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ÖNSÖZ 

Eski çağlardan itibaren Orta Asya tarihinde önemli bir ilim ve kültür merkezi 

olan Kâşgar, yeni ve yakın çağlarda bu önemini kaybetmiştir. Kâşgar, bir zamanlar 

doğu – batı ticaret yolları üzerinde yer almış ve zaman zaman meydana gelen siyasî 

kargaşalara rağmen eski dünyanın önemli şehirlerinden biri olmuştu. Yeni ve yakın 

çağlarda ise Türkistan’ın bütünlüğünü kaybetmesi sonucu bölge dış istilâlara açık bir 

hale gelmiş ve batıda Rusya, doğuda da Çin genişleyerek bu bölgeyi ele geçirmişler, 

daha sonra bunlara güneyden gelen Büyük Britanya da eklenmişti. Bu araştırmada, 

Büyük Güç çekişmelerinin tohumlarının atılmış olduğu ve hatta bu çekişmelerin 

başladığı bir dönemde Kâşgar’ın siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ele 

alınmaya çalışılmıştır. 

Bu araştırmayı hazırlarken desteğini esirgemeyen hocam Prof. Dr. Ayşe 

Onat’a, bu sırada çeşitli fikirler veren Prof. Dr. Özkan İzgi ve Prof. Dr. Pulat 

Otkan’a, bölümleri okuyup karşılıklı tartışma yoluyla tezin işleniş tarzında yol 

gösteren Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Bilge Ercilasun ve Doç. Dr. 

Abdullah Gündoğdu’ya, ulaşılması güç kaynaklardan kütüphanesinde bulunanları 

ödünç vererek bu tezin ortaya çıkmasında büyük bir katkısı olan Prof. Dr. İsenbike 

Togan’a, ayrıca Arapça’dan yapılması gereken tercümelerde yardımcı olan Prof. Dr. 

Eşref Buharalı’ya teşekkür ederim. Rusça tercümelerde büyük yardımları dokunan 

kıymetli eşim Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun’a çalışmam devam ettiği süre 

boyunca bana göstermiş olduğu ilgi ve güven için de ayrıca minnet ve şükranlarımı 

sunarım.  
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KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR 

 

İpek Yolu üzerinde önemli bir merkez olan ve doğu – batı ticaretinde yer alan 

Kâşgar hakkında tarih boyunca en ayrıntılı bilgileri Çin kaynakları vermektedir. 

Kâşgar bölgesindeki halkların, tarih boyunca hem doğudaki Çin devletleriyle, hem 

kuzeydeki atlı göçebe devletlerle, hem de batıdaki yerleşik kültüre sahip devletlerle 

ilişki kurmuş oldukları görülür. Ancak, farklı coğrafya ve kültürlerle kurulmuş olan 

bu ilişki, kaynakların çeşitlenmesi açısından bir fayda sağlamamış, uzun bir süre Çin 

kaynakları bölge hakkında tek bilgi veren kaynaklar olmuşlardır.  

Orta Çağdan itibaren ise, bölge hakkında Arapça, Farsça ve Türkçe kaynaklar 

da görülmeye başlamıştır. Dolayısıyla, bu tarihten sonraki devirler için Çin 

kaynakları ile bir karşılaştırma yapma imkânı doğmaktadır. 16. yüzyıldan itibaren 

gelişen olaylar için ise, bölgede yazılmış olan yerli kaynaklar da bulunmaktadır. Bu 

sebeple çalışmamızda temel olarak Çince kaynaklar ile yerli kaynaklardan 

faydalanılmıştır. 

Çince kaynaklar arasında, en önemlilerinden biri Ta-ch’ing Li-ch’ao Shih-lu 

veya kısa adıyla Ch’ing Shih-lu (Ch’ing Hanedanının Gerçek Kayıtları) olarak 

bilinen hanedanlık kayıtlarıdır. Mançular, 1644’te Çin’i ele geçirip kendi 

hanedanlarını kurduktan sonra Ming hanedanı devrinde Ming Shih-lu şeklinde 

yapılmış olan uygulamayı örnek alarak bu kayıtları oluşturmuşlardır. Bu kayıtlar, 

hanedanın kurulmasından itibaren, bir hükümdarın ölümünden sonra arşiv 

belgelerini art arda dizmek suretiyle o hükümdarın döneminde gelişen her türlü 



olayın kronolojik olarak anlatımını içeren resmî bir külliyat meydana getirmektedir. 

Dolayısıyla, Ch’ing hanedanının siyasî olayları, düzenlemeleri, memur atamaları, 

uygulanacak politikaların saray nezdinde tartışılması ve diğer akla gelebilecek her 

türlü gelişmeler açısından Ch’ing Shih-lu en temel kaynağı oluşturmaktadır.  

Ch’ing Shih-lu her bir hükümdar döneminde ayrı ayrı oluşturulduğu için 

hükümdarların adını taşımaktadır. Meselâ, Kao-tsung lâkabını taşıyan Ch’ien-lung 

devrinde (1736-1795) gelişen olayların anlatımını içeren külliyat, Kao-tsung Ch’un 

Huang-ti Shih-lu adını taşımakta, kısaca Kao-tsung Shih-lu denmektedir. Ch’ing 

hanedanının 268 yıllık tarihindeki bütün olayları içeren bu kayıtlar, son derece 

büyük bir külliyat oluşturmaktadır. 1964 yılında, Tayvan’daki Hua-lien basımevi 

tarafından tıpkıbasımı yapılan bu külliyatı, Prof. Dr. Ahmet Rıza Bekin, Sinoloji 

Anabilim Dalında görev yaptığı sırada Türkiye’ye getirtmiştir. Bugün bu külliyatın 

Türkiye’deki tek nüshası, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Kütüphanesinde 

bulunmaktadır.  

Ch’ing Shih-lu, Çin tarihinin bilinen resmî hanedanlık kayıtlarından farklı bir 

özellik göstermekte olup, saraya sunulmuş olan raporların ve imparatorluk 

fermanlarının art arda sıralanmasıyla oluşturulmuştur. Dolayısıyla, resmî hanedanlık 

kayıtları olarak adlandırılan standart tarihlerden farklı bir türde düzenlenmiştir. Bu 

külliyatta, rapor ve fermanlar kronolojik bir şekilde sıralanmış olup, bir konu ayrımı 

yapılmamıştır. Bu sebeple, çalışmamızın belli ölçüde sınırlandırılmasında külliyatın 

bu durumu dikkate alınarak karar verilmiştir. Dolayısıyla, bu kayıtların, Çin’in 

Kâşgar’ı ele geçirip burada bir sistem kurmuş olduğu 1759 yılından itibaren 19. 

yüzyılın ilk yarısına kadar olan kısımları esas alınıp, taranmıştır. Bunlar esas olarak 
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üç imparator dönemine denk gelmektedir. İmparator Ch’i’en-lung dönemine denk 

gelen kısımlar Kao-tsung Shih-lu, imparator Chia-ch’ing dönemine (1796-1820) 

denk gelen kısımlar Jen-tsung Shih-lu, imparator Tao-kuang dönemine (1821-

1850) denk gelen kısımlar ise Hsüan-tsung Shih-lu olarak anılmaktadır. 

Çalışmamızda teşkilât tarihi, uygulanan politikalar ve bunların etkisi esas olduğu 

için, Ch’ing Shih-lu’da saraya sunulan, bölge hakkında bilgi veren ve politika üreten 

raporlarla bunlara verilen cevapları esas aldık. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu 

külliyat, Ch’ing hanedanının en temel kaynağını oluşturmaktadır. 

Ta-ch’ing Li-ch’ao Shih-lu ile aynı türde hazırlanmış olan bir diğer kaynak, 

Shih-erh Ch’ao Tung-hua-lu (Mançu İmparatorluğuna ait Vakayınamelerin 

Kılavuzu) adını taşımakta ve kısaca Tung-hua-lu olarak anılmaktadır. Bu kaynakta 

da, tıpkı Ch’ing Shih-lu’da olduğu gibi raporlar ve fermanlardan oluşan belgeler 

toplanarak tarih sırasına göre dizilmiştir. Ancak, Tung-hua-lu’nun farkı, bu 

belgelerin daha kısa bir şekilde özetlerinin verilmiş olmasıdır. Bu şekliyle, Ch’ing 

Shih-lu için bir tür kılavuz olma özelliğini taşır. Ancak, az da olsa Ch’ing Shih-lu’da 

bulunmayan bir takım belgelerin bu külliyatta olduğu görülür. Bu eserin, 1964 

yılında, Tayvan’daki Wen-hai basımevi tarafından tıpkıbasımı yapılmıştır. Ch’ing 

Shih-lu gibi, bu kaynağın da bugün Türkiye’deki tek nüshası, Dil ve Tarih – 

Coğrafya Fakültesi Kütüphanesinde bulunmaktadır.  

Diğer bir kaynak, Chia-ch’ing Ch’ung-hsiu I-t’ung-chih (Chia-ch’ing 

Devrinde Yeniden Düzenlenmiş Genel Kayıtlar) adlı eserdir. Bu kaynak, 1686-

1743 arasında yazılmış olan Ta-ch’ing I-t’ung-chih (Büyük Ch’ing’in Genel 

Kayıtları) adlı eserin 1811-1842 yılları arasında tekrar ele alınarak yazılmış halidir. 
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Eser, Ch’ing hanedanının yayıldığı toprakların genel olarak bir tanıtımını 

yapmaktadır. Bilindiği gibi, Ch’ing hanedanı 1759’da Kâşgar bölgesini ele 

geçirmekle en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Dolayısıyla, 19. yüzyılın ilk yarısında 

tekrar ele alınmış olan bu eser, kapsadığı alan bakımından önceki örneğinden çok 

daha geniştir. Ancak eser, Kâşgar’la ilgili olarak sadece buradaki idarî yapıyı 

vermektedir. Ch’ing hanedanının 18. yüzyılın ikinci yarısında Kâşgar’da kurmuş 

olduğu teşkilâtın 19. yüzyıl başlarında ne gibi değişiklikler olduğunu göstermesi 

açısından çalışmamızda faydalanılmıştır. 

Ch’ing devrinin kaynaklarından biri de kanunnamelerdir. Bu kanunnameler, 

kanunların değişmesi sonucu çeşitli zamanlarda yeniden ele alınarak yazılmıştır. 

Dolayısıyla her imparator döneminde bir veya birden çok kanunnamenin bulunduğu 

görülür. Bunlar, Ta-ch’ing Hui-tian (Büyük Ch’ing Kanunnamesi), Ta-ch’ing 

Hui-tian Tzu-li (Büyük Ch’ing Kanunnamesi: Yasalar), Ta-ch’ing Hui-tian 

Shih-li (Büyük Ch’ing Kanunnamesi: Örnekler), Ta-ch’ing Hui-tian T’u-shuo 

(Büyük Ch’ing Kanunnamesi: Resimli Açıklamalar) gibi adlarla anılmışlardır. 

Bütün bir devletin yasalarını düzenleyen bu kanunnamelerin Vasal İşler Dairesi ve 

Müslüman Bölgesi ile ilgili bölümleri konumuz açısından faydalıdır. Bunlardan, Ta-

ch’ing Hui-tian Shih-li’nin bir kısmına ulaşmak mümkün olmuşsa da diğerlerine 

doğrudan ulaşılamamıştır. Ancak Ta-ch’ing Hui-tian ve Ta-ch’ing Hui-tian Tzu-li’ye 

Çin ve Tayvan’da yapılmış araştırmalar vasıtasıyla ulaşma imkânı olmuş ve bu 

kanunnameler, araştırmacılar tarafından nakledildiği ölçüde kullanılabilmiştir. 

Ch’ing hanedanı zamanında, genel olarak Çin tarih yazıcılığı ve coğrafyacılığı 

çok gelişmiştir. Bu gelişme, bölgeler üzerine yazılan eserleri de olumlu bir şekilde 
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etkilemiş ve özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısında Doğu Türkistan’la ilgili bir takım 

eserler yazıldığı veya saray tarafından yazdırıldığı görülmüştür. Bunlardan biri Fu 

Heng tarafından 1756 yılında kaleme alınmaya başlanmış olan Ch’in-ting Huang-

yü Hsi-yü T’u-chih (Hükümdar Emriyle Yazılan İmparatorluğun Batı 

Bölgelerinin Haritalı Kayıtları) adlı eserdir. Bu eser kısa adıyla Hsi-yü T’u-chih 

olarak anılır. Eser çeşitli zamanlarda tekrar gözden geçirilmiş ve 1782 yılında Ying 

Lien tarafından tamamlanarak son şekli verilmiştir. Eser, harita, tablo, coğrafya, 

sınırlar, dağlar, nehirler, idarî sistem, savunma sistemi, askerî çiftlik sistemi, 

vergiler, para sistemi, eğitim sistemi, soylular, adetler, müzik, kıyafetler, ürünler, 

vasal ülkeler ve çeşitli kayıtlar adı verilen bölümlerden oluşmuştur. Eser, özellikle 

Ch’ing hanedanının kurmuş olduğu teşkilâtı en erken ve en açık olarak belirtmesi 

bakımından, ayrıca para sistemi gibi ekonomik veriler açısından önem taşımaktadır. 

Böylece, hanedanın bölgeyi ele geçirdikten hemen sonra kurmuş olduğu teşkilât 

yapısı ve bölgenin ekonomisi hakkında bir fikir sahibi olmak mümkündür. 

Çalışmamızda özellikle teşkilât yapısında bulunan bek’lerin dağılımı ve görevleri 

açısından faydalı olmuştur. Tayvan’daki Wen-hai basımevi tarafından tıpkıbasımı 

yapılmıştır. 1976’dan önce yapıldığı anlaşılan bu tıpkıbasımın, üzerinde ne zaman 

basıldığına dair tarih yoktur. Çalışmamızda, beş cilt halinde yapılmış olan Wen-hai 

tıpkıbasımını kullandık. 

Bölge hakkında yazılmış diğer bir Çin kaynağı ise Hui-chiang T’ung-chih 

(Müslüman Bölgesinin Genel Kayıtları) adlı eserdir. Bu eser 1802-1806 yılları 

arasında, Kâşgar Askerî Vali Yardımcılığı görevinde bulununan Ho Ning tarafından 

yazılmıştır. Eser, ilk kısımda 1755-1759 arasında gelişen olayları anlatmaktadır. 
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İkinci kısımdan yedinci kısma kadar ise Hami, Turfan hakkında bilgi ve burada 

Ch’ing hanedanına bölgenin ele geçirilmesinde yardımları dokunmuş olan şahısların 

biyografileri verilmektedir. Yedinci kısımdan on ikinci kısma kadar ise tek tek 

Tarım havzasındaki şehirler hakkında bilgiler verilmektedir. Hakkında bilgi verilen 

şehirler Kâşgar, Yeni Hisar, Yarkent, Hotan, Uç Turfan, Aksu, Kuça, Karaşar, 

Turfan ve Hami’dir. Her şehir, tarihî gelişim, sınırları, dağ ve nehirleri, yapılaşması, 

eski eserleri, idarî yapısı, mevzilenmiş askerler, askerî garnizonlar, vergiler, otlaklar, 

karakollar ve askerî posta istasyonları açısından incelenmiştir. Kâşgar şehri 

incelemesinde bazan bütün Tarım havzası ile ilgili genel konulara yer verilmiştir. 

Meselâ bölgenin genel olarak para sistemi Kâşgar başlığı altında incelenmiştir. Eser 

yazıldığı sırada, Ch’ing hanedanının bölgedeki hakimiyeti iyice yerleşmiş, sistem 

oturmuş, yeni şehirlerin kuruluşu tamamlanmış durumdaydı. Uzun süredir, siyasî 

açıdan bölgede bir zorlukla karşılaşılmıyordu. Bu sebeple, Hui-chiang T’ung-chih, 

oturmuş bir sistemin anlaşılması bakımından faydalı olmuştur. Özellikle, Kâşgar’ın 

yeni şehri ve malî durum hakkındaki bilgiler oldukça canlı bir şekilde tasvir 

edilmiştir.  

Diğer bir eser olan Hsin-chiang T’u-chih (Doğu Türkistan’ın Haritalı 

Kayıtları) daha geç bir tarihte yazılmıştır. Eseri yazan heyetin başında olan Wang 

Shu-nan, 1906’da Doğu Türkistan’da görev yapmaya başlayan bir memur olup 

1909-1912 yılları arasında bu kitabın kaleme alınmasını sağlamıştır. Ch’ing 

hanedanının son yıllarında yazılmış olması bakımından bölgedeki teşkilât yapısının 

son halini bu eserden öğrenmek mümkündür. Nitekim çalışmamızda idarî yapıyı 

incelerken, teşkilâtın ilk kurulduğu 18. yüzyılın ikinci yarısına ait Hsi-yü T’u-chih, 
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sistemin oturmuş olduğu 19. yüzyılın ilk yarısına ait Chia-ch’ing Ch’ung-hsiu I-

t’ung-chih ve hanedanın sonunda yazılmış olan Hsin-chiang T’u-chih adlı bu eserle 

bir karşılaştırma yapılması açısından faydalı olmuştur. Eserin, orijinaline 

ulaşılamamış, ancak teşkilât ile ilgili olan kısmı (978-997 ve 1003-1008. sayfalar) 

Ch’en Ch’ing-lung’un doktora çalışmasında neşredildiği için bu neşirden 

faydalanılmıştır.  

Diğer bir Çince kaynak Ch’ing Shih-kao (Ana Hatlarıyla Ch’ing Hanedanı 

Tarihi), 1928’de yazılmıştır. Bu eser, geleneksel Çin tarih yazıcılığının bir devamı 

olarak Çin Cumhuriyeti hükümeti tarafından yazdırılmıştır. Bilindiği gibi, Çin 

tarihinde her hanedan yıkıldıktan sonra, onu takip eden sülâle, geçmiş hanedanın 

tarihini yazıyor ve bu kaynaklarda kendi sülâlesinin hakimiyet kurduğu şartları da 

anlatarak bunu bir meşruiyet ispatı olarak kullanıyordu. Mançular da Çin’i ele 

geçirdikten sonra, 1645-1739 yılları arasında, Ming Shih adıyla bilinen Ming 

Hanedanı tarihini kaleme almışlardı. Ch’ing Shih-kao da aynı düşüncenin bir 

ürünüdür. Çin Cumhuriyeti hükümeti, 1928’de Pekin’i ele geçirince kendi 

meşruluğunu ispat için Chao Erh-hsün’ün editörlüğünde bu eseri yazdırmıştır. 

Ancak Çin’e tam hakim olamaması, ayrıca yeni ilim metodlarının da Çin’e olan 

etkisi sebebiyle bu eser, daha öncekiler gibi standart tarih olarak kabul edilmemiştir. 

Bugün ise, yeni ilim metodları artık kabul ediliyor olmasına rağmen, hâlâ Tayvan’da 

ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde ayrı ayrı Ch’ing Shih (Ch’ing Hanedanı Tarihi) 

yazımı devam etmektedir. Eserin, Doğu Türkistan’daki teşkilât yapısıyla ilgili olarak 

verdiği bilgilerden faydalanılmıştır.  
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Yerli kaynaklara gelince, bunların arasında, Mirza Muhammed Haydar Duğlat 

(1499-1551) tarafından yazılmış olan Tarih-i Reşidî, bölgenin hem siyasî, hem 

kültürel tarihi açısından önemlidir. Eserin yazarı, 1514’te Yarkent Hanlığı’nın 

kurucusu olan Sultan Said Han’ın hizmetine girmiş ve önemli bir pozisyona 

getirilmiştir. On dokuz yıl Said Han’a hizmet eden yazar, Hanlık için Tibet’te 

savaşlarda bulunmuş, ancak 1533’te Said Han’ın ölümü üzerne gelişen olaylar 

sebebiyle Hanlık topraklarını terketmek zorunda kalmıştır. Çağatay sülâlesinin ve 

hanlarının hatırasını korumak için yazdığını belirttiği Tarih-i Reşidî adlı eserini ise 

1541-1547 yılları arasında tamamlamıştır. Eser, 1347’de Tuğluk Timur’un han 

olmasından ve yazarın da mensup olduğu Duğlat boyunun etkisiyle bölgede gelişen 

olayların anlatımıyla başlamakta ve yazıldığı tarihe kadar genel olarak Türkistan ve 

Afganistan coğrafyasındaki tarihî gelişimden bahsetmektedir. Duğlat boyundan 

olması ve 1514’te Sultan Said Han’ın hizmetine girmesi sonucu bu tarihten itibaren 

bir ordu komutanı olarak yazarın elinde büyük güç bulunmuştur. Yazarın, Yarkent 

Hanlığının kuruluş aşamasındaki savaşlarda ve hanlığın topraklarının 

genişletilmesinde önemli rolü olmuştur. Bu sebeple, yazmış olduğu eser, hanlığın 

hangi siyasî ortamda kurulduğu, başlangıçtaki yapılanması ve buradaki halkın 16. 

yüzyıl başlarındaki durumunu tesbit etmek açısından önem taşımaktadır.  

Farsça olarak kaleme alınmış olan eser bugüne kadar iki kere İngilizce olarak 

neşredilmiştir. Tarih-i Reşidî’nin ilk neşri 1895 yılında yapılmıştır. Bu neşirde, 

Denison Ross, metni tercüme etmiş, N. Elias da bu tercümeye geniş bir giriş kısmı 

ekleyerek, burada yazarı, kitabı, Çağatay hanlarını ve dönemin Doğu Türkistan 

topraklarındaki siyasî durumu ayrınıtılı bir şekilde incelemiştir. N. Elias, ayrıca, 

 8 
 



Denison Ross’un tercüme etmiş olduğu metni de notlarla detaylı bir şekilde tarihî 

açıdan ele almıştır. Bu sebeple, Elias ve Ross’un çalışması bu eserin kıymetli bir 

neşridir. Ancak, olayların anlatımı sırasında yazarın aralara serpiştirmiş olduğu bazı 

beyitleri, Ross gereksiz görerek tercüme etmeden geçmiştir. Elias ve Ross’un neşri 

1898 ve 1972’de birer kere daha basılmıştır. Çalışmamızda, son baskı olan 1972 

baskısı kullanılmıştır. 

Eser ikinci olarak 1996 yılında W. M. Thackston tarafından neşredilmiştir. 

Harvard Üniversitesinin Orta Asya Kaynakları serisinin 38. yayını olarak çıkan bu 

neşirden önce 37. yayın olarak da eserin tıpkıbasımı yapılmıştır. Bir önceki neşir ile 

karşılaştırıldığında, esere tarihî açıdan fazla yaklaşılmadığı, eser hakkında çok kısa 

bir bilgi verilerek metni açıklayıcı notların da sınırlı olduğu görülür. Thackston, 

Ross’un atladığı yerleri geçmemiş, şiirleri de İngilizceye tercüme etmiş, böylece 

eserin bir bütün olarak tercümesini yapmıştır. Dolayısıyla Thackston’un çalışması, 

daha çok metnin tam tercümesini yapmaya yönelik bir eser olarak göze 

çarpmaktadır. 

Çalışmamızda Tarih-i Reşidî’nin her iki neşrini de kullanarak, bunları 

birbiriyle karşılaştırdık ve böylece İngilizceye olan tercümeden olabilecek kayıpları 

en aza indirme yolunu seçtik.  

Diğer önemli bir yerli kaynak, Tarih-i Reşidî’nin devamı olarak Şah Mahmud 

bin Mirza Fazıl Çuras tarafından kaleme alınmış olan Tarih adlı eserdir. Şah 

Mahmud Çuras, 17. yüzyılda yaşamış olup, 1672-1676 yılları arasında eserini 

kaleme almıştır. Eserin ilk kısmında Tarih-i Reşidî’nin bir özeti yapılmıştır. İkinci 

kısımda ise Tarih-i Reşidî’nin kaldığı yerden itibaren Şah Mahmud Çuras’ın kendi 
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eserini kaleme aldığı zamana kadarki olaylar anlatılmıştır. 17. yüzyılın ilk yarısında 

Çuras ailesi, Yarkent Hanlığında yüksek bir mevkide bulunmakta ve hanlığın 

Şibanlılarla olan savaşlarında önemli bir rol oynamaktaydı. Meselâ, yazarın babası 

Mirza Fazıl Çuras, Yarkent Hanı Abdullah Han’ın (1638-1668) Uç Beği idi. Eser 

yazıldığı sırada, hanlıkta hocaların etkisi iyice artmış, Cungarların güçlenişi ciddi bir 

tehdit haline gelmiş ve Çağatay sülâlesinden gelen Yarkent Hanlarının hakimiyeti 

çok zayıflamaya başlamıştı. Çok geçmeden, 1678’de Cungarların saldırısı sonucu 

bölgede Hocalar devri olarak adlandırılan dönem başlayacak ve Yarkent Hanları 

hakimiyetlerini kaybedeceklerdir. Dolayısıyla eser, Sultan Said Han’dan itibaren 

bölgede Çağatay sülâlesi hanlarından gelen hakimiyetin neredeyse tam bir tarihini 

vermektedir. Bunun yanında, Sultan Said Han’dan hemen sonra tahta çıkan 

Abdurreşid Han zamanında (1533-1563), hanlıkta Duğlat boyunun hakimiyetinin 

kırıldığı, yerel güçlerin etkisinin azaldığı ve merkezileşmenin başladığı görülür. 

Devlet teşkilâtının bu şekilde merkezileşmesi ve teşkilât yapısının daha sonraki 

devirlerde iyice oturması sonucu, Şah Mahmud Çuras’ın yazmış olduğu bu eserin 

teşkilât terimleri açısından zengin olduğu görülür. Bu sebeple, daha hanlığın kuruluş 

aşamasında yazılmış olan Tarih-i Reşidî’ye göre önemli bir fark göstermektedir. 

Tarih-i Reşidî yazıldığı zaman, hanlık henüz kurulmuş ve konar-göçer devlet 

teşkilatına özgü yapısını ağırlıklı olarak devam ettirmekteydi. Hanlığın sonradan 

yerleşik hayatın unsurlarından etkilenerek daha farklı bir yapıya doğru gittiğini 

Çuras’ın eserinden anlamaktayız. Dolayısıyla bu eser, Yarkent Hanlığının teşkilât 

tarihi açısından son derece faydalı olmuştur. Farsça yazılmış olan eser, 1976’da 

Akimuşkin tarafından Hronika adıyla Rusça olarak neşredilmiştir. Akimuşkin, bu 
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neşirde Şah Mahmud Çuras’ın hayatı, eseri ve faydalanmış olduğu nüsha hakkında 

ayrıntılı bir giriş yapmış, metni de ayrıca tarihî açıdan ele alarak ciddi bir şekilde 

notlandırmıştır. Bu notlamalarında, genel olarak Türkistan’ın yeni ve yakın çağ 

tarihiyle ilgili yapılmış olan Rusça araştırmalardan çok faydalanmış ve sık sık 

Yarkent Hanlığını bölgenin diğer hanlıklarıyla karşılaştırmıştır. Bu açıdan, 

çalışmamızda eserin kendisi kadar Akimuşkin’in notlamaları da faydalı olmuştur.  

Konuyla ilgili olarak yapılmış olan önemli araştırmalara bakıldığında Yarkent 

Hanlığı için Wei Liang-t’ao’ın yazdığı Ye-erh-ch’iang Han-kuo Shih-kang 

(Yarkent Hanlığının Kısa Tarihi) adlı eseri 1994 yılında basılmıştır. Eser, hanlığın 

siyasî ve teşkilât tarihini Çince kaynak ve Rusça araştırmalara dayanarak 

anlatmaktadır. Yarkent Hanlığını, bir bütünlük içerisinde incelemesi açısından 

faydalı olmuştur.  

Diğer bir araştırma, Saguçi Toru’nun 18 – 19 Shih-chi Hsin-chiang Shih-

hui Shih Yen-chiu (18. – 19. Yüzyıllarda Doğu Türkistan’ın Sosyal Tarihi) adlı 

eseridir. Eser, kendisinden sonra bir çok çalışma yapılmış olmasına rağmen, bu 

alandaki en önemli ve kapsamlı araştırma olma özelliğini korumaktadır. Eserde, 

Ch’ing hanedanının Kâşgar’ı ele geçirmesi, Hocaların iç kavgaları, hanedanın 

kurmuş olduğu teşkilât, ekonomik yapı, Kazakların ve Hokand Hanlığının Ch’ing 

Hanedanı ile ilişkileri, 1824-1828 yıllarındaki Cihangir Hoca isyanı ve bölgede 

İslâmiyet’in etkisi gibi konular üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır. Eserin 

özellikle, Ch’ing hanedanının kurmuş olduğu teşkilâtı araştıran bölümü, bu 

konudaki  kaynakları bir araya toplaması açısından faydalı olmuştur. Bu şekilde, 

Hsi-yü T’ung-wen-chih, Hui-chiang Chih ve Hsi-yü Wen-chien Lu gibi 
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ulaşamadığımız bazı kaynakların bölgedeki teşkilât hakkındaki bilgilerini öğrenme 

ve Hsi-yü T’u-chih’daki bilgileri bu yolla da teyit etme imkânımız olmuştur.  

Tayvan’da kaleme alınmış olan iki önemli araştırmadan biri Lin En-hsien’in 

Ch’ing-ch’ao tsai Hsin-chiang-te Han Hui Ko-li Cheng-tz’u (Ch’ing 

Hanedanının Doğu Türkistan’daki Müslümanlarla Çinlileri Ayırma Politikası) 

adlı eseridir. Hanedanın temel politikalarından biri olan ayrımcılık ve tecrit 

politikası ışığı altında bölgedeki idarî, askerî, ekonomik ve sosyal ayrımcılığı 

incelemiştir. Eser, imparatorluk boyunca uygulanan ayrımcılık ve tecrit 

politikalarının en açık olarak görüldüğü yerin Doğu Türkistan ve özellikle Tarım 

havzası olduğunu belgelerle kanıtlaması açısından önem taşımaktadır.  

Diğer bir araştırma, Luo Yün-chih tarafından kaleme alınmış olan Ch’ing 

Kao-tsung T’ung-chih Hsin-chiang Cheng-ts’e-te T’an-t’ao (Ch’ien-lung’un 

Doğu Türkistan Siyaseti) adlı eserdir. Birinci bölümde, Doğu Türkistan’ın Ch’ing 

hanedanı tarafından ele geçirilişi anlatıldıktan sonra sırasıyla hanedanın bölgeye 

yönelik askerî, sivil, ekonomik ve etnik politikaları üzerinde durulmakta ve en son 

olarak da bölgedeki karakol ve posta istasyonlarının dağılımı incelenmektedir.  

Ch’ing hanedanının bölgede kurmuş olduğu teşkilâtla ilgili diğer çalışmalara 

bakıldığında Tayvan’da Liu I-t’ang’ın Wei-wu-erh Yen-chiu (Uygur Araştırmaları) 

adlı eserindeki “Po-k’o Chih-tu Yen-chiu” (Beklik Sistemi Üzerine Araştırma) 

ismini taşıyan makalesi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde Miao P’u-Sheng’ın Po-k’o 

Chih-tu (Beklik Sistemi) adlı çalışması görülür. Bunlardan birincisi çok eski olup, 

içindeki bilgiler ayrıntılı değildir. İkincisi ise, bu konuda Çince olarak yapılmış en 
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son araştırmalardan biri olup, kaynakları ve kendisinden önce yapılmış olan 

çalışmaları bir araya toplaması bakımından önemli bir eserdir.  

Çin Halk Cumhuriyeti’nde kaleme alınan diğer bir çalışma Ch’ing 

hanedanının sınır politikalarıyla ilgilidir. Chao Yün-t’ian tarafından kaleme alınan 

bu çalışma, Ch’ing-tai chih-li pien-shui-te shu-niu –- Li-fan Yüan (Ch’ing Devri 

Sınır İdaresinin Anahtarı – Vasal İşler Dairesi) adını taşımaktadır. Bilindiği gibi 

Vasal İşler Dairesi, Ch’ing hanedanının sınır politikalarını ve komşularıyla 

ilişkilerini belirlemek ve düzene sokmak için kurulmuştu. Eser, imparatorluk için 

böylesine önemli bir birim olan Vasal İşler Dairesi hakkında derli toplu bilgiler 

vermektedir. Ayrıca, Vasal İşler Dairesi hakkındaki kaynakları ve çalışmaları 

toplamış olması açısından ciddi bir çalışmadır. Bu çalışma, hanedanın genel sınır 

siyasetindeki idarî yapıyı öğrenmek açısından faydalı olmuştur.  

Çince olarak kaleme alınmış olan bütün bu eserlere bakıldığında, bunların en 

önemli yönü, ulaşılamayan belgelerin bu eserlerde aynen alıntı yapılarak 

verilmesidir. Japon olan Saguçi Torunun eseri hariç olmak üzere Çinli ve Tayvanlı 

araştırıcıların, genellikle fazla yorum katmadan belgeleri art arda yığdıkları görülür. 

Şüphesiz, bu durum, Türkiye’den söz konusu belgelere ulaşma imkânının son derece 

sınırlı olduğu bir ortamda çok yararlı olmuştur. Saguçi Toru ise, Çinli araştırıcılara 

göre hem farklı bir açıdan bakma imkânına sahip olduğundan, hem de olayları daha 

geniş anlamda kavrayabilmesi açısından daha doyurucu bir çalışma ortaya 

koymuştur. Teşkilât tarihi ile ilgili olarak belirttiğimiz Liu I-t’ang’ın çalışması 

haricindeki bütün çalışmalar kendisinden sonra yapılmış olmasına rağmen, Saguçi 

Toru’nun eseri bu alanda önemini korumaktadır.  
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Batılılar tarafından yapılan araştırmalara gelince, bu konuda bölge üzerine 

odaklanmış bir araştırmadan ziyade daha genel araştırmalar bulunmaktadır. Bunların 

en önemlilerinden biri Morris Rossabi’nin China and Inner Asia: From 1368 to 

the Present Day adlı eseridir. Adından da anlaşılabileceği gibi, bu çalışma yeni ve 

yakın çağlarda Çin ile İç Asya ilişkisini incelemiştir. Eser, Mançulardan önce Doğu 

Türkistan, Moğolistan, Tibet ve Çin’in üzerinde durmakta, Mançuların buraları ele 

geçirişi ve buralara yönelik uygulamış olduğu politikalar hakkında genel bilgiler 

vermektedir. Eserin konusu 20. yüzyıldaki SSCB – Çin ilişkilerine kadar geliyorsa 

da, çalışmamız için önemli kısım baş tarafı olmuştur.  

Bunların dışında Ch’ing hanedanının uluslar arası ilişkileri hakkında Hosea 

Ballou Morse, The International Relations of the Chinese Empire adlı son derece 

önemli bir eser kaleme almıştır. Üç cilt halinde olan bu eser Ch’ing hanedanının 

bütün uluslar arası görüşmeleri, yapılan antlaşmaları ve çıkan anlaşmazlıkları 

hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. 

Ayrıca, 19. yüzyıla kadar bölgenin genel yapısı hakkında ayrıntılı bilgi veren 

ve birçok kaynaktan faydalanmış olan Henry Howorth’un History of the Mongols: 

From 9th to the 19th Century adlı eseri Türkistan bölgesinin genel tarihi 

bakımından ve zaman zaman Doğu Türkistan’ın durumunu Batı Türkistan’la 

karşılaştırmak açısından önemli olmuştur. 

Türkiye’de yapılmış olan çalışmalara baktığımızda, konumuz açısından 

önemli çalışmalardan birini İklil Kurban’ın Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkan 

Doğu Türkistan için Savaş adlı eseri oluşturmaktadır. Çalışmada, hocaların ortaya 

çıkışı, Türkistan bölgesinde yayılışı ve bu sıradaki siyasî durum hakkında derli toplu 
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bilgi verildikten sonra hocalar devrindeki siyasî tarih kronolojik olarak 

anlatılmaktadır. Eserde Cungarların yapısına ve hocalar devrindeki teşkilât ile sosyal 

yapıya fazla girilmemiş olmasına rağmen, Ch’ing hanedanı ele geçirmeden önce ve 

ele geçirişi srasındaki siyasî olaylar hakkındaki bilgiler açısından faydalı olmutur.  

Ülkemizde yapılmış diğer bir çalışma, Ch’en Ch’ing-lung’un, Çin ve Batı 

Kaynaklarına göre 1828 isyanlarından Yakup Bey’e Kadar Doğu Türkistan 

Tarihi adlı doktora çalışmasıdır. Ch’en Ch’ing-lung, çalışmasında siyasî tarih ve 

teşkilât tarihi hakkında bulmuş olduğu belgeleri tasnif ederek neşretme yoluna 

gitmiştir. Bunlar hakkında bir yorumda bulunmamıştır. Bu sebeple, 1828 – 1864 

arasındaki olaylarla ilgili bir takım belgeleri Türkçeye kazandırmış olması açısıdan 

önemlidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ulaşamadığımız bir kaynak olan Hsin-

chiang T’u-chih’nın ilgili kısımlarını Ch’en Ch’ing-lung’un  neşri sayesinde 

kullanabildik.  

Diğer yandan, Çince terim, unvan ve yer adlarının ciddi bir şekilde tercüme 

edilebilmesi, belgelerde geçen kişilerin tesbit edilebilmesi gibi işler için başvuru 

eserleri olarak A Dictionary of Official Titles in Imperial China, Tz’u Yüan, Chung-

kuo Ku-chin Ti-ming Ta Tz’u-tian, Chung-kuo Jen-ming Ta Tz’u-tian, Hanzuça – 

Uygurça Tarihî Atalgular Lugiti ve Hamit Atalay’ın hazırlamış olduğu İngilizce – 

Türkçe Sözlükten faydalanılmıştır.  

Çalışmamız teşkilât yapısının bir ölçüde karşılaştırılmasına da dayandığından 

Osmanlı Devleti’nin teşkilât yapısı için başvuru eserleri olarak Osmanlıca 

sözlüklerin yanında Mehmet Zeki Pakalın’ın Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 

Sözlüğü’nün de büyük ölçüde katkısı olmuştur.  
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GİRİŞ 

Kâşgar, eski çağlardan itibaren Orta Asya tarihinde önemli yer tutan ilim ve 

kültür merkezlerinden biri olmuştur. Özellikle Karahanlılar devrinde ve sonrasında 

şehir ve ticaret hayatı açısından daha da gelişen Kâşgar, kültürel açıdan önemli 

eserlerin ortaya çıkmasında öncü bir rol oynamıştır. Doğu – batı ticaret yolları 

üzerinde yer alan Kâşgar’ın önemi, zaman zaman meydana gelen siyasî kargaşalara 

rağmen 18. yüzyıldaki Ch’ing istilâsına kadar devam etmiştir.  

Tezin amacı, Kâşgar’ın Ch’ing hakimiyeti altında girdiği 1759 yılından 

itibaren başlayan yeni dönemde, buraya yönelik olarak uygulanan idarî, ekonomik, 

sosyal ve kültürel politikaların ışığı altında meydana gelen değişiklikleri araştırarak, 

o devre kadar olan öneminin bu süreç içinde nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır.  

Tezin amacına tam manasıyla uygun bir çalışma yapabilmek için sadece 

Ch’ing hanedanının Kâşgar’daki hakimiyetine ve bölgeye yönelik olarak uygulamış 

olduğu politikalara bakmak yetmeyecektir. Bunları incelemenin yanında bölgenin 

Ch’ing hakimiyetinden önceki durumu ayrıntılarıyla ortaya konmalıdır. Böylece, 

Ch’ing hakimiyet devresini Kâşgar’ın daha önceki yapısıyla kıyaslamak mümkün 

olabilecektir. Diğer yandan, Ch’ing hanedanı, kuruluşundan çok uzun bir süre sonra 

Kâşgar’ı ele geçirmiştir. Dolayısıyla, bölgeye hakim olduğu zaman hanedanın, 

oturmuş bir devlet yapısı ve gelenekleşmiş bir takım uygulamaları bulunmaktaydı. 

Bu yapı ve uygulamalardan da bahsedilmesi, hanedanın Kâşgar’daki uygulamalarına 

ışık tutması açısından ve hanedanın niteliğini göstermesi bakımından önem 

taşımaktadır. Bu sebeple, tezin işlenişinde zaman aralığı olarak 16. yüzyıldan 19. 
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yüzyıl başlarına kadar olan dönem seçilmiştir. Bu devir, bölgenin Ch’ing 

hakimiyetine girmesinden önceki ve sonraki dönemi kapsaması bakımından 

önemlidir. Diğer yandan, Ch’ing hanedanı, bölgeyi ele geçirdikten sonra 19. yüzyıl 

başlarına kadar olan devrede idarî teşkilâtını oturtmuş, ekonomik, sosyal ve kültürel 

politikalarını da saraya sunulan raporların ışığı altında büyük ölçüde belirlemiştir. 

Dolayısıyla, bu rapor ve tartışmalardan yola çıkarak doğrudan doğruya Ch’ing 

siyasetinin Kâşgar’daki etkisini tesbit etmek mümkün olacaktır.  

Çalışmada, bölge olarak Kâşgar şehri ve bölgesinin seçilme sebebi, burasının 

o devre kadar önemli bir ilim ve kültür merkezi olmasıdır. Dolayısıyla, o devre 

kadar Türk ve dünya tarihinde önemli bir yer tutmuş olan Kâşgar’daki değişiklikleri 

tespit etmek, burasının yakın çağda kültür merkezlerinden biri olmaktan neden ve 

nasıl uzaklaştığını ortaya koymak açısından önem taşımaktadır. Bu konudaki 

çalışmamızı yaparken Çin kaynaklarını ve bölgede yazılmış olan yerli kaynakları 

esas alarak bunları araştırma eserleriyle karşılaştırma yolunu seçtik.  

Araştırmada Kâşgar’ın Ch’ing işgalinden önceki yapısı ve Ch’ing hanedanının 

genel özellikleri verildikten sonra, Ch’ing hanedanının burada kurmuş olduğu idarî 

yapı ve buraya yönelik olarak uygulamış olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel 

politikalar araştırılarak bunların Kâşgar’a olan etkisi tesbit edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada, Kâşgar’ın bulunduğu bölge, mensup olduğu kültür dairesi ve 

hakimiyeti altında olduğu devletin içerisindeki yerini belirleyebilmek için teşkilât 

yapısında Osmanlı Devleti ve Türkistan Hanlıkları ile, politikalar açısından ise 

Ch’ing hanedanının diğer bölgelere yönelik olarak uygulamış olduğu siyasetlerle 
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çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştır. Dolayısıyla, çalışma aynı zamanda bir 

karşılaştırma özelliği de taşımaktadır.  

Birinci Bölümde, Ch’ing hakimiyetinden önce bölgedeki siyasî gelişmelerle, 

idarî ve sosyal yapı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu sebeple, Yarkent Hanlığı ve 

Hocalar devrindeki gelişmeler ayrı ayrı konu edildikten sonra Yarkent Hanlığı’nın 

bölgede kurmuş olduğu teşkilât ve bunun bölge üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

İkinci Bölümde, Kâşgar’ı ele geçirip yüz yıldan fazla bir süre idaresi altında 

bulunduran Ch’ing hanedanlığını kurmuş olan Mançuların siyasî, tarihî gelişimleri 

incelenmiştir. Ayrıca Kâşgar siyasetlerini imparatorluk içerisinde bir yere oturtmak 

için, bunların diğer bölgelerde uygulamış olduğu politikalar da ele alınmıştır.  

Üçüncü Bölümde ise, Ch’ing hanedanının Kâşgar’da kurmuş olduğu idarî 

teşkilât, ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar bir bütün olarak belgeler elverdiği 

ölçüde incelenmiş, hanedanın amacı ve bu siyasetin Kâşgar’a olan etkileri üzerinde 

durulmuştur. 

Yeni ve yakın çağlardaki gelişmelere geçmeden önce, Kâşgar’ın tarihî önemini 

anlamak için coğrafî konumu ve tarih boyunca Kâşgar’daki gelişmeler üzerinde 

kısaca durmak gerekmektedir. Kâşgar, Doğu Türkistan bölgesinin güneyindeki 

Tarım havzasında yer alan bir şehir olup, bu bölgenin önemli merkezlerinden biridir. 

Kâşgar’ın bu önemi, tarih boyunca, doğu – batı ilişkisini sağlayan İpek Yolu 

üzerindeki merkezlerden biri olmasından kaynaklanmaktadır. 1  İpek Yolu, Çin 

Seddini batıya doğru geçtikten sonra kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Kuzey yolu Wei-hsü, Karaşar, Kurla, Bugur, Kuça ve Aksu’dan sonra Kâşgar’a; 

                                                 
1 Eski çağlardan itibaren doğu – batı ticaretinin ana hattı olan İpek Yolu için bakınız: Doç. Dr. Ahmet 
Rıza Bekin, İpek Yolu, DTCF yayınları, Ankara, 1981. 
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güney yolu ise Miran, Çerçen, Hotan ve Yarkent’ten sonra yine Kâşgar’a 

ulaşmaktadır.2 Böylece Kâşgar, kuzey ve güney yollarının birleştiği, buradan batıya 

doğru devam ettiği ve dolayısıyla Tarım havzasının batıya doğru açılış noktasında 

bulunan bir yerdir. Kâşgar’ın bu önemi dolayısıyla araştırmacıların, zaman zaman 

bütün Tarım havzasını Kâşgarya3 veya Kâşgar bölgesi4 olarak da adlandırdıkları 

olmuştur. 

Kâşgar şehri, tarihte karşımıza en yaygın olarak Shu-lo, Ch’ia-sha, Şulig5 ve 

Ordu Kent adlarıyla çıkmaktadır. Resmî Çin hanedanlık kayıtlarında geçen Shu-lo 

kelimesinin anlamı bilinmemekte olup, Pelliot, bu kelimenin Kâşgar’ın 

Sanskritçeleşmiş isminin kısaltması olduğunu belirtmektedir. 6  Şulig kelimesi ise 

aynı sesin Tibetçe telâffuzu olmalıdır. Ch’ia-sha şeklindeki adlandırma ise Budist 

rahibi Hsüan-tsang’ın seyahatnamesinde ve daha sonra da ondan faydalanmış olan 

Çin resmî hanedanlık kayıtlarında görülmektedir.7

Kâşgar adı hakkında, Togan bu kelimenin Sakalar’ın dilinde Kaş hükümdarı 

manasında bir isim olabileceğini belirtmiştir.8 Pelliot ise, yapmış olduğu araştırmada 

                                                 
2 Denis Twitchett – Micheal Loewe (ed.), The Cambridge History of China, 1. Cilt, Taipei: Caves 
Books Limited, 1987, s. 406. 
3 William Montgomery McGovern, The Early Empires of Central Asia, Chapel Hill: The University 
of North Carolina Press, 1939, s. 110. 
4 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, çev. Dr. M. Reşat Uzmen, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1980, s. 
13. 
5 Hudûd al-‘Âlam: The Regions of the World, çeviren ve notlayan V. Minorsky, Londra, 1937, s. 280. 
6 Pelliot, Kâşgar adı üzerinde ayrıntılı bir etimolojik inceleme yapmıştır. Bu incelemesine göre, 
Kâşgar’ın Saskritçeleşmiş adının, Hsüan-tsang’ın eserinde geçen Shih-li-chi-li-to-ti olduğunu 
yazmaktadır (Paul Pelliot, Notes on Marco Polo, I. Cilt, Paris 1959, s. 197). 
7 Hsin I Ta T’ang Hsi-yü Chi, notlayıp açıklayanlar Ch’en Fei ve Fan P’ing, Taipei, 1998, s. 624; 
Hsin T’ang Shu, Pekin: Zhonghua Shuju, 1997, 221. Bölüm, s. 6233. Ancak 1908’de yazılan Hsin-
chiang Chien-chih Chih, Ch’ia-sha isminin Hsüan-tsang’dan önce Kuzey Wei hanedanı zamanında 
kullanılmaya başlandığını belirtmiştir. Bu konuda bakınız: Dr. Muhaddere N. Özerdim, “Çin 
Kaynaklarına Göre Çin Türkistanı’nın Şehirleri”, DTCF Dergisi, IX/1-2 (1951), s. 105; Hsü Po-lu, 
Hsin-chiang Chien-chih Chih, Taipei, 1965, 4. Bölüm, s. 1. 
8 Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, 3. baskı, İstanbul, 1981, s. 422. 
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Kâşgar kelimesinin ilk yazılı halini Çince kaynaklarda tespit etmiştir. Buna göre, 

Çinli seyyah Hui-ch’ao Hindistan yolu üzerinde 727 yılında Shu-lo’ya gelmiş ve bu 

şehir halkının kendi şehirlerine Chia-shih-ch’i-li dediklerini belirtmiştir. Pelliot, bu 

kelimenin aslını Kaşgiri şeklinde okuyarak, bunun Kâşgar kelimesinin ilk yazılı hali 

olduğunu ve o tarih itibarıyla en az yüz yıldır kullanılmış olması gerektiğini ileri 

sürmüştür. Bu durumda, Pelliot, 7. yüzyılda bu şehir için Kâşgar adının kullanıldığı 

fikrindedir. Anlam olarak ise Pelliot, bu kelimenin ikinci hecesi olan “gar” 

kelimesinin dağ anlamına geldiğini ifade etmekle birlikte, ilk hecenin ne ifade 

ettiğini bulamadığını belirtmiştir.9

Kâşgar’ın diğer bir adı olan ve hanların, hakanların oturduğu şehir manasına 

gelen Ordu Kent’in10 de bu şehrin ilk ismi olduğu ileri sürülmüştür.11 Kâşgarlı’daki 

rivayete göre eski Türk hakanı Afrasyab havasının iyiliğinden dolayı bu şehirde 

oturmuştu.12 Togan, Kâşgarlı’daki rivayetle birlikte diğer Türk (El-Birunî) ve İran 

(Firdevsî) rivayetlerinden yola çıkarak Kâşgar’ı eski Türk hükümdarları tarafından 

kurulmuş bir şehir olarak kabul etmektedir.13  

Kâşgar’ın Çin resmî hanedanlık tarihlerindeki ilk kaydı, Han Shu’da 

bulunmaktadır. Bu kayıtta Kâşgar, Doğu Türkistan’daki diğer yerleşim yerleri gibi 

bir şehir devleti niteliğinde görülmektedir. Bu tarihte, Çin kaynaklarında bölgeyle 

ilgili bilgilerin olması, Hunlarla Çinliler arasındaki hakimiyet kavgası sırasında, 

Çin’in Hunlara karşı bir mevzi elde etmek için bölgeyi araştırmasının bir sonucudur. 

