Ç~N ~MPARATORLU~U'NUN BATI üLKELER~'NE KAR~I
TESIS ETTI~I ASKERI HAT (DÖRT GARNIZON)
Doç. Dr. HÜSEYIN SALMAN
Bat~~ Türk boylar~~ olan On-oklar, Karluklar, Tch'ou-yue'ler, Tch'oumi'ler, I-ou'lar vb. üzerinde çal~~~rken özellikle On-oklar'dan Türgi~ler'in
kurdu~u Sar~~ ve Kara Türgi~~Devletleri ka~anlann~n Kuça ba~ta olmak
üzere, Tokmak, Ka~gar ve Kara~ar ~ehirlerine taarruzlan dikkatimizi çekti.
Tanr~~ Da~lan'n~n güneyinde yer alan bu ~ehirlerde Çin garnizonlan vard~.
Büyük çölün kuzey bat~s~nda ve Çin'den çok uzakta bulunan bu askeri
hatt~n tesis olunmas~n~n sebepleri neler olabilirdi? Bu askeri hat Bat~~ Türk
boylanna ne gibi zararlar verdi ve nas~l ortadan kald~r~ ld~ ? Bu sorulara
cevap vermeden önce Dört Gamizon'un k~sa bir tarihini vermeyi uygun
buluyoruz.
658 y~l~nda Bat~~ Göktürk Devleti y~k~l~nca Çinliler Türk topraklar~n~~
do~rudan kendilerine ba~lad~ lar ve orada mahalli hükümetler kurdular.
Bu tarihte onlar Ngan-si eyaletinin merkezini Turfan'dan Kuça'ya naklettiler. Dört Garnizon ad~~ ilk defa bu senede duyuldu. Bu tabir o s~ralarda
Kuça, Hoten, Ka~gar ve Tokmak ~ehirlerini içine al~yordu. 67o'de Tibetliler Do~u Türkistan'a bir bask~n yapt~lar. Çin Imparatorlu~u Dört Garnizon'dan çekilmeye mecbur kald~. 692 y~l~nda Çinli general Wang Hiaokie Tibetliler üzerine büyük bir zafer kazand~. Ard~ndan imparatorluk Kuça, Hoten, Ka~gar ve Tokmak'tan ibaret olan Dört Garnizon hatt~n~~ yeniden tesis etti. 719 y~l~nda Kara Türgi~~ka~an~~ Sou-lou Tokmak'~~ al~nca
Çin Imparatorlu~u bu ~ehrin yerini Kara~ar ile doldurdu. 760 senesinden
itibaren Tibetliler Hoang-ho (Sar~~ nehir)nun bat~s~ndaki bütün ülkeleri istilâ ettiler. Iki Çinli subay bu s~rada biri Guçen yak~n~ndaki Pei-ting (Be~bal~k)i, di~eri Kuça olan iki gamizonu elde tutmay~~ ba~ard~lar. Onlar bu
iki yerde o s~rada "Iki Garnizon"u tesis ettiler. 780'de bu iki subay Tibetliler'e kar~~~savunmay~~ devam ettirdikleri haberini imparatorlu~a ula~t~rd~lar. Bunun üzerine saray onlara "eyalet valisi" ünvan~n~~ verdi. Fakat bu
bölgede Çin otoritesinin son izleri peyderpey gözden kaybolarak tükendi
ve 787'de Tibetliler bütün bölgenin hâkimi oldular '.
' Edouard Chavannes, Documents Sur tes Tou-kiue Occidentaux, Paris 1941 s. 114 n.
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Yaz~m~z~n ba~l~~~nda da belirtti~imiz gibi Çin imparatorlu~u Dört
Garnizon ad~~ verilen askeri hatt~, kendi bat~s~ndaki say~lar~~ 2o'yi a~k~ n
ülkelere kar~~~kurmu~tu. Baz~~ benzer yönler bulunmas~na ra~men Çin ~ mparatorlu~u'nun bu ülkelere kar~~~menfaatleri de de~i~ikti. Bat~~ Göktürk
Devleti y~ k~ld~ ktan sonra (658) kurulan San ve Kara Türgi~~Devletleri'ne
kar~~~imparatorlu~un menfaatleri di~er mahalli hükümetlere nazaran tabiat~yla daha de~i~ikti. T'ang hanedan~~ bunlar içerisinde Türk boylar~~ ve onlar taraf~ ndan kurulan Sar~~ ve Kara Türgi~~Devletleri'ne özel ilgi gösteriyordu. Bu sebeple Dört Garnizon konusunda Çin ~mparatorlu~u'nun kendi
bat~s~ ndaki her devletle münasebetlerini tek tek incelemek yerine (böyle
bir inceleme çok geni~~bir hacim kaplayacakt~ ) onun büyük önem atfetti~i
Türk boylar~~ ve devletlerine kar~~~duydu~u ilgi ve takip etti~i menfaat
politikas~n~~ inceleyerek yaz~ m~z~~ s~ n~rland~rmak istiyoruz.
ifade etti~imiz gibi Dört Garnizon Çin ~mparatorlu~u'nun Bat~~ ülkelerine kar~~~takip etti~i menfaat politikas~ n~n bir ürünüdür, daha do~rusu
bu politikan~ n sonuçlar~ndan biridir. Burada co~rafi faktörler ve askerlik
bilgileri birinci derecede önem kazanm~~t~r. Ayn~~ zamanda bu tesis i~inde
ula~~ m durumu da önem arzetmektedir. Bu yüzden Dört Garnizon'un kurulu~~sebeplerini aç~ klamadan önce onun tesis olundu~u co~rafi sahan~ n
özellikleri, bölgenin askeri önemi, konu~ land~nlan (yerle~tirilen) askeri birliklerin yeri, ana merkezi, miktarlar~, levaz~mat~~ ve onu destekleyen di~er
askeri tahkimatlar (tesisler) hakk~ nda Çin kaynaklar~ndan elde etti~imiz
bilgileri de~erlendirmeye çal~~al~ m.
