ÇIN-TÜRKISTAN ILI~KILERININ BA~LANGICI
HAKKINDA BAZI BILGILER
Prof. Dr. AY~E ONAT
Çin imparatorlu~unun Han Sülâlesi döneminde, kom~ular~~ Büyük
Hun imparatorlu~u d~~~ nda kendisinden oldukça uzakta yer alan Türkistan bölgesindeki küçük ~ehir devletleriyle olan ilk ili~kilerinin nas~ l ve ne
~ekilde ba~lad~~~~konusu oldukça ilginçtir. Diplomatik, askeri ve ekonomik
alanlarda kurulan bu ilk ili~kilerin, Çin ve Ortaasya tarihine yeni bir sayfa
ekledi~i söylenebilir. Özellikle bu yaz~ m~ zda, Han dönemi imparatoru Wu
zaman~ ndaki Çin'in d~~a, bat~ya do~ru ilk aç~ lma politikas~ n~ n ne ~ekilde
ba~lad~~~~üzerinde duraca~~z.

MÖ 2o6—MS 2 20 y~ llar~~ aras~nda, Çin'i yöneten Han Sülâlesi zaman~ , özellikle siyasal ve kültürel alanlarda önemli geli~melerin ortaya ç~ kt~~~~
bir dönemdi. Ortaasya'da büyük bir güç olarak kar~~m~za ç~ kan Büyük
Hun Imparatorlu~u, Han dönemiyle ça~da~~kabul edilebilir. Çok eskiye
dayanan her iki devlet aras~ ndaki ili~ki, denge bak~ m~ ndan, ilk önceleri
Hunlar lehinde geli~mi~ti. Büyük askeri güce sahip olan Hunlara kar~~~
Çin, o zamana kadar devaml~~ bir savunma politikas~~ gütmü~tü. Ancak bu
durum, Çin taht~ na imparator Wu'nun geçmesiyle yeni bir görünüm kazanm~~t~ r. MÖ ~~ 4o-87 y~ llar~~ aras~ nda ya~am~~~oldu~u söylenen bu Çin
imparatoru, ba~a geçtikten sonra, devletin iç ve d~~~politikas~ nda büyük
de~i~iklikler yaparak, Çin ve Ortaasya tarihine yeni ve önemli boyutlar
kazand~ rm~~t~ r. ~ mparatorun Çin'in d~~~ nda, özellikle Türkistan bölgesiyle
ili~ki kurmaya çal~~mas~, ona tarihte ayr~~ bir yer kazand~ rm~~t~ r. Bu ad~ m~~
atmas~ ndaki en büyük etken, Hunlara kar~~~siyasal bir üstünlük kurmakt~.
Bunun için de y~ llardan beri d~~~politikadaki savunma stratejisini bir tarafa b~ rakarak, sald~ r~~ takti~ini benimsemi~tir. Çin ve Ortaasya tarihi aç~s~ ndan önem ta~~yan bu politikan~ n nedenlerini Sinolog ve Tarihçi Wolfram
Eberhard ~u dört ana nokta üzerinde toplamaktad~ r
Hunlar~ n kuzeyden yapt~ klar~~ ak~ nlar, ba~kenti ve önemli baz~~ iç
merkezleri devaml~~ tehlike alt~ nda b~ rak~yordu.
' Bkz. W. Eberhard. "Çin Tarihi", s. 94-95, 1947 Ankara.
Bel/elen C. LI V, 58
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Çin ba~kentine gelen de~erli e~yalar, bat~~ Shen hsi, Kansu ve
Türkistan yoluyla oluyordu. Hunlar bu yollar~~ hâkimiyetleri alt~ nda tutmaktayd~ lar. Ticaretin emniyetle yap~labilmesi ve kervanlar~ n herhangi bir
zarara u~ramadan Çin ba~kentine ula~abilmesi için, bu yolun kendi kontrolleri alt~ na geçmesi gerekiyordu.