                                                 
9 Paul Pelliot, Notes on Marco Polo, I. Cilt, s. 204-204. 
10 Divanü Lûgat-it-Türk, Besim Atalay Tercümesi, I. cilt, s. 124, 343. 
11 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 424. 
12 Divanü Lûgat-it-Türk, Besim Atalay Tercümesi, I. cilt, s. 343. 
13 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 422. 
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Çin, Hunların Doğu Türkistan’la bağlantısını kesmek ve kendisine müttefik bulmak 

için Chang Ch’ien’i iki kere bölgeye elçi olarak gönderir. Bu elçilik görevleri arzu 

edilen amaca ulaşmasa da Chang Ch’ien, Çin için daha önce meçhul olan bu bölge 

hakkında yüklü bir bilgiyle döner. Böylece bu ve daha sonraki bilgiler resmi Çin 

hanedanlık tarihlerindeki ilk bilgiler olarak görülür.14  

Bu bilgilere göre, Doğu Türkistan’da M.Ö. 119 yılına kadar rakipsiz bir Hun 

hakimiyeti vardır. Bu yıl, Çin’in Hunlara büyük bir darbe vurması sonucu, Hunların 

kuvveti ciddi bir şekilde sarsılmışsa da bölgedeki hakimiyetleri devam etmiştir. 

M.Ö. 101 yılında ise Çin’in Fergana seferi ve bu ülkeye karşı elde etmiş olduğu 

zafer sonucu, Doğu Türkistan’daki şehir devletleri Çin’e elçi göndererek “haraç”15 

vermeye başlamışlardır. Ancak, bu tarihten sonra bile bu şehir devletleri Hun 

elçilerine, Çin elçilerinden daha iyi muamele etmişlerdi. 16  Nitekim, M.Ö. 96 ile 

M.Ö. 85 yılları arasındaki bir tarihte, Hunlar, burayı idare etmek için Çin 

kaynaklarının T’ung-p’u Garnizon Komutanlığı olarak belirttiği bir komutanlık 

kurmuşlardı.17 Bu komutanlık, Karaşar, Wei-hsü ve Wei-li bölgeleri arasını merkez 

edinmişti. 18  T’ung-p’u Garnizon Komutanlığının, şehir devletlerinin kendi 

                                                 
14 Chang Ch’ien’in Orta Asya ile ilgili verdiği bilgiler için bakınız: Nuraniye Hidayet Ekrem, Çin 
Elçisi Chang Ch’ien’in Seyahatnamesine Göre Orta Asya’daki Etnik Gruplar, H. Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı basılmamış Doktora Tezi, Ankara 1999. 
15  Buradaki “haraç” ifadesi Çin kaynaklarının yabancı devletlerle olan ilişkilerinde kullanmış 
oldukları bir terimdir. Yabancı bir devletin Çin’le ticarî bir ilişki kurabilmesi için önce diplomatik 
ilişki kurması gerekiyordu. Bu diplomatik ilişkileri kurmak üzere Çin’e gönderilen heyetler, tarih 
boyunca Çin tarafından bağlılık bildirmek üzere “haraç” vermeye gelmiş heyetler olarak algılanmış 
ve tarihî kayıtlara bu şekilde geçimiştir. Bu konuda bakınız: Özkan İzgi, “XI. Yüzyıla Kadar Orta 
Asya Türk Devletleri’nin Çin’le Yaptığı Ticarî Münasebetler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 9 (1978), s. 87-106; İsenbike Togan Arıcanlı, “Moğollar 
Devrinde Çin’de Ticaret ve ‘Ortak’ Tüccarları”, Toplum ve Bilim, Sayı 24-25 (1984), s. 71-90. 
16 Yü Ying-shih, Trade and Expansion in Han China: A Study in the Structure of Sino-Babarian 
Economic Relations, Berkeley ve LA: University of California Press, 1967, s. 139-140. 
17 Han Shu, Pekin: Zhonghua Shuju, 1997, 96. Bölüm, s. 3872. 
18 Doç. Dr. Ayşe Onat, Han Sülâlesi Zamanında Ch’e-shih Bölgesindeki Hun-Çin Mücadeleleri, 
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krallarının hakimiyetlerine karışmayıp bölgedeki tarımdan faydalanma, vergi ve 

gerektiğinde asker toplama sorumluluğu bulunmaktaydı. Dolayısıyla, bölgede Hun 

nüfuzunun halâ Çin’den fazla olduğu görülmektedir. Bu denge, M.Ö. 53 yılında 

Hunların ikiye ayrılarak Güney Hunlarının Çin’e boyun eğmeleriyle Çin lehine 

değişmiş ve Han hanedanlığının bölgedeki hakimiyeti başlamıştı.19  

Han hanedanı, Doğu Türkistan’ı idare etmek için M.Ö. 60 veya M.Ö. 59’da 

Taşkurgan yakınlarındaki Çadir adlı yerde Batı Bölgeleri20 Askerî Valiliğini kurar. 

Bu görev, bir ölçüde Hunların T’ung-p’u Garnizon Komutanlığına benzemektedir. 

Bölgenin kralları yine kendi şehir devletlerinin başında olup, Çin’e haraç verirler, 

rehin gönderirler ve bölgedeki savaşlara asker göndererek katılırlar. Bunun yanında 

Askerî Valiliğin, şehir devletlerinin kendi aralarındaki anlaşmazlıklara da karıştığı 

ve bunları ortadan kaldırmaya çalıştığı görülür.21 Bu devrede verilen bilgilere göre 

Kâşgar, 1.510 aile, 18.647 kişinin yaşadığı bir yer olup 2.000 asker 

çıkarabilmektedir. 22  Han hanedanlığının kayıtlarında verilmiş olan bu rakamlara 

göre Kâşgar’da bir ailenin ortalama on iki kişiden oluştuğu ve yaklaşık her dokuz 

kişiden birinin asker olduğu söylenebilir. Bu durum, ilk yazılı bilgilerin elimize 

gelmeye başlamış olduğu dönemde, Kâşgar’ın büyük aile yapısına ve askerlikle pek 

uğraşmayan bir nüfusa sahip olduğunu düşündürmektedir.23  

                                                                                                                                          
Ankara: San Matbaası, 1978, s. 6.  
19 Yü Ying-shih, Trade and Expansion in Han China, s. 139-140. 
20 Çin kaynaklarında, Çin Seddinin batısında kalan bölgelere genel olarak Batı Bölgeleri denmektedir. 
Dar anlamda bu tabir, daha çok Doğu Türkistan’ı ifade etmektedir. Han hanedanlığı zamanı, Çin 
tarihinde bu tabirin ilk kullanılmaya başladığı devirdir (Doç. Dr. Ayşe Onat, Han Sülâlesi Zamanında 
Ch’e-shih Bölgesindeki Hun-Çin Mücadeleleri, s. 3). 
21 Yü Ying-shih, Trade and Expansion in Han China, s. 142.  
22 Han Shu, 96. Bölüm, s. 3898. 
23 Han Shu’nun Batı Bölgeleri olarak adlandırılan 96. bölümünde Wu-sunlar dışında toplam 49 şehir 
devletinin aile, kişi ve asker sayıları belirtilmiştir. Bu 49 şehir devleti arasında kişi sayısı bakımından 
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Birinci Han hanedanın yıkılması ve yerine Wang Mang rejiminin kurulması 

sonucu M.S. 1. yüzyılın ilk çeyreğinde şehir devletleri isyan ederek Çin idaresinden 

çıkmışlardır. M.S. 25 yılında Wang Mang rejimi de yıkılarak İkinci Han hanedanı 

kurulmuştur. Bu hanedan, yeniden Hunlarla mücadeleye girişmiş ve eskisi kadar 

güçlü olmayan Hunlar bir kere daha kuzey-güney şeklinde ayrılıp Güney Hunları 

M.S. 50 yılında Çin hakimiyetine gimiştir.24  

İkinci Han hanedanının Doğu Türkistan bölgesini hakimiyet altına alması ise 

daha uzun sürmüştür. Bu çabalar sırasında Çin, 80 ve 86 yıllarında Kâşgar’a 

saldırmış, ikinci saldırıda Kâşgar kralını öldürmüştür.25 Ancak, Han hanedanlığının 

bu hakimiyeti sık sık kesildiğinden sürekli olmamış ve her ilişki kesildiğinde Kuzey 

Hunları bölgede kendi siyasî ve ekonomik hakimiyetlerini kurmuşlardır.26  

Bu devrede, Kâşgar’ın 21.000 aileye sahip olduğu, 30.000’den fazla asker 

çıkarabilecek kadar büyüdüğü ve hatta Yarkent’i de hakimiyeti altına aldığı 

görülmektedir. Kaynaktaki bilgilere göre Kâşgar kralı, 127, 130 ve 133 yıllarında 

saraya elçi göndererek “haraç” vermiştir. Ancak Çin’in 170 yılında 30.000 kişiden 

fazla büyüklükte bir orduyu toplayarak Kâşgar’a hücum etmesi ve Kâşgar’a bağlı 

şehirlerden Chen-chung’u 40 günlük kuşatmaya rağmen düşürememesi Han 

hanedanının bölgedeki hakimiyetinin sağlam, sürekli ve kesin olmadığını 

                                                                                                                                          
yedinci sırada bulunan Kâşgar, en kalabalık aile yapısına sahip olarak görünmektedir. Diğer şehir 
devletlerindeki aileler ise, genellikle 5-11 kişilik aileler olup, hiç birinde ortalama rakam on ikinin 
üzerine çıkmamaktadır. Ortalama beş kişiden daha az kişiye sahip olan aileler ise sadece yedi şehirde 
görülmektedir. Bunun yanında Kâşgar, Ch’ü-li ile birlikte askerlikle en az uğraşan nüfusa sahip şehir 
devleti olarak da karşımıza çıkmaktadır. 
24 Yü Ying-shih, Trade and Expansion in Han China, s. 140. 
25 Hou Han Shu, Pekin: Zhonghua Shuju, 1997, 3. Bölüm, s. 141, 156. 
26 Yü Ying-shih, Trade and Expansion in Han China, s. 140-141. 
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göstermektedir.27 Diğer yandan, Kuşan İmparatoru Kanişka devrine ait para ve diğer 

arkeolojik buluntulara göre Kâşgar’ın M.S. 120 yıllarında bu imparatorluğun 

sınırları içinde olduğu da araştırmacılar tarafından belirtilmektedir.28

Dinî açıdan, 2. yüzyılda Tarım havzasında hızla yayılan Budizm’in Kâşgar’a 

da ulaşmış olduğu görülür.29 Bunu takip eden yüzyıllar içerisinde Tarım havzası, 

Budizmin hakim olduğu bir bölge haline gelmiş, hatta farklı şehirlerde bu dinin 

farklı mezhepleri geçerli olmuştur. Yarkent ve Hotan’da Mahayana mezhebi, Kâşgar 

ile Kuça’da ise Hinayana mezhebi hüküm sürmüştür.30  

435-440 yıllarında Kâşgar, diğer civar şehir devletleriyle birlikte Çin’deki Wei 

hanedanına “haraç” vermeye başlamıştır. 31  Bu sırada Kâşgar kralının Wei 

hükümdarına bir Budist elbisesi göndermiş olması 32  Budizmin Kâşgar’da iyice 

yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Ayrıca Çin kaynakları, bu dönemde Kâşgar 

ülkesinde on iki büyük şehirle bir çok da küçük yerleşim yerinin bulunduğunu ve 

2.000 askeri olduğunu belirtmektedir.33

6. yüzyıl olaylarını anlatan Çin kaynakları, Kâşgar hakkında biraz daha 

ayrıntılı bilgi vermeye başlamışlardır. Bu kaynaklardan, Kâşgar’da çıkan ürünler 

hakkında bilgi elde edilebilmektedir. Buna göre, Kâşgar’da çeltik, hububat, susam, 
                                                 
27 Hou Han Shu, 88. Bölüm, s. 2926-2927. 
28 Çin kaynaklarına bakıldığında Tarım havzasındaki halkların sadece Çin ile ilişki kurmuş olduğu 
gibi bir yanılgı içerisine düşülebilmektedir. Halbuki, arkeolojik buluntuları da göz önüne alarak bu 
bölgeyi değerlendirmiş olan Batılı araştırıcıların eserleri dikkate alındığında bölge halklarının, tarih 
boyunca hem doğudaki Çin devletleriyle, hem kuzeydeki atlı göçebe devletlerle, hem de batıdaki 
yerleşik kültüre sahip devletlerle ilişki kurmuş oldukları görülür (L. Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, çev. 
Sadrettin Karatay, Ankara: TDK Yayınları, 1986, s. 240.; David Christian, A History of Russia, 
Central Asia and Mongolia, Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 1998, 1. Cilt, s. 213).  
29 David Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, 1. Cilt, s. 216. 
30 L. Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, s. 240. 
31 Pei Shih, Pekin: Zhonghua Shuju, 1997, 97. Bölüm, s. 3205-3206. 
32 Wei Shu, Pekin: Zhonghua Shuju, 1997, 102. Bölüm, s. 2268. 
33 Wei Shu, 102. Bölüm, s. 2268.  
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buğday ve pamuk gibi tarım ürünlerinin yanısıra simli kumaş da üretilmekte olup, 

bronz, demir, kalay ve sarı zırnık34 gibi madenler çıkarılmaktadır. Kâşgar kralı, bu 

ürünlerin fazlasını her yıl Gök Türklere verir.35

Çin’deki Sui hanedanının sonlarına doğru gelindiğinde, Doğu Türkistan’daki 

şehirlerin halklarının Chang-yeh’ye kadar gelip Çin ile ticaret yaptıkları görülür. Bu 

devirde, Sui imparatoru Yang (605-617), muhtemelen hakimiyetini buralara 

ulaştırabilmek amacıyla, görevlilerden Pei Chü’ye bu işlerle uğraşmasını 

emretmiştir. Bunun üzerine, Chü, o ülkelerin geleneklerini ve coğrafyanın zor 

şartlarını anlatarak üç bölümden oluşan bir rapor yazdı ve imparatora sundu. Hsi-yü 

T’u-chi olarak adlandırılan bu rapora göre Tun-huang’dan Batı Denizine36  kadar 

doğu - batı yönünde her biri stratejik önemde toplam üç yol bulunmaktadır. Kâşgar 

da raporda orta yol olarak belirtilen yolun üstündedir. Yine bu rapora göre Bizans, 

Hindistan ve Pers ülkesine kadar uzanan bu üç yol üzerindeki ülkelerin kendi 

aralarındaki yollarla kuzey - güney yönünde bağlantıları da olup karşılıklı gidiş 

gelişleri çoktur.37 Dolayısıyla bu devirde, Asya’da işlek bir ticaret ağı oluştuğu ve 

Kâşgar’ın da bu ağ içinde yer aldığı görülmektedir. 

Çin’de 618 yılında T’ang hanedanının kurulmasıyla doğu ve orta Asya’da Gök 

Türklerle T’ang hanedanının çekişmesi başlamış ve sonraki on yıl içinde T’ang 

hanedanı Gök Türkleri geriletmiştir. Bu yeni güç dengesinin bir sonucu olarak 

                                                 
34 Sarı zırnık boya yapımında kullanılan bir madendir. 
35 Wei Shu, 102. Bölüm, s. 2268; Sui Shu, Pekin: Zhonghua Shuju, 1997, 83. Bölüm, s. 1852. 
36 Kaynakta Batı Denizi olarak belirtilen denize ulaşan üç yolun geçtiği yerler sayılmıştır. Bu yolların 
Batı Denizine ulaşmadan önceki son noktaları kuzey yolunda Bizans, orta yolda Pers ülkesi ve güney 
yolunda Kuzey Hindistan olarak belirtilmiştir. Buna göre Batı Denizi ifadesi ile hem Akdeniz, hem 
de Umman Denizi ve belki de Basra körfezi kastedilmiş olabilir. Muhtemelen Pei Chü, bu üç yoldan 
geçerek varılan denizin, tek ve büyük bir deniz olduğunu zannediyordu. 
37 Pei Shih, 38. Bölüm, s. 1388-1389. 
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Kâşgar, 632 yılında Hotan’la birlikte Çin himayesine girer. Özellikle 630 yılından 

sonra T’ang hanedanının, Batı Gök Türklerine karşı da üstünlük sağlamaya 

başlaması üzerine yaklaşık yirmi yıl içinde Doğu Türkistan bölgesinde yer alan 

diğer şehirler de birer birer Çin himayesine girer. 648’e gelindiğinde Çin, neredeyse 

bütün Tarım havzasına hakim olmuştur. Böylece 640 yılında Karahoca’da kurmuş 

olduğu An-hsi Askerî Valiliğini, 649 başlarında daha batıdaki Kuça’ya kaydırır. 

Ayrıca Tarım havzası ve Issık Göl civarındaki tâbi yerleri kontrol etmek için bu 

valiliğe bağlı olarak Kuça, Hotan ve Karaşar’la birlikte Kâşgar’dan oluşan dört 

garnizon kurar. Ancak bu şehirlerin yönetimi yine yerel hanedanlar tarafından 

yürütülmüştür.38

7. yüzyılın ilk yarısında Doğu Gök Türklerinin dağılması T’ang hanedanını 

biraz rahatlatmış gibi gözükse de, bu sefer Türkistan bölgesinin güneyinde Tibet, 

yeni bir güç olarak belirmiş ve bazı Batı Gök Türk boyları ile ittifak kurarak Tarım 

havzasında etkisini hissettirmeye başlamıştır. Böyle bir ortamda, 665 yılında Kâşgar 

kralı Tibetlilerle birleşerek Hotan’a saldırmış ve takip eden yıllarda Çin, Tarım 

havzasından çekilmek zorunda kalmıştır. Ancak, bu durum sarsılmaz bir Tibet 

hakimiyetine yol açmamış, çok kısa bir süre sonra 673-675 yılları arasında Kâşgar, 

Hotan ve Karaşar yeniden T’ang’a bağlılıklarını bildirmişlerdir. 679 yılında da Çin, 

hem Batı Gök Türklerini mağlup etmiş, hem de Tibetlileri Tarım havzasından 

çıkararak Kâşgar’ın da aralarında bulunduğu dört garnizonu tekrar kurmuştur. 39  

                                                 
38 Howard J. Wechsler, “T’ai-tsung (reign 626-49) the consolidator”, The Cambridge History of 
China, 3. Cilt, ed. Denis Twitchett, Taipei: Caves Books Limited, 1989, s. 227-228. 
39 Denis Twitchett - Howard J. Wechsler, “Kao-tsung (reign 649-83) and the empress Wu: the 
inheritor and the usurper”, The Cambridge History of China, 3. Cilt, ed. Denis Twitchett, Taipei: 
Caves Books Limited, 1989, s. 285-286. 
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Fakat, T’ang hanedanlığının da bölgedeki hakimiyetinin çok etkili olmadığı 

görülmektedir. Çünkü, bu yıl Doğu Gök Türklerinin Çin’e karşı isyan etmeye 

başladıkları yıldır ve üç yıl sonra da İkinci Gök Türk Kağanlığı kurulacaktır. Diğer 

yandan, bölgeden çıkarılmış olmalarına rağmen Tibetlilerin gücü ve etkisi hala 

devam etmektedir. Bu sebeple, Çin kaynaklarında 691 yılında Çin’in Tibet’i büyük 

bir bozguna uğratarak Kuça, Hotan, Kâşgar ve Tokmak’ı geri aldığından 

bahsedilir.40 Dolayısıyla, Tarım havzasının 7. yüzyılda Türk, Tibet ve Çin güçleri 

arasında sürekli bir çekişme alanı olduğu söylenebilir.  

T’ang devrini (618-907) anlatan Çin kaynaklarında kültürel açıdan, Kâşgar 

hakkında bir takım bilgiler bulmak mümkündür. Bu bilgilere göre, 7. yüzyıl sonu 8. 

yüzyıl başlarındaki bir evlilik olayı sebebiyle Kâşgar, Kuça, Buhara ve 

Semerkant’tan, Çin’in o zamanki başkenti Ch’ang-an’a heyetler gelmiş ve bunların 

çaldığı müzikler başkent sokaklarına yayılmıştı.41 Bu kayıttan, Çin’in, o dönemde 

Türkistan’ın özellikle müziği hakkında doğrudan doğruya bilgi sahibi olduğu 

anlaşılmaktadır. Aynı kaynağın verdiği bilgilere göre, Kâşgar müziğini çalan 

kişilerin, ipekli veya pamuklu baş örtüleri, beyaz renkte ipekli veya pamuklu 

pantolonları bulunmaktaydı. Ayrıca yakaları da alacalıydı. Kâşgar dansında iki kişi 

bulunur; bunlar da beyaz ceket ile deriden kırmızı renkte ayakkabı giyerler ve yine 

deriden kırmızı renkte kemer takarlardı. Kıyafetlerinin yen kısımları ise alacalı idi. 

Kâşgar müziğini çalmak için harp, saz, kaval, zurna, davul ve benzeri aletler 

kullanılırdı.42

                                                 
40 Chiu T’ang Shu, , Pekin: Zhonghua Shuju, 1997, 6. Bölüm, s. 123. 
41 Chiu T’ang Shu, 29. Bölüm, s. 1069. 
42 Chiu T’ang Shu, 29. Bölüm, s. 1071. Kaynakta sayılan on çeşit müzik aletinden üçü telli sazlar, 

 27 
 



İslâmiyetin doğuşuyla birlikte batı Asya’da yeni bir güç olarak ortaya çıkmış 

olan Arapların, 8. yüzyıla gelindiğinde Türkistan’da etkilerini hissettirmeye 

başladıkları ve böylece Türk, Tibet, Çin çekişmesine bir gücün daha katıldığı 

görülür. 705’ten itibaren Kuteybe komutasındaki Arap orduları Maveraünnehir’de 

Arap hakimiyetini sağlamışlar ve 713’ten sonra da Seyhun’un doğusuna 

geçmişlerdir. Bir çok vilayete, hatta Fergana’ya bile Arap valileri tayin edilmiştir. 

Ancak bu valiler, sadece birer askerî kumandan ve vergi tahsildarı durumunda idiler. 

Yerli hanedanlar da bu valilerle beraber varlıklarını korumuşlar ve muhtmelen sivil 

idareyi de ellerinde tutmuşlardı. 43  Arap kaynakları, Kuteybe’nin 714/715’te 

Kâşgar’a kadar ilerleyip burayı ele geçirdiğini de söylerler.44 Ancak, Kuteybe’nin 

Seyhun’un doğusuna valiler tayin edip buralarda bir dereceye kadar idareyi tesis 

etmesine ve hatta Çin’e elçi göndermiş olmasına rağmen Kâşgar seferi hakkındaki 

bilgilerin doğru olmadığı araştırıcılarca tespit edilmiştir.45 Kuteybe’nin ölümünden 

                                                                                                                                          
üçü nefesli sazlar dördü de vurmalı çalgılar olarak görülmektedir. Bu aletlerin her birinin tam olarak 
neye karşılık geldiğini bulmak güçtür. Ancak Bahaeddin Ögel’in Türk Kültür Tarihine Giriş adlı 
kitabında yayımlanmış olan Uygur resim ve minyatürlerinin bu konuda biraz fikir verebileceği 
düşünülebilir. Telli sazlardan biri, 23 teli olan bir çeşit harptır (Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine 
Giriş, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1991, 9. Cilt, s. 379). Diğer telli sazlar ise, dört ve beş telli sazlar 
olarak belirtilmiştir. Nefesli sazlar, yanlamasına çalınan flüt, düz olarak çalınan kaval ve zurnadır. 
Vurmalı çalgılardan da dört tane sayılmış olup, bunlar büyüklü, küçüklü çeşitli davullar olmalıdır 
(Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, 9. Cilt, s. 365). Muhtemelen aralarında def gibi olanları 
da bulunmaktadır. 
43  V. V. Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, çev. Hakkı Dursun Yıldız, Ankara: TTK 
Yayınları, 1980, s. 201; H.A.R. Gibb, The Arab Conquests in Central Asia, NY: AMS Press, 1970, s. 
49. 
44 Bu Arapça kaynaklardan Tarih et-Taberî, Kuteybe’nin Kâşgar’a girip çok esir aldığından ve hatta 
buradan da Çin’e akın yaptığından bahsetmiştir (4. Cilt, s. 29-31). Bunun dışında İbnü’l-esir (el-
Kamil, 4. Cilt, s. 289), en-Nücumü’z-Zahire (1. Cilt, s. 234), el-Muntazam (6. Cilt, s. 269; 7. Cilt, s. 
12) da Kâşgar’ın Kuteybe tarafından fethinden bahsederler. El-Bidaye ve’n-Nihaye de Kuteybe’nin 
Kâşgar’ı aldıktan sonra Çin hükümdarına elçi göndererek onu tehdit ettiğini söylemektedir (9. Cilt, s. 
140). 
45 H.A.R. Gibb, The Arab Conquests in Central Asia, s. 52-53; W. Samolin, East Turkistan to the 
Twelfth Century, The Hague: Mouton & Co., 1964, s. 65. Bu araştırıcılardan Gibb, söz konusu 
tarihten yaklaşık iki yüz yıl sonra yazılmış olan Taberî’den önce hiç bir Arap kaynağında bu bilginin 
bulunmadığını, Kuteybe’nin 715’te Merv’den harekete geçtiği ve aynı yıl Fergana’da öldüğü göz 
önünde tutulduğunda, Kâşgar’a gidip dönmesi için aradaki zamanın yetersiz olduğunu ve Çin 
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sonra Arap hakimiyeti Seyhun’un batısına çekilmiş ve Arapların fethettikleri bölge 

tekrar Fergana melikinin eline geçmiştir.46  

716’da Gök Türk Kapgan Kağan’ın ölümü ile Türgişler, Su-lu Kağan 

önderliğinde İli vadisinde kendi kağanlıklarını kurmuşlardı. Bu tarihten sonra, 

Türgişler bölgede etkilerini göstermişler ve Arapları gerileterek Seyhun’un batısında 

onlarla savaşmışlardır.47 Ancak bölgedeki Çin etkisi de artmaya başlamış ve T’ang 

hanedanı, 728’de Kâşgar ve Hotan krallarına Çince unvanlar vererek buradaki 

nüfuzunu göstermiştir.48  

738 yılında, Türkistan’ın batısında Arap kumandanı olarak Nasr b. Seyyar’ın 

ortaya çıkışıyla yeniden Arap ilerlemesi başlamıştır. 49  735’te ise Bilge Kağan’ın 

ölümüyle İkinci Göktürk Kağanlığının gerilemeye başladığı ve kuzey bozkırlarının 

karışık bir duruma girdiği görülmektedir. Yine bu sıralar, Tibetliler güneyden 

bölgeye girmişlerse de, T’ang hanedanının generallerinden Kao Hsien-chih, 747’de 

onlara karşı bir zafer kazanarak onları geriletir. Ancak bu arada Araplar ilerlemişler 

ve yine T’ang’la karşı karşıya gelmişlerdir. 751 yılında iki gücün karşılaşması 

sırasında Kao Hsien-chih’nın ordusunda bulunan Karluklar isyan edince Araplar, bu 

çarpışmayı kazanarak T’ang hanedanının bölgedeki etkisine büyük bir darbe 

vurmuşlardır. Bir yıl sonra da An-lu-shan isyanının ortaya çıkması T’ang hanedanını 

iyice zor durumda bırakmış ve bu isyan ancak, Uygurların yardımıyla 

                                                                                                                                          
kaynaklarının Fergana’daki Arap etkisini kaydetmiş olmalarına rağmen Kâşgar’a bir saldırıdan 
bahsetmediğini belirtmektedir. 
46 V. V. Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s. 201-202. 
47 İbrahim Kafesoğlu, “Asya Türk Devletleri”, Türk Dünyası El Kitabı Birinci Cilt Coğrafya - Tarih, 
2. Baskı, Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1992, s. 151; H.A.R. Gibb, The Arab 
Conquests in Central Asia, s. 62-63. 
48 Chiu T’ang Shu, 198. Bölüm, s. 5305; René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 123. 
49 H.A.R. Gibb, The Arab Conquests in Central Asia, s. 89. 
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bastırılabilmiştir. Fakat bu sefer de T’ang hanedanının üzerinde yeni Uygur 

hanlığının etkisi hissedilmeye başlamıştır. 50  Bu savaşı kazanmış olan Arap 

devletinde ise, savaştan bir yıl önce Emeviler yıkılmıştı. Yerlerine geçen Abbasiler, 

o sıralar yönetimlerini kurma aşamasındaydılar. Dolayısıyla bu tarihten sonra 

onların da bölgede siyasî nüfuzu görülmeyecektir.  

Böylece 8. yüzyılın ikinci yarısı ile 9. yüzyılın ilk yarısında, Doğu Türkistan 

Türklerle Tibetliler arasındaki çekişmelere sahne olmuştur. 766’da Karluklar, 

Kâşgar’ı ele geçirmiş ve bir süre buraya hakim olmuşlardır.51 Bu devirde Kâşgar’ın 

Türklerle Tibetliler arasında zaman zaman el değiştirdiği Arap kaynaklarındaki 

farklı ifadelerden anlaşılabilir.52

9. yüzyılın ortalarında bölgeyi etkileyecek iki büyük değişiklik olur. 

Bunlardan biri 840’ta Orhun Uygur Kağanlığının, diğeri de 842 de Tibet devletinin 

yıkılmasıdır. Bu durum bir yandan bölgeye geniş çaplı bir Uygur göçüne, diğer 

yandan bölgedeki Tibet nüfuzunun yok olmasına sebep olmuştur. Orhun 

bölgesindeki Uygur Kağanlığının yıkılması, göç kadar önemli bir olaya daha sebep 

                                                 
50 W. Samolin, East Turkistan to the Twelfth Century, s. 66-69. 
51 W. Samolin, East Turkistan to the Twelfth Century, s. 69. Ancak Zeki Velidi Togan, 766’da 
Karlukların hakimiyetlerini Yedisu taraflarında kurduklarını, Kâşgar ve Karaşar taraflarının ise yine 
her vakit Hakanlıların ve bunların Türgiş ve Tokuz Oğuz kollarının elinde kaldığını belirtmekte ve 
Hakanlı adı ile bölgedeki Karahanlı varlığını VIII. yüzyıla çekmektedir (Zeki Velidi Togan, Umumi 
Türk Tarihine Giriş, s. 58). Barthold ise, X. yüzyılın ilk yarısındaki Kâşgar dihkanı Togan Tegin’in 
bile Karahanlılar sülalesi ile bir irtibatının bulunup bulunmadığının belli olmadığını söylemektedir (V. 
V. Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s. 275). Faruk Sümer de Yağmaların 840’tan sonra 
Kâşgar’a gelmiş olduklarını belirtmektedir (Prof. Dr. Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, Ankara: 
TTK Yayınları, 1994, s. 74). Ancak başka bir yerde de Sümer, Kâşgarlı Mahmut’un Afrasiyab’ın bu 
şehirde oturduğu rivayetinden yola çıkarak Karahanlı hanedanının bu şehir ile eski ve yakın 
münasebetine dikkat çekmiştir (Prof. Dr. Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 81). 
52 Gerdizi, 1040’ta yazmış olduğu Zeynülahbar’ın 264-265. sayfalarında Kâşgar için “eskiden burası 
Tibetlilere aitti” derken (Ramazan Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, 
Ankara: TTK Yayınları, 2001, s. 78); 10. Yüzyılda yazılmış olan Hudûdü’l-‘âlem, Kâşgar hakkında, 
“daha önceleri Kâşgar’ın hakimleri Karluk veya Yağmalardandı” şeklinde bilgi vermektedir (Hudûd 
al-‘Âlam: The Regions of the World, s. 96). 
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olmuştur. Bu olay, Türk hakimiyet merkezinin batıya kaymasıdır. Bu durum, 

Kâşgar’ı da bir güç merkezi haline getirecek ve daha sonra Kâşgar başkent olarak da 

ortaya çıkacaktır.  

840’tan sonra, Doğu Türkistan bölgesinde Karahanlılar kurulmuş ve bölgeyi 

hakimiyeti altına almıştır.53 Karahanlılar’ın tespit edilebilen ilk hükümdarı Bilge Kül 

Kadır Han Samanîlerle mücadele etmiştir. Onun iki oğlundan biri olan Kadır Han 

Oğulçak, Samanîler Taraz şehrini zaptedince (893), merkezini Kâşgar’a naklederek 

Samanî hakimiyeti altındaki bölgelere akınlara başlamıştır. 54  Bu tarihten itibaren 

Kâşgar merkezli bir hakimiyet kurmuş olan Karahanlıların, daha sonra 10. yüzyılda 

da Samanîlerle ilgili hadiselere karıştıkları görülmektedir.55  

Karahanlılar devrinde, bölgedeki önemli değişikliklerden biri halkın 

Müslümanlaşmasıdır. 922 yılında Samanîlerin içindeki hakimiyet mücadelesine 

karışan Kâşgar dihkânı Togan Tegin’in o tarihte İslâmiyeti kabul edip etmediği 

konusunda bir kayıt yoktur. 56  Ancak daha sonra Satuk Buğra’nın İslâmiyete 

geçişinin hikâyesi Arap kaynaklarında anlatılmaktadır. Cemal Karşî’nin, yerli bir 

                                                 
53 Karahanlıların Türk olduğu hakkında bir ihtilaf bulunmamakla beraber, hangi boydan oldukları 
tartışmalıdır. Togan, onları Hakanlılar olarak Gök Türk hanedanına dayandırmaktadır. Pritsak, 
Samolin ve Erdoğan Merçil ise Karahanlı hanedan ailesinin Karluklardan olduğunu savunmaktadır 
(Samolin, East Turkistan to the Twelfth Century, s. 76-77; Merçil, “Karahanlılar”, Türk Dünyası El 
Kitabı Birinci Cilt Coğrafya - Tarih, 2. Baskı, Ankara: TKAE Yayınları, 1992, s. 240). Barthold da, 
kesinleştirememekle beraber Karluk fikrini daha kabul edilir bulmaktadır (V. V. Barthold, Orta Asya 
Türk Tarihi Hakkında Dersler, s. 98-103). Reşat Genç ve Faruk Sümer’e göre, bu hanlığı Yağmalar 
kurmuştur (Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, s. 36; 
Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 72). Karahanlıların kurucularının Uygur olduğunu 
görüşünde olanlar da J. Deguignes, J. H. Klaproth, J. P. Abel Remusat, Ch. W. Fraehn, J. Reinnaud, 
H. Wambery, W. Radloff, J. Maquart, Bahaeddin Ögel ve Özkan İzgi’dir. Bu konudaki tartışmalar 
için bakınız: Nuraniye Hidayet, Çin Kaynaklarına Göre Karahanlılar (840-1231), H. Ü. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1992, s. 25. 
54 Omelyan Pritsak, “Kara-hanlılar”, İslâm Ansiklopedisi, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi, 
1993, s. 253; Prof. Dr. Erdoğan Merçil, Müslüman – Türk Devletleri Tarihi, Ankara: Türk Tarih 
Kurumu, 1997, s. 19. 
55 İbnü’l-esir, el-Kamil, 7. Cilt, s. 8; V. V. Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s. 259-260. 
56 Reşit Rahmeti Arat, “Kâşgar”, İslam Ansiklopedisi, Ankara: MEB Yayınevi, 1993, s. 407. 
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kaynaktan naklettiği bilgilere göre Oğulçak Kadır Han’ın yeğeni olan Satuk Buğra, 

küçük yaşta Müslüman olmuş ve bunu amcasından gizlemiştir. Bunun ardından 

gelişen olaylar kaynakta şöyle hikâye edilmiştir: Satuk Buğra, 25 yaşına geldiğinde 

sığınacak bir kale bulmak amacıyla ava çıkıyormuş gibi yanına 50 kişiyi alarak yola 

çıktı ve Tabgaç Balık kalesini ele geçirip oraya sığındı. Bütün durumunu amcasına 

bildirdi ve üç ay burada kaldı. Amcasıyla karşılaşmaya karar verince yanında 

Kâşgar’ın süvarilerinden 300 kişi toplandı. Fergana gazilerinden de yanına adamlar 

geldi. 1.000 kişiyi tamamladılar. Önce, Atbaşı’nı fethettiler. Sonra, 3.000 süvari 

oldular. Kâşgar’a hücum ederek İslâm namına fethettiler.57 Bu şekilde hikâye edilen 

olaylar sonucunda Karahanlıların başına Müslüman bir hükümdarın geçmiş ve 

böylece bölgenin Müslümanlaşması hızlanmıştır. 

Satuk’un oğlu Musa, Karahanlıların doğu kağanı olan Arslan Han’ı mağlup 

ederek sülâlenin bu kolunu ortadan kaldırmış ve bütün Karahanlı Devletini 

İslâmlaştırmıştır. 960 yılında Karahanlı hakimiyeti altındaki topraklarda yaşayan 

200.000 çadırlık Türk halkı da Müslümanlığı kabul etmiştir. 58  971’de de, Doğu 

Türkistan bölgesine giden Çin elçilik heyeti Hotan ile Kâşgar arasında savaş olduğu 

haberini getirmiş, bu haberden otuz yıl sonra Hotan da, Kâşgar’ın Müslüman 

Türklerinin eline geçmiştir.59

Karahanlı hakimiyeti sırasında başkent sıfatıyla bir siyasî merkez olan Kâşgar, 

gittikçe bir ilim ve kültür merkezi haline de gelecektir. Türk tarihinde ve 

edebiyatında önemli bir yer tutan 11. ve 12. yüzyıllardaki eserlere bakarak buranın 

                                                 
57 Ramazan Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 210. 
58 Prof. Dr. Erdoğan Merçil, Müslüman – Türk Devletleri Tarihi, s. 19-20. 
59 Hudûd al-‘Âlam: The Regions of the World, s. 234. 
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ilim ve kültür merkezi olma vasfı anlaşılabilir. Türkçenin ilk sözlüğü olarak bilinen 

Divanü’l-Lûgati’t-Türk’ün yazarı Kâşgarlı Mahmud bu şehirden yetişmiştir. 

Kutadgu Bilig’in yazarı Balasagunlu Yusuf Has Hacip de, Balasagun’da bilgi ve 

erdeminin bir işe yaramadığını düşünüp Kâşgar’a giderek eserini tamamlamış ve 

dönemin hükümdarına sunmuştu.60 Dönemin diğer bir önemli eseri olan Atabetü’l-

Hakayık’ın sonunda ise, bu eserin Kâşgar dilinde yazılmış olduğu belirtilmektedir.61 

Dolayısıyla, bu devirde Kâşgar’da konuşulan şivenin Türkler arasında edebî dil 

olarak yaygınlaştığı da anlaşılmaktadır.62

Siyasî bakımdan, 11. yüzyılda Selçuklular, Karahanlıların da zayıflamasıyla 

bölgede etkisini hissettirecektir. 1088/1089 yılında Selçuklu Sultanı Melikşah, 

Kâşgar hakimi olan Doğu Karahanlı hükümdarı el-Hasan bin Süleyman’a bir elçi 

göndererek adına hutbe okutup para bastırmasını emretmiş, uymazsa üzerine 

yürüyeceğini belirtmiştir. Hasan da bunu kabul ederek Melikşah’ın huzuruna çıkmış 

ve sultan ona hediyeler vererek memleketine geri yollamıştır.63 Bu şekilde Kâşgar, 

Selçukluların en doğu ucunu teşkil etmiştir.64  

                                                 
60 Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, “İlk Müslüman Türk Devletlerinde Dil ve Edebiyat”, Türkler, 
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 5. cilt, s. 765. 
61 Prof. Dr. Halil İbrahim Şener, “Karahanlılarda Dil ve Edebiyat”, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye 
Yayınları, 2002, 5. cilt, s. 790; Prof. Dr. Esin Kahya - Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, “İlk 
Müslüman Türk Devletlerinde Bilim”, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 5. cilt, s. 592. 
62  Kâşgar’da konuşulan Türkçe hakkında bakınız: Konuralp Ercilasun, “Karahanlılar Devrinde 
Kaşgar”, Kafalı Armağanı, Ankara: Akçağ Yayınları, 2002, s. 139. 
63 İbnü’l-esir, el-Kamil, 8. Cilt, s. 458; Prof. Dr. Erdoğan Merçil, Müslüman – Türk Devletleri Tarihi, 
s. 58-59; Doç. Dr. Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, s. 55-56. 
64 Bir Arap kaynağı olan Siyer Alem en-Nübela’da Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hakim olduğu 
ülkeler şöyle sıralanır: Selçuklu Sultanı Alparslan’ın oğlu Melikşah, Maveraünnehri, Hayta ülkesini 
(Akhun), Babülebvab’ı, Biladürrum’u, Cezire’yi, Şam’ın pek çok yerini, Irak’ı, Horasan’ı ve başka 
yerleri ele geçirdi ve boylamasına Kâşgar’dan Kudüs’e kadar, enlemesine İstanbul’un etrafından 
Hazar ülkesine ve Hint nehrine kadar olan bölgelere hakim oldu (19. Cilt, s. 55). Ufak tefek farklarla 
bu bilgi birçok Arap kaynağında yer almaktadır, ancak her birinde Kâşgar en uç noktalardan biri 
olarak özellikle belirtilmiştir (En-Nücumü’z-Zahire, 5. Cilt, s. 135; el-İbar fi Haber men Gaber, 3. 
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Karahanlı ve sonra da Selçuklu hakimiyetleri sonucunda, Arap kaynakları 

artık Kâşgar’ı “Türk ülkesinin ortasında”65 veya “Türkistan’ın başkenti”66 olarak da 

tanımlamaya başlamışlardır.  

Selçukluların gerilemesi ve daha sonra iç karışıklığa düşmesi sonucu burada 

zayıf bir Karahanlı hakimiyeti devam etmiştir. 12. Yüzyıla gelindiğinde, bu sefer 

Çin’de kurmuş oldukları devletleri 1124’te yıkılan Kıtaylar, batıda kendilerine yeni 

yurt aramaya başlamışlardır. Ancak Doğu Karahanlı Hanı Ahmed Han, 1128’de 

onları Kâşgar yakınlarında tam bir hezimete uğratarak batıya ilerlemelerini bir 

müddet için durdurmuştur.67 Diğer yandan batıda Selçuklu Sultanı Sancar, birliği 

sağlamıştı. 1130’da Kâşgar hanını da kendisine bağlayınca Melikşah devrinde 

olduğu gibi bütün Müslüman Asya tekrar bir hükümdarın idaresi altına girmiş 

oldu.68 Ancak bu durum çok uzun sürmemiş, Kıtayların kurmuş olduğu Kara Kıtay 

devleti 1137’de Batı Karahanlılardan Mahmud Han’ı, 1141’de de Katvan Savaşı ile 

Sultan Sancar’ı mağlup etmeyi başarmıştır.69

Bu tarihten sonra Karahanlı hükümdarları, Küçlük 70  devrine kadar Kara 

Kıtaylara tâbi olmuşlardır. Küçlük ise, 1210/1211 yılında Kara Kıtaylar tarafından 

hapsedilmiş olan Kâşgar Hanının oğlunu kurtarmış ve Kâşgar’a göndermiş, fakat 

                                                                                                                                          
Cilt, s. 311; Vefayet el-Ayan, 5. Cilt, s. 284; Tabakatü’ş-şafi el Kübra, 4. Cilt, s. 317; Şezaratü’z-
zeheb, 2. Cilt, s. 376). 
65 Mu’cemü’l-büldan, 4. Cilt, s. 430. 
66 İbn-i Said el-Magribi, El-Coğrafya, s. 74. 
67 Prof. Dr. Erdoğan Merçil, Müslüman – Türk Devletleri Tarihi, s. 25-26; V. V. Barthold, Moğol 
İstilâsına Kadar Türkistan, s. 345; R. R. Arat, “Kâşgar”, İslam Ansiklopedisi, s. 408; Omelyan Pritsak, 
“Kara-hanlılar”, İslâm Ansiklopedisi, s. 261. 
68 V. V. Barthold, Moğol İstilâsına Kadar Türkistan, s. 343. 
69 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 168. 
70 Küçlük, Nayman hükümdarlarından Tayang’ın oğludur. Naymanlar, 13. yüzyılın başında Cengiz 
Han tarafından mağlup edilmiş, hükümdarları Tayang ölmüş ve Küçlük de batıya kaçmıştı (René 
Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 208-211). 
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şehzade şehre girmeden önce âsî emirler tarafından öldürülmüştür.71 Böylece Doğu 

Karahanlı ailesinin son mümessili de ortadan kalkmış oluyordu. Bunun üzerine 

Küçlük üç yıl boyunca, şehri adamlarına yağmalatmış ve ortaya çıkan kıtlık, 

Kâşgarlıları, onun hakimiyetini kabul etmeye zorlamıştı.72

Kâşgar halkı Küçlük hakimiyetinde oldukça sıkıntı çekti. Önce Hıristiyan olan 

Küçlük, Kara Kıtaylardan olan bir kız ile evlenince Budizmi kabul etti ve 

Müslümanların açıkça ibadet etmelerini yasakladı. Hatta onları Hıristiyanlıkla 

Budizmden birini kabule zorladığı gibi, Kara Kıtay biçimi elbise giymeye de mecbur 

tuttu. 1219’da ise Cengiz’in kumandanlarından Cebe, Kâşgar’ı ele geçirdi ve bir 

emirname çıkararak Müslümanlara serbestçe ibadet etme hakkı tanıdı. Halk, 

kendilerini zulümden kurtaran Moğolları iyi karşıladı ve evlerinde kalmakta olan 

Küçlük’ün askerlerini öldürdü. Moğol askerleri halktan yalnız Küçlük hakkında 

bilgi istedi ve mallarına dokunmadı. Cuveyni’ye bu bilgileri veren Kâşgarlılar, 

Moğolların gelişini Allah’ın bir lütfu sayıyorlardı.73  

Moğol imparatorluğu ile neredeyse bütün Asya birleşmiş, ilk savaş yılları 

geçtikten sonra yollarda kervan güvenliğinin de sağlanmasıyla kesintisiz bir Asya 

ticaret ağı oluşmuştu. Bu durum, Cengiz’in ölümünden ve dört ayrı hanlığın 

teşekkülünden sonra da büyük ölçüde devam etmiştir. Dört hanlığın oluşması 

sırasında Kâşgar, Türkistan’ın diğer bölgeleri gibi Çağatay hanlığının payına 

düşmüştü. Ancak, Cengiz yasası şehir hayatını küçümsediğinden imparatorluk 

sınırları içindeki bütün şehirler, vergileri doğrudan doğruya merkez Karakurum’a 
                                                 
71 V. V. Barthold, Moğol İstilâsına Kadar Türkistan, s. 390. 
72 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 230. 
73  R. R. Arat, “Kâşgar”, İslam Ansiklopedisi, s. 408; V. V. Barthold, Moğol İstilâsına Kadar 
Türkistan, s. 427. 
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gönderilmek üzere Moğol olmayanların idaresinde bırakılmıştı. Bu şehir 

idarecilerinden biri Cengiz Han’a teslim olmuş bulunan Müslüman Uygurlardan 

Yalavaç’ın oğlu Mesut Yalavaç’tı. Kâşgar’la birlikte, Buhara, Semerkand, Ürgenç, 

Hotan ve diğer bir kısım şehirler de onun sorumluluğuna verilmişti.74 Hanlıkların 

gittikçe merkeze daha az bağlı kalması sonucunda, diğer hanlıkların topraklarında 

kalan şehirlerin idareleri, yavaş yavaş o hanlıkların eline geçmeye başlamıştı. Ancak 

bunların aksine Çağatay’ın katı bir şekilde yasayı uygulaması, bir tek bu hanlıkta 

şehirlerin merkeze bağlı kalmaya devam etmesine yol açmıştır. Bu görev, bundan 

sonra da Yalavaç nesli tarafından devam ettirilmiştir.  

