
kan~ tlam~~ t~ r. Hunlar'~ n güçlü bir imparatorluk halinde bulunduklar~~
dönemde, Çin s~ n~ rlar~ ndaki bu ya~malar~ n yan~~ s~ ra, kendilerine tabi
devletlerin göndermi~~olduklar~~ vergi ve hediyeler de onlar~ n ekonomik
ihtiyaçlar~ n~~ kar~~layan di~er bir kaynakt~ . Hun Hükümdar~~ Mete ile Çin
Imparatoru aras~ ndaki dostluk ve bar~~~andla~mas~~8, siyasal oldu~u kadar,
ekonomik bak~mdan da büyük önem ta~~r. Bu andla~ma ile Çin her y~l
muntazam olarak Hunlar'a ipek, ~arap, pirinç ve di~er yiyecek maddeleri
vermeye taahhüt ediyordu. Çin'in hediye olarak kabul etti~i bu tür yiyecek
ve giyecekler, Mete'den itibaren di~er Hun imparatorlu~u hükümdarlar~ na
da verilmeye devam edilmi~ti. Hun hükümdarlar~ n~ n tahta ç~ k~~lar~ ndan
sonra iki devlet aras~ nda yenilenen eski andla~ma ile birlikte, Çin
imparatoru'nun çe~itli hediyeler göndermesi adet olmu~tu. Bunlar~ n neler
oldu~u ve miktarlar~, belgelerin bir k~sm~ nda aç~ kça ortaya konmu~ tur.
M.Ö. 174 y~l~ nda (Mete'nin ölümünden biraz önce) Çin Imparatoru
Wen'in mektubunda, verilen hediyeler hakk~ nda ~unlar yaz~lmaktad~ r:
imparator Wen, kendi e~yalar~~aras~ ndan seçilmi~, çiçeklerle süslü ipekli bir
elbise, i~lemeli bir iç elbisesi, ipekten uzun tören elbisesi, alt~ n bir tarak, alt~ n
i~li bir ku~ak, yine alt~ n i~lemeli deri bir kemer ile, to Pi 9 çiçekli ipekli
kuma~, 20 Pi brokar kuma~, 4o'ar Pi aç~ k ye~il ve koyu k~rm~z~~ipekli kuma~"
hediye etmi~tir 1°. Kaynaklardaki belgeler, Hun hükümdarlar~ n~ n, Çin
mallar~ na kar~~~büyük ilgi ve istek göstermi~~olduklar~ n~~ yazarlar. Bu
Bu anla~man~ n maddeleri ~unlard~ r:
Çinli bir prenses, Hun hükümdar~~ ile evlendirilecek.
Çin her y~l, belirli miktarda, Hunlara ipek, ~arap, pirinç ve bunun gibi yiyecek
maddeleri verecek.
Her iki hükümdar karde~~say~ lacak.
Çin seddi, her iki devlet aras~ nda s~n~r olacak HS 94A, 3754 (Le-tien bask~s~, Taiwan
8

1974)•
9 Top, tomar veya parça kar~~l~~~nda, kuma~~için kullan~ lan bir ölçü birimi. Ayr~ca, at için
"ba~" (say~~ birimi) olarak da kullan~ lm~~t~ r.
I° Sh~ h Chi ~~ ~~ o, 2897 (Daha sonraki notlarda `SC' olarak geçecektir. Le-tien bask~s~ ,
Taiwan 1974); HS 94 A 3579.
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konuyla ilgili olarak, Hun hükümdarlar~n~ n hizmetine girmi~~Chung-Hangyüeh adl~~ bir Çinli ~öyle konu~mu~tu:
"Hunlar'~ n gücü esas~nda, yiyecek ve giyeceklerinin Çinlilerinkinden
farkl~~olmas~ ndan ileri gelmektedir. Bu bak~mdan Çin'e ba~l~~ de~illerdir.
Bugün Hun Hükümdar~, Çin hediyelerine kar~~~büyük bir ilgi duymakta ve
Hunlar'~n âdetlerini de~i~tirmeye çal~~maktad~r. Çinliler gönderdikleri bu
hediyelerle, Hun devletini kendilerine ba~lamak dü~üncesindedirler. Çin,
size, ipekli bir elbise gönderdi~inde, bunu giyerek atla çal~l~ klar aras~ nda,
dola~~n, k~sa bir zaman içinde, elbiseleriniz parçalanacakt~ r. O zaman
ipe~in deri gibi mükemmel ve kullan~~l~~olmad~~~~görülebilir. Yine bunun
gibi, Çin yiyecekleri ald~~~ n~zda, bir kö~eye at~n ki, süt ve k~m~zdan daha
lezzetli olmad~~~~görülsün 11."
Yukardaki konu~malardan anla~~laca~~~üzere, Hunlar'~n kendi yiyecek
ve giyeceklerden vazgeçmemelerini, ekonomik bak~ mdan, Çin'e ba~~ml~~
olmamalar~~ önerilirken, Çin'in bu hediyeleri göndermesinden güttü~ü esas
amac~n, Hunlar'~~kendilerine tabi k~lmak oldu~u gösterilmeye çal~~~lm~~t~ r.
Ancak bu Çinli'nin görü~leri, Hun hükümdarlar~n~ n tutumunda de~i~iklik
yapmam~~, Mete'nin o~lu Lao Shang ve Chün Ch'en eski andla~may~~
yenilerlerken, imparatorun gönderdi~i hediyeleri de kabul etmi~lerdir. Hun
hükümdarlar~n~n alm~~~olduklar~~ bu hediyelere kar~~ n, kendilerinin ne
vermi~~olduklar~~ belgelerde aç~k de~ildir. Yaln~zca Mete'nin bir mektubunda, dostluk sembolü olarak bir deve, iki binek at~~ ve sekiz araba at~~
göndermi~~oldu~u görülmektedir 12 . Bu k~sa belgeden, andla~ma gere~ince
Çin'in her y~l göndermek zorunda bulundu~u hediyelere kar~~l~k olarak,
Hun hükümdarlar~~dostlu~unu göstermek için sembolik bir ~ekilde hediye
verdi~i anla~~lmaktad~ r. Asl~nda Mete zaman~ nda Çin vergi veren bir devlet
oldu~undan, Hun hükümdar~n~ n gönderdileri, ald~klar~~ile k~yaslanamaz.
II. Hun ~mparatorlu~u'nun Y~/almas~ndan Sonra, Hun-Çin Ekonomik
ili~kilerinin Yeni Bir Safhaya Girmesi
imparator Wu'nun tahta geçtikten sonra, Hunlar'a kar~~~ d~~~
politikas~nda de~i~iklik yapm~~~oldu~unu belirtmi~tik. Ayr~ ca, Çin'in
menfaatlerini korumak amac~yla, Hun-Çin andla~mas~n~n ekonomik
maddesini lehlerine çevirmek için, birtak~m giri~imlerde bulunmu~tur.
Hunlar'~n art~ k siyasal üstünlüklerini kaybetti~ine inanan imparator, M.O.
~~o7 y~l~nda Yang Hsin ad~ nda bir elçiyi Hun hükümdar~na göndererek,
11