Tarih k~sm~nda görüldü~ü gibi Dört Garnizon'daki askeri tesisat~~ iki
k~s~ mda incelemek gerekmektedir. 719'a kadar olan birinci bölümde Dört
Garnizon Tokmak, Ka~gar, Hoten ve Kuça ~ehirlerinden ibaretti. Kara
Türgi~~Devleti'nin kurucusu olan Sou-lou Ka~an ~~g'da Tokmak'~~ zaptedince bu ~ehir Kara~ar ile yer de~i~tirdi. Dolay~s~~ ile verece~imiz bilgilerde
bu tarihi durum göz önüne al~ nmal~d~r. Bu ~ehirlerden Tokmak Tanr~~
Da~lan'n~n kuzey bat~s~nda yer al~yordu. Ula~~m bak~ m~ndan büyük
önem arzetmekte olup tarihi Kuzey Yolu (Kuzey ipek Yolu da buna çok
yak~ n) buradan geçmekte idi. Yaz~ m~z~n sonuna ilave etti~imiz haritadan
da görülece~i gibi bu ~ehirlerden Ka~gar Orta ve Güney ipek Yolu'nun
ba~lang~ ç yeri oluyordu. Yine bunlardan Hoten Güney ipek Yolu'na hakim olan bir ~ehirdi. Dört Garnizon'un merkezi olan Kuça ve yak~n~ndaki
Kara~ar ~ehirleri ise Tanr~~ Da~lan'n~ n hemen güneyinde yer almakta olup
Orta ~pek Yolu'na hakim olan ~ehirlerdi.
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Bat~~ Türk oymaidar~ n~ n ya~ad~~~~co~rafi sahan~ n güneyinde yer alan
Tanr~~ Da~lar~~ ise Seyhun Nehri'nden ba~layarak Turfan ~ehrine kadar
uzanmaktayd~. Üzerleri yaz-k~~~karla kapl~~ olan bu da~lar tarih boyunca
Türk kabilelerine yaylak görevi yapm~~lard~. Tanr~~ Da~lar~'nda üç önemli
geçit vard~. Bunlar do~udan itibaren Bagra~~Gölü'ne dökülen Y~ld~z Nehri'nin kuzeyinde yer alan "Narat Geçidi", Tokmak yak~nlar~ ndaki "Bedel
Geçidi" ve Seyyah Hiuen-tsang'~ n tarifine göre Tanr~~ Da~lar~'mn kuzey
bat~s~ nda yer alan "Çilim Geçidi" idiler 2. Bu yollardan ve geçitlerden tarih
boyunca ordular, tüccarlar ve seyyahlar geçtiler.
Bu co~rafi sahaya Çin ~ mparatorlu~u'nun yerle~tirdi~i askeri birliklerin durumu ~u ~ekilde idi:
— Pao-ta ordusu: Bu ordu surla çevrili olan Tokmak ~ehrine yerle~tirilmi~ti. Ordudaki asker mevcudu hakk~nda kaynaklarda bilgi verilmemektedir.

2 — Ying-so mahalli hükümeti: Bu mahalli hükümet Bat~~ Türkleri'nin Be~~Tou-lou kabile grubundan Chou-ni-che oyma~~n~n arazisinde
kurulmu~tu. Chou-ni-che'ler Tanr~~ Da~lar~'mn kuzeyinde ve Y~ld~z Vadisi'nde oturuyorlard~. Çin kaynaklar~~ bu gamizondaki asker miktar~~ hakk~nda öncekinde oldu~u gibi bilgi vermemektedirler 3.
3 — Ba~ta Lang-tch'eng müfrezesi (küçük askeri birlik) olmak üzere
toplam 9 askeri müfreze. Bu müfrezelerin Dört Gamizon'da da~~l~m~~ ~u
~ekilde idi 4.
— lang-tch'eng askeri müfrezesi: Bu müfreze Hoten'in 600 "ii" (bir
"li" 500 m.) do~usuna (Bu günkü Niya yerle~me merkezi) yerle~tirilmi~ti.

2 — Kan-tch'eng askeri müfrezesi: Hoten'in 300 li (150 km.) do~usuna (bu günkü Tsirla yerle~me merkezine uygun dü~mektedir) yerle~tirilmi~ti. Bu iki askeri birlik Güney ~pek Yolu üzerinde görülmekte olup
büyük bir ihtimalle onun korunmas~~ ve emniyeti ile görevli idiler.
3 — T'song-ling askeri müfrezesi: Bu günkü Ka~gar'~n güney bat~s~ nda Sirikul veya Ta~kurgan mevkiine uygun dü~mektedir. Buras~~ ana ~pek
Chavannes, a.e, S. 5, 9.
Ying-so hükümeti (Chavannes a.e, s. 67) idari bak~mdan Pei-ting eyaletine, askeri
bak~mdan ise Dört Garnizon'a ba~l~~ idi.
~' Robert des Rotours, Traite des Fonctionnaire et Traite de L'Armee, c. II, Leyde
E. J. Brill 1948, S. 805 n., 8o6 n.
2
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Yolu üzerinde olup do~ulu ve bat~ l~~ tacirler burada mal de~i~imi yapmakta idiler'.
4 — Yu-chou askeri müfrezesi: Bu askeri birlik Kara~ar'~ n 70 li (35
km.) bat~s~ nda idi. Bu m~ nt~ ka Karla Vahas~ 'n~ n do~u ucuna uygun dü~mektedir.
5 — Yu-un askeri müfrezesi: Öncekinden 200 li daha bat~da idi.
6 — Long-ts'iuen askeri müfrezesi : Öncekinden 50 li daha bat~da idi.
7 — Tong-yi-pi askeri müfrezesi: Öncekinden 6o li daha bat~da idi.
8 — Bi-yi-pi askeri müfrezesi: Öncekinden 70 li daha bat~da idi.
9 — Tch'e-ngan askeri müfrezesi: Öncekinden bo li daha bat~ da idi.
Bu günkü Çölabad köyüne uygun dü~üyordu.
Tch'e-ngan askeri müfrezesinden I 20 li daha bat~da Dört Garnizon'un idari merkezi Kuça yer al~yordu. Di~er bir ifade ile son alt~~ askeri
müfreze Orta ~ pek Yolu üzerinde konu~lamakta olup büyük bir ihtimalle
bu yolun emniyetini sa~lamakla görevli idiler.
