HAN DÖNEMINDE BAZI TÜRKISTAN DEVLETLERI
HAKKINDA B~R ~NCELEME
Prof. Dr. AY~E ONAT
Çin kaynaklar~ , özellikle `Sülâle Y~ll~ klan', imparatorlu~un Bat~'ya
aç~lma politikas~ n~ n nas~l ba~lad~~~~ve ne ~ekilde geli~ti~i hususunu, "Hsi
Yü" veyahut 'Bat~~ memleketleri' bölümünde zaman zaman aynnt~ya inerek anlatm~~lard~ r. Bu ilk bilgiler, büyük ölçüde, ünlü Çin elçisi Chang
Ch'ien'in raporlar~ na dayand~ r~larak Sse Ma-Chien taraf~ndan yaz~lan Sh~h
Chih de bulunmaktad~ r. Daha sonra yine Han dönemini anlatan Han
Shu 2 ve Hou Han Shu 3 gibi resmi tarihlerin Hsi Yü bölümleri, Sh~h
Chih örnek al~narak yaz~lm~~t~ r. Ancak bu kaynaklar~ n de~i~ik zaman ve
ki~iler taraf~ndan yaz~lm~~~olmalar~~ baz~~ farkl~ l~klar~n ortaya ç~ kmas~na neden olmu~ tur. Dönem üzerinde herhangi bir çal~~ma yap~l~ rken, bilgilerin
do~rulu~u aç~s~ ndan sözünü etti~imiz hususa dikkat etmemiz lâz~md~ r.
Han döneminden itibaren, Resmi Çin Sülâle Y~ll~klar~nda Hsi Yü veya Bat~~ Memleketleri olarak adland~ r~lan Türkistan bölgesi, Mo~olistan'~ n
yani Büyük Hun imparatorlu~ unun bat~s~ nda yer almaktayd~ . Çin'in bat~ya
aç~lan kap~s~~ olarak nitelendirilen Yü-men 4 ve Yang-kuang 5 geçitlerinin
' Bu eser, Çin'in en eski devirlerinden itibaren yar~~ mitolojik karakter ta~~yan Çin
imparatoru Huang-ti ile ba~layarak Han Sül~lesi imparatoru Wu (Mö 140-87) zaman~ nn~~
da içine alan 130 bölümden olu~an modern anlamda yaz~lm~~~ilk tarih eseridir. Çin'in en
eski devirlerini içeren genel bir tarih olmas~~ nedeniyle de ayr~ ca bir öneme sahiptir. Yazar~,
birçok bat~l~~ tarihçinin "Çin'in Heredotun olarak tan ~ mlad~~~~Sse Ma-ch'iendir. Kaynak, daha sonraki notlarda k~salt~ lm~~~olarak SC ~eklinde verilecektir.
na geçmesine kadar olan
2 Han Sül~lesinin kurulu~ undan Wang Mang'~ n Çin taht~
dönemin ilk resmi tarihidir (veya y~ll~~~d~ r). Ch'ien Han Shu olarak ta tan ~mlanan bu eser,
ayn~~ dönem içinde ~~ ~~ o bölüm ~eklinde Pan Ku taraf~ ndan haz~ rlanm~~t~ r. Kaynak, daha
sonraki notlarla k~salt~lm~~~olarak HS ~eklinde verilecektir.
3 ~ kinci Han Sülâlesinin (MS 25-220) resmi tarihi olan bu eser, Sung dönemi tarihçilerinden Fan Yeh taraf~ ndan 90 bölüm olarak haz~ rlanm~~t~ r. Bundan sonraki notlarda ad ~~
k~salt~ lm~~~olarak HHS olarak verilecektir.
Yang-Kuang'~ n kuzey-bat~s~ nda yer alan Yü-men geçidi, ayn ~~ zamanda Kansu
bölgesinde Tung-huang'~ n bat~s~ na 150 Li uzakl~ ktad~ r. Chung kuo Ti-min ta-tze-tien (Çin
yer isimleri sözlü~ ü) s. 234, Shang-wu bas~ m~, 1966 Taiwan. ilerde k~salt~lm~~~olarak CKKC
olarak geçecektir.
nda bulunan bir geçitS Çin'in Kansu eyaletinde Tung-huang' ~ n 130 Li güney-bat~s~
tir. Bkz. CKKC, s. 961.
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bat~s~ndan ba~layan bu bölge, güney ve kuzeyden büyük da~larla çevriliydi, bat~daki s~n~ r ise Tsung-ling6 da~lar~ na kadar uzan~ yordu. Belgelerde,
do~u-bat~~ uzakl~~~~6000 Li 7 güney-kuzey uzakl~~~~ise ~~000 li olarak verilmektedir8. Dönemin kaynaklar~~ do~udan bat~ ya uzanan bu alan içinde ilk
önceleri 36 devletten bahsederken, daha sonra say~lar~n~n 50'ye varm~~~oldu~undan söz etmektedirler. Sse Ma-chien, bu say~y~~ 56 olarak göstermi~tir 9. Ad~n~~ verdi~imiz bu kaynaklarda, Çin'in Yü-men ve Yang-kuang geçitlerinden, biri kuzeye ve biri de güneye olmak üzere iki yolun bat~ya
uzand~~~ ndan bahsedilmektedir I°. S~ n~rlar~~ çizilen bu alan içinde, çe~itli
göçebe ve yerle~ik toplumlar~n ya~ad~klar~ , bunlar~n de~i~ik adlarla devletler kurmu~~olduklar~~ anla~~lmaktad~r. Bu devletler aras~nda, do~udan
gelen atl~~ göçebe özelli~ini ta~~ yan Yüeh Ch'i ve Wu Sun lar Türkistan
bölgesinin tarihi aç~s~ ndan büyük öneme sahip olmu~lard~r. Do~udan gelen bu kavimlerin göçleri, di~er Türkistan devletleri üzerinde önemli siyasal etkiler b~rakm~~t~r. A~a~~da bunlar~~ ayr~~ ayr~~ ele alaca~~z.