8C

12

a.g.e., ~~ o, 2896.

I ~ O,

2899.
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o~lunun Çin saray~ na rehin yollanmas~ m istemi~ tir. Bu teklifi reddeden Hun
hükümdar~, eski dostluk ve bar~~~andla~mas~ n~ n hâlâ yürürlükte oldu~unu
hat~ rlatm~~ t~ r 13. Çin imparatorunun bu ~ekilde davranarak siyasal
bak~ mdan Hunlar'~~ kendisine ba~lama giri~imleri bu dönem için sonuçsuz
kalm~~t~ r. Hun ~ mparatorlu~u'nun, Güney ve Kuzey olarak ikiye
ayr~ lmas~ ndan sonra, Hun-Çin ili~kileri hem siyasal hem de ekonomik
bak~ mdan büyük de~i~ikliklere u~rayarak yeni bir safhaya girmi~tir.
Güney Hun-Çin ili~kileri
Hunlar, tarihte bir yüzy~l ara ile iki kez bölünmeye u~ram~~lard~ r.
M.O. 58 y~l~ nda ilk kez Kuzey ve Güney olarak ikiye ayr~lan Hunlar'~ n
Kuzey bölümü, Chih Chih'nin idaresinde, D~~~ Mo~olistan'da kal~ rken,
Güney Hunlar'~, Hu Han-yeh ba~kanl~~~ nda Çin'e tabi olmu~lard~r 14.
M.O. 51 tarihinde Çin saray~ na gelen Hu Han-yeh çok büyük bir törenle
kar~~lanm~~~ve kendisine, ba~l~ k, ku~ak, elbise, alt~ n bir mühür, ye~im ta~~~ile
süslü de~erli bir k~l~ç, bir çift yay, 4 tane ok, ~~ o m~zrak, tek ki~ilik bir araba,
bir çift eyer ve özengi, ~~ 5 at 20 Chin 15 alt~ n, 20.000 bak~ r para, 77 tak~ m
elbise, 8.000 P'i desenli ipekli kuma~, 6.000 Chin ipek hediye edilmi~tir.
Ayr~ca s~ n~ r bölgelerinden de 34.000 hu 16 pirinç gönderilmi~tir 17 .
Sar~~ ~ rma~~ n kuzey-bat~~ k~ vr~ m~ na, Çin seddinden uzak olmayan bir
bölgeye yerle~ tirilen Hunlar, Çin'e kuzeyden gelebilecek tehlikelere kar~~~
tampon bir devlet görevi yapacaklard~. ~ ki y~l sonra Çin saray~ na gelen bu
Hun hükümdar~ na, yeniden ~~ ~~ o tak~ m elbise, 9.000 P'i ince ipekli kuma~,
8.000 Chin ipek hediye edilmi~ tir 18 Bu belgeden, hediyelerin veri~~~eklinde,
eskiye nazaran de~i~ik bir durumun ortaya ç~kt~~~~anla~~lmaktad~ r. Bu, ~u
13 Hun hükümdarm~ n bu teklife cevab~~ belgede ~u ~ekilde geçmektedir: "Bu iste~iniz, eski
anla~ma hükümlerine ayk~ r~d~ r. Yapm~~~oldu~umuz andla~maya göre Çin, bar~~~~sa~lamak için
her y~l muntazam olarak Çinli prensesler, yiyecek ve giyecek maddeleri göndermeyi taahhüt
etmi~ti. Biz de buna kar~~ l~ k olarak Çin s~ n~ rlar~ na sald~ rmamaya çal~~~yorduk. ~imdi, Siz bütün
bunlara kar~~~ç~ karak benden o~lumu rehin göndermemi istiyorsunuz. Ancak, teklifinizi kabul
etmiyorum" demi~tir SC ~~1 o, 2913; HS 94 A, 3773.
14 Güney Hunlar aras~ nda, Çin'e tabi olma konusunda sert ve uzun tart~~malar ç~ km~~ t~ .
Olayla ilgili olarak bkz. B. ogel, "Büyük Hun imparatorlu~u Tarihi", Kültür Bakanl~~~~
Yay~ nlar~, Ank. 1981, cilt II, s. 153-154.
13 Chin a~~rl~ k birimidir. Han döneminde t chin 244 gr. idi. Loewe, M, "Records of Han
Administration" cilt 1, s. 161 Cambridge University Press, 1967.
16 Hu, Çin'de kullan~ lan bir tah~l ölçü birimi. 1 Hu, 19.968 litredir. Loewe, M., a.g.e., s.
161.
17 HS 94 B, 3798.
18 HS 94 B, 3798.