Çin kaynaklar~ n~ n bize verdikleri bilgilerde Tokmak, Hoten, Kara~ar ~ehirlerindeki garnizonlar say~ lrnakta buna mukabil Ka~gar ve Kuça6 askeri birliklerden hiç söz edilmemektedir. Unutulduklar~ na dair
kaynaklarda bir aç~ klama da yer almamaktad~ r. Belki de 658-787 y~llar~~
aras~ nda Çinli askeri uzmanlar her üç ~ pek Yolu emniyetinin bu ~ekilde
sa~lanmas~ n~~ uygun görmü~lerdi.
Yine Çin kaynaklar~na göre idari merkezi Kuça olan Dört Garnizon'da 24.000 asker ve 2700 at bulunuyordu'. Çin kaynaklar~~ ayr~ca
müstakil Dört Garnizon Kumandanl~~~'n~ n 718'de kuruldu~unu kaydederler. Kiu Tche-tchan, Tang Kia-hoei, T'ien Yang-ming, Kouo Yuen-tchen,
Tchong Hiao-song ve Tou-sien Dört Garnizon Kumandanl~~~~yapan ünlü
Çinli kumandanlard~ s.
Dört Garnizon güneyden Bat~~ Türk boylar~~ ve devletlerini tehdit
ediyordu. Çin imparatorlu~u bu tehdit i~inde sadece Dört Garnizon'la yeRene Grousset, Türkçe terc. Bozk~ r imparatorlu~u, ~stanbul 1980, S. 58.
" Chavannes, a.e, s. 119 da 692 olay~ ndan sonra (Tibetliler'in ma~lup edili~i) Kuça'ya
30.0000 ki~ilik bir askeri birlik yerle~tirildi~i kaydedilir. Bu herhalde sadece Kuça ~ehrinde
de~il bütün Dört Gamizon'un toplam~ n~~ ifade etmi~~olmal~ d~ r.
Robert des Rotours, a.e, s. 8o6 dipnot 1.
Chavannes, a.e, s. 119.
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tinmedi. Türk boylar~~ ve devletlerine kar~~~Dört Gamizon'u takviye eder
mahiyette Pei-ting (Be~bal~ k) Garnizonu'nu da tesis etti. Be~bal~ k Garnizonu Türk boylar~~ için Dört Gamizon'dan daha tehlikeli oldu. ~imdi bu
garnizondaki askeri birliklerin yerle~tirildi~i mevkileri ve miktarlann~~ inceleyelim.
Han-hai'de, Ts'ing-hai'de ve Tsing-sai'deki toplam üç ordu ve ba~ta
Cha-po müfre~esi olmak üzere toplam on müfreze Pei-ting Garnizonu'nu
meydana getiriyordu. 702'de kurulan bu garnizonun idari merkezi Pei-ting
(Mo~ol döneminde Be~bal~ k) ~ehri idi. Be~bal~k Gamizonu'nu iki
bölümde incelemek lâz~md~r. ~~ — önceleri Han-hai ordusu, Yi-wou ordusu ve Tien-chan ordusu ~eklinde kurulan garnizon. 2 - Daha sonra
yukar~da yazd~~~= ~eklini alan garnizon. önce birinci bölümü inceleyelim.
~~ — Han-hai ordusu: Pei-ting eyaletinin merkez ~ehrine yerle~tirilmi~ti. Mo~ol ça~~nda Be~bal~k olan bu ~ehrin bu gün harabeleri mevcuttur.
Han-hal ordusunun 12.000 piyadesi ve 4200 at~~ vard~. Bu ordu 703 tarihinde bu ad~~ ald~.
2 - Yi-wou ordusu: Yi-tcheou ~ehrinin (bu günkü Hami'nin 5 km
güneyinde) 300 Ii kuzeybat~s~ nda bulunan Kan-lou Irma~~~kenar~ na yer~e~t~nim~~t~. Bu ordu 7 ~~ o'da kuruldu. Bu tarihlerde ordunun 3.000 askeri
ve 300 at~~ vard~. Bu ordu güney do~uya do~ru 500 li boyunca uzanan
araziyi kontrol ediyordu 9.

3 — Tien-chan ordusu: Bu günkü Turfan yak~ n~ndaki Yarhoto ~ehrine yerle~irilen bu ordu 714 senesinde kurulmu~tu. 5.000 asker ve 500 ata
sahip olan ordu güneye do~ru 500 li (250 km.) boyunca uzanan araziyi
kontrol ediyordu").
Görülüyor ki Pei-ting ordusu (garnizonu) 702-714 y~llar~~ aras~ nda ba~ta
~ pek Yolu olmak üzere ticaret yollar~n~n kesi~ti~i Be~bal~ k ile Çin Seddi
aras~ ndaki arazinin kontrolü ile görevli idi. Henüz Türk boylar~n~n iç i~lerine kan~~ld~~ma dair emareler yoktur. Çin kaynaklannda bu ordunun
733'de te~kilât~n~~ tamamlad~~~na dair haberler yer almaktad~r.
742 y~l~ndan sonra Çin imparatorlu~u Türk boylanna kar~~~ilgi ve
menfaat alan~ n~~ daha kuzeye ta~~d~. Yukar~da da ifade etti~imiz gibi Peiting Garnizonu'nda büyük de~i~iklik yapt~. Han-hal ordusu hariç di~er iki
' Robert des Rotours, a.e, s. 8o1 not
"' a.e, s. 8o ~~ n. 3.
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büyük orduya co~rafi bak~ mdan önemli yer de~i~ikli~i yapt~rd~. Buna
göre:
— Han-hai ordusu: Eski yeri olan Be~bal~ k'ta kal~yordu ve mevcudu ayn~~ idi.
2 — Ts'ing-hai ordusu: Be~bal~~~ n 700 li bat~s~ nda (yerle~me merkezi olarak kesin yeri belli de~il) idi. Bu ordunun 742 y~ l~ndan sonra kuruldu~u tahmin edilmektedir. Bulundu~u sahada Tch-ou'mi, Tch'ou-yue,
Hou-lou-ou gibi Türk oymaklar~~ vard~. Ancak 742'den sonra bunlar~ n bir
k~sm~~ bat~ya çekilmi~lerdi. Bu garnizonun yak~n~ nda Ying-so mahalli
hükümeti ve büyük bir ihtimalle gamizonu bulunuyordu. Aç~k bir ~ekilde
bilinmemelde beraber bu ordu 742-787 y~llar~~ aras~ nda Türk illerinden geçen Kuzey ~ pek Yolu'nun emniyeti ile görevlendirilmi~~olmal~d~ r. 742 sonras~~ Türgi~~boylar~ n~ n en zay~ f dönemi idi.