Hunlar~n Kansu'daki hâkimiyetleri, tehdit edici bir durum gösteriyordu. E~er, güneylerinde yava~~yava~~güçlenmekte olan Tibetlilerle anla~~ rlarsa, daha büyük bir tehlike olu~turabilirlerdi. O bak~ mdan bu iki
gücü birbirinden uzak tutmak gerekiyordu.
Çin, güçlenmeye ve zenginle~meye ba~lad~~~~halde, hâlâ Hunlara
hediyeler ve prensesler göndermeye devam ediyordu. Bu da onur k~r~c~~ bir
durum olarak görülüyordu.
Yakla~~ k MÖ 200 y~llar~ nda Hun hükümdâr~~ Mete ile Çin imparatoru Kao Tzu aras~ nda uzakdo~unun ilk siyasi andla~mas~~ yap~lm~~t~. Bu
dostluk ve bar~~~andla~mas~ n~ n ~artlar~, 4 ana maddede toplan~ r:
Çin'li bir prenses, Hun hükümdâr~na e~~olarak gönderilecekti.
Çin her y~l Hunlara belirli miktarlarda ipek, ~arap, pirinç vb. verecekti.
Her iki hükümdar karde~~say~lacakt~.
Çin seddi her iki devlet aras~ nda s~ n~ r kabul edilecekti 2.
Hunlarla yap~ lan bu andla~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~i fikrini savunan Wang Hui ve etraf~ ndaki baz~~ ki~iler, sert
tedbirlerin al~nmas~ n~~ ve sald~ r~ya geçilmesini teklif etmelerine ra~men, impatoru fikrinden vazgeçirememi~lerdir 3.
Yukar~da belirtilen bu hususlara dikkat edildi~inde Büyük Hun imparatorlu~unun tehdit edici gücü ve üstünlü~ü ortaya ç~ kmaktad~ r. Imparator Wu, ba~a geçtikten sonra onlar~ n bu üstünlü~üne son vermek amac~yla sald~ r~~ takti~ini uygulamaya koymu~tur. ~ lk i~i, Hunlara kar~~~kendisini destekleyecek ve yard~ m edebilecek bir müttefik aramak olmu~tur. ~~te
bu amaçla ünlü Çin elçi ve seyyah~~ Chang Chien 4, Büyük Hun ~mpara2 Han Shu, 94 A, s. 3754. L'-tien bas~ m~, 1974 Taiwan. Bundan sonraki notlarda
kaynagm ad~~ k~salt~ lm~~~olarak (HS) verilecektir.
3 Bu tart~~malar, HS, 52, S. 2398-2405'de yer almaktad~ r.
' Bu Çinli elçi-seyyah~ n Mö 138 y~l~ nda ba~layan seyahati ile ilgili bilgiler, Sh~ h Chi,
123; Han Shu, 61; Han Shu, 96 A-B gibi Çin kaynaklar~ nda yer almaktad~ r.
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torlu~u taraf~ ndan birkaç kez yenilgiye u~rat~larak, Türkistan'a yerle~mek
zorunda kalan Yüeh Ch'ilere 5 gönderilmi~tir. Bu elçinin gönderilme olay~,
bat~~ ile Çin'in ilk ili~kilerinin ba~lang~ç noktas~d~ r denilebilir. Chang Chien'in bu diplomatik görevi, her ne kadar ba~ar~ya ula~amam~~sa da, getirdi~i de~erli bilgiler, imparatorlu~un bat~ya aç~lmas~n~~ çabukla~t~r~c~~ ve kolayla~t~ r~c~~ büyük bir etken olmu~tur. Bu aç~dan Chang Chien'in elçilik
seyahati Çin ve Ortaasya tarihi bak~ m~ndan yeni bir dönemin ba~lang~c~~
kabul edilebilir.