rii~h Ch
Mo~olistan'da Büyük Hun imparatorlu~u kurulmadan önce, Çin kaynaklar~~ iki büyük atl~~ göçebe toplumundan bahsederler. Bunlardan biri,
Hunlar~n kuzey-do~usundaki Proto-Mo~ollar, di~eri ise bugünkü Kansu'da faaliyette bulunmu~~Yüeh Ch'ilerdir. Yüeh Ch'ilerin en eski yerle~im alan~~ olarak Tung-huang " ve Ch'i-lien 12 aras~~ gösterilmektedir '3. Fa' Bunlar Türkistan'~n güney-bat~s~ndaki s~ ra da~lard~ r. Bkz. CKKC, s. ~ o58.

Eski bir uzunluk ölçü birimidir. Kesin olarak metre kar~~l~~~~bilinmemekle birlikte,
Li'nin yakla~~ k 564-576 m. civar~ nda oldu~u san~lmaktad~ r. Bkz. Tze-hai, S. 2925; Friedrich Hirth, "The Story of Chang Kien, Chinas Pioneer in Western Asia», Journal of the
American Oriental Society (JAOS), vol. 37, s. 144, 1917.
8 HS, 96 A, s. 3871. U-tien bas~m~, 1974 Taiwan.
SC, 123, s. 316o. Lk-tien bas~m~, 1974 Taiwan.
t° Shan-shan'dan (bugünkü Lou-lan) ba~lar, Nan-shan silsilesinin kuzeyini takibederek, bat~ya do~ru uzan~ r ve So-che'ye var~ r. Buna güney yolu denir. Di~eri ön Che-sh~h
krall~~~~topra~~ ndan geçerek, Pei-shan'dan Su-luo'ya gelir. Buna da kuzey yolu ad~~ verilir.
Güney yolunun bat~~ ucunda Büyük Yüeh Ch'iler ve An-hsi memleketi, kuzey yolunun bat~s~ nda ise Ta-yüan, Kang-gü ve Yen-ch'i devletleri yer almaktad~ r. Do~udan bat~ya do~ru
uzanan bu yollar, tarih boyunca tart~~mal~~ bir konu olmu~tur. HS, 96 A, S. 3872; HHS, 88,
s. 2920, U-tien bas~ m~, 1974 Taiwan.
H Bugünkü Kansu bölgesindedir. Bkz. CKKC, s. 898.
12 Kansu'da Chang-yeh hsien'in güney-bat~s~ndad~
r. Tann da~lar~~ olarak bilinen bu
da~lara Ch'i-lien ad~~ Hunlar taraf~ndan verilmi~ tir. Zaman zaman 'karl~~ da~lar, beyaz da~lar ve Nan-shan' gibi adlarla da an~lmaktad~ r. Asl~ nda Ch'i-lien da~lar~ , güney ve kuzey olmak üzere iki k~s~md~ r. Güneyi Han Shu, Hsi-yü bölümünde bahsedilen Nan-shan'd~ r. Kuzeyi ise bugünkü Do~u Türkistan'daki Tanr~~ da~land~ r. Bkz. CKKC, S. 528.
13 SC, 123, s. 3162; HS,
96 A, s. 3890.
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kat sonraki dönem kaynaklar~n~n ayn~~ bölge içinde de~i~ik yer adlar~~ verdikleri göze çarpmaktad~ r". Bu nedenle Yüeh Ch'i kavrninin eski yerle~im
alanlar~n~ n kesin olarak belirlenmesi, zor oldu~u kadar, tart~~maya aç~k