Çağatay Hanlığı sırasında zaman zaman siyasî gelişmelere bağlı olarak Kâşgar 

bölgesi ile Maveraünnehir bölgesi birbirinden kopmuştur. Bunlardan biri 1267’de 

Kaydu’nun, Kubilay’a karşı Çağatay Hanı Barak’la anlaşarak Büyük Kağan sıfatıyla 

İli ve Kâşgar bölgesine doğrudan hakim olmasıdır. Bir diğer kopma da, 1333-1334 

yıllarında Çağatay Hanlığında çıkan bir isyan sonucu Tarmaşirin Han’a karşı  

hanedanın diğer bir üyesi olan Cenkçi’nin Han ilân edilerek İli vadisinde saltanat 

sürmeye başlamasıdır. Bu durum, hanlığı güçsüz bırakmış ve hanlığı oluşturan bir 

takım boyların yerel olarak güçlenmeleri sonucunu doğurmuştur. Böylece, Kâşgar’ın 

da içinde bulunduğu bölgede Moğol kabilelerinden Duğlatlar güçlenmeye 

başlamıştır. Bunların 14. yüzyılın ortalarındaki liderlerinden biri olan ve Kâşgar’da 

bulunan Emir Tulık, Müslüman olmuştu. Duğlatlar, hanlığın bu kısmında Tuğluk 

Timur’u Han olarak desteklemişler ve o da bir süre sonra Müslüman olmuştu. 75  

                                                 
74 Bahaeddin Ögel, Sino-Turcica: Çingiz Han ve Çin’deki Hanedanının Türk Müşavirleri, Taipei, 
1964, s. 202-217. 
75 Bölgede 10. yüzyılda başlamış olan Müslümanlaşma sürecinin, başka dinlerin de varlığını devam 
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Böylece Hanlığın doğusundaki ve batısındaki Moğollar arasında din farkı da ortadan 

kalkmış oluyordu. Tuğluk Timur, batıya yürüyerek 1360’ta hanlığı bir kere daha 

birleştirmiştir.76  

Tuğluk Timur, merkezi olan İli vadisine döndükten sonra, Maveraünnehir’de 

Barlasların beği olan Aksak Timur güçlenerek batıda iktidarı ele geçirmiştir. Doğuda 

da benzer bir süreçle Duğlat beyi Kamereddin, Tuğluk Timur’un bütün oğullarını 

öldürerek iktidara hakim olmuş, ancak Hızır Hoca adlı bir şehzade kaçmayı 

başarmıştı. Kamereddin’le aralıklı süren savaşlar sonucu 1390’da Aksak Timur, 

doğuya da hakim olmuştur. Bu tarihte, Kamereddin’in ardından Duğlat beyi olan 

Emir Hudaydad ise Tuğluk Timur’un oğlu Hızır Hoca’yı çağırarak tahta oturtmuştu. 

Hızır Hoca, Aksak Timur’la barış yapmış ve kızını onunla evlendirmişti. Bu sırada, 

Duğlat beyleri, bölgede hâlâ büyük bir güce sahip olup, isimleri fermanlarda hanla 

yan yana geçmekteydi. 77  Hızır Hoca’nın ölümünden sonra ise, Aksak Timur, 

1399’da bölgeye yine bir ordu göndermiş ve bu ordu Kâşgar’a da girmişti.78  

15. yüzyılın başlarından itibaren, diğer bir gelişme, Nakşibendi tarikatının 

önde gelenlerinin Türkistan bölgesinde etkilerini hissetirmeye başlamalarıdır. Bu 

kişiler, “hoca” olarak anılmış, bulundukları yerlerde hem siyasî otorite, hem de halk 

tarafından kendilerine saygı gösterilmiş olup, gittikçe artan bir şekilde bölgedeki 

siyasî gelişmelere damgalarını vurmuşlardır. 

                                                                                                                                          
ettirmesine rağmen, bölgede hakim din olduğu bu gelişen olaylardan anlaşılmaktadır. Müslümanlık, 
ilerleyen yüzyıllarda bölgede tek din vasfına da gelecektir.  
76 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 319-331. 
77 Duğlatların nüfuzunun 16. yüzyıl ortalarına kadar devam ettiği takip eden olaylardan görülecektir 
(İsenbike Togan-Arıcanlı, “Moğollar ve Timurlular Devrinde Doğu Türkistan”, Doğu Türkistan’ın 
Sesi, Sayı: 20, Cilt: 5, Kış 1988-1989, s. 20). 
78 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 396-400. 
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Diğer yandan, Timur’dan sonra halefleri ile doğu Çağatay Hanları arasındaki 

çekişme devam edecektir. Nihayet, Babur’un dayı oğlu olan Said Han, 4.700 kişilik 

bir kuvvet ile Artuş üzerinden Kâşgar’a doğru ilerleyecek ve 1514’te Kâşgar’la 

birlikte Yarkent ve Hotan şehirlerini de ele geçirerek Yarkent (Saidiye) Hanlığını 

kuracaktır.79 Yarkent Hanlığı kuruluşundan itibaren hocaların etkisi altında kalacak, 

eski büyük devletler kadar önemli bir siyasî güç sağlayamayacak ve bölge önce 

Kalmuk, sonra da Mançu (Ch’ing) hakimiyetine girecektir. 

Görüldüğü gibi, Kâşgar, ilk çağlardan itibaren önemli bir ticarî geçiş noktası 

ve ticaret merkezi olmuştur. Özellikle 5-6. yüzyıllarda Asya’da işlek bir ticaret ağı 

kurulmuş ve Kâşgar bu ticaretin önemli noktalarından biri olmuştu. 9. yüzyıldan 

itibaren gelişen olaylar sonucunda ise Türk hakimiyet merkezi batıya doğru kaymış 

ve Kâşgar, hem siyasî, hem de kültürel açıdan önemli bir Türk merkezi olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu dönemde, bir Müslümanlaşma süreci de başlamış ve bu din, orta 

çağdan itibaren Kâşgar’ın özelliklerinden biri olmuştur. 13. yüzyıldan itibaren ise, 

Kâşgar’ın ticarî özelliği daha da belirginleşmiş ve bu durum yeni ve yakın çağlara 

kadar devam etmiştir.  

                                                 
79 İklil Kurban, Doğu Türkistan için Savaş, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1995, s. 26. 
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I. BÖLÜM 

16-18. YÜZYILLARDA  

KÂŞGAR’IN SİYASÎ VE SOSYAL DURUMU 

Timurluların zayıflaması ve 16. yüzyılın başlarında kuzeyden gelen Şibanlılar 

tarafından yıkılmalarından itibaren Türkistan bölünmüş, farklı farklı bölgelerde 

ortaya çıkan çeşitli hanlıklar sonucu bölgede parçalı bir yapı görülmeye 

başlanmıştır. Böylece 16. yüzyılın başlarından itibaren Şibanlılar Maveraünnehir 

bölgesine, Kazaklar 80  Kazak bozkırlarına, Kalmuklar 81  Doğu Türkistan’ın kuzey 

kısmına hakim olurken, Timurlulardan Babür Kuzey Hindistan’da, Babür’ün dayı 

oğlu olan Sultan Said Han ise Kâşgar bölgesinde kendi idarelerini kurmayı 

başaracaklardır. Sultan Said Han’ın kurduğu Yarkent Hanlığı 1678’de Kalmuklar 

tarafından yıkılacak ve Kâşgar bölgesi, onların tayin ettiği hocalar tarafından idare 

edilecektir.  

 

A. YARKENT HANLIĞI DEVRİ (1514-1678) 

Sultan Said Han Kâşgar bölgesinde hakimiyeti ele geçirmeden önce bölgedeki 

durum kısaca şu şekilde özetlenebilir. Bilindiği gibi, Çağatay Hanlığının sonlarına 

doğru hanlığı oluşturan bir takım boylar, Çağatay toprakları üzerinde hanedan 

                                                 
80 Kazaklar, aslında Şibanlılardan olup, 15. yüzyılın ikinci yarısında, başlarındaki Ebulhayr Han’a 
karşı çıkarak Kıpçak bozkırlarına gitmişler ve ayrı bir hanlık kurmuşlardı.  
81  Kendilerine Oyrat ve daha sonra da Cungar diyen bu kavim, etraflarında yaşayan Türklerce 
Kalmuk olarak adlandırılmakta ve Moğollar 1368’de Çin’den çıkarıldıktan sonra Batı Moğollarını 
teşkil etmekteydiler (René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, İstanbul: Ötüken Neşriyat 1980, s. 466).  
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aleyhinde güçlenmiş bulunuyorlardı. Bunlardan biri olan Barlas boyundan gelen 

Timur’un, Maveraünnehir bölgesinde hakimiyeti ele geçirdikten sonra hanlığın doğu 

topraklarını da kendine bağlamış olduğu görülmüştü. Ancak, Kâşgar bölgesini de 

içine alan bu doğu topraklarında Çağatay Hanlığının son zamanlarından itibaren 

Duğlat boyu güçlenmeye başlamıştı. Timur ve Timurluların bölgedeki hakimiyeti bu 

boyun gücünü azaltsa da tamamen yok etmemişti. Bu sebeple Timurlular 

zayıfladığında bu bölgede yeniden Duğlat gücü hissedilmeye başlanmıştı. Duğlatlar 

önce Çağatay neslinden gelenleri başa geçirerek bölgedeki hakimiyetlerini devam 

ettirmeye çalışmışlardı. Ancak, Duğlat beylerinden Ebu Bekir Mirza, Çağatay 

neslinden olan Yunus Han’ı 1478 yılında kovarak Kâşgar’ı ele geçirmiş ve burada 

artık başka bir Çağataylıya ihtiyaç duymadan kendi hakimiyetini kurmuştu.82 Böyle 

bir ortamda, Sultan Said Han, 1514’te Kâşgar, Yarkent ve Hotan şehirlerini Duğlat 

beyi Ebu Bekir Mirza’dan ele geçirerek kendi hanlığını kurmuştur. 83  Bu hanlık, 

Yarkent Hanlığı, Kâşgar Hanlığı, Memleket-i Mogoliya, Memleket-i Yarkent ve 

Saidiye Hanlığı gibi değişik adlarla anılmaktadır.84

Tanrı dağlarının güneyindeki bölgeye hakim olan Yarkent Hanlığı kurulduğu 

sırada, güney batıda da Babürlüler kurulmuş, batıda Maveraünnehr’e Şibanoğulları, 

                                                 
82 Prof. Dr. Mehmet Alpargu, “Türkistan Hanlıkları”, Türkler, 8. cilt, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 
2002, s. 586-587.  
83 A History of the Moghuls of Central Asia Being The Tarikh-i-Rashidi of Mirza Muhammad Haidar 
Dughlat (Bundan sonra: Tarih-i Reşidî, Ross neşri), çev. E. Denison Ross, ed. (yorumlar-notlar-harita) 
N. Elias, London: Curzon Press, 1972, s. 133. Mirza Haydar Dughlat’s Tarikh-i-Rashidi: A History 
of the Khans of Moghulistan (Bundan sonra: Tarih-i Reşidî, Thackston neşri), çeviren ve notlayan W. 
M. Thackston, Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1996, s. 75. Sultan 
Said Han, Ebu Bekir Mirza’nın daha önce kovmuş olduğu Yunus Han’ın torunudur. Diğer yandan 
Timurlulardan Babür’ün dayı oğludur. Böylece Kuzey Hindistan’a Timur nesli, Kâşgar bölgesine ise 
Çağatay nesli hakim olmuş bulunmakta ve bu iki soy geçmişin aksine artık ittifak içinde 
görülmektedir. 
84 Prof. Dr. Amanbeck H. Djalilov, “Yarkent Hanlığı (1465-1759)”, Türkler, 8. cilt, Ankara: Yeni 
Türkiye Yayınları, 2002, s. 662. 
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kuzey batıya Kazaklar, kuzey ve kuzey doğuya da Kalmuklar hakim olmuştu. 

Bunların dışında güneyde Tibet, Lamaizmin farklı mezheplerinin hakimiyet 

mücadelesi sebebiyle karışık bir durumda bulunmaktaydı. Doğuda Hami ise 

Çin’deki Ming hanedanıyla dostane ilişkiler kurmuş ve zaman zaman bunların 

himayesini kabul etmişti.85  

Sultan Said Han, hanlığı kurduktan sonra yönetimi kardeşi Mansur Han ile 

paylaşmıştır. Mansur Han, hanlığın doğu kısmında faaliyet göstererek Kansu 

topraklarına akınlarda bulunmaktaydı.86 Diğer yandan, Duğlat beylerinden biri olan 

Tarih-i Reşidî’nin yazarı Mirza Muhammed Haydar da, Tibet’te Sultan Said Han 

için fetih hareketlerine girişmişti.87 Sultan Said Han (1514-1533) zamanında önemli 

bir yer tutan bu hareketlere bakıldığında her ikisinin de Müslüman olmayanlara karşı 

yapıldığı ve dolayısıyla bir tür cihat özelliği göstermekte olduğu görülür.88 Sultan 

Said Han’ın kendisi de peygamber soyundan geldiği söylenen hocalara çok hürmet 

etmekteydi. Hatta iktidarı bırakıp bir derviş olmak üzereyken vaz geçirilmişti. 89  

Hanlığı kuran ve onun adına savaşlarda bulunan şahısların bu şekilde dine ve 

hocalara karşı olan ilgisi hanlığın ve bölgenin bundan sonraki yüzyıllardaki genel 

karakterini belirleyecektir.  

                                                 
85 Hami, Doğu Türkistan’ın Çin’e en yakın bölgesi olması açısından önem taşımaktadır. Çin’den 
Doğu Türkistan’a gelen yol Kansu koridorundan geçerek doğrudan Hami’ye gelir. Nitekim, daha 
sonra Ch’ing hanedanı Cungarlarla savaşırken önce Hami ve Turfan’ı ele geçirmiştir.  
86 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 461. 
87 Tarih-i Reşidî, Ross neşri, s. 417-423; Thackston neşri, s. 256-258. 
88 Nitekim, Mansur Han’ın Çin’e karşı savaşları Tarih-i Reşidî’nin yazarı tarafından gaza olarak 
adlandırılıyordu (Tarih-i Reşidî, Ross neşri, s. 91, 127). 
89 Tarih-i Reşidi’de yazdığına göre Sultan Said Han, tasavvuf kitaplarından ve dinî ulemadan çok 
etkileniyordu. Bu sebeple, dünyaya ve iktidara karşı bir hırsı kalmamıştı. Zamanının büyük bir 
kısmını dinî ulemayla sohbetlere ayırıyor ve bu sohbetler sırasında dışarıdan kimseyi kabul 
etmiyordu. Nihayet, Yarkent’e çekilmeye ve kardeşi Emin Hoca Sultan’ı Aksu’dan getirtip iktidarı 
ona devretmeye karar verdi. Ancak, yine dinî ulemadan olan Hoca Muhammed Yusuf, onu bu 
kararından vaz geçirdi (Tarih-i Reşidi, Ross neşri, s. 370-371; Thackston neşri, s. 230-231). 
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Sultan Said Han’ın 1533’te ölümünden sonra başa oğlu Abdürreşit Han (1533-

1565) geçer. Abdurreşid Han, başa geçer geçmez babasının aksine Duğlat beylerini 

karşısına alır ve bunlardan Seyit Muhammed Mirza’yı öldürür.90 Seyit Muhammed 

Mirza’nın yeğeni olan Mirza Muhammed Haydar ise, o sırada Abdurreşid Han’ın 

kardeşi İskender Sultan91 ile birlikte Tibet’te hanlık adına fetihlerde bulunmaktadır. 

Abdurreşid Han, kardeşi İskender Sultan’a bir ferman yollamış ve Tibet ülkesini 

kendisine verdiğini, Mirza Haydar Muhammed’in de İskender Sultan’la birlikte 

Tibet’te kalması gerektiğini belirtmiştir. Ancak, Abdurreşid Han, Tibet’te bulunan 

orduya ayrıca bir ferman göndererek ordunun hemen geri dönmesini emretmiş, ordu 

da bu emre itaat ederek Tibet’i terketmiştir. 92  Böylece, muhtemel rakipleri 

olabilecek olan kendi kardeşi İskender Sultan ile Duğlat Beyi Mirza Haydar 

Muhammed’i hem merkezden uzakta tutmayı, hem de onların askerî güçlerini yok 

etmeyi hedefleyen Abdurreşid Mirza bu amacına ulaşmış oluyordu. Nitekim, ordu 

tarafından terk edilmiş olan Mirza Haydar Muhammed, Tibet’ten Bedehşan’a 

geçecek ve Yarkent Hanlığı ile ilişkisi kesilecektir.93 Bu şekilde, Abdurreşid Han, 

bölgede Duğlat boyunun hakimiyetini kırmış oluyordu. Ancak, hanlığın dinî 

karakteri sonucu, bu sefer Yarkent Hanları üzerinde hocaların etkisi gittikçe artmaya 

başlayacaktır.94

                                                 
90 Tarih-i Reşidî, Ross neşri, s. 450; Thackston neşri, s. 273. 
91 Türkistan hanlıklarında Sultan unvanı hanedan üyeleri ve şehzadeler için kullanılmakta, bunlar 
başa geçtiğinde ise Han olarak anılmaktaydılar.  
92 Tarih-i Reşidî, Ross neşri, s. 459; Thackston neşri, s. 277. 
93 Tarih-i Reşidî, Ross neşri, s. 464; Thackston neşri, s. 280. 
94 İsenbike Togan, “Islam in a Changing Society: The Khojas of Eastern Turkistan”, Muslims in 
Central Asia: Expressions of Identity and Change, ed. Jo-Ann Gross, Durkham, Londra: Duke 
University Press, 1992, s. 137-138. 
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Doğu Türkistan’da bu dönemden itibaren nüfuzları gittikçe artan hocalar, üç 

kol halinde görülür. Bunlar, Kuça hocaları, Aktaglık hocalar ve Karataglık 

hocalardır.95 Bunlardan ilk olarak Kuça hocalarının nüfuzu, 14. yüzyılda görülmeye 

başlanır. Tuğluk Timur’un (1329-1365) Müslüman olmasını sağlayan kişi, bu 

hocalardan biri olan Arşadeddin’dir. 96  Arşadeddin, Tuğluk Timur’un Müslüman 

olmasından sonra, kendisine hediye olarak verdiği Kuça şehrine yerleşir ve burada 

ölür. Arşadeddin’in soyu daha sonra Kuça hocaları olarak anılacaktır.97 16. yüzyılın 

sonlarına doğru ise (1599/1600) Kuça hocalarından ayrı bir soydan gelen Mahdum-ı 

Azam’ın oğullarından Hoca İshak, Yarkent’e gelir. O sırada Yarkent Hanlığı 

tahtında bulunan Mahmut Han (1591-1609), onun müridi olur. Böylece hanlıkta 

nüfuz sağlayan Hoca İshak’ın nesli Karataglıklar olarak adlandırılacaktır. Diğer 

yandan, Yarkent Hanı Abdullah Han döneminde (1638-1668) bu sefer Mahdum-ı 

Azam’ın büyük oğlu Hoca Kalan’ın oğlu olan Hoca Yusuf, Yarkent’e gelecektir ve 

bunun nesli Aktaglıklar olarak adlandırılacaktır. 98  Hoca Yusuf’un, hanlığa 

gelmesiyle birlikte kendisinden önce gelmiş olan Hoca İshak nesli ile iktidar 

mücadelesi başlayacak, bu iktidar mücadelesi, siyasî otoriteyi de olumsuz olarak 

etkileyecek ve Abdullah Han ile oğlu Yolbars Han’ın arası açılacaktır. Abdullah 

Han, bunun üzerine oğlu Yolbars Han’ı 1662’de Kâşgar’a vali tayin ederek 
                                                 
95  Kuça hocaları Arşadeddin’in soyundan gelirken, Aktaglık ve Karataglık hocalar Mahdum-ı 
Azam’ın soyundan gelir. Mahdum-ı Azam’ın büyük oğlu Hoca Kalan’dan Aktaglık, diğer bir oğlu 
Hoca İshak’tan Karataglık hocalar gelmiştir. 
96 Tarih-i Reşidî, Ross neşri, s. 13-14; Thackston neşri, s. 10-11. 
97 İklil Kurban, Doğu Türkistan için Savaş, s. 51-53. Bu olaydan bir buçuk yüzyıl kadar sonra Sultan 
Said Han, Kâşgar ve Yarkent’i ele geçirerek Yarkent Hanlığını kurduğunda Kuça hocalarının tepkisi 
ile karşılaşacaktır. Biraz da bu muhalefete karşı Said Han’ın oğlu Abdurreşid Han, dinî nüfuz 
sağlamak üzere Kuça hocaları neslinden gelmeyen Hoca Muhammed Şerif Büzrükvar’ı hanlığa davet 
eder. Böylece Yarkent Hanlığında hocaların nüfuzu artmaya başlayacaktır. 
98 Hocaların şeceresi için bakınız: İklil Kurban, Doğu Türkistan için Savaş, s. 55-58. Aktaglık ve 
Karataglık hocaların şeceresi için bakınız: İsenbike Togan, “Chinese Turkestan Under the Khojas 
(1678-1759)”, Encyclopaedia Iranica, 5. cilt, California: Mazda Publishers, 1991, s. 475. 
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başkentten uzaklaştırmak ister. Hoca Kalan’ın soyundan gelen Aktaglık Hocalar, 

Yolbars Han’ı destekleyerek Kâşgar’a giderler. 99  Bu gelişmeler sonucunda Doğu 

Türkistan’da hocaların üç nüfuz bölgesi ortaya çıkmıştır. Kâşgar, Aktaglık 

hocaların; Yarkent, Karataglık hocaların ve Kuça da Kuça hocalarının merkezi 

haline gelmiştir. 

Hanlık içinde hocaların nüfuzu artarken, dışarıda da hanlığın kuzey ve kuzey 

doğusunda bulunan Kalmuklar güçlenmeye başlamıştır. Kalmuklar, her ne kadar 16. 

yüzyıl sonlarına doğru Doğu Moğolları karşısında güç kaybetse de, 100  ağırlık 

merkezleri yavaş yavaş batıya doğru kaydığından dolayı Tanrı dağlarının kuzeyinde 

gittikçe güçlenmekteydiler. 101  17. yüzyıla gelindiğinde Kalmuklar, Bagatur 

Kontaycı liderliğinde (1634-1653) Cungar adıyla yeni bir birlik teşkil etmişlerdi.102 

Bunların Yarkent Hanlığı üzerindeki etkileri gittikçe artacaktır.  

Diğer yandan, 16. yüzyılda Türkistan’ın bozkır alanlarında da din, önemli bir 

hale gelmeye başlar. Kazak bozkırlarına hakim olan Kazaklar arasında, İli nehri ve 

Isık Göl civarında bulunan Kırgızlar arasında ve yüzyılın başından itibaren Mansur 

Han’ın hakimiyeti altında bulunan bölgelerde İslâmiyet iyice yayılmış ve 

kökleşmiştir.103 Diğer yandan, Tanrı Dağlarının kuzeyindeki bölgede hüküm süren 

                                                 
99 İklil Kurban, Doğu Türkistan için Savaş, s. 27, 54. 
100 Doğu Moğolları olarak adlandırdığımız Kalka boyları, 16. yüzyılın ikinci yarısında, Kalmukları 
Tarbagatay’a kadar geriletmişlerdir (René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 478). 
101 Kalmuklar, aslında 15. yüzyıldan beri Türkistan’da güçlerini hissettirmekteydiler. Daha 1457 yılı 
gibi erken bir tarihte Şibanlılardan Ebulhayr Han’ı yenilgiye uğratmışlar ve bu sebeple 
Şibanoğullarının önemli bir grubu Ebulhayr Han’ı terketmişti. (Abdullah Gündoğdu, Hive Hanlığı 
Tarihi (Yadigâr Şibanileri Devri: 1512-1740), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 1995, s. 29). 
102 Kalmukların, teşkil etmiş olduğu bu yeni birlik, Doğu Moğollarına hakim olarak Moğol birliğini 
kurmaya çalışacaktır. Cungarlarla Doğu Moğolları arasındaki bu savaşlar, sonuçta siyasî olarak Doğu 
Moğollarının Mançu himayesini kabul etmesine yol açmıştır. 
103 Burada İslâmiyet’in özellikle konar-göçer halk arasında ve Hami – Turfan gibi Çin’e yakın 
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Kalmuklar ile daha doğudaki Doğu Moğolları bu yüzyıla kadar hem konar-göçer 

hayatlarını, hem de karışık bir şekilde Gök Tanrı dini, Budizm ve Lamaizmi 104  

devam ettirmişlerdi. Ancak Doğu Moğollarından Altan Han, 1576’da Lamaizm’i 

kabul etmiş, Tibet’ten bir lamayı davet ederek 1577’de ona Dalay Lama unvanını 

vermiş,105 kendisini de bu dinin koruyuculuğuna ve yayılmasına adamıştı. Bu durum, 

bütün Moğollar için bir dönüm noktası olmuş ve Lamaizm, sadece Doğu Moğolları 

arasında değil Kalmuklar arasında da, Gök Tanrı dini ile Budizm’in yerini alarak 

kökleşmişti. 106  Böylece Tanrı Dağlarının kuzeyi ve güneyi bu devirde kültürel 

bakımdan ikiye ayrılmış oluyordu. Güneyde Yarkent Hanlığı ile oluşmuş olan 

Müslüman Türk hakimiyeti bünyesinde yerleşik hayatın unsurlarını gittikçe daha 

çok bulundururken, kuzeyde Kalmuklar ile Lamaizme inanan, konar-göçer bir 

Moğol hakimiyeti kurulmuştu.107

İçte hocaların nüfuzunun, dışta da Cungarların gücünün artması Yarkent 

Hanlığı’nın yıkılışına zemin hazırlayacaktır. 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde 

                                                                                                                                          
bölgelerde kökleşmesi kastedilmektedir. Tarım havzasının batısında yer alan şehirlerin halkının 
Müslümanlaşması 10-11. yüzyıllarda olmuştu. Cengiz soyundan gelen hanların ve onların yanında 
bulunan az miktardaki Moğol zümresinin İslâmlaşması ise 14. yüzyılın sonlarında Tuğluk Timur ile 
tamamlanmıştı. Böylece, bölgede 10. yüzyılda başlamış olan Müslümanlaşma süreci, 16. yüzyılda 
artık konar-göçer boylarla doğu şehirlerinin de buna katılmasıyla, sona ermiş ve Müslümanlık 
bölgede tek din haline gelmiş olur.  
104 Lamaizm, Budizm’in farklı bir türü olup bu sebeple Tibet Budizmi şeklinde de adlandırılmaktadır.  
105 Dalay, Moğolca deniz, büyük ve engin anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla, Dalay Lama tabiri 
Büyük Lama demektir. Dalay Lama’lar, önce Moğolların, sonra da Mançuların desteğiyle, ilerleyen 
yüzyıllarda Lamaizm’in en önemli dinî liderleri olacaktır. Dalay Lama’ların seçilişi ise bu dindeki 
reenkarnasyon inancı ile ilgilidir. Altan Han’ın, Dalay Lama unvanını verdiği Sönam Gyatso’nun, 
daha önce bu dinde büyük bir reform yapmış olan ve o tarihte artık yaşamayan Tsongkha-pa’nın 
ruhunu taşıdığı ilân edilmiştir. Böylece Tsongkha-pa 1. Dalay Lama olarak kabul ediliyordu. Bu 
unvanın bizzat verildiği şahıs olan Sönam Gyatso ise, 3. Dalay Lama olarak kabul edilmiştir. Bu 
tarihten sonra, bir kurum olarak Dalay Lama’lık oluşmuş ve her bir Dalay Lama’dan sonra Tsongkha-
pa’nın ruhunu taşıdığına inanılan biri, yeni Dalay Lama olarak ilân edilmiştir. 
106 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 472-473. 
107 Ancak kuzey bölgesindeki yapının daha parçalı olduğunu, bu bölgede Müslümanlaşmış konar-
göçer Kazaklar bulunmasına rağmen bunların Kalmuk hakimiyetinde olduklarını da unutmamak 
gerekmektedir. 
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Yarkent Hanlığında Aktaglık-Karataglık mücadelesi iyice kızışmıştır. Hanlığın 

başında bulunan ve Karataglık hocaları destekleyen İsmail Han (1670-1678), 1677 

yılında Aktaglık hocaların lideri Appak Hoca’yı Kâşgar’dan kovmuştu. Tanrı 

Dağlarının kuzeyinde bulunan Cungarların başına ise, 1676 yılında Galdan Han 

geçmişti. Kâşgar’dan kovulan Appak Hoca, Tibet’e gidip Dalay Lama’dan yardım 

istemiş, Dalay Lama da bu isteği yerine getirmesi için Galdan Han’a haber 

yollamıştır. 

Çocukluğunu Tibet’te Dalay Lama’nın yanında geçirmiş olan Galdan Han, 

hakimiyetinin Tanrı dağlarının güneyine doğru yayılmasını sağlayacak olan bu 

fırsatı kaçırmadı. 1678’de Yarkent Hanlığına saldırarak İsmail Han’ı esir eden 

Galdan Han, Kâşgar ve Yarkent’i Appak Hoca’ya bırakıp onu buralara vali tayin 

etti. İsmail Han ise, ailesiyle birlikte İli’ye (Gulca’ya) götürüldü.108 Böylece Kâşgar 

bölgesinde Yarkent Hanlığı yıkılarak Cungarların askerî gücüne dayanan hocaların 

doğrudan hakimiyeti başlamıştır.  

 

B. HOCALAR DEVRİ (1678-1759) 

1678’de Aktaglık hocalardan Appak Hoca ile başlayan yeni devir, aslında 

dolaylı bir Cungar hakimiyetidir. Bu hakimiyet, Mançular bölgeyi ele geçirene kadar 

zaman zaman doğrudan, zaman zaman da dolaylı olarak devam edecektir.  

                                                 
108 Henry H. Howorth, History of the Mongols From the 9th to the 19th Century, Taipei: Ch’eng Wen 
Publishing Co., 1970, I. cilt, s. 623; René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 484-485. 
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Bölgeyi Appak Hoca’nın idaresi ile kendine bağlayan Cungar Hanı Galdan 

Han 1681’den sonra da Hami ve Turfan’ı ele geçirmiş109 ve gittikçe güçelenerek 

Cungar birliğini Doğu Moğolları ve Mançulara karşı duracak büyük bir güç haline 

getirmiştir. 

Appak Hoca ise, Dalay Lama’dan yardım isteyip bölgenin Cungar 

hakimiyetine girmesine sebep olduğu için halk arasında tepki görmekteydi. Buna ek 

olarak, Karataglık hocaları destekleyen kesim de kendisine geleneksel olarak 

karşıydı. Muhtemelen bu tepkilere karşı yerini sağlamlaştırmak için Appak Hoca, 

son Yarkent Hanı İsmail Han’ın kardeşi olan Muhammed Emin’i Han olarak ilân 

etmek mecburiyetini duydu. Hem Appak Hoca’nın, meşru bir kişi olan Muhammed 

Emin’i başa geçirmesi, hem de Muhammed Emin’in han ilân edildikten sonra 

Cungarlara karşı tavır alması, Cungarları bir ölçüde bölgeden uzaklaştırmıştır. 

Ancak Muhammed Emin Han, kısa bir süre sonra öldürülünce Appak Hoca, 

1694’teki ölümüne kadar, Cungarlara dayanarak hakimiyetine devam eder.110 Appak 

Hoca, 1678’den itibaren hüküm sürdüğü bu devrede Cungarlara yıllık vergi 

ödemiştir.111

Appak Hoca öldükten sonra eşi Hanım Paşa’nın da katılmış olduğu bir iktidar 

mücadelesi başlamıştır. Bunun sonucunda, Aktaglık ve Karataglık hocalar 

arasındaki kavga yine kızışmıştır. Sonuçta Yarkent’te Karataglık hocalardan Danyal 

                                                 
109 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 465. 
110 Dr. Baymirza Hayit, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, Otağ Yayınları, 1975, s. 16-17. 
111 Mehmed Âtıf’ın ifadesine göre bu yıllık verginin tutarı başlangıçta 88.000 Osmanlı altınına 
eşdeğerdi. Zamanla azalan vergi miktarı 515.000 kuruş nakit ile 15.000 küsur okka buğday ve diğer 
mallardan bunun yarısı kadar verilmek suretiyle ödeniyordu ki bunların toplamı 537.000 – 540.000 
Osmanlı kuruşuna eşdeğerdi (Mehmed Âtıf, Kâşgar Tarihi Bâis-i Hayret Ahvâl-i Garibesi (Bundan 
sonra: Kaşgar Tarihi), Hazırlayanlar Prof. Dr. İsmail Aka, Vehbi Günay, Cahit Telci, Kırıkkale 1998, 
s. 135-136). 
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Hoca, Kâşgar’da ise Aktaglıklardan Ahmed Hoca hakimiyet kurarak birbirleriyle 

savaşırlar. Bu sırada 1697’de ölen Galdan Han’ın yerine geçen Tsevang Arabtan 

(1697-1727), Yarkent Hanlığı topraklarını işgal ederek doğrudan doğruya kendisine 

bağlamış ve her iki hocayı esir alıp götürmüştür. Cungarlar bölgeyi 1720’ye kadar 

doğrudan doğruya idare ettikten sonra bu tarihte Karataglık Danyal Hoca’yı vali 

olarak Yarkent’e tayin etmişlerdir. Ancak, bunun karşılığında oğlu Cahan Hoca’yı 

rehin olarak tutmuşlar ve Danyal Hoca’nın İli’deki Cungar merkezine gelerek 

bağlılık bildirmesi şartını koşmuşlardır. Ayrıca bu dönemde Cungar beyleri bölgede 

geniş topraklar satın almışlardır.112

Danyal Hoca’nın vali olmasından önce Cungarlar, bölgeden yıllık 100.000 

madeni para değerinde vergi alıyorlardı. Bu tarihten itibaren ise aynı miktardaki 

vergiyi toplayıp Cungarlara teslim etme görevi Danyal Hoca’nın olmuş, buna 

karşılık, kendisine öşür, zekât gibi dinî gelirlerden faydalanma hakkı vermiştir.113

Bu arada Tsevang Arabtan’ın ölümüyle Cungarların başına Galdan Tsereng 

(1727-1745) geçmiştir. Bu devirde Cungar Hanlığı, artık gittikçe güç kaybetmekte 

ve Mançularla Doğu Moğolları karşısında gerilemekteydi.  

Danyal Hoca 1735’te öldükten sonra Cungarlar, artık Tarım havzasının tek bir 

birlik haline gelmesinden endişe duymaya başladıklarından Danyal Hoca’nın dört 

oğlunu dört ayrı şehre vali olarak tayin etmişlerdir. Böylece Yarkent’e Cahan Hoca, 

                                                 
112 Mehmed Âtıf, Kâşgar Tarihi, s. 138-139; René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 485; Dr. 
Baymirza Hayit, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, s. 16-17. 
113 Dr. Baymirza Hayit, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, s. 17; İklil Kurban, Doğu Türkistan için 
Savaş, s. 63. 

 48 
 



Kâşgar’a Yusuf Hoca,114 Aksu’ya Eyüp Hoca ve Hotan’a Abdullah Hoca vali olarak 

tayin edilir. Ancak, Cungarlar birbirleriyle kardeş olan bu dört hocanın her birinin 

yanına da kendilerine bağlı Hakim Bek’ler tayin etmişlerdir.115

1745’te, Cungar hanı Galdan Tsereng ölünce taht kavgası baş göstermiş ve 

başa kısa bir süreliğine Davaçı geçmiştir. Bu dönemde, Kâşgar valisi olan Yusuf 

Hoca, Davaçı tarafından İli’de yaşamaya mecbur edilmişti. Yusuf Hoca, burada 

bulunduğu sırada Cungarların içine düşmüş oldukları zor durumu görmüş ve bunun 

Cungar hakimiyetini kırmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünmüştü. Bu düşüncesini 

gerçekleştirmek için, Kâşgar’ın Kırgızların tehdidi altında bulunduğunu söyleyerek 

Davaçı’dan buraya dönme iznini aldı. 1754’te Kâşgar’a gelince, Cungarlara karşı 

kendi durumunu güçlendirmek için Kâşgar kalesinin yeniden inşasına ve bir ordu 

kurmaya başladı. Bu arada, Aksu ve Uç Turfan Hakim Bek’leri bir yandan 

Cungarlara durumu iletirken, diğer yandan da Yusuf Hoca’yı öldürmek için plân 

kurdular. Ancak, Yusuf Hoca bu plândan haberdar olup buna katılanların bir kısmını 

öldürdü. Yusuf Hoca’yı öldürmek isteyenler arasında bulunan Artuş Eşikaga’sı 

Absatar Bek ise kaçarak Davaçı’ya Kâşgar ve Yarkent’in Cungar hakimiyetine 

başkaldırdıklarını söyledi. Davaçı, casusları vasıtasıyla ve Yarkent Hakim Bek’i 

Hacı Bek’in yardımıyla bu şehri idare eden Cahan Hoca’yı yakaladı ise de Yusuf 

Hoca, Kâşgar’da faaliyetlerine devam etti. Yusuf Hoca, ilk olarak Kâşgar 

yakınlarında bulunan 300 Cungar tüccarının Müslümanlığa davet edilmelerini, eğer 

                                                 
114 Yusuf Hoca, bu kardeşlerin arasında en ünlüleri olup, annesi Cungar soyundandı ve çocukluğu 
Cungarya’da geçmişti. Bu sebeple, Cungar dilinde yazmayı ve okumayı biliyordu (Howorth, History 
of the Mongols, I. cilt, s. 650). 
115 Dr. Baymirza Hayit, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, s. 18; İklil Kurban, Doğu Türkistan için 
Savaş, s. 64. 
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reddederlerse öldürülmelerini emretti. Diğer yandan, şehirlerde polis olarak görev 

yapmakta olan az sayıdaki Cungar’ı bölgeden çıkardı. Cahan Hoca’nın oğlu Sadık 

Hoca da, Hotan’da iki gün içinde 7.000 kişilik bir ordu toplayıp, Kırgızların da bir 

kısmıyla birleşerek Yarkent üzerine yürüdü. Bu arada yanına Yarkent Hakim Bek’i 

Hacı Bek’in ailesini de alarak babasına bir şey olması halinde onları işkence ile 

öldüreceği haberini yolladı. Bunun üzerine Hacı Bek taraf değiştirerek Cahan 

Hoca’nın serbest bırakılmasını sağladı. Hacı Bek, ayrıca, Cungar casuslarını 

öldürmek için izin istedi ise de Cahan Hoca, kâfirlerin sadece savaşta 

öldürülebileceğini söyleyerek onları şehir dışına çıkardı ve bir daha bölgeye 

gelmemeleri için uyardı. Yusuf Hoca da, bu arada Hokand ile Buhara’ya elçiler 

yollamış ve onlardan yardım istemişti.116  

Bu sırada, Davaçı’nın rakibi olan Amursana Mançulara sığınmıştı. Davaçı 

Han, gittikçe artan Mançu tehlikesi karşısında bir yandan da Kâşgar bölgesiyle 

uğraşabilecek durumda bulunmuyordu. Nitekim, Amursana’nın taht üzerinde 

iddiasını devam ettirmesi, 1755 yılında Mançulara Cungarlar üzerine yürüme fırsatı 

vermiştir. Mançulara karşı direnemeyen Davaçı Han yanında 300 adamıyla Uç 

Turfan’a kaçmış, ancak Uç Turfan Hakim Bek’i kendisini Mançulara teslim etmişti. 

Bu şekilde Mançular Davaçı’yı Pekin’e götürmüşler, İli bölgesinin hakimiyetini de 

Amursana’ya bırakmışlardı.117

Böylece Cungarlar Mançulara bağlı bir hale gelmişti. Mançular tarafından 

bölgeye atanmış olan Amursana’nın ise eski Cungar hanları kadar gücü yoktu. 
                                                 
116 Howorth, History of the Mongols, I. cilt, s. 652-653. İklil Kurban, Doğu Türkistan için Savaş, s. 
64-66. 
117 Howorth, History of the Mongols, I. cilt, s. 653-654; Dr. Baymirza Hayit, Türkistan Rusya ile Çin 
Arasında, s. 18-19; İklil Kurban, Doğu Türkistan için Savaş, s. 65. 
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Cungarların bir kısmı onu tanımadığı gibi, Kâşgar bölgesi de bağımsız bir hale 

gelmişti. Amursana, Kâşgar’ı ele geçirmek maksadıyla yanında bulunan Mançu 

generali Pan-ti’nin de onayıyla o sırada Aktaglık hocalardan olan ve ellerinde esir 

olarak bulunan Burhaneddin Hoca ile kardeşi Cahan Hoca’nın prestijinden 

faydalanmak istedi. Cahan Hoca, rehin tutularak Burhaneddin Hoca bir ordunun 

başında bölgeye gönderildi. Buna karşılık, Kâşgar bölgesinde hüküm sürmekte olan 

Yusuf Hoca, Burhaneddin Hoca’ya haber yollayarak, eski düşmanlıkların unutulup 

birlik olunmasını, bu şekilde İli üzerine yürünmesini, karşılığında da Kâşgar, Aksu 

ve Turfan’ı Burhaneddin Hoca’ya bırakabileceğini söyledi. Ancak Burhaneddin 

Hoca, Cungar ve Mançular ile ittifak içindeydi ve cevap olarak Yusuf Hoca ve 

taraftarlarının İli’ye gidip af dilemelerini söyledi. Daha sonra Burhaneddin Hoca, 

Kâşgar üzerine yürüdü. Aktaglık hocalardan olan Burhaneddin Hoca’nın, Kâşgar 

yakınlarında görünmesiyle birlikte, bu şehrin sakinleri kalabalık bir grup halinde 

onu karşılamışlar, Yusuf Hoca ve taraftarları ise buradan çekilerek Yarkent’e 

sığınmak zorunda kalmışlardır. Burhaneddin Hoca, bu sefer Yarkent üzerine 

yürüyerek burayı bir kuşatmadan sonra ele geçirmiştir.118 Böylece, Kâşgar bölgesi 

Amursana’ya bağlanmak yoluyla yeniden bağımsızlığını kaybetmiş oluyordu. Bu 

olaydan sonra Cahan Hoca da serbest bırakılmış ve ağabeyi Burhaneddin Hoca ile 

birlikte Amursana’nın vasalları olarak hüküm sürmeye başlamışlardı. Bilindiği gibi 

Amursana da bu tarihte Mançuların vasalı durumundaydı. Dolayısıyla, Kâşgar 

bölgesi bir ölçüde vasalın vasalı haline gelmiş oluyordu. 

                                                 
118 Howorth, History of the Mongols, I. cilt, s. 654-655; İklil Kurban, Doğu Türkistan için Savaş, s. 
65-69. 
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Ancak, Mançuların bölgedeki hakimiyeti henüz kesin değildi. Bir süre sonra 

Amursana kendisinin Çin tarafından öldürüleceğinden şüphelenerek isyan edince, 

1757’de Burhaneddin ve Cahan Hoca da başkaldırmıştı. Mançular ise önce 

Amursana ile uğraşmış ve bir ordu gönderip Amursana’yı yenerek, Cungarları 

neredeyse tamamen yok etmişlerdi.119 Amursana’yı bertaraf ettikten sonra, Mançular 

bu sefer İli bölgesini tamamıyla kendi hakimiyetleri altına aldıkları gibi, Kâşgar 

bölgesine de artık kendi ordularıyla giderler. Buradaki şehirlerin ele geçirilmesini de 

tamamlayarak 1759’da bölgeye tam manasıyla hakim olurlar. 120  Mançular, artık 

ihtiyaçları kalmadığı için yönetimde bir daha hocalardan faydalanma yoluna 

gitmezler. Böylece hocalar bölgenin yönetim kademesinden tamamen dışlanmış 

olur. Ancak, halkın büyük saygı duyduğu hocaların bu şekilde dışlanması, 19. 

yüzyılda sürgünde olan hocaların ve onların evlâtlarının sık sık isyan girişiminde 

bulunmalarına ve halkın da onlara destek vermesine yol açacaktır. 

 

C. YARKENT HANLIĞI VE HOCALAR DEVRİNDE İDARÎ VE 

SOSYAL YAPI 

Yarkent Hanlığı devrinde kurulan teşkilât ve bu devirdeki toplum yapısı 

hakkında çok kaynak bulunmamaktadır. Ancak, Yarkent Hanlığı tarihini anlatan iki 

önemli kaynak olan Tarih-i Reşidî ve Tarih’teki bilgiler arasından bu devirdeki 

teşkilât yapısı hakkında bir miktar fikir sahibi olmak mümkündür.  

                                                 
119 Buradaki savaş sonucu Cungarlar öyle bir kıyıma uğramışlardır ki, boşalan İli bölgesini tekrar 
doldurmak için Mançular özel çaba sarfetmişlerdir. 
120 Dr. Baymirza Hayit, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, s. 20; Mehmed Âtıf, Kâşgar Tarihi, s. 162; 
İklil Kurban, Doğu Türkistan için Savaş, s. 71-73. 
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Yarkent Hanlığında en yüksek karar organı kurultaydır. Kurultaya katılanlar 

hanedan üyeleri, emirler (boy beyleri) ve merkezî teşkilat memurlarıdır. Sonradan 

bunlara hocalar da eklenmiştir. Başlangıçta hanlar, veliaht tayin etmez, hanın 

ölümünden sonra yerine kimin geleceğine kurultay karar verirdi. Eğilim, genellikle 

hanedanın en yaşlısından yanaydı. Ancak Muhammed Han (1591-1609) oğlunun 

geçmesi için düzenleme yapmış ve ölümünden sonra kurultay kardeşini değil, 

oğlunu seçmiş, bu da isyana sebep olmuştur. Abdullah Han (1638-1668) da hanlığı 

oğluna bırakmıştır. Kurultay, han seçmenin dışında hanlıkta toprakların 

paylaştırılması ve önemli makamlara atama yapılması konusunda da karar verirdi. 121  

Bilindiği gibi, kurultay konar-göçer bozkır imparatorluklarında karşımıza 

çıkan bir yapıdır. 1206 yılında Temüçin, kurultay kararı ile Cengiz adını almış ve 

han seçilmişti. 122  Yarkent Hanlığının da, bu konar-göçer gelenekleri devam 

ettirmekte olduğu kurultay yapsını muhafaza etmesinden anlaşılmaktadır. Ancak, 

hanlığın kurulduğu ve faaliyet gösterdiği bölge olan Tarım havzası yerleşik 

toplumların sahası olduğundan daha sonra teşkilâtta yerleşik hayata özgü unsurların 

önem kazanmaya başladığı, merkezileşmenin arttığı ve kurultayın eski önemini 

yitirdiği görülür.  

Yarkent Hanlığında, gelirler, han ailesi, yerel beyler, üst düzey saray 

yöneticileri ve itibarlı Moğol kabileleri arasında paylaştırılırdı. Hanlığın kuruluşu 

sırasında, Kâşgar ve Yeni Hisar, Seyit Muhammed Mirza başkanlığında Duğlat 

                                                 
121 Wei Liang-t’ao, Yeh-erh-ch’iang Han-kuo Shih-kang (Yarkent Hanlığının Kısa Tarihi), Harbin: 
Hei-lung-chiang chiao-yü yayınevi, 1994, s. 158-160. 
122 Osmanlı Devletinin kurucusu olarak kabul edilen Osman Bey’i de, babası Ertuğrul Gazi’nin 
ölümü üzerine, beylerden oluşan bir kurul toplanarak seçmişti. O sıralarda Anadolu beyliklerinde 
konar-göçer hayat ve bu hayatın gerektirdiği kurumlar devam etmekteydi. 
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emirlerinin yönetimine verilmiş, ancak sonradan merkezî gücün artmasıyla 

Duğlatların eski kuvveti kalmamıştı. Devlet idaresinde görev yapacak memurlar 

hanın akrabaları, askerî makam sahipleri ve kabile rehberleri arasından 

seçilmekteydi.123  

Yarkent Hanlığında toprakların hanedan üyeleri arasında paylaştırıldığı 

görülmektedir. 124  Her bir hanedan üyesi kendi bölgesinin bağımsız hükümdarı 

sayılırdı ve kendi ordusu vardı. Bölgelerindeki vergilerin bir kısmı ile savaş 

sırasında ganimetin beşte birini bunlar alırdı. Ancak, sık sık bağımsız olma 

girişimleri olduğu için daha sonra Abdurreşid Han (1533-1563), hanlık hazinesine 

vergi ödeyen çiftçi ve zanaatkârlardan oluşan düzenli bir ordu kurmuştur. Bu orduda 

bulunan piyade taburları her on evden bir asker alınarak oluşturuluyordu. Fetihler 

olduğu zaman, bunlar ganimetin beşte birini hana verip, gerisini paylaşırlardı.125

Yarkent hanlığının devlet teşkilâtında Ulus Begi, Kuş Begi, Uç Begi, Tuğ 

Begi, Tavaçı, Eşikaga, Yatışbegi, Bahşı, Daruga, Bakavul, Mirahur, Yasavul, Vezir, 

Atalık, Mirab, Kerekyarak, Tagarçı, Şigavul, Mütevelli, Nakıb, Kadı, Müftü ve 

Hakim gibi makamlar görülmektedir. Hanedan üyelerinin unvanları Sultandı. Devlet 

teşkilâtında yer alan memurlar, ordu komutanları ve kabile reisleri ise Bek, Emir ve 

Mirza gibi unvanlar taşımaktaydı. 