Çin imparatorlu~unun Türkistan deuletlenyle diplomatik ili~ki kurma çabalar:n~ n ba~lat~lmas~~
Eski Çin kaynaklar~ nda ayr~~ bölümler halinde "Hsi Yü" (Bat~~ memleketleri) ad~~ alt~nda geçen Türkistan ve ona yak~ n bölgeler henüz, Çinlilerce tan~ nmamaktayd~. Çok say~da ~ehir devletini bünyesinde bar~ nd~ran bu
bölge, güçlü siyasi bir birlikten yoksun kalm~~, tarih boyunca da Türk ve
Çin ~mparatorluklar~~ aras~ nda büyük mücadelelere sahne olmu~, s~ k s~k el
de~i~tirmi~ti'. Imparator Wu'nun ba~a geçti~i s~ralarda bu bat~~ memleketleri, Hunlar~ n hâkimiyetleri alt~ ndayd~. Hunlar, bölgenin idaresini kolayla~t~ rmak için de Tung-pu tu-wei ad~ nda bir te~kilat kurmu~lard~. Bu te~kilât içinde çal~~an memurlar vergi toplamakla yükümlüydüler 7. Mete'nin
Çin ~mparatoruna yazm~~~oldu~u mektuptan da, Hunlar~ n, bu bölgenin
tek hâkimi oldu~u anla~~lmaktad~ r'. Do~uda oldu~u kadar, bat~da da
büyük bir hakimiyet kurmu~~olan Hunlar~ n üstünlüklerini yok etmek, onlar~n "Bat~~ Memleketlerrndeki küçük devletlerle olan ili~kilerini koparmak
Milattan önceki dönemlerde Hunlar~ n en kuvvetli rakiplerinden say~lan Yüeh
Ch'iler. Mete ve o~lu taraf~ ndan birkaç kez yenilgiye u~rat~l~ nca, bir k~sm~~ güneye Tibet'e,
bir k~sm~~ da bat~ ya göç etmi~tir. Büyük Yüeh Ch'i olarak adland~ r~lan, Türkistan'a gelen
kol, Chang Chien'in seyahati s~ ras~ nda Amu derya'n~ n kuzeyinde bulunuyordu. Bkz. B.
ögel, "Eski Ortaasya Kavimleri Hakk~ nda Ara~t~ rmalar I (Yüeh Ch'iler)", DTCF Dergisi,
cilt 15, say~~ 1-3, S. 247-278, 1957.
6 Han döneminden itibaren kaynaklarda "Hsi Yü" olarak geçen "Bat~~ Memleketleri"nde önceleri 36 ~ehir devleti bulunurken, daha sonra say~lar~~ artarak 50'ye ula~t~~~ ndan
bahsedilmektedir. Bölge hakk~ nda ilk bilgiler, Sh~ h Chi, Han Shu ve Hou Han Shu gibi
Resmi Sülâle Y~ll~klar~ nda görülür. Sonraki dönem kaynaklanndaki Hsi Yü bölümleri, Han
Shu ve Hou Han Shu gibi y~ll~klardan nakledilmi~tir.
7 Hou Han Shu, 96, S. 3872. Lk-tien bas~ m', 1974 Taiwan. Bundan sonraki notlarda
k~salt~lm~~~olarak (HHS) biçiminde geçecektir.
Mete'nin Çin imparatonma Mö 176 y~l~ nda gönderdi~i bir mektuptan, Türkistan'daki 26 küçük devletin kendisine tabi oldu~u anlas~lmaktad~ r. Bkz. B. ~~gel, "Büyük
Hun imparatorlu~u Tarihi I" s. 441, Kültür Bakanl~~~~Yay~ nlar~, 1981 Ankara.