bir konudur. Bilindi~i üzere, göçebe kavimlerinin tam olarak s~ n~r~n~~ çizmek oldukça güç bir i~ tir. Ancak, böyle bir konu üzerinde çal~~~l~ rken, en
önemli nokta, dönemin belirtilip s~ n~rland~nlmas~d~ r. Yüeh Ch'ilerin
Büyük Hun imparatorlu~u taraf~ndan bir kaç kez yenilgiye u~rat~ld~~~ n~~
biliyoruz. Ancak, belgelerden, büyük bir kol olarak bat~ya gelmelerinin,
Mö 174-16o y~llar~~ aras~nda Mete'nin o~lu Lao Shang zaman~ nda gerçekle~mi~~oldu~u anla~~lmaktad~r 1 s. ~lk geldilderi yer olarak ~li ve 's~ k Göl k~y~lar~~ gösterilmi~~ve buran~n yerli halk~~ Sai veya Sakalar~~ göçe zorlad~ klar~~ belirtilmi~tin Daha sonra do~udan gelen yeni bir göç dalgas~yla yerlerini terkederek, Ta-hsia (Bactria)'y~~ i~gal etmi~ler ve buraya hakim olmu~lard~ r. Chang Chien, Büyük Yüeh Ch'ilere geldi~i s~rada, bunlar Amu
Derya'n~ n kuzeyinde bulunuyorlard~. Bactria'n~n istilâs~na henüz ba~lamam~~lard~~ ".
Bu kavmin do~uda iken kesin yerle~im alanlar~, genel nüfusu ve askeri gücüne, ilgili belgelerde de~inilmemi~se de bu konuya ili~kin bilgiler,
Yüeh Ch'ilerin ancak bat~ya gelmesiyle birlikte aç~kl~k kazanmaktad~r.
Chang Chien'in vermi~~oldu~u ilk bilgilere göre, Büyük Yüeh Ch'iler,
Fergana'n~n 2000 veya 3000 Li bat~s~ nda, Amu Derya'n~ n kuzeyinde oturduldan ve güneyden Ta-hsia, bat~dan An-hsi ve kuzeyden K'ang-gü memleketleriyle kom~u oldu~u anla~~lmaktad~r. Ayr~ca asker say~s~n~n ~~ oo.000
veya 200.000 dolaylar~nda oldu~u belirtilmi~tir'TM. Han Shu bu bilgileri daha da geni~leterek, Çin'e olan uzakl~~~na ve genel nüfusuna da de~inmi~tir. Bu kaynakta, Büyük Yüeh Ch'ilerin merkezlerinin Çin ba~kenti
Ch'ang-an'dan ~~~~ .600 Li uzakl~kta, ~~ oo.000 aile, 400.000 ki~i ve ~~ oo.000
askere sahip bir devlet oldu~u belirtilmektedir".
Bahaeddin Ogel, "Eski Ortaasya Kabileleri hakk~nda Ara~t~rmalar I, Yüeh Ch'iler",
DTCF Dergisi, cilt 15, say~~ 1-3, s. 251, 1957.
B.Ogel, a.g.e., s. 248-250.
Bu kavim hakk~nda ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. B. °gel, a.g.e., s. 247-278.
Maenchen-Helfen, Chang Ch'ienin MÖ 129-128 y~l~ nda, Yüeh Ch'ilere geldi~i s~rada bunlann Ta-hsia'n~n idarecileri durumunda oldu~unu söylemektedir. Bkz. O. Maenchen-Helfen, "The Yüeh Chih Problem Re-examined", JAOS, sol. 65, s. 71, 1948.
1