Her yeni han tahta çıktığında, hanlık topraklarının hanedan üyeleri arasında 

yeniden dağıtıldığı ve devlet teşkilâtında ilk olarak Yarkent Hakimi, Vezir, Kuş 

                                                 
123 Prof. Dr. Amanbeck H. Djalilov, “Yarkent Hanlığı (1465-1759)”, s. 663. 
124 Şah Mahmud ibn Mirza Fazıl Çuras – Hronika (Bundan sonra: Şah Mahmud Çuras, Tarih), 
çeviren, notlayan ve yorumlayan O. F. Akimuşkin, Moskova 1976, s. 162. 
125 Prof. Dr. Amanbeck H. Djalilov, “Yarkent Hanlığı (1465-1759)”, s. 663. 
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Begi – Uç Begi ile Eşikaga makamlarına yeni atamaların yapıldığı görülmektedir. 

Sonradan bunlara Mirab ve Mütevelli de eklenmiştir. Buradan da anlaşılmaktadır ki 

devletin en yüksek yönetim kademesini bu makamlar oluşturmaktadır. 

Ulus Begi askerî bir unvan olup, Akimuşkin’e göre handan sonra gelen en 

önemli makamdır. 126  Bu unvanın, hanlık kurulduğu sırada Muhammed Haydar 

Mirza’nın amcası olan Seyit Muhammed Mirza’ya verildiği görülmektedir. 127  

Ayrıca, yine Sultan Said Han zamanında, hanın oğlu Abdurreşid Sultan sefere 

gönderilirken Ali Tagay Mirzanın, ona Ulus Begi olarak tayin edildiğini 

görüyoruz. 128  Tarih-i Reşidî’yi neşreden Ross, bu unvanın muhtemelen vaktiyle 

Avrupa’daki kral unvanı ile eşdeğer bir unvan olduğunu, ancak 16. yüzyılda artık bu 

anlamını kaybettiğini ve sadece unvanı taşıyan için bir itibarı ifade etmeye 

başladığını belirtmektedir.129 Bilindiği gibi, 14. yüzyılda Duğlat Emiri Tulık, Tuğluk 

Timur’u destekleyerek onu Han ilân etmişti. Ulus Begi unvanını taşıyan Duğlat 

Emiri Tulık’ın o devirdeki gücü bu olaydan anlaşılmaktadır. Onun ölümüyle bu 

unvan kardeşi Emir Bulacı ve sonra da Emir Bulacı’nın oğlu Emir Hudaydad’a 

verilmişti. 130  14. yüzyıldaki bu durumdan Ulus Begi unvanını taşıyan kişinin o 

devirde elinde önemli bir güç de bulundurduğu, ayrıca bu unvanın o kişinin 

oğullarına veya kardeşlerine verildiği anlaşılmaktadır. Bu olaydan yaklaşık iki yüz 

yıl sonraki Yarkent Hanlığına bakıldığında ise, bu unvanı taşıyanlardan Seyit 

                                                 
126 Akimuşkin, “Kommentarii”, Şah Mahmud ibn Mirza Fazıl Çuras – Hronika, Moskova 1976, s. 
259. 
127 Haydar Mirza, bu unvanın amcası soyundan devam ettiğini de yazmıştır. Ancak, amcası Seyit 
Muhammed Mirza öldürülmüş ve ailesi uzaklaştırılmıştı (Tarih-i Reşidî, Ross neşri, s. 450-451; 
Thackston neşri, s. 272-273). Dolayısıyla bu unvanın, onun oğullarına verildiğine dair bir bilgi yoktur. 
128 Tarih-i Reşidî, Ross neşri, s. 368; Tackston neşri, s. 228. 
129 Tarih-i Reşidî, Ross neşri, s. 301. 
130 Tarih-i Reşidî, Ross neşri, s. 38; Tackston neşri, s. 20. 

 55 
 



Muhammed Mirza öldürülmüş, Ali Tagay Mirza da ülke dışına kaçmak zorunda 

kalmış ve daha sonra da bu unvan kimseye verilmemişti.131 Demek ki, bu unvan, 

Ross’un dediği gibi, artık eskisi gibi elinde güç bulunduran kişileri değil, hana yakın 

ve onun saygı duyduğu kişileri ifade etmeye başlamıştı. Ayrıca Ulus Begi’nin ırsî 

bir unvan olma özelliğini de yitirdiği ve daha hanlığın ilk zamanlarından itibaren 

kullanılmamaya başladığı anlaşılmaktadır. Konar-göçer teşkilât yapısının bir ürünü 

olan Ulus Begi unvanının gittikçe anlam kaybetmesi ve sonuçta ortadan kalkması, 

Yarkent Hanlığının yerleşik toplumlara özgü bir teşkilât yapısına doğru gitmeye 

başlamasının ilk işareti olarak kabul edilebilir.  

Hanlıkta yine önemli bir makam olduğu görülen Kuş Begi unvanı, Uç Begi 

unvanı ile birlikte görülür. Muhammed Han zamanında (1591-1609) Gıyas Sagriç 

Mirza ve Ebu Gur Mirzaların her iki unvanı da taşıdıkları görülmektedir. 132  

Akimuşkin’e göre Kuş Begi unvanı barış zamanlarında sürek avlarını idare eden 

kişilere verilmekte, aynı kişiler savaş zamanlarında da orduda komutan olarak Uç 

Beği unvanını almakta idiler.133 Bilindiği gibi konar-göçer toplumlarda bir gelenek 

olan sürek avları kalabalık bir şekilde ve çok geniş bir alanda organize ediliyordu. 

Ciddi bir komutanlık gerektiren sürek avları, ordu ve yöneticiler için bir tür savaş 

tatbikatı niteliğinde idi. Bunları idare eden Kuş Beglerinin, savaş sırasında da Uç 

Begi olarak ordu komutanı olmaları tabiîdir. Kuş Begi unvanının, 19. yüzyılda Hive 

ve Hokand Hanlıklarında kullanıldığını görmekteyiz. Nitekim, 1864’te Kâşgar’da 

                                                 
131 Wei Liang-t’ao, age, s. 162. 
132 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 170, 178. Kuş Begi unvanının daha eskiye dayandığı anlaşılmaktadır. 
13. yüzyılda Maveraünnehir bölgesinde bir Hakim Kuş Begi’nden bahsedilmektedir. O devirde Kuş 
Begi’nin görevleri arasında çeşnicibaşılık olduğu da anlaşılmaktadır (Howorth, History of the 
Mongols, II. cilt, s. 786-787). 
133 Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 310. 
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yeni bir devlet kuran Yakup Bey, aslında Hokand Hanlığının Kuş Begi idi. Bu 

devirde Hive Hanlığında bu unvanın vezir anlamına geldiği ve Kuş Begi olan 

kişilerin aynı zamanda orduların baş komutanı durumunda da bulundukları 

anlaşılmaktadır.134  

Yarkent Hanlığında Abdullah Han zamanına gelindiğinde (1638-1668) ise, 

İsmail Urdabeği Mirza’nın Sol Uç Begi, Fazıl Çuras Mirza’nın da Sağ Uç Begi 

olduğu görülür.135 Ancak o devirde, bu kişilerin veya başkalarının Kuş Beği unvanı 

taşıdıkları görülmemektedir. 136  Bu durumda, 17. yüzyıla gelindiğinde Yarkent 

Hanlığında Kuş Begi unvanının artık kullanılmadığı, Uç Begi’nin de baş komutan 

olmaktan çok, sağ kanat ve sol kanat komutanları haline geldiği düşünülebilir.  

Vezir’lik makamı, devrin İslâm ülkelerinde yaygın olarak görülen bir makam 

olup, Yarkent Hanlığında Abdülkerim Handan sonra görülür. Muhammed Han, Latif 

Hoca’yı vezir olarak atamıştır. Daha sonra her han başa geçtiğinde, yeni bir vezir 

atadığı görülür.137  

Saray muhafız ordusunun başında bulunan kişiye Eşikaga denirdi. Bunun, en 

önemli makamlardan biri olduğu ve her han değiştiğinde Eşikaga’nın da 

değiştirildiği görülmektedir. 138  Bu unvanın Hocalar devrinde de bulunduğu 

anlaşılmaktadır. 1735’ten sonra Cungarlar dört şehre, birbiriyle kardeş olan dört 

hocayı atamış; ancak yanlarına da Hakim Bek’ler tayin etmişlerdi. Bunlardan 

Kâşgar’a atanmış olan Yusuf Hoca, 1754’te Cungarlara başkaldırmaya hazırlanırken, 

                                                 
134 Howorth, History of the Mongols, II. cilt, s. 926-932. 
135 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 211-212. 
136 Wei Liang-t’ao, age, s. 163. 
137 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 170; Wei, age, s. 166. 
138 Wei Liang-t’ao, age, s. 164. 
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aynı şehirde Eşikaga görevinde bulunan Hudayar Bek’in kendisini yakalamak 

istediğini öğrenmiş ve onu öldürmüştü. 139  Yarkent Hanlığı devrinde merkez 

teşkilâtının en önemli makamlarından biri olan Eşikaga makamının, Hocalar 

devrinde ayrı ayrı şehirlerde bulunduğu buradan anlaşılmaktadır.  

Tuğ Beği’nin görevi hanlık tuğunu korumaktı. Kutlamalar ve seferler sırasında 

hanlık tuğunu dikerdi. 140  Muhammed Han zamanında (1591- 1609) Hoca 

Muhammed Sadık’ın, 141  Abdullah Han zamanında da (1638-1668) Şigay’ın bu 

unvanı taşıdıkları görülmektedir.142  

Tavaçı, 14. – 17. yüzyıllarda Maveraünnehir’deki devletlerin askerî 

yönetimlerinde hanın çok önemli emirlerini yerine getiren yaver fonksiyonundaki 

kişilere verilen unvandı. Bunlar, ordunun toplanması veya ava çıkılmasını organize 

ederken çok geniş yetkilere sahiplerdi. 143  Yarkent Hanlığında, Ahmed Han 

zamanında (1609-1618) Kâşgar beyi olan Timur Sultan’ın Tavaçı’sı vardı. 144  

Buradan da anlaşılmaktadır ki, Hanın oğullarının yanında da Tavaçı bulunmaktaydı. 

Yatış Begi, Akimuşkin’e göre başkent Yarkent’in şehir güvenliğinden sorumlu 

muhafız birliğinin başıdır. 145  Abdullah Han (1638-1668) zamanında Hakim 

Mirza’nın bu görevde olduğu görülür.146

                                                 
139 Howorth, History of the Mongols, I. cilt, s. 652. 
140 Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 295. 
141 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 189. 
142 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 222; Wei, age, s. 163. 
143 Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 293. Osmanlı’da da kazalarda bulunan Çeribaşılar, akın için emir 
geldiği zaman o kazada bulunan akıncıları haberdar etme görevini yaparlar ve kendilerine Tavıça 
denirdi (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Millî Eğitim 
Bakanlığı yayınları, 1993, III. cilt, s. 424). 
144 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 184-185; Wei Liang-t’ao, age, s. 164. 
145 Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 311.  
146 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 222; Wei Liang-t’ao, age, s. 165. 
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Bahşı, Han’ın özel sekreteridir. 147  Ahmed Han (1609-1618) zamanında 

Hudaberdi Bahşı karşımıza çıkmaktadır.148  

Diğer bir unvan olan Daruga, sadece Yarkent Hanlığında değil, İran ve 

Maveraünnehir’de de yaygın olarak görülmekte ve bir çok anlamı bulunmaktadır. 

Bu terim, kullanıldığı alanlarda şehir darugası şeklinde geçtiği zaman vali anlamına 

gelmekteydi. Bunun yanında, çeşitli bölgelerde vergi toplanmasını denetleyen kişi, 

bir bölgedeki malî organın en yüksek temsilcisi, hanın veya ileri gelenlerin 

malikânesindeki kâhya ve askerî inzibat gibi işler yapan kişilere de daruga dendiği 

görülmektedir.149 Yarkent Hanlığında ise, tarihî kayıtlarda fazla geçmemiş, Çuras’ın 

Tarih’inde bir kere kullanılmıştır. Bu kayıtta, Çuras boyuna mensup olan Mirza 

Haydar Bek’in darugasından bahsedilmiştir.150 Bölgeyle ilgili diğer bir kaynak olan 

Enisü’t-Tâlibin’de de Nurettin Han’ın darugasından bahsedilmektedir. 151  

Kaynaklardaki bu kullanımdan anlaşıldığına göre, Yarkent Hanlığında daruga fazla 

yüksek bir makam olmayıp, hanın veya ileri gelenlerin malikânesinde bulunan 

kâhya tanımı yapmış olduğu göreve en uygun düşen açıklamadır.  

Bakavul, çeşnişibaşı olup, Abdullah Han zamanında İdris Beğ adlı bir bakavul 

görülür.152

                                                 
147 Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 296. Bahşı, Moğolca’da kâtip, kalfa demek olup, Vladimirtsov 
eskiden Moğolların okuyup yazabilen herkese bahşı dediklerini belitmektedir (B. Y. Vladimirtsov, 
Moğolların İçtimaî Teşkilâtı, çev. Abdülkadir İnan, Ankara: TTK Yayınları, 1944, s. 264). 
148 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 193; Wei Liang-t’ao, age, s. 165. 
149 Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 293. 
150 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 184. 
151 Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 317. 
152 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 222; Wei Liang-t’ao, age, s. 165. 
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Mirahur, atlara bakmaktan ve hanın teftiş gezilerini düzenlemekten 

sorumludur. Ahmed han zamanında Hoca Veyis, Abdulatif zamanınında Taşir ve 

Abdullah Han zamanında Tengrikulu adlı kişilerin bu göreve geldikleri görülür.153

Yasavul, Akimuşkin tarafından saraydaki ayak işlerinden sorumlu, küçük 

memur olarak tanımlanmış ve Kuş Beği, Atalık ve vilâyet hükümdarlarına 

teşrifatçılık yaptığı belirtilmiştir. 154  Abdullah Han, Kepek Mirza’yı Sol Emir 

Yasavulu, Huşay Mirza’yı Merkezî Ordu Yasavulu, Hind Mirza’yı Sağ Emir 

Yasavulu olarak atamıştır.155 Wei Liang-t’ao ise, bunların Mirza unvanını taşıdığını, 

bu sebeple düşük bir memuriyete getirilmiş olamayacaklarını belirtmiştir. 156  

Abdullah Han’ın atamalarından anlaşıldığına göre, Yasavul’un teşrifatçılıktan 

ziyade orduyla ilgili bir işi vardır.157 Muhtemelen Yasavul, orduyu teftiş eden kişiydi. 

Han veya sultanların hocasına manasında olan Atalık 158  unvanının genelde 

merkezde verilmediği, ancak han küçük olduğunda Atalık tayin edildiği 

                                                 
153 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 193, 200, 222. Osmanlılarda da sarayda atlarla ilgilenenlere Mirahur 
denmekteydi (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II. cilt, s. 541). 
154 Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 297. 
155 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 222. 
156 Wei Liang-t’ao, age, s. 165-166. 
157 Hive Hanlığında da Yasavulbaşı bulunurdu. Bunlar saray nöbetçileri olup yabancıları huzura 
çıkartmak suretiyle teşrifatçılık yaparlardı (Howorth, History of the Mongols, II. cilt, s. 963). 
Muhtemelen Akimuşkin, Hive Hanlığındaki bu durumla bir benzerlik kurarak Yarkent Hanlığında da 
Yasavulların teşrifatçılık yaptığını düşünmüştür. 
158 Bilindiği gibi, Orta Çağ Türk Devletlerinde devletin başına geçecek kişinin eğitimine önem 
verilirdi. Bu sebeple Selçuklularda Atabeg’lik, Osmanlı’da da Lala’lık müesseseleri görülmektedir. 
Selçuklularda, Atabeg’ler önemli bir güç sahibi idi. Hatta, Selçukluların yıkılışı sırasında küçük 
devletçikler halinde Atabeg’liklerin kurulduğu bilinmektedir. Osmanlı’ya gelindiğinde ise, Lala’ların 
zaman zaman ordu başında sefere çıkmalarına rağmen Selçuklu devri Atabeg’leri kadar büyük bir 
güce sahip olmadıkları görülür. Bu durum, Türk tarihinde konar-göçer hayattan yerleşik hayata, 
konfederatif bir yapıdan merkezî bir yapıya gidişin bir sonucu olarak da düşünülebilir. Ancak, 
batıdaki Türk devletlerinde görülen bu süreç, doğuda aynı şekilde şekilde olmamış ve buradaki 
devletlerde Atalık unvanı gittikçe önem kazanmıştır. Bu, muhtemelen buradaki Hanlıkların Osmanlı 
kadar merkeziyetçi olmamasından dolayıdır. Atabey hakkında bakınız: Mehmet Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I. cilt, s. 102-103. 
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görülmektedir.159 Abdülatif Sultan küçük yaşta olduğu için Mirza Muhammed Yusuf 

Bek kendisine Atalık olarak tayin edilmişti.160 Yetişkin bir han kendine Atalık tayin 

ettiği takdirde ise, bunu o kişiyi onurlandırmak için yapmış olurdu. O zaman Atalık 

olarak tayin edilen bu kişi, danışmanlık görevini yürütürdü. Meselâ Abdullah Han, 

tahta çıktıktan sonra Şah Mansur Bek’i Atalık tayin etmişti.161 Bu unvan, Buhara 

Hanlığında da sık sık karşımıza çıkmaktadır. Ancak Türkistan coğrafyasında Atalık 

unvanının gittikçe ağırlık kazandığı ve daha sonra bu unvanı taşıyan kişilerin Buhara 

Hanlığında gerçek güce sahip oldukları görülür. 162  19. yüzyıl sonlarında Yakub 

Bey’in kendisini Atalık Gazi olarak ilân etmesi de, hem kendisinin Hanlar soyundan 

gelmemesinden,163 hem de bu unvanın gittikçe önem kazanmasından olsa gerektir. 

Mirab, suyla ilgili işlerden sorumluydu. Suyun dağıtımı, depolanması ve su 

parası toplanması gibi görevleri bulunmaktaydı.164 Abdullah Han önce Babak Bek, 

daha sonra da Abdurahman Bek’i bu göreve getirmişti.165 Devletin kuruluş devrinde 

yazılmış olan Tarih-i Reşidî’de bu görevde olan kimselerden hiç bahsedilmemiştir. 

Bu durumda, Mirab makamının hanlığın kuruluş aşamasında önemli olmadığı 

düşünülebilir. Ancak, daha sonra bu makam gittikçe önem kazanmış ve Vezir ile 

Eşikaga’dan sonra gelen bir makam halini almıştı. Hatta, artık Yarkent Hanları bu 

                                                 
159 Wei Liang-t’ao, age, s. 166-167. 
160 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 200. 
161 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 211. 
162 Howorth, History of The Mongols, II. cilt, s. 869-870. 
163 Bilindiği gibi Cengiz Han’dan sonra Türkistan coğrafyasında, sadece Cengiz Han soyundan gelen 
kişiler meşru han olarak görülüyorlardı. 14. yüzyılda geniş bir devlet kurmuş olan Timur bile hem 
kendisini bir taraftan Cengiz soyuna bağlamak ihtiyacını hissetmiş, hem de han unvanı kullanmayı 
uygun görmeyerek onun yerine emir unvanını tercih etmiştir. Bu anlayışın, 19. yüzyıla kadar devam 
ettiği, Buhara, Hive ve Hokand Hanlarının hepsinin Cengiz soyundan geldikleri görülür. 
164 Osmanlı’da da sulama ve su dağıtım işlerine nezaret edenler için Mîr-i ab denirdi (Mehmet Zeki 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I. cilt, s. 542-543). 
165 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 211, 222. 
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görevi en sevdikleri kişilere vermeye başlamışlardı.166 Buradan da anlaşılacağı üzere 

Yarkent Hanlığının başlangıçtaki konar-göçer teşkilât yapısı değişime uğramakta ve 

hanlığın kurulduğu bölgeye daha uygun olan yerleşik topluma özgü uygulamalar 

devlet teşkilâtına dahil olmaktadır.  

Kerekyarak, vilâyet ve bölgelerden ordu için silâh, yiyecek ve yem gibi gerekli 

erzak ve teçhizatın toplanmasından sorumlu kişiydi. Abdullah Han, Sultan Nazar 

Pahlavan’ı bu göreve getirmişti.167

Tagarçı, aynî vergileri toplamakla ve orduya gıda hazırlamakla görevli idi. 

Abdullah Han zamanında Avaz Hoca bu görevdeydi.168  

Şigavul makamı, Buhara Hanlığında da olup, Buhara’da bu görevde bulunan 

kişi, yabancı elçileri huzura çıkartan bir tür teşrifatçı idi. Yarkent Hanlığında 

Abdullah Han zamanında Miza Şırdak’ın bu görevde olduğunu görmekteyiz.169  

Mütevelli, vakıf mülklerinden sorumluydu. 170  Yarkent Hanlığında, vakıf 

mülklerinin zamanla arttığı görülmektedir. Dolayısıyla, Mütevelliliğin gittikçe 

önemli bir görev haline geldiği ve hanların sevdikleri kişilere bu görevi verdikleri 

görülmektedir. 171  Abdülatif Han zamanında Tahir Mirahur, Abdullah Han 

                                                 
166 Wei Liang-t’ao, age, s. 167. 
167 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 222; Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 293. 
168 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 241; Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 320. 
169 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 237; Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 318; Wei Liang-t’ao, age, s. 
167-168. 
170 Osmanlı Devleti’nde vakıf işlerini vakfiyye şartları ve dinî hükümler uyarınca idare etmek için 
tayin olunanlara Mütevelli denirdi. Bunlar, ya vakıf senedinde yazan şarta göre, ya da Kadı tarafından 
tayin edilirdi. Vakıflardaki tasarruf hakkı sadece buraların mütevellilerine aitti (Mehmet Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II. cilt, s. 640). Osmanlı Devleti’nde vakıfların hem 
birbirinden, hem de devletten bağımsız olduğu ve Mütevellilerin atanmasına devletin karışmadığı 
görülmektedir. Yarkent Hanlığında ise, Mütevelli bizzat Han tarafından atanmakta ve bu makam 
Hanlıkta önemli sayılmaktaydı. Böylece, Osmanlı’dan farklı olarak, Hanlığın vakıfların yönetiminde 
doğrudan söz sahibi olduğu görülmektedir. 
171 Wei Liang-t’ao, age, s. 168. 
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zamanında Tulak Bek, Muhammed Mümin Sultan ve Tengrikulu Bek bu görevi 

yapmıştır. 172  Vakıf mülklerinin artmasıyla Hanlıkta vakıfların önemli birer 

ekonomik güç haline geldikleri ve bu şekilde makamın öneminin arttığı 

anlaşılmaktadır. Hanların bu göreve sevdiklerini atamaları iki yönden düşünülebilir. 

Birincisi, sevdikleri bu şahıslara ekonomik güç kazandırmak, diğeri ise Hanlığın 

vakıf gelirlerinden yararlanmasını sağlamaktır. Hocalar devrine gelindiğinde ise 

vakıf mülklerinin daha da arttığı görülmektedir. Bu durum, bölgede dinî karakterin 

gittikçe güç kazanması ve sonuçta doğrudan doğruya dinî bir güç olan hocaların 

iktidara gelmesinin bir sonucu olarak görülebilir.173

Yarkent Hanlığında, Nakıb’ın görevi hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Bu 

makama getirilen kişi peygamber soyundan olurdu. Aynı makam, Hive Hanlığında 

da olup, orada en yüksek din görevlisiydi ve dinî ulemanın başıydı. Vambery, 

Nakıb’ı Osmanlı’daki Şeyhülislâm’a benzettiğine göre,174 onun da Hive Hanlığında 

yapılan işlerin dine uygun olup olmadığını denetleme görevi olduğu düşünülebilir. 

Buhara Hanlığında da Nakıbın, Buhara Emiri olmadığı zaman askerî mahkemeye 

bakan ve mevkii askerî hakimden yüksek olan biri olduğunu görmekteyiz.175 Wei 

Liang-t’ao, Buhara ve Hive örneklerine bakarak, Nakıbın orduyu kontrol gibi bir 

görevi olduğu belirtmiştir.176 Ancak, Akimuşkin, neşretmiş olduğu Tarih adlı eserde 

bütün önemli makamların defalarca geçtiği halde Nakıb’ın sadece tek bir yerde 

geçtiğini belirtmekte ve bu sebeple Yarkent Hanlığında Nakıb’ın diğer Hanlıklardaki 

                                                 
172 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 200, 222, 225, 230. 
173 İsenbike Togan, “Islam in a Changing Society: The Khojas of Eastern Turkistan”, s. 139-140; 
İsenbike Togan, “Chinese Turkestan Under the Khojas (1678-1759)”, s. 475. 
174 Howorth, History of the Mongols, II. cilt, s. 963. 
175 Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 298-299. 
176 Wei Liang-t’ao, age, s. 168. 
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gibi yüksek bir görevli olamayacağını düşünmektedir. Akimuşkin, Nakıb’ın 

peygamber soyundan gelenlerin kendi aralarından seçtiği ve onların işleriyle 

ilgilenen bir lider olması gerektiği fikrindedir.177 Yarkent Hanlığında, Ahmed Han 

zamanında Hoca Abdurezak’ı Nakıb olarak görmekteyiz.178  

Diğer bir makam olan Kadılık, devrin İslâm ülkelerinde yaygındır. Osmanlı’da 

olduğu gibi Yarkent Hanlığında da Kadı’lar davalara bakmakla yükümlüdür. 179  

Abdülkerim Han, haftada iki gün halkın şikâyetlerini dinler ve bu sırada yanında 

Kadı, Müftü ve bazı emirler bulunurdu. Bu sırada şikâyetler dini ilgilendiriyorsa 

Kadı ve Müftü’ye danışır, halkın genel işleriyle ilgiliyse emirlere danışır ve ona göre 

hüküm verirdi. 180  Abdullah Han’ın, devletteki merkezileşmeyi arttırmak için 

merkezden kadı tayin etmeye başladığı görülmektedir.181 Bu şekilde Kadılığın hem 

merkez teşkilâtında, hem de taşra teşkilâtında bulunduğu söylenebilir. 

Yarkent Hanlığında bulunan Müftü, yapılan işlerin dine uygunluğunu denetler 

ve fetva verirdi.182  Hive Hanlığında da olan Müftü’lerin bütün önemli şehirlerde 

bulunduğu bilinmektedir.183

                                                 
177 Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 298-299. Nakıb’ın kelime anlamı bir kavim veya kabilenin reisi 
veya vekili olarak verilmektedir (Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 801). 
Osmanlı Devletinde bulunan Nakibü’l-eşrâf da peygamber sülâlesi mensuplarının işleriyle meşgul 
olmakla görevli kişiydi (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II. 
cilt, s. 647). Dolayısıyla Akimuşkin’in açıklaması kabul edilebilir görünmektedir. 
178 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 199. 
179 Osmanlı’da çok küçük idarî bölgelere kadar yayılmış kadıların, davaların yanında belediye işlerine 
de baktıklarını görmekteyiz (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 
II. cilt, s.131). 
180 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 161. Akimuşkin, diğer bir kaynakta ise bu bilginin şöyle verildiğini 
söylemektedir: “Han, bir tarafında Kadı ve Müftü’yü, diğer tarafına Vezir ve Hakim’i oturtuyordu. 
Davacının işi şeriatla ilgiliyse Kadı ve Müftü hüküm verirdi. Eğer gelenekle ilgiliyse başta Vezir 
olmak üzere emirlerce çözülürdü” (Akimuşkin, “Kommentarii”, s. 273-274). 
181 Wei Liang-t’ao, age, s. 169. 
182 Şah Mahmud Çuras, Tarih, s. 161; Wei Liang-t’ao, age, s. 169. Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
safhasında da Müftü’nün fetva verdiği, ancak daha sonra bu unvanın Şeyhülislâm olarak değiştirildiği 
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Hakim, bir vilâyetin en yüksek memuru idi. Yarkent Hanlığında, Hakim tayin 

edilen vilâyetler, başlangıçta Aksu, Oş, Kâşgar, Yeni Hisar, Hotan ve Sarıköl iken 

sonradan bunlara Turfan ve Çalış eklenmiştir. Ayrıca Aksu, Yarkent ve Hotan 

vilâyetleri de bölünerek, Kuça, Kargalık, Karakaş ve Keriya vilâyetleri 

kurulmuştur. 184  Böylece Hanlıkta Hakim’lerin sorumlu oldukları vilâyetlerin 

bölünerek gittikçe küçüldüğü ve dolayısıyla Hakim’lerin önemlerinin azalarak 

sayıların da arttığı anlaşılmaktadır. Hakim makamında bulunanların en yükseği 

başkent Yarkent’in hakimi idi ve doğrudan doğruya devlet işlerine karışırdı. 185  

Hakim tabirinin Hocalar Devrinde de devam ettiği görülmektedir. Cungar Hanı 

Tsevang Arabtan bölgeyi tekrar işgal ettiğinde Yarkent’teki Danyal Hoca ve 

Kâşgar’daki Ahmed Hoca’yı esir etmiş, Kâşgar’a da halkın seçtiği bir Hakim Bek 

tayin etmişti. 186  Bu devirde Hakim Bek’lerin kendi çıkarlarını Cungarlarla ortak 

olarak düşündükleri ve 1754’te Yusuf Hoca’nın isyan hazırlıklarını Cungarlara 

bildirdikleri görülmektedir. Bir yıl sonra, 1755’te Cungar Hanı Davaçı’yı, Mançu 

ordularıyla desteklenmiş olan Amursana’ya teslim eden Hocisi de Uç Turfan’ın 

Hakim Bek’i idi. 187  Dolayısıyla Hocalar Devrinin sonlarına gelindiğinde Kâşgar 

bölgesinde artık gerçek gücün Cungarlar tarafından şehirlere tayin edilmiş bulunan 

Hakim Bek’lerde olduğu anlaşılmaktadır.188  

                                                                                                                                          
görülmektedir (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II. cilt, s. 599-
601; III. cilt, s. 347-351). 
183 Howorth, History of the Mongols, II. cilt, s. 964. 
184 Wei Liang-t’ao, age, s. 160. 
185 Wei Liang-t’ao, age, s. 170. 
186 Howorth, History of the Mongols, I. cilt, s. 645. 
187 Howorth, History of the Mongols, I. cilt, s. 652-653. 
188 Ch’ing devrinde, Kâşgar Bölgesinde, Hakim Bek’lik şehirdeki Müslümanların işlerinden sorumlu 
bir hale gelmiş ve Müslümanların çıkabileceği en yüksek makam olmuştu. Batı Türkistan’da da bu 
unvan günümüze kadar devam etmiş olup, bugünkü Kazakistan ve Kırgızistan’da vali manasına 
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Yarkent Hanlığının sosyal yapısına bakıldığında, halkın dört kısma bölündüğü 

görülür. Tümen adı verilen çiftçi sınıfı Han’a yıllık vergi öderdi. Ordu sınıfına kuçin 

adı verilirdi. Aymak olarak adlandırılan konar-göçer boylar, Hanlık adına halktan 

hububat ve kumaş toplamaktaydı. 189  Kâşgar ve Hotan’da kuçin ve aymakların 

başında Duğlat beyleri bulunurdu. Dördüncü bir sınıf da idareci memur ve din adamı 

sınıfı idi.190 Diğer yandan hanlık kurulduktan sonra bir takım bölgesel göçler olduğu 

görülmektedir. Sultan Said Han, tahtı ele geçirdikten sonra Moğol kabilelerine 

mensup yaklaşık 5.000 insanı buraya göç ettirmiştir. Abdullah Han da Kırgızlarla 

dostluk ilişkileri sonucu Kırgızların Çungbagış, Kuşçu, Nayman Kıpçak, Teyit, 

Otuzoğul gibi kabilelerini Kâşgar vilâyetine göç ettirmiş, hayvancılıkla uğraşan bu 

insanların çoğu buraya yerleşmiştir.191  

Hanlığın topraklarına bakıldığında bunların devlet mülkü, özel mülk, han 

ailesinin mülkü ve vakıf mülkü olarak ayrıldığı görülür. Hanlık içinde işlenebilir 

arazisi en fazla olan Kâşgar vilâyetinin toprakları çok verimliydi. Burada buğday, 

pirinç, arpa, susam gibi tahıl bitkileriyle pamukçuluk, ipekçilik, bahçıvanlık çok 

gelişmişti. Üzüm pekmezi çok ünlüydü. Bunun yanında hanlığın diğer bir çok 

bölgesi ile birlikte Kâşgar’da da ipek kumaşlar, kaftan, atlas ve pamuktan yapılmış 

                                                                                                                                          
Hakim veya Akim terimleri kullanılmaktadır. 
189 Tarih-i Reşidî’yi neşreden Thackston, aymağı oluşturan halkın hububat ve kumaş yardımı aldığını 
değil, bunları vergi olarak ödediğini belirtmektedir. Dipnotta ise, Tarih-i Reşidî’nin diğer bir 
nüshasında bu cümlenin aymağa hububat ve kumaş verildiği şeklinde yazıldığını söylemekle birlikte 
teba olarak aymağın hanlığa vergi vermesinin daha mantıklı olduğunu yazmaktadır. Ancak, Ross’un 
neşrinde orijinal metindeki kelime mukataa olarak verilmiştir. Mukataa, belli bir miktar arazinin 
devlet tarafından kiraya verilmesi olarak açıklanabilir. Mukataayı alan kişi, o arazi üzerindeki halktan 
vergi toplama hakkını almış demekti (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, II. cilt, s. 578). Muhtemelen, konar-göçerler hububat ve kumaş ihtiyacında olduklarından, 
bunlar Hanlıktan belli bir bölgedeki hububat ve kumaş vergilerini toplama hakkını almışlardı. 
190 Tarih-i Reşidî, Ross neşri, s. 301; Thackston neşri, s. 192. 
191 Prof. Dr. Amanbeck H. Djalilov, “Yarkent Hanlığı (1465-1759)”, s. 664-665. 
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çiçekli kumaşlar, çiçekli baş örtüleri dokunuyordu. Ayrıca burada dokunan kaba 

ama çok dayanıklı bir kumaş türü Sibirya’dan Kamçatka’ya kadar yayılmıştı. 

Ticarette Kâşgar çini ve porselen kaplarının batıya yayılmasıyla birlikte, komşu 

memleketlerden gelen at ve davar ticareti burada önemli bir pazar 

oluşturmaktaydı.192

Hanlığın topladığı vergilere gelince bunların nakit, aynî veya iş gücü olarak 

alındığı görülür. Her yüz hayvandan biri kopçur vergisi olarak alınırken, tüccarlar da 

mallarının kırkta birini zekât olarak verirlerdi. Ayrıca gümrük vergisi malın fiyatı ve 

kalitesine göre % 2 - % 10 arasındaydı. Sultan Said Han zamanında Hanlığa bağlı 

yerler ise193 hanlığa “yasak” adında yıllık vergi öderlerdi.194  

Hocalar devrinde ise, tüccarların vergilerinin onda bir ve yirmide bir arasında 

değişmekte olduğu görülmektedir. Bunun yanında, ayrıca Cungarlara ödenen 

vergiler vardı. Çin kaynaklarına göre Cungarlar bölgeden yıllık 67.000 tenge 

alıyorlardı.195  

                                                 
192 Prof. Dr. Amanbeck H. Djalilov, “Yarkent Hanlığı (1465-1759)”, s. 665; Wei liang-tao, age, s. 
178. 
193 Bu yerler arasında, Tibet’te Koko ve Bulur viliâyetleri, Keşmir ve Bedehşan ile Kazak, Kırgız ve 
Kalmuk göçebeleri bulunurdu. 
194 Prof. Dr. Amanbeck H. Djalilov, “Yarkent Hanlığı (1465-1759)”, s. 665. 
195 Kao-tsung Shih-lu, 12. cilt, 593. Bölüm, s. 8741. Howorth ise bir yerde Cungarların bölgeyi ele 
geçirdiklerinde ayda 400.000 tenge tutarında haraç almaya başladıklarını yazmıştır (Howorth, History 
of the Mongols, I. cilt, s. 623). Diğer bir yerde de 1720’de Danyal Hoca’nın bölgeye geldikten sonra 
her 100 kişiye karşılık 100.000 tengelik vergiyi Cungarlara vermeye başladığını Appak Hoca 
devrinde bu miktarın her 100 kişiye 1.000 tenge olduğunu belirtmiştir (Howorth, History of the 
Mongols, I. cilt, s. 645). Muhtemelen Appak Hoca devrindeki miktarın toplamı 400.000 tenge 
etmekteydi. Dolayısıyla Danyal Hoca, zamanında bunun yüz kat artarak 40.000.000 tenge olduğunu 
düşünmek gerekecektir. Ayrıca Howorth, Danyal Hoca zamanında vergilerin ne kadar aralıklarla 
toplandığını belirtmezken, Appak Hoca zamanındaki 40.000 tengenin aylık olduğunu söylemektedir. 
Çin kaynakları ile karşılaştırıldığında bu rakam çok abartılı görünmektedir. Bir ihtimal, Howorth’un 
tenge ile onun ellide biri olan pul’u karıştırmış olmasıdır. Diğer bir ihtimal ise, Danyal Hoca 
zamanından sonra 1759’a kadar geçen süre içerisinde Cungarların vergiyi azaltmış olmasıdır. Üçüncü 
bir ihtimal olarak da aynı sürede, tengenin değerlenmiş olduğu düşünülebilir. Bu ihtimallerin birincisi 
en akla yakın görünmektedir.  
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Sonuç olarak, Timurlulardan sonra Türkistan’ın parçalanıp çeşitli hanlıklar 

arasında bölünmüş olması ve bu hanlıkların sadece birbirleriyle değil, kendi 

içlerinde de bitmek tükenmek bilmeyen iktidar kavgaları bölgeyi güçsüz 

düşürmüştür. Hanlıklar birbirleri üzerinde bir hakimiyet kuramadıkları gibi, 

kendileri de gittikçe ufalanarak daha küçük parçalara bölünmüşler ve bu da bütün 

Türkistan’ı dış istilâlara açık hale getirmiştir. Böylece 18. yüzyılda doğuda Mançu, 

19. yüzyılda da batıda Rus yayılmasının önü açılmıştır. 

Siyasî açıdan görülen bu parçalanmışlığın ekonomik hayattaki olumsuz 

etkisinin hemen hissedilmediği anlaşılmaktadır. Kâşgar’daki ekonomik hayat canlı 

bir şekilde devam etmekte, hatta Kâşgar mallarının Asya’nın diğer bölgelerine 

yayıldığı ve ün kazandığı görülmektedir. Hocalar devrine gelindiğinde, vergilerin 

arttığı, Türkistan’ın batı kısımlarında ise bölünmelerin belirginleştiği ve yavaş yavaş 

ekonomik hayatın sekteye uğramaya başladığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan, 

Kâşgar’a hakim olan Yarkent Hanlığının kurmuş olduğu teşkilât ve bölgedeki 

hocaların etkisi Mançu hakimiyeti ile hemen yok olmayacaktır. Mançular, burada 

kendilerinden önceki yapıdan da faydalanarak yeni bir idarî teşkilât kuracaklar, 

ancak halkın yabancı boyunduruğundan hoşnutsuzluğuna hocalara olan saygısı da 

eklenince bu durum, 19. yüzyıl boyunca bölgede hocalara dayanan isyanlar 

çıkmasına zemin hazırlayacaktır. 
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II. BÖLÜM 

KÂŞGAR HAKİMİYETİ ÖNCESİ  

MANÇULAR VE SINIR SİYASETİ 

Ch’ing hanedanı Kâşgar’ı ele geçirdikten sonra burada kendi imparatorluk 

yapısına uyum sağlayabilecek bir teşkilât kuracak ve bölgeyi yapmış olduğu bu 

düzenleme ile yönetecektir. Ancak, hanedanın Kâşgar’da düzenlediği idarî 

yapılanmayı ve buraya yönelik olan siyasetini incelemeye geçmeden önce 

Mançuların yükselişini, Çin’e hakim olmalarını ve bu sıralarda uygulamış oldukları 

siyasetleri incelemek, hanedanın Kâşgar’daki durumunu anlamak açısından faydalı 

olacaktır.  

Anavatanları bugünkü Çin’in kuzey doğu bölgesinde bulunan ve aslen Çinli 

olmayan Mançular, 16. yüzyılın sonlarında Ming hanedanının zayıf düşmesinden, 

Moğolların ise siyasî bölünmüşlük ve kargaşa içinde olmalarından faydalanarak 

kendi siyasî birliklerini kurmuşlar ve hakimiyetlerini çevrelerine yaymaya hazır bir 

hale gelmişlerdi. Mançular, siyasî birliklerini sağladıktan sonra elli yıl içinde hem 

Moğollarla ittifak kurmuşlar, hem de Çin’i ele geçirerek yeni bir hanedan 

oluşturmuşlardır. Mançuların yaşayış tarzları ve yabancı bir hanedan olmaları 

onların iç ve dış siyasetini etkileyecektir. Bu sebeple bu bölümde, önce Mançuların 

ortaya çıkışı ve Çin’i ele geçirişleri üzerinde durulacak, sonra da kurmuş oldukları 

teşkilât ile sınır bölgelerine ve komşularına yönelik siyasetleri incelenecektir.  
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A. CH’ING HANEDANINDAN ÖNCE MANÇULAR 

Ch’ing hanedanını kurmadan önce Mançular, Cürcen196 adını taşırlar ve üç ana 

grup halinde otururlardı. Bu grupların her birinin hayat tarzları ve Çin ile olan 

ilişkileri, bulundukları farklı coğrafyalar dolayısıyla çeşitlilik gösterirdi. 

Bu gruplardan biri olan ve Chien-chou197 Cürcen’leri denilen boylar, Güney 

Mançurya’da yaşar, Liao nehrinin 198  kuzey doğusu ile Yalu nehrinin 199  kuzey 

batısındaki bölgelerde otururlardı. Bunlar yerleşik hayat süren çiftçiler olup, 

dokumacılık da yaparlardı. Gelenekleri, kıyafet ve yiyecekleri Çinlilere benzerdi ve 

aralarında bir çok Çinli de bulunurdu. Çin’in kuzey batı eyaletleriyle komşu 

olmaları, onların Çin’le yakın ilişki içinde olmalarını ve yoğun ticaret yapmalarını 

mümkün kılmıştır. Sonradan Çin’i ele geçirip yeni bir hanedan kuran boylar, bu 

grup içinden çıkmıştır. 

İkinci grup, kuzey ve doğu Mançurya’nın ormanlık bölgelerinde yaşayan 

Nurgal’lardır. Bunlar, Çinlilerce Vahşi Cürcen’ler200 olarak bilinirlerdi. Çok sayıda 

                                                 
196 Çince’de Ju-chen olarak görülen bu isim, batılı araştırıcıların eserlerinde Cürcen veya bunun çoğul 
hali olan Cürcet şeklinde geçmektedir.  
197  Ming hanedanının imparatorlarından Yung-lo’nun (1403-1424) buradaki Cürcenler üzerinde 
hakimiyet kurmuş olduğu anlaşılmaktadır. İmparator Yung-lo muhtemelen bu boyların hareketlerini 
kontrol etmek için burada Chien-chou Wei adlı bir ileri karakol noktası kurmuştu. Burası, bugünkü 
Chi-lin eyaletinin güney doğusuna denk gelmektedir (Tzu Yüen, s. 558). Çin’in başka bölgelerinde 
de Chien-chou adlı yerleşim yerlerinin bulunmasından bu adın Mançuca’dan geçme değil, Çince bir 
ad olduğu anlaşılmaktadır. Chien-chou Cürcenleri de, yaşadıkları yerden dolayı bu ismi almışlardır. 
198 Liao nehri, Çin tarihinde adı sık sık geçen bir nehir olup, 916-1125 yılları arasında Kuzey Çin’de 
hüküm sürmüş olan Kıtaylar devletlerine isim olarak bu nehrin adını seçmişler ve Liao hanedanı diye 
anılmışlardır. Çin kaynaklarında Liao nehri ayrıca çok çeşitli isimlerle geçmektedir. Bu isimler, Chü-
li nehri, Chü-liu nehri ve Huang nehridir. Bugünkü İç Moğolistan’da K’o-shih-k’o-t’eng Sancağının 
güney batısında bulunan Pai-ch’a dağından doğarak bugünkü Liao-ning eyaletinden Po-hai denizine 
dökülür (Chung-kuo Ku-chin Ti-ming Ta Tz’u-tien, s. 1246; Tz’u Yüen, s. 1679). 
199 Ya-lu nehrinin adındaki ya kelimesi ördek, lu kelimesi de yeşil manasına gelir. Bu nehir, ördek 
başı gibi yeşil renkte olduğundan bu isim verilmiştir. Tarih boyunca Çince kaynaklarda bu nehir için 
Ma-tzu nehri ve I-chou nehri gibi isimler de kullanılmıştır. Bugünkü Chi-lin eyaletinde bulunan Pai-
t’ou dağından doğar. Güneye doğru akarak Kore ile Çin sınırını oluşturur ve Sarı Deniz’e dökülür 
(Chung-kuo Ku-chin Ti-ming Ta Tz’u-tien, s. 1257; Tz’u Yüen, s. 1921). 
200 Bu isim Çince olarak Yeh Ju-chen şeklinde geçmektedir. 
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küçük gruplara bölünmüş halde yaşarlar, Amur201 ve Ussuri202 nehirleri boylarında 

avcılık ve balıkçılıkla uğraşırlardı. Bölgeye giden Çin elçilik heyetleri sık sık 

bunların taciziyle veya soygunuyla karşılaşırdı. Bulundukları bölge Çin’e daha uzak 

olduğundan temasları da daha azdı. 

Üçüncü olarak Mançurya’nın batısında güney Moğollarına komşu olarak 

yaşayan küçük bir grup bulunmaktaydı. Batı Mançurya bozkırlarında, konar-göçer 

bir hayat süren bu grupla birlikte bazı Moğol ve Çinliler de yaşamakta ve onlarla 

beraber sürülerine otlak aramaktaydılar.203  

Mançurya’da yaşayan bu gruplardan özellikle birincisi, hem Ming hanedanı ile 

hem de Kore ile ticarî ilişki içerisinde bulunuyordu. Ming hanedanı, bu bölgeye 

yönelik olarak geleneksel Çin politikasını uygulamış, burada bulunan boyların 

birbirinden mümkün olduğu kadar uzaklaşmasını desteklemiş, her bir boyun liderine 

çeşitli unvanlar vererek bunların kendilerini büyük hissetmelerini ve birinin diğerine 

boyun eğmemesini sağlamaya çalışmıştır. Bunun yanında Ming hanedanı, bu 

boyların bağlılıklarının bir göstergesi olarak onların haraç vermesini sağlamaya da 

uğraşmıştır. Bu haraç ziyaretleri sırasında hem onlara yüklü hediyeler vermiş, hem 

de yol boyu kontrollü bir ticaret imkânı sağlamıştır. Ayrıca, Cürcen’ler için sınır 

pazarları da kuran Ming hanedanı, böylelikle Kore’nin bölge üzerinde olan ticarî 

                                                 
201 Amur nehri, tarih boyunca Çince olarak önce Hei Shui (Kara Su), sonra da Hei-lung Chiang olarak 
adlandırılmıştır. Bu nehir, bugünkü Moğolistan topraklarından doğan Onon nehri ile İç Moğolistan 
toprakları içerisinde doğan Ergene nehrinin birleşmesiyle oluşur. Doğuya doğru akarak, Çin-Rus 
sınırının bir kısmını oluşturduktan sonra kuzeye kıvrılıp Rusya topraklarından Ohotsk denizine 
dökülür (Chung-kuo Ku-chin Ti-ming Ta-Tz’u-tien, s. 995; Tz’u Yüen, s. 1949). 
202  Ussuri, Mançuca “Gök Beyi” demektir. Bu nehri, Çinliler Wu-tzu veya Wu-su-li olarak 
adlandırmışlardır. Bugünkü Chi-lin eyaletinin doğusundan doğar. Kuzeye doğru akarak, Çin-Rus 
sınırının bir kısmını oluşturduktan sonra Amur nehrine dökülür (Chung-kuo Ku-chin Ti-ming Ta-
Tz’u-tien, s. 735; Tz’u Yüen, s. 1042). 
203 Morris Rossabi, China and Inner Asia: From 1368 to the Present Day (Bundan sonra: China and 
Inner Asia), New York: Pica Press, 1975, s. 51. 
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etkisini bir ölçüde kırmış ve yerine kendisiyle olan ilişkileri bölgenin temel dinamiği 

haline getirmiştir.204

Ming hanedanının Cürcen’lere yönelik politikasının başarı kazanması sonucu 

Ming ile Cürcen’ler arasında bir barış devresi başlamıştır. 15. yüzyılın sonlarından 

16. yüzyılın ortalarına kadar hüküm süren bu barış devresinde Cürcen’lerin nüfusu 

hızla artmıştı. 15. yüzyıl başlarında Cürcen grupları bir kaç yüz kişi halinde 

görülürken, 16. yüzyıldan itibaren bu gruplar yedi ile dokuz bin arasında karşımıza 

çıkmaya başlamışlardır. Böylece nüfus yoğunluğu dolayısıyla bölgede bir Cürcen 

ağırlığı hissedilmeye başlanmıştır. 