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~ekilde izah edilebilir. Eski andla~madan farkl~~olarak, art~k hediyeler her y~l
belli miktarlarda de~il, Hun hükümdar~ n~n Çin saray~ na geldi~i s~rada ve
talep etti~i zaman verilmeye ba~lanm~~t~~1°. Bu ~ekilde, bar~~~ve dostluk
andla~mas~n~ n ilgili maddesi, Çin'in lehine de~i~mi~~oluyordu. Ancak Hun
hükümdarlar~ n~n elçi göndermek yerine, s~ k s~ k kendilerinin gelmeleri,
kaynaklar~ n belirtti~ine göre Çin için a~~r bir ekonomik yük oluyordu 2°. Bu
konuyla ilgili olarak sarayda tart~~malara yol açan bir görü~meye de~inelim.
M.Ö. 3 y~l~ nda Hun hükümdar~~ Wu Chu-liu, Çin imparatorunu ziyaret
etmek istedi~ini bildirmi~ti. Hun hükümdar~ n~n bu teklifi üzerine sarayda,
büyük tart~~malar ç~ km~~t~ r. Çinli devlet adamlar~, bu ziyaretin Çin için
gereksiz bir masraf olaca~~n~~ ve Çin'e u~ursuzluk getirece~ini ileri sürerek
imparatordan, Hun hükümdar~n~ n ziyaret iste~inin kabul edilmemesini rica
etmi~lerdir 21 . Fakat Çin devlet adamlar~ndan Yang Hsiung imparatora,
Hun ve Çin devletleri aras~ndaki eski tarihi ba~lar hakk~nda bir k~s~m
bilgiler verdikten sonra, Hun hükümdar~n~ n ziyaretinin devlete ne kadar
a~~r ekonomik bir yük getirece~ini çok iyi bildi~ini ancak, siyasal üstünlük
için böyle bir külfete katlanman~ n zorunlu oldu~unu söylemi~~ve teklifin geri
çevrilmemesini rica etmi~ti 22 . Bu görü~ü yerinde bulan Çin imparatoru, bir
elçi yollayarak, Hun hükümdar~n~n beraberinde ancak 200 ki~i ile kabul
edilebilece~ini bildirmi~tir. Hun hükümdar~~ M.O. ~~ y~l~nda saraya ziyarete
geldi~inde yan~ nda 500 ki~i vard~. Di~er Hun hükümdarlar~na oldu~u gibi
bu hükümdara da 370 tak~ m elbise, 30.000 P'i süslü ipeldi kuma~, 30.000 Chin
ipek hediye edilmi~tir 23. Bu ~ekilde Hu Han-yeh'den itibaren I. Han
döneminde Hunlar'a verilen hediyelerin say~s~, özellikle giyim e~yalar~nda
gittikçe artm~~~olmas~, belgelerden de görülebilir. Ancak Wang Mang'~ n 24 ,
19 M.O. 48 y~l~na ait bir belgede, Hun hükümdar~n~ n Imparatordan yiyecek yard~m~~
yap~lmas~n~~ talep etmesi üzerine Yun chung ve Wu-yuan s~n~r eyaletlerinden 20.000 hu
hububat gönderilmi~~oldu~u yaz~lmaktad~r. HS 94. b, 3800.
20 Hu Han-yeh'nin son olarak ba~kent Chang-an'da saray~~ M.Ö. 33 y~l~ndaki ziyareti
s~ras~ nda, kendisine pek çok hediye verildi~i HS 94. B, 3803 belgesinden anla~~lmaktad~r. Daha
sonra o~lu Fu chu-lei-jo'nun M. O. 25 y~l~ nda Çin saray~n~~s~ras~nda babas~na verildi~i gibi ona
da 20.000 chin ipek, 20.000 pi ipekli kuma~~hediye edilmi~~oldu~u HS 94B, 3808 belgesinden
anla~~lmaktad~r.
21 HS 94. B, 3812.
22 a.g.e. 94. B, 3812-3816.
23 a.g.e., g4. B, 3817.
24 M.S. g y~l~nda, Han sülalesini y~ karak taht~~ ele geçiren Wang Mang'~ n 14 y~l süren
saltanat~~ s~ ras~nda Çin, tarihinin en bunal~ml~~ dönemlerinden birini ya~am~~t~r. Iç ve d~~~
politikadaki ba~ar~s~zl~~~, Çin'in bir iç sava~a sürüklenmesine sebep olmu~tur. Neticede M.S. 25
y~l~ nda Han Imparatorluk ailesinden gelen bir prens, Kuang-wu ünvan~yla tahta oturarak,