" SC, 123, s. 3162.
HS, 96 A. s. 3890; HHS, 88, s. 2920.
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Wu Sun
Do~udan bat~ya, Türkistan'a gelen bir di~er göçebe atl~~ kavim de Wu
Sun'lard~. Ya~am tarz~, Hun ve Yüeh Ch'ilerle ayn~~ olarak gösterilen bu
kavrnin, eski yerle~ im bölgesi konusu, Yüeh Ch'ilerinkinden daha kar~~~ k
bir durum gösterir. Çünkü, Han Shu, Wu Sunlar~ n eski oturduklar~~
bölgeyi Kansu'da, Tung-huang ve Ch'i-lien aras~ na yerle~tirmektedir 2°, bu
da, Yüeh Ch'ilerle ayn~~ yerde olduklar~ na i~aret etmekteyse de kesinli~i
tart~~~ l~r 21 .
Do~uda bulunduklar~~ s~ rada s~ n~ rlar~ n~ n kesin çizilememesinin yan~~ s~ra, herhangi bir nüfus ve askeri güç konusunda da bilgi verilmemi~tir.
Ancak, daha sonraki kaynaklar, Wu Sun'lar~ n bat~da güçlü askeri bir devlet olduklar~ n~ n yazarlar. Yüeh Ch'ilerin arkas~ ndan bat~ya gelen bu atl~~
göçebe kavmin tarihinde, karanl~ k kalan noktalardan biri de, ne zaman ve
niçin göç ettikleri konusudur, bat~ ya hareketleri, Is~ k Göl ve ~ li k~y~ lar~ na
gelmeleri ve Yüeh Ch'ileri buradan ç~ kartarak, yerle~meleriyle ba~lat~ labilir. Tarih olarak, MÖ ~~ 33 ile ~~29 y~ llar~~ aras~ na yerle~tirilebilir 22 .
Wu Sun'lar~n bat~daki faaliyetleri hakk~ nda ilk bilgiler, yine ünlü Çin
elçisi Chang Chien'in seyahatnâmesinde anlat~ lanlara dayanmaktad~ r. Bu
bilgilerden, kuvvetli, göçebe bir devlet olduklar~~ görülen, Fergana'ya yakla~~k 2000 Li kuzey-do~uda bulunduklar~~ anla~~lan Wu Sun'lar~ n genel
nüfusu verilmemekle birlikte, yüzbinleri a~an askeri bir güce sahip olduklar~~ belirtilmektedir '3. Han Shu ise, devletin s~ n~ rlar~ n~~ çizmeden önce,
Ch'ang-an'dan 8900 Li uzakl~ kta oldu~unu söyleyerek, do~udan Hun, kuzey-bat~dan K'ang-gü, bat~dan Ta-wang, güneyden Sai memleketleriyle
kom~u oldu~unu yazmaktad~ r. Ayr~ ca genel nüfus olarak, I 20.000 aile,
630.000 ki~i gibi rakamlar verilirken, asker say~s~~ 188.000 olarak gösterilmi~tir".
Türkistan'daki Wu Sun ve Büyük Yüeh Ch'i gibi atl~~ göçebe devletlerin yan~~ s~ ra, yerle~ik hayat~~ benimseyen devletler de bulunuyordu. Bunlar, askeri bak~ mdan zay~ f olmakla birlikte, baz~ lar~~ genel nüfus aç~ s~ ndan
büyük bir yo~unlu~a sahipti. Ziraatle u~ra~an bu yerle~ik devletlere örnek
olarak Ta-Hsia ve Ta-wang devletlerini almay~~ uygun bulduk.
2"

HS, 96 B, S. 3902.

B. ögel, "Çin Kaynaklar~ na göre Wu Sunlar~ n Siyasi S~ n~ rlar~~ Hakk~ nda Baz~~
Problemler", DTCF Dergisi, cilt 6, say~~ 4, s. 259-278, 1948.
2'

22

O. Maenchen-Helfen, a.g.e., s. 7 I.

23

SC, 123, S. 3161.

