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ldan fazla bir uygarl~~~n
Çin'in geni~~tarihsel ça~~ nda 3000 y~
öncülerinden biri olarak, Çin'de büyük bir hanedan kurmu~~olan
u meselesi çok münaka~aChou'lar~ n (M.O. 050-247) kimler oldu~
ndan Shang sülâlesi (M.O. 1450-1050)
l~d~ r. Chou'lar~n ~rk bak~ m~
u gibi, her bak~ mdan Shang'
halk~ ndan olduklar~n~~ileri sürenler oldu~
rkla,
daha
ziyade
bronzlariyle,
harp arabalariyle
lardan ayr~~ bir ~
~ld~ zlara,
temayüz etmi~~ve ailede peder~ahi bir sisteme ve sonra y
unu
kabul
~
güne~ e ibadet dinine sahip Türk kabileleriyle ilgili oldu
saca durahm :
edenler de vard~ r. Bu teoriler üzerinde k~
Tarih boyunca, kuzey Çin'e her yerden, bilhassa kuzey-bat~da Kansu, kuzeyde Shansi ve Shensi geçitlerinden kuvvetli kabile
~dan kuzey Çin'e
ak~nlar~~olmu~tur. ~ üphesiz Chou kabileleri de Bat
~l~k
ak~n etmi~~ve buraya Orta-Asya'dan, isteplerden, çöllerden ve da
~~ve bunlar~ n aras~nda Hun
bölgelerden gelen Jung-ti kabileleri
~n
(Hsiung-nu) denilen Türklerle kar~~m~~lard~ r. O. Franke, Chou'lar
er halklarla bilhassa
Bat~ dan gelmi~~ve buraya ak~n etmi~~olan di~
unu
ileri
sürmelde
beraber,
Chou merkez
Türklerle kar~~rm~~oldu~
nda kat'i
hakk~
~i
halk~n~ n bu gruplardan birisine mensup olabilece
bir hüküme yaram~yor 2.
~rlar.
Jung-ti'ler : Jung ve Ti kabilelerinden mute~ekkildir. Ve akrabad
r
(Bak.
O.
Franke:
Geschichte
Des
ChiBunlar~ n içinde Türkler ve Tibetliler vard~
.
s.
38).
nesischen Riches. Berlin 1930. G. ~
kitap. c. 2. s. 19-33 ve s. 134-135.
2 Bak. O. Franke ayn~~
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Haloun, Chou'lar~ n ~ eceresine göre 3 bunlar~ n tamamiyle bir
Çinli temayülü gösterdikleri, fakat bunun hakk~ nda kat'i bir fikir
ileri sürülemiyece~i gibi, filolojik ara~t~ rmalar~ n yap~lmas~n~n
gerekti~i üzerinde duruyor 4.
R.Wilhelm, ~ ecerelerin tarihsel bir de~eri olmad~~~ na ve bu gibi
efsanevi ~ ecerelerin herzaman yarat~labilece~ine i~aret ederek Chou'
lar~ n, saf Çin asl~ndan olmad~~~n~~ve bunlar~ n Türk halk~~
taraf~ndan
iskan edilen yerlerde ya~ad~klar~ n~~ve parlak bir sülâle kurarak uzun
zaman hakim olmalar~n~ n ancak bu ~ rkia (Türklerle) kar~~mas~ ndan
ileri geldi~ini kabul eder 3.
Baz~~Bilginler, arkeolojik buluntulara dayanarak Chou'lar
~n
bam ba~ ka bir kültüre ve medeni tekni~e sahip olduklar~n~~
maddi
delillerle göstermektedirler. Anderson, "boyal~~ince kerami~in Orta
Çin'in hiçbir yerinde bulunmad~~~n~ , sadece Kansu'da ele geçirildi~ini" aç~klamaktad~ r. Anderson, bu kaplar~ n üzerindeki ku
~~resimlerine bakarak, "Çin uygarl~~~n~n men~ einin Asya içlerinde, TürChou'lar~n ~eceresine göre, Chou'lar~n ilk atas~~ (5 Mitik imparatordan biri)
Ti Ku'n~n o~lu tar~m kahramanlar~ndan biri say~
lan Hou Chi'dir (Hosu Ts~h da
denir). Hou Chi'nin annesi Chiang Yüan, Bat~~Chiang klan~ na mensuptu. Bu klan
Wei vadisinin bat~~ bölgesine, yani T'ai ülkesine (~
imdiki Chen Chou, Shensi'de)
hâkimdi. Chou'lar bütün Çin'e hâkim olmadan önce, yani P'in eyaletinden çekilme~e ~orland~ ktan sonra Dük Tan Fu'n~ n idaresinde buras~
n~~ ald~ lar. Chou sülâlesi
kurulduktan sonra da buras~~yine Chiang'lar~ n halcimiyeti alt~
nda bulunuyordu. Ve
Chiang'lardan Lü Shen buras~n~~siyasi bak~ mdan idare ediyordu. Bu
~ekilde, Bat~~
Chiang'lar, Chou'lar~n do~rudan do~ruya ata halk~~
oluyordu. Ve Hou Chi de adapte etmi~~oldu~u bu halk~ n uygarl~ k kahraman~~olarak benimsenmi
~ti. Dük Tan
Fu'n~n kar~s~~da Chiang ailesinden oldu~
una göre Chou'lar iki taraftan Chiang'lara
ba~l~~ bulunmu~~oluyordu. Böylece, Hou Chi, Chou'lar ~
n kurucusu Wu Wang'dan
önce Chou ~eceresinde yer alm~~~bulunuyordu. Di~
er taraftan Hou Chi'nin babas~~
Ti Ku, Shang'lar~ n atas~~ kabul edilen di~er o~lu Sieh yoluyla Shang'lar
~n mitik
atas~~say~l~ yordu. Bu ~ekilde ikinci o~lu Hou Chi, Chou'lar~
n atas~~olmas~~bak~m~ndan,
Chou'lar~ n bir Çinli sülâle oldu~u buradan ç~km~~t~
r. Fakat mitik imparatorlar
devri tarihsel vesikalara dayanmad~~~~için, bunun sadece bir toriden ibaret olaca
~~~
aç~ k olarak meydandad~r. Bundan ba~ ka, Chou'lar, Chiang'lar
~n uygarl~k kahramanlan Hou Chi ve Tan Fu'yu kendi ~ecerelerinde göstermekle Shang'lar gibi
üstün bir ~ rka sahip olduklar~ n~~ anlatmak istemi~lerdir.
Bak. G. Haloun: Contribution to the history of clan settlement in ancient
China. As~ a Major. 1924. s. 617.
5
Bak. R. Wilhelm: Geschichte der Chinesichen Kultur. Frankfurt 192.8. s.
S. 90-93.
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kistan'da aranmas~~gerekti~ini ve göç dalgalar~n~n bu uygarl~~~~önce
Kansu'ya getirmek suretiyle Çin'e yay~ld~~~n~" ileri sürer 6.
Kalgren, bu buluntular~~ göz önünde tutarak, "en arkaik aletlerin Honan ve Mançurya aletleri olmas~~ bak~m~ndan, bu yerlerin
yerli Neolitik ve proto-Çin uygarl~~~na sahne oldu~unu ve fakat bu
uygarl~k Bat~da Çin ~rk~ndan olmayan ve ~üphesiz Türk ~rk~ndan
olan, bir halk~n öz tekni~inin etkisi alt~nda kald~~~n~" ileri sürer7
M.Granet, "bu aç~klamalar~n yeter olmad~~~, bu halklar~n bünyelerinin incelenmesinin gerekti~i ve bunun da henüz yap~lmam~~~
oldu~undan, bu hususta kat'i bir netice ileri sürülemiyece~i" kanaatindedir 9 .
Conrady ve Hirth ise, Chou memleketi halk~n~n Türk men~eili
ve Chou devletinin de Çin'de ilk yabanc~~bir devlet oldu~unu ileri
sürerler 9.
En yeni ara~t~rmalara dayanan W. Eberhard ise, Chou'lar~n
bir Türk kabilesi oldu~unu, ailede peder~ahi bir sistem getirdiklerini
ve 'Gök Dininine' sahip olduklar~n~~ ve kültürlerinin Yang Shao
kültürüne çok yak~n oldu~unu kabul eder 1°.
Biz bu teori üzerinde durarak bu husustaki bilgimizi geni~letelim.
Takriben M.O. 2500 y~llar~nda Çin'de tek bir devlet ve tek bir
uygarl~k ~ekli görülmeden önce, ayr~~ayr~~yerli kültürlerin ve çe~itli
halklar~n ya~ad~~~n~~görüyoruz. Tesbit edilen bu 6 yerli kültürden
birisi kuzey-bat~~yani, proto-Türk kültürüdür. Bu bir avc~~kültürdür
ki, sonradan çoban kültürü olmu~tur. En önemli hayvanlar~~at idi.
Evleri yuvarlak çad~rd~. Dinler gökle ilgili astral bir karakter ta~~makta idi. Bu kültürün merkezi Kansu, Shensi ve Bat~~Shansi idi.
J. G. Anderson: Preliminary report on archaelogical research in Kansu
(Memoirs of the Geological survey of China. Peking 1925. series A. N. 5. s. 43-44).
Bak. M. Granet: La civilisation Chinoise. Paris 1929. S. 72.
8 Bak. M. Granet: ayni kitap. s. 73.
9 Bak. Haloun: Ayn~~ kitap. s. 617.
Krause: Geschichte Ostasien. Götingen. 1925. s. 67.
10 Bak. W. Eberhard : Çin tarihi. Ankara 1947. s. 33-35
: A history of China. London 1950. S. 25-27.