618

AY~E ONAT

I. Han sülalesini y~karak, taht~~ele geçirmesinden sonra, Hun-Çin aras~ndaki
bu tür ekonomik ili~kinin devam edip etmedi~i hakk~nda kaynaklarda aç~k
bir bilgi yoktur. Bu konu, II. Han sülalesinin kurulmas~yla yeniden önem
kazanarak belgelenmi~tir.
Wang Mang'~n ölümünden sonra da Çin'in kar~~~k durumunun devam
etmesinden yararlanan Hunlar, tek bir güç halinde birle~erek, M.S. 25-48
y~llar~~aras~nda, Çin'in kuzeyinde yeniden siyasal bir üstünlük kurmay~~
ba~arm~~lard~r. Ancak çok k~sa süren bu üstünlükleri, onlar~n yeniden
Güney ve Kuzey olarak ikiye ayr~lmalar~yla son bulmu~tur 25.
II. Han döneminde (M.S. 25-220) kaynaklar, özellikle Çin'e tabi olan
Güney Hun devleti ile siyasal ve ekonomik ili~kilere daha fazla a~~rl~k
vermi~lerdir. Bu ili~kiler, Güney Hun Devleti'nin ilk hükümdan Pi (Hu
Han-yeh) ile ba~lam~~t~r 26. Bu hükümdar, 49 y~l~nda o~lunu Çin saray~na
göndererek, aralar~ndaki andla~ma= yenilenmesini istemi~~ve imparatora
iki deve, 14 iyi cins at hediye etmi~ti. Ayn~~ y~l~n sonlar~na do~ru, Çin
imparatoru da, ba~l~k, ku~ak, alt~n mühür, üstü tüylerle örtülü tek atla
çekilen bir ki~ilik araba, yine dört atla çekilen süslü bir araba, de~erli bir
k~l~ç, ok ve yay, bir çift at, ~ o.000 P'i desenli süslü ipekli kuma~, ~ o.000
Chin ipek, müzik aleti, davul arabas~, m~zrak ve z~rh gibi araç ve elbise ile
He-tung'dan 25.000 hu pirinç ve 36.000 ba~~koyun ve s~~nr'~~hediye olarak
göndermi~tir 27. Bir ba~ka belgede daha sonraki y~llarda ~ o.000 ba~~
koyunun daha gönderilmi~~28 oldu~una bak~l~rsa, Hunlarda günlük
ya~amlar~n~n vazgeçilmez bir unsuru olan hayvan ihtiyac~n~n gittikçe artm~~~
oldu~u görülebilir. Ayn~~zamanda, hediyeler aras~nda ilk defa müzik
aletinin de yer almas~, bu belgeden anla~~lmaktad~r.
yönetimin yeniden bu sülaleye geçmesini sa~lam~~t~r. Kuang-wu ile ba~layan bu döneme
tarihte "Ikinci Han Sülalesi" devri denilir.
25 M.S. 48 y~l~ndan itibaren Kuzey Hunlan Pu Nu'nun idaresi alt~nda birle~irlerken
Güney Hunlan da Hu Han-yeh ünvanl~~Pi'nin ba~kanl~~~nda toplanarak Çin'e tabi
olmu~lard~r. Hemen hemen bir yüzy~l ara ile yeniden bölünmeye u~rayan Hunlann, art~k tek
bir imparatorluk halinde birle~me ümitleri de yok olmu~tur. 216 y~l~na kadar devam eden
Güney Hun devleti, bu tarihten sonra, be~~kabileye ayr~larak ya~amlar~n~~Çin topraklar~nda
sürdürmü~lerdir. Di~er taraftan Kuzey Hun Devletinin Bat~'daki faaliyetleri ~~53 y~l~na kadar
izlenebilirken, bu tarihten sonra adlar~na rastlanamam~~t~r.
28 Pi, bu ünvaru al~~~sebebini, Hunlann bir yüzy~l kadar önce Çin'den gördükleri yak~nl~~a
ba~lam~~t~r. Hou Han Shu 89,2942 (Le-Hen bas~mevi) Bu kaynak daha sonra HHS ~eklinde
verilecektir.
27 HHS 89, 2943-44; TCTC 44, 1415.
28 HHS 89, 2948.
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Çin kaynaklar~~ ayn~~ y~l içinde Hun hükümdar~ na a~a~~da gösterilen
çe~itli hediyelerin yollanm~~~oldu~unu yazmaktad~r. Çin imparatorunun
vermi~~oldu~u hediyeler ~unlard~r:
oo P'i desenli süslü ipek kuma~, 4 Tuan 29 uzunlu~unda ince ipekli
kuma~, ~~o Chin alt~ n ile portakal, lung-yüen 39, Li-Ch~h 31 gibi meyvalarla
birlikte, hükümdar~ n annesine, kar~s~ na ve asillerine hediye edilmek üzere,
~~o.000 P'i i~li ipekli kuma~~göndermi~tir 32. Bu belgede ilk kez, Hunlar'a
gönderilen hediyeler aras~ nda meyva adlar~na rastlanmaktad~ r. Halbuki
daha önce meyva gönderildi~ine dair kaynaklarda bir bilgi yoktur.
Hunlar'a bu ~ekilde devaml~~hediye verilmesi adet halini alm~~t~ . 56 y~l~nda,
Pi'nin ölümü ile yerine geçen karde~ i Mo'ya, taziye mektubu ile birlikte, bir
mühür, ba~l~k, 3 tak~m koyu k~ rm~z~~ elbise, küçük bir kama, süslü bir ku~ak
ile prens ve asillerine de 4000 P'i süslü ipekli kuma~~gönderilmi~ti 33 .
Güney Hun devleti hükümdarlar~ na en son olarak 143 y~l~nda hediye
gönderilmi~~oldu~u yaz~lmaktad~ r. Bu tarihte, yeni tahta ç~kan Hun