24

HS, 96 B, s. 390 I .
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Ta Hsia
Bu ülkeyle ilgili ilk bilgilere yine, ünlü tarihçi Sse Ma-ch'ien in eserinin 123. bölümünde rastlanmaktad~ r. Ta-wang'~ n (Fergana) 2000 Li
güney-bat~s~nda, Amu Derya'n~ n güney k~y~lar~ nda büyük bir devlet olan
Ta-hsia halk~n~ n, aynen Ferganal~lar gibi ta~tan yap~lm~~~bina ve ~ehirlerde oturduklar~~ anla~~lmaktad~ r. Merkezi yönetimin bulunmad~~~~bu ülkede, her ~ehir ve kasaba kendi idarecileri taraf~ ndan yönetiliyordu. Çince
belgelerde bu husus aç~ kça görülmektedir. Chang Ch'ien, bunlar~ n çok iyi
tüccar olmalanna ra~men askerlerinin korkak, ordular~n~ n güçsüz olmalar~~
nedeniyle Yüeh Ch'i i~galinden kaçamad~ klar~ n~~ ve kolayl~ kla boyun e~diklerini belirtmektedir. Elçi, ülkenin Çin'e olan uzakl~~~n~~ 1 2.000 Li olarak vermi~tir. Ancak bu uzakl~ k, sonraki dönem kaynaklannda de~i~mektedir. ~ lk bilgileri içeren belgelerde, nüfusun milyonlar~~ a~makta oldu~undan söz edilmesine ra~men' devlet, kuvvetli siyasi birlikten ve askeri
güçten yoksundu. Bu nedenle, Yüeh Ch'i istilâs~~ ile kar~~~kar~~ya kald~~~ nda, kolayl~ kla onlara tâbi olmu~ tur. Yüeh Ch'iler, Bactria'ya hakim olduktan sonra, ülkeyi 5 idari merkeze bölmü~ler ve her birinin ba~~ na "Hsihou" ünvan~~ ta~~yan yöneticiler getirmi~ lerdir. Çince belgelerden, bu idarecilerin adlar~n~, oturdukar~~ ~ehirleri ve Çin'e olan uzakl~ klar~~ hakk~nda
bilgiler edinilmektedir'. Bir yüzy~ l kadar sonra, bu idarecilerden Kueishuang Hsi-hou'ünvanl~~ Chiu-chiu chieh, di~erlerini kendine tabi k~larak,
Ta-hsia ülkesi içinde Kuei-shuang (Ku~an) ad~nda yeni bir devlet kurmu~tur".
Ta Wang (Fergana)
Çin'in bat~s~ 28 ile Hunlar~ n güney-bat~s~ nda yer alan ve ünlü Çin elçisi Chang Chien'in 29 bizzat ziyaret etti~i bir Türkistan devletidir. Ziraatle
25

SC, 123, s. 3164-3166.

26

He-hei cheng merkez olarak gösterilen birinci bölge, Yang-kuang'dan 7802 Li; Shuang-mi cheng merkez olan ikinci bölge, Yang-kuang'dan 7782 Li; Kuei-shuang cheng merkez üçüncü bölge, yang kuang'dan 7982 Li; Po-mao cheng merkez, dördüncü bölge, Yangkuang'dan 8220 Li; Kao-fu cheng merkez, be~inci bölge, Yang-kuang'dan 9283 Li uzakl~ ~~nda bulunuyordu. Görüldü~ü gibi, Çin'in bat~~ ucundan olan bu uzakl~klar 7000-9000 Li
aras~nda de~i~mekteydi. Bkz. HS, 96 A, S. 3891.
HHS, 88, s. 2921; O. Maenchen-Helfen, a.g.e., s. 72.
28 SC, 123, S. 3160 daki belgede bu uzakl~k ~~ o.000 Li olarak verilirken Han Shu'da,
Chang-an Fergana uzakl~~~~12.550 Li olarak gösterilmi~tir.
29 Bu çinli elçi-seyyah~n MÖ 138 y~l~nda ba~ layan seyahatiyle ilgili bilgiler, Sh~
h Chih
123; Han Shu 61; Han Shu 96 AB gibi Çin kaynaklar~nda yer almaktad~r. F. Hirth, O.
Franke, De Groot, E. Chayannes gibi bat~l~~ ara~t~rmac~ lar, Ortaasya ve Çin tarihi üzerinde
yapt~klan çal~~malarda, Chang Ch'ien'in seyahatnamesinden büyük ölçüde yararlanm~~lard~r.