: Early Chinese culturs and their developments (from
the Smithsoman report for 1937) s. 556.
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Bu kültürü ta~~yanlar~n bu günkü Türklerin atalar~~oldu~unu tesbit
edebiliyoruz °I.
Neolitik devirde (M.O. 2000) bu muhtelif 6 kültürün birbiriyle
kar~~mas~nda iki önemli kültür meydana gelmi~tir. Bu kültürlerden
birisi, kuzey-bat~~ Honan'da `Yang Shao' kültürüdür ki, beyaz, k~ rm~z~~ve siyah renkli çanak-çömlekleriyle göze çarpar. Bunlar~n en güzelleri Kansu ve Honan'da bulunmu~tur. Üzerindeki örnekler hayalidir. Baz~lar~nda tabiat~~temsil eden resimler vard~r. ~ekilleri itibariyle Çin'in di~er çanak-çömle~ine hiç benzemez. Bu kültür daha ziyade Wei nehri vadisinin geçit bölgesinde geli~me~e ba~lam~~~ve bütün
kuzey ve hattâ Çin in en bat~~bölgesinde yani, Türkistan s~n~r~na kadar yay~lm~~t~r. Eskiden bu bölgelerde Tibet kabileleri~le Türk kabileleri kar~~m~~~olarak ya~~yorlard~. Mo~ollar varsa da tesirleri pek
az olmu~tur. Türkler kuzeyden gelip geçit bölgesindeki nehir vadisinin zengin otlaklar~na yerle~mi~lerdi. Tibetli kabileler ise da~larda
koyun sürülerini otlatmakla geçiniyorlard~. Buradaki kültürde daha
ziyade Bat~~Kültürünün unsurlar~n~~ rastl~yoruz. Zira Bat~da YangShao kültürünün ortadan kalkmasiyle bu bölgelerde Bat~~kültürünü
ta~~yanlar~n yani, Türk ~rk~na mensup halklar~n hâkim bir duruma
geçtiklerini görüyoruz 12 .
Di~er kültür ise, kuzey-do~uda (Honan-Shantung) meydana
gelen `Lung-Shan' kültürüdür. Bilahassa Li adl~~üç ayakl~~kaplariyla
temayüz eder. Çanak-çömlekleri siyaht~r. Bu kültürün sahipleri
Shanglar~n atalar~~olmu~tur.
1600 tarihlerinde bu iki kültür yani, Yang-Shao ve Lung-Shan
kültürleri birbirleriyle temasa geçiyor ve birbirlerinden birçok unsurlar al~yor. 1500 tarihlerinde ise buralarda küçük küçük beyliklerin te~ekkül etmekte oldu~unu görüyoruz. Bunlar sava~ç~~devletlerdi ve Do~u ile devaml~~ olarak sava~~halinde idiler. Bunlar Türk
kavimlerine has olan askeri bir te~kilâta sahiptiler ve dinleri 'Gök
Tanr~s~" kültünü içine alan 'Gök Dini' idi.
Bunlar, ~~wo tarihlerinde Bat~da di~er küçük kavimleri de içine
alan kuvvetli bir askeri devlet kurdular. Kültürce de~ilse de askeri

12

W. Eberhard: Çin tarihi. s. 17.
A history of china s. 7-8
Early Chise culturs. s. 517-520.
W. Eberhard: Çin tarihi. s. 21.
A history of China S. 12.
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bak~ mdan Do~udaki devletten üstün idiler. Ve pastoral bir göçebe
gelene~ine sahiptiler. Hükümdar tabakas~~ da Türk kabilelerindendi 13 .
~~te o5o'de bütün kuzey Çin'e hâkim olan bu halk Chou devletini
kurdu. Kendinden kuvvetli olan Do~u kültür ile (Shang kültürü ile)
kar~~arak gerçek Çin uygarl~~~n' meydana getirdi. Bu ~ekilde Türklerin Çin uygarl~~~= yarad~l~~~nda büyük hisseleri olmu~tur diyebiliriz 14
Chou'lar~n etnik kurulu~undan ba~ka devlet te~kilat~, cemiyet
hayat~~ ve nihayet dinleri yak~ ndan incelenecek olursa Shang'lara
aralar~ndaki fark daha aç~k olarak görülür.
Chou'larda Cemiyet Hayat~ :
a— Aile:
Bu devirde Çin'de aile anlam~~çok geni~tir. Birkaç ku~ak devam
eder. Ayn~~ evde otururlar, ayni e~yay~~kullan~rlar. Ailede baba e~emenli~i mutlakt~r. Babadan sonra büyük o~ul onun yerini al~r. Anan~n
rolü ikinci derecededir. Anaya babaya sadakat en önemli bir kurald~ r.
Dini, siyasal ve sosyal bir ödevdir. Aileye sadakatsizlik eden çocuklar
ölüme mahküm edilir veyahut en a~~r cezalar~~görür. Karde~ler de
birbirlerine ba~l~~olmal~d~rlar. A~abeyler karde~lerine kar~~~iyi davranmal~d~ rlar. Aksi takdirde, k~rall~k kanunlar~na göre ceza görürler ve asla affedilmezler ".
13 Bak. W. Eberhard: Eski Çin kültürü ve Türkler. DTCF. Dergisi 1943.
: Early Chinese cultures. s. 526
say. 4. S. 26.
Shanglar esas itibariyle ziraatçi idiler. Büyük arazi yerine küçük topraklardan
murekkep bir te~kilatlar~~vard~. Bunun yan~nda pek az olarak ehli hayvan ve domuz
beslerler, av avlarlar, bu~day yeti~tirirlerdi. Pirinç yeti~tirip yeti~tirmedikleri hala
munaka~al~d~ r (bak. Creel. Birth of China, s. 86). ~ pekli kuma~~bu zamanda yap~lm~~t~ r. Fakat ilk Chou devrinde de ipekten pek çok defalar bahsedilmi~tir (bak.
Legge: The Sh~~King. S. 228-229.)
14 Shang sülâlesi zaman~nda en eski Chou k~rall~~~~orta Shansi'de Wei vadisinin bat~~bölgesinde idi. Buras~~büyük Shang sitesinin yüz mil güneyinde ve 500
mil bat~s~ndad~ r. Chou'lar burada uzun müddet kalamad~lar, do~uya çekildiler ve
Pin denilen (~imdiki Pin Chou) yere yerle~ tiler. Daha sonra Sar~~Nehrin sahillerini
i~gal ettiler. Sonra, Türklerin zorlamas~~ile Chou'lar ihtiyar Dük Tan Fu idaresinde
Pin'den hareket ederek Liang Shan da~lar~n~n Ts~h- Tsü nehirlerini geçerek Chou
platosu üzerinde K'i Shan'~ n güney eteklerine yerle~tiler. Hükümet merkezini burada kurdular. ~~te Chou'lar adlar~n~~ buradan alm~~lard~r (bak. Sh~h-Ching 3.1.3.
2-3. 4.1, 5. Ve G. Haloun. ayn~~ kitap. s. 600).
15-18 Bak. Creel: The Birth of China. London 1936. s. 304-305.
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Aileye ba~l~l~k çok kuvvetlidir. Neticede bu intikama yol açm~~t~r. Babas~n~~öldüren bir o~ul öldüreni bir dü~man kabul ederek onu
öldürmekten çekinmez. Bu nesiller boyunca devam edip gitmi~tir.
Ahlâkç~lar ve filozoflar da intikam' en yüksek bir ödev olarak anlatm~~lard~r 16
Evlenmeler :
Halk aras~nda evlenmelere dair bilgi yoksa da aristokratlar aras~ndaki evlenmelere dair Sh~h-ching ve I-li de bilgi bulabiliyoruz 17 .
Evlenme~e namzet bir k~z~n evine bir kaz gönderilir. Bu bir
evlenme teldifidir. E~er kaz kabul edilirse, ruhlar evlenme gününün
ne zaman olmas~~gerekti~i sorulur. Tâyin edilen günde damat bir
arabaya binerek gelinin evine gider. Gelin kendi arabasiyle onu
beklemektedir. Törenden sonra damat, gelinin arabas~na biner, arabam= yan~na oturur. Bir müddet gittikten sonra tekrar kendi arabas~na biner ve gelini takibederek kendi evine giderler. Gelin ancak
ertesi gün damad~n ailesiyle tan~~~n Bundan sonra ziyafetler verilir.
Uç ay sonra gelin kocas~n~n atalar~na takdim edilir ve kurban törenlerinde yer al~r. Normal olarak ölünceye kadar beraber ya~arlar. Biri
ölürse, di~eri evlenebilir. Bo~anmalar vard~r. Bo~anma sebebi, aileye
itaatsizlik, k~s~rl~k, yalanc~l~k, h~rs~zl~k, hastal~k ve çok konu~ma gibi
kusurlad~r. E~er kad~n~n yeri yoksa, zengin ise veyahut damad~n ailesinden biri gelini koruyorsa gelini bo~amazlar. Bo~anma için mahkemeye gitmezler, bunu erke~in kendisi yapar. Erkekler birkaç kad~n
alabilirler. Birinci kad~n daima hâkim durumdad~r. Her istedi~ini yapabilir. Hatta. ikinci han~m~~öldürme~e bile cesaret edebilir 18.
J. Le~ge: The Shoo king, or the book of Historical Documents. London 1865.
S. 392-393.
Shang'larda da aile ba~lar~~çok s~k~d~r. Bu atalara tap~nma ile daha da sa~lamla~t~r~lm~~t~r. Ailesine kötülük yapanlar herkes taraf~ndan nefretle kar~~lanaca~~~
gibi ruhlar taraf~ndan da cezalanr~d~l~r. Ailesine ba~l~~olan ise hayatta mükâfatland~r~ld~~~~gibi öldükten sonra da sunakda ~erefli yeri al~r.