hükümdar~~ Tu Luo-ch~h'ya Çin saray~ nda bulundu~u s~ rada mühür, dört
atla çekilen örtülü bir araba, davul arabas~, tek ki~ilik bir araba, de~erli bir
k~l~ç, 2000 P'i ipekli kuma~~gibi hediyelerin yan~ nda, ayr~ca kar~s~na ve
maiyetine de çe~itli alt~ n ve ipekten yap~lm~~~e~yalar, dört taraf~~ kapal~~iki
araba verilmi~ti 34. Hediyelerin devaml~~ bir ~ekilde artm~~~oldu~u Hun
hükümdar~n~n bir mektubundan da anla~~lmaktad~ r 35 .
Hun-Çin ekonomik ili~ kileri bahsinde, birinci ana grupta toplad~~~m~z
"hediye gönderme" politikas~n~n, nas~l ba~lad~~~, ne ~ekilde de~i~ikliklere
u~rayarak uyguland~~~~belgeler elverdi~i ölçüde incelenmeye çal~~~lm~~t~ r.
Hun-Çin Ticari ili~kileri
Bu k~s~ mda, Han döneminde Hun-Çin ticaretinin ne zaman ba~lam~~~
oldu~u ve nas~l yap~ld~~~~anlat~lmaya çal~~~lacakt~ r. Asl~ nda Çin kaynaklar~,
29 Eski Çin uzunluk birimlerinden biridir. ~~ tuan, 8 ch'ih e e~ittir. ~~ ch'ih ise 0,3581
metredir.
30 Bir tür meyvedir, kurusuna da Kuei-yüan denir.
31 Güney Çin'de yeti~en bir tür meyvedir.
32 HHS 89, 2944.
33 a.g.e. 89, 2948.
34 a.g.e. 89, 2962-63.
35 88 y~l~ ndaki Hun hükümdar~ n~ n mektubunda, atalar~n~ n Çin himayesine girdikten
sonra ço~ald~ klar~n~, kendisinin Çin'de do~du~unu, Çin yiyecekleri yedi~ini, her y~l verilen
hediyelerin say~s~n~ n bilinmeyecek bir ~ekilde artm~~~oldu~unu ifade etmi~ti (HHS 89, 2953 de
yer alan bir belgede, 90 y~l~ nda Hunlar~n 34.000 aile, 237.300 ki~i, olduklar~~ve 51.700 askeri
bulundu~u yaz~lmaktad~r.
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Hunlar'~ n Çinlilerle ticarete giri~mi~~oldu~undan bahsetmekle birlikte, bu
ticaretin ne ~ekilde yap~ld~~~, ne gibi mallar al~ n~ p sat~ld~~~~hususunda aç~ kl~ k
getirmemektedir. Bu bak~ mdan mevcut belgelerdeki az da olsa birtak~ m
bilgilerle yetinmek zorunday~ z. Böyle bir ticaretin, biraz olsun aç~ kl~~a
kavu~abilmesi için bu dönemdeki Çin'in d~~~ticaretine k~saca göz atmam~z
gerekir. Han döneminde Çin'in d~~~ticareti 3 gruba ayr~ larak incelenebilir:
~~ . S~ n~ r ticareti (Hunlarla yap~lan bu ticaret olmu~ tur.
Kara yolu ile Bat~~ memleketleriyle yap~lan ticaret.
Deniza~~ r~~ ticaret.
Biz burada, Hun ile ili~kilerinin aç~ klanmas~~ bak~ m~ ndan birinci grupta
yer alan s~ n~ r ticareti üzerinde duraca~~z. Bir devletin ticaretinin geli~mesi
~üphesiz ki, tüccarlar~ n çe~itli faaliyetlerine dayan~ r. Han döneminde,
tüccarlar~ n oldukça aktif bir rol oynad~ klar~~ görülmektedir. Memleket
içinde ve s~ n~ rlarda dola~an tüccarlar, yeni ve zengin kaynaklar bulmak
amac~ yla hareket etmi~lerdir. Bu dönemde tüccarlar~ n yan~~ s~ ra, s~ n~ rlarda
oturan askerlerin de bu tür faaliyetlerde bulunmalar~, Çin'in ticaretinin
yayg~ nla~mas~ nda etken olmu~lard~ r. M.Ö. 3 yy. dan önce, s~ n~ rlar~~
korumakla görevli askeri birlikler içinde kamp pazarlar~~ kurulmu~tu. Çok
eski devirlerden itibaren, askerlerin içinde kurulan bu pazarlar hakk ~ nda
çok az bilgi bulunmaktad~ r. Genelde, Çin içinde üç pazar tipine
rastlanmaktad~ r.
~~ Chün Sh~ h, askeri kamp pazarlar~ ,
Kuang Sh~ h, s~ n~ r pazarlar~,
S~ n~ r ~ehirlerinde kurulan normal pazarlar.
Hunlar'la yap~lan ticarette önemli olan ikinci tipteki Kuang Sh~ h veya
r
s~ n~ pazarlar~dir. Belgelerde Hunlar'~ n Çinlilerle olan ticari ili~kilerine
ili~kin ilk bilgilere, imparator Ching'in (M.0. 156-141) tahta geçi~inin ilk
y~llar~ n~ n olaylar~~ verilirken rastlanmaktad~ r. Bu tarihte, Büyük Hun
imparatorlu~u hükümdar~~ Chün Ch'en ile eski andla~ ma yenilenirken,
Hunlar'~ n serbestçe s~ n~ r pazarlar~ nda al~~ veri~~yapmalar~~ hususu, andla~ma
metni içinde yer alm~~ t~~ 36. Genelde, eski andla~ma yenilenirken, büyük
pazarlar~ n kurulmas~~ da söz konusu edilmi~ tir 37. Çin kaynaklar~ nda
Hunlar'~ n, s~ k s~ k büyük pazarlar~ n aç~lmas~ n~~istemi~~olduklar~~ yaz~l~ rken,