3 — Ts'ing-sai ordusu: Bu ordu 771 y~l~ nda kuruldu 11. Bu günkü
Urumç~~ civar~ na yerle~tirilen bu ordu Be~bal~ k ordusu (Han-hai) ile Ts'inghai ordusunun tam ortas~nda yer al~yordu. Dört Gamizon'un son y~llar~ nda kuruldu~u için önemli bir görev ifa etti~i söylenemez.
Pei-ting Garnizonu'nun ~~ o askeri müfrezesi de ~u ~ekilde yerle~tirilmi~ti :
Be~bal~k eyaletine ba~l~~ surla çevrili Si-yen ~ehrinden haraketle 6o li
bat~da:
— Cha-po (Bugünkü Chouang-tch'a-ho-pao mevkiinin bat~s~ na uygun dü~mekte) askeri müfrezesi :
2—

Ping-lo askeri müfrezesi: Önceki ile a~a~~~yukar~~ ayn~~ yerdedir.

3 — Ye-lo askeri müfrezesi: ~~ ve

2

nodan 8o Ii daha bat~da idi.

4 — Kiu-lieou askeri müfrezesi: Öncekinden 8o li daha bat~da idi.
Bu gamizondan 300 li daha ötede Louen-tai kazas~~ (Bu günkü
Urumç~'n~n biraz do~usunda)na ula~~llyordu.
5 —Tchpang-pao askeri müfrezesi: Louen-tai'den 150 li daha bat~ da
idi. Bu ~ehir surla çevrili bulunuyordu. Bu müfrezeden 6o li daha bat~da
(farazi olarak Ayar Nor'a dökülen Manas Irma~~ 'na uygun
dü~üyor) ~ rma~~na geçiliyordu.
" a.e, s. 803 dip not 3 ve 4.
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6 — Wou-tsai askeri müfrezesi:
Irma~~~geçildi~i yerde
kurulmu~ tu. Buradan 70 li daha bat~ da Po-yang Irma~~~(Ou-lan-ussu olabilir) geçildi~inde surla çevrili Tsing-tchen-kiun ~ehrine eri~iliyordu. Buradan 6o li daha bat~da Ye-ye Irma~~~geçiliyordu.
7 — Ye Irma~~~askeri müfrezesi: Ye Irma~~~geçildi~i yerde kurulmu~tu. Buradan 70 li daha ötede Hei Irma~~~geçiliyordu.
8 — Hei-chouei askeri müfrezesi: Hei Irma~~~geçildi~i yerde kurulmu~tu. Hei Irma~~~Karaassu oluyordu. O halde Hei-chouei askeri müfrezesi de Kur Kara-ussu olmal~yd~.
9 — Tong-lin askeri müfrezesi: Öncekinden 70 li daha bat~da idi.
~~ o — Si-lin askeri müfrezesi: Öncekinden 70 li daha bat~da idi 12.
Görülüyor ki bu on askeri müfreze Kuzey ~pek Yolu'nu emniyette
tutmakla görevli idiler. Pei-ting Gamizonu'nda 20.000 asker ve 5.000 at
mevcuttu. 733 y~l~ndan sonda te~kilâtlanan ve son ~eklini alan bu garnizon
Türk boylar~na, özellikle Türgi~ler'e ve K~rg~zlar'a kar~~~tesis olunmu~tu 13.
VIII. asnn ba~lang~c~ndan itibaren asr~ n ortalar~na kadar Türk oymaklar~~ do~udan 20.000 asker bulunduran Pei-ting Garnizonu ve güneyden 24.000 askerden meydana gelen Dört Garnizon ile çevrilmi~ti. Yar~m
asr~~ a~k~n bir süre bu 44.o00 ki~ilik iki orduya kar~~~Türgi~~devletleri ve
Türk boylar~~ k~yas~ya bir mücadele verdiler.
Bu teknik ve askeri bilgilerden sonra ~imdi Dört Garnizon'un kurulu~~
sebeplerine geçebiliriz.
Yukar~da da belirtti~imiz gibi bu askeri hat 658 ile 787 senden aras~nda mevcudiyetini korumu§ ve 129 y~l Çin imparatorlu~u'na hizmet etmi~ti. Çin imparatorlu~u kendi topraklar~ ndan kilometrelerce uzakta bulunan bu askeri hatt~~ niçin kurmu~tu, onu buna zorlayan sebepler nelerdi?
~imdi bu sorunun cevaplar~n~~ bulmaya çal~~al~m. Önce kendi yetkililerinin
bu konudaki sözlerine yer verelim. T'ang hanedan~n~ n devlet ileri gelenlerinden ve ayn~~ zamanda Dört Garnizon kumandanl~~~~yapm~~~bulunan
Kouo-Yuen-tchen bize bu hatt~n tesis amaçlar~ n~~ ~u ~ekilde açddamaktad~ r:".
a — Barbar krall~ klan içerisindeki önemli pozisyonlar~~ yakalamak.
b — Barbar krall~ klar~n~ n kuvvetlerini bölmek.
'2 a.e, s. 804 dipnot 2, S. 805 n.
13 a.e, s. 805 n. 1.
Chavannes, a.e, s. 181. ayr~ca blcz. Paul Pelliot (Oevres Posthumes), Histoire Ancienne du Tibet, Paris 1961, 91-92.
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c — Barbar krall~ klar~n~ n kendi aralar~ nda askeri güçlerini birle~tirmelerine engel olmak.
d — Bu yerin (Dört Garnizon) çe~itli krall~ klara giden ana yol üzerinde bulunmas~ .
e — Barbar krall~ klar~n~ n do~uya (Çin) ak~n yapmalar~ na mani olmak.
Çinli yöneticinin aç~ klad~~~~bu be~~sebep oldu~u gibi do~rudur ve tamamen gerçekleri yans~ tmaktad~r. Ancak meseleyi daha geni~~bir ~ekilde
dü~ünecek olursak bu sebeplerin de yetersiz kald~~~ n~~ görmü~~oluruz.