Baba egemenli~i kuvvetlidir. Daha sonralar~~ana egemenli~inin hâkim oldu~u
görülmü~tür (bak. Laturette: The Chinese, their history and culture. New York.
1946. s. 40).
17 Evlenmelere dair Shang devrinde pek bilgi bulam~yoruz. Fakat bu devirde
poligaminin var oldu~una ve k~rallar~n birkaç kad~nla evlendiklerine dair fal kemiklerinde kay~tlar vard~r (bak. Creel. Ayn~~kitap. s. 131, ve s. 290.
18 Bak. J. Steele: The
or Book of Etiquette and Ceremonial. London 1917
S. 18-4 .
Creel: ayn~~kitap. s. 290-291.
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Kad~nlar~ n ö~renim yapmad~klar~~bahis konusu edilirse de birçoklar~n~n Sh~h-ching'i (~iir kitab~) okuyabilclikleri malümdur.
Kad~nlar~n devlet i~lerine kar~~mamalar~~Lteruni~tir. Fakat birçoklar~n~n tavsiyeleriyle kocalann~~felâketlerden kurtard~klar~~ ve hattâ
do~rudan do~ruya devlet i~lerine kar~~t~klar~~görülmü~tür. Bronz
yaz~larda, kraliçelerin, kocalar~~sava~a gitti~i zaman iktidar~~ellerine
ald~klar~~bilinmektedir 19. Fakat, buna ra~men Çin cemiyetinde
kad~n üstün bir mevkie ç~kamam~~t~r.
E~lence hayat~ :
Tarihi kay~tlar ", bize birçok bayramlardan bahseder. Bunlar~n ço~u dini bayramlard~ r. Bunlar aras~nda mahsul için yap~lan
bayramlar çok önemlidir. Sonra av ve hattâ sava~~da bir nevi spor
ve e~lence say~l~r. Sava~ta ok ve yay kullan~ld~~~~için ok atma müsabakalar~~da önemli say~l~r. Bu münasebetle büyük ziyafetler verilir
ve e~lenceler tertip edilir. Devlet Ba~kanlar~, devlet memurlar~, arkada~~ve akraba aras~ndaki ziyafetle de bu e~lenceler aras~na girer.
Ziyafetlerde yemek yerken has~r üstünde oturduklar~, çopistik yerine bir nevi çatal b~çak kulland~klar~~bilinmektedir 21 ~çlci
olarak bir nevi likör kullamrlar. Daha önceleri likör sadece kurban
törenleri için kullaruhrm~~. Aristokrat s~n~ftan ba~ka halk da içki
kullan~r. Fakat içip herhangi bir kötülük yapmamalar~~için halka içki
s~n~rland~nlm~~t~~22.
Müzik aristokrat s~n~f için büyük bir e~lence say~l~yordu.
Dini törenlerden ba~ka ziyafetlerde de müzik önemli bir yer tutuyordu.
Profesyonel müzisyenler vard~. Telli aletler, bir nevi bambu flüt,
davul ve çan gibi aletler vard~. Müzisyenler çok sevilir ve sayg~~görürdü. Hattâ büyük mevkilere bile geçrni~lerdir. Bunlar~n ekseriyeti
kördü 23.
12 Creel: Ayn~~ kitap. s. 287.
J. Legge: The Sh~~king, or the Book of Poetry. London 1871. s. 561.
2° J. Legge: The Sh~~king. S. 233. ve s. 295-296 J. Steele: ayn~~ kitap. s. 51-73
st J. Legge: The Sh~~King. S. 253-255
22 J. Legge: The Sh~~King. s. 399-412
23 Bak. Creel: Ayn~~kitap: s. 330-331

Shang'larda e~lence hayat~na ait bilgimiz yoktur. Yaln~z aristokrat s~n~f aras~nda ok atma musabakalar~~yap~ld~~~~bilinmektedir (bak. Creel. ayn~~kitap. s. 144.).
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b— Devlet te~kilat~~: 24
Chou sülâlesi askeri bir zafer neticesi kuruldu~u için, hükümet
de askeri kurallara göre kuruldu. Arazi hükümdar ailesine yard~m
eden yabanc~lara ve askeri ~eflere taksim edildi. Bunun neticesi büyük
feodal beylikler meydana geldi. K~raldan sonra en yüksek mevkii
bu beylere verilmi~tir. Bunlar~n yan~nda, araziyi süren a~a~~~tabaka,
yani halk vard~. Bunlar~ n durumu köle, esir derecesinde idi. Böylece
ortaya iki s~n~f ç~km~~~oluyordu. Birisi irsi ar~stokrat s~n~f~~idi ki, bunlara Sh~h (orta ça~~Avrupas~ndaki ~övalyeler gibi) deniliyordu.
Di~er s~n~f ise topra~~~süren, efendisi için sava~ an, basit bir -,ekilde
ya~ayan halk tabakas~~idi. Bundan ba~ka bir de köle s~n~f~~vard~.
Bunlar ya sava~~esirleri veyahut büyüklerine kar~~~gelen kimselerdi.
Zamanla Chou idaresinde büyük bir de~i~iklik oldu. Yep yeni
bir teori meydana geldi. Hükümet arkas~ nda bir ordusu olan kimseler
taraf~ndan de~il, sadece halk~n faydas~~için çal~~acak hükümdarlar
taraf~ ndan idare edilecekti. Hükümetde mevki alm~~~olanlar asker
de~il, fakat bilginler olacakt~ . Böylece bir memur s~n~f meydana
geldi ki, bu Mançu sülâlesine kadar (1644-1911) devam etmi~tir.
Daha sonraki devirlerde Konfüçyüs'ün koydu~u prensiplerle
bu memur s~mfi kültür bak~m~ndan çok geli~mi~~ve devlette en de~erli
unsurlar haline gelmi~ tir ve devlet hizmetinde önemli rolleri olmu~tur.
~mparatorlarm emirleri bu memurlar taraf~ndan yaz~l~rd~. Hükümdar
be~endi~i taraflar~~kabul eder, be~enmediklerini ç~kanrd~. Bu bilgin
memurlar prenslere özel ö~retmenlik görevini de üzerlerine alm~~lard~. Onlar~~istedikleri gibi yeti~tirirlerdi. Bu memurlar~n ço~u da
halk aras~ndan gelmi~lerdi.
Bu memur s~n~fi, halk~n selâmeti için sava~~~daima reddetmi~dir. Asker olmad~klar~~için memleketlerini geni~letmek iste~ini de
duymuyorlard~. Lükse dü~kün feodal beylerin konforlu hayat da onlar~~ilgilendirmiyordu. Kendilerine mahsus ordular~~da yoktu. Hü24 Shang'larda tam mânasiyle bir feodal sistem yoktu. Zira merkezi kuvvet
geni~~de~ildi. Memleketin uzak bölgelerinde imparatoru dini bir ~ef olarak tan~yan
ba~~ms~z beylikler vard~~ki, bu derebeylik sisteminin eski bir ~ekli oldu~u dü~üncesini ortaya ç~kar~ yor. Bu devirde muhakkak ki, bir aristokrat ve bir de a~a~~~s~n~f
Shang devletinin ba~~nda bir imparator (Ti) bulunurdu. Bunun devlet
vard~.
idaresinden ba~ka dini yani, ba~~papasl~k görevi de vard~. imparator öldükten sonra
iktidar büyük karde~e, sonra küçük karde~e ve sonra da o~ula geçerdi.
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kümdarlarma kar~~~gelmek tehlikesini de göstermiyorlard~. Onlar~n
gayesi, halk~ n refah~n~~ sa~l~yacak ~ekilde memleketi idare etme~e
yard~ m etmekti. Böylece bu s~n~f Çin'de daima büyük bir sempati
kazanm~~t~r.
Bu memur s~n~f~ n d~~~nda tüccarlar, sanatkarlar vard~ . Sanatkarlar, derebeylerin verdikleri i~ leri yani, silah, araba ve elbise yap~yorlard~. ~ehirlerde ya~~ yor, köylülere nisbetle daha iyi hayat sürüyorlard~. hattâ büyük ziyafetlerde bulunuyorlard~ . Tüccarlar ise daha
serbest ~artlar alt~nda ya~~yor ve çok zengin oluyorlard~. Fakat bir
rütbe alam~yorlard~.
Arazi bu devrin en büyük serveti idi. Nazmi olarak toprak k~rala ait idi. K~ ral hizmetlerine mukabil tabilerine bunu da~~t~rd~.
Ve istedi~i zaman da bunu geri alabilirdi. Arazi sahibi mahsulün
ço~unu al~ r ve pek az~n~, geçinecek kadar~n~~ i~çilerine verirdi. Bu
arazi 9 bölüme ayr~lm~~t~ . Etraftaki 8 kare içindeki tarla birer aile
taraf~ ndan sürülüyordu. Ortadaki tarla ise bu 8 mü~terek aile taraf~ndan beraberce bak~llyordu. Bu ~eman~n o zaman kat'i olarak uygulan~p uygulanmad~~~ na dair elimizde bir delil yoktur 25.
Choular devrinde anayasa yoksa da birçok eserler aras~nda
bir devlet anayasas~ na yarayacak birçok dokümanlar bulabiliyoruz.