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ve müttefik bulmak, imparator Wu'nun ba~l~ca hedefi olmu~tur. Kendine
ilk seçti~i müttefik, Hunlar~ n do~udaki kom~ular~~ iken daha sonra bat~ya
göç eden Yüeh Ch'iler olmu~tur. Ancak bunlarla kurulmaya çal~~~ lan diplomatik ili~kiler, daha önce belirtti~imiz gibi, bir sonuç vermemi~tir. Çin
imparatoru ikinci te~ebbüsünü, yine Hunlar~n eski kom~ular~~ ve sonradan
bat~ya yerle~en Wu Sun'lara 9 kar~~~yapm~~t~ r. Chang Chien, Wu Sun devleti ile andla~ma yapmak üzere bir kez daha görevlendirilmi~se de, bu ili~ki kurma çabalar~~ da bir sonuç vermemi~tir I°. Bu arada Chang Chien'in
elçilik heyeti, baz~~ küçük devletlerle ba~lant~~ kurmay~~ da ba~arm~~t~~ ".
Bat~ya kar~~~uygulanan bu tür bir d~~~politikan~ n bir tak~ m ekonomik
tedbirlerle de desteklenmesi gerekiyordu. Bu nedenle, Chang Chien'in elçi
olarak gönderilmesi olay~, yaln~zca diplomatik aç~dan de~il, ekonomik geli~meler yönünden de büyük önem ta~~ r. Çinli elçinin "Bat~~ Memleketleri"ni dola~t~~~~s~ ralarda dikkatini çeken noktalardan biri de, buralarda Çin
maliar~ n~ n büyük ilgi görcLi~ii olmu~tur. Tabii ki bunlar~n en önemlisi,
ipek ve ipekli kuma~lard~. E~er Çin bu avantaj~~ iyi kullanabilirse, hem
diplomatik hem de ekonomik kazançlar sa~layabilir ve birçok küçük devleti kendi taraf~ na çekebilirdi. ~~te burada Çin'in yüzy~llarca uygulamaya
çal~~t~~~~bir sistem, yani "haraç" sistemi devreye girmektedir. Han döneminden itibaren bu sistem, d~~~politikada uygulanan en önemli temel unsurlardan biri olmu~tur.
Ço~u zaman Çin'in Türkistan'a aç~lmas~~ ve geni~lemesi, diplomatik ve
askeri bir üstünlük kazanma sava~~~olarak görülmektedir. Tabii ki bu ink ~r edilemez bir gerçektir ancak, bu mücadele içinde ekonominin etkinli~inin de önemli bir pay~~ oldu~u göz ard~~ edilmemelidir. Eski bir Çin kayMilattan önceki dönemlerde, Kansu'da Yüeh Ch'ilerle kom~u olan Wu Sun'lar daha sonra bat~ ya göç ederek yerle~mi~lerdi. Sh~ h Chi'deki bilgilere göre memleketleri, Fergana'n~ n 2000 Li kuzey-do~usunda bulunmaktayd~ . Bkz. B. Ogel, "Çin Kaynaklanna göre
Wu Sunlar ve Siyasi S~ n~ rlar~~ Hakk~ nda Baz~~ Problemler", DTCF Dergisi, cilt 6, say~~ 4, S.
259-360, 1948; Sh~ h Chi, 123, s. 3161. U-nen bas~ m~, 1974 Taiwan. Sonraki notlarda (SC)
~eklinde belirtilecektir.
i n imparator, Wu Sun kral~ na gönderdi~i elçilik heyetiyle birlikte hanedandan bir
prensesi de önermi~tir. Kar~~ l~~~nda Hunlara sald~ r~ya geçerek, onlar~ n nüfuz ve güçlerini
k~ rmalar~ n~~ istemi~tir. Ancak, devletin içindeki baz~~ iç meselelerden ötürü, Wu Sun kral~~ bu
yak~ nla~ma teklifini geri çevirmi~tir. F. Hirth, "The Story of Chang Kien, China's Pioneer
in Western Asia", Journal of the American Oriental Society, yol. 37, s. 1°1-102, 1917.