Öyle ise bu sebeplere di~er sebepleri de bulup ilave etmek bize dü~en bir
görev olmaktad~ r. Yapt~~~ m~z ara~t~rmalarda buldu~umuz bu ilave sebepleri ~u ~ekilde s~ ralamak istiyoruz:
— Ticari menfaat: Meseleyi ilk ça~dan itibaren ele alacak olursak
ticari menfaat ve onun temel unsurlar~ ndan biri olan ticaret yollarma sahip olma arzusu bize göre Çin imparatorlu~u aç~s~ ndan en az yukar~ daki
sebepler kadar önemlidir. Yukar~ da iki büyük gamizonu incelerken askeri
birliklerin daha çok ticaret yollar~~ üzerinde konu~land~~~ n~~ görmü~tük.
~imdi burada Çin merkezinden ba~lamak üzere bu yollar~ n Orta Asya'da
uzant~s~ na göz gezdirelim:
T'ang hanedan~~ döneminde (618-906) Bat~~ ülkeleri'nden geçen üç
büyük ticaret yolu (~pek Yolu) vard~~ :
Birinci yol: Çin ~ mparatorlu~u'nun orta ça~daki iki büyük idari merkezi Çang-ngan ve Lo-yang'dan ba~layan bu yol büyük çölü geçtikten
sonra ilk büyük yerle~me merkezi olan Hami ~ehrine gelir. Yol buradan
kuzeye yönelerek Barkul Göl'e ula~~ r. Buradan bat~ya do~ru yönelerek bu
günkü Çungarya'dan geçer, Balka~~Gölü yak~nlar~ndaki Uygur kabilelerinin oturdu~u bölgeden sonra bat~ya do~ ru uzanarak Talas Nehri üzerindeki Talas ~ehrine gelirdi. Çinli budist hac~~ Hiuen-tsang'~ n belirtti~ine
göre burada çe~ itli ülkelerden gelen tüccarlar bulunmaktayd~. Yol daha
sonra Seyhun Nehri'ni a~arak Bizans topraklar~ na do~ru devam ederdi.
Görüldü~ü gibi bu yol hemen hemen Türk boylar~ n~ n oturdu~u araziden
geçmekteydi 15.
~ kinci yol (orta yol): Bat~ dan ba~lad~~~m~ zda Roma Suriyesi'nin ba~~ehri Antakya'dan ba~layan ~pek Yolu Menbic'te F~rat Nehri'ni a~makta,
Özkan ~ zgi, Çin ile Bat~~ Aras~ ndaki Ipek Yollan (VIII, yüzy~la kadar) Hacettepe
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, c. II, say~~ 1, Ankara 1984, s. 96. Kuzey Yolu'nun
Turfan'dan Tokmak ~ehrine kadar olan bölümü teferruatl~~ bir ~ekilde Chavannes taraf~ ndan
verilmi~tir (Documents, s. 11-13).
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buradan Hemedan'a, ~imdiki Tahran yak~nlar~ nda Rey'e ve Merv'e u~ramakta, oradan Belh ~ehrine dokunmaktayd~. ~pek Yolu oradan Pamir'e
geçiyordu. Co~rafyac~~ Ptolemee'nin anlatt~~~ na göre, bir Pamir vadisinde,
Komeday Da~lar~'n~n eteklerinde ta~ tan bir kule vard~: Bu kulenin dibin
de bat~l~~ kervanc~lar ile do~ulu kervanc~ lar mal mübadelesi yaparlard~. Bu
ta~~kulenin ~imdiki Ta~kurgan'da bulunmas~~ ihtimal dahilindedir.
Ka~gar'da ~pek Yolu ikiye ay~-diyordu. Kuzeye giden yol (ikinci yol)
Kuça'ya do~ru ilerliyor, Kara~ar, Lob-nor üzerinden Leu-lan ve Yumen
kuan (Tuen-huang'~n bat~s~nda) kap~s~ndan geçiyordu. Tuen-huang'da
Güney ~pek Yolu ile birle~en bu ikinci yol daha sonra Ts'ieu-ts'ivan ve
Çang-ye'de Çin'e giriyor, Çang-ngan ve Lo-yang'da son buluyordu 16.
Üçüncü yol: Ka~gar'da ikiye ayr~lan yolun güney k~sm~, Ka~gar'dan
Yarkent'e, Hoten'e, Niya ve Miran'a u~ruyordu. Tuen-huang'da Orta
~pek Yolu ile birle~en bu yol onunla beraber ayn~~ güzergahl takip ederek
Çin ba~kentlerinde son buluyordu '7. Üçüncü yola Pamir Da~lar~'n~n yaylalar~ ndan dola~~p Bedeh~an, Bamian ve Gazne ~ehirlerinden sonra Hindistan'a giden bir yol da ba~lanmakta idi 18.
Orta ça~da bu üç ayr~~ yoldan, kervanlar bat~dan do~uya, do~udan
bat~ya çe~itli mallar ta~~rlard~. Çin'den ihraç edilen emtia, Bat~~ pazarlar~~
için özel olarak haz~rlanm~~~ipek ve onun türlü dokumalar~, porselen,
ka~~t, süs e~yas~~ vb. ba~ta gelirdi. Türkistan'dan ise hem do~u ve hem de
bat~ya hah, kilim, alt~ n, gümü~~gibi de~erli metaller, Sibirya'dan gelen
kürkler, deriler, süt mamulleri vb. sat~l~rd~. Kuzey Yolu ile ba~lant~s~~ olan
Fergane ve Orta Yol ile irtibat~~ olan Toharistan'dan iyi cins at ve develer
gönderilmekte idi. Güneydeki Hindistan'dan ise türlü baharat, tababette
kullan~lan bitkiler, de~erli ta~lar gelirdi. Bat~dan ise bu yol ile do~uya her
türlü dokuma, metal e~yalar, ayna, kad~ n süs e~yalar~~ ve de~erli ta~lar ta~~n~rd~~ 'o. Tabii ki her s~ n~r geçi~lerinde ilgili ülkeler gelip geçen kervanlardan vergi al~ rlard~.
Türkistan'da ~pek Yolu'na ba~lanan tali yollar da vard~. Ayn~~ zamanda Bat~~ ülkelerini birbirine ba~layan bu yollar, Çin kaynaklar~~ ve ~slam
kaynaklar~~ taraf~ndan aralar~ ndaki mesafeler, li, fe~sah, konak vb. uzunluk
'6 Ren Grousset, türkçe terc. Bozk~ r Imparatorlu~u, Istanbul 1980, s. 58.