Bunlardan Chou-li (Chou'lara ait törenler) Li-chi (törenlere ait
kay~tlar) ve hattâ Sh~h-ching (~iir kitab~) en önemlileridir. Burada
daima kapal~~olarak eski k~ rallar~n yapm~~~olduklar~~iyi i~ler ele al~nm~~t~r. Tenkitler de daima, eski k~rana= yollar~ndan ayr~ld~klar~~ve
onlar~n kanunlar~na ayk~r~~hareket ettikleri ~eklindedir. Çünkü eski
k~rallara kar~~~gelmek demek, felaketi üzerlerine çekmek demekti.
Yani, eski k~rallarm davran~~lar~n~ n genel ifadesi, kanürd hükümler
derecesinde idi diyebiliriz.
Cürümler için muayyen ceza müeyyideleri yoktu. Genel olarak
cezalar ~unlard~~ : Kulaklar~, burnu, ayaklar~ , parmaklar' kesmek,
tahta boyunduru~a koymak, kaz~~a çakmak, diri diri s~cak suya atmakt~. Ceza olarak ya madeni para veyahut silah veriliyordu 26 .
Fakat bu cezalar~n büyük memurlara uygulanmad~~~~görülüyor.
25 Shangl'Iarda da arazi k~ ral taraf~ndan hizmetlerine mukabil olmak üzere
asilzadelere taksim edilirdi. O buras~n~~ istedi~i gibi idare eder, vergisini toplar ve
icap ederse muayyen bir m~kdar~n~~ devlete verirdi.
26 Bak. Creel: Ayn~~ kitap. s• 353-354
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Bir hükümdar ve büyük bir memur daima hakl~~görülürdü. Bir kimseyi öldürmü~~olmalan bile cürüm say~lmazd~. Bu ~ekilde bu devirde
me~ru say~labilen ve otomatik olarak bütün yüksek ve a~a~~, zengin
ve fakir tabakaya uygulanan bir kanun anlam~~yoktu.
c— Edebiyat : 27
Chou'lar devrinde pek çok kitap yaz~ld~~~, ço~unun kaybolmu~~
bulundu~unu bronz yaz~lardan anl~yoruz. Bu yaz~lar~n aras~nda ~iir,
hikâye, buyruklar, mektuplar, andla~malar ve tarihi kay~tlar önemli
yer tutar. Bunlardan ba~ka Chou'lann ilk devirlerinde yaz~lan Idasik
dokümanlar da bize Chou hükümdarlar~n~n kendilerinden önce
gelmi~~lurallarm hayat~n~~ ve yapt~~~~ i~leri inceleyen yaz~lard~r. Bu
eserler ~üphesiz genç prenslere ileride devleti idare ederken ne ~ekilde
davranmalar~~gerekti~ini gösteren en iyi örneklerdir. Sonra, feodal beylerin hergünkü davran~~lar~n~~teferruatiyle tesbit eden analler vard~r.
Bunlar bize eski Çin rarihi hakk~nda çok mufassal bilgi vermektedir.
Chou'lann bronz yaz~lar~~Shang'lar kadar mükemmel de~ilse
de konular~~ bak~m~ndan enteresand~r. Bilhassa bronz kaplardaki
yaz~lar çok önemlidir. Bu devir için çok de~erli olan ve büyük bir
sanat eseri olarak kabul edilen bu kaplar k~rallara ve yeni evlilere
hediye edilirdi. üzerine, 'yeni geline pek çok erkek çocuk sahibi olmas~' sözü yaz~l~rd~. Bu kaplar ayn~~zamanda kurban törenleri için
de kullan~l~rd~. Kap muayyen bir `ata'ya ithaf edilirdi. Ve buna mukabil ondan bir~ey istenirdi. Genel olarak 'onbinlerce uzun ömür'
formülü yaz~l~rd~. Bundan ba~ka iki derebeylik aras~nda sava~lar
ve andla~malar bu kaplar üzerine kaydedilmi~tir. Sonra burada
tarihi olaylar da anlat~lm~~~ve bunlara ilave olarak ahlak hikayeleri,
törenlere ait olaylar ve felsefe görü~leri de kaydedilmi~tir 28.
27 Shang'lar devrinde 'Fal Yaz~tlar~' yegane literatürdür. Bunlar kaplumba~a
kabu~u veyahut s~~~r kemi~i üzerine yaz~lm~~~ k~sa yaz~tlard~r. Fakat bunlardan
ba~ka k~ rallann adlar~n~~ gösteren listeler vard~r ki, tarihi kay~ tlar yerine geçmektedir.
Bak. Creel ayni kitap. s. 262-263
Shang'lar~n bronzlar~~ çok dekoratiftir. Uezerlerinde ejder, öküz, su ayg~r~,
y~lan, koyun, a~ustos böce~i ve ku~~gibi hayvan resimleri vard~r. Bunlardan ba~ka
T'ai T'ieh (deyin maskesi) denilen bir ~ekil vard~ r. Bu iki kulakl~, iki gözlü, iki boynuzlu ve bir sorgucu olan bir hayvan ba~~na benzer. Hemen hemen bütün Shang
bronzlar~nda yaz~~yoktur. Nadiren bir-iki kelime bulunur. Bunlar da okunamam~~t~r. Bir klan, bir aile veyahut bir ~ahs~n ad~~ olabilir (bak. Creel. s. 124).
Bu bronz kaplar~n en güzelleri muhakkakki kurban törenleri için kullan~lm~~t~r. Zira gündelik için toprak kaplar kullan~ld~~~~kaz~lar neticesi anla~~lm~~t~r.
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Shang sülâlesine ait dini bilgimiz az ise de Chou devri her bak~ mdan zengin say~l~ r. Bronzlardaki yaz~ lar bize ilk dini dokümanlar~~vermektedir. Burada atalara, ruhlara, tanr~lara ne ~ekilde sunular verildi~ine dair ve uzun ömür veyahut bereket için yap~lan dualara ait bölümler vard~r.
Chou'lar~n tanr~lar~~aras~ nda en önemlisi Shang-ti veya T'ien'dir.
Çin kaynaklar~ nda pek çok defa rastlanan bu Shang-ti ve T'ien men~ei ve mana bak~m~ ndan birbirinden farkl~d~r 29 . T'ien kelimesinin en eski ~eklinin ne oldu~u rnaltim de~ildir. Bunun üzerinde birçok
teoriler ileri sürülmü~tür.
Giles, "T'ien'in en eski ça~larda bir 'adam' ~eklinde yaz~ld~~~ na, zira o zamanlarda prehistorik bir artistin `T'ien' kelimesini
ancak bir insan~~temsil etmek için çizebilece~ine i~aret ederek, bu
~eklin üç ayakl~~kaplarda, çanlarda ve M.ö. 6-7'inci yüz y~llardaki yaz~larda görüldü~ünü ve sonra kafan~ n bir çizgi halini ald~~~n~~ve kollar~n da ba~a paralel olarak düz bir hat ~ekline gelmi~~oldu~unu ifade
eder ve T'ien'in gök, hava gibi mânalar~~ da içine ald~~~ n~, fakat
zamanla bu kelimenin 'Tanr~' anlam~ nda resmedilmi~~oldu~unu„
ileri sürer 30.
Creel; "T'ien'in Chou devrinde bir 'adam' ~ eklinde gösterildi~ini, daha sonralar~~gerek bronzlarda ve gerekse edebiyatda kullan~lma~a ba~land~~~~zaman bu ~eklin geli~mi~~ve bu günkü `T'ien' ~eklini
alm~~~oldu~unu ileri sürer. T'ien'in orijinal mânas~n~n ise 'büyük
adam' yani, kuvvet ve nüfuz sahibi bir kimse oldu~u fikrindedir.
Ona göre, bu terim hükürndarlar ve k~ rallar için kullan~ lm~~t~r. Ve
sonra, ölünce ayn~~kimselere verilen bir ad, 'büyük ruhlar' ve buradan
bulunduklar~~ yer yani, 'Gök' anlam~n~~içine alm~~t~ r. Böylece 'gök'
fikri önce büyük ruhlar~n oturdu~u yeri gösteren bir sembol ~eklini
alm~~ , sonra 'Büyük Ruh' yani, 'gök ve ~ ahsi olmayan ve hüluneden.
tanr~' fikrini do~urmu~tur 31.;
2 ' Shang-ti için bak. M. Ozerdim: Çin dininin men
~ei meselesi ve dini inançlar. Belleten. C. XXVI. say~ . lot. Ocak 196z S. 83-87.

Giles: Religions of ancient China. S. 30
Soothil: The three religions of China. London tgzg. s. 1z2-123.
31 Creel : ayn~~ kitap. S. 342-343
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Grube, "T'ien'in 'gök' anlam~nda kullan~ld~~~~gibi 'Tann' mânasma da geldi~ini ve bu kelimenin evrenin, devletin ve insanlar~n
mukadderatma hâkim bir yap~c~n~n kar~~l~~~~oldu~unu„ ileri sürer 32.
Soothil'e göre T'ien: "En eski rejimde bir okul çocu~u ilk defa
'büyük bir adam' cümlesini yazar. Bu `T'ien'in parçalanm~~~bir ~eklidir ki, ~ahsi bir tanr~ dan ziyade, ~ahsi olmayan gök anlam~na gelir.
Ekseriya Shang-trnin yerine vekil olarak kullan~lm~~t~r. T'ien veya
gök, genel manada ilâhi bir ide olarak kabul edilmi~tir. Ruhlar onun
yardunc~land~ r. imparator ve halk ona yakla~abilir. Bu ilk devirlerde böyle oldu~u gibi bu gün de ona sunular sunulmaktad~r 33.„
Conrady ise "T'ien'in eski devirlerde bir 'Tanr~ça' oldu~u„ fikrindedir 34 .
W. Eberhard, "T'ien'in güne~~tanr~li bir Gök Tanr~s~~oldu~u„
fikrindedir 33 .