AY~E ONAT

76

u~ra~an halk~, pirinç ve bu~day ekiyor ve ba~c~l~ k yap~yordu 3'3. Buraya gelen Çin elçilik heyetinin, Fergana atlar~~ hakk~nda vermi~~oldu~u haberlerin, Çin imparatoru Wu 31 yu çok etkilemi~~oldu~u bilinmektedir. Hatta
bunlara sahip olabilmek için, çe~itli diplomatik yollara ba~vurdu~unu
o dönemin kaynaklar~ndan ö~renmekteyiz 32 . Belgeler, Fergana devletini
askeri aç~dan güçsüz olarak gösterirken, di~er taraftan askerlerinin Hun ve
Yüeh Ch'iler gibi at üstünde sava~t~klann~n ve en önemli silahlar~n~ n da
ok ile yay oldu~u hakk~ nda ayr~ca bilgi vermektedirler. Kuzeyden K'anggü 33, güney-bat~dan Büyük Yüeh Ch'iler34, kuzey-do~udan Wu Sun ve
do~udan Han-mi ile Yü-ti'en (Hotan) gibi devletler ile kom~u idi 35. Genel
nüfus hakk~nda, Sh~h Chih'de "yaln~zca yüzbinleri a~makta" ifadesi kullan~l~rken, Han Shu nüfus ve asker say~s~n~~ ayr~ nt~l~~ bir biçimde vermektedir. Bu verilere göre, Ta-wang (Fergana)n~n 6o.000 aile, 300.000 ki~i ve
6o.000 askere sahip oldu~u görülmektedir 36. Bu bilgiler ~~~~~ nda, nüfus
aç~s~ndan Ta-wang'~n Ta-hsia (Bactria) kadar büyük olmad~~~~anla~~lmaktad~r.
Yukar~da ele ald~~~ m~z ikisi göçebe di~er ikisi yerle~ik olan bu dört
Türkistan devletinin kuruldu~u alanlar~, s~ n~rlar~n~, nüfus ve askeri güçlerini, dönemin kaynaklar~~ elverdi~i ölçüde, k~sa da olsa ortaya koymaya çal~~t~k. 3oo.00o ki~iden olu~an yerle~ik devlet Ta-wang'~n oldukça az say~da
asker ç~kartt~~~~görülmektedir. Buna kar~~l~k, Yüeh Ch'i ve Wu Sun gibi
göçebe devletlerin nüfuslann~n 1/4 ve 1/6 oran~nda iyi yeti~mi~~askere sahip oldukaln verilen rakamlardan anla~~lmaktad~r. Say~ca ve nüfusça ol30 Belgeler, Fergana halk~n~n ~arap içmekten büyük zevk ald~klar~n~, ba~c~l~kla u~ra~arak çok iyi kalitede üzüm ~arab~~ ürettiklerini ve bunlar~~ bozulmadan 20-30 y~l saklayabildiklerini göstermektedir. Bkz. SC, 123, s. 3173.
3 ' Birinci Han SülMesinin imparatorlanndan olan Wu, (Mö 140-87) Çin'in s~n~rlann~~
güneyde, do~uda ve bat~da geni~leterek, merkeziyetçi, güçlü bir devlet kurmu~tur. Türkistan'a aç~lma politikas~n~~ ba~latan ilk ki~i olmas~~ nedeniyle de tarihte ayr~ca önemli bir yere
sahiptir.
32 SC, 123, s. 3174 deki belgede, en iyi cins atlar~n Erh-sh~h mevkiinde bulundu~u ve
Çin elçilik heyetine verilmemek için de halk~n bunlar~~ saklad~~~~belirtilmektedir. Imparator
Wu'nun bu atlara sahip olabilmek için giri~ti~i her türlü çaba, SC, 123, ve HS, 96
A bölümlerinde anlat~lm~~t~r.
33 HS, 96 A, s. 3894 de Fergana'n~n K'ang-gü'deki Pi-t'ien Ch'eng'den uzakl~~~~1511
Li olarak verilmi~tir.

Güney-bat~~ s~n~r~nda Ta-hsia devleti gösterilirken, büyük Yüeh Ch'iler bat~~ yönüne
konulmu~tur. Bkz. SC, 123, s. 3160.
35

SC, 123, s. 3160; HS g6 A, S. 3894.
HS, 96 A, S. 3894.
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dukça fazla olan bu eski Türkistan devletlerinin, askeri aç~dan Büyük
Hun imparatorlu~ unun gücüne eri~ emedikleri, yine ayn~~ dönem belgelerinden ortaya ç~ kmaktad~ r. Do~uda bir zamanlar, büyük bir tehlike olarak
görülen Yüeh Ch'i ve Wu Sun'lar~ n bat~ ya göçleri, buradaki siyasi dengenin bozulmas~ na neden olmu~sa da Türkistan'da güçlü bir askeri ve siyasi
birli~in kurulmas~ n~~ sa~layamam~~lard~ r. Bu otorite bo~lu~unu, zaman zaman Hun ve Çin ~ mparatorluklar~~ doldurmaya çal~~m~~~ ve do~al olarak
bu hareket Türkistan üzerinde devaml~~ sava~lar~ n ç~ kmas~ na ve siyasi dengenin s~ k s~ k de~i~mesine yol açm~~t~ r.
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