Diğer yandan, 16. yüzyılda bir taraftan Ming hanedanının verdiği hediyelerin 

kalitesinde düşme olması, diğer taraftan Cürcen elçilik heyetlerinin gittikçe 

sıklaşması ve heyetleri oluşturanların sayısının artması yavaş yavaş Ming – Cürcen 

ilişkilerinin bozulmaya başlamasına sebep olmuştur. Ming hanedanı, 1541’de 

Cürcen’lerin heyetlerine yılda bir defa ve 500 kişiden az olmak üzere bir sınırlama 

getirmiş ve bunun sonucunda da Cürcen’lerle Çinliler arasında savaşlar başlamıştır. 

Bu savaşlar Cürcen’ler arasında bir liderin çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ming 

hanedanının orduları kazayla dost bir Cürcen boyunun liderini öldürmüş, sonra bu 

yanlışlığı telâfi etmek için bu liderin oğlu olan Nurhaç’a bir çok hediye vermiş ve 

Nurhaç’ı, Cürcen’lerin arasında başlıca asilzade olarak kabul etmiştir.205  

Nurhaç, kendi boyunun liderliğine geldikten ve Ming hanedanı ile ilişki 

kurduktan sonra, dikkatini Mançurya’daki grupların üzerine çevirdi. Savaşların 

                                                 
204 John K. Fairbank – Edwin O. Reischauer, East Asia The Great Tradition, Londra, 1958, s. 348-
349. 
205 Morris Rossabi, China and Inner Asia, s. 56-57. 
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yanında çeşitli ittifaklar ve evlilikler yoluyla uzun bir süre içerisinde bütün Cürcen 

gruplarını kendi hakimiyeti altında toplamayı başardı.206

Nurhaç, Mançurya’yı kendi hakimiyeti altına alıp yeni bir düzenlemeye 

gitmeden önce Cürcen’ler, bir kısmı yerleşik hayata geçmiş olmasına rağmen, hâlâ 

boylar halinde yaşamaktaydılar. Konar-göçer halkların klâsik yapılanması olan bu 

sistemde her boyun bir lideri olur ve bu lider, diğer boyların liderleriyle eşit bir 

statüde bulunurdu. Bu durum, boyları oluşturan oymak ve kişilerin boy liderlerine 

bağlılıklarına ve bu liderlerin de birbirinden bağımsız hareket etmesine yol açarak 

parçalı bir yapı oluştururdu. Cürcen’lerin de bu şekilde bir yapılanma içinde 

oldukları Ming hanedanı ile olan ilişkilerinden anlaşılmaktadır. Yukarıda da 

anlatıldığı gibi Ming, bu boyların liderlerinin her birine ayrı ayrı unvanlar veriyor ve 

bunları ayrı yapılar olarak kabul ediyordu.  

Nurhaç ise, Cürcen’lerin bu yapılanmasına yeni bir düzenleme getirmiştir. 

Bütün Cürcen boylarını kendisine bağlayarak Mançurya’yı hakimiyeti altına almış 

olan Nurhaç’ın kurmuş olduğu teşkilâtın en önemli unsurlarından biri Gusa (Sancak) 

Birlikleri sistemidir.207 Nurhaç daha fazla toprak ele geçirdikçe askerî kuvvetlerini 

bu birlikler altında düzenlemeye başlamıştı. Taşıdıkları sancakların rengine göre 

adlandırılan sancaklar ilk düzenlendiği sırada dört tane olup Beyaz, Sarı, Mavi ve 

Kırmızı Sancak Birlikleri şeklinde organize edilmişlerdi.208 Bunların altında her bir 

                                                 
206 John K. Fairbank – Edwin O. Reischauer, East Asia The Great Tradition, s. 351. 
207 Burada sancak kelimesi ismen Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sancakları çağrıştırmakla birlikte, 
Osmanlı’da sancaklar idarî bir yapılanmayı, Mançularda ise askerî bir yapılanmayı ifade etmektedir. 
Ancak, Sancak Birlikleri şeklinde getirilmiş olan bu düzenleme, Osmanlı’da askerî ve idarî bir 
yapılanma olan tımar sistemini hatırlatmaktadır. Çünkü, Mançuların Sancak Birlikleri de zamanla 
askerî ve idarî bir yapılanmaya dönüşecektir.  
208 Bu konuda da, Osmanlı’daki tımar sistemi ile bir benzerlik göze çarpmaktadır. Osmanlı’da da 
tımar sistemi sonucu oluşan orduların “kırmızı bayrak”, “sarı bayrak” ve “alaca bayrak” gibi renklere 
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sancağı oluşturan Niru (Ok)’lar vardı.209 Daha sonra Mançu kuvvetlerinin hızlı bir 

şekilde büyümesi sonucu 1615’te Nurhaç, dört ilâve Sancak daha kurmuş,210 ayrıca 

Ok ile Sancak arasında da Calan adı verilen bir birim daha oluşturmuştur. Bundan 

sonra Mançu hanedanının hüküm sürdüğü devir boyunca sancak sayısı 

arttırılmayacak, askerî birliklerin genişlemesi Ok ve Calan’ların sayısının 

genişletilmesiyle olacaktır.211  

Nurhaç’ın getirmiş olduğu Sancak Birlikleri düzenlemesi, aslında Mançuların 

klâsik boy bağlarını yıkmaktaydı. Nurhaç, bu yolla bütün Mançuların kendi 

boylarının başındaki beylere değil, Nurhaç’a ve onun varislerine sadık olmalarını 

sağlama amacı gütmüştü. Böylece boyların başına geçebilecek karizmatik beylerin 

kendisi dışında bir güç ve cazibe merkezi haline gelme ihtimallerini ortadan 

kaldırmış oluyordu. Sancak birlikleri oluşturulurken de sancağa bağlı kişilerin 

hepsinin aynı bölgelerden gelmemesine dikkat edilmiştir. 212  Ancak, Nurhaç boy 

                                                                                                                                          
ve bayraklara dayanan adları bulunmaktaydı (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve 
Terimleri Sözlüğü, III. cilt, s. 233). 
209  Ok manasında olan niru kelimesi, burada bir teşkilât birimini ifade ettiğinden İngilizce 
araştırmalarda bölük manasına gelen company kelimesi ile karşılanmıştır. Bölük organizasyonu için 
Mançuların ok manasına gelen kelimeyi kullanmış olmaları ile Türklerde ok kelimesine verilen 
anlam arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Türk tarihinde boylar ok kelimesi ile adlandırıldığı gibi 
(On-oklar), Oğuz kelimesinin kökenini de bu yolla açıklayan görüşler bulunmaktadır. Bozkır 
milletlerinin teşkilâtı ve düşünce yapısındaki bu benzerliğe dikkat çekmek için burada niru kelimesi, 
Türkçe ok ile karşılanmıştır. 
210 Sonradan kurulmuş olan bu dört Sancak Birliği Çevreli Sarı, Çevreli Mavi, Çevreli Beyaz ve 
Çevreli Kırmızı Sancak Birlikleri olarak adlandırılabilir. İlk kurulan Sancak Birliklerinin sancakları 
düz renkli iken sonraki dört birliğin sancaklarında bu ana rengin etrafını çevreleyen bir şerit 
bulunurdu. Bu şerit, üç sancakta kırmızı renkte iken, çevreli kırmızı sancağın şeridi beyaz renkteydi 
(Ts’e Yüan, 1752. s). Böylece toplam sekiz sancak oluşmuş ve bu sancakların oluşturduğu ordulara 
Sekiz Sancak Birlikleri veya kısaca Sancak Birlikleri denmişti.  
211  Sancak birliklerini oluşturan her ok başlangıçta on kişiden müteşekkildi. Nurhaç’ın gücü 
büyüdükçe, bu sefer her ok üç yüz kişiden oluşmaya başladı ve ok liderlerinin yanına iki yardımcı 
tayin edildi. Bu şekilde oluşturulan okların beşi bir araya toplanarak calan’a bağlanmış ve beş calan 
da bir sancak oluşturmuştur (Ch’ing-ch’ao Shih-hua (Ch’ing Hanedanının Tarihî Hikâyesi), Taipei: 
Mu-tuo, 1987, s. 13). 
212 Nurhaç’nın boyları karıştırma ve yeni bağlılık şuuru yaratma yönteminin kendisinden önce iki kez 
uygulandığı farkedilebilir. Bunlardan biri Cengiz’in klâsik boy teşkilâtını yıkıp onlu askerî düzen 
getirmesi (Anatoly M. Khazanov, Nomads and the Outside World, Madison: The University of 
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teşkilâtının bütün mirasını reddetmemiş, boyları parçalarken bunların altındaki 

aileleri parçalamamıştır. Sancaklara yalnızca erkek askerler değil onların yakın 

akrabaları da dahil edilmiştir. Böylece bir Ok, genellikle bir geniş aileden 

oluşmaktaydı.213   

Bu arada, Nurhaç, ekonomik gücünü sağlamlaştırmak için bir takım adımlar 

atmıştır. Bunlardan birincisi Çin ile yapılan çinsin otunun 214  ticaretini tekeline 

almaktı. Diğer bir adım, Moğollar devrinden beri kapalı duran altın ve gümüş 

madenlerini açmaktı. Bunlara ilâveten, Nurhaç, Mançurya’da kürk ve inci ticaretini 

de kontrolünde tutmuş, haraç ziyaretlerinde Ming hanedanından karşılık olarak Çin 

gümüşü istemiş ve elde etmiştir.  

Nurhaç, Mançurya’yı kendi idaresi altında birleştirdikten sonra 1616’da Chin 

hanedanını kurduğunu ilân etti. 215  Bu isim, atalarının 1122-1234 yılları arasında 

Kuzey Çin’de kurmuş olduğu hanedanın ismiyle aynıydı. Bu şekilde, Nurhaç’ın 

Ming hanedanıyla ilişkilerini iyi tutmasına ve bizzat haraç heyetlerinin başında bir 

kaç kez başkente gelmiş olmasına rağmen, kendisine koymuş olduğu esas hedefin 

Çin’in fethi olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak, Nurhaç Çin’i fethetme hedefine ulaşamadan 1626’da ölmüş ve bu 

hedef bir miras olarak haleflerine kalmıştı. Nurhaç’ın getirmiş olduğu Sancak 

Birlikleri sistemi, Mançuların geleneksel konar-göçer boy teşkilâtındaki federatif 

                                                                                                                                          
Wisconsin Press, 1994, 2. baskı, s. 237-238), diğeri de Osmanlı’nın sürgün ve iskân politikasıyla 
Oğuz boy yapısını kırmasıdır. 
213 Morris Rossabi, China and Inner Asia, s. 85-86.  
214 Çincesi jen-shen olan bu kelime, Batı dillerine ginseng, Türkçeye de çinsin olarak geçmiştir. 
Çinsin, Çinlilerce uzun yaşamayı sağlayan bir ilâç olarak kabul edilirdi ve anayurdu Mançurya 
olması dolayısıyla, Cürcen’lerin Ming ile ticaretlerinde önemli bir yer tutardı. 
215 Morris Rossabi, China and Inner Asia, s. 58. 
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yapıyı zayıflatarak gücün merkezileşmesini sağlamış ve bu yolla yerleşik, 

merkeziyetçi bir devletin temeli atılmıştır. 

 

B. HANEDANIN KURULUŞU VE TEŞKİLÂTI 

Nurhaç’tan sonra başa geçen oğlu Abahay, 1631’de Güney Moğolistan’ın en 

önemli boylarından olan Çaharlarla ittifak kurmuş, 1638’de de Kore’yi kendisine 

bağlayarak Cürcen hakimiyetini iyice sağlamlaştırmıştır. Bunun yanında, Abahay 

1636’da iki önemli değişiklik yapmıştır. Bunlardan biri, Chin hanedanının adının 

Ch’ing 216  olarak değiştirilmesi, diğeri ise Cürcen adının kullanılmasının 

yasaklanarak Mançu adının kullanılmaya başlanmasıdır. Morris Rossabi’nin 

değerlendirmesine göre, bu değişiklik muhtemelen, artık tarihte Mançular olarak 

yerini alacak olan bu milletin, atalarının eskiden Çin’e bağlı olduğunu saklamak için 

yapılmış olan bir hareketti.217  

Abahay, Nurhaç’ın kurmuş olduğu Sancak Birlikleri sistemini daha da 

geliştirmiştir. Bu Sancak Birliklerine ek olarak Abahay, Çinlilerden ve Moğollardan 

da sekizer sancak oluşturmuştur.218 Böylece, Ch’ing hanedanının Mançu, Moğol ve 

Çinli kuvvetlere dayanan bir askerî kuvveti ortaya çıkmıştır. Sancak birlikleri 

düzenlemesi, Mançuların hem Çin’i fethetmelerini, hem de fethettikten sonra bu 

                                                 
216 Ch’ing kelimesinin saflık, temizlik ve açık anlamları bulunmaktadır. Fairbank ve Reischauer, bir 
yer adından ziyade genel bir değeri ifade eden bu kelimeyi kabul etmekle Mançuların, kendilerinden 
önceki iki hanedan olan Yüan (baş, başlangıç, orjinal, önder, büyük) ve Ming (aydınlık, parlak, açık, 
akıllı, dürüst) örneklerini takip ettiğini yazmaktadır (John K. Fairbank – Edwin O. Reischauer, East 
Asia The Great Tradition, s. 354). 
217 Morris Rossabi, China and Inner Asia, s. 90. 
218 Thomas Barfield, The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China, Oxford, Mass.: Basic 
Blackwell, 1989, s. 259-260. 

 76 
 



birlikler vasıtasıyla elde tutmalarını sağlamıştır. Çünkü bunların bütün Çin’in 

stratejik noktalarına yerleştirildiği görülmektedir. 219  

Abahay, Sancak Birliklerindeki bu düzenlemenin yanı sıra idarî açıdan da yeni 

bir teşkilâtlanmaya gitmiş ve devleti idare etmek için Altı Nazırlık adı verilen bir 

teşkilât kurmuştur. Bunlar Töreler Nazırlığı, Gelir Nazırlığı, Savaş Nazırlığı, Ceza 

Nazırlığı, İş Nazırlığı ve Sivil İdare Nazırlığıydı. Çin’deki hanedanlardan ilk olarak 

Sui sülâlesi (581-619) zamanında kurulmuş olan Altı Nazırlık teşkilâtı, çeşitli 

değişikliklerle Ming hanedanına kadar devam etmiş, Mançular da bu teşkilâtı kendi 

devletlerinde aynen kurmuşlardı.220 Çin ele geçirildikten sonra da, bu nazırlıkların 

her birinin uzantılarının eyaletlerde de kurulduğu ve bunların doğrudan doğruya 

merkezdeki ilgili nazırlığa bağlı oldukları görülmektedir. Dolayısıyla, geleneksel 

Çin idarî sisteminden gelen Altı Nazırlık teşkilâtı, Sancak Birlikleri teşkilâtına göre 

daha yerleşik devlete özgü bir yapı göstermekteydi. Devlet teşkilâtında Abahay’ın 

Sancak Birlikleri sistemini daha geliştirmesi ve getirmiş olduğu Altı Nazırlık 

teşkilâtı, Mançuların geleneksel boy yapısını Nurhaç devrine göre daha da 

                                                 
219 Ch’ing hanedanı, imparatorluk toprakları içerisinde beş savunma hattı kurmuştu. Bunlar şöyle 
sıralanabilir: 1. Pekin, Sui-yüen, Ning-hsia ve Liang-chou’dan geçen Çin Seddi Savunma Hattı. 2. 
Te-chou, K’ai-feng, Hsi-an’dan geçen Sarı Nehir Savunma Hattı. 3. Chiang-ning, Ching-chou, 
Ch’eng-tu’dan geçen Yangtse Savunma Hattı. 4. K’ang-chou, Fu-chou, Kuang-chou’dan geçen 
Güney Doğu Sahil Savunma Hattı. 5. Pekin ve K’ang-chou arasındaki Büyük Kanal Savunma Hattı. 
İmparatorluk, Sancak Birliklerinin bir kısmını bu beş hat boyunca yerleştirmiştir. Stratejik hatlar 
diyebileceğimiz bu beş hat dışında, yine Sancak Birliklerinin yoğun olarak yerleştirildiği bir takım 
stratejik noktalar da görülmektedir. Bunlar Sheng-ching, Pekin, Chiang-ning, Ch’eng-tu ve İli idi 
(Lin En-hsien, Ch’ing-ch’ao tsai Hsin-chiang-te Han Hui Ko-li Cheng-tz’u, Taipei, 1988, s. 152). Bu 
beş noktanın imparatorluk içindeki coğrafî konumlarına bakarak buraların neden stratejik olarak 
nitelendirildiği anlaşılabilir. Sheng-ching Mançurya’da olup, Mançuların ilk başkenti ve dolayısıyla 
Mançu ata yurdunun merkezidir. Pekin, bilindiği gibi Ch’ing hanedanının başkentliğini yapmaktaydı. 
Chiang-ning, bugünkü Nankin olup, Çin tarihi boyunca güney Çin’de kurulan sülâlelerin 
başkentliğini yapması bakımından güneyin merkezi sayılabilir. Ch’eng-tu, bugünkü Sse-ch’uan’ın en 
önemli şehridir. Sse-ch’uan eyaleti, hem birçok milletin bir arada yaşadığı bir yer olması bakımından, 
hem de Tibet’le komşu olması açısından öneme sahiptir. İli bölgesi ise, Ch’ing hanedanının yükseliş 
devrinde en büyük rakibi olan Cungarların merkezi idi. Diğer yandan Rusya ve Kazaklar ile komşu 
olması da İli bölgesinin önemini arttırıyordu.   
220 Bai Shouyi (ed.), An Outline History of China, Pekin: Foreign Languages Press, 1982, s. 210, 329. 
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zayıflatmış, gücün merkezileşmesi artmış ve henüz Çin ele geçirilmeden önce bile 

yerleşik, merkeziyetçi bir devlet artık kurulmuştur. 

Böylece Mançurya’yı birleştiren, güney Moğollarıyla ittifak kurmuş olan ve  

merkeziyetçi bir devlet yapısına sahip bulunan Mançular, hedeflerini 

gerçekleştirmeye hazır bir hale gelmişlerdir. Abahay 1643’te ölünce, yerine geçen 

oğlu Fulin zamanında bu hedef gerçekleşmiştir. Bu sırada, Ming hanedanı iyice 

zayıflamış ve isyanlarla başa çıkamaz bir hale gelmişti. Bu isyancılardan biri 

1644’te Pekin’i ele geçirince son Ming imparatoru intihar etmişti. Mançular, Ming 

görevlilerinden olan Wu San-kui ile iş birliği yaparak, Çin’i isyancılardan 

temizlemek üzere, Çin Seddi’nin güneyine geçmişler, kısa sürede Pekin’i ve Kuzey 

Çin’i ele geçirmişlerdir.221  

Mançular, Güney Çin’i de yine başta Wu San-kui olmak üzere bir takım eski 

Ming idarecileri ile işbirliği yaparak elde etmişler ve bunun sonucu olarak buraların 

yönetiminde bu şahıslardan faydalanma yoluna gitmişlerdir. Hakimiyetlerinin 

başlangıcı olan bu safhada, burayı doğrudan merkeze bağlamak yerine, kendilerine 

yararlılıkları dokunmuş olan bu eski Ming görevlilerine geniş yeetkiler vererek 

buraları vasallık statüsüyle idare etmeyi yeğlemişlerdir. Ancak, 1671’de Wu San-kui 

ve güneyde bulunan diğer iki idareci Ch’ing’e karşı ayaklanmış ve Çin tarihine San 

Fan-chih Luan (Üç Vasalın Ayaklanması) olarak geçen bu isyan, ancak 1681’de 

bastırılabilmiştir. 1683 yılında da Mançular, Çin’in güney kısımlarında denetimlerini 

                                                 
221 Kenneth Scott Latourette, The Chinese Their History and Culture, genişletilmiş 3. baskı, 1963, s. 
292. Wu San-kui, Liao-tung’lu olup, Ming hanedanının son imparatoru Ch’ung-chen (1628-1644) 
devrinde devlet hizmetine girerek, askerî bir görevde bulunmuştu. Görev yaptığı yer, Shan-hai 
Kuan’dı. Shan-hai Kuan, Çin Seddi’nin bugünkü Hepei eyaletinden geçen kısmı üzerindeki bir 
kapıydı (Tz’u Yüen, s. 500). Dolayısıyla burası Mançuların Çin’e geldiklerinde kullandıkları yol 
üzerindeydi ve bu bakımdan stratejik bir öneme sahipti. 
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tamamen kurarak burayı doğrudan doğruya merkeze bağlamışlar ve bu bölgedeki 

sınırlarını bir önceki sülâle olan Ming hanedanından daha geniş bir alana da 

ulaştırmışlardır.222

Mançular, Çin’i ele geçirdikten sonra, öncelikle Ming hanedanı zamanından 

kalmış olan yerel eşrafı kazanıp, yeni hanedanın idarî yapısında bunlardan 

faydalanmaya çalıştılar. Bunlara yönelik olarak Mançular, kendilerini Çin’i isyandan 

kurtarmaya gelen, Ming hanedanının hatırasını yaşatan kişiler olarak tanıtmışlardır. 

Böylece kendilerini eski hanedanın meşru varisleri statüsüne getirmişler ve bu 

sayede eski hanedanın görevlilerini kendi saflarına kazanmayı başarmışlardır.  

Ch’ing hanedanının, bu bölgeye yönelik siyasetinin önemli bir unsuru devlet 

görevlileri arasında Mançu ve Moğollarla Çinliler arasında denge kurmaktı. Merkez 

teşkilâtının en önemli kuruluşu olan Altı Nazırlığın her birinin başında iki kişi 

bulunurdu. Bunların biri Mançu, diğeri Çinli olurdu. Aynı şekilde bunlarda dört 

başkan yardımcısı bulunur ve ikisi Mançu, ikisi Çinli olurdu. Taşra teşkilâtında her 

eyaletin başında bir Vali, bunun üstünde ise iki eyalete bakan bir Genel Vali 

bulunurdu. Genellikle Valiler Çinli, Genel Valiler de Mançu olurdu. Diğer yandan 

stratejik noktalara Sancak Birlikleri yerleştirilmişti ve bunların başında da bir Mançu 

Generali bulunurdu. Valilerin ve Genel Valilerin bir miktar askerî kuvveti olmasına 

rağmen, bölgede esas güç, Sancak Birliklerinin idaresinden sorumlu olan Mançu 

Generallerinin elindeydi.223 Görüldüğü gibi, Mançular, Çin Seddi’nin güneyinde çift 

yapılı ve biri diğerini denetleyen bir görevliler ağı oluşturmuştur. Bu  yönetimde 

                                                 
222 Bai Shouyi (ed.), An Outline History of China, s. 378-379. 
223 John K. Fairbank – Edwin O. Reischauer,  East Asia The Great Tradition, s. 366-368. 
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Çinlilere de yer verilmiş, ancak bunlar daima bir Mançu görevlinin gözetiminde 

tutulmuştur. 

Mançuların Çin’i ele geçirdikten sonra askerî teşkilâtlarına ekledikleri bir yapı 

ise Çinlilerden oluşturulmuş olan ve Yeşil Sancak Birlikleri veya Yeşil Tugaylar 

olarak adlandırılan ordu birlikleridir. Bunlar, esasında Ming zamanında kurulmuş 

olan askerî birliklerin yeniden yapılandırılmasıyla oluşmuştur. Ch’ing hanedanı, 

tamamıyla Çinli askerlerden meydana gelen bu Yeşil Tugayları küçük birlikler 

halinde bütün Çin’e dağıtmıştır. Bu birliklerde bulunan asker sayısı, Sancak 

Birliklerinin askerlerine göre daha fazla olmasına rağmen,224 hanedanın esas vurucu 

gücünü yine de daha toplu halde bulunmaları sebebiyle Sancak Birlikleri 

oluşturuyordu. Yeşil Tugaylar ise asayişi sağlamak üzere bir tür yerel Çin polisi 

görevi görüyordu. 

Dolayısıyla Mançuların Çin’i idare etmek için bir yandan geleneksel Çin 

sisteminde bulunan unsurlardan bazılarını devam ettirdikleri, diğer yandan da bu 

yapıya Sancak Birlikleri sistemi gibi kendi bünyelerinden çıkmış olan unsurları 

ekledikleri görülmektedir.  

 

C. SINIR SİYASETİ 

Mançuların sınır siyaseti arasında, kendi yurtlarına yönelik olarak uygulamış 

oldukları siyaset dikkat çekicidir. Mançular, Ch’ing hanedanını kurmalarından 

itibaren Mançurya’daki Çinlileri çıkarmışlar ve ata yurtları olan bu bölgeye Çinli 

                                                 
224 17. yüzyılın sonlarında Yeşil Tugaylardaki asker sayısı 594.000 kişi iken, Sancak Birliklerindeki 
asker sayısı bütün 18. yüzyıl boyunca bile 350.000’de kalmıştır (John K. Fairbank – Edwin O. 
Reischauer,  East Asia The Great Tradition, s. 364-365). 
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çiftçilerin yerleşmesini yasaklamışlardır. Çinli tüccarlar ise sadece ticaretlerinin 

gerektirdiği süre Mançurya’da kalabiliyorlardı. Bu önlemler, Moğol örneği 

düşünülerek, Çin’de zor bir duruma düşüldüğü zaman ata yurdunu bir kaçış yeri 

olarak muhafaza etmek için alınmıştı. 225  Diğer yandan, hanedan ata yurttaki 

soydaşlarının komşuları olan Moğollarla ilişkilerini engellemek için de bir takım 

tedbirler almıştır. Ch’ing hanedanı bu izolasyon politikasıyla Mançuların saflığını 

koruyacağına da inanıyordu.226  

Ch’ing hanedanı, Mançurya’ya yönelik idaresini askerî valiler vasıtasıyla 

yürütüyordu. Hanedan, Mançurya’yı Sheng-ching, Chi-lin ve Hei-lung-chiang 

adında üç eyalete bölerek buraların idaresini askerî valilere verdi. Başlangıçta 

buraya tayin edilen askerî valilerin çoğu hanedanla hısım veya akrabalık bağı olan 

Çinlileşmiş Mançulardı. Bunların görevleri arasında sınır savunması yapmak, devlet 

ambarları oluşturmak, sınır bölgelerindeki boyları kontrol etmek, haraç sistemini 

denetlemek, Çin ile Mançurya arasında iyi bir haber ve ulaşım ağı kurmak ve 

Sancak Birliklerine talim yaptırmak vardı. Ancak hanedan, Mançurya’ya tayin ettiği 

askerî valilerin burada ayrı bir güç merkezi haline gelmelerini engellemek için de 

Sancak Birliklerinin komutanlarından bazılarını, bulundukları bölgedeki diğer 

sancakların iç işlerini kontrol etmekle görevlendirdi. Bu şekilde askerî valilerin 

sancak iç işlerine müdahale hakkı olmuyordu. Diğer yandan, hanedan, askerî valileri 

kontrol altında bulundurmak için bir mekanizma daha kurmuştu. Bu mekanizma, 

merkez teşkilâtında bulunan Altı Nazırlığın beşinin aynen Mançurya’ya da taşınması 

                                                 
225 Bilindiği gibi 1260’ta Çin’e hakim olan Moğollar, Çinli çiftçilerin ayaklanması sonucu, yaklaşık 
yüz yıl sonra, 1368’de Çin’den kovulmuşlar ve anayurtlarına kaçmak zorunda kalmışlardır. 
226 Morris Rossabi, China and Inner Asia, s. 91. 
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yoluyla gerçekleşmişti. 227  Bu nazırlıklar kendi görev alanlarıyla ilgili konularda 

doğrudan merkezle irtibat kuruyorlar ve askerî valilerin idaresi altında 

bulunmuyorlardı. 228  Dolayısıyla bölgedeki askerî valiler bir yandan çok yetkili 

sancak beyleri, diğer yandan da bölgedeki nazırlıklar sebebiyle son derece sınırlı bir 

yetkiye sahiptiler.  

Böylece, hanedanın, Mançurya’da kendisine karşı meydana gelebilecek bir 

oluşumu engellemek için son derece karmaşık, yetki alanları iyi tanımlanmamış ve 

neredeyse her bir görevlinin diğerinin gözetmeni olduğu bir yapı kurduğu 

görülmektedir.  

Ch’ing hanedanının, Moğol boylarına yönelik olan siyasetine gelince bu, 

Moğolların Mançulara itaat etme süreciyle yakından ilgilidir. Mançular, daha Çin’i 

ele geçirmeden evvel, kendileriyle komşu olan bir takım Moğol boylarının desteğini 

ve ittifakını sağlamışlardı. Daha 1636 yılında, Güney Moğolları229 Mançulara itaat 

etmişti. Kalka adıyla bilinen Kuzey Moğolları da, bu tarihten itibaren hem kendi 

aralarındaki anlaşmazlıklar, hem de Cungar saldırıları sonucu gittikçe Mançulara 

yakınlaşmışlardır. Sonuçta, 1691’de Güney ve Kuzey Moğollarının bütün liderleri 

                                                 
227 Altı Nazırlığın içinde bulunan Sivil İdare Nazırlığı, Mançurya’ya taşınmamıştır. 
228 Morris Rossabi, China and Inner Asia, s. 93. 
229  Burada Güney Moğolları olarak adlandırdığımız Moğol boyları bugünkü İç Moğolistan’da 
yaşamış olan boylardır. Bunlar, Ch’ing hanedanına daha erken itaat etmiş oldukları için imparatorluk 
içinde statüleri diğer Moğol boylarından daha yüksek olmuştur. Hem bu statü üstünlükleri, hem de 
Ch’ing başkentine olan coğrafî yakınlıkları sebebiyle hanedanın resmî kayıtları tarafından İç 
Moğollar olarak adlandırılmışlardır. Bugünkü Moğolistan’da yaşayan boylara ise resmî belgelerde 
Dış Moğollar denmiştir. Bu sebeple bu boyların yaşadıkları bölgelere de, İç Moğolistan ve Dış 
Moğolistan denmekteydi. Bu isimlerden İç Moğolistan bugüne kadar resmî bir isim olarak Çin’de 
varlığını sürdürmüştür. Dış Moğolistan tabiri ise Moğolistan devletinin kurulması ile geçerliliğini 
yitirmiş olmasına rağmen, bugün Çin’deki bazı araştırıcılar tarafından halâ kullanılmaktadır. 
Moğolları ifade etmek için Çin tarihçiliğinde kullanılan diğer bir sınıflandırma ise Gobi Çölü esas 
alınarak oluşturulmuştur. Buna göre İç Moğolistan, Çölün Güneyi; Dış Moğolistan Çölün Kuzeyi; 
Cungarya da Çölün Batısı olarak nitelendirilmiştir. Burada ikinci sınıflandırma esas alınmış, bir 
karışıklığa yola açabilecek iç ve dış tabirleri yerine, coğrafî olarak boyların yaşamış oldukarı 
bölgeleri daha iyi ifade eden güney ve kuzey tabirlerinin kullanılması uygun görülmüştür.  
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bir kurultayda toplanarak Mançuların vasalı olduklarını ilân etmişlerdir.230 Mançular 

açısından bakıldığında, bunlar henüz Kuzey Moğolistan’ı ele geçirmeden evvel, 

Güney Moğolistan’daki müttefiklerini onlara karşı kullanıyor ve Güney 

Moğolistan’daki boylara bir çok ihsanlarda bulunarak kuzeydekileri cezbetmeye 

çalışıyorlardı. 17. yüzyılın ikinci yarısında da, Kuzey Moğolistan’a yönelik olarak 

bir himaye politikası uygulayan hanedan, Cungarlara karşı Kuzey Moğolistan’da 

bulunan boyları desteklemeye başlamıştır. 1691 kurultayı, Mançuların bu 

çabalarının bir sonucu idi.  

Ch’ing hanedanı, Moğol boylarına yönelik olarak bir yandan böl ve yönet 

politikası uygulamış, diğer yandan ise onları devletin kurucu unsuru kabul etmiştir. 

Bunda, daha Çin’i ele geçirmeden evvel, Güney Moğollarını kendilerine 

bağlamalarının ve Çin’in fethi sırasında da Moğolların faydalarının dokunmuş 

olmasının etkisi büyüktür. Diğer bir deyişle hanedan ilk zamanlarında Moğollarla 

bir tür ittifak ilişkisi kurmuştur. Çin’i ele geçirdikten sonra da Mançular, bu ittifakı, 

Moğol boy beylerine hanedandan kız vermek ve Mançular gibi Moğolları da 

imparatorluk boyunca Çinlilerden yüksek göreve getirmek suretiyle uzun bir süre 

devam ettirmeye çalışmışlardır. Bu Moğol boylarına karşı hanedan, kendisinin Yüan 

hanedanının meşru varisi olduğu propagandasını yapmıştır. Böylece hanedan, 

yaklaşık 18. yüzyılın sonlarına kadar bir Mançu – Moğol ittifakı olma özelliğini 

göstermiştir.  

Mançuların, Moğollara yönelik siyasetinde esas amaç bunların hanedanın 

dışında kendi başlarına birleşerek veya Cungarların hakimiyetine girerek yeni bir 

                                                 
230 Mei-hua Lan, The Mongolian Independence Movement of 1911: A Pan-Mongolian Endeavor, 
basılmamış doktora tezi, Harvard Üniversitesi, Cambridge, Massachusets, Mayıs 1996, s. 8-17. 
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Moğol birliği kurmalarını engellemekti. Hanedan, ittifak kurmuş olduğu Güney 

Moğolistan’daki Moğol boylarından başlamak üzere Moğollar arasında bir takım 

idarî düzenlemelere gitti. Bunların başında, Moğolların yaşadığı toprakların ayrı ayrı 

sınırlarının çizilmesi ve bir yerde yaşayan insanların, sınırları belirlenmiş olan diğer 

bir toprağa geçişinin yasaklanması geliyordu.231 Böylece, bir yandan Moğol boyları 

arasında zaman zaman çıkan otlak kavgalarının önüne geçilmiş oluyor, ancak diğer 

yandan Moğol boylarının birbiriyle temas etmemeleri sağlanarak bir güç 

oluşturmaları da engelleniyordu. 232  Bunun yanında, Moğol beylerine unvanlar 

dağıtılması, bunların devlet görevlisi sayılıp maaşa bağlanmaları ve periyodik olarak 

imparatoru ziyarete gelmeleri gibi uygulamalarla Moğol beylerinin imparatorluğa 

sadakati sağlanıyordu. Mançular, daha 1638’de Moğollarla ilgili işlere yönelik 

olarak Li-fan Yüan (Vasal İşler Dairesi) adlı bir teşkilât kurmuşlardı. Vasal İşler 

Dairesi, Altı Nazırlık teşkilâtındaki yapılanma örnek alınarak kurulmuş, ancak Altı 

Nazırlık teşkilâtının içine alınmamıştı. İmparatorluk genişledikçe Vasal İşler 

Dairesi’nin kapsadığı coğrafya artmış ve sorumlu olduğu işler de çeşitlenmiştir. 

Önceleri sadece Moğol işleriyle ilgilenmek üzere kurulmuş olan Vasal İşler Dairesi, 

                                                 
231 Bu idarî birimlere resmî belgelerde Sancak denmekteydi. Dolayısıyla, Çin’de eyalet esasına göre 
bir yapılanma varken, Moğolistan’da Sancak esasına göre bir yapılanma kurulmuştu. Buradaki 
Sancak ifadesi, askerî bir birim olan Sancak Birlikleri ile karıştırılmamalıdır. Moğolistan’da 
kurulmuş olan bu Sancaklar, Osmanlı’daki Sancaklar gibi idarî bir yapılanmayı ifade etmektedir. 
232 Mançuların, Moğollara yönelik bu siyasetleri, Moğol hayat tarzını büyük ölçüde etkileyecektir. 
Eskiden büyük gruplar halinde, geniş bir alanda konar-göçer bir hayat süren Moğollar, Mançuların bu 
yasaklamaları sonucu ufak parçalara bölünmüşler ve boy yapıları kırılmıştır. Artık birer büyük aile 
denilebilecek daha küçük gruplar daha dar bir alanda konar-göçer bir hayat sürmeye başlamışlardır. 
İmparatorluk süresince devam eden bu uygulama, Moğolları geçmişten farklı olarak toprağa daha 
bağlı bir hale getirmiştir. Bu da, Moğol boyları arasında görülen eski dinamizmin kaybolmasına 
sebep olmuştur. Nitekim, Cungarlar da yıkıldıktan sonra, bozkır coğrafyasında artık konar-göçer 
boyların büyük kalablıklar halinde birleşmeleri ve bunların aniden kurduğu geniş ölçekli devletler 
devri artık tarihe karışmıştır (Konuralp Ercilasun, Ch’ing-tai Meng-ku Yu-mu Ching-chi, basılmamış 
yüksek lisans tezi, Ulusal Chengchi Üniversitesi, Taipei, Tayvan, 1999, s. 123). 
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18. yüzyıla gelindiğinde, artık Tibet, Doğu Türkistan, Batı Türkistan’ın bazı hanlık 

ve şehirlerine ek olarak Rusya ile ilişkilerden de sorumluydu.233

Ch’ing hanedanı, bir yandan doğrudan Moğollara yönelik tedbirler alırken, 

diğer yandan, Moğollar üzerinde manevî etkisi büyük olan Dalay Lama üzerinde de 

nüfuz kurmaya ve bu yolla Moğolları etkilemeye çalışmıştır. Bu siyasette, 

Mançuların esas rakipleri Cungarlardı. Çünkü Cungarlar da bir yandan Kuzey 

Moğolistan’la birleşip bir Moğol birliği kurmaya çalışıyor, diğer yandan ise aynı 

amaç için Dalay Lama’dan faydalanmak istiyorlardı. Dolayısıyla burada Tibet’in, 

Ch’ing hanedanı tarafından ele geçirilmesinin üzerinde durmak Mançu – Cungar güç 

dengesini anlamak bakımından faydalı olacaktır. Cungar Hanı Galdan (1676-1697), 

genç 6. Dalay Lama’nın vekili ile ittifak kurmuştu. Diğer bir Moğol boyu olan ve 

Kökönor bölgesinde234 yaşayan Hoşotlar ise Ch’ing Hanedanı ile ittifak içindeydiler. 

1705’te Hoşotlar, Lasa’ya saldırıp 6. Dalay Lama’yı esir ederek vekilini öldürdüler. 

6. Dalay Lama, Çin’e gönderilirken yolda ölünce Hoşot lideri Lapsang Han, kendi 

ilân etmiş olduğu 7. Dalay Lama’yı Tibetlilere kabul ettiremedi. Bunun üzerine 

Cungarlar, Tibet’e girdi ve 1717’de Lapsang Han öldü. Buna karşılık olarak ise 

Ch’ing imparatoru K’ang-hsi 1720’de bir ordu yolladı ve Lasa’ya hakim oldu. Bu 

tarihten sonra, yeni bir 7. Dalay Lama kabul edilerek Lasa’nın duvarları yıkıldı. 

Tibet’in bir kısmı, Ch’ing hanedanının bir eyaleti olan Sse-ch’uan’a dahil edildi. 

Diğer kısmının doğu kesimlerinde bir takım küçük Tibet kabilelerinin kabile 

                                                 
233 Chao Yün-t’ian, Ch’ing-tai chih-li pien-shui-te shu-niu – Li-fan Yüan, Urumçi: Hsin-chiang Jen-
min,1995, s. 10, 62; John K. Fairbank – Edwin O. Reischauer, East Asia The Great Tradition, s. 357-
358. 
234  Kökönor kelimesi Moğolca “mavi göl” demektir. Bu bölge, bugün Ch’ing-hai eyaletinin 
bulunduğu bölgenin o devirdeki adı olup, daha sonra verilen bu Ch’ing-hai ismi de Moğolca 
Kökönor’un Çince anlamıdır.  
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liderleri önderliğinde yaşamalarına müsaade edilerek bu liderlere damgalar verildi. 

Tibet’in kalan kısmında ise Dalay Lama’nın hakimiyeti devam etti. Ancak başkent 

Lasa’da bir Çin garnizonu kurularak iki Çin memuru gönderildi. Bu memurların o 

sıralar henüz Ch’ing hanedanının bir tür temsilcisi durumunda oldukları 

anlaşılmaktadır. Buna karşılık, hanedan Lamaizme önem vererek hem Çin’de, hem 

de Moğolistan’da bir çok tapınak kurmuş ve Dalay Lama’nın dinî etkisi bu şekilde 

bir ölçüde güçlenmiştir.235

1788-1792 yılları arasında Gurka’ların236  saldırarak Tibet’in bir kısmını ele 

geçirmeleri üzerine, Ch’ing hanedanı 10.000 kişiyi aşan bir ordu yollayıp, onları 

Tibet’in dışına çıkarttı. Çin, Tibet’e bu seferki girişinden sonra ciddi tedbirler 

almıştır. Öncelikle bir nüfus sayımı yaparak vergi sistemini yeniden düzenlemiştir. 

Bunun yanında, yerel bir milis kuvveti kurulmuş, ayrıca Tibetlilerin doğrudan 

doğruya yabancılarla temas etmeleri yasaklanmıştır. Tibet halkı, sadece bölgede 

bulunan memurlar vasıtasıyla yabancılarla temas edebilecektir. En önemli iki 

düzenleme ise bölgedeki iki Çin memurunun siyasî pozisyonlarının Dalay Lama’nın 

üstüne çıkarılması ve Dalay Lama’nın seçiminin kura sistemine bağlanmasıdır. Buna 

göre, Dalay Lama artık doğrudan doğruya ilân edilmeyecektir. Bunun yerine, 

reenkarnasyon yoluyla Dalay Lama’nın ruhunun geçmiş olabileceği birden çok 

çocuk aday olarak tesbit edilecek ve Çinli memurların huzurunda bunlar arasından 

çekilecek bir kura sonucu yeni Dalay Lama’nın kim olduğu belirlenecektir. Bu 

sistem hanedan yıkılana kadar devam etmiştir.237

                                                 
235 R. A. Stein, Tibetan Civilization, California: Stanford University Press, 1972, s. 85-88. 
236 Gurka’lar, Himalayaların güneyinde Tibet’e komşu olarak yaşayan bir kavimdir. 
237 Tsung-lien Shen ve Shen-chi Liu, Tibet and Tibetans, New York: Octagon Books, 1973, s. 46. 
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Cungarlar ile olan rekabetlerinde Mançular, böylece hem Dalay Lama’nın dinî 

etkisini arttırmışlar, hem de Moğollar üzerinde hakimiyet kurmak açısından Dalay 

Lama’nın bu etkisinden faydalanmayı bilmişlerdir. Rekabetteki dengeleri esas 

değiştiren ve Cungarların kesin olarak yenilip yok olmasına zemin hazırlayan diğer 

bir faktör ise Rusya’nın bölgede gücünü hissettirmeye başlamasıdır. Rusya’nın 

Sibirya’da yayılması üzerine Mançular, kuzeyde Rusya ile komşu olmuşlar ve 17. 

yüzyılda aralarında sınır problemleri çıkmaya başlamıştı. Bir yandan kuzeyde 

Rusya, diğer yandan batıda Cungarlar, Mançular için tehlikeli iki rakipti. Rusya için 

ise Cungarlar yakın bir tehdit oluşturuyor, buna karşılık Çin’le yapılacak olan ticaret 

çekici geliyordu. Bu sebeple, yakın tehdit olan Cungarlara karşı Çin’le antlaşma 

yapmak Ruslar açısından cazip bir gelişme olacaktı. Bu şekilde, 1689’da Nerçinsk’te 

bir araya gelen Rus ve Mançu heyetleri bir antlaşma imzaladılar. Bu antlaşmaya 

göre, iki taraf arasında bir sınır çiziliyor, Ruslar Amur vadisinde hak iddia etmekten 

vaz geçiyor, burayı kontrol etmek için yapmış oldukları Albazin kalesini yıkıyor, 

Mançulardan kendilerine kaçacak olan kişileri iade etme sözü veriyordu. Her iki 

taraf da karşı tarafın toprağında suç işleyen vatandaşlarının sınır dışı edilmesini 

kabul ediyor ve onları cezalandırmaya söz veriyordu. Yine bu antlaşmaya göre, 

Çin’e ticaret için girmek isteyen Ruslar, Mançu makamlarının resmî belgelerini 

almadan giremeyeceklerdi. 238  Bu antlaşmanın, Cungarları etkileyecek en önemli 

noktaları, Mançuların Ruslarla anlaşarak cephelerini daraltmış olmaları ve Rusya’ya 

sığınanların iade edileceği hükmü sayesinde de Cungar hanlarının zor duruma 

düştüklerinde Sibirya’ya kaçarak saklanmaları yolunun kapatılmış olmasıydı. 

                                                 
238 Hosea Ballou Morse, The International Relations of the Chinese Empire, Taipei: Wen-shing Shu-
tian, 1963, 1. cilt, s. 60. 
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Böylece Mançular, dikkatlerini Cungarlar üzerine çevirmiş ve bu tarihten itibaren 

üstünlük sağlamaya başlamışlardı.  

Nihayet Mançular, 1745’te Cungar hanı Galdan Tsereng’in ölümüyle başlayan 

karışıklıklardan faydalanmayı bilmiş ve 1755’te Cungarları ortadan kaldırmışlar, 

1759’da da Tanrı dağlarının güneyini ele geçirmeyi başarmışlardır. Mançular, 

buraları ele geçirdikten sonra Cungarya’yı Moğolların diğer bölgeleri gibi 

sancaklara ayırmışlar ve aynı sistemi burada da kurmuşlardır.239  Ancak, Urumçi, 

Hami ve Turfan, sancak sistemi ile değil, Çin’de olduğu gibi il ve ilçelere bölünerek 

idare edilmişti. Hami ve Turfan Beylerinin Kâşgar bölgesinin ele geçirilmesinde 

büyük faydaları olması dolayısıyla bunlara Wang’lık240  unvanı verilerek bunların 

soyundan gelenlere saray nezdinde büyük itibar gösterilmiş ve kendilerine Moğol 

beylerine olduğu gibi çeşitli ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar imparatorluk 

devam ettiği müddetçe sürecektir.241

Sonuç olarak, Mançular, 17. yüzyılda bulundukları coğrafyanın ve Ming 

hanedanının içine düştüğü zor durumun avantajını kullanarak Çin’i ele geçirmiş ve 

Çin’de yeni bir hanedan kurmuşlardır. Bu hanedanı kurarken, Çin’in geleneksel böl 

ve yönet politikasından faydalandıkları gibi, eski hanedanın eşrafından da 

yararlanmışlardır. Ancak, bunların yanında devlet teşkilâtında Çin’e ait olmayan 

yeni unsurlar ve yönetim şekilleri uygulamışlardır. Bunların önemlileri Sancak 

                                                 
239 Lin En-hsien, age, s. 57. 
240 Ch’ing hanedanı, sınır bölgelerinde kendisi için memurluk yapan Moğollara ve Müslümanlara bir 
takım onursal unvanlar dağıtırdı. Ch’in Wang, bu onursal unvanların en yükseği idi. Diğerleri ise 
sırasıyla Chün Wang, Pei-lo, Pei-tzu, Chen Kuo-kung, Fu Kuo-kung, T’ai-chi, T’a-pu-jang 
unvanlarıydı. 
241 Su Pei-hai ve Huang Chien-hua, Ha-mi Tu-lu-p’an Wei-wu-erh Wang Li-shih, Urumçi, 1993. s. 2-
3; L. J. Newby, “The Begs of Xinjiang: Between Two Worlds”, Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies, Cilt: 61 (1998), No: 2, s. 286-287.  
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Birlikleri, Mançu ve Çinli görevlilerin devlet kademelerinde eşit olarak dağılması ve 

Mançu görevlilerin daha üstün tutulması gibi yabancı bir milletin Çin üzerindeki 

hakimiyetini devam ettirmesine yönelik uygulamalardır.  