Çinli filozoflardan Fung Yu-lan, Çince kaynaklara dayanarak
"T'ien'in 5 farkl~~mânas~~oldu~unu tesbit etmi~~ve bunlardan fiziki
T'ien (yani gök) den ba~ka hükmeden, idare eden antropomorfik bir
Ti'en'in var oldu~u„ kanaatine varm~~ t~r ".
Chuan-tzu Wei'ye göre "T'ien insan ve güne~~~ekillerinden mürekkeptir". Yani güne~~ ~ahsile~tirilrni~tir 37.
Wu Ta-chang ise, T'ien'i "insan~ n üzerinde bir ~ey" ~eklinde
bir aç~klama yapm~~~ise de, bu paleografik noktai nazara göre ele
al~nd~~~ nda ciddi bir teori olarak kabul edilemez 38 .
Çince kaynaklarda T'ien pek çok defalar geçer. Biz bunlara
dayanarak T'ien hakk~ nda daha geni~~bir bilgi edinebiliriz. Bu kayGrube: Rleigion und kultur der Chinesen L. Libzig 1914. s. 28
Bak Soothill: Ayn~~ kitap. s. 124 ve s. 129-135
34 Bak. Bruno Shindler: The development of the Chinese conception of supreme
beings. As~a Major. Hirth Anniversary volume, London. s. 30 ~ . Not Z2.
as W. Eberhard. Çin tarihi. s. 67
~~~~mânalar~~ ~u ~ekilde tesbit
88 Fung Yu-lan, Çince kaynaklarda Tien'in ald
etmi~tir: ~~ -Maddi veyahut fiziki T'ien, yani Gök. Bu daima yer (Ti) ile beraber
geçer (T'ien Ti). 2—Hükmeden ve idare eden T'ien (Huang T'ien Shang-ti).
3 Fatalistik T'ien. Ming anlmamn yerine geçer. ~nsanlar~ n kontrol edemedi~i insan
hayat~n~~ve olaylar~~ifade eden Tiene'dir. 4 Tabiat~~ifade den T'ien. 5 Ahlaki
T'ien. Evrenin ilk ve en yüksek prensibidir. (Bak. Fung Yu-lan: A history of
Chinese philosophy (çeviren. Derk Bodde. Peiping. 1937. s. 31)
37 -38 Bak B. Schindler: Ayn~~ makale. s. 301.
33
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naklarda T'ien teriminin kullan~ l~~~ ~ekilleri ve ald~~~~manalar~~ ~u
~ ekilde tesbit ettik:
Shu-ch~ ng — II.2.20 : "T'ien yere felaketler gönderir."
11.2.2 O (T'ien) faziletle harekete gelebilir."
11.3.6 : "T'ien cemiyetteki düzeni (ölçüleri) tesbit
etmi~ tir." "O, faziletlileri bilir, mücrimleri cezaland~r~r."
"11.2.2 : "T'ien faziletli insanlar~ n dualar~n~~ duyar."
IV 5(3). ~~ : "T'ien ~cfkatli de~ildir."
IV. 5 (I). 2 : "T'ien onun faziletini gözlüyor."
IV. 6.2 : "T'ien'in verdi~i ~ans devaml~~de~ildir."
IV. 9.3 : "T'ien kötü insanlar~~ gözetler.
V. 1 (2). 7 : "T'ien benim halk~ m gibi görür, halkim gibi duyar."
V. ~~ (2), 1.3 : "T'ien kötü i~ lerin kokusunu duyar".
V. 14,5 : "T'ien art~ k duymuyor."
V. 1,1,7 : "T'ien a~ a~~daki insanlar~~ korur ve onlar için prensler ve ö~retmenler yarat~ r."
V. 4,2 : "O, görünmez T'ien a~a~~daki halka iyilikler gönderir."

ömür verir."

eder."

Sh~ h-ch~ ng

V. ~~ 8,6 : "T'ien bu i~ lerde halk için iyi bir önderdir."
V. 18,17 : "T'ien 5 y~ ldanberi beklemektedir."
V. 16,10 : "T'ien, do~ru ve ak~ll~~kimselere uzun
V. 1,2,3 : "T'ien insanlar~~ sever."
V. ~ , ~ , ~~~~ : "T'ien insanlar~ n isteklerine boyun e~er."
V. 1,2,5 : "T'ien prensiplerle idare eder."
V. 7,9 : T'ien insanlara refah verir, halka yard~ m
V. 7,19,13 : "T'ien prenslere yard~ m eder."
V. 7,13 : "T'ien de~i~mez."
V. ~~ o,- : "T'ien soyut bir kader (Ming) verir."
V. 12,10 : "T'ien verdi~i ~ans~~ geri alabilir."
V. 16,16 : "T'ien'e itimat edilmez."
V. 27,21 : "T'ien halka yard~m eder."
— V. 28,2 : "T'ien ~iddetle cezaland~ r~ r."
V. 27,12 : "Memurlar T'ien'in çobanlar~~gibidir."
— 1.4 : "Gökten gelen Ming büyük de~ildir."
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: "T'ien'den gelen kader (Ming) devam etmez."
1.5
: T'ien'in yapt~~~~ne duyulur ne koklan~ r."
1.7
II.~~ : "T'ien korur."
11.4 : "T'ien dünyay~~gözetler.Onlar~~ canland~ r~ r."
11.5 : "T'ien insanlar~~ do~urur."
11.6 : "O (T'ien) linuflarda bulunur."
11.1,7: "T'ien ~ahsi bir varl~kt~ r, madde de~ildir."
111.1 : "O (T'ien) yere felaketler gönderir."
111.2 : T'ien lozd~~~n~~gösterir." "O insanlar~~
ayd~nlat~r."
111.3 : "T'ien beni do~urdu."
111.7 : "O (T'ien) yere ölüm ve felaket gönderir."
IV.I( : "T'ien'in büyüklü~ü takdir edilmi~tir.
IV.I (3) : "Oj'un (T'ien) yolu aç~kt~r." 'O, lütufkard~r. K~ rallar gönderir."
: "T'ien büyük da~lar~~ yaratt~."
IV.3 : "O, (T'ien) yere refah gönderir." "O k~rallara o~lu gibi muamele eder ve ona naz~rlar gönderir." 39
Kuo Yü : '94 y~ l (Yüeh Yü II. 1).
"Gök (T'ien) insanlara yol gösterir. Kutsal insanlar kendilerini
'Gök' ile düzenlerler. Insan kendisinin üreticisidir. Gök ve toprak
ona ~ ekil verir. Kutsal insanlar ise onu geli~tirir ve mükemmelle~ tirir. 40
Tso Chuan: M.O. 524 y~l (s. 671) :
"Gögün yolu uzak, insanlar~n ise yak~nd~ r. Ona (Gö~e) eri~emeyiz, ~ u halde Onu bilmekte ne mana var?" 41
Lao-tzu (Tao Te Ching'den) : 42
Bölüm V : "Yerle gök (T'ien) lütufkar de~ildir."
s) Shu-ching: Belgeler kitab~ . Tarihi ve felsefi mahiyette, halka hitaben verilen demeçleri içinde toplar (m.ö.600).
Sh~h-ching: ~iir kitab~. Konfüçyüs taraf~ ndan yeniden düzenlenmi~tir (m.ö.600).
4° Kuo Yü'de (Derebeyliklere ait söylevler. M. C~. 5-7 yüz y~l) T'ien daha
ziyade idare eden bir T'ien anlam~ na gelmektedir.
44 Tso Chuan (M.O. 5 yüz y~l. Tarihi olaylar~~ anlatmaktad~ r). Burada T'ien
fiziki gök anlam~ ndan ba~ ka yine idare eden gök anlam~na gelmektedir.
42 Burada T'ien daha ziyade tabiat ~~ içine alan bir T'ien'dir.
Tao Tc Ching: Toizm felsefesinin esaslar~n~~ anlatan Lao-tzu'n~ n eseridir (m.
ö. 600) (bak. M. özerdim: Taoizm, "Tao Tc Ching" Ankara 1945)
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Bölüm VI : "Esrarl~~ di~inin ç~kt~~~~kap~yaya gökle (T'ien) yerin
ba~lang~c~~ denir."
Bölüm VII : "Gök (T'ien) engin, yer uçsuz bucaks~z.
Bölüm XXV : "Gök ve yer meydana gelmeden önce kar~~~k ve
tamam olan bir~ey vard~. Sessiz ve ~ekilsiz olarak duruyordu. Insanlar
kanunlar~n~~dünyadan örnek alarak yaparlar. Dünya gökten (T'ien)
gök de Tao'dan al~ r."
Bölüm XXXII : Gökle (T'ien) yer kar~~l~kl~~ olarak birle~ti~i
zaman Kan-lu (tatl~~çiy-iylik alâmeti) meydana gelir.
Bölüm XXXIX : Gök (T'ien) onu (tao'y~) elde edince saf, toprak onu al~nca sa~lam olur. E~er gök saf olmasayd~~çoktan bozulurdu."
Bölüm LIX : "Insanlar~~idare ve gö~e (T'ien) hizmet için yumu~ald~k kadar büyük bir~ey yoktur.
Bölüm LXVII : "Gök (T'ien) bir~eyi kurtaraca~~~zaman onu
sevgisiyle korur."
Bölüm LXXIII : "Gök (T'ien) k~zd~~~~zaman bunun sebebini
kim bilecek?"
Bölüm LXXVII : "Göksel Tao'n~n yolu bükülen bir yay gibi
de~il midir? Göksel Tao çok olan ~eyleri azalt~ r, az olan ~eyleri
ço~alt~r."