I Chang Chien, yard~ mc~lann~, Ta-yüan (Fergana), Kang-gü (Sogdiyana), Ta Yüeh
Chi (Büyük Yüeh Ch'i), Ta-hsia (Bactria), An-hsi (Pers), Shen-tu (Hindistan), Yü-tien (Hotan), Han-mi (?) gibi çe~itli devItelere yollam~~t~ r. F. Hirth, a.g.e., s. 102.
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na~~~olan Sh~ h Chi, Chang Chien'den sonra bat~ya gönderilen resmi elçilik heyetlerinin geli~igüzel olu~turuldu~unu ve ta~~d~ klar~~ de~erli hediyelerin yan~~ s~ra bu ki~ilerin en büyük amaçlar~n~ n, ucuza ald~ klar~~ mallar~~
Çin'de satarak kâr etmek oldu~unu yazmaktad~r 12. Sonraki Han döneminde 13, kâr amac~yla bat~ya gelen bu tür ki~ilerin say~lar~ nda art~~~oldu~u,
hatta ordu içinde sava~an tüccarlara rastland~~~~belirtilmektedir 14. Imparator Wu, tam bir üstünlük sa~layabilmek için, biraz önce bahsetti~imiz haraç sisteminin alan~ n~ n geni~letilmesi yollar~ n~~ ara~t~rmaya ba~lam~~t~ r. Bunun en iyi ve en etkili yolu, ünlü Çin elçisinin tavsiyelerinden biri olan,
de~erli hediyeler verme ve akrabal~ k kurma idi. K~sa bir zaman içinde,
Türkistan'daki devletlerin bu tür uygulama ile Çin'in dostu ve müttefiki
olduklar~~ görülmektedir. Hatta Çin elçisi Chang Chien'in ikinci elçilik
görevi s~ ras~nda, yan~ nda onbinlerce ba~~s~~~ r, koyun, alt~ n ve ipekli e~ya
götürdü~ü bilinmektedir'. Ancak o zaman için bu ilk deneme kesin bir
ba~ar~ya ula~amam~~sa da, elçinin ölümünden birkaç y~l sonra Wu
Sun'larla karde~lik ve dostluk andla~mas~~ gerçekle~tirilebilmi~tir lö. Bu tür
bir uygulama ço~u zaman en etkin silah niteli~inde olabiliyordu.
Bu arada, Çin'in Türkistan'daki küçük devletlerle haraç sistemi içinde
kurdu~u ili~kinin, çok hassas bir denge olu~turdu~unu ve zay~f bir temele
dayand~~~ n~~ söyleyebiliriz. Nitekim, Çin'deki Wang Mang döneminin
ba~lamas~yla, Türkistan devletlerinde büyük isyanlar ç~ km~~~ve bu bölge
yine Hunlann hâkimiyeti alt~ na girrni~tir. Sonraki Han dönemi imparatorlar~ndan Ming-ti'ye kadar bu durum devam etmi~tir. Hassas bir denge
olu~turan bu haraç sistemi do~rultusunda, "Bat~~ Memleketleri"yle kurulan
ili~kilerde, Çin'in ba~lang~çta çok fazla ve de~e.li hediyeler gönderdi~i dik12 Genelde fakir aile çocuklanndan meydana gelen bu macerac~~ elçilik heyetlerinin

ba~ans~zl~~~~ve bunlarla ilgili bilgiler, Sh~h Chi, 123. bölümde anlat~ lmaktad~ r. Aynca bkz.
B.Watson, "Records of the Grand Historian of China", vol. 2, S. 276-277, Colombia 1961.

13 Wang Mang'~ n devrilerek Han Imparatorluk ailesinin yeniden ba~a geçmesiyle ba~layan ve MS 220 y~l~ na kadar devam eden dönemdir.
14 MS 94 y~l~ nda Çinli general Pan Chao'un, Yen Chi (Kara~ar) devletine kar~~~giri~ti~i sefere, yüzlerce Çinli tüccar da kat~ lm~~t~ . Ying Sh~h-yü, "Trade and Expansion in Han
China", s. 138, Univ. of California 1967.