R. Grousset, a.e, s. 58-59.
'8 Ö. Izgi, a.e, s. 96. Ipek Yollan için aynca blcz. L. Ligeti, türkçe terc. Bilinmeyen Iç
Asya, ~stanbul 1946, s. 53, 58.
'9 Prof. Dr. Kemal ~ozergin, ~pek Yolu, Bo~aziçi, say~~ 38, ~stanbul 1985, s. 16.
Bel/elen C. LIV, 59
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ölçüleri ile verilerek çok teferruatl~~ bir ~ekilde aç~ klan~ rlar. Mesela bunlar
aras~ nda Merv-Harezm Yolu büyük öneme sahip yollardan biri idi 2°.
658 y~ l~ nda, Tokmak, Ka~ gar, Hoten ve Kuça'da kurulan Dört Garnizon, dikkat edilirse ilk üç ~ehirle üç büyük ticaret yoluna hakim olup
dördüncü ~ehir Kuça (~ dare merkezi) ile de Orta ~ pek Yolu üzerinde bir
nevi öncekileri takviye eden, ihtiyat birli~i bulunduran bir konuma sahipti. ~ pek yollar~ na ba~l~~ tali yollar~~ da hesaba katarsak VII. asr~ n ikinci yar~s~ nda Çin ~ mparatorlu~u'nun Balka~~Gölü'nden Hinduku~~Da~lar~'na kadar uzanan geni~~bir sahay~~ kontrolünde tutmay~~ amaçlad~~~~görülür.
2 - Stratejik mecburiyet : ~ lk ça~da Bat~~ Türkistan'da cereyan eden
olaylara göz gezdirdi~imizde bu bölgeye yap~ lan Çin seferlerinin çok masrafl~~ oldu~unu görmü~~oluruz 21 . Büyük çölü geçme mecburiyeti oldu~undan, buraya giden ordu yorgun arg~ n sava~ a girmekte ve bu durumda verdi~i zayiatta çok fazla olmakta, dönü~ünde ise katedilen uzun mesafe ve
berbat iklim ~artlar~~ onun mevcudunu yar~ dan aza indirmekte idi 22. Bu
tarihi gerçek orta ça~da Çinli yöneticileri ister istemez yeni kararlar almaya zorlayacakt~.
3 — Jeopolitik durum: Bat~~ ülkeleri içinde Bat~~ Göktürk Devleti'nin
ya~ad~~~~arazi çok eski devirlerden beri önemli bir geçit yeri idi. Tarihi
büyük göçlerde kafileler Tanr~~ Da~lar~ 'n~ n kuzeyinden ve güneyinden geçmi~lerdi. Eski tarihi metinlerde Is~ g Göl ile Balka~~Gölü aras~ ndaki saha
"Kavimler Kap~s~ " olarak geçiyordu. Bu sebeple bu arazi jeopolitik de~eri
çok fazla olan bir saha görünümünde idi.
4 — Kültürel etki: Bat~~ Göktürk arazisinden sadece göçmen kafileleri,
ticaret mallar~~ ve onlar~~ ta~~ yan kervanlar geçmediler. Fikirler, dinler, bunlar~~ yayan insanlar ve bilginler de bu güzergahtan geçtiler. 626'da Hintli
din adam~~ Prabhakaramitra, 630'da budist hac~~ Hiuen-tsang, 63 ~~ 'de sihirbaz Ho-lou ve 635'de nasturi ke~i~~A-lo-pen bu Türk ülkesini bat~dan-do~uya, do~udan-bat~ ya katettiler'. Türk yabgular~ n~ n izin ve yard~ mlar~~ ile
vukubulan bu geçi~ler bir nevi kültür al~~veri~i niteli~inde ve geçilen saha
Türkistan'da bir köprü manzaras~~ arzediyordu.
20 Bat~~ ülkelerinden geçen bütün yollarla ilgili olarak islâm kaynaktan üzerinde ciddi
bir inceleme Barthold (Barthold, türkçe terc. Mo~ol istiffis~na kadar Türkistan, ~stanbul
1981, s. 83-228) taraf~ndan Çin kaynaklar~~ üzerinde ciddi bir çal~~ma ise Chavannes (Documents, S. 99-134) taraf~ndan yap~ld~.
21 Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Büyük Hun imparatorlu~u Tarihi, c. II, Ankara 1981, s.
365.
22
Sven Hedin, türkçe terc. ~pek Yolu, ~stanbul 1974, s. 227.
23 Chavannes, Documents, s. 301.
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5 — Büyük bir devletin Türkistan'~~ ele geçirmesini önlemek: Çin ~mparatorlu~u'nun ~ç Asya'ya yöneltti~i askeri seferler ve Çin tarihinde, hemen zaman~ m~za kadar gelenekle~mi~~olan bat~ya do~ru yay~lma politikas~~
elçi Çang-hien'in raporuyla ba~ lad~. M.Ö. 138'lerde Bat~~ ülkelerine giden
elçinin verdi~i raporun ikinci k~sm~~ imparatorluk saray~ nda derin bir akis
uyand~rd~. Bu bölümde, yaln~z kendileriyle karl~~ ticaret yap~labilecek, içinde
biraz cesaretle boyun e~dirilecek, vergiye ba~lanabilecek hem pek de
dö~ü~ken olmayan kavimlerin oturduklar~~ zengin memleketlerden,ehemmiyetli ~ehirlerden bahsedilmekte idi 24. Raporun tesiriyle M.O. 104, 102 ve
101 y~llar~nda general Li-kuang imparatorluk ad~ na Fergane'ye seferler
yapt~. Fergane seferi ile Tar~ m havzas~ nda ve Bat~~ Türkistan'da bulunan
bir kaç küçük devlet haraç vermeye zorland~lar 25.