Bölüm LXXIX: "Göksel Tao'nun herkese kar~~~bir sevgisi yoktur. Daima iyi olan insanlarla beraberdir."
Bölüm LXXXI : "Göksel Tao faydal~d~r. Zarar vermez."
Lun Yü — VI, 22 : "T'ien içimde olan fazileti yaratt~."
Lun Yü — IX, ii : "Tien'i aldatabilir miyim?"
Lun Yü — XIV, 37 : "T'ien'e kar~~~ bir ~ey söyleyemiyorum.
T'ien beni bilir."
Lun Yü — XVII, 19 : "Gök (Tien) konu~ur mu? Dört mevsim
zaman~n~~ tamamlar. Yarat~klar meydana gelmekte devam eder.
Fakat Gök (T'ien) bir~ey söyler mi?"
Lun Yü — XX, 3 : "Gö~ün buyruklar~n~~bilmeden büyük ve
üstün insan olmak mümkün de~ildir." 43
Mo-tzu— Bölüm XXVI : "Zengin olmak ve ~eref kazanmak
isteyen bir kimse gö~ün emrine (T'ien) itaat etmelidir. Gö~e itaat
43 Lun Yü (Konfüçyüs'ün konu~malar~~M. O. 500) : Burada T'ien, idare eden,
hükmeden, ve her~eyin üstünde olan bir varl~kt~r.
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eden kimse daima mükafatlanchnl~ r. Gö~e itaat etmeyenler daima
cezaland~nl~ r. 5, 44
Meng-tzu- ~~.2.3 : "Tien'den korkmamally~z. Onda ne~'e bulmahylz."
Meng-tzu— IV.I.7 : "T'ien'e itaat zenginli~i, itaatsizlik ise sefaleti do~urur."
Meng-tzu— V.1.5 : "T'ien de~erli ki~ileri ortaya ç~kar~r."
Meng-tzu— VI. 1.~~ : "T'ien'e hizmet etmek, tabiat kanunlanna
göre ya~amak demektir."
Meng-tzu— VI. 2.15 : "T'ien insanlar~~ ~zd~rap ve güçlüklerle
terbiye eder."
Meng-tzu— XI. 1.15 : "T'ien insanlara zeka ve bunu do~ru
yolda kullanmak için kuvvet verir." 45
Hsün-tzu— Bölüm XVII: "Gök (T'ien) daimi ve muntazam
olarak faaliyettedir. insan ile gök aras~ndaki fark~~anliyan kimse ak~ll~~
bir insand~r. T'ien mevsimleri yarat~r. Tabiattaki bütün de~i~iklikler
bilinir, fakat bunlar~n görünmez kaynaklar~~görülemez. i~te bu T'ien'dir." 46 .
Chou'lar devrinde yaz~lm~~~oldu~u kabul edilen di~er kaynaklara bakacak olursak, burada da T'ien kelimesinin birçok manalan
içine ald~~~~görülür 47 .
Shang Sung : Shou'lar devrinde yaz~lm~~~bir ~iir kitab~d~r. Burada T'ien 5 defa geçer. 'Gök' manas~ndad~r.
T'ang Sh~h : Bu kitab~n üslübu daha ziyade Bat~~Chou'lan devri
üslübuna benzer. Burada 'Gö~e "ibadet" felsefesine yer verilmi~~oldu~unu görüyoruz. Burada "T'ien her~eyi yapar, en büyük hâkimdir.
Hükümdarlar~~ tayin eder ve azleder" ~eklinde pasajlar vard~r.
To Fang : Chou Dükünün yazd~~~~bir kitapt~r. Dük burada
~öyle diyor: "Ti (Tanr~) Hsia k~ rallar~na ihtar etti. Fakat Onlar
44 MO-tZ11 (Mo-ti): Ayn~~ ad~~ ta~~yan kitab~nda Mo-tzu, T'ien'i, Konfüçyüs
gibi her~eyin üstünde bir varl~k anlam~nda ele almaktad~r (M.C1. 479-381).
44 Meng-tzu: (M.~~. 372-289). Konfüçyüs'ün mezhebini en iyi ~ekilde devam
ettirendir. Ayn~~ ad~~ ta~~yan kitab~nda T'ien bazen ~ahsi, bazen fatalistik, bazen de
ahlAki anlamlarda kullan~lm~~t~r.
46 Hsün-tzu: (M.~~. 298-238). Felsefesi daha sistemlidir. Burada T'ien tabiat~~ifade etmektedir ki, daha ziyade Lao-tzu ve Chuang-tzu'n~n tesiri alt~nda kalm~~t~r.
4' Bu kitaplar için bak. H.G. Creel: Studies in early cultures. 1948. Massachusettes. s. 49-50-61 ve s. 105.
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kendilerini e~lenceye verdiler ve halk~~ dü~ünmediler. Bir gün bile
kendilerini Ti'ye hasretmediler ve halk~n saadetini dü~ünmediler.
Siz neden 'gö~ün emrini' yerine getirmek için bizim Chou hükümdarlanmn yönetimini istemiyorusunuz? Yine evlerinizde oturun tarlalann~z~~ sürün. Neden k~rallannuza itaat etmiyorsunuz? Neden
'Gö~ün emrini" gerçekle~tirmiyorsunuz ?"
Çince kaynaklardan tesbit etti~imiz bu misallerden görülüyor ki,
T'ien sadece ~ahsi olmayan bir, 'Gök' de~il her~eyin yarat~c~s~, yap~c~s~, hâkimi ve dünya düzenini kuran görünmez bir kudrettir ki,
Konfüçyüs de Tien'i daha ziyade böyle dü~ünmektedir. Shang-ti'ye
atfedilen 'Tanr~' anlam~n~~biz aynen `T'ien' de buluyoruz. Ve yine
en eski bir konsepsiyon olarak bilinen Shang-ti ile ayn~~zamanda,
fakat ba~ka bir halk taraf~ndan 'Tanr~' diye tap~hyor ve kendisine
kurbanlar sunuluyordu.
Bu halk yani Chou'lar, bir sülâle kurduklar~~ zaman ‘T'ien'
onlar~n ba~l~ca tanr~lar~~idi. Shang'larla temas ettikten sonra, Shang
kültüründen birçok ~eyler ald~klar~~zaman, onlarda mevcut ba~l~ca
tanr~~(veya en üstün hükümdar) Shang-ti'nin kendi `T'ien'lerinin
yerini doldurdu~unu görünce ona da `T'tien' ad~n~~vermekle onu
Shang-ti ile identifiye etmi~~oldular. Böylece Chou'lar devrinde bir
tannya iki ad verilmi~~oldu. Ve ayr~~ayr~~olan Huang-t'ien (Yüce Gök)
ile Shang-ti terimleri birle~tirilerek 'Huang-eien Sahng-ti, (Yüce
Gök Sahng-ti) ~eklinde Peking'deki 'Gök Mâbedin de' en yüce tannya verilen bir ad olarak gösterildi. Burada 'Gök Altar~nda' ona kurbanlar sunuldu.
~lk Chou devri bronzlar~nda `T'ien' kelimesi bir tanr~~ ad~~ olarak
geçti~i, ve binlerce Shang devri bronzlannda ve fal yaz~tlar~nda Shangti ve Ti'den bahsedildi~i halde `T'ien' den hiçbir ~ekilde bahsedilmemi~tir 48 . E~er T'ien Shanglann tanr~s~~olsayd~, muhakkak ki,
yaz~lar~nda bundan bahsederlerdi.
Gö~e ibadet teorisi de Chou'lann dinlerinde yer alm~~t~r. Shang
sülâlesi zaman~nda bu teorinin de yer almad~~~n~~görüyoruz. Chou'lar bunu do~uyu istilâ ettikleri zaman beraberlerinde getirmi~ti.
Choulann dini olan bu saf gök dini Türk kabilelerinin dinleriyle
s~k~~ ba~l~l~~~~oldu~unu, hattâ ondan geldi~ini söyleyebiliriz 49.
48

49

Bak. Creel: Ayd~~ kitap. s. 105
Mukayese et: W. Eberhard. Cin'in ~imal kom~ular~. 1942, Ankara. s. 76
Belleten C. XXVII, 2
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~stilac~lann, yani Chou'lar~n beraberlerinde getirdi~i bu 'Gök
dininde' y~ld~z, ay ve güne~~kültü önemli bir yer tutuyordu 5°.
Burada, yer yüzündeki bütün olaylar y~ld~ zlara göre tesbit edilmi~ti.
Gök yüzünde hareket eden her~eyin dünyadakilere ve dünya yüzündekiler de gö~e tesir edece~i fikri hâkimdi. Gök kültü (göksel cisimler
kültü) yüksek dereceye eri~nli~ti. Güne~~ve aya muayyen altarlar üzerinde kurbanlar veriliyordu. 12 hayvan burcunun resimleri de ayni
~ekilde altarlar üzerine resmedilmi~ti. Sunulan göksel cisimler ~unlard~~: 5 seyyare. Bunlardan herbiri 5 unsurun mukabili idi. Zühre
(maden), Merih (ate~) Mü~teri (odun), Zühal (toprak), Utarit (su).
~mparatorun taht~~ kutup y~ld~z~~olarak kabul edilmi~ti. Bu y~ld~z~n
etraf~nda gök çat~s~~resmedilmi~ti.
Bunlardan ba~ka ayr~ca rüzgâr, ya~mur, güne~, y~ld~z, ay ve
bulut tanr~lar~~ da 'Gök tanr~lar!' grubu alt~nda toplan~ r. Bunlar
dünya düzenini te~kil eden kuvvetlerdir.