F. Hirth, a.g.e., s. to ~~ ; B. Watson, a.g.e. 2, S. 272.
Bu ili~kiler etrafl~ca HS, 96 B, S. 3902 de anlat~lmaktad~r.
'' MS 9 y~ l~ nda Han Sülâlesini y~karak, kendini imparator ilan eden Wang Mang'~ n
~~ 4 y~ l süren saltanat~~ s~ras~nda Çin, tarihinin en bunal~ml~~ dönemlerinden birini ya~am~~t~r.
Iç ve d~~~politikadaki ba~ans~zl~~~ , devletin bir iç sava~a sürüklenmesine neden olmu~tur.
Bu durum, MS 25 y~l~ nda, Han Imparatorluk ailesinin yeniden kontrolü eline geçirmesiyle
son bulmu~tur. W. Eberhard, a.g.e., s. lot- to5.
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kati çekmektedir. Gönderilen bu alt~ n ve ipek, o ülkenin kral~ na ve Çin
dostu asillere da~~t~llyordu. Bu olaylar~ n ilk örne~ini, Chang Chien'in
ikinci elçilik görevi s~ras~ nda görebiliriz. di~er taraftan, bu sisteme göre
Türkistan'daki devletlerin Çinlilere kar~~~yerine getirmeleri gereken baz~~
yükümlülükleri de vard~ . Bu da ülkelerine gelen Çin heyetlerinin ve askerlerinin ihtiyaçlar~ n~~ (yiyecek, k~ lavuz vs.) kar~~lamalanych ~ s. Fakat bu durum, küçük devletler üzerine a~~ r bir ekonomik yük getiriyordu. Zaman
zaman Çinlilere verdikleri, ald~ klar~ ndan fazla oluyordu. Buna örnek olarak, Wang Mang döneminde arka Ch'e-sh~ h krall~~~n~~ verebiliriz. MS ~~o
y~ llar~ nda, Çin'den yeni bir elçilik heyetinin gelece~ini duyan kral, tekrar
maddi bir külfet alt~ na girece~ini dü~ünerek, Hunlara s~~~ nmay~~ planlam~~t~. ifadesine göre, gelecek bu Çin heyetine her zaman oldu~u gibi,
hayvan ve yiyecek temin etmenin yan~~ s~ra k~ lavuz ve çevirmen de görevlendirmek zorunda kalacakt~. Daha önce yüklenmi~~oldu~u böyle bir görevin ekonomik s~k~ nt~s~ n~~ henüz yenemedi~i için, yeni bir yükün alt~ na girmesi, devleti peri~an edecekti '9. Bu uygulama çerçevesi içinde, Türkistan
devletlerini rahats~z eden di~er bir nokta da, gelen Çin heyetlerinin s~ kl~~~~
ve büyüklü~üydü. Bir y~l içinde, Çin saray~ n~ n 5-1 o aras~ nda de~i~en heyetler yollamas~~ adet halini alm~~t~. Say~~ bak~ m~ ndan en küçü~ü ~~ oo dolaylar~nda iken, en kalabal~~~~ ~ oo leri a~maktayd~ ". Çin'in bat~ yla olan
ili~kileri, yaln~zca küçük Türkistan devletleri için a~~r bir külfet olmuyor,
ayn~~ zamanda Çin'in harcamalar~ na da büyük bir yük getiriyordu. Sonraki Han döneminde özellikle Türkistan için y~ll~ k 74.800.000 para de~erinde harcama yap~ld~~~~bir belgeden anla~~lmaktad~r 2'. Bu uygulama,
görüldü~ü gibi mali aç~dan iki tarafa da büyük bir yük getiriyor olmas~na
ra~men, belirli ç~ karlar da sa~l~ yordu. Türkistan ile kurulan ilk ekonomik
ili~kiler, daha çok resmi bir nitelik ta~~maktayd~ . Türkistan ve buradaki
devletlerin tan~ nmaya ba~lamas~yla baz~~ ki~ilerin, ticaret yapma yönünde
çaba sarfettikleri görülmektedir. O zamana kadar, d~~~ticaret, büyük ço~unlukla Ortaasyal~~ tüccarlar taraf~ ndan gerçekle~tiriliyordu. Çin'in bat~ya
aç~lmas~ yla Türkistan'~ n de~i~ik mallanyla ilgilenen yaln~zca imparator
Wu olmam~~, ayn~~ zamanda kâr etme amac~yla uzak bölgelere giden Çinimparator Wu, Che Sh~h (Chü Sh~h) devletine kar~~~bir sefer haz~rl~~~~ s~ras~nda,
ba~kentte bulunan 6 Türkistan devletinin rehinelerini (bunlar genelde, o ülkenin krallar~n~n
o~ullar~~ ya da karde~leriydi) memleketlerine yollayarak, ordusu için gerekli yiyecek ve malzemenin sa~lanmas~n~~ emretmi~ti. HS, 96 B, s. 3913.