Çin dışında bulunan bölgelerden Tibet’te Tibetlilerin doğrudan doğruya 

yabancılarla temas etmeleri yasaklanmış, siyasî pozisyonu Dalay Lama’dan önemli 

olan iki Çin memuru atanmış, Dalay Lama’nın seçilişi yeniden düzenlenmiş ve 

Dalay Lama’nın dinî etkisi arttırılmıştır. 

Hanedan, Mançurya ve Moğollara yönelik olarak buralara Çinli göçünü ve 

Moğolların birbirleriyle olan temaslarını engellemiş, bunun yanında Moğol 

beylerine unvanlar dağıtıp hediyeler vermek yoluyla onları kendine bağlamış ve 

Çin’e karşı Moğolları yanında bir müttefik olarak tutmaya çalışmıştır. Moğollara 

verilen bu önemin çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan biri, Mançuların kendi 

birliklerini oluşturdukları sırada bazı Moğol boylarının yardımını sağlamış olmaları 

ve böylece bir ittifak kurulmasıdır. Diğer bir sebep, Çin Seddi’nin güneyinde 

Çinlilere karşı olan nüfus azlığının Moğollar vasıtasıyla kapatılması isteğidir. 

Üçüncü sebep ise, Cengiz Han mirası için ortaya çıkan Cungarlara karşı Yüan 

hanedanının gerçek varisinin Mançular olduğunu göstermek ve bu yolla Moğolların 

Cungarlara yönelmesini engellemektir.  

Mançuların ortaya çıkışları, yükselişleri, hakim oldukları bölgeler ve 

komşularıyla ilişkileri onların imparatorluk toprakları üzerindeki siyasetlerini 

belirlemiştir. Kâşgar’da kurulan idarenin ve buraya yönelik olarak uygulanan 

siyasetin bu tecrübelerin etkisi altında oluşuğu görülecektir. 
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III. BÖLÜM 

CH’ING HANEDANININ KÂŞGAR’DAKİ HAKİMİYETİ 

Mançular, 17. yüzyılın başlarından itibaren iç birliklerini sağlayarak dalga 

dalga hakimiyetlerini yaymışlardır. 1636’da Ch’ing hanedanını kurduklarını ilân 

eden Mançular, sırasıyla Çin, Moğolistan, Tibet, Cungarya ve Kâşgar bölgesini ele 

geçirmişlerdir. Hakim oldukları her bölgede, oranın daha önceki idare tarzını ve 

hayat şartlarını inceleyerek ona göre bir idarî yapılanma kurmuşlar ve yine buna 

göre ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar izlemişlerdir. Hanedanın, kendi ata 

yurdu olan Mançurya ile birlikte Çin, Moğolistan, Tibet ve Cungarya’da uygulamış 

olduğu politikalardan bir önceki bölümde kısaca bahsedilmişti. Bu bölümde, 

hanedanın Kâşgar bölgesinde kurmuş olduğu idarî yapılanma ile buraya yönelik 

olarak uyguladığı ekonomik, sosyal ve kültürel politikalardan bahsedilecektir. 

 

A. KÂŞGAR BÖLGESİNDEKİ İDARÎ YAPILANMA 

Ch’ing hanedanı, 1759’da Kâşgar bölgesini ele geçirdikten sonra buradaki 

teşkilât yapısını incelemiş ve bundan faydalanma yoluna gitmiştir. Doğu Türkistan’ı 

ele geçiren ordunun başında bulunan general Chao Hui, 242  bölgedeki yapıyı 

inceledikten sonra aynı yıl saraya rapor sunarak durumu anlatmış ve önerilerde 

bulunmuştur. Ch’ing hanedanı döneminde Kâşgar’ın idarî yapısı söz konusu 

olduğunda Chao Hui’in raporu, büyük önem taşımaktadır. Bölgedeki idarî 
                                                 
242  Chao Hui, Mançuların Düz Sarı Sancak birliklerinden yetişmiştir. Hükümdar Yung-cheng 
zamanında (1723-1735) bitigçi olarak devlet hizmetine girmiştir. Daha sonra Askerî Vali 
Yardımcılığına kadar yükselerek İli’ye gönderilmiştir. Cungarları ve Cahan Hoca’yı yenen ordulara 
komuta etmiştir (Chung-kuo Jen-ming Ta Tz’u-tien, Taipei, 1990, s. 231). 
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yapılanmanın onun raporu doğrultusunda gerçekleşmiş olduğu dikkate alınırsa 

raporun konumuz hakkında ne denli önemli olduğu açıktır. Chao Hui’in raporunun 

teşkilâtla ilgili bilgiler verdiği kısmı şöyledir: 

Kâşgar, kuzey batıda bulunur. Su-chou’daki Chia-yü Kuan’a 6.000 küsur li243 

uzaklıktadır. Doğusunda Uç Turfan ve Aksu, batısında Andican ve Burutlar, 

güneyinde Yarkent, kuzeyinde de Burutlar bulunur. Küçüklü, büyüklü on şehir 

ve yedi kasaba vardır. Aile sayısı 16.000’den fazla, kişi sayısı da on 

binlercedir. Her şehir ve kasabada işleri yürütecek memurlukların kurulmasına 

ihtiyaç vardır. Araştırmaya göre Müslümanların başına Hakim denir ve bir 

şehri kontrol eder. Eşikaga, Hakim’in yardımcısıdır. Şang Bek, vergi 

toplamaktan sorumludur. Kadı, mahkemelerden sorumludur. Mirab, su 

işlerinden sorumludur. Nakıb, yapı işleriyle ilgili angaryalardan sorumludur. 

Paşşab, hırsızları ve haydutları yakalamaktan sorumludur. Muhtesib, kutsal 

kitap ve dinle ilgili işlerden sorumludur. Mütevelli, tarla ve gayrı 

menkullerden sorumludur. Divan, posta istasyonlarından sorumludur. Bacgir, 

vergileri toplamaktan sorumludur. Erbab, görevlilerin atanması ve vergilerin 

toplanmasından sorumludur. Shih-hun, Divan’ın yardımcısıdır. Bagmatar, 

bağlardan sorumludur. Ming Bek’in görevi ise binbaşınınki gibidir. Bugün 

Kâşgar’da Hakim yoktur. Turfan’da Yardımcı T’ai-chi244 olan Musa’nın geçici 

                                                 
243 Çin uzunluk ölçüsü olan li tarih boyunca farklı değerler göstermiş olup bugünkü karşılığı 500 
metredir. Ch’ing devrinde ise bunun yaklaşık 545 metre civarında bir uzunluğu ifade ettiği 
görülmektedir. 
244 Tayci (T’ai-chi), Moğolların Çin’e hakim olmalarından sonra kullanmaya başladıkları bir unvandır. 
Moğollar, Yüan hanedanı devrinde şehzadelere Moğolca olarak köbegün demeyi bırakmışlar, onun 
yerine Çince’den geçme Tayci kelimesini kullanmaya başlamışlardı. Bu kelime, Çince şehzade 
anlamına gelen T’ai-tzu’nın bozulmuş halidir (B. Y. Vliadimirtsov, Moğolların İçtimaî Teşkilâtı, 
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1944, s. 207). Ancak sonradan bu kelimenin artık şehzade 
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olarak buranın yönetimine atanmasını rica ediyorum. Diğer makamlar için 

bendeniz ordumuzu takiben yardımcı olan ve tanınan Müslümanlarla, asi 

davranmamış olan Müslümanların çocuk ve torunlarını araştırarak aralarından 

seçerek atamanız için 34 kişi tesbit ettim.245   

 

Bu rapora göre, Ch’ing hanedanı tarafından ele geçirildiği sırada Kâşgar’da 

Hakim, Eşikaga, Şang Bek, Kadı, Mirab, Nakıb, Paşşab, Muhtesib, Mütevelli, 

Divan, Bacgir, Erbab, Shih-hun, Bagmatar, Ming Bek adlı makamların bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Chao Hui bunların aynen muhafaza edilerek buralara, bölgenin ele 

geçirilmesinde kendilerine yardımcı olanların veya bölge halkının saygı duyduğu 

kişilerin atanmasını önermektedir. 

Chao Hui’in bu raporundaki önerisi sarayda kabul görmüş ve bölgenin 

geleneksel yapısı da göz önünde tutularak, burada Ch’ing hanedanına bağlı bir idarî 

yapı kurulmuştur. Bu yeni idarî yapı, “bek” adı verilen makamlar düzenleyerek  

bölgenin devlet açısından gerekli sekreteryasını yürütmek için buralara atamalar 

yapmak suretiyle oluşmuştu.246 Buralara atanan ve memur statüsünde olan bekler, 

Çin’deki memurlar gibi üç yılda bir atanıyordu. Bu süre sonunda yerleri 

değiştirilenler olduğu gibi, görevleri yenilenip aynı yerde uzun süre aynı görevi 
                                                                                                                                          
anlamını yitirdiği ve onursal bir unvan olarak kullanıldığı görülmektedir. Bilindiği gibi, Ch’ing 
hanedanı, sınır bölgelerinde kendisi için memurluk yapan Moğollara ve Müslümanlara bir takım 
onursal unvanlar dağıtırdı. T’ai-chi unvanı da bunlardan biri haline gelmiştir. 
245 Kao-tsung Shih-lu, 12. cilt, 593. Bölüm, s. 8740-8741. 
246  Ch’ing hanedanı, oluşturmuş olduğu makamların her birinin sonuna “bek” tabirini eklemiş, 
böylece burada kurmuş olduğu idarî yapı beklik sistemi olarak adlandırılmıştır. Bek tabiri, konar-
göçer Türk teşkilâtında boyların başlarındaki kişilere denirdi. Nitekim, 10. yüzyılda Tamim b. 
Bahr’ın Uygurlarda 17 Bek bulunduğundan bahsettiği görülmektedir (Doç. Dr. Özkan İzgi, Kutluk 
Bilge Kül Kağan – Bögü Kağan ve Uygurlar, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986, s. 
13). Ancak, Ch’ing hanedanı devrine gelindiğinde artık bek unvanının yerleşik hayata geçiş süreciyle 
paralel olarak içerik değiştirdiği görülür. Bek’ler artık şehir hayatının birer unsuru olup, devletin de 
memurlarıdırlar.  
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yapanlar da oluyordu. Diğer yandan, beklere, üzerine Mançuca, Moğolca ve Doğu 

Türkçesi ile makamlarının yazılı olduğu damgalar da verilmişti.247

Doğu Türkistan ele geçirildikten hemen sonra, bölgeyle ilgili yazılmış olan 

eserlerde 248  bu yeni idarî yapıyı oluşturan bekler, bunların görevleri ve hanedan 

içindeki yerleri ayrıntılı olarak yazılmıştır. Bu kayıtlardan da anlaşıldığına göre, 

hanedan hem Chao Hui’in raporu, hem de daha sonra gelen bilgiler doğrultusunda 

bölgenin sistemini öğrenmiş ve zaman içinde kendi idarî yapısını oturtmuştur. Bu 

idarî yapıda Chao Hui’in raporundaki beklik makamlarının korunduğu ve raporda 

bulunmayan başka bir takım makamların da sisteme dahil edildiği görülmektedir. Bu 

makamlar ve görevleri şu şekilde açıklanabilir:249

Hakim Bek: Bir şehrin Müslümanlarla ilgili işlerine bakan en yüksek idarî 

görevlisidir. Her ilin merkezinde ve bu illere bağlı ilçelerin bir çoğunda bulunur. 

Yarkent Hanlığı devrindeki Hakim Bek makamıyla benzerlik göstermektedir. 

Yarkent Hanlığı’nda Hakim Bek’lerin vilâyetlerden sorumlu olduğu, ancak daha 

Hanlık devrinde bile sorumluluklarının gittikçe kısıtlandığı görülmektedir. Hocalar 

devrine gelindiğinde, bunların dört büyük vilâyette görünüşte Hocaların yardımcısı, 

gerçekte ise Cungarlar adına onları denetleyen bir kimliğe büründükleri görülür. 

                                                 
247 Miao P’u-sheng, P’o-k’o Chih-tu, Urumçi, 1995, s. 33-34. 
248 Beklik sistemi ve beklerle ilgili bilgi veren bu eserler 1750-1790 arasında yazılmış olan Hsi-yü 
T’u-chih, Hsi-yü T’ung-wen-chih, Hui-chiang Chih ve Hsi-yü Wen-chien lu; 19. yüzyılda yazılmış 
olan Hui-chiang Tzu-li, Hui-chiang T’ung-chih ve 20. yüzyılın başında yazılmış olan Hsin-chiang 
T’u-chih’dır. Bunların dışında yine 19. yüzyılda yazılmış ve imparatorluğun genel coğrafyasını 
anlatan bir eser olan Chia-ch’ing Ch’ung-hsiu I-t’ung-chih ve 20. yüzyılda hanedanın genel tarihi 
olarak yazılmış olan Ch’ing Shih-kao’ın Doğu Türkistan’la ilgili bölümlerinde de yine aynı bilgiler 
verilmiştir. Biz bu bölümde bunlardan erkeni olan Hsi-yü T’u-chih’yı temel aldık. İleride 
yapacağımız karşılaştırmada da bu eserdeki bilgileri Chia-ch’ing Ch’ung-hsiu I-t’ung-chih, Hsin-
chiang T’u-chih’daki bilgiler ile karşılaştırdık.  
249 Buradaki beklerin adları ve görevleri ile ilgili liste hazırlanırken bölgedeki Ch’ing hanedanı 
teşkilâtını kaydeden en erken kaynaklardan biri olan Hsi-yü T’u-chih esas alınmış (30. Bölüm, s. 25-
28), bu kaynağın açık olmadığı yerlerde diğer kaynak ve araştırmalardan bilgilerin tamamlanması 
yoluna gidilmiştir. 
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Ch’ing hanedanı, Hocaları tamamen yönetimden dışladığı için Hakim Beklik en 

yüksek makam haline gelmiştir. Diğer yandan, Hakim Bek’ler artık vilâyetlerden 

değil, şehir ve kasabalardan sorumlu olmuşlardır. Meselâ, Kâşgar vilâyetinin 

merkezi olan Kâşgar şehrinde bir Hakim Bek varken, Payzabat, Taşbalık, Astin 

Artuş, Üstün Artuş, Beş Kiram, Argu, Opal ve Yeni Hisar gibi aynı vilâyete bağlı 

kasaba ve şehirlerin de artık kendi Hakim Bek’leri bulunmaktaydı. Bu da 

göstermektedir ki, Yarkent Hanlığı devrinden beri Hakim Bek’lerin idarî bölgeleri 

gittikçe küçülmüş, yetkileri de aynı şekilde azalarak Ch’ing hanedanı devrinde sivil 

işlere bakan ve merkezden atanan görevlilere bağlı olan idarî memurlar haline 

dönüşmüşlerdir. 

Eşikaga Bek: Hakim Bek’in yardımcısıdır. Ayrıca, daha sonraki dönemde İli 

ve Kâşgar’da Müslüman askerlerinden de sorumlu olduğu görülmektedir.250 Birinci 

bölümde de görüldüğü üzere Yarkent Hanlığında Eşikaga, merkez teşkilâtında 

önemli bir makamda bulunurdu. Ancak, öncelikle Hocalar devrindeki karışıklıklar, 

sonra da bölgenin Ch’ing hakimiyetine girmiş olması, buradaki merkeziyetçi yapıyı 

yıkmıştır. Cungarlar önceleri bölgeyi Appak Hoca ve Danyal Hocalar vasıtasıyla bir 

bütün halinde yönetmişlerse de, 1735’ten itibaren Yarkent, Kâşgar, Aksu ve Hotan’a 

dört ayrı hocayı vali olarak tayin etmişler, bu şekilde bölgeyi daha kolay 

yönetebilecekleri küçük parçalara ayırmışlardır. Bu şehirlere Hakim Bek’ler gibi 

Eşikaga’lar da atanmaktaydı.251 Chao Hui’in raporundan, Ch’ing hanedanı bölgeyi 

ele geçirdiği sırada Eşikaga’nın görevinin, Hakim Bek’in yardımcısı olduğu 

                                                 
250 Ch’ing Shih-kao, 117. Bölüm, s. 3403. 
251 1754’te Kâşgar valisi olan Yusuf Hoca, Cungarlara başkaldırmaya hazırlanırken, yine bu şehrin 
Eşikaga’sı olan Hudayar Bek’in kendisini yakalamak istediğini öğrenmiş ve onu öldürmüştü 
(Howorth, History of the Mongols, I. Cilt, s. 652). 
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anlaşılmaktadır. Demek ki, Cungarlar, her şehre hem bir Hakim Bek tayin ediyor, 

hem de onlara yardımcı olarak bir Eşikaga ataması yapıyorlardı. 

Hazineci Bek: Toprak vergisinden sorumludur. Sonraki dönemde Kâşgar’da 

ayrıca Müslüman askerlerden sorumlu olan Eşikaga Bek’in de yardımcısı olduğu 

görülür.252  

Şang Bek: Toprak vergisini toplayıp merkeze göndermekten sorumludur. 

Hsi-yü T’ung-wen-chih’ya göre şang kelimesi Cungar dilinde kumaş demektir. 

Cungarların, bölgeden topladığı aynî vergiler arasında kumaş da bulunmaktadır.253 

Dolayısıyla, Hocalar devrinde Şang Bek’in kumaş olarak alınan vergiyi toplayıp 

Cungarlara göndermekten sorumlu olduğu düşünülebilir. Ch’ing hanedanı devrinde, 

vergiyi ne olarak topladığı açıklanmamakla birlikte, bu devirde de bazı vergilerin 

kumaşla ödendiği göz önüne alındığında özel olarak bunları merkeze göndermekten 

sorumlu olduğu ileri sürülebilir. 

Kadı Bek: Mahkeme işlerinden sorumludur. Yarkent Hanlığı devrinde de 

bulunan kadılık makamı, dönemin İslâm ülkelerinin yaygın makamlarından biriydi. 

Osmanlı’da da çok küçük idarî bölgelere kadar yayılmış olup, davaların yanında 

belediye işlerine de bakardı.254 Yarkent Hanlığında hem merkez teşkilâtında, hem de 

taşra teşkilâtında karşımıza adlî görevli olarak çıkan kadılığın, Ch’ing hanedanı 

zamanında bu görevi değişmemiş, ancak yeni yapılanmanın bir gereği olarak sadece 

şehir ve kasabalarda bulunan bir makam haline gelmiştir. Ayrıca Ch’ing hanedanı 

devrinde halkın adlî işlerine bakan kadılarla, idare makamında olan memurların adlî 

                                                 
252 Ch’ing Shih-kao, 117. Bölüm, s. 3403. 
253 Miao P’u-sheng, age, s. 6. 
254 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II. cilt, s.131. 
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işlerine bakan kadıların ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan halkın işlerine bakana 

Reaya Kadı Bek, memurların işlerinden sorumlu olana ise Sipah Kadı Bek 

denmekteydi. 

Mirab Bek: Sulama ile ilgili işlerden, kanalların açılmasından ve bunların 

korunmasından sorumludur. Yarkent Hanlığı döneminde de aynı görevde bulunan 

Mirab’ın gittikçe önem kazanarak Han’ın en sevdiği kişileri bu makama getirdiği 

görülmekteydi. Sadece belli vahalarda ziraat yapılabilen Tarım havzasında, su ve 

sulama ile ilgili işler ve bunların düzenlenmesi elbette ki önemli bir görevdi. Ch’ing 

hanedanı zamanında Mirab Bek’in en yaygın unvanlardan biri olmasından ve Hakim 

Bek’lerin bulunmadığı yerlerde onun yerini almasından dolayı bu makamın 

öneminin devam ettiği anlaşılmaktadır.  

Nakıb Bek: Halkı bir takım işlerde çalıştırmaktan ve yapı işlerinden 

sorumludur. Yarkent Hanlığında Nakıb’ın görevi kesin olarak tesbit edilememişti. 

Chao Hui’in raporunda da Nakıb, yapı işleriyle ilgili angaryalardan sorumlu kişi 

olarak tarif edilmiştir. Dolayısıyla, Hocalar devrinde Nakıb’ın imar faaliyetleriyle 

ilgili bir görevi olduğu düşünülebilir. Ancak, kelime anlamı ve dünyadaki diğer 

uygulamalarla karşılaştırıldığında Nakıb’ın dinî bir mahiyeti olduğu ve imar 

faaliyetleri ile bir ilişkisi bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda, dolaylı bir 

yabancı hakimiyeti olan Hocalar devrinde Nakıb’ın görev tarifinin değişmiş olduğu 

ve kendisine imar faaliyetleriyle ilgili görevler verildiği düşünülebilir. Ch’ing 

hanedanı devrinde de bu yeni görevin devam ettirildiği ve toplumda da peygamber 

soyu olarak ayrı bir sınıftan bahsedilmediği görülmektedir.  

Paşşab Bek: Hırsızları ve haydutları yakalamaktan sorumludur.  
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Muhtesib Bek: Kutsal kitap ve dinle ilgili işlerden sorumludur. İdarî işlere 

karışmaz.255  

Mütevelli Bek: Tarla ve gayrı menkullerin alım – satımı, vergisi ve bunlarla 

ilgili anlaşmazlıklardan sorumludur. Yarkent Hanlığı döneminde Mütevelli, vakıf 

mülklerinden sorumluydu. Cungar hakimiyeti sırasında, bölge Hocalar vasıtasıyla 

idare edildiğinden vakıf sistemi devam etmiş, hatta vakıf mülklerinde de bir artış 

görülmüştü. 256  Ancak, Chao Hui’in raporunda vakıflarla ilgili bir görevden 

bahsedilmemektedir. Bunun yanında vakıf mülklerinin, arazi ve gayrı menkullerden 

oluştuğu düşünülürse, aslında Mütevelli’nin görevini benzer bir şekilde yürüttüğü de 

ileri sürülebilir. Vakıf sisteminin İslâmî bir anlayıştan gelmesi dolayısıyla 

Müslümanlık dışı bir kültüre sahip olan yeni yönetimin bu sistemi tam anlamamış 

olduğu ve sadece onun maddî yönünü kullandığı da akla gelmektedir.  

Zabdi Mekteb Bek: Mukaddes kitabın öğretimi ve dinî okullardan 

sorumludur. 

Kerekyarak Bek: Ticaretten ve ticarî vergilerden sorumludur. Yarkent 

Hanlığı devrinde Kerekyarak’ın, orduya erzak ve teçhizat toplama görevinde olduğu 

görülmüştü. Chao Hui’in raporunda bu isim geçmemesine rağmen, Ch’ing hanedanı, 

muhtemelen daha sonraki araştırmalar sonucu bu makamın varlığını keşfederek, 

kurmuş olduğu teşkilâtta Kerekyarak Bek’e yer vermiştir. Ancak, bu makamın görev 

tanımının Yarkent Hanlığı devrindekinden çok farklılaşmış olduğu ve Kerekyarak 

                                                 
255  Muhtesib, Yarkent Hanlığı devrinde yazılmış olan kaynaklarda görünmemektedir. İslâm 

devletlerinde ve Osmanlı’da ise muhtesib, belediye ve polis işlerine bakan memurdur. Ancak, Kâşgar 
bölgesindeki muhtesib’in ne Chao Hui’in raporunda, ne de Ch’ing idarî teşkilâtında böyle bir 
görevinden bahsedilmemektedir. Dolayısıyla bu bölgede muhtesib tabirinin kullanımının 
faarklılaşmış ve sadece dinle ilgili bir hal almış olduğu görülmektedir. 
256 İsenbike Togan, “Islam in a Changing Society: The Khojas of Eastern Turkistan”, s. 139-140; 
İsenbike Togan, “Chinese Turkestan Under the Khojas (1678-1759)”, s. 475. 

 97 
 



Bek’e askerî bir sorumluluk verilmediği görülmektedir. Bu durumda, yabancı bir 

gücün, savaş sonucu ele geçirmiş olduğu bölgedeki askerî işlerle ilgili görevleri, 

bizzat merkezden atadığı memurlar vasıtasıyla yürüttüğü anlaşılmaktadır.  

Bacgir Bek: Vergi işlerinden sorumludur.  

Erbab Bek: Görevlilerin atanması ve vergilerin toplanmasından sorumludur. 

Bagmatar Bek: Bağ ve bahçelerden sorumludur.  

Divan Bek: Görevi hakkında kaynaklarda birbirini tutmayan bilgiler 

bulunmaktadır. Chao Hui’in raporunda posta istasyonlarından sorumlu olduğu 

belirtilmiştir. Daha sonraki kaynaklarda resmî yazışmalardan sorumlu olduğu 257  

veya posta istasyonlarının iaşesinin temini görevinde bulunduğu258 belirtilmektedir. 

Bir başka kaynakta, eskiden resmî yazışmaları kaydetmekten sorumlu olup, daha 

sonra elçilerin iaşesini temin etmekle görevli bir memur haline geldiği 

açıklanmıştır. 259  Bazı kaynaklarda ise, orduya ait atlardan ve resmî kayıtlardan 

sorumlu olup, resmî yazışmaları acilen yerlerine ulaştırma görevini de yüklendiği 

yazılmaktadır.260  Bu kayıtlardan ortaya çıktığına göre görev tanımı zaman içinde 

değişmiş olmakla beraber esasen resmî yazışmaların yerlerine ulaşmasını 

sağlamakla görevlendirildiği, posta istasyonları ve atlarla ilgili işlerinin de esasen bu 

görevinin bir gereği olduğu düşünülebilir.  

Kara Divan Bek: Posta istasyonlarının kurulması, silâhların yapımı, bakım 

ve onarımından sorumludur. 

                                                 
257 Hsi-yü T’u-chih, 30. Bölüm, 27; Hsin-chiang T’u-chih, II, s. 1003-1008 (Ch’en Ch’ing-lung, Çin 
ve Batı Kaynaklarına Göre 1828 İsyanlarından Yakup Bey’e Kadar Doğu Türkistan Tarihi, Taipei, 
1967, s. 146’dan naklen). 
258  Hsi-yü T’ung-wen Chih (Saguçi Toru, 18-19 Shih-chi Hsin-chiang Shih-hui Shih Yen-chiu, 
Urumçi 1984, s. 134’ten naklen). 
259 Hui-chiang Chih (Saguçi Toru, age, s. 135’ten naklen). 
260 Hsi-yü Wen-hsien-lu (Saguçi Toru, age, s. 135’ten naklen). Ch’ing Shih-kao, 117. Bölüm, s. 3404. 
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Top Bek: İki bin evin vergisinden sorumludur. 

Ming Bek: Bin evin vergisinden soruludur. 

Yüz Bek: Yüz evin vergisinden sorumludur.  

Orçin Bek: Yüzden az sayıdaki kişilerin vergisinden sorumludur.  

Cebe Bek: Araba ve askerî aletlerin yapım ve tamirinden sorumludur.  

Serdar Bek: Sokaklarda, bağ ve bahçelerde asayişin temininden sorumludur.  

Shih-ho-lo Bek: Posta istasyonlarının gıda ve erzağından sorumludur.261  

Daruga Bek: Hakim Bek’lerin başı olarak görülmektedir. 262  Ancak bu 

tanımlama net değildir. Hakim Bek’ler, bulundukları şehirlerde Müslümanların 

işlerinden sorumlu en büyük idarî memurlardır. Daruga Bek için yapılan bu 

tanımdan Hakim Bek’lerin aralarından birinin diğerlerine üstün olduğu ve ona 

Daruga Bek dendiği gibi bir anlam çıkmaktadır. Nitekim, Birinci Bölümde de 

görüldüğü üzere şehir darugası tabiri bazı bölgelerde vali anlamına gelmekteydi. 

Ancak, Yarkent Hanlığı devrinde böyle bir kullanım tespit edilememiş, daruganın 

hanların veya ileri gelenlerin malikânelerinde kâhya durumunda oldukları 

görülmüştü.  

Ch’ing devrindeki kaynaklarda ise, tek tek şehirlerdeki memurların dağılımı 

verilirken, hiçbir şehirde Daruga Bek adına rastlanmamakta veya Hakim Bek’lerden 

hiçbirinin ayrıca Daruga Bek olduğu gösterilmemektedir. Ayrıca, Çin kaynaklarının 

hiyerarşik sıralamaya çok önem verdikleri de göz önüne alınırsa, bu kadar alt 

                                                 
261 Chao Hui’in raporunda Divan’ın yardımcısı olarak görülen Shih-hun makamı vardır. Aynı raporda, 
Divan posta istasyonlarından sorumlu kişi olarak tanımlanmıştır. Burada geçen Shih-ho-lo Bek’in de 
görevi posta istasyonlarıyla ilgilidir. Bu durumda, Shih-hun ve Shih-ho-lo aynı kelimenin Çince 
farklı transkripsiyonlarıdır. Yabancı unvanların farklı Çince kaynaklarda bazan farklı şekillerde 
transkripsiyonlandığı görülür. Shih-ho-lo, bu unvanın en yaygın transkripsiyon şekllidir.  
262 Hsi-yü T’u-chih, 30. Bölüm, 27; Hsin-chiang T’u-chih, II, s. 1003-1008 (Chen Chin Lung, age, s. 
146’dan naklen). 
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sıralarda açıklanmış olan bir unvanın Hakim Bek’lik gibi en yüksek makamla aynı 

veya daha üst seviyede olmaması gerekir. Le Coq, “Daruga, Turfan’da şehir hakimi 

gibi bir görevliyi; Kuça ve Kâşgarya’da ise Hakim Bek’lik bürosunda çalışan alt 

dereceli memurları ifade eder” demektedir.263 Le Coq’un Turfan’da derlemiş olduğu 

anlam, bir unvandan çok, bir hitap şekli ve halk arasındaki bir kullanım gibi 

görülmektedir. Kaynaklardaki yanlış görev tanımı, halk arasındaki bu kullanış 

tarzından veya ilk olarak geçtiği kaynak olan Hsi-yü T’u-chih’daki cümlenin eksik 

yazılışından ileri gelmiş olabilir. Le Coq’un verdiği bilgiden de anlaşılacağı üzere, 

bir memuriyet unvanı olarak Daruga Bek, Yarkent Hanlığı devrindekine benzer bir 

anlam içermekteydi ve Hakim Bek’lik bürosunda çalışan alt dereceli memurlara 

verilmişti.  

Bazar Bek: Pazar işlerinden sorumludur.  

Kaş Bek: Yeşim taşının çıkartılmasından sorumludur. 

K’o-t’u-wa-erh Bek: İmar faaliyetlerinden sorumludur.  

E-k’o-t’a-k’o-ch’i Bek: Ziyafetlerin düzenlenmesinden ve bunlar için hayvan 

ve meyva toplama işlerinden sorumludur. 

I-erh-ha-ch’i Bek: Şehirdeki duvar ve yolların yapım, tamir ve bakım 

işlerinden sorumludur. 

Altın Bek: Altın çıkartılmasından sorumludur. 

Mis Bek: Bakır çıkartılmasından sorumludur. 

                                                 
263 Saguçi Toru, age, s. 137. 
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Karavul Bek: Karakollarda görevli olarak bulunan Müslümanlardan 

sorumludur.264

Ch’ün-chi Yu-pu Bek: İleri derecede dinî öğretimden sorumludur.265

Görüldüğü gibi, Ch’ing hanedanı devrinde kurulan teşkilâtta, Yarkent 

devrinde tesbit edebildiğimiz Hakim Bek, Eşikaga, Kadı, Mirab, Nakıb, Mütevelli, 

Daruga ve Kerekyarak makamlarının bir kısmı ismen ve bir kısmı da benzer 

görevlerle devam etmiştir. Makamların tarihî devamlılığı tabloyla da gösterilebilir 

(Tablo 1). Çin’in bu şekilde, hem bölge halkının yabancı bir yönetime tepki 

duymamasını sağlamak, hem de bölgedeki insanlardan faydalanmak yoluyla 

merkezin yükünü hafifletmek amacında olduğu düşünülebilir. 

                                                 
264 I-erh-ha-ch’i Bek, Altun Bek, Mis Bek ve Karavul Bek Hsi-yü T’u-chih’da bulunmamaktadır. 
Bunlar en erken Hui-chiang Chih ve Hui-chiang T’ung-chih’da görülür (Lin En-hsien, age, s. 76).  
265 Bu unvan, Ch’ing-ch’ao Wen-hsien T’ung-k’ao’da görülür (Miao P’u-sheng, age, s. 14; Liu I-
t’ang, Wei-wu-erh Yen-chiu, Taipei, 1975, s. 310).  
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TABLO 1 

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ MEMURİYETLER 

MEMURİYETİN ADI YARKENT 
HANLIĞI 

CHAO HUI’IN 
RAPORU 

CH’ING 
DEVRİ 

Hakim Bek + + + 
Eşikaga Bek + + + 
Hazineci Bek   + 
Şang Bek  + + 
Kadı Bek + + + 
Mirab Bek + + + 
Nakıb Bek + + + 
Paşşab Bek  + + 
Muhtesib Bek  + + 
Mütevelli Bek + + + 
Zabdi Mekteb Bek   + 
Kerekyarak Bek +  + 
Bacgir Bek  + + 
Erbab Bek  + + 
Bagmatar Bek  + + 
Divan Bek  + + 
Kara Divan Bek   + 
Top Bek   + 
Ming Bek  + + 
Yüz Bek   + 
Orçin Bek   + 
Cebe Bek   + 
Serdar Bek   + 
Shih-ho-lo Bek  + + 
Daruga Bek +  + 
Bazar Bek   + 
Kaş Bek   + 
K’o-t’u-wa-erh Bek   + 
E-k’o-t’a-k’o-ch’i Bek   + 
I-erh-ha-ch’i Bek   + 
Altın Bek   + 
Mis Bek   + 
Karavul Bek   + 
Ch’ün-chi Yu-pu Bek   + 
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Sözü edilen Doğu Türkistan’da kurulmuş beklik makamlarına yapılan 

atamalara bakıldığında, özellikle Hami ve Turfan beylerinin Kâşgar, Yarkent, Uç 

Turfan gibi yerlerde Hakim Bek ve Eşikaga Bek gibi önemli makamlara 

getirildikleri görülür. Böylece hem bu kişiler bölgenin ele geçirilmesinde faydalı 

oldukları için ödüllendirilmiş oluyor, hem de hanedan açısından yabancı bir bölgede 

güvenilir kişiler yüksek görevlere getirilmiş oluyordu.266  

Kâşgar bölgesindeki şehirlerde kurulan beklik makamlarının dökümü Hsi-yü 

T’u-chih’da açık olarak yapılmaktadır. Buna göre Tarım havzasında bulunan 

şehirlerde genel olarak 271 tane beklik makamı kurulmuştur. Bu sayının vilâyetlere 

göre dağılımı şöyle gösterilebilir.267

TABLO 2 

BEKLERİN VİLÂYETLERE GÖRE DAĞILIMI 

VİLÂYET SAYI 
Piçan 10 

Kurla 10 Karaşar Bugur 10 
Kuça 19 Kuça Şayar 11 

Uç Turfan 4 
Aksu 45 

Sayram 6 Sayram Bay 6 
Kâşgar 54 
Yarkent 47 
Hotan 49 
TOPLAM 271 

 

                                                 
266 L. J. Newby, “The Begs of Xinjiang: Between Two Worlds”, s. 287. 
267 Saguçi Toru da eserinde bu dağılımı bulmaya çalışmış, ancak iki kaynaktan faydalanarak yaptığı 
sayımda Hsi-yü T’u-chih’ya göre toplam 269, Hui-chiang chih’ya göre ise toplam 272 makam 
bulmuştur (Saguçi Toru, age, s. 144). 
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Beklik makamlarının vilâyetlere göre dağılımına bakıldığında sırasıyla 

Kâşgar, Hotan, Yarkent ve Aksu’da beklerin sayısının diğerlerine göre çok daha 

fazla olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum, bu dört şehir ve bağlı kasabalarının 

nüfusunun fazla ve idarî işlerinin yoğun olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca, beklik 

sisteminin ağırlık merkezinin batıdaki bu dört şehirde odaklandığı sonucuna da 

varmak mümkündür.  

Diğer yandan, kaynakta belirtildiğine göre 1759’dan itibaren teşkilât yapısı 

düzenlenirken Uç Turfan vilâyetinde 38 tane beklik makamı kurulmuştu.268 Ancak, 

bu şehirde 1765’te bir isyan çıkmış ve güçlükle kanlı bir şekilde bastırılabilmişti. 

İsyanın bastırılmasının ardından Uç Turfan şehrinde neredeyse kimse kalmamış, 

hatta bu sebeple Kâşgar ve diğer şehirlerden buraya insanlar gönderilerek şehir 

yeniden kurulmuştu.269 İsyandan sonra Uç Turfan vilâyeti eski haline kavuşamamış 

hem nüfusu, hem de kendisine bağlı ilçe ve kasabaların sayısı azalmış, dolayısıyla 

vilâyetin de alanı daralmıştı. 1765’ten sonra sadece vilâyetin merkezi olan Uç 

Turfan şehrinde Hakim Bek, Kadı Bek, Ming Bek ve Mirab Bek olmak üzere dört 

makam kaldığı ve vilâyetin başka bir yerinde idarî yapılanma olmadığı 

görülmektedir. Bu şekilde, Uç Turfan halkı cezalandırılmış, diğer şehir halklarına 

göz dağı verilmiş ve bölgede çıkabilecek yeni bir isyana karşı tedbir alınmış 

oluyordu. Diğer yandan 271 bek’in makamlara göre dağılımı da şu şekilde 

gösterilebilir.270

                                                 
268 Hsi-yü T’u-chih, 30. Bölüm, s. 8-9. 
269 Mehmed Âtıf, Kâşgar Tarihi, s. 172; Ahmet Rıza Bekin, Yakup Bey Devrinde Çin Türkistan’ında 
Siyasal ve Kültürel Durum, Ankara 1968, s. 16; Hui-chiang T’ung-chih, 9. Bölüm, s. 7-8. 
270  Saguçi Toru da, Hsi-yü T’u-chih’ya dayanarak makam dağılımını yapmaya çalışmış, ancak 
toplamda olan 269 sayısıyla, tek tek makamlara verdiği sayılar birbiriyle tutarsız olmuştur (Saguçi 
Toru, age, s. 144). 
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TABLO 3 

TARIM HAVZASINDAKİ BEKLERİN MAKAMLARA GÖRE DAĞILIMI 

MAKAM SAYI MAKAM SAYI 
Ming Bek 54 Muhtesib Bek 6 
Mirab Bek  37 Erbab Bek 5 
Hakim Bek 35 Bacgir Bek 3 
Kadı Bek 27 Kara Divan Bek 3 
Divan Bek 12 Yüz Bek 2 
Shang Bek 11 Bagmatar Bek 2 
Eşikaga Bek 11 Kerekyarak Bek 1 
Hazineçi Bek 9 Zabdi Mekteb Bek 1 
Nakıb Bek 8 Cebe Bek 1 
Shih-ho-lo Bek 6 Bazar Bek 1 
Mütevelli Bek 6 Kaş Bek 1 
Paşşab Bek 6 Serdar Bek 1 
  Diğer271 22 

T O P L A M  271 
 

Tarım havzasında kurulan sistemdeki makamların dağılımına bakıldığında 

Ming Bek, Mirab Bek, Hakim Bek ve Kadı Bek en yaygınları olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Bin kişiden sorumlu olan Ming Bek, yaygın olarak görülmektedir Ancak 

benzer görevleri olan Top Bek ve Orçin Bek’in kaynakta görev tanımları 

yapılmasına rağmen, şehirlerdeki makamlar sayılırken hiç görülmemektedir. Yine 

benzer bir görevli olan Yüz Bek ise sadece 2 yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

durum, şehir ve kasabalarda bulunan halkın idarî açıdan daha çok binlik gruplar 

halinde yönetildiğini düşündürmektedir. 

                                                 
271 Bu 22 makamın sadece dereceleri gösterilmiş olup isimleri verilmediğinden “diğer” başlığı altında 
toplanmıştır. Bunlar, beşinci derece ile yedinci derece arasında olup, bakır işleri ile veya posta 
istasyonlarını kontrol işleriyle uğraşmaktaydılar. Muhtemelen Hsi-yü T’u-chih’nın yazıldığı dönemde 
henüz bakır işlerinden sorumlu olan beklere, Mis Bek unvanı verilmeye başlanmamıştır.  
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Hakim Bek’lerin sayısından, Tablo 2’de görülen 12 önemli şehrin yanında 

bağlı şehir ve kasabalardan 23 tanesine de Hakim Bek atandığı anlaşılmaktadır. Bu 

şekilde Tarım havzasında idarî açıdan önemli 35 şehir veya kasabanın bulunduğu 

düşünülebilir. Diğer yandan, yine beklik teşkilâtının kurulduğu daha küçük köylerde 

yaygın olarak Mirab Bek’in en yüksek idarî görevli olduğu görülmektedir. Daha 

seyrek olarak ise Ming Bek ve Kadı Bek’in tek başlarına görevli olduğu yerler de 

bulunmaktadır ki bunların daha da küçük yerleşim yerleri olması gerekir.  

Adlî işlere bakan Kadı Bek’in yaygın olarak görülmesi de normaldir. Ancak 

Hsi-yü T’u-chih, beklik makamlarını tanımlarken Kadı Bek’in dışında Sipah Kadı 

Bek ve Reaya Kadı Bek makamlarının da bulunduğunu belirtmiş olmasına rağmen, 

tek tek şehirlerdeki makamlar sayılırken bu ayrıma gitmemiştir.272  

Diğer yandan, makamların tarifi verilirken Daruga Bek, K’o-t’u-wa-erh Bek 

ve E-k’o-t’a-k’o-ch’i Bek’ler de tanımlanmış, ancak yine kaynakta hiçbir yerde bu 

makamların kurulduğundan bahsedilmemiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi Daruga 

Bek, alt derecede bir görevli olarak önemsenmemiş olabilir. K’o-t’u-wa-erh Bek ve 

E-k’o-t’a-k’o-ch’i Bek’ler de aynı şekilde önemsenmemiş veya görev tanımı 

yapılmış olmasına rağmen kurulmamış olabilir.273  

Daha sonraki kaynaklarda tanım olarak karşımıza çıkan I-erh-ha-ch’i Bek, 

Altın Bek, Karavul Bek ve Ch’ün-chi Yu-pu Bek de şehirlerdeki makamlar 

sıralanırken yine görülmemektedir. 

                                                 
272 Bizim kaynağımız, Kadı Bek’lerin türleri hakkında bu ayrıma gitmemesine rağmen, daha geç 
devirde yazılmış olan Hsin-chiang T’u-chih’da verilen listede Sipah Kadı Bek ve Reaya Kadı Bek 
makamlarının Yarkent şehrinde kurulmuş oldukları görülmektedir (Ch’en Ch’ing-lung, age, s. 155).  
273  Ancak, Chia-ch’ing Ch’ung-hsiu I-t’ung-chih’da Kâşgar şehrinde bir K’o-t’u-wa-erh Bek’lik 
kurulmuş olduğu görülmektedir. Demek ki, daha sonra görülen lüzum üzerine 19. yüzyılda artık 
Kâşgar’da bu makam kurulmuştur (Chia-ch’ing Ch’ung-hsiu I-t’ung-chih (Bundan sonra: I-t’ung-
chih), 536. bölüm, s. 24). 
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Kâşgar vilâyetinde kurulan bekliklere gelince, bunlar Hsi-yü T’u-chih’ya 

dayanarak şu şekilde gösterilebilir: 

 

TABLO 4 
KÂŞGAR VİLÂYETİNDE KURULAN BEKLİKLER274

YER ADI DERECE MAKAM SAYI 
3 Hakim Bek 1 
4 Eşikaga Bek 1 
4 Hazineci Bek 1 
4 Shang Bek 2 
5 Kadı Bek 1 
5 Nakıb Bek 1 
5 Muhtesib Bek 1 
5 Mütevelli Bek 1 
6 Bacgir Bek 1 
6 Ming Bek 1 
6 Divan Bek 1 
6 Erbab Bek 1 
6 Paşşab Bek 1 
6 Kerekyarak Bek 1 
6 She-ho-lo Bek 1 
6 Bagmatar Bek 1 

KÂŞGAR ŞEHRİ275

7 Ming Bek 1 
4 Hakim Bek 1 PAYZABAT 7 Ming Bek 1 

TAŞBALIK276 4 Hakim Bek 1 
5 Hakim Bek 1 
6 Kadı Bek 1 ASTİN ARTUŞ277

7 Ming Bek 5 
                                                 
274 Hsi-yü T’u-chih, 30. bölüm, s. 15-17. 
275 I-t’ung-chih’ya göre Kâşgar şehrinde, 5. dereceden bir K’o-t’u-wa-erh Bek ve 7. dereceden de iki 
Ming Bek vardır. Ancak Mütevelli Bek ve Kerekyarak Bek bulunmamaktadır (I-t’ung-chih, 536. 
bölüm, s. 24). Hsin-chiang T’u-chih’ya göre Kâşgar şehrinde Shang Bek 1, 7. dereceden Ming Bek 
de 2 kişi olup, Kerekyarak Bek bulunmamaktadır (Ch’en Ch’ing-lung, age, s. 153). 
276 I-t’ung-chih ve Hsin-chiang T’u-chih’ya göre Taşbalık’taki Hakim Bek 5. derecededir. Ayrıca bir 
de 7. dereceli Ming Bek bulunmaktadır (I-t’ung-chih, 536. bölüm, s. 24; Ch’en Ch’ing-lung, age, s. 
154). 
277 Hsin-chiang T’u-chih’ya göre Astin Artuş’taki Kadı Bek ve Ming Bek’ler 5. derecededir. Ancak 
Kâşgar merkezinde bile Ming Bek’in derecesinin altı olduğu göz önüne alınırsa, bağlı bir kasaba olan 
Astin Artuş’taki bu memurların derecelerinin biraz yüksek olduğu görülür. Ayrıca, I-t’ung-chih’daki 
kayıt da Hsi-yü T’u-chih ile aynıdır. Dolayısıyla, Hsin-chiang T’u-chih’nın bu kısmında veya Ch’en 
Ch’ing-lung’un tercümesinde bir basım hatası mevcut olabilir (I-t’ung-chih, 536. bölüm, s. 24; Ch’en 
Ch’ing-lung, age, s. 153). 
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6 Hakim Bek 1 
6 Kadı Bek 1 ÜSTÜN ARTUŞ 
7 Ming Bek 1 
5 Hakim Bek 1 
6 Kadı Bek 1 
6 Mirab Bek 1 BEŞ KİRAM 

6 Ming Bek 1 
TAŞKUM278 5 Mirab Bek 1 

6 Hakim Bek 1 ARGU 6 Kadı Bek 1 
OPAL279 6 Hakim Bek 1 

6 Mirab Bek 1 
6 Kadı Bek 1 HAN ARIK 
7 Ming Bek 1 
6 Mirab Bek 1 KURGAN 6 Ming Bek 1 

KIZILBOY280 6 Mirab Bek 1 
SARMAN281 6 Mirab Bek 1 
TOGUSAK282 6 Mirab Bek 1 

T’O-P’U-LU-K’O283 7 Ming Bek 1 
YÜEH-P’U-ERH-HO284 7 Ming Bek 1 

4 Hakim Bek 1 
6 Kadı Bek 1 
6 Mirab Bek 1 YENİHİSAR285

Beş karakolu denetleyen Bek286   1 
                                                 
278 Hsin-chiang T’u-chih’ya göre Taşkum’da ayrıca 5. dereceli bir Ming Bek vardır. Buradaki Ming 
Bek’liğin derecesinin de yüksek olduğu görünmektedir. Nitekim, I-t’ung-chih’da da burada 7. 
derecede bir Ming Bek’lik görülmektedir. Dolayısıyla, Hsin-chiang T’u-chih’nın kendisinde veya 
neşrinde bir basım hatası bu kısımda da mevcut olabilir (I-t’ung-chih, 536. bölüm, s. 25; Ch’en 
Ch’ing-lung, age, s. 154). 
279 I-t’ung-chih ve Hsin-chiang T’u-chih’ya göre Opal’de ayrıca 7. dereceli bir Ming Bek vardır (I-
t’ung-chih, 536. bölüm, s. 25; Ch’en Ch’ing-lung, age, s. 154). 
280 I-t’ung-chih ve Hsin-chiang T’u-chih’ya göre Kızılboy’da ayrıca 7. dereceli iki Ming Bek vardır 
(I-t’ung-chih, 536. bölüm, s. 25; Ch’en Ch’ing-lung, age, s. 154). 
281 I-t’ung-chih ve Hsin-chiang T’u-chih’ya göre Sarman’da ayrıca 7. dereceli bir Ming Bek vardır (I-
t’ung-chih, 536. bölüm, s. 25; Ch’en Ch’ing-lung, age, s. 155). 
282 I-t’ung-chih ve Hsin-chiang T’u-chih’ya göre Togusak’ta ayrıca 7. dereceli bir Ming Bek vardır 
(I-t’ung-chih, 536. bölüm, s. 25; Ch’en Ch’ing-lung, age, s. 155). 
283 I-t’ung-chih ve Hsin-chiang T’u-chih’daki listede bulunmamaktadır. 
284 Bugünkü Yüeh-p’u gölü civarında olan bu yer, Hsin-chiang T’u-chih’daki listede bulunmamakta, 
ancak I-t’ung-chih’da bulunmaktadır. Ayrıca I-t’ung-chih ve Hsin-chiang T’u-chih’da burada 
bulunmayan iki yerleşim yeri daha vardır. Bunlardan A-erh-wa-t’o’da 6. dereceli bir Mirab Bek ile 7. 
dereceli bir Ming Bek bulunmaktadır. Diğer yerleşim yeri olan Mu-shih-su-lu-k’o’da da her ikisi de 7. 
derecede olmak üzere birer Mirab Bek ve Ming Bek bulunmaktadır (I-t’ung-chih, 536. bölüm, s. 25-
26; Ch’en Ch’ing-lung, age, s. 155). 
285  Hsin-chiang T’u-chih’ya göre Yeni Hisar’da ayrıca 7. dereceli bir Ming Bek vardır (Ch’en 
Ch’ing-lung, age, s. 155). 
286 I-t’ung-chih ve Hsin-chiang T’u-chih’ya göre 7. derecededir (I-t’ung-chih, 536. bölüm, s. 26; 
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SAI-LO-K’O287  
(Yeni Hisar’a ait) 7 Mirab Bek 1 

T O P L A M  54 
 

Kâşgar vilâyetine ait tablodan da anlaşılacağı üzere Hakim Bek’in 

bulunmadığı yerleşim yerlerinden Taşkum, Han Arık, Kurgan, Kızılboy, Sarman, 

Togusak ve Sai-lo-k’o’da en yüksek görevli olarak Mirab Bek, T’o-p’u-lu-k’o ve 

Yüeh-p’u-erh-ho’da da Ming Bek bulunmaktadır. Bu durumda Mirab Bek atanan 

yerlerin ikinci derecede önemli yerleşim yerleri olduğu, ayrıca buralarda sulama ve 

ziraat işlerinin de önemli olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Ming Bek’lerin başında 

bulunduğu yerler ise muhtemelen önem bakımından daha gerilerde ve nüfus 

bakımından da daha azdır. Diğer iki kaynak olan Chia-ch’ing Ch’ung-hsiu I-t’ung-

chih ve Hsin-chiang T’u-chih ile karşılaştırdığımızda, beklerin sayısının zaman 

içinde genel olarak bir miktar arttığı, bazı yerlerde yeni beklikler kurulurken, bazı 

yerlerde de bekliklerin sayısının azaldığı görülmektedir. Bu genel olarak nüfusun 

artmasıyla ve yerleşim yerlerinin de buna bağlı olarak önem kazanıp kaybetmesiyle 

ilgilidir.  