M.S. 60-70 y~llar~~ aras~ nda Kuzey Hunlar~~ Türkistan'da nüffiz kazanmak istiyorlard~. Bu kolay görünüyordu. Çünki bu s~ ralarda Yarkent kral~~
esir edilmi~~ve öldürülmü~, Türkistan'da vaziyet çok kar~~m~~t~. Kuzey ve
Güney Hun devletlerinin birle~erek Türkistan'~~ da içine alan büyük bir
devlet kurmak te~ebbüsü ba~gösterince Çinliler bir taarruzu lüzumlu
gördüler. Türkistan'daki bir çok küçük devlet Çinle dost oldukça ticaret
kervanlar~~ için yol daima aç~k oluyordu. Bu, Türkistan'da büyük bir ordu
tutmaktan daha bile ucuz ve faydal~~ idi. ~ayet Türkistan büyük bir devletin hakimiyeti alt~ na girerse o zaman bu devlet ticaret inhisar~ n~~ kendi
üzerine alacak, en iyi mallar~~ kendi çekecek ve Çin için de art~ k ticaret
imkanlar~~ ortadan kalkm~~~olacakt~. Bu sebeplerden dolay~~ M.S. 73 y~l~ nda
Tou-ku'nun komutas~~ alt~nda büyük bir sefere ç~ k~ld~~ 26. De~erli tarihçi
Eberhard'~ n belirtti~i bu husus bizim için çok önemlidir. Dört Gamizon'un kurulu~unu gerektiren son sebep olarak rahatl~kla ilk ça~daki bu
dü~ünceyi yani büyük bir devletin Türkistan'~~ ele geçirmesine engel olmay~~ söyleyebiliriz.
Dört Garnizon'un Bat~~ Türk boylar~na verdi~i zararlar: S~ ra ~imdi
Dört Gamizon'un Bat~~ Türk boylar~ na verdi~i zararlara gelmi~~bulunmaktad~r. Bat~~ Göktürk Devleti'nin y~ k~l~~~ndan sonra (658) Dört Garnizon'un var oldu~u dönemde (658-787) bölgede bu Türk devleti kadar
büyük bir Türk devletinin kurulamamas~ nda Çin ~mparatorlu~u'nun rolü
vard~. Yine On-oklar'~n iki büyük grubunun devaml~~ sürtü~melerinde onlar~n tahriklerinin de tesiri bulunmaktayd~. Bunlar art~ k su yüzeyine ç~k24 L. Ligeti, Bilinmeyen ~ç Asya, ~stanbul 1946, s. 53.
Prof. Dr. W. Eberhard, Çin Tarihi, Ankara 1947, s. 107-108.
26 Eberhard, a.e, s. ~ o8.
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m~~~herkesçe bilinen zararlard~. Bu sebeple biz burada do~rudan veya dolay~s~~ ile Dört Gamizon'un varl~~~n~n Türk boylanna ve devletlerine verdi~i zararlar üzerinde durmak istiyoruz.
Sat~ r ba~l~~~~olarak verecek olursak: San Türgi~~Devleti'nde Souoko'nun 708 Kuça taarruzu, Kara Türgi~~Devleti'nde Sou-lou ka~an~ n 717
Aksu ve Yakar~k (Dört Garnizon sahas~ nda) ~ehirlerine taarruzu, 726 Soulou'nun korkunç Kuça taarruzu ve 735 y~l~ nda yine Sou-lou ka~an~ n Be~bal~k, Yakar~ k ve Kuça ~ehirlerine taarruzlannda sava~~sebebi olarak Dört
Garnizon yöneticilerinin önemli rolleri vard~. Yine önceki bölümde Dört
Gamizon'un kurulu~~sebeplerin~~ aç~klarken bahsetti~imiz sebeplerin bir
k~sm~~ bat~~ Türk dünyas~~ aç~s~ndan ayr~~ birer zarar mahiyetinde idi. Gerek
yukar~daki olaylar~ n vukuunda görülen sebepler ve gerekse Dört Garnizon'un Çin imparatorlu~u aç~s~ndan kurulu~unu gerektiren baz~~ sebeplerden hareketle bu gamizonun bat~~ Türk dünyas~ na verdi~i zararlar~~ genel
mahiyette ~u ba~l~ klar alt~ nda toplamak mümkündür.
a — Siyasi olarak: 658-787 y~llar~~ aras~nda var olan Dört Garnizon daha çok Tanr~~ Da~lan'n~n güneyinde tesis olunmu~tu. Bu da~lar~n güneyinde yer alan ba~ta Kara~ar, Kuça, Hoten ve Ka~gar olmak üzere di~er
büyük ~ehirler 658 y~l~ndan önce Bat~~ Türkleri ile kayna~m~~~ ~ehirlerdi.
Özellikle Kara~ar Bat~~ Türk Ka~anl~~~~ile akraba ve ahalisi Türktü. Di~erlerinde de Türk teginleri idarecilik yapm~~lard~ . Üstelik bu ~ehir sakinlerinin bir k~sm~~ da Türktü. 129 y~ l boyunca Dört Garnizon yüzünden onlarla irtibat kesildi. Buradaki Türk etkisi de kayboldu.
b — iktisadi olarak: Dört Garnizon büyük k~sm~~ ile tarihi ~pek Yollar~~
üzerinde kurulmu~tu. Her üç ~pek Yolu'ndan geçen kervanlardan vergi
al~ n~yordu. Bat~~ Türk devletleri ve boylar~~ bu vergiden mahrum kald~lar.
Dolay~s~~ ile iktisadi yönden zarara u~rad~lar. 658-719 y~llar~~ aras~ nda Kuzey ~ pek Yolu'nun Türk boylar~ n~ n kontrolünden ç~kt~~~~(0u-tche-le'nin
Tokmak'~~ ald~~~~k~sa dönem hariç) görüldü. Bu senelerde Kuzey ~pek Yolu'nun geçti~i bölgelerde oturan Türk boylar~n~n vergi gelin s~ f~ ra indi.