Böylece, her tabiat olay~~ve onun meydana getirdi~i ~eyler gök
cisimlerinin idaresi alt~nda oldu~u inanc~~yerle~mi~ti. Fakat bu gök
dini efsanelerden uzak bulunuyordu. Bilhassa hakim tabaka bir bilgin tabaka olarak bu efsanelere önem vermeyecek kadar ayd~nd~.
Chou'lan, Çin'deki di~er hanedanlardan ay~ran en önemli özelliklerden biri de budur.
(Hsiung-nu'lar~n güne~~ve aya ibadetleri) ; s. 87. (Tukyu'lar~n Gök tanr~s~na kurban
vermeleri); Çin tarihi, s. 35 ve History of China, s. 37; Early Chinese cultures, s.
526. Bak. K.S. Laturette: The chinese, their history and culture s. 68.
50 Çince kaynaklarda gök kütüne dair (güne~, ay, y~ld~z) pek çok pasajlar
vard~r:
~ . Gö~e, atalara ve bunun yan~nda güne~~üzerine yemin ediyordu (Sh~h-ching
1. 6; XI. 3).
K~ral sabah güne~ini Cheng Kuei (k~rm~z~~asâ- güne~in sembolü) ile kar~~lar (Chou Li. 5, 31 a. T'ien jui).
Güne~e ve aya kurban verirken Kuei Pi'yi (bir âsâ) özel bir sembol olarak
kullan~l~r (Shou Li 5, 32 b.)
Güne~e Kiao kurban~~ veriliyordu (Li Chi 8 (23) 31 ~ ).
Güne~e Wang-kung'da kurban verildi. Aya Yüeh-ming'de kurban verildi
(Li Chi 8 (22) 31 a. Yukar~daki adlar~n ne oldu~u bilinmiyor. Altar veya saray
ad~~olabilir.)
Ch'ai kurban töreninde güne~e, aya, y~ld~zlara kurban verilir (Chou Li 5, 8 b)
Güne~e sunular bir altar üzerinde, aya ise bir çukurda verilir (Li Chi 8
(24) 46 b. Ts~h-ni bahsi).
Güne~e ve y~ld~zlara yak~l~~kurban verildi (Chou LI 5, 8 b).
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Di~er taraftan, Chou'lar~ n beraberlerinde getirdi~i 'Gök dini'
ve 'gö~ün emri" teorisinin Çin'de hâkim olmasiyle yeni bir konsepsiyon do~mu~ tu. Bu fikre göre hükümdar en büyük tanr~~ say~lan
gök taraf~ndan tayin edilir ve dünyay~~idare eder, halk~n faydas~~için
çal~~~r. Bunu yapmad~~~~takdirde halk isyan eder ve gö~ün seçti~i
ba~ ka bir hükümdar gelir. Burada, halk~n faydas~na çal~~mas~~için
gök taraf~ ndan seçilip tayin edilmesi, hükümdar~n devlet mekanizmas~n~n bir aletinden ba~ka bir ~ey olmad~~~ n~~gösteriyor. Böylece `gö~ü
takdis' teorisi Çin devletinin temel teorisi ve hükümetinin otoritesi
olmu~tur. Hükümdarlar~na 'Gö~ün O~lu' denmesi de bunun bir
neticesidir, Gö~ün o~lu babas~na layik bir ~ekilde davranacakt~.
Bu onu zalim olmaktan kurtar~yordu. Kendisinin, halk~n refalu ve
saadeti, adaleti için çal~~ acak iyi bir hükümdar olmas~na yard~m ediyordu. Bunun neticesi ahlak ve fazilet dinde geni~~bir ~ekilde yer alm~~~ ve hattâ tanr~ lara kurbanlar vermekten daha önemli oldu~u
inanc~~hâkim olmu~ tu. Bu teorinin Shang devrinde asla yer almam~~~
oldu~unu görüyoruz.
Chou'larda kurban törenleri:
Bir tanr~ya veya ataya sunulan bronz kurban kaplar~nda ekseriya ~u formül görülür: "O~lum, torunlar~m daimi bir hazine olarak
bu kab~~ kullans~nlar". Yani, yeni neslin devam~n~~sa~lamak, o~ullar~n
ve torunlar~ n onun ruhuna daimi olarak kurbanlar vermek manas~n~~ ta~~yordu.
Bu kurban törenleri çe~itli maksatlarla yap~l~yordu. Bir k~sm~~
dini maksatlarla veya bir zaferi veyahut diplomatik bir misyonun
dönü~ünü kutlamak için yap~l~yordu. Bundan ba~ ka ilkbaharda ve
sonbaharda da kurban törenleri vard~. Bunlar daha ziyade tar~m ve
takvimle ilgili idiler. Bu törenlerde verilen yiyecekler Shang devrindeld gibi idi 51. Yaln~z Chou'lar ayr~ca hububat ve pi~mi~~sebze
veriyorlard~~52 .
Chou'lar 6 çe~it kurban hayvan~~kullan~yorlard~ . Öküz, at, koyun, domuz, köpek ve tavuk. Bunlar gö~e, da~lara, nehirlere, dört
cihete kurban edilir ve halk~ n refah~~ için dualar edilirdi. Kurban11k hayvan~ n seçimi için özel memurlar vard~. Hayvan seçmeden
önce bunlar y~kan~ rlar, oruç tutarlar. Hayvan~ n iyi olup olmad~~~~
51 Bak. M. ozerdim: Çin dininin men~ ei meselesi. Belleten c. XXVI. Say~~
~ o~ -ocak 1962 s. go-g~ .
52 Creel-Birth of China. s. 334.
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ve rengi için fala bak~l~rd~ . Kurban seçildikten sonra imparatora
gösterilirdi. Sonra temiz bir yere konur ve ihtimamla bak~l~r& Imparator bunlar~~dolunayda tekrar muayene ederdi. Bu arada hayvana
bir~ ey olacak olursa, bunun tanr~~taraf~ndan istenmedi~i ve ona bir
yenisinin seçilmesi gerekti~i dü~ünülürdü 53.
Bu sunular~n bir k~sm~~da gömülerek verilirdi. Yak~lan sunular
(Fan Chai) yüksek bir yerde altar üzerinde 'gö~e' sunulan sunulard~ r. Bunu ancak en büyük rahip say~lan imparator verebilirdi.
Gö~e kurban töreninden ~~o gün önce Törene nezaret edecek
olan imparatorun tam mânasiyle her~eyden âri olmas~~gerekir. Saray~ndan ayr~~bir yerde kal~ r. Üç gün ziyafet ve e~lencelere gitmez.
Gö~e kurban töreninden bir gün önce imparator 'Gök altar~na'
bir el arabas~~ ile gider. Yan~ nda müzisyenler, muhaf~zlar~ , saray
memurlar~~ve prensesler vard~ r. Geçtikleri yol boyunca bütün dükkânlar ve evler kapal~d~ r ve yollarda hiç kimse bulunmaz.
Tören gece yar~s~~ba~lar. Bu zamana kadar imparator Chai Kung'
da (Pehriz saray~ ) bekler ve dua eder, oruç tutar. Sonra tören elbiselerini giyer. Bunun üzerine gö~ü temsil eden güne~, ay, y~ld~zlar
ve ejder i~lenmi~tir. Ba~~nda bir taç vard~r. Tac~n kenar~na gö~ü temsil eden inciler as~lm~~t~ r. Arabas~ nda süs yoktur. Sadece gökle ilgili
olarak güne~, ay ve ejder ~ekilleri çizilmi~ tir. Bu da onun sadeli~i
sevdi~ini gösterir.
Imparator gök altar~n~ n bulundu~u yere gider. Ikinci terasda
kendisi için sar~~bir çad~r haz~rlanm~~t~ r. Buraya gelir gelmez müzik
ba~ lar ve kurbanlar için ate~~yalul~r. "üst tarasda ~unlar haz~rlanm~~t~ r: Güneyde, gök tableti bulunan bir masa. Do~uda ve bat~daki
masada ise atalar tableti bulunur. Bu masalar~n önünde öküz,
tabaklara konmu~~etler, bal~k, sebze, bu~day, ~arap, meyve, ipek
ve ye~im ta~~ndan yap~lm~~~ ~ eyler konur. Imparator üstteki tarasa
ç~ kar ve 'Gök tableti' önünde e~ilir ve sunular~~ sunar. Bu s~rada kokular yanar ve dualar okunur. Bu tören sonra her ata.= tableti önünde tekrarlan~ r. Bundan sonra kurban hayvan~~ve sunular yak~hr ve
tören sona erer 54.
J. Ross: The original religion of China. London 1909. s. 284
Bak. H. Peters: The religions of China. Confucian~sm, Taoism, Buddhism,
Popular belief. Paking. 1941 s. 14-15
Grube: Ayn~~kitap. s. 43, 76.
Li Chi. IX. 2,6.
53

54
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Bundan ba~ka güne~e sunulan sunu için sarayda, do~uya bakan
bir platform in~a edilir. Ay için ise, 'gece parlakl~~~' ad~~verilen ve
bat~ya bakan bir çukur aç~l~ r. Y~ld~zlara, 'karanl~~~n babas~' ad~~
verilen bir altarda sunu sunulur.
Gömülü sunu (Vi) yere verilir. Bu dört kö~ e bir yerde, bir altar
üzerinde sunulur. Yere uygun olmak için kurban hayvamn~n da
rengi siyaht~ r. Bu tören yaz ortas~ nda gündüz, sonbahar aylar~nda
ise gece yap~l~ r.