HS, 96 B, s. 3925.
20
21

SC, 123, s. 317o.
Tze ch~h tung chien, s. 1529, sh~h-chieh-shu-chü bas~m~ , 1972 Taiwan.
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lilere de rastlanm~~~oldu~u ifade edilmektedir. Say~ lar~~ önceleri fazla olmamakla birlikte, sonraki Han döneminde bu say~ n~ n oldukça artm~~~oldu~u
bilinmektedir. Bu bak~ mdan, daha sonraki dönemde geli~mi~~olarak kar~~m~za ç~ kan d~~~ticaretin ba~lat~lmas~nda, imparator Wu'nun büyük bir pay~~ oldu~u gerçe~i ortaya ço~kmaktad~r. O s~ ralarda çe~itli bat~~ ülkelerinden
gelen e~yalar, Çin saray~ n~ n ilgi ve be~enisini çekiyor ve bunlann sa~lanmas~~ için de büyük gayretler sarfediliyordun. Bunlar aras~nda imparator
Wu'nun, hakk~ nda pek çok ~ey duydu~u "Cennet Atlar~ "na sahip olma
u~ra~~s~, bilhassa dikkati çekmektedir. Gelen raporlardan Çin'in çok uza~~nda, bat~s~ nda yer alan Wu Sun ve Fergana gibi devletlerin çok iyi cins
atlar yeti~tirdiklerini ö~renmi~ti. özellikle Fergana'dakilerin daha dayan~ kl~~
ve güçlü oldu~unu duyunca, bunlara sahip olabilmek amac~yla,
o ülkenin kral~na bol miktarda alt~ nla bir elçilik heyeti yollam~~t~~23. Fakat
bu diplomatik giri~imi büyük bir ba~ar~s~zl~kla sonuçlan~ nca, istedi~ini elde edemiyen imparator, Fergana'ya kar~~~sava~~açm~~t~ r. Bu, Çin'in Ortaasya içlerine do~ru ba~latt~~~~ilk önemli askeri harekâtt~r. Amac~~ sava~~yoluyla istedi~i atlara kavu~abilmek ve bölgede prestij sa~layarak Hunlara
kar~~~bir üstünlük kurrnakt~ ". Bat~dan Çin'e getirilmeye çal~~~lan yaln~zca
bu tür iyi cins atlar olmam~~, baz~~ lüks mallara kar~~, soylu, nüfuzlu ve
zengin ki~ilerin ilgi gösterdikleri ve bunlar~~ temin etmek için giri~imlerde
bulunduklar~~ da anla~~lm~~t~ r. Tou adl~~ zengin bir ki~i, anlat~ lanlara göre,
önce, Boo.000 de~erinde para kar~~l~~~~ ~~ o adet kilim, sonra da 700 parça
renkli ipekli kuma~~ve 300 parça düz, beyaz ipek kar~~l~~~ nda Yüeh
000 Li olarak verilmi~tir. SC,
Sh~h Ch'i'de Fergana'n~n Çin ba~kentinden uzakl~~~~ ~ o.x
s. 3160. Halk~n~n çok iyi üzüm ~arab~~ yapt~~~~hakk~nda bilgi veren Çin elçilik heyeti,
bu ~araplann 20-30 y~l bozulmadan saklanabildi~inden söz açarlar. Elçili~in, dönü~lerinde
beraberlerinde üzüm ve yonca tohumlann~~ getirmi~~oldu~u bilinmektedir. Yine ayn~~ kay123,

nakta, impatorun yazl~k saray~n~n dört bir taraf~n~n göz alabildi~ine üzüm ba~lan ve yonca
ile çevrili oldu~u yaz~lmaktad~r. a.g.e. s. 3173.