SC ~~ ~~ o, 2904; HS 94 B, 3764.
M.S. 98 y~ l~ nda Hunlar, aralar~ ndaki eski andla~may~~yenilerken Çin'den, büyük s~ n~ r
pazarlar~ n~ n aç~ lmas~~ iste~inde de bulunmu~lard~ r. HS 94 a 3765.
36

37
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bu pazarlar~ n nerelerde kuruldu~u ve ne ~ekilde al~~ veri~~yap~ld~~~~aç~kça
belirtilmemi~ tir.
Ticaretin, büyük Hun Devletinin parçalanmas~ ndan sonra önem
kazand~~~~görülür. Çin, Kuzey ve Güney Hun devletlerine kar~~~de~i~ik
siyasi ve ekonomik bir politika izlemi~ tir. Güney Hun devleti ile olan ili~kiler,
genellikle "hediye verme" yolunda geli~mi~ti. Buna kar~~l~ k Kuzey
Hunlar'la ekonmik ili~kileri ne ~ekilde olmu~tu? Her iki Hun devletinin
siyasal statülerinin ayr~ cal~ k göstermesi, Çin ile olan ekonomik ili~kilerinde
de farkl~l~ klar do~urmu~ tur. Belgelerden, Kuzey Hun devletinin Çin ile s~ k
s~ k ticaret yapmak amac~ yla giri~imlerde bulundu~u görülmektedir. Siyasal
statüleri de~i~ik oldu~undan, Güney Hunlar~~ gibi, devaml~~ hediyeler
alamam~~lard~ r. Bu bak~ mdan vergi ve ya~malarm~ n yan~ nda, ekonomik
ihtiyaçlar~ n~~ kar~~lamak için ticaret yapma giri~iminde bulunmu~lard~ r.
M.S. 50 ve 52 y~llar~ nda arka arkaya Çinlilere elçiler yollayarak andla~ma
yapmak istemi~lerdir. Wu-wei 38 valisine gönderilen ilk Kuzey Hun elçilik
heyetinin teklifi, Çin saray~ nda Çin veliaht~ mn konu~mas~ ndan sonra
reddedilmi~ti 39. ~ ki y~l sonra Kuzey Hunlar'~, yeniden elçilikle birlikte at ve
deri getirerek, Bat~~ memleketlerinin elçileriyle birlikte, saraya kabul
edilmelerini istemi~ lerdi. Bu konu ile ilgili olarak, saray dan~~manlar~ ndan
Pan Piao, fikrini ~öyle ifade etmi~ tir:
"Bugün Güney Hun hükümdarm~ n bize tâbi oldu~unu gören Kuzey
Hunlar'~, menfaatleri gere~ince, Çin ile anla~maya çal~~maktad~ rlar. Çok
uzaklardan deri, at ve s~~~r getirerek, bizimle al~~veri~~yapmak
istemektedirler. Ne zaman ki, bir devlet kar~~~devlete hediyeler vererek
anla~ma iste~inde bulunursa, o devletin zay~f oldu~u anla~~l~ r. Bugün için
henüz Kuzey Hunlar~ n~~kazanamad~ k, ama bir taraftan Güney Hunlar~ na
yard~ m ederken, Kuzey Hunlanyla ili~ kimizi de tamamen kesmek do~ru
olmaz. Onlar bize nas~ l nazik davramyorlarsa, bizim de aynen öyle
davranmam~z gerekmektedir. Hediye verirken tak~mlan tav~ rlara ve