Bu hayvan kurbanlar~ndan ba~ka sunulan içkiler de önemli bir
yer tutar. 5 çe~it içki sunulur. Bunlar Fan (yüzen), Li (tatl~ ) Chung
(eski bir içki), Ti (k~rm~z~~içki), Teng (a~~ r içki - koyu renkli) adl~~
içkilerdir. Törende her biri ayr~~cihetlere konur. Bu içkiler için 9 çe~it
kap kullan~l~ r. Bunlar bambu ve tahtadan yap~lm~~t~r 55.
Atalar kültü Chou'lar devrinde önemli bir yer tutar. Her dört
mevsimde onlara sunular sunulur. Bu törenlerin saf ve samimi bir
hava içinde yap~lmas~~gerekir. Bilhassa imparator ve imparatoriçe buna çok dikkat ederler. Törene haz~rlan~rken her ikisi de
y~kan~ rlar ve oruç tutarlar. Oruç tutarken et yenmez sadece sebze
yenir. Oruç 7 gün devam eder. Bu müddet esnas~ nda atalardan ba~ka
hiçbir ~ey dü~ ünülmez. Bu ~ekilde onlarla temas sa~lanm~~~olur.
Oruç bitince imparator atalar~n~ n odas~na gider, sanki onlar orada
imi~~gibi onlara sayg~lar~n~~sunar.
Tören haz~ r olunca imparator ve imparatoriçe 'Büyük Mâbede'
giderler. Imparator çift ejderli bir ~apka, imparatoriçe ise sülün
i~ lemeli bir elbise giyer. Kokulu içki (Yü) yere dökülür ve atalar~n
ruhu davet edilir. Bundan sonra kurban~~görme~e giderler. Saray
memurlar~~onlar~~takibeder, kurban edilecek hayvan~n yiyece~ini
ta~~rlar. Sarayl~~bir bayan bir kap, kraliçe de temiz su getirir. Kurbanl~k hayvan saray~ n bahçesine konur. Bu anda atalar~ n da gelmi~~
oldu~u dü~ ünülür. O zaman çok temiz giyinmi~~bir memur bir b~çakla hayvan~n kula~~n~n arkas~ ndan bir tüy keser ve sonra hayvan~~
keserler. Tüy ve kan atalara gösterilir. Bu zamanda Li içkisi verilir.
Imparator da ya~lar~~ve böbre~i keser. Bunlar, tüy ve bir parça akdar~~ hepbirlikte yak~l~ r. Kalan et imparator taraf~ ndan parçalan~r.
Imparatoriçe de içki sunar. Bu s~rada atay~~temsil eden kimse de gelir.
" Bak. J. Ross: The original religion of China. London 1909. S. 281-282.
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Çi~~et bir kaba konarak bu ~ahsa sunulur. Bu ki~i o an için çok sayg~~
de~er bir ki~idir. Imparator bu kimse o~lu bile olsa onun önünde
sayg~~ile e~ilmek zorundad~r. Bu ki~i sunulardan tatt~ktan sonra, imparator, irnparatoriçe ve sonra rütbe s~rasiyle memurlar yerler ve
içki içerler.
Chou'lar devrinde sunu sunulan tanr~lar aras~nda '7 tanr~' ve
Ekim ilâh~~en önemlileridir. '7 tanr~' ~unlard~r : Mutfak Tanr~s~, Salon kap~s~~ Tanr~s~, Yol Tanr~s~, sokak kap~s~~ Tanr~s~, Baca Tanr~s~,
oda kap~s~~Tanr~s~, büyük yol a~z~~Tanr~s~. Imparator bu 7 tanr~n~n
hepsine, derebeyleri 5 tanr~ya, büyük memurlar da 3-5 tanr~ya, halk ise
sokak kap~s~~ Tanr~s~~ile Mutfak ve Baca Tanr~lar~na sunu sunarlar.
Sokak kap~s~~ Tanr~s~~ilik havan~n sembolüdür. Onun için Atalar Mâbedinin bat~~ taraf~nda kurban verilir. Yol Tanr~s~~ise, k~~~ ~~~~~n~n sembolüdür. Ayn~~ mâbedin d~~~taraf~nda sunu sunulur. Oda
kap~s~, sonbahar~n az ~~~~~n~n sembolüdür. Bütün aile buna kurban
verir. Bu zamanda bütün kap~lar kapan~ r. Mutfak ve baca ise s~ca~~~
temsil eder. Buna yaz aylar~nda kurban verilir.
Ekim Tanr~s~~: Imparator her y~l ~~2'nci ayda buna sunu sunar.
Topra~~n faydal~~olmas~, sellerin olmamas~, çe~irgelerin gelmemesi
ve ekinlerin, otlar~n büyümesi için bu Tanr~ya dua edilir.
She: Eski bir Tanr~d~ r. Shang devrinde de vard~. Ilk Chou devrinde 'Tar~m Tanns~' olarak tan~n~yordu. She Chi olarak da bilinir.
Yani, 'Memleket ve hububat' veyahut, 'Memleket ve hububat~n akan'
demekti 56 . Ya~mur ve iyi mahsul vermesi için Tanr~ya adaklar verilirdi. She altar~, ayn~~zamanda Atalar Tap~na~~~gibi devletin din merkezi idi. Bu Altan duvarla çevrili idi. dam~~yoktu. Yer ve gök olaylar~na
aç~kt~. Saray~n içinde de She Altan vard~. Ayr~ca derebeylerin ve büyük memurlar~n da `She'leri vard~. Buna tarlalarda kurban verilirdi.
Görülüyor ki, Chou'lar da Shang'lar gibi kurban törenlerine
çok önem vermi~lerdir. Chou'lara göre kurban törenleri bir insan~n
~efkat, sevgi ve sadakatinin bir ifadesidir. Ve o insan~ n en yüksek
fedakârl~~~m, sadakatini, sevgi ve sayg~s~n~~gösterir sözleri (Hsün-tzü,
bölüm 19) yüz y~llar boyunca de~erinden kaybetmiyerek bu güne
kadar gelmi~tir.
Tap~naklar :
Chou'lardan önce tap~nak yoktu ve Altar aç~kta bir yerde idi.
58

Bak. J. Ross: ayn~~ kitap. s. 270 Creel: Birth of China. s. 337.
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Chou'lar devrinde ilk defa tap~ nak yap~lm~~t~r 57 . Bu, Atalar Tap~na~~~idi. Bu tap~ nak bir kaç bölümden müte~ekkildi. Büyük bir holü
vard~ . Buraya 'Büyük Hol' veya `Ayd~ nlanm~~~Hol' denir. Kurbanlar
burada verilirdi. Imparator her~eyin hakinli oldu~u için 7 tap~na~~~
vard~ . Derebeylerin 5, büyük memurlar~ n 3, daha a~a~~~rütbedeki
memurlar~n ise 2 tap~na~~~vard~. Halk~n tap~na~~~yoktu. Zira onlar~n
atalar~~Kuei (~eytan) idi.
Ata tap~naklar~~imparator için memleket i~ lerinin merkezi idi.
Askeri heyetler burada toplan~ r, sava~a burada ç~k~l~r, büyük ziyafetler burada verilirdi. Elçiler burada kan~lan~r ve raporlar~n~~burada
takdim ederlerdi. Evlenmeler bile burada yap~l~ rd~.
Atalar~n tabletleri de Atalar Tap~ na~~nda saklamrd~. Bunlar 30
cm. boyunda ve üzerine atalann adlar~~kaz~lm~~~tahtalard~. Mabedin
kurucusunun tableti en ba~~yere konmu~tu. Hiçbir zaman kald~r~lmazd~. Halk tabakas~~ise evinde bir yer haz~rlam~~t~. Evin en büyü~ünün tableti güneye do~ru konmu~tu ki bu da yerinden oynat~lmazd~. Do~uda dedenin, bat~da baban~n tableti dururdu. Bu tabletler
çift tarafl~~ idi. Görünen tarafina ölenin, ölümünden sonraki ad~~yaz~l~rd~. Zira kendi ad~~art~k ev halk ve di~erleri için tabu olmu~ tu. Bu
tarafa tableti veren o~lun ad~~ da yaz~l~rd~. Tabletin di~er taraf~na
ölünün gerçek ad~, do~um ve ölüm tarihi, gömüldü~ü yer, rütbeleri
varsa yaz~l~rd~. Bu tabletlerin önüne kokular, yiyecekler içkiler ve
hattâ hediyeler konurdu. Törenlerde ise burada dans edilir ve ~ark~lar söylenirdi. Bütün aile efrad~~bu tabletlerin önünde üç kere e~ilir.
Buradaki yiyeceklerden herkes yer ve hay~ r duaya kat~lm~~~olurlar.
Rahiplik diye bir~ ey yoktur. Bunun yerine bu i~lerden anl~yan
memurlar, hizmetkarlar vard~r. Bunlar tap~naklara bekçilik de ederler,
ilâhiler yazarlar ve bunlar~~okurlard~. Sonra âyinler tertiplerler ve
hattâ kurban törenlerinde imparatora ve derebe~lere yard~m ederlerdi. Fakat bunlar yine a~a~~~tabakadan say~l~r, ve dini meselelerde
bir otorite say~lmazlard~.
Bunlar~n d~~~nda ruhlarla münasebet kuran kad~ n ve erkek büyücüler vard~r. Bunlar ruhlar~~ça~~nrlar, onlarla konu~ urlar, gelece~i
söylerler ve büyü yaparlard~. Ekseriya adlar~~kötü olarak bilinir. Büyük nüfuz sahibi olanlar pek azd~r.
Bu gün bile Çin'in her yerinde bu tap~ naklar büyük bir titizlikle
korunmakta ve daima huzuru, saadeti anyan milyonlarca Çinlinin
kutsal s~~~na~~~yerine geçmektedir.
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