Fala inanan imparatorun, bu "Cennet Atlar~ "n~~ sava~~arac~ndan çok, kendisini ruhlar dünyas~na ta~~mas~~ için getirtti~i üzerinde durulmaktad~r. F. Hirth, a.g.e., s. 661. "Cennet Atlar~ " ad~~ önceleri, Wu Sunlardan temin edilmi~~olanlara verilmi~ti. Ancak sonralar~ ,
Fergana adam~n daha dayan~kl~~ ve kuvvetli oldu~unu duyunca, bunlara "Cennet Atlar~ "
ad~n~~ vererek, Wu Sunlar~nkini "En Bat~~ Ucundan Gelenler" olarak de~i~tirmi~tir. SC, 123,
s. 3 1 70.
" Diplomatik yolla istediklerini alamay~nca, Fergana kral~n~~ cezaland~rmak için, sava~~
açm~~t~r. Bu onun için büyük önem ta~~maktayd~ . Yenildigi taktirde, prestijini kaybedecek
ve di~er küçük devletlere alay konusu olacakt~ . SC, 123, s. 3174-3179; H.G. Creel, "The
Role of the Horse in Chinese History'', The American Historical Review, yol. LXX, n. 3, s.
662-664.
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Ch'ilerden at ve pamuklu dokuma alm~~t~r 25. Asl~ nda, ~~ o adet kilimin
800.000 çin paras~~ kar~~l~~~ nda al~nmas~, yabanc~~ mallar~ n de~erinin ne kadar yüksek oldu~u hakk~ nda bir fikir verebilir. Zamanla, bilhassa Sonraki
Han döneminde, d~~~ticaretin artmas~~ sonucu, bu mallar yayg~ n olarak
kullan~ lmaya ba~lanm~~t~ r. Özellikle, saray içindeki asillerin günlük ya~amlar~ na de~i~iklikler getirdi~i ifade edilmektedir'.
Yukar~daki aç~ klamalardan da anla~~ laca~~~üzere, Çin'in siyasi nedenlerle Hunlara üstünlük sa~lama amac~yla ba~latt~~~~ bat~ya aç~ lma ve
Türkistan devletleriyle ili~ ki kurma politikas~, her ne kadar tam bir ba~ar~ya ula~amam~~sa da ekonomik aç~ dan yeni bir dönemin ba~lamas~ na neden olmu~tur.
Han imparatoru Wu ile ba~ layan bu yeni dönem, Hun ile Çin ~ mparatorluklar~~ aras~ ndaki, Türkistan devletleri üzerinde kurulmaya çal ~~~ lan
hakimiyet mücadelesinin de bir ba~ lang~ c~~ kabul edilebilir.

25

Ying Sh~h-yd, a.g.c., s. 194-195.

Sonraki Han ~mparatorlanndan Lin-ti (168-188) nin yabanc~lar gibi ya~ad~~~~ve giyindi~i, onlar~n müzi~ini ve dans~n~~ çok sevdi~i anlat~l~r. Ying Sh~h-yü, a.g.c., s. 213.
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