TÜRKISTAN SEYAHATNAMESI 1218
PROF. W. EBERHARD, ANKARA
A~a~~ daki seyahatname 1218 de Mo~ol ordusiyle Türkistan'a
giden Yeh-lü Ch'u-ts'ai'~nd~ r. Bu hat~ rat Shu-chai Lao-hsüeh ts'ung-t'an (I, lb-3a) ~n külliyat~n~n içinde kalm~~t~ r. Eser Sheng Jutsih taraf~ ndan Mo~ol devrinde toplanm~~t~ r. Burda Chin-pu
Shang-hal tab~ ndan istifade edilmi~tir. Gerekli aç~klamalarla birlikte a~a~~ da tercümesini veriyoruz:
"Ceddim Wu-yin 2 senesinin ilkbahar~n~n üçüncü ay~ nda Yünchung'dan 3 T'ien-shan'a 4 kadar gitti, Gobi'yi ba~tan ba~a geçti,
çölü a~t~~ ve hükümdar~n bulundu~u yere kadar gitti. Ertesi sene büyük bat~~ seferine ba~lan~ld~ . Yol Chin-shan üzerinden
gidiyordu. Yaz oldu~u için kar eriyor ve buz birikiyordu. Yol
açmak için buzu parçallyorlard~ . Çamlar ve ard~çlar gö~e uzan~yor; çiçek ve otlar vadileri dolduruyordu. Chin-shan'~n bat~Bu seyahatnamenin büyük bir k~sm~~ Bretschneider taraf~ ndan (Mediaeval
Researches, 1917, 1, 9-24) de ilk olarak tercüme edilmi~tir. Biz tercümemizde
epeyce eskimi~~olan Bretschneider'den bir çok noktalarda ayr~ lmak zorunda
kald~k ve onda noksan olan baz~~ yerleri de ilave ettik. Seyyah~ n külliyat~~ bundan
ba~ka bir çok k~ ymetli ~iirler de ihtiva eder. Bunlar~ n tercüme ve tetkiki laz~ md~r. i~itti~ime göre bu sevahatnamenin di~er bir tercümesini Prof. Haenisch
haz~ rlam~~t~ r. Shu-chai lao-hsüeh ts'ung-t'an ( 1, 1 b) bu hususta diyor ki "Ye-hlü
Wen-hsien-kung (yani Yeh-1ü Li), o~lu, devlet mü~aviri K'an- jan chü-shih (yani
Yeh-lü Ch'u-ts'ai ), torunu, ba~~vezir Shuang-ch'i, torununun oglu Liu-ch'i
(harp mü~aviri), hepsi dünyaca tan~ nm~~~100 bölümliik bir külliyat b~ rakt~ lar.
Liu-ch'i Yang-chou'dayken babas~~ da dahil olmak üzere ba~vezirlerin tercümei
halini müsvedde halinde yazd~ . Devlet mü~aviri (yani Yeh-lüch'u-ts'ai) devletimizin ( yani Mo~ol devleti) ba~lang~ c~ nda bat~ ya kar~~~yap~ lan sefere i~tirak
etti. 50-60 bin li seyahat yapt~ . 6 - 7 sene Türkistanda kald~. Bunun hat~rat~~
az tan~ nm~~~"Hsi-yo-lu„ (Bat~daki seyahat hakk~ ndaki rapor) da nakledilmi~tir.
Bunun için ondan k~ saca bahsedivorum.„ O halde ilk cümle bir ba~kas~~taraf ~ ndan
ilave edilmemi~se seyahatname kendisi taraf~ ndan yaz~ lmam~~t~ r.
Bu 1218 senesidir.
Kuzey ~anside bir kazad~r.
silsilesidir.
4 Hala bu ismi ta~~yan bir da~~
Altay da~lar~d~ r.
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s~nda bütün ~rmaklar bat~ ya, denize (ya Hazar d. veyahut da
Aral gölüdür) akarlar. Güneyin de Hui-ho'lar~n ° ~ehirleri bulunur. Pieh-shih-pa 7 denir. T'ang devrinde Han-hai s askeri garnizonu denen yerde rang'lardan kalma bir kitabe vard~r. Han-hai
~ehirden yüzlerce li uzakl~ktayd~~9. Içinde bütün ku~lar~n tüylerini
döktükleri bir kaya vard~ r. ~ehirden 200 li bat~ da Lun-t'ai bölgesi gelir i°. Burada da bir kitabe bulunur. ~ehrin 500 li güneyinde Han devrinde Kao-ch'ang " denen Ho-chou " ~ehri vard~ r.