38 Eskiden Hun topra~~~olan bu yer, Imparator Wu zaman~ nda Çin'in eline geçmi~tir.
Bugün Kansu eyaletindeki Wu-wei hsiendir.
39 Çin veliaht~~ bu teklifle ilgili olarak görü~ ünü ifade etmi~tir:
"Güney Hun hükümdar~ , Çin'e yeni tabi olmu~ tur. Kuzey Hunlar~, bizim Güney Hunlar~~
ile birlik olarak kendilerine sald~ rmam~zdan korktuklar~~ için, bugün bizimle anla~mak
istemektedirler. ~u anda herhangi bir kar~~~sald~r~da bulunamayaca~~m~za göre, onlarla iyi
münasebetler kurabiliriz. Ancak böyle bir hareket, Güney Hunlar~ n~n bize kar~~~itimatlar~ m
sarsabilir ve ~üphelenmelerine neden olur" ~eklinde konu~ unca, Imparator Wu-wei valisine
haber yollayarak, teklifin geri çevrilmesini istemi~ tir (HHS 89, 2945-2946).

AY~E ONAT

622

söylenen sözlere dikkat etmek lâz~ md~r." ~eklinde konu~an Pan Piao daha
sonra, Hunlarla ilgili birtak~ m siyasal olaylara da de~inmi~tir 40.
Bu konu~ malardan etkilenen Çin imparatoru, Kuzey Hun hükümdar~na verilmek üzere, 500 P'i desenli ipekli kuma~, yay koyacak bir torba, 4 ok;
ayr~ ca gelen iki Hun elçisinin her birine 400 P'i desenli kuma~, birer tane de
k~l~ç hediye etmi~tir 41 . Ancak, Çin kaynaklar~~ bu ~ekilde hediyeler verilmi~~
oldu~unu yazarlarsa da, aralar~ nda herhangi bir dostluk andla~mas~n~n
yap~lm~~~oldu~una dair bilgi vermemektedirler.
Ancak, Kuzey Hunlar~ mn kuvvetlenerek, Çin s~mrlar~ nda geni~~çapta
ya~malarda bulunmalar~~ imparatoru endi~elendirdi~inden, bu ak~ nlara son
vermek amac~yla, Kuzey Hunlar~ n~ n serbestçe ticaret yapma isteklerini
kabul etmi~tir 42. Hunlar~n en son giri~imlerine ait haber, 84 y~l~ndaki bir
belgede görülür. Bu tarihte, Hun hükümdar~~ Wu-wei valisine elçi
göndererek, ticaret yapmak istediklerini bildirmi~ ti. Çin saray~~teklifi kabul
ederek, kar~~lanmalar~~ için, Wu-wei valisinden bir heyet göndermesini
emretmi~ti. Böylece içlerinde prenslerin de bulundu~u Kuzey Hun kafilesi,
ticaret amac~yla beraberlerinde ~~0.000 s~~~r ve koyun ile Çin'e gelmi~lerdir 43.
Bu belge, devletin izni ile Hunlar'la yap~lan resmi ticarete ait en son
haberdir.
Han döneminde bu tür resmi ticaretin yan~~ s~ ra, yasal olmayan yollarla
da ticaretin yap~ld~~~~kaynaklardan ö~renilmektedir. Çin'in geçmi~~
yönetimlerinden ba~lamak üzere, konulmu~~kat~~ kurallara ve yasaklara
ra~men, Hunlar'la ve di~er s~ n~ r milletleriyle bu tür ticaretin yap~lm~~~
oldu~u görülmektedir. Han döneminin ilk zamanlar~ nda, Çin'in kuzey
s~n~r~nda oturan bir k~s~ m tüccarlar, Hunlar'la bu tür bir faaliyete giri~mi~ler
ve zenginle~mi~lerdir. Bunlardan biri de, Hunlarla yapm~~~oldu~u kaçak
ticaretten zenginle~en Ma-yi de oturan Nieh Weng I ad~ nda bir Çinli idi.
Ticaret dolay~s~yla Hunlar'~~ iyi tan~yan ve güvenini kazanan bu tüccar, Çin
saray~~ taraf~ndan, Hun hükümdar~m tuza~a dü~ürmek için, Hun saray~na
gönderilmi~ti. Nieh Weng I, Hun hükümdar~ na, Ma-yi ~ehrinin tüm
zenginli~ine sahip olabilmesi için, buraya sald~ rmas~~ teklifinde
bulunmu~tur. Plan gere~ince yap~ lan bu öneri, Hun hükümdar~~ taraf~ndan
kabul edilmi~sede, ~ehre girdi~i anda, bunun bir tuzak oldu~unu da
anlam~~t~~44. Bu olay, her iki devlet aras~ ndaki dostlu~un bozulmas~na ve
40 HHS 89, 2946-47; TCTC 44, 14.26-21.
a.g.e. 89, 2947.
a.g.e. 89, 2949, TCTC 45, 1 445.
43 a.g.e. 89, 2950; TCTC 46, 1500.
44 HS 52, 2403-2404.
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sava~lar~ n ba~lamas~ na neden olmu~tur. Bu Çinli tüccar, Hun hükümdar~ n~ n itimad~ n~~ kazanm~~~oldu~undan, bu ~ekilde Çin saray~~ taraf~ndan
görevlendirilmi~ ti. Ma-yi ~ehrinin zenginli~ini sunma önerisine gelince Hun