Diğer yandan, Ch’ing hanedanının Bek’lere yönelik siyasetine bakıldığında, 

bunlara bir takım ayrıcalıklar ve halk üzerinde tasarruf hakkı sağlanmış olduğu 

görülecektir. Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere, Bek’lerin makamlarının ve bulundukları 

yerlerin önemini belirten, üç ile yedi arasında değişen bir derecelendirme sistemi de 

olduğu farkedilebilir. Bu derecelendirme sayesinde, Ch’ing hanedanı Bek’lere karşı 

uygulamış olduğu ayrıcalıkları sistemli bir hale getirmiştir.  

                                                                                                                                          
Ch’en Ch’ing-lung, age, s. 157). 
287 Hsin-chiang T’u-chih’da Sayram olarak geçmektedir (Ch’en Ch’ing-lung, age, s. 157). 
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1759’da bölge üzerinde elde edilmiş olan zafer sonucu, yeni atanan altıncı ve 

daha üst derecelerdeki bek’lerin üç yıl içinde gruplar halinde başkente gelerek 

imparatorun huzuruna çıkmaları ve bağlılık bildirmeleri öngörülmüştür. 1763’te, bu 

durum sistemleştirilmiş, beşinci ve daha üst derecelerdeki bek’lerden yirmişer kişiyi 

aşamayacak şekilde dört grup oluşturarak her yıl bir grubun imparatorun huzuruna 

çıkması kanunla düzenlenmişti. 1772’de ise, sistemde bir değişiklik yapılarak onar 

kişiyi aşmayacak şekilde altı grup oluşturulmuştu. Bu şekilde, başkente giden 

gruplar, bölgesel ürünlerden imparatora hediyeler götürüyorlar, imparator da onlara 

çeşitli ihsanlarda bulunuyor, ayrıca başkentte imparatorun da katıldığı çeşitli 

ziyafetler ve etkinlikler düzenleniyordu.288 Böylece, bir yandan imparatorun bölge 

üzerindeki hakimiyetini gösteren bir sembol oluşturuluyor, diğer yandan da bek’ler 

devletin en yüksek katına çıkarak onurlandırılmış oluyorlardı.  

Hanedanın bek’lere yönelik olarak uygulamış olduğu önemli bir ayrıcalık 

ise, onlara arpalık olarak arazi dağıtması ve bu araziyi işleyecek insanları da hizmetli 

olarak kendilerine tahsis etmesidir. Bek’lerin hangisine ne kadar toprak ve hizmetli 

verileceği de bu derecelendirme sayesinde belirleniyordu. Buna göre, bek’lerin 

derecelerine göre kendilerine tahsis edilmiş olan arazinin büyüklüğü ve hizmetli 

sayısını şöyle gösterebiliriz.289

                                                 
288 Miao P’u-sheng, age, s. 43; L. J. Newby, “The Begs of Xinjiang: Between Two Worlds”, s. 291. 
289 Hsi-yü T’u-chih, 30. bölüm, s. 24-25. 
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TABLO 5 

BEKLERE DAĞITILAN ARAZİ VE HİZMETLİ SAYISI 

DERECE ARAZİ (BATMAN)290 HİZMETLİ 
3 200 100 
4 150 50 
5 100 30 
6 50 15 
7 30 8 

 

Buradan da anlaşılacağı üzere Çin, bölgenin ele geçirilmesinde kendisine 

yardımcı olmuş kişilere hem makam veriyor, hem de bu makamlarındaki hizmetleri 

karşılığı ekonomik bir takım ayrıcalıklar sağlıyordu. Bu durum, Bek’lerin yeni 

sistemden faydalanmalarına yol açıyor ve dolayısıyla bu statükonun değişmesi 

girişimlerine karşı çıkmalarına zemin hazırlamış oluyordu. 

Beklik sisteminin ayrıntılarını bu şekilde açıkladıktan sonra bu yapının 

Ch’ing hanedanı yapısıyla nasıl bağdaştırıldığına bakabiliriz. Ch’ing hanedanı 

bölgeyi ele geçirdikten sonra, burada askerî birlikler bulundurmaya başlamıştı. 

Kâşgar, Hotan, Yarkent, Uç Turfan, Piçan, Kuça ve Karaşar’a yerleştirilmiş olan bu 

birliklerin komutanları aynı zamanda beklerin de amirleri idiler ve onlar üzerinde 

denetim görevi yaparlardı.  

Tarım havzasına yerleştirilmiş olan askerî birliklerin idarî yapılanmasına 

baktığımızda Kâşgar’da bir Askerî Vali Yardımcılığı,291 bir de ona bağlı Yardımcı 

                                                 
290 Batman esasında bir ağırlık ölçüsü olup arazi ölçüsü olarak kullanıldığında söz konusu ağırlıkta 
tahılı üretebilecek kadar bir alanı ifade etmektedir. Çin arazi ölçülerine göre bir batman ağırlığında 
tahıl üretilebilecek alan 53 mou’ya denk gelmekteydi (L. J. Newby, “The Begs of Xinjiang: Between 
Two Worlds”, s. 290; Lin En-hsien, age, s. 79). Ch’ing devrinde 1 mou yaklaşık 551 metrekareydi. 
Buna göre bir batmanlık arazi yaklaşık 29 dönüme denk gelmekteydi.  
291 İmparatorluğun Dış Moğolistan ve Doğu Türkistan gibi askerî ve stratejik öneme sahip olan 
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Büyük Memurluk292 kurulduğunu görürüz. Tarım havzasında bulunan diğer şehirlere 

ise birer İmparatorluk Genel Müfettişi293 veya Askerî Büyük Memur294 atanmıştır. 

Şehirlerde bulunan Hakim Bekler, kendi şehirlerinde görevli olan bu memurlardan 

birinin gözetim ve denetimi altında idiler. Merkezden atanmış olan bu memurların 

onayını alarak hareket etme zorunlulukları vardı. Şehirlerin başında merkezden 

atanan memurlar da Kâşgar’daki Askerî Vali Yardımcısına bağlı idiler. Böylece 

Kâşgar, Ch’ing hakimiyetinde idarî açıdan Tarım havzasının merkezi konumuna 

gelmiş oluyordu. Kâşgar’da bulunan Askerî Vali Yardımcılığı da İli Generalliğine295 

bağlıydı. Merkezden atanan bütün bu görevliler, askerî işleri ellerinde tutuyorlar ve 

bölgede mevzilenmiş olan orduların başında bulunuyorlardı. Ayrıca bu kişiler 

Hakim Bek’leri gözetim ve denetim altında bulundurmakla sivil idareye de 

                                                                                                                                          
yerlerdeki Mançu Generallerine yardımcı olarak atadığı bir memurdur. Doğu Türkistan’daki Mançu 
Generalliği İli’de bulunmakta idi. Bu sebeple, Askerî Vali Yardımcısı, Tarım havzasında bulunan en 
yüksek makamdı. Çincesi Ts’an-tsan Ta-ch’en olarak geçmektedir (Charles O. Hucker, A Dictionary 
of Official Titles in Imperial China, Taipei, 1995, s. 519). Ancak Askerî Vali Yardımcılığı makamı 
sürekli Kâşgar’da bulunmamıştır. Uç Turfan isyanından sonra, 1765’te Uç Turfan ile Aksu’nun 
askerî idaresi birleştirilmiş ve bu makam Uç Turfan’a nakledilerek Kâşgar’da İmparatorluk Genel 
Müfettişliği kurulmuştu. Bu, muhtemelen Uç Turfan şehrini yeni baştan kurma ve yeni bir isyana 
fırsat vermeme düşüncelerinden kaynaklanmıştır. 1788’de ise eski sisteme geri dönülerek Askerî Vali 
Yardımcılığı tekrar Kâşgar’a nakledilmiştir. (Ch’ing Shih-kao, 117. Bölüm, s. 3401-3402) 
292 Bu unvan, Çince’de Hsieh-pan Ta-ch’en olarak geçmektedir. Hsieh-pan’ın kelime anlamı “idareye 
yardımcı olmak” demektir. Görev olarak da bulunduğu yerlerdeki Askerî Vali Yardımcılarına veya 
İmparatorluk Genel Müfettişlerine yardımcılık yaptıkları için burada Yardımcı Büyük Memurluk 
tabiri ile karşılanmıştır. 
293 İmparatorluğun Doğu Türkistan ve Ch’ing-hai gibi Çinli olmayan bölgelere merkezden atadığı 
memur olup, bu bölgelerdeki yerel idarecilerin üzerinde denetim ve kontrol görevi yapardı. Bu unvan, 
Çincede Pan-shih Ta-ch’en olarak geçmektedir (Charles O. Hucker, age, s. 363, 532). 
294 Bu tabirin Çincesi Ling-tui Ta-ch’en olup, ling-tui askerlere komuta etmek manasına geldiğinden 
Askerî Büyük Memur olarak tercüme edilmiştir. 
295 İli Generalliği, Doğu Türkistan’daki en yüksek makamdı ve burada sürekli olarak büyük bir ordu 
bulunurdu. Buraya atananlar, Mançu Generali olup bölge üzerindeki yetkilerine ve sorumluluklarına 
bakıldığında bir tür askerî vali oldukları görülmektedir. İli vadisinin 14. yüzyılda da, Çağatay 
hanlığındaki taht kavgaları sırasında önemli bir merkez haline geldiği görülmüştü. 17. yüzyıldan 
itibaren de Cungarların merkezi idi. Dolayısıyla, Mançular Doğu Türkistan’da esas askerî ve stratejik 
önemi İli’ye vermişlerdir. 
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hakimdiler. Dolayısıyla, Ch’ing hanedanının bölgede bir tür askerî rejim kurmuş 

olduğu söylenebilir.296  

Kâşgar ve diğer şehirlerdeki bu büyük memurların başlarında bulunduğu 

askerî birliklerin yapılanmasına baktığımızda burada devlet işlerini yürütmek için 

yine merkezden atanan bir sekreteryanın da kurulmuş olduğunu görürüz. Bu 

sekreteryanın Kâşgar’daki yapılanmasını yine Hsi-yü T’u-chih’dan takip 

edebiliyoruz. 

Sivil işlerle ve yazışmalarla ilgili iki sekreter olup, bunlardan biri damgacı 

olarak görev yapardı ve yanında iki bitigçi bulunurdu. Diğeri ise Müslüman 

işlerinden sorumlu idi ve yanında bir bitigçi bulunurdu. Bunun yanında, yine 

sekreteryayı yürütmek üzere altı bitigçi vekili vardı. Ayrıca ambarlardan sorumlu bir 

memur da bulunmaktaydı. 

Karakollarda bulunan hizmetliler 15 kişi olup, 1770’te 13’e indirilmişti. 

Bunun yanında askerî posta istasyonlarında da başlangıçta üç bitigçi vekilliği varken, 

bu da sonradan bir kişiye indirilmişti.  

Doğrudan orduyla ilgili olan memurlara gelince, bunları da Sancak 

Birliklerinde bulunanlar ve Yeşil Tugaylarda bulunanlar olmak üzere ikiye 

ayırabiliriz.  

Sancak Birliklerinde, en yüksek görev olarak Mançu Garnizonu Askerî 

Memurluğu bulunurdu. Ancak buraya ayrıca atama yapılmaz, bu görev Başkomutan 

                                                 
296 Çin’in daha önce bölgeye hakim olduğu Han ve T’ang devirlerinde de bu bölgeyi askerî valiler 
yoluyla idare ettiği görülmüştü. Ancak Mançularırn idaresi, o devirlerle karşılaştırıldığında çok daha 
merkezî bir yapı göstermekteydi.  
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Yardımcısının297 nöbetçileri tarafından yürütülürdü. Bu memurluğa bağlı olarak iki 

albay, bir müfreze komutanı ve üç teğmen bulunurdu. 

Yeşil Tugaylara gelince buradaki en yüksek memur olarak Yeşil Tugaylar 

Başmüfettişi görülmektedir. Bunun yanında, Kâşgar’da bulunan bu askerî birlikte 

bir Tabur Komutanı, iki Tabur Komutan Yardımcısı, üç Bölük Komutanı, üç de 

Takım Komutanı vardı. Ayrıca, Bölük ve Takım Komutanlarından daha alt seviyede, 

bulundukları bölgeyi denetlemekten sorumlu altı memur daha bulunurdu. Tabur 

Komutan Yardımcılarından biri Kâşgar’ın eski şehrinde oturmaktaydı. Bu kişinin, 

eski şehirdeki durumu ve buradaki gelişmeleri takip ettiği, bir bakıma devletin 

doğrudan temsilcisi olduğu düşünülebilir. 

 

Sonuç olarak, Ch’ing hanedanı, 1759’da Kâşgar bölgesini ele geçirdiğinde 

burada Yarkent Hanlığı ve Hocalar devrinden kalma bir teşkilât yapısıyla 

karşılaşmış, bunu örnek alarak bölgede kendi yönetimini kurmuştur. Bu teşkilât 

yapısında, şehirlerde bulunan yerel makamlardan bazıları muhafaza edilerek bek’lik 

sistemi oluşturulmuştur. Ch’ing hanedanı, bölgenin ele geçirilmesinde kendisine 

yardımcı olan şahısları, özellikle Hami ve Turfan beylerini, bu makamlara getirerek 

onları ödüllendirmiştir. Ayrıca bek’lere bir takım ayrıcalıklar sağlayıp onlara arpalık 

olarak arazi dağıtmış ve bu arazide çalışacak hizmetliler tayin etmiştir. Diğer yandan 

bölgeye ordu yerleştirilip askerî bir idare kurulmuş ve Müslümanlarla ilgili sivil 

işlerden sorumlu olan bek’ler de bu askerî idarenin merkezden atanan görevlilerine 

                                                 
297 Sekiz Sancak Birliklerinin bulunduğu eyalet ve bölgelerde askerî işlerde Mançu Generallerinden 
sonra gelen makamdır. Bazen bir Mançu Generalinin yerine bir eyalet veya bölgedeki bütün Sancak 
Birliklerinin garnizonlarını denetlemekten de sorumlu olurdu (Charles O. Hucker, age, s. 220). 
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bağlanmışlardır. Bu şekilde, bekler, Ch’ing hanedanının sivil memurları haline 

gelmişler ve daha önceki önemlerini gittikçe kaybetmişlerdir. Böylece Ch’ing 

hanedanı, askerî bir rejimle bölgeyi elinde tutmuş, alt düzey ve sivil yönetimde 

bölgenin nüfuzlu kişilerinden faydalanmış, daha üst düzeyde ise bölgeyi kendi 

imparatorluk teşkilât yapısına entegre etmiş oluyordu.  

 

B. CH’ING HANEDANININ EKONOMİK POLİTİKASI 

Ch’ing hanedanı Doğu Türkistan’da kurmuş olduğu idarî teşkilât vasıtasıyla 

bir yandan bölgenin nüfuzlu kişilerine makam vererek kendisine bağlamayı 

amaçlarken, diğer yandan da buranın ekonomik bir yük olmamasını hedeflemiştir. 

Dolayısıyla buradan toplayacağı vergileri de bu şekilde garanti altına almak istemiş 

ve vergi sistemine bir takım düzenlemeler getirmiştir.  

Bilindiği gibi Tanrı Dağlarının güneyinde kalan ve Kâşgar’ın da içinde yer 

aldığı Tarım havzası, coğrafî şartlar açısından gerek Tanrı Dağlarının kuzeyi ile, 

gerekse Çin ile bir takım farklılıklar gösterir. Bu coğrafî farklılıklar bölgelerin geçim 

kaynaklarını ve ekonomik hayatlarını belirlemiştir. Bununla ilgili olarak Tanrı 

Dağlarının kuzeyinde kalan Cungarya’ya bakıldığında buranın geniş bozkır 

bölgesinin bir parçası olduğu görülür. Burası, tarih boyunca hayvancılıkla geçinen 

atlı göçebelerin sahası olmuştur. Diğer yandan Çin, iki büyük nehir olan Sarı Nehir 

ile Yang-tse ve bunların kolları tarafından sulanan, daha çok yağış alan bir iklime ve 

coğrafî yapıya sahiptir. Burada, güneye doğru gidildikçe yağış miktarının arttığı 

görülür. Bu bölgenin kuzey kısımlarında, hububata dayalı bir ziraat; güney 

kısımlarında ise geniş ve sulak alanlarda pirince dayalı bir ziraat yapılmaktadır. 
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Tarım havzası ise, geniş verimsiz arazi ve çöllerle bunların arasında bulunan bir 

takım vahalardan oluşmaktadır. Bir takım nehirlerle beslenen ve ziraat yapmaya 

uygun olan bu vahaların dışında kalan bölgeler genelde hayvancılık ve ziraate uygun 

değildir. Sadece, Kâşgar’ın batısında kalan otlaklarda Kırgızların hayvancılıkla 

uğraştıkları görülür. Bu sebeple çok geniş alanlarında ziraat yapılan ve fazla nüfus 

besleyebilen Çin’le karşılaştırıldığında, Tarım havzasında ziraat yapılabilecek 

alanlar ve beslenebilecek nüfus sınırlıdır. Bu sebeple, Tarım havzasında vahalarda 

toplanmış bir nüfus ve bunların oluşturduğu birbirinden uzakta bulunan şehirler 

görülür. Buradaki halkın ana geçim kaynağı ziraattir.  

Kaynaklara göre, bölgede ziraat alanları az olmasına rağmen çok çeşitli 

ürünlerin yetiştiği görülmektedir. Bu ürünler arasında, hububat çeşitlerinden en çok 

darı, buğday ve arpa yetişmekteydi. Bunların dışında bahçe bezelyesi, mercimek, 

nohut, fasulye, susam,298 patlıcan, kabak, turp, soğan, biber ve zencefil gibi çeşitli 

ürünler de bulunmaktaydı. Ayrıca meyvelerden kavun, karpuz,299 nar, elma, armut, 

kiraz, erik, zerdali, üzüm ve şeftali; yemişlerden de ceviz, çilan300 ve ay çekirdeği 

yetişmekteydi. Hububat ve meyve yetiştirmenin yanında, bölgede bahçeciliğin de 

olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kaynağımız, gül, nergis, horoz ibiği,301 hatmi çiçeği 

ve solmaz kadife gibi çiçeklerin de yetiştirildiğinden bahsetmektedir.302

Ürün çeşitliliğine rağmen, vahalara dayalı, birbirinden kopuk alanlarda 

yapılan bu ziraat, tek başına yeterli olmadığı için, ekonomik hayatta şehirler arası ve 

                                                 
298 Susamın siyah, beyaz ve sarı olmak üzere üç çeşidi vardı. 
299 Bunların 20-25 kilo olanları bulunurdu. 
300 İğdeye benzer bir yemiş olup, Kâşgar’ın çilan’ı çok meşhurdu. 
301 Kırmızı çiçekleri horoz ibiğini andıran bir tür bitkidir. 
302 Hsi-yü T’u-chih, 43. Bölüm, s. 9-11. Kaynağa göre bölgede aynı zamanda akasya, söğüt, kavak, 
köknar ve selvi gibi ağaçlar da bulumaktaydı. 
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bölge dışı ticaret de önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim ticarete dayalı bu durum, 

tarih boyunca buradaki şehirleri birbirine bağlamış ve bölgeyi doğu – batı ticaretinin 

temel yollarından biri haline getirmiştir. Bu sebeple, Ch’ing hanedanının bölgede 

esas olarak ziraat ve ticarete yeni bir düzenleme getirmeye ve bunların 

vergilendirilmesine önem verdiği görülür. Diğer taraftan, bölgenin madenler 

açısından da verimli olduğu, burada özellikle bakır, yeşim taşı ve altın çıkarıldığı da 

anlaşılmaktadır. Ch’ing hanedanının madenciliğe yönelik uygulamaları da olduğu 

görülür. Dolayısıyla bu kısımda bölgedeki ziraat, ticaret ve madenciliğin Ch’ing 

hanedanı tarafından devlete nasıl entegre edilmeye çalışıldığına ve vergilendirme 

sistemine bakılacaktır. 

Hanedanın kurmuş olduğu teşkilât yapısına bakıldığında Hazineci Bek, Şang 

Bek, Mütevelli Bek, Kerekyarak Bek, Bacgir Bek, Erbab Bek, Top Bek, Ming Bek, 

Yüz Bek ve Orçin Bek olmak üzere toplam on makamın vergi toplama işleriyle ilgili 

görevleri olduğu görülür.  

Vergi toplamaya verilen önem, bu şekilde teşkilât yapısından anlaşılabileceği 

gibi saraya sunulan raporlardan da takip edilebilir. Ch’ing hanedanı, Doğu 

Türkistan’a yönelik bir idarî teşkilât kurmak için araştırmalar yaptırdığı gibi buranın 

ekonomik yapısını ve ne çeşit vergiler alınabileceğini de öğrenmeye çalışmıştır. 

Nitekim Chao Hui’in saraya sunduğu ve Ch’ing hanedanının bölgede idarî teşkilâtı 

kurmasına temel olan raporda bölgenin vergilendirilmesi hakkında bilgi de 

verilmiştir. Chao Hui, raporunda bölgenin idarî yapısını anlattıktan sonra vergilerle 

ilgili olarak şunları yazmıştır: 
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Yıllık vergi miktarı. Araştırmaya göre Müslümanların 1 batmanı resmî 4 tan 5 

tou’ya,303 1 ko-erh-pu-erh 5 tou’ya,304 1 ch’a-la-k’o 10 chin’e,305 1 tenge306 

değerindeki 50 pulu307 1 gümüş liang’a308 eşittir. Galdan Tsereng zamanında 

yıllık vergi 67.000 tenge olarak belirlenmişti. Bunun içinde ziraatla uğraşan e-

erh-t’o-shih’lar309 ve diğerleri aynî olarak 40.898 batman tahıl, 1463 ch’a-la-

k’o pamuk, 365 ch’a-la-k’o yalancı safran310 verip bunların tutarı olan toplam 

21.000 küsur tenge yıllık vergiden düşülüyordu. Ayrıca K’o-se-k’o, Ch’o-k’o-

                                                 
303 1 tan = 60,48 kg; 1 tou = 6,048 kg; 1 batman = 326,59 kg. Batman, yeniçağda Asya’da yaygın 
kullanılan bir ağırlık ölçüsü olup bölgelere göre fazlasıyla değişmektedir. Osmanlı topraklarında bile 
2 okka ile 8 okka arasında (2,566 kg – 10,264 kg) değişen batman ölçüsü, Kırım’da 425 kg, İran’da 
ise 2,9 kilograma denk gelmekteydi. (Kamus-ı Türkî, s. 208; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I. cilt, s.174). 
304 Bölgede kullanılan batmandan küçük ağırlık birimleri olan ko-erh-pu-erh ve ch’a-la-k’o’nun 
Çince karakterlerle transkripsiyonlandığı görülmektedir. Bunların hangi kelimeye denk geldikleri 
tesbit edilememiştir. Howorth, Hive Hanlığını anlatırken burada para birimi olan pulun diğer bir adını 
da kara pul olarak belirtmektedir (Henry H. Howorth, History of the Mongols, II. Cilt, s. 946). Ko-
erh-pu-erh kelimesi ile ses benzerliği olan kara pulun ayrıca ağırlık ifade edip etmediği 
bilinmemektedir. Çin’in para birimi olan liang’ın, aynı zamanda bir ağırlık birimi olarak da 
kullanıldığı düşünülürse, burada da para ve ağırlık birimleri için ortak kelimeler olduğu düşünülebilir. 
Ancak, bu durum, kara pul ile ko-erh-pu-erh ilişkisini kanıtlamaya yeterli değildir. 1 ko-erh-pu-erh = 
30,24 kg. 
305 1 chin = 480,17 gram; 1 ch’a-la-k’o = 4801,7 gram. 
306 Tenge, bölgede kullanılan gümüş para birimidir. 
307 Pul, bölgede kullanılan bakır para birimidir 
308 Liang, Çin’in 37 gram ağırlığındaki gümüş para birimidir.  
309 Moğolca’da eskiden posta duraklarına “örtöön”, buralarda çalışanlara da “örtööçin” denmekteydi. 
Bilindiği gibi, tarih boyunca bozkır imparatorluklarında haberlerin hızlı ulaştırılması için posta 
teşkilâtına çok önem verilmiştir. Daha Cengiz Han zamanında Asya’nın büyük kısmını birbirine 
bağlayan bir posta teşkilâtı kurulmuştu. Önemli haberleri ve yazışmaları taşıyan haberciler, bu posta 
teşkilâtını oluşturan duraklarda dinlenir ve at değiştirirlerdi. Duraklarda, habercilerin ihtiyaçlarının 
eksiksiz karşılanması için her zaman at ve yiyecek bulunması gerekirdi. Bu ihtiyaçlar, durakların 
etrafında yaşayan halktan temin edilirdi. Bu teşkilâtın Ch’ing hanedanı tarafından da kurulduğu ve 
muhafaza edildiği görülür. Ch’ing hanedanının, kurmuş olduğu posta teşkilâtında da bazen etrafta 
yaşayan boylar tarafından durakların ihtiyacı karşılanırken, bazen de durakların yakınlarına çiftçilikle 
geçinen aileler yerleştirilir ve bu aileler o durağın ihtiyacını karşılardı. Ch’ing hanedanı devrinde 
Tarım havzasındaki posta duraklarında, buralara yerleştirilen ve ziraatle uğraşan aileler bu ihtiyacı 
karşılamaktaydılar. Metinde geçen e-erh-t’o-shih kelimesi muhtemelen bu aileleri ifade etmek için 
kullanılmıştır. Ancak, bilindiği gibi Chao Hui, Ch’ing hanedanından önceki durumu anlatmaktadır. 
Bu durumda, Ch’ing hanedanından önce Hocalar devrinde de bu posta teşkilâtının halâ etkili olduğu 
düşünülebilir.  
310 Yalancı safran, deve dikenine benzer, iri turuncu, kırmızı çiçekler açan bir bitki olup, tıpkı safran 
çiçeği gibi yağı çıkarılarak yemeklerde, boyacılıkta veya hastalıkların tedavisinde kullanılır. 
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pa-shih’lar311 ve diğerleri 26.000 tenge veriyorlardı. Ticaret ve hayvancılıkla 

uğraşanlar 20.000 tenge veriyorlardı. Bunların hepsi bu verginin içindeydi. 

Ayrıca tüccarlardan altın ve bakır vergisi, meyva yetiştiriciliği yapan 

ailelerden meyva vergisi, sınır ticareti yapanlardan onda bir, yabancı 

tüccarlardan ise yirmide bir oranında vergi alınıyordu. Her yıl, bunların hepsi 

burada söylenen kadar toplanamamaktadır. Bendeniz vergileri azaltmayı 

düşünmekteyim. Yıllık 4.000 batman tahıl, 6.000 tenge ile pamuk ve yalancı 

safranı eskisi gibi alıp bunu bir sene uygulamayı düşünüyorum. Gelecekte 

asker mevzilenip mevzilenmeyeceğine göre bu miktarlar yeniden 

değerlendirilecektir.312  

 

Rapordan anlaşıldığına göre Kâşgar bölgesinden Cungarlar zamanında 

toplanan yıllık vergiler şu şekilde sınıflandırılabilir: 

1. Aynî vergiler:  40.898 batman tahıl (yaklaşık 13.357 ton) 

1.463 ch’a-la-k’o pamuk (yaklaşık 7.025 kg) 

365 ch’a-la-k’o yalancı safran (yaklaşık 1.753 kg) 

2. Nakdî vergiler: 46.000 tenge. 

3. Ticaret vergisi: Sınır ticareti yapanlardan onda bir, yabancı tüccarlardan 

ise yirmide bir oranında alınır. Ayrıca miktarı ve ne şekilde alındığı belirtilmeyen 

altın, bakır ve meyva vergileri bulunmaktadır.  

                                                 
311 Raporda K’o-se-k’o ve Ch’o-k’o-pa-shih olarak Çince transkripsiyonlarla karşımıza çıkan bu 
kelimelerin kimleri ifade ettiği tesbit edilememiştir. Ancak, metinden anlaşıldığına göre bunlar 
vergiyi nakdî olarak ödemekteydi. 
312 Kao-tsung Shih-lu, 12. cilt, 593. bölüm, s. 8741. 
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Bu vergilere bakıldığında bölgenin en önemli geçim kaynağının ziraat 

olduğu ve bunun da tahıla dayandığı anlaşılmaktadır. Pamuk, yalancı safran ve 

meyve yetiştiriciliği de ziraatin diğer ayaklarını oluşturmaktadır. Diğer yandan 

ticaret ve madencilik de önemli yer tutmaktaydı. Hayvancılıkla uğraşanlar da 

bulunmaktaydı ki bunlar muhtemelen Kâşgar şehrinin batısında yaşayan Kırgızlardı.  

Chao Hui, raporunda geçici bir süre için tahıl ve para olarak alınan vergileri 

azaltmayı önermiştir. Bu yeni vergiler 4.000 batman (yaklaşık 1.306 ton) tahıl ve 

6.000 tengedir. Bu uygulamanın iki sebebe dayandığı düşülebilir. Bir sebebi halkı 

yeni yönetime yaklaştırmak olabileceği gibi, diğer bir sebebi ise muhtemelen 

Cungarlar zamanındaki vergilerin ödenemeyecek kadar ağır olmasıdır. Nitekim 

raporda, her yıl bu miktarların toplanamadığının belirtilmesi ve yeni miktarların da 

geçici olarak önerilmesi bölgenin ekonomik gücü hakkında bir bilgi sahibi olmak 

istendiğini düşündürmektedir. Vergi sistemi oturduktan sonra, 1782’de yeni 

bilgilerle düzeltilmiş olan Hsi-yü T’u-chih’ya göre bölgeden toplanan vergiler 

şöyledir: 

1. Aynî vergiler:  yaklaşık 25.194 tan tahıl (yaklaşık 1.524 ton)313 

14.630 chin pamuk (yaklaşık 7.025 kg) 

3.650 chin yalancı safran (yaklaşık 1.753 kg) 

2. Nakdî vergiler: 25.920 tenge. 

3. Dükkân kirası: Dükkân açanlardan ayda dükkân başına 1-3 ch’ien alınır.314

                                                 
313 Bu miktarın 21.200 tan’ı (yaklaşık 1.282 ton) kendi arazilerinde ürün yetiştiren çiftçilerin elde 
ettiği yıllık hasadın onda biri idi. Çiftiçilerin bir kısmı ise devlet arazisinde ziraat yapıyorlardı ki 
bunlardan yıllık onda beş oranında vergi alınıyor ve bu da yaklaşık 3.994 tan (yaklaşık 242 ton) 
ediyordu. Hsi-yü T’u-chih, 34. Bölüm, s. 22. 
314 Çin’in para birimi olan ch’ien, liang’ın onda biri değerindedir. Hsi-yü T’u-chih, 34. Bölüm, s. 22-
23. 
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4. Ticaret vergisi: Yabancı tüccarlardan otuzda bir, yerli tüccarlardan yirmide 

bir alınır. Ancak kumaş ticareti olduğu zaman yabancılardan yirmide bir, yerlilerden 

onda bir oranında alınır. Eğer hayvan ve diğer metalar alınacak miktarı karşılamaya 

yetmezse bir attan 50 pul, bir inekten 25 pul, bir danadan 12,5 pul, 1 koyundan 12 

pul, 1 kuzudan 6 pul vergi olarak tahsil edilir.315

5. Bölgesel vergi: 10 liang altın 

   2 top ipek316

   1.000 chin üzüm (yaklaşık 480 kg).317

Bu bilgiler, Chao Hui’in raporundaki bilgilerle karşılaştırıldığında Ch’ing 

hanedanının eskiye göre vergi kalemlerini çeşitlendirdiği söylenebilir. Diğer yandan 

bölgenin ekonomik gücü tesbit edildikten sonra vergi miktarlarında oynamalar 

olduğu görülür. Chao Hui’in önerdiği yıllık yaklaşık 1.306 tonluk tahıl, 1.524 tona; 

6.000 tenge ise 25.920 tengeye çıkmıştır. Buna göre aynî vergi küçük bir miktar, 

nakdî vergi ise büyük bir oranda arttırılmıştır. Ancak her iki tür vergi de Cungarlar 

döneminde belirlenen miktarların altında kalmıştır. Bunun yanında, Chao Hui’in 

raporunda ticarî vergiler hakkında bir öneri görülmemektedir. Ancak, Cungarlar 

devri ile ilgili verdiği bilgiler, Hsi-yü T’u-chih’daki bilgilerle karşılaştırıldığında 

ticarî vergilerin oranlarının Cungar dönemine göre azaltıldığı anlaşılmaktadır. Diğer 

yandan Çin, iç ticarete bir sistem getirmiş ve dükkânlardan da vergi almaya 

başlamıştır. Bölgesel vergi olarak görünen vergiler ise klâsik Çin hakimiyet 

                                                 
315 Hsi-yü T’u-chih, 34. Bölüm, s. 17. 
316 Burada belirtilen ipek, altın ipeği olarak adlandırılan özel bir ipek türüdür. 
317 Hsi-yü T’u-chih, 34. Bölüm, s. 23. 
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anlayışından gelen ve daha çok sembolik değerleri olan bir takım bölgeye ait 

ürünlerin bağlılık göstermek üzere saraya verilmesidir.  

Çin, vergi toplamanın dışında, bölgedeki ziraat faaliyetlerini de düzenlemek 

için bir takım tedbirler almıştır. Buna yönelik uygulamalarını yine öncelikle teşkilât 

yapısına bakarak anlayabiliriz. Bilindiği gibi Tarım havzasında ziraat, esas olarak 

birbirinden uzak vahalarda, tahıl yetiştirilmesine dayanmaktadır. Dolayısıyla, 

nehirlerle beslenen vahalar çevresinde yoğunlaşan ziraat faaliyetlerinde, kıt bir 

kaynak olan suyun kullanımı ve suyla ilgili işlerin düzenlenmesi önem taşımaktadır. 

Bu sebeple su ve kanal işleri ile ilgilenen Mirab Bek makamının, beklik makamları 

arasında en çok kurulanlardan biri olduğu görülmektedir. Ayrıca, daha önce 

belirtildiği gibi, Hakim Bek atanmayan yerlerde idarî görevin öncelikle Mirab Bek’e 

yüklenmesi de bu işe verilen önemi göstermektedir. 

Çin’in ziraate yönelik politikaları sadece suyla ilgili işlerin düzenlenmesi ve 

vergi toplamayla sınırlı değildir. Bu düzenlemelerden ayrı olarak, askerî çiftliklerin 

kurulduğu görülmektedir. Bilindiği gibi, Çin tarihi boyunca askerlerin bulundukları 

bölgeyi savunmanın yanısıra ziraat de yaparak kendi geçimlerini temin etmeleri ve 

bu şekilde merkez teşkilâtının yükünü hafifletmeleri hanedanların sürekli olarak 

uygulamaya çalıştıkları bir sistem olmuştur. Ch’ing hanedanı da Doğu Türkistan’ı 

ele geçirirken Tanrı Dağlarının kuzeyindeki bölgelerde askerlerine ziraat yapıp 

geçimlerini temin etmeleri için arazi vermiştir.318 Hanedan için burada önemli olan, 

yeni alanların ziraate açılmasından ziyade, Çin’in çeşitli bölgelerinden toplanarak 

Doğu Türkistan’da yerleştirilmiş olan askerlerin kendi geçimlerini temin etmeleridir.  

                                                 
318 Luo Yün-chih, Ch’ing Kao-tsung T’ung-chih Hsin-chiang Cheng-ts’e-te T’an-t’ao, Taipei, 1983, s. 
210-211. 
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Askerî çiftliklerin dışında Ch’ing hanedanı, stratejik düşüncelerle, savaşlar 

sonucu boşalmış olan İli bölgesine Tanrı Dağlarının güneyinden bir grup halkı göç 

ettirerek orada iskân etme yoluyla bunlara ziraat yaptırtmıştır. 319  Aynı şekilde 

1765’te Uç Turfan isyanı da kanlı bir şekilde bastırıldıktan sonra boşalan topraklara 

yine çeşitli yerlerden bir grup halk getirilerek iskân edilmişti.320 Her iki uygulamada 

da, savaş sonucu bölgede bozulmuş olan dengeyi yeniden kurmak 

hedeflenmekteydi. Ancak, İli’deki uygulamanın önemli bir amacı da askerî 

çiftliklerde olduğu gibi, ağırlıklı olarak burada mevzilenmiş olan orduyu beslemekti.  

Askerî ve stratejik temelli bu uygulamaların yanında, Tarım havzasında 

yapılan ziraatle ilgili diğer uygulamalar 1760’taki bir fermandan görülebilir:  

Shan-hsi ve Kansu Genel Valisi olan Yang Ying-chü’nün321 raporunda şöyle 

denmektedir: “Aksu’dan Yarkent ve Kâşgar’a kadar olan birkaç bin li 

genişliğindeki bölge boştur... Buralarda ekilebilecek arazi çoktur. Eğer buraya 

Müslümanlar getirilip ziraat yaptırılırsa burada büyük bir yerleşim yeri 

oluşabilir... Bu iş Müslümanlara duyurulmalıdır. Fakir olup kendine 

bakamayacak durumda bulunanlara memurlar tarafından yiyecek ve tohum 

ödünç verilsin. Ürün olgunlaştıktan sonra belirli zamanlarda bu borç geri 

ödensin.” ... Müslümanların oturduğu bölgeye bakıldığında, ziraat yapmanın, 

onların esas uğraşları olduğu görülür. Şimdi Müslümanlara Müslüman 

bölgesinde ziraat yaptırmak esasen avantajlı ve yapılması gereken bir iştir. 

Fakat desteklenmesi gereken fakir ve güçsüz aileler çok fazladır. Söz konusu 

                                                 
319 Doğu Türkistan’ın çeşitli yerlerinden bir araya gelmiş olan bu topluluk daha sonra halk tarafından 
çiftçi manasına gelen Tarancılar olarak adlandırılmıştır. 
320 Hui-chiang T’ung-chih, 9. Bölüm, s. 7-8. 
321 Yang Ying-chü’nün biyografisi Ch’ing Shih-kao, 327. Bölüm, s. 10885’te bulunmaktadır.  
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Genel Vali’nin talep ettiği gibi yiyecek ve tohum ödünç verilecekse bunların 

satın alınıp nakledilerek dağıtılması gerekecektir. Eğer aralarında devletten bir 

yardım almaya ihtiyacı olmayan ve gerçekten çaba harcayarak ziraat yapmak 

isteyen varsa onlara duyuru çıkartılsın ve ziraat yaptırılsın. Çünkü bu, hem 

avantajlı, hem de kolay gerçekleştirilebilir bir iştir. Shu-ho-to’ya 322  emir 

verilerek çok iyi bir plânlamayla, bu uygulansın.323

 

İmparator Ch’ien-lung’un bu fermanından anlaşılacağı üzere bölgede ziraat 

yapılan mevcut alanların dışında da ziraat alanları oluşturulması düşünülmüştür. 

Ancak Tarım havzasında zaten ziraat yapıldığından dolayı, fermanda da görüldüğü 

gibi Çin sarayı, buradaki ziraat alanlarını genişletmeye çok da istekli değildir. 

Bunun büyük bir yük getireceğini düşündüğü anlaşılmaktadır. Hanedanın burada, 

merkeze olan azamî faydayı dikkate almaya çalıştığı göze çarpmaktadır. Tanrı 

Dağlarının kuzeyinde mevzilenen Çinli askerlere arazi dağıtılırken, bunların 

bölgenin korunmasında kullanılacak güçler olduğu ve barış zamanlarında merkeze 

yük olmamaları prensibi esas alınmıştır. Tarım havzasında Müslümanlara ziraat 

yaptırılacak yeni alanlar açmak ise bölgenin ekonomisini geliştirmekten ve bölgeden 

toplanabilecek vergiyi bir miktar arttırmaktan öteye geçmemekteydi. Bu sebeple, 

masrafa girmeden bu işin halledilmesi ve buradan kazanç sağlanması düşünüldüğü 

anlaşılmaktadır. 

                                                 
322 Shu-ho-to, o sırada Kâşgar’daki Askerî Vali Yardımcısı idi. Biyografisi Ch’ing Shih-kao, 313. 
Bölüm, s. 10682’de bulunmaktadır. 
323 Kao-tsung Shih-lu, 13. cilt, 610. Bölüm, s. 9017. 
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Tarım havzasında ziraatin diğer bir kolu olarak meyva yetiştiriciliği ve 

bağcılık da bulunmaktaydı. Ch’ing hanedanının bunları da denetim altına almaya 

çalıştığı görülmektedir. Bölgede kurulmuş olan teşkilât yapısına bakıldığında bu 

işlerle ilgili olarak Bagmatar Bek ve Serdar Bek gibi makamların kurulmuş olduğu 

farkedilmektedir. Ancak, bunların her yerde değil, hangi şehirde meyva yetiştiriciliği 

varsa oralarda kurulduğu görülmektedir. Bağ ve bahçelerle ilgilenen Bagmatar Bek 

sadece Yarkent ve Kâşgar’da bulunmaktadır. Yine bağ ve bahçeleri kontrol etmekle 

sorumlu olan Serdar Bek’lik de Yarkent’te kurulmuştur. Demek ki, bu iki şehir 

bağlar ve bahçeler açısından, Tarım havzasındaki diğer şehirlere nazaran daha 

zengin ve canlıydı.  

Çin’in, diğer bir uygulaması bölgede, memurların ve devletin ihtiyacı 

olduğunda kullanabileceği at, sığır ve koyunların beslendiği hayvan çiftlikleri 

kurmaktı. Bu çiftliklerden İli bölgesinde kurulduğu gibi, Tarım havzasındaki 

şehirlerden de Uç Turfan, Kâşgar, Kuça, Yeni Hisar ve Karaşar’da da hayvan 

çiftlikleri olduğu görülmektedir. Buralarda, yöre halkının vergi olarak ödemiş 

olduğu hayvanlar beslenirdi. Hayvan çiftliklerinin amacı, vergi olarak alınan bu 

hayvanları bir araya toplayarak, bölgede görev yapan memurlara dağıtmak, başka 

yere gidecek olan görevlilere yük ve binek hayvanı sağlamak veya bunları çeşitli 

resmî ziyafetlerde kullanılmak üzere beslemekti. Bunlardan Kâşgar’da kurulmuş 

olan hayvan çiftliğine baktığımızda, her yıl sonunda halktan vergi olarak alınan 

yaklaşık 40-100 atın, 20 sığırın ve 1000-2000 civarı koyunun bu çiftlikte toplandığı 

görülür. Her ne kadar kaynaklarımızın vergiyle ilgili kısımlarında hayvan 

vergilerinin toplam miktarı belirtilmemişse de, buradaki bilgilerden Kâşgar şehri ve 
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civarındaki yıllık hayvan vergisi tutarının yaklaşık bu rakamlar civarında olduğu 

anlaşılmaktadır.324  

Çin, ziraatle ilgili tedbirlerin yanı sıra, ticaretle ilgili de bir takım 

uygulamalara gitmiştir. Ticaretle ilgili düzenlemeyi yine öncelikle teşkilât 

yapısından görebiliriz. Çin tarafından atanan beklere baktığımızda Kerekyarak Bek 

ve Bazar Bek olmak üzere iki makamın ticaretle ilgili işlerden sorumlu olduğunu 

görürüz. Ancak, bu makamların her yerde bulunmadığı düşünülürse bölgede 

ticaretin belli yerlerde yoğunlaşmış olduğu anlaşılır. Ticaretten sorumlu olan 

Kerekyarak Bek sadece Kâşgar’da, şehir pazarını düzenleyen Bazar Bek ise sadece 

Yarkent’te kurulmuştur. Bu da göstermektedir ki, bu iki şehir Tarım havzasındaki 

diğer şehirlere nazaran ticarî faaliyet açısından daha canlıdır. Bunlardan Kâşgar’ın 

sınır ticaretinde, Yarkent’in ise iç ticarette daha ön plânda olduğu söylenebilir.  

Ch’ing hanedanı teşkilâtta ticaretle ilgili çeşitli memurlar atamanın yanında,  

fermanlar yoluyla da ticarete sıkı bir kontrol ve denetim getirmiştir. Bu kontrollere 

bir örnek olması bakımından Kâşgar Askerî Vali Yardımcısı olan Yung Pao’ın325 

1794’te saraya sunduğu rapordaki önerileri dikkat çekicidir: 

- Kâşgar’ın Müslüman tüccarlarından Çongbagış, Adıgene, Sarıbagış, Bugu ve 

Çerik boylarıyla326 ticaret yapanlara karakolların ötesine geçmeleri için belge 

verilsin. Daha uzak bölgeler için belge verilmesin. Bu kuralı ihlâl edenler 

yakalanarak gönderilsin. 