I-chou'da 13 denir. Kao- ch'ang'~ n 3-4000 li bat~s~ nda T'ang devrinin Yü-t'ien 14 bölgesi say~ lan Wu-tuan ~ehri vard~r. Ordaki ~ rmaktan 15 siyah ve beyaz ye~im ta~~~i° ç~kar. Han-hai'~ n 1000 li ötesinde Pu-la " ~ehri bulunur. Pu-la güneyinde ise kuzey-güney isUygurlar.
Be~bal~ k oldu~u ~üphesizdir.
8 Han-hai umumiyetle Baykal gölile birle~tirilmi~tir. Rivayete göre ku~lar
burada tüylerini dökerlermi~. Çok eski olan bu rivayet hala burada devam
eder. Han-hai bölgesi herhalde Be~bal~ g~ n civar~ nda bulunuyordu.
9 Bir li 500 metreden azd~ r.
10 Lun-t'ai takriben Be~bal~
kla Elmal~~~ n ortas~ nda bulunur. Kr~l. A. Hermann, Historical Atlas, 49 D 2.
Kao-ch'ang d~ r bk. not. 12.
12 Be~bal~ kla Lun-t'ai in tam güneyinde halk~~ Türk olan T'ang zaman~ ndaki
bir m~ ntakad~ r. Kr~l. A. Herrmann, Atlas, 37, F 2.
13 Herhalde bugünkü kara Hoço civar~ ndaki Kao-ch'ang d~ r.
14 Wu-tuan eski Yü-tien yaz~ l~~~n~ n modern transkripsiyonudur. Hotanla ayn~ d~ r.
13 Eski Çin ananesine göre Hoangho Hotandan ç ~ k~ yordu. Nehir bir zaman
toprak alt~ nda akd~ ktan sonra Çinde tekrar meydana ç~ k~ yordu.
16 Hotanda çok ye~im ta~~~bulunur. Hemen hemen bütün Çin ye~imleri
ordan gelir. Yen-pei Tsa-chih ( Mo~ol devrinde Lu Yo-ien den iktibasen, cilt.
2, 6 a) bu hususta 15 inci notunda farkl~~ olarak, ~öyle diyor : «Hotan~ n ye~im
ta~~~nehri K'un-lun'dan ç~ kar. 1300 li bat~ ya Hotan~ n s~ n~ r~~ olan öküz-ba~~~da~~na
kadar akar. 3 kola ayr~ l~ r. Birinciye sar~~ ye~im ta~~~nehri denir. ~ehrin 30 li
do~usundad~ r. ~ehrin 30 li bat~ q~ nda bulunan ikinciye de ye~il ye~im ta~~~nehri;
Ye~il ye~im ta~~~ nehrinin 30 li bat~ s~ nda akan üçüncüye de Siyah ye~im ta~~~
nehri denir. Ayn~~ menbadan gelmelerine ra~men ye~im ta~~ n~ n rengi degi~ir.
Her sene 5 ve 6 inci aylarda sular kabar~ nca ye~im ta~~~da yüzerek gelir. Miktar~~ suyun miktar~ na ba~l~ d~ r. 8 inci ayda sular inince o aran~ r.' Bu bilgi Sung
devrindeki P'ing Chu-hui'nin Shih Yü-tien hsing-ch'eng-chi «Hotana bir elçinin
seyahati hakk~ nda rapor" dan al~ nm~~t~ r.
17 Bu, Elmal~ ga uzak olmayan Pulad ~ehriclir (bk. A. Hermann. Atlas, 49,
D 2)
6
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tikametinde 200 li, do~udan bat~ya da 1000 li uzunlu~u olan
Yin-shan vard~r. Bu da~~n tepesinde çevresi 70-80 li olan bir göl
bulunur. Bu gölün güneyindeki bütün arazi yabani elma ormanl~gidin A~açlar güne~~ ~~~~~n~n geçemiyece~i kadar koyu gölge
yaparlar. Yin-shandan gelince A-Ii-ma ~ehrine girilir. Bat~~halklar~~
yabani elma orman~na "a-li-ma 18„ derler. Varo~lar~~ a~açl~ klarla
doludur. Bundan dolay~~ böyle tesmiye edilmi~tir. Tabileri takriben
sekiz, dokuz ~ehir kadard~r. ~arap, armut ve mey va pek çoktur.
Çinde oldu~u gibi be~~cins hububat ekilir 19.