hükümdar~ n~ n böyle bir teklifi ~üphelenmeden kabul etmi~~olmas~, belki de
Hunlarla daha önce de bu çe~it ili~kilerde bulundu~undan kaynaklanmaktad~ r.
Bu dönemdeki kaçakç~l~~~ n esas~ n~~ anlamak için, hangi mallar~ n
yasaklanm~~~oldu~una k~saca de~inelim. Bu konu ile ilgili belgeler, az ve
da~~ n~ k olmas~ na ra~men, yine de bir genelleme yapabiliriz. Han döneminin
ilk zamanlar~ nda, sava~~aleti yapmak için kullan~lan demirin Çin s~ n~ rlar~~
d~~~ na ç~ kart~lmas~~ yasaklanm~~ t~~45. Demirin yan~s~ ra, ~~ o ya~~ndan küçük
atlar~ n da s~n~ r d~~~ na ç~ kart~lmamas~~ emredilmi~ti 46 . Yine bir belgede
görece~imiz gibi, at'~ n yan~ nda, bir çe~it kavisli yay~ n da bu yasaklanan
mallar aras~ nda yer ald~~~~bir gerçektir 47. Çin'deki bu yasaklanan
maddelerin, ekonomik aç~dan ziyade, askeri bak~mdan önem ta~~d~~~~
görülebilir. Silah yap~ m~ nda kullan~lan demir ve di~er stratejik silahlar,
Çinlilere göre, yabanc~lar~ n eline geçti~i takdirde, onlar~ n kuvvetlenmelerine yol açabilirdi. Bu dü~ünce ile hareket edilerek, birtak~ m yasaklamalar
konulmu~tur. Yabanc~lara sat~lmas~~ yasaklanan mallar az çok kaynaklarda
belirtilmi~se de. Çin'e girmesi yasaklanm~~~maddeler hakk~ nda hiç bir bilgi
yoktur.
Han döneminde, özellikle imparator Wu zaman~ nda kaçakç~l~ kla ilgili
olarak a~~r cezalar uygulanm~~t~ r. örnek olarak M.Ö. 121 y~l~ ndaki bir
olay~~ verebiliriz. Bu tarihte, Çin'e tabi olmak için Hunlar'~ n Hun Yeh prensi
ve beraberindekiler ba~kente gelmi~lerdi. Bunu duyan çok say~da tüccar,
ticaret yapmak amac~yla toplanm~~lard~ r. Ancak imparator, Hunlar'a
kaçak mal satt~ klar~ n~~ iddia ederek 500 Çinli tüccar~~ ölüme mahküm
etmi~tir. Bu olay~~ ö~renen Çinli bir devlet adam~~ adam~~~iddetle kar~~~ç~ km~~~
ve "alelade halk, ba~kent Ch'ang-an'da sat~lacak mallar~n hangilerinin
yasak oldu~unu nereden bilsin" diye konu~mu~tur 48. Bu belgeden,
yasaklanan mal ticaretinin yaln~zca Çin s~ n~ rlar~~içinde de~il, ayn~~ zamanda,
ba~kent pazarlar~ nda da geçerli oldu~u anla~~lmaktad~ r. Bu arada bir
noktaya de~inmek gerekir ki, o da, ipe~in, yasaklanan mallar aras~ nda yer
almamas~d~ r. Bu da yasaklamalar~ n askeri amaçla yap~lm~~~oldu~unu bir
defa daha gösterir.
SC ~~ ~ o, 2969; Demirin Çin s~ n~ rlar~~ d~~~ na ç~ kar~ lmas~~ bir fermanla yasaklanm~~t~.
M.O. 146 y~ l~ nda, Imparator wei wan'~ n teklifi üzerine bu ~ekilde bir ferman
yay~ nlanm~~ t~ r (HS 5, 147).
47 HS 7, 222.
45
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Kaynaklar, Han döneminin ilk zamanlar~ndan itibaren, Hun ve
Çinliler aras~ nda yasal ve yasal olmayan yollarla, ticaret yap~ld~~~~haberini
vermekle birlikte, bu ticaretin ne ~ekilde gerçekle~ti~ini, hangi mallar~n
al~n~ p sat~ld~~~~hususunda bir aç~ kl~ k getirmemektedirler. Mevcut belgelerin
bir kaç~nda, Hunlar'~n sat~~~için, s~~~ r, koyun, at ve deri getirmi~~olduklar~na
bak~l~ rsa, daha çok hayvan satm~~~olduklar~~ görülebilir. Buna kar~~ l~k
Çin'den, ipekli e~yalar ile yiyecek maddeleri sat~n ald~klar~~söylenebilir.
Han döneminde, Hun-Çin ekonomik ili~kileri, siyasal bir andla~ma ile
ba~lam~~ , Hun Imparatorlu~u'nun kuvvetli oldu~u zamanlarda, tek tarafl~~
ve Hunlar lehinde geli~me göstermi~ tir. Bu durum, imparatorlu~un
y~ k~lmas~ yla yerine kurulan, siyasal statüleri ayr~~iki Hun devleti zaman~ nda
de~i~ikli~e u~ram~~t~r. D~~~politikas~~gere~ince Çin, her iki Hun devletiyle
ayr~~ bir ekonomik ili~ ki kurmu~ tur. Konu ile ilgili kaynaklardaki bilgiler, az
da olsa genel bir fikir vermesi bak~m~ ndan önemli say~l~ rlar.