712 y~l~nda Çin ~mparatorlu~u'nun. Be~bal~~~~fiilen i~gal etmesi, yani buraya garnizon yerle~tirmesi bu ~ehre kuzeyden K~rg~z ülkesinden gelen kervanlardan al~nan verginin el de~i~tirmesine yol açt~. Be~bal~k ve civar~ndaki Tch'ou-yue, Tch'ou-mi, Basm~l, Türgi~, Cha-to vb. Türk boylar~~ bu
önemli gelir kayna~~ndan mahrum kald~lar ve bu durum da onlar için
büyük bir iktisadi zarar meydana getirdi.
c — Askeri olarak : Dört Garnizon ve onu takviye eder görünen Peiting Gamizon'u Türk boylar~n~n hemen yan~~ ba~~nda kurulduklan için
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bu garnizonlar~ n askeri yetkilileri Türk boylar~ na ve devletlerine daha çok
müdahale etme f~rsat~~ buldular (708, 726, 736, 739 olaylar~~ vb.). E~er Dört
Garnizon Çin Seddi'nin güneyinde kurulmu~~olsa idi bu askeri müdahalelerin olmas~~ mümkün de~ildi.
d — Sosyolojik olarak: Sou-lou Ka~an'~ n öldürüldü~ü 737 y~ l~ ndan
sonra Dört Garnizon kumandanlar~~ vas~ tas~yla Çin ~ mparatorlu~u'nun 751
y~l~ na kadar Türk boylar~ n~ n ya~ad~~~~sahaya (Bat~~ Türkistan) müdahaleleri (748 de Tokmak'~n al~ nmas~~ vb.) çok oldu. Bu durumda zaten 737
den sonra çok zay~ flam~~~olan Türk boylar~~ daha bat~ya göç etmeye ba~lad~ lar. Bu sosyolojik göç olay~~ da kar~~m~za daha ba~ka sonuçlar ç~ kard~.
Dört Garnizon'un ortadan kald~r~lmas~: Dört Garnizon'un k~sa bir tarihini verirken onun 787 y~l~ nda Tibetliler taraf~ ndan tamamen ortadan
kald~r~ld~~~n~~ belirtmi~tik. Ancak Bat~~ Türkistan ve buradaki Türk oymaklar~~ için Dört Garnizon tehlikesinin bertaraf edili~i 75 Talas sava~~~sonucu olmu~tur. ~imdi bu olay ve Dört Garnizon tehlikesinin yok edilmesi
sonunda bat~~ Türk dünyas~ nda görülen de~i~ikliklere bir göz gezdirelim.
751 y~l~nda, Dört Garnizon kumandan~~ Kore men~eli Kao Sien-tchenin Ta~kent ka~an~ n~~ ve Kara Türgi~~ka~an~n~~ taht~ ndan indirip esir olarak Çin saray~ na götürmesi Türk dünyas~ nda büyük bin infial uyand~rd~.
Özellikle Ta~kent ka~anl~~~ nda önemli bir yer i~gal eden büyük Türk boyu Karluklar bu hakareti affetmediler. 751 yaz~ nda onlar ~slam ordular~~
ile i~birli~i yaparak 30.000 ki~ilik Çin ordusuna arkadan hücum ettiler. 5
günlük bir sava~~sonunda önden ve arkadan taarruza u~rayan, daha do~rusu iki ate~~aras~ nda kalan Çin ordusu büyük bir bozguna u~rad~~ 27 .
Böylece 658 denberi Türk boylar~~ için mevcut olan Dört Garnizon tehlikesi ve Çin nüfüzu Bat~~ Türkistan'dan uzakla~t~r~lm~~~oldu. Çin imparatorlu~u etkisinin yok edilmesi ile Bat~~ Türk boylar~n~ n sosyal hayat~ , askeri
ve siyasi tarihinde de de~i~iklikler ortaya ç~ kt~. Bunlar~~ ~u ~ekilde s~ ralayabiliriz:
a — Sebepler bölümünde de söyledi~imiz gibi ilk ça~dan itibaren Çin
imparatorlu~u sahip oldu~u ticari menfaatleri kaybetmemek için Türkistan'da büyük bir devletin kurulmas~ n~~ istemiyordu. Ba~ka büyük bir devletin Türkistan'a sahip olmas~~ da onun ba~ta ticari olmak üzere bütün
menfaatlerini baltal~yordu. 751 sava~~~ile Çin nüfüzu bölgeden kalkt~~~ na
göre Türk boylar~ na eskiden oldu~u gibi büyük bir devlet kurmalar~~ için
27
Prof. Dr. Hakk~~ Dursun Y~ld~z, Talas Sava~~~Hakk~ nda Baz~~ Dü~ünceler Edebiyat
Fakültesi, Cumhuriyetin 50. y~ l~ na arma~an, ~stanbul 1973, s. 80.
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yeniden bir f~ rsat do~mu~~oldu. 751 sava~~ ndan sonra Karluklar ba~ta olmak üzere bir çok Türk boyunun Bat~~ Türkistan'a göç etmesi sonucu
büyük bir Türk devleti olan Karahanl~lar kuruldu. Rahatl~ kla söylenebilir
ki Karahanl~ lar'~ n kurulu~ unda Dört Gamizon'un y~ k~l~~~ n~ n büyük bir
rolü vard~r.
b — Dört Garnizon ve Çin imparatorlu~u etkisinin yok edilmesiyle
bölgedeki Türk boylar~ n~ n sosyal ve dini hayatlar~nda da de~i~iklikler
görüldü. 75~~ 'den sonra Türk boylar~~ ~slâmiyeti tan~maya ba~lad~lar. Talas
sava~~n~~ takiben vukubulan bu de~i~me büyük sonuçlar ortaya ç~ kard~.
Türkler aras~nda ~slâmiyetin yay~lmas~~ k~ sa zamanda Abbasi Devleti'nin
ba~ta askeri kadrolar~~ olmak üzere çe~itli idari kadrolar~n Türkler taraf~ndan i~gal edilmesi neticesini verdi 28.
Türk boylar~ n~ n ya~ad~~~~araziden geçen Kuzey ~ pek Yolu bu
sava~~sonucu yine Türk boylar~n~ n kontrolüne geçti. Bu yoldan geçen kervanlardan al~nan vergilerle ba~ta Karluklar olmak üzere Türk boylar~n~n
iktisadi hayatlar~ nda olumlu geli~ meler görüldü. Daha sonra kurulan Türk
devletleri Karahanl~ lar ve Büyük Selçuklu imparatorlu~u kervansaraylar
kurarak bu yolun emniyetini daha da artt~rd~lar.
C -

d — iktisadi hayata paralel olarak sosyal hayatta da de~i~iklikler kendini göstermeye ba~lad~ . Türk boylar~, Sirderya Nehri k~y~lar~ nda ba~ta
Yengikent, S~~nak, Sabran, Farab gibi ~ehirler kurmaya ba~lad~lar. Dolay~s~yla yerle~ik hayata geçi~~yolunda yeni ad~ mlar at~lm~~~oldu.

28

a.e, s. 81.
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