Bat~ya do~ru ~-li 2° denen büyük bir ~rmak gelir. Bat~~sahilinde
Bat~~Liaolar~n merkezi, Hu-sih-wu-lu-to adl~~2' ~ehir bulunur. Tabi
~ehirleri 10 dan fazlad~r. Birkaç 100 li daha bat~ da Ta-la-shih 22
~ehri bulunur. Güney bat~ya do~ru 400 li den fazla mesafedekiler
K'u-ch'an 23 pa_p'u 24, K'o-shan ve Pa-lan 25 ~ehirleridir. K'u-ch'an
* be~~taneden bir
da tatl~~ ve hafif mayho~~nardan çok yeti~ir. Üç
barda~~~dolduran usare ç~kar~l~r. Insan susay~ nca fevkalade bir
içimi olur. Pa-lan'~n s~n~rlar~~ Pa-lan 2° bahçeleriyle doludur. Bundan
dolay~~ böyle tesmiye edilmi~tir. Çiçekleri kays~n~nkinden biraz
daha aç~k renklidir. Yapraklar~~ ~eftalininki gibi, fakat biraz daha
küçük bir manzara arzeder. K~~~ n çiçek açarlar ve yaz ortas~nda
olgunla~~rlar. Pa-p'u'nun en büyük karpuzlar~~ 50 chin 27 a~~rl~~~ ndad~r. Bir e~ek ancak iki tane ta~~yabilir.
K'u-ch'an'~ n 500 li kuzey bat~s~ nda 10 tabi ~ehri bulunan
Hua-ta-la 28 vard~r. Bu bölgenin ~efi bir kaç memuru ve 100 den
fazla tüccar~~ öldürüp bütün mallar~n~~ ellerinden ald~. Bu bat~~
18

A-1i-ma, elma sözünün transkripsiyonudur. Elmal ~ kt~ r.

19 Bütün hububat cinsleri demektir.

20 Balka~~gölüne dökülen ~li nehridir.
Bat~~ Liao veya Karah~taylar~ n merkezi olan Balasagundur. bk. A.
Hermann, 49.
22 Talast~r.
23 Belki Hokent, bak. A. Herrmann, 58, B, C2.
24 Belli de~ildir.
25 K'o-shan Talas~ n güneyindeki Kasand~ r. Pa-lan Ferganadad~ r. Her ikisi
için bk. A. Herrmann, 49, C.
26 Bu nebat~ n ismi Çin le~ gatlar~nda yoktur. Bretschneidere (I, 20) göre
badem.
27 400 gram kadard~ r.
28 Herhalde Otrard~ r. (Bretschneider, I, 20.)
21
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seferi için bir sebep oldu 2'). Hua-ta-la'n~n 1000 den fazla li bat~s~ nda 1-Isün-sih-kan :" adl~~ büyük bir ~ehir vard~ r. Hsün- sih-kan
bat~~ halklar~ nea "serniz„ demektir. Çünkü arazi semiz ve bereketlidir. Bunun için böyle adlanm~~t~ r. Çok zengindirler. Alt~n ve
gümü~~paralar~~ deliksiz ve kenars~zd~ r. ~ehir hendekli, çe~meli,
dört kö~e havuzlu ve yuvarlak göllü bahçe ve ormanlarla çevrilmi~tir. Çiçekler, a~açlar o kadar mahsüldard~ r ki hakikaten
görülme~e lây~ kt~ r. At ba~~~kadar büyük kavunlar vard~ r. Hububattan dar~, k~ rm~z~~ yap~~kan pirinç ve soya fasulyesi yoktur. Yaz
ortas~ nda hiç ya~mur ya~maz; üzümden ~arap yap~l~ r. Dut a~ac~ n~~
tan~ rlar; fakat ipek ç~ karmazlar. Chü-shun kuma~~~giyerler :".
Beyaz elbiseler u~urlu, koyular ise matem elbisesi say~ld~~~ndan
daima beyaz giyinirler. Hsün-sih-kan'~ n 6-700 li bat~s~ nda P'u-hua 32
~ehri vard~ r. Arazisi daha bereketli ve ~ehirleri de biraz fazlad~ r.
So-ii-Van '~ n merkezidir. P'uHsün-sih-kan, Mo-su-lu-man
hua, K'u-ch'an, Hua-ta-la onun e~emenli~indedir. P'u-hua'n~ n
bat~ s~ nda, bat~ ya do~ru denize ( Aral g. veya Hazar denizidir )
akan büyük bir nehir vard~ r. Onun bat~s~ndaki Wu-li-chien
~ehridir 3'. Orada Sultan~ n annesi oturur. Bu yer P'u-hua'dan oldukça zengindir.
Büyük nehrin daha bat~s~ nda P'an ~ehri vard~ r. Ve onun bat~s~ ndada da Chuan ~ehri bulunur 3d. Buran~ n bat~s~ ndan do~rudan
do~ruya Kara Hint (Hei-s'e Yin-tu) " ~ehrine gidilir. Yaz~s~~ Budist
yaz~sile ayn~; fakat sesi ayr~~ olan bir yaz~lar~~ vard~ r, Budist resimleri çoktur. S~~~ r ve koyun kesmeyip yaln~z süt içerler. Yerli
29 Bu yönü kar~~ la : L. Rasony, Dünya tarihinde Türklük, 169.
30 Semerkantt~ r.
31 Hint budizmi tabirinee pamuk bezdir.
33 Buhara.
33 Müslüman.
34 Sultan (Bretsehneider, 1, 22).
35 Buhara bat~s~ ndaki nehir Amu- deryad~ r. ~ehir ise Urgenç olmal~~ (Bratschneider, I, 23).
36 Pan ~ehri belki Belhdir. Chuan ~ehri ise Kerduan olmal~~ (Bretschneider, I, 23).
37 Bu ~st~ lah bilinmiyor. Eser tesbit edilen ~ehirler daha bat~ ya getirilirse
hazar denizi sahillerine koymam~ z gerekir. Müellifin burdaki beyan~~ çok müphem
ve efsanevidir. Budizm hakk~ ndaki kayd~~ ise o zaman, o yerdeki bir memleketi
dekilde Afganistan veya Hint civar~ nda bulunan bir yeri kasdediyor.
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halk kar görmemi~tir. Senede iki defa bu~day hasad~~ yap~l~ r. Yaz
ortas~ nda kalay tencereyi kuma koyup böylece hemen eritirler.
At pisli~i dü~er dü~mez hemen kendili~inden pi~er 38. Ay, yaz
güne~i kadar kuvvetli parlar.
Ondan güneyde çok süratli akan ve buzla kardan daha souk
~ olan büyük bir nehir vard~ r. Güney denizine dökülür. Osaresi
~arap ve ~eker yap~m~ nda kullan~lan ~eker kam~~~~çoktur. Hindin
kuzey bat~s~ ndaki K'o-fu-cha 3° bölgesi binlerce li geni~li~inde,
hiç bir tepe bulunmayan bir ovad~r. Bunlar~n ~ ehirleri yoktur. Çok
koyun ve atlar~~ vard~ r. Baldan ~arap yaparlar. Burada günler
uzun ve geceler k~sad~ r. Bir koyun budu pi~irinceye kadar güne~~
tekrar ç~ kar. T'ang vakayinamelerinde Ku-ii- kan 40 memleketinin de
böyle oldu~u anlat~l~ r. Yaln~ z devlet isimleri uymaz. Fakat uzun
zamanlar boyunca isim de~i~mez mi?
Hsün-sih-kan Çinden birkaç 20.000 li kadar uzaktad~r. Hindistan da ondan hemen hemen o kadar uzaktad~ r. Ko-fu-cha da
Hindistandan bu kadar uzakt~ r. Hepsi birden hesaplan~rsa uzakl~klar~~ kim bilir kaç bin li dir ?
Semerkand hakk~ndaki ~iirden 41.
Testi aç~l~ rsa nefis ~arap al~ n~r,
A~~at~l~ rsa taze bal~ k tutulur.
Yukar~ da ad~~ geçen Yen-pei tsa-chih (2) Yeh-lü Ch'~l-ts'ai in seyahatnamesinden bu hususu ~ u cümlelerle iktibas ederek ~öyle anlat~ yor; «Pa-p'u
~ehrinin büyük kavunlar~~ 50 chin a~~ rl~~~ ndad~ r. Onun içinde bir tilki saklanabilir. Kuzey Hindistan yerlileri kar bilmezler. Senenin ikinci ay ~~ bu~day hasad~~
~i yere
zaman~d~ r. Yaz~ n kalaydan bir kab~~ kuma sokunca hemen erir. At pisli
dü~erse pi~er». O halde burdaki siyah Hintliler kuzey Hindistanda gösteriliyor.
Bizim metnimizde tilkiden bahsedilmez. « ~ki defa bu~day hasat edilir » yerine Yen-pei tsa-chih «~ kinci ayda hasad edilir" diyor. Ay kelimesi ~netnimizde
noksand~r. Kar~~ la~t~ rma için daha emin bir metnimiz yoktur.
39 Belki K~ pçakt~ r. Haber çok efsanevidir.
nidir. Bu kavim için
4° Baykal gölü yak ~ nlar~nda ya~ayan Kurikan kav~
ndaki
malumat mesela
~
geceler
hakk
~sa
bk. Chavannes, Documents, 87; K
Yü-chih t'ang 10, 11 b de de bulunur. Ve Kuzey Sibiryaya ait hakiki mü~ahedeler ihtiva eder. Eski kaynaklara istinaden Shu-chai lao-hsüeh ts'ung-t'an
(1-3 a) Yang-chi-la denen yerde güne~in batmad~~~ n~~ yaln~ z siyah ve kal ~ n
~~
bir bulutla örtüldü~ünü kaydeder. Bir koyun budunu pi~irinceye kadar güne
~inde
tekrar ç~k~ yormu~. Pao-ting'li, Liu Ching-chih oraya memuriyetle gitti
orda bizzat bunu görmü~tü. Müellif bu hususta diyor ki : "Buna nazaran güne~~
ve ay yere inmiyor; bilakis aç~ k olarak kuzey kutbunu dola~arak bu suretle
gece ve gündüzü meydana getirdi~i görülüyordu" Maalesef Yang-chi-la hakk~nda
fazla malumat~ m~z yoktur.
41 Shu-chai lao-hsüeh ts'ung-t'an (1,1 b) yukarda ismi geçen eserinde
38
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~arap yapan vergi vermez, 42
Tarlay~~ eken rüsf~m vermez
Harbe kar~~~dehliz ve çukurlar kaz~l~ r,
Sulara kar~~~büyük setler yap~l~ r.
Alt~ nc~~ ayda hiç ya~mur ya~maz,
Fakat k~~~ortas~ nda y~ld~ r~m dü~er.
Bahçe ve ormanlar sonsuzdur,
Nebat ve a~açlar say~s~zd~ r.
Eski bu~day yelle ü~ütülür,
Yeni mahsul as~l~~ havanla ezilir
ilkbahar aylar~ nda ciçekler açar,
K~~~müddetince tekrar ç~ karlar.
Her bahar eski kebise sistemi unutulur,
Ve yeni sene, yeni ay ile ba~lar 44.
Hun-hsin bambusundan olan kamç~lar~~ serttir 45,
Deliksiz paralar~~ dizmek zordur.
Yemek libre ile tart~ larak sat~l~ r,
Alt~ nla gümü~~birbirinden bu~day ile ayr~l~ r 46.
Sar~~ portakallar balla baharatlanarak pi~irilir,
Beyaz pastalara toz ~eker serpilir
Kurakl~~a kar~~~ ~ rmaklar su verir 47,
Ve elbiseleri olmay~ nca koyun, ekilir
m~ sralarla ba~l~ yarak ~öyle diyor. «Chan jan chü-shih (yani Yeh-lü Ch'u-ts'ai)
külliyat~ nda Ho-chung-fu hakk~ nda 10 ~iir vard~ r. Bat~~ Liao (yani Kara H
~ taylar)
lar~~ Hsün-sih-kan (Semerkand) Ho-chung-fu derler. Oras ~ n~~ ~ u sözlerle methediyor.» Diyor ve ~iir takip ediyor.
42 Çinde bu böyle idi.
43 Shu-chai Lao-hsüel~~ ts'ang-t'an a~a~~ daki ~erhi
yap~ yor : "Güneyde su
de~ irmeni kullan~ ld~~~~gibi Bat~~ memleketlerinin halk ~~ da yel de~
irmeni kullan ~ rlar. Havaneli as~ l~ d~ r.»
Metnimize ~unlar da W~ve edilmi~ tir: «Müelli'f bu hususta bizzat diyor ki:
Bat~~ memleketleri halklar~~ kebise ay~ n~~ hesapl~ yamazlar.»
43 Bu nebatlar bilinmedi~inden sat~ r~ n tercümesi emin de
~ildir.
46 SÖZ bak~ m~ ndan ayd~ n, fakat mana bak~ m~ ndan karanl~
kt~ r.
47 Yani sulamalar ~ rmak sularile yap~ l ~ r.
Metnimlz bu hususta : "Bir defa T'ang-hui-yao (T'ang, siilâlesinin nizamnameleri) nde ekilen koyunlar ~~ okudum ve inanmad~ m. Bununla do~ru oldu~unu
anlad~ m." Çok tan~ nm~~~olan bu husus T'ang devri edebiyat ~ ndan evvel de geçer.
bk. Benim, Lokalkulturen im alten China 1, 195-196.