                                                 
324 Hui-chiang T’ung-chih, 7. Bölüm, s. 10-11. 
325 Yung Pao’ın biyografisi Ch’ing Shih-kao, 345. Bölüm, s. 11163’te bulunmaktadır. 
326 Adı geçen bu beş boy Kırgızlardan olup, bunların Kâşgar’a yakın yerlerde yaşadıkları bu rapordan 
anlaşılmaktadır. Kırgız boyları için bakınız: Temirkul Asanov, “Kırgızların XV – XVI. Yüzyıllarda 
Siyasi Yapısı”, Türkler, 8. cilt, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 657-661. 
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- Karakol ötesine geçecek olan Müslümanlara belgeleri 10 – 20 kişiye 

ulaştıklarında verilsin. Bu şekilde oluşturulan her bir grubun başına bir başkan 

tayin edilerek bunların denetiminden sorumlu olsun. Başkan bunların gittikleri 

yerde kalmalarına izin vermesin. Bu kısıtlamalara uymayanlara üç ay boyunca 

boyunduruk takılarak bunlar halkın önünde tekdir edilsin. Gittikleri yerde 

kalıp saklananların hepsi araştırılsın. 

- Karakolların ötesine geçen Müslümanlardan açgözlü davranarak Kırgızlara 

kadar uzağa gidip de, bu arada malları gaspedilen olursa, bu kişinin malları 

bulunduktan sonra yine kendisine verilsin ve bu kişi herkesin önünde 

cezalandırılmasın. Ancak, sonra mallarının yarısı kendisine bırakılarak, diğer 

yarısı Hakim Bek’e verilip kamulaştırılsın. Uzaklara gidip de sorgulanmamış 

olan Müslümanlardan halâ kuralı ihlâl edenler olursa, bunlara altı ay boyunca 

boyunduruk takılarak, karakolların ötesine geçmelerine izin verilmesin. 

- Kırgızlar tarafından Müslümanların malları gaspedildiğinde, mağdur kişi, 

kayıplarının bulunması için mallarının gerçek dökümünü memurlara bildirsin. 

Gaspedilenden fazla mal dökümü beyan ettiği anlaşıldığı takdirde mallarının 

hepsi müsadere edilerek yarısı bu araştırmayı yapan kişiye, yarısı da Hakim 

Bek’e verilsin. Böylece şahıs ağır bir şekilde cezalandırılmış olur. Ayrıca 

malını kendisi kaybedenin malları devlet görevlilerince aranmasın. 

- Kırgızlar, karakolları geçerek şehre yakın yerlerde yağmalarda bulunurlarsa 

hepsi tutuklanarak cezalandırılsın.  

- Karakolların ötesine geçen Müslümanlardan soyulan olursa, soyguncu 

bulunduğunda, eğer ilk soygunuysa, Kırgız kanununa göre sürülerine el 
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konularak soyguncuyu bulan kişi ve diğerleri arasında paylaştırılsın. 

Yakalanan soyguncu eğer adam öldürmüşse, kaçıncı suçu olduğuna 

bakmaksızın kısas uygulansın. 

- Soygunu yapan Kırgız, eğer malların bir kısmını çalmışsa, o zaman herkesin 

önünde hafif bir ceza verildikten sonra, Hakim Bek’in sorumluluğuna 

bırakılsın. Soyguncu kişi, kendisine yapılan uyarıları halâ anlamıyorsa ona 

verilen ceza ağırlaştırılsın.327

 

İmparator Ch’ien-lung da bu önerileri uygun bulduğunu şöyle bir fermanla 

belirtmiştir: “Yung Pao’ın, Müslümanların karakolların ötesindeki ticaretleri ve 

Kırgızların karakolları aşma, gasp ve soygun gibi davranışlarının ceza şekilleri 

hakkındaki raporu uygulanabilir göründüğünden, kurallar buna göre uygulansın.”328

Yung Pao’ın raporunda konan kurallardan anlaşıldığına göre, Doğu 

Türkistan’ın diğer yerlerinde olduğu gibi Kâşgar şehrinde de şehrin sınırları dışında 

yapılacak ticaret, denetim altında ve izne bağlıydı. Ayrıca Kâşgarlı tüccarların 

sadece kendilerine yakın bir yerde bulunan beş Kırgız boyuyla ticaret yapmalarına 

izin veriliyor, daha öteye gitmeleri kısıtlanıyordu. Tüccarların şehirden çıkışı, şehir 

civarında ve yollar üzerinde kurulmuş olan karakollarca denetleniyordu. Ayrıca 

denetimi kolaylaştırmak için onar, yirmişer kişilik tüccar grupları oluşana kadar 

bekleniyor ve ancak ondan sonra bunların karakolların ötesine geçmelerine izin 

veriliyordu.  

                                                 
327 Kao-tsung Shih-lu, 30. cilt, 1464. Bölüm, s. 21717. 
328 Kao-tsung Shih-lu, 30. cilt, 1464. Bölüm, s. 21717. 
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Rapordaki diğer önemli bir nokta asayişin sağlanmaya çalışılmasıdır. 

Anlaşıldığına göre, Ch’ing hanedanı kendi denetimi dışına çıkmadığı müddetçe 

ticaret yollarını ve tüccarları korumaya ve bu şekilde bölgedeki ticarî faaliyetlerin 

devamını sağlamaya çalışmıştır.  

Çin’in ticarî faaliyetleri sıkı bir denetim altında tuttuğuna dair diğer bir 

örnek, imparator Ch’ien-lung’un 1763 yılında Kazakların Kâşgar’da ticaret yapmak 

istemelerine cevap olarak ilân etmiş olduğu bir fermandır: 

Yung Kui,329 raporunda Kazaklardan Abılay’ın bir elçiyle 90 küsur at hediye 

gönderdiğini ve bunun üzerine kendisine ticaret yapması için izin verildiğini 

belirtmiştir. Normalde Kazaklar, İli ve Urumçi’ye gelip giderler; ancak 

Müslüman bölgesinde 330  ticaret yapamazlar. Ayrıca onların memleketinden 

Kâşgar’a giden yol üzerinde Kırgız boylarının topraklarından geçilir. Bu yol, 

haydutlarla dolu olduğundan daha fazla kazanca tamah edilerek buradan 

geçmek nasıl istenebilir ki! Bugün İli ticaretinde iyi bir atın fiyatı 3-4 gümüş 

liang’dır. Müslüman toprağında ise bunun bir mislinden fazladır. Bu bölgede 

yapılacak olan ticaret bir süre sonra İli ticaretinin büyük ölçüde azalmasına 

sebep olacağı gibi birçok problemi de beraberinde getirecektir. Ancak esasen 

sadık olan Abılay’ın bu seferlik ticaretine izin verilmiştir. Bundan sonra tekrar 

                                                 
329 Yung Kui, Mançuların Düz Beyaz Sancak Birliklerinden yetişmiştir. Ch’ien-lung devrinde önce 
Gelirler Nazırlığında çalışmış, sonra da Töreler Nazırı olmuştu. Daha sonra da sürgün edilerek Tarım 
havzasında görevlendirilmişti (Chung-kuo Jen-ming Ta Tz’u-tien, Taipei, 1990, s. 193). Biyografisi 
Ch’ing Shih-kao, 320. Bölüm, s. 10762’de bulunmaktadır. 
330 Ch’ing devri, yazışmalarında Cungarya, pei-chiang yani “kuzey bölgesi”; Tarım havzası ise nan-
chiang veya hui-chiang, yani “güney bölgesi” veya “Müslüman bölgesi” olarak adlandırılırdı. Tarım 
havzası için Müslüman bölgesi şeklindeki adlandırmanın sebebi, burada Müslümanların yoğun olarak 
bulunmasıdır. Kuzeyde ise Müslümanlarla birlikte Moğollar ve Ch’ing hakimiyetinden itibaren de 
Mançu ve Çinliler de bulunduğu için burası, Tarım havzası kadar yoğun bir Müslüman nüfusa sahip 
değildi. Bundan sonra da belgelerde “Müslüman bölgesi” veya “Müslüman toprakları” tabirleri 
geçtiğinde Tarım havzası anlaşılmalıdır. 
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geldiğinde kesinlikle Müslümanlarla özel ticaret yapması yasaktır. Resmî 

ticaret yapabilir. Bu, İli’deki ticaretten daha ucuzdur. 331  Fahiş kâr elde 

etmesine izin verilemez. Eğer mallarını geri götürmek isterse kendi bileceği 

iştir. Gelenlere de açıkça söylenmelidir ki daha önceleri Müslüman toprağına 

ticaret yapmaya gitmiyorlardı. Ayrıca Müslüman toprağının çok at satın 

almaya ihtiyacı yoktur. Onlar hayvanlarını Bedehşan, Andican332  ve Kırgız 

tüccarlarından almaktadırlar. Onun için Kazakların oraya gitmesine gerek 

yoktur. Böyle bir ticaret ucuz olmayacağından onlar da gitmek istemeyecektir. 

Bu ferman İli ve Urumçi’deki general ve büyük memurlara bildirilsin.333

 

Fermandan anlaşıldığına göre Ch’ing hanedanı bölgesel ticarete bir tür 

denetim getirmiş, hayvancılıkla uğraşan göçebe boyların hangi şehirlerle ticaret 

yapabileceklerini sıkı kurallarla belirlemiştir. Buna göre Kazaklar, Tanrı Dağlarının 

kuzeyinde kalan bölgede ticarî faaliyetlerini yürütebilirken, Kâşgar’ın ticarî 

faaliyetleri kendisine yakın olan Bedehşan, Andican, Hokand ve Kırgızlarla 

sınırlandırılmıştır. Belgede ileri sürülen gerekçelerden anlaşıldığına göre, Çin bu 

kısıtlamalar yoluyla bölgede fazla hareketlilik sonucunda çıkabilecek bir kargaşadan 

çekinmektedir. Ayrıca, tek tek bölgelerin ticarî çıkarlarını da göz önünde tuttuğu 

farkedilmektedir. Bu da, muhtemelen alışılagelmiş ticarî yapının devam ettirilerek, 

                                                 
331 Kazakların İli ve Tarbagatay’da kurulan devlet pazarlarında yaptıkları ticarette fiyatlar şu şekilde 
belirlenmiştir: 10 ata Müslüman bölgesinde üretilen kumaşlardan 30-50 top, 10 sığıra 20-40 top, 100 
koyuna da 75-80 top veriliyordu. Bu bölgede üretilen 10 top kumaş 4 gümüş liang tutuyordu. 
Kazaklardan ipek veya atlas almak isteyen olursa yine bu fiyatlar uygulanıyordu. Ch’in-ting Ta-ch’in 
Hui-tian, 67. Bölüm (Luo Yün-chih, Ch’ing Kao-tsung T’ung-chih Hsin-chiang Cheng-ts’e-te T’an-
t’ao, Taipei, 1983, s. 307’den naklen). 
332 Çince kaynaklarda Andican adı, aynı zamanda o devirdeki Hokand hanlığını da kapsayan bölgesel 
bir manada kullanılmaktadır. 
333 Tung-hua-lu, Ch’ien-lung Ch’ao, 3. cilt, 20. Bölüm, s. 769. 
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bölgede radikal değişiklikler olmasının ve bunların yol açabileceği karışıklıkların 

engellenmesi düşüncesinden ileri gelmektedir. İli’deki ticaretin azalmasından 

duyulan endişe bunu göstermektedir.  

Ch’ing devrindeki ticaretin önemli noktalarından biri de paranın 

kullanımıdır. Şimdiye kadar olan belgelerden anlaşıldığına göre ticarette takas usulü 

devam etmekteydi. Ancak, para da yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Toplanan 

vergilerin listesinde görüldüğü gibi Ch’ing devrinde tengenin kullanımı devam 

etmekteydi. Esas kullanılan para birimi ise Tengenin ellide biri olan madenî pul idi. 

Ch’ing hakimiyeti öncesinde pulun fizikî özellikleri hakkında Çince kaynaklar şu 

bilgiyi verir: 

Müslüman bölgesinin geleneksel parasına pul denir. Bakırdan eritilerek 

yapılır. 50 pul 1 tenge eder. [Çin’in] resmî madenî parasından biraz küçük ve 

kalındır. Oval olup baş tarafı biraz sivridir. Ortasında delik yoktur. Bir 

tarafında Fars yazısı 334  ile darbedildiği yer, diğer tarafında Oyrat yazısıyla 

Tsevang Arabtan veya Galdan Tsereng gibi Oyrat Hanlarının adı yazılıdır. 

Ağırlığı 1 ch’ien 4 fen’dan 2 ch’ien’e335 kadar değişir.336

Ch’ing hanedanı, Doğu Türkistan’ı kendi topraklarına katmasına rağmen, 

buradaki eski para birimi olan pulu değiştirmemiş, Çin para birimi olan liang’ı 

burada yaymamıştır. Ancak, yeni bir idare olan Ch’ing yönetimi pulda da yeni bir 

düzenleme yapmıştır. 1759’da Chao Hui’in raporunda pul hakkında da çeşitli 

öneriler bulunmaktadır: 
                                                 
334 Belgede Fars yazısı ile Arap harfleri kastedilmiştir. Daha sonra kullanacağımız bir belgede de aynı 
yazı için Müslüman yazısı tabirinin kullanıldığı görülecektir. 
335 Ch’ien, daha önce de belirtildiği gibi liang’ın onda biri değerinde olup yaklaşık 3,7 gram; fen ise, 
liang’ın yüzde biri olup yaklaşık 0,37 gramdır. 
336 Hui-chiang T’ung-chih, 7. Bölüm, s. 8. 
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Müslüman bölgesindeki paranın yazısı mutlaka değiştirilmelidir. Müslüman 

şehirlerindeki araştırmaya göre bu para bakırdan yapılıp 2 ch’ien 

ağırlığındadır. Bir tarafında Cungar Tayci’sinin adı yazmakta, diğer tarafında 

Müslüman yazısı bulunmaktadır. Bakır, az çıkarıldığı için, her seferinde yeni 

bir pul dökmek için eski iki pulu eritelim. Bugüne kadar yeni paraların hepsi 

dökülmemiş olsa bile, şu anda 7.000 küsur chin 337 ağırlığında bakır vardır. 

Lütfen önce bunlardan 50.000 küsur pul basılarak Müsümanların eski 

paralarıyla değiştirilsin ve tekrar dökülsün. Belki iç kısımlardaki (Çin’deki)338 

resmî para örnek alınarak her pul 1 ch’ien 2 fen ağırlığında basılabilir. Belki 

Müslüman parasının stili örnek alınarak bir tarafına Çince Ch’ien-lung t’ung-

pao, 339  diğer tarafına Mançu ve Müslüman yazılarıyla Yarkent yazılabilir. 

Gereği bilgilerinize arz olunur.340

 

Görüldüğü üzere para birimi olarak pulun muhafaza edilmesine karşılık 

şeklinde değişiklik yapılması önerilmiştir. Nitekim yeni basılan pullar şekil olarak 

Çin’in resmî parasına benzetilip ortada dörtgen şeklinde bir delik bırakıldı. Paranın 

üzerine Ch’ien-lung t’ung-pao yazısı basıldı. Bunun dışında değeri ve kalitesi eski 

pul ile aynı olan yeni pul Doğu Türkistan’da bulunan memur ve askerlere dağıtılan 

maaşlar yoluyla tedavüle çıktı. Chao Hui’in raporunda önerdiği gibi eski pullar 

zaman içerisinde toplanıp, bunlar da eritilerek yeni pula dönüştürüldü. Bu para 

                                                 
337 Yaklaşık 3,5 tona yakın bir ağırlığa denk gelmektedir. 
338  Ch’ing devrindeki yazışmalarda, imparatorluk topraklarının Çin Seddinin güneyinde kalan 
kısımlarını, yani Çin’i ifade etmek için “nei-ti” kullanılmakta idi. Bu tabir, “iç kısımlar” anlamına 
geldiğinden belgede bu şekilde tercüme edilmiştir.  
339 Ch’ien-lung madenî parası, Ch’ien-lung bozukluğu anlamına gelmektedir. 
340 Kao-tsung Shih-lu, 13. cilt, 593. Bölüm, s. 8741. 
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biriminin dolaşım sahası Turfan’ın batısındaki şehirlerle sınırlı kaldı.341 Dolayısıyla, 

Ch’ing hanedanının, para birimini değiştirmemesine rağmen, şekil olarak Çin 

parasına benzetme ve daha önemlisi paranın üzerine bir hakimiyet sembolü olarak 

imparatorun adının basılması yoluna gittiği görülmektedir. Ancak, hanedan pulu 

tamamıyla da Çin’deki paraya benzetmemiştir. Pulun Çin’deki paradan farkı basım 

tarihinin yazılmaması idi. İmparator Ch’ien-lung, pulun üzerine Ch’ien-lung t’ung-

pao yazısı yazılması, ancak tarih basılmaması ile ilgili olarak şöyle bir ferman ilân 

etmiştir: 

İç kısımlarda (Çin’de) para basılırken Shun-chih devrinden (1644-1661) beri 

hep basım tarihi yazılır. Yarkent ve benzeri yerlerde farklı bir yöntem 

uygulayarak Ch’ien-lung t’ung-pao yazılması çok rahat ve avantajlı olacaktır. 

Oranın Müslümanları on bin yıl bunu saygıyla koruyacaktır. Ayrıca benim 

oğul ve torunlarım da on bin yıl saygı görecektir. Çin parası örnek alınarak 

tekrar tekrar darbetmek kolay olmayacaktır.342

 

İmparator Chien-lung’un fermanından anlaşıldığı üzere, Ch’ing hanedanının 

parayı tarihsiz ve üzerinde Ch’ien-lung t’ung-pao yazısı ile basması bölge 

üzerindeki hakimiyetinin sonsuza kadar süreceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır.  

Diğer yandan, her ne kadar Turfan’ın batısındaki yerlerde eski para birimi 

olan pulun dolaşımı devam ettiyse de zaman içinde pul, Çin parası karşısında 

gittikçe değer yitirmiştir. Pulun, Ch’ing hanedanı devrinde Çin parası olan liang’a 

karşı değerini kaynaklardan takip etmek mümkündür. Hui-chiang T’ung-chih’ya 

                                                 
341 Luo Yün-chih, age, s. 311. 
342 Kao-tsung Shih-lu, 19. cilt, 962. Bölüm, s. 14045. 
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göre 1 liang 1759’da 50 pul, 1760’ta 70 pul, 1761’de ise 100 pul etmekteydi.343 

Buradan da anlaşılacağı üzere Ch’ing hanedanının bölgede hakimiyetini 

kurmasından sonra iki yıl içerisinde pul % 100 değer kaybetmiştir. Bu durum, yeni 

pul basılarak eskisiyle değiştirilmesi sonucu çok miktarda pulun tedavülde 

bulunmasından kaynaklanıyor olabilir. Diğer yandan, pulun dolaşım alanının çok 

sınırlı olduğu ve Çin’in resmî parası olan liang karşısında da ancak bölgesel bir para 

olarak tutulduğunun da gözden kaçırılmaması gerekir. Bu da, pulu Çin parası 

karşısında güçsüzleştiren bir etkendir. Kaynak sonraki yıllar için şu bilgileri 

aktarmaktadır: 

Ch’ien-lung saltanat devresinin 52. yılında (1787) Askerî Vali Yardımcısı 

Ming Liang’ın raporuna göre memur ve askerlerin tuz, sebze ve kumaş 

ticaretinde 1 liang’ın 160 puldan hesaplanmasına izin verilmekte, bu şekilde 

amirleri olan Büyük Memurlar onları kayırmaktadırlar. Onlar mal satın alırken 

ise 1 liang halâ 100 puldan hesaplanmaktadır... Chia-ching saltanat devresinin 

6. yılında (1801) Askerî Vali Yardımcısı Fu Ling’in raporuna göre askerlerin 

tuz ve sebze ticaretinde 1 liang 220 puldan, kumaş ticaretinde 1 liang 200 

puldan, memurların tuz ve sebze ticaretinde ise 1 liang 160 puldan 

hesaplanmakta, bu şekilde amirleri olan Büyük Memurlar onları 

kayırmaktadırlar. Onlar mal satın alırken ise 1 liang halâ 100 puldan 

hesaplanmaktadır.344

 

                                                 
343 Hui-chiang T’ung-chih, 7. Bölüm, s. 9. 
344 Hui-chiang T’ung-chih, 7. Bölüm, s. 9. 
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Buna göre resmî kur 1801’e kadar eski değerini korumuş, ancak gerçekte ise 

pulun değeri farklı farklı hesaplanmıştır. Doğu Türkistan’da bulunan Çinli memur 

ve askerlerin, ticarette pul – liang dengesini kendi çıkarları doğrultusunda bozmuş 

oldukları ve bu durumun yerli halkı gittikçe fakirleştirdiği görülmektedir.  

Ziraat ve ticaretin yanında, Tarım havzasında madencilik de bulunmaktaydı. 

Ch’ing hanedanının bunları da denetim altına aldığı görülmektedir. Bölgede 

kurulmuş olan teşkilât yapısına bakıldığında madenlerle ilgili olarak Kaş Bek 

makamının kurulduğu, ayrıca çeşitli şehirlere bakır işlerinden sorumlu olan beklerin 

atandığı farkedilmektedir. Ancak, bunların her yerde değil, sadece madenler 

açısından zengin şehirlerde kurulduğu görülmektedir. Yeşim taşının 

çıkartılmasından sorumlu olan Kaş Bek makamının yeşim merkezi olarak bilinen 

Hotan’da kurulmuş olması normaldir. 345  Diğer yandan Kurla, Bugur, Şayar ve 

Aksu’da da bakır işlerinden sorumlu beklerin tayin edildiğine bakılırsa buralarda 

bakır madeninin çok olduğu görülmektedir. Bu şekilde, Çin, bölgenin ziraat ve 

ticaret dışındaki geçim kaynağı olan madenciliği de denetimi altına almıştır. 

 

Sonuç olarak, kurulmuş olan teşkilât yapısından, ticarî ve ziraî 

politikalardan, Ch’ing hanedanının bölgeye yönelik ekonomik siyasetini anlamak 

mümkündür. Bu siyasetin, üç önemli noktası vardır. Birincisi ekonomik siyasetin 

güvenlik üzerine kurulmuş olmasıdır. Ch’ing hanedanı, bölgeden elde edeceği 

ekonomik faydadan ziyade bölgeyi sonsuza kadar hakimiyeti altında tutmayı 

                                                 
345 Çin’in tarih boyunca yeşim taşına özel bir önem verdiği görülür. İmparatorluk damgaları bu 
madenden yapılmaktaydı ve bu sebeple yeşim taşı Çin için bir hakimiyet sembolü olarak önem 
taşıyordu (R. Norris Shreve, “Jade, a Symbol of an Ancient Civilization”, Chinese Culture, I/3 Ocak 
1958, s. 50). 
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düşünmekteydi. Bu sebeple, ekonomik faaliyetleri sıkı bir şekilde denetlemiş ve 

ticaret vasıtasıyla insanların uzak yerlere gitmelerini ve birbirleriyle temaslarını 

engellemiştir. İkinci önemli nokta, bölge için yapılacak harcamaların merkeze yük 

getirmemesinin amaçlanmasıdır. Hanedanın, özellikle İli bölgesinde ordusunu 

mevzilendirip Tanrı Dağlarının kuzeyinde bir çok garnizonlar kurması ve bunların 

iaşesini temin etmeye çalışması saraya yüklü bir masraf getirmekteydi. Bunun için 

buradaki asker ve memurlara mümkün olduğu kadar ziraat yaptırılması veya ticarî 

çıkar sağlanması, bunların merkeze getirecekleri yükü azaltmakta önemli olacaktı. 

Ekonomik siyasetin üçüncü noktası ise, tahsil edilecek vergiler yoluyla hazineye 

gelir sağlayarak ekonomik faydayı hayata geçirmekti. Bu sebeple, beklik sistemi 

kurulurken vergilerle ilgilenen bir çok makam oluşturulmuş ve vergilerin toplanma 

durumu titizlikle takip edilmişti.  

 

C. SOSYAL VE KÜLTÜREL POLİTİKALAR 

1759’da bölgeyi ele geçiren Ch’ing hanedanının bölgede uygulamış olduğu 

sosyal ve kültürel politikalara bakıldığında, bunun öncelikle hanedanın bölgedeki 

güvenliğiyle ilgili olduğu görülür. Bunlar başlıca ayrımcılık ve izolasyon olarak 

nitelendirilebilecek olan uygulamalardır. Bu uygulamaların bir sonucu olarak 

bölgede yeni şehirler kurulmuş ve Mançu memurları ile yerli halk arasındaki 

ilişkilere bir takım kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısımda, kurulan yeni şehirlerin 

yapısı ve sosyal ilişkilerin düzenlenmesine yönelik uygulamalar üzerinde durularak 

bunların bölgeye olan etkileri tartışılacaktır. 
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Çin’in Doğu Türkistan’ı ele geçirdikten sonra, burada bulunan şehirlerin 

yanlarına veya yakınlarına yenilerini kurduğu görülür. Bu yeni şehirler, merkezden 

bölgeye gönderilen asker ve memurlar için kurulmuştu. Çin, kademeli olarak 

ordularını önce Hami ve Turfan’da, sonra İli’de daimî olarak mevzilendirmeye 

başlamıştı. Bu ordular, devlet yapısında yer alan Sekiz Sancak Birlikleri ve Yeşil 

Tugaylardan oluşmakta olup, etnik olarak Mançu, Moğol ve Çinli idiler. Bu ordular 

ve yöneticileri, bölgede mevcut olan şehirlere yerleştirilmemiş, bunlar için yeni 

yerleşim yerleri inşa edilmiştir. Bu gibi yeni yerleşim yerlerinin en çok kurulduğu 

bölge, ordunun esas mevzilendiği yer olan İli idi. Burada Hui-yüan, Hui-ning, Ta-lo-

ch’i ve Ning-yüan adlı şehirler kurularak, buralara Mançu ve Moğol memurları 

yerleştirilmiş, yine aynı bölgede kurulan Sui-ting, Kuang-jen, Chan-te, Kung-chen 

ve Hsi-chun gibi şehirlerde ise Çinli memur ve askerler iskân edilmişti. Bunun 

yanında, Urumçi’de Kung-ning adlı Mançu – Moğol şehri ve Ti-hua adlı Çin şehri; 

Barköl’de de Hui-ning adlı Mançu – Moğol şehri ve Chen-hsi adlı Çin şehri 

kurulmuştu. 346  Görüldüğü gibi Tanrı dağlarının kuzeyinde Çin, ayrı ayrı şehirler 

kurarak buraya göndermiş olduğu asker ve memurları milliyetlerine göre farklı 

yerlerde iskân etmişti.  

Tarım havzasındaki şehirlerde de, buralarda merkezden gönderilen askerî 

kuvvet ve memurlar daha az olduğundan çoğunlukla eskiden bulunan şehirlerin içine 

bu memurlar için binalar yapılmıştır. Bu alan, çoğunlukla bir duvarla Müslüman 

yerleşimlerinden ayrılmıştır. Bu bölgenin idarî merkezi durumunda olan Kâşgar’da 

ise yeni bir şehir kurularak Mançu ve Çinli yöneticiler buraya yerleştirilmişti. 

                                                 
346 Luo Yün-chih, Ch’ing Kao-tsung T’ung-chih Hsin-chiang Cheng-ts’e-te T’an-t’ao, Taipei, 1983, s. 
297. 
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Böylece burada Türklerin oturduğu bir eski şehirle, Mançu ve Çinli yöneticilerin 

oturduğu bir yeni şehir meydana gelmişti. Kâşgar’ın eski ve yeni şehirleri hakkında 

Hui-chiang T’ung-chih’da şu bilgiler yer almaktadır: 

Kâşgar’daki eski şehir yuvarlak veya dörtgen şeklinde değildir. Çevresi 3 li 7 

fen’dan347 fazladır. Doğuya doğru açılan iki kapısı, kuzey ve güneyde birer 

kapısı vardır. Bugün eski şehir olarak adlandırılan bu yerde bekler ve 

Müslümanlar oturur. Ch’ien-lung saltanat devresinin 27. yılında (1762) Askerî 

Vali Yardımcısı Yung Kui, raporunda eski şehrin 2 li kuzey batısında, nehir 

kenarında eskiden Burhaneddin’in 348  arazisi olan yerde yeni bir şehir 

kurulmasını önermiş ve bunun üzerine, burada bir şehir kurulmuştur. Şehrin 

etrafındaki duvarın çevresi 2 li 5 fen’dır. Yüksekliği 1 chang 4 ch’ih’dır. Altta 

duvarın kalınlığı 6 ch’ih 5 ts’un, üstteki kalınlığı ise 4 ch’ih 5 ts’un’dur.349 

Dört tarafta dört kapı bulunmaktadır. Doğudaki kapı Ch’eng-en, batıdaki kapı 

Fu-ch’iang, güneydeki kapı Chang-hua, kuzeydeki kapı P’i-yüan adlarındadır. 

Ch’ien-lung saltanat devresinin 35. yılında (1770) kapılar ve binalar yeniden 

tamir edilmiştir. Şehrin içinde güney kapısının doğusunda Wan-shou sarayı350 

                                                 
347 Çin uzunluk ölçüsü olan li tarih boyunca farklı değerler göstermiş olup, Ch’ing devrinde yaklaşık 
545 metre civarında bir uzunluğu ifade etmektedir. Fen ise bir ölçü birimi olarak 3 milimetrelik 
önemsiz bir uzunluğu ifade etmektedir. Ancak bu belgedeki ölçülerde, hep li’den sonra fen’ın gelmiş 
olması bu kelimenin Hui-chiang T’ung-chih’nın yazarı tarafından biraz rastgele kullanılmış olduğunu 
düşündürmektedir. Fen kelime anlamı olarak herhangi bir şeyin onda birini de ifade etmektedir. 
Burada yazarın, fen’ı li’nin onda biri olarak kullandığı düşünülmektedir.  
348 Burhaneddin, birinci bölümde Ch’ing hanedanının bölgeyi ele geçirirken kendisinden faydalanmış 
olduğunu gördüğümüz Burhaneddin Hoca’dır. 
349 1 chang = 10 ch’ih = 100 ts’un. 1 chang yaklaşık 303 cm, 1 ch’ih yaklaşık 30,3 cm ve 1 ts’un 
yaklaşık 3 cm.lik uzunluklardır.  
350 Wan-shou’nun kelime anlamı on bin yıl yaşamak, yani sonsuza kadar yaşamak demektir. Ch’ing 
hanedanı sırasında bir çok şehirde bu isimde saraylar yapılmıştır. Bunlar, imparatorun hayatının 
sonsuza kadar süreceği inancını dile getirmek için inşa ediliyordu. 
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ile batısında Kuan-ti tapınağı351 inşa edilmiştir. Ch’ien-lung saltanat devresinin 

36. yılında (1771) şehre Lai-ning352 şehri adı verilmiştir. Ch’ien-lung saltanat 

devresinin 59. yılında (1794) Askerî Vali Yardımcısı Yung Pao, güney kapısı 

dışında binalar kurularak buraya iç kısımlardan (Çin’den) tüccarların getirilip 

yerleştirilmesini önerdi. Şehir içinde kamu binaları, ambarlar ve memurlarla 

askerlerin ikamet yerleri bulunmaktadır.353

 

Kaynağın verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre Kâşgar’da yöneticilerin 

oturacağı yeni bir şehir inşa edilerek burası Lai-ning olarak adlandırılmıştır. 

Böylelikle Doğu Türkistan’da yönetim kademesi ile halk birbirinden ayrı 

tutulmuştur. Ayrıca, Türklerin yeni şehre, Mançuların da denetim yapmadıkları 

zamanlar eski şehre girmeleri de yasaklanmıştı.354

Yukarıda tercüme edilen kaynakta, bu bilgilerin ardından yeni şehirde 

kurulan binalar da tek tek sayılmıştır. Buna göre yeni şehrin kuzey doğusuna doğru 

                                                 
351 Kuan-ti, kelime anlamı olarak imparator Kuan demektir. Bu tabirle, II. Han devrinin (25-220) 
sonlarında yaşamış olan general Kuan Yü kastedilmektedir. Kuan Yü, Han devletinin yıkılmasına yol 
açan iç savaşlarda rol oynamış önemli şahıslardan biridir. Sonradan Shu devletini (221-263) kuracak 
olan Liu Pei’e hizmet etmiş, ancak bu savaşlar sırasında 220 yılında ölmüştür. 260 yılında ise Shu 
devleti hükümdarı ona ölüm sonrası bir unvan olarak Chuang-miao Hou unvanını vermiştir. Bilindiği 
gibi Çin kültüründe ölmüş olan atalara saygıdeğer bir ifade içeren unvanlar veriliyor ve bunların en 
çok saygı duyulanları zamanla birer ilâh gibi kabul edilmeye başlanıyordu. Kuan Yü de bu şekilde 
ilâh olarak kabul edilip tarih boyunca çeşitli hanedanlar devrinde farklı unvanlarla anılmış ve Ch’ing 
devrine gelindiğinde de kendisine imparator Kuan manasına gelen Kuan-ti denmeye başlanmıştı. 
Ch’ing hanedanı, bir ilâh olarak kabul ettiği Kuan-ti için imparatorluğun çeşitli yerlerinde Kuan-ti 
tapınakları kurdurmuştur (Tz’u Yüan, s. 1770).  
352 Çinliler, tarih boyunca yeni kurmuş oldukları şehirleri isimlendirirken bunların anlamlarına dikkat 
etmişlerdir. Han devrinde, kurulmuş olan bir yerleşim yerine Shou-hsiang (boyun eğenleri kabul etme) 
şehri adı verilmesi bu düşünceye bir örnek teşkil etmektedir. Bu şehir, Hun’lar iç karışıklığa düşüp 
bir kısmı Çin’e sığınmak istediği zaman, Hun topraklarına yakın bir yerde kurulmuştu. Dolayısıyla 
boyun eğenlerin karşılanarak bu şehre yerleştirileceği ifade edilmiş oluyordu. Aynı mantıktan yola 
çıkarak Lai-ning ismine baktığımızda bunun “barış getiren”, “huzur getiren”, “sukûnet getiren” gibi 
anlamlar içerdiğini görmekteyiz. Bu suretle Çin’in, kendisinin bölgeye huzur getiren bir güç 
olduğunu ifade etmek istediği düşünülebilir. 
353 Hui-chiang T’ung-chih, 7. Bölüm, s. 2-3. 
354 Hsüan-tsung Shih-lu, 5. Cilt, 155. Bölüm, s. 2783. 
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Askerî Vali Yardımcılığı ve Yardımcı Büyük Memurluk binası, şehrin tam kuzey 

doğu köşesinde ise cephanelik bulunmaktaydı. 

Şehrin batısına doğru Yeni Hisar Askerî Büyük Memurluğu misafirhanesi, 

sekreterlerin ve bunlara bağlı bitigçilerin bulunduğu üçer çalışma odası, rapor binası, 

Mançu ve Çinli damgacıların binaları, devlet sürülerini denetleyen Mançu ve Çinli 

memurların birer binası, garnizon ve posta istasyonlarından sorumlu görevlilerin 

birer binası ve Müslümanların eğitimi ile ilgili bir bina inşa edilmişti.  

Şehrin kuzey batı köşesinde bir hapishane bulunmaktaydı. Buradan batı 

kapısına kadar olan alanda Mançu garnizon komutanı ve komutan yardımcısının 

birer çalışma bürosu, müfreze komutanının bir lojmanı ve şehir savunma 

garnizonunda görev yapan askerler için bir koğuş yapılmıştı. Bu koğuşta, Mançu 

askerleri için seksen oda ve Çinli askerler için de yüz üç oda bulunmaktaydı. Batı 

kapısının yanında ise Yeşil Tugayların Tabur Komutanlığı vardı.  

Şehrin güney batısında ordunun erzakı ile ilgilenen görevlilerin çalıştığı bir 

bina ve bunların kaldığı bir lojman, bitigçi ve Bölük Komutanlarının bulundukları 

birer bina, Mançu ve Çin dillerinde yazılmış belgelerin saklandığı birer arşiv binası, 

depo olarak kullanılan altı oda, bir ilâç deposu, on sekiz tahıl ambarı, askerî erzak 

deposu ve karakol nöbetçileri için altı lojman bulunmaktaydı. Güney  kapısının 

batısında Kuan-ti tapınağı kurulmuştu. Yine güney kapısının yanında, Yeşil 

Tugayların en büyük makamı olan Bölgesel Komutan Yardımcılığı vardı. Bu 

kapının doğusunda ise Wan-shou sarayı bulunmaktaydı. 

Bunların dışında şehir kalesinin doğu, batı ve güney kapıları ile Askerî Vali 

Yardımcılığı binasının önünde nöbetçi kulübeleri inşa edilmişti.  
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Kalenin dışında kalan alana gelince, batı kapısı dışında vergi işleri ile ilgili 

bir büro bulunmaktaydı. Güney kapısı dışında ise, Çinli tüccarların bulunduğu 

binalar vardı. Bu tüccarlar, 1794’ten sonra getirilerek buraya yerleştirilmiş ve 

bunları denetlemek üzere de bir Tabur Komutan Yardımcılığı kurulmuştu. Ayrıca 

yine bu alanda şehre gelen memurları ağırlamak için de bir karşılama binası 

bulunmaktaydı. 

Güney kapısı dışında, güney doğuya doğru, eski şehirle yeni şehir arasında 

kalan alan ise askerî talimler için kullanılıyordu.355

Ayrıntılı olarak binaların konumunun yazılmış olduğu bu şehirde plânlı bir 

yerleşme ve şehrin de dörtgen şeklinde olduğu görülmektedir. Çin şehirlerinin bir 

özelliği dörtgen olarak kurulması ve içindeki binaların da belirli bir düzen içerisinde 

yer alacak şekilde inşa edilmesidir. Bu sebeple, Kâşgar ve diğer yerlerde kurulan bu 

yeni şehirler plân açısından tamamıyla Çin’e has özellikler yansıtmaktadır. 

Kâşgar’ın yeni şehrinde kurulmuş olan bu binaların konumlarına bakıldığında şehrin 

kuzey doğusunun yönetim merkezi, kuzey batısının hapishane ve ordunun 

bulunduğu yer olduğu anlaşılmaktadır. Güney batı ise genelde erzak depolamak için 

ambar ve kiler olarak kullanılmıştır. Ayrıca güney kapısının girişinde sağda ve solda 

olmak üzere Çin hakimiyetini yansıtan saray ve tapınak gibi binaların kurulduğuna, 

kalenin dışında, yine güneyde Çinlilerin evlerinin ve memurları karşılama 

bürosunun bulunduğuna bakılırsa şehrin ana girişinin güney kapısı olduğu 

anlaşılmaktadır. Askerî talimler için ayrılan alanın ise eski ve yeni şehirlerin 

arasında olması da dikkat çekicidir. Eski şehirde, merkezden atanan bir Tabur 

                                                 
355 Hui-chiang T’ung-chih, 7. Bölüm, s. 3. 
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Komutan Yardımcısı dışında Çinli veya Mançu memur bulunmuyor ve buradaki 

Müslümanlar yabancı idaresinden uzak gibi görünüyorlardı. Dolayısıyla, bölgedeki 

askerî talimler sadece ordu için gerekli bir eğitim olmakla kalmayıp, aynı zamanda 

Müslümanlar için de bir uyarı niteliği taşıyor olmalıydı. 

Bölgede yeni şehirler kurulması aslında idarî teşkilât yapısının bir 

yansımasıydı. Ch’ing hanedanı bu şekilde, yöneticiler ile halkı birbirinden ayırmış 

oluyordu. Hanedan bu hususla ilgili olarak, sadece yeni şehirler kurmakla kalmamış, 

ayrıca bölgedeki idarecilere yönelik de bir takım uygulamalarda bulunmuştur. 

Bilindiği gibi, Mançular, Çin’i istilâ eden ve nüfusu Çinlilerle karşılaştırıldığında 

çok az olan ve Çin’e göre yabancı bir halktı. Bu sebeple, 1644’te Çin’in ele 

geçirilmesinden itibaren Mançular, geniş Çin toprakları ve kalabalık nüfus arasında 

eriyip kendi benliklerini kaybetmemek için bir takım tedbirler almışlardır. İkinci 

Bölümde de bahsedildiği gibi, ordunun sancak ve garnizon (tugay) esaslarına göre 

iki ayrı sistem üzerine kurulması bu tedbirlerden biridir. Diğer bir tedbir ise, soylu 

Mançuların Çinlilerle evlenmelerinin yasaklanmasıdır. Bu konudaki bir önlem de, 

Çinlilerin mümkün olduğu kadar Çin Seddinin dışına çıkışlarının kısıtlanmasıdır. 

Bütün bu uygulamalarla, Mançular hem kimliklerini kaybetmeyeceklerini, hem 

savaşçı özelliklerini koruyacaklarını düşünüyorlardı. Ayrıca, Çin Seddinin kuzeyini 

de, beklenmeyen bir durumda, kendileri için kaçış ve saklanış yeri olarak 

görüyorlardı.  

Bu temel politika, Doğu Türkistan’da da etkisini göstermiştir. Bunlardan ilk 

olarak dil ile ilgili bir takım uygulamalara bakabiliriz. Bilindiği gibi Mançular, 

Çin’de hakimiyet kurdukları sırada devlet dili olarak Mançu ve Moğolca’nın 
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yanında Çince’yi de kullanmışlardır. Bu sebeple, Mançu memurları Çince 

öğrenmeye başlamışlardır. Ancak, hanedan, genel olarak Doğu Türkistan’daki 

Mançu memurlarının Çince öğrenmelerine kısıtlama getirmeye çalışmıştır. Bu 

konuda, zaman zaman bölgede görev yapan memurlar, Mançuların en yoğun olarak 

yerleştikleri bölge olan İli’de Çince öğrenilecek okullar kurulmasını teklif 

etmişlerdir. Ancak bu teklifler kabul edilmemiş ve imparator Ch’ien-lung, 1767 

yılında şu fermanı yayımlamıştır:  

İli bölgesi, topraklarımıza henüz yeni dahil edilmiştir. Mançu – Moğol memur 

ve askerleri, bu bölgede daimi kalmak üzere gönderilmiş olmalarına rağmen, 

bunların durumu Çin’de sürekli görev yapan memurlara benzememektedir. 

Burada yerleşenler, zaten artık eskisi kadar Mançuca öğrenmeye, ata binme ve 

ok atma talimleri yapmaya karşı istekli değillerdir. Ayrıca, Çince 

öğrenmelerine ne gerek var ki!356

 

Aynı konu daha sonra bir kere daha gündeme gelmiş ve bu yönde teklifte 

bulunan Sung Yün’e cevap olarak, imparator Chia-ch’ing 1803 yılında şu fermanı 

ilân etmiştir: 

İli bölgesi, sınırda yer almakta ve yabancı memleketlerle357 komşu durumunda 

bulunmaktadır. Urumçi gibi burada il ve ilçe sistemi 358  kurulmamıştır. 

Buradaki sınırlarımızı korumanın, okullar açılmasından daha önemli olduğu 

söylenebilir. Eğer bugün Çince öğrenilmeye başlanırsa askerî işlere karşı ilgi 
                                                 
356 Kao-tsung Shih-lu, 16. Cilt, 799. Bölüm, s. 11294. 
357 İli’nin komşu olduğu bu yabancı memleketler, Rusya ve Kazaklar idi.  
358 Çin, 1759’da bölgeyi ele geçirdikten sonra, Hami, Turfan ve Urumçi’yi Çin’de olduğu gibi il ve 
ilçelere bölmüş ve Çin’i yönettiği gibi bu bölgeyi idare etmiştir. Cungarya’nın diğer yerlerinde ise 
Moğolistan’da uygulanan sancak sistemini uygulamıştır. 
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azalacak ve gittikçe bu özellik kaybedilecektir. Ayrıca aileleriyle gelen 

askerler, çiftçiler ve tüccarlar kalem işlerinden biraz anlamaktadır. Daha önce 

de, Yung Tso’nun bu konudaki raporu görüşülmüş açıkça reddedilmişti. Sung 

Yün’ün bu raporundaki görüşleri de Yung Tso’nunkinden farklı değildir.359

 

Her iki belgeden de anlaşılacağı üzere Doğu Türkistan, Çinlilerle meskûn bir 

bölge olmadığı için buradaki memurların Çince öğrenmesine gerek görülmemiştir. 

Hatta, bu durumdan mümkün olduğu kadar kaçınılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, 

imparatorların Çince öğrenmekle, Çinlileşmeyi bir tuttuğu ve bunun sonucunda 

zaten kaybolmaya başladığı anlaşılan ata binme, ok atma gibi askerî yeteneklerin 

tamamıyla yok olacağını düşündükleri anlaşılmaktadır. Bu durum, Mançuların eski 

hayat biçimlerini devam ettirerek benliklerini ve savaşçı özelliklerini kaybetmek 

istemediklerini göstermektedir. Bilindiği gibi, İli bölgesi Mançu – Cungar savaşları 

sırasında boşalmış, buraya Mançu, Moğol, Çinli ve Türkler yerleştirilmişti. İli 

bölgesi, sınırda ve stratejik bir öneme sahip olması açısından hanedanın Mançu ve 

Moğollardan oluşan Sekiz Sancak Birlikleri, Doğu Türkistan’da en çok bu bölgeye 

yerleştirilmişti. Buna karşılık, Kâşgar bölgesi ile karşılaştırıldığında İli’de Türk 

nüfus yoğunluğu daha az, Çin nüfusu ise daha fazlaydı. Dolayısıyla, İli’yle ilgili bu 

fermanların, Çin etkisinin çok daha az görüldüğü Tarım havzası için de geçerli 

olduğu düşünülebilir. 

                                                 
359 Jen-tsung Shih-lu, 3. Cilt, 108. Bölüm, s. 1506. 
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Diğer yandan, Çin’in memurları durumunda olan beklerin de Mançuca 

öğrenmeleri memnuniyetle karşılanmıştır. Bu konuyla ilgili olarak, imparator 

Ch’ien-lung’un bir fermanında şöyle denmektedir: 

Fu-chu’nun raporuna göre, Hakim Bek Mehmet Abdullah, bir Mançu okulu 

kurulması, burada kendi ve diğer beklerin çocuklarından en iyilerinin protokol 

kuralları ve Mançuca öğrenmelerinin sağlanmasını önermiştir. Bu, güzel ve 

takdir edilebilecek bir tekliftir. İmparator olarak ben bundan çok büyük bir 

mutluluk duydum. Mehmet Abdullah’a bir top saten ihsan edilsin. Fu-chu bu 

teklifi değerlendirerek Mançuca dersleri düzenlesin ve buralarda gönüllü 

olarak Mançuca öğretecek memurları seçsin.360

 

Fermandan da anlaşılacağı üzere, Mançuca öğrenme teklifi Mehmet 

Abdullah adındaki bir Hakim Bek’ten gelmiştir. Bu teklif, olumlu karşılanarak 

beklerin soyundan gelenlerin Mançuca öğrenmelerine imkân sağlayacak 

düzenlemelere gidilmesi emredilmiştir. Böylece imparatorluk bir yandan da Doğu 

Türkistan’da bulunan Türkleri idare etmek üzere kurduğu bürokraside görev alacak 

memurlarını yetiştirmiş olacaktı.  

İmparatorluğun diğer bir uygulaması kılık, kıyafetle ilgilidir. Mançuların 

kendi dilleri olduğu gibi kendilerine özgü de bölgesel bir takım kıyafetleri ve 

özellikleri vardı. Bunların en önemlilerinden biri saç biçimiydi. Mançular, saçlarını 

uzatıp kuyruk şeklinde örerlerdi. Mançular, Çin’de hakimiyet kurduktan sonra 

devlet kademelerinde görev alan Çinlilerin de aynı şekilde saç uzatmasını şart 

                                                 
360 Kao-tsung Shih-lu, 28. Cilt, 1382. Bölüm, s. 20527. 
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koşmuşlardı.361 Ancak bu şartın, sadece Çin Seddinin güneyinde kalan bölgede ve 

Çinliler için getirildiği anlaşılmaktadır. Doğu Türkistan’da ise, böyle bir 

uygulamaya gidilmemiştir. Ancak, bu bölgede, sürecin tersine işlediği ve bazı Doğu 

Türkistan’lıların Mançulara özenerek saç uzatıp bunu kuyruk yapmak istedikleri 

anlaşılmaktadır. Bu konuda, Ch’ing hanedanının kanunnamesindeki bir kayıtta şöyle 

denmektedir:  

Raporlar sonucunda karar verilmiştir ki Hakim Bek’lerle dördüncü dereceden 

olan diğer beklerin, ayrıca hanedana sadık olan ve faydaları dokunmuş 

kişilerin oğulları ve torunlarından saçlarını uzatıp kuyruk yapmak isteyenler 

olduğu takdirde onlara izin verilir. Bunların dışındakilerin ise, saç uzatıp 

kuyruk yapmaları yasaktır.362

 

Buradan da anlaşılmaktadır ki, Ch’ing hanedanına hizmet eden bekler 

arasında Mançu kılık, kıyafetine bir özenme başlamış, muhtemelen bekler daha fazla 

yükselmek ve hakim sınıf arasına girmek için Mançulara benzemeye çalışmışlardır. 

Böylece, dış görünüş yoluyla halktan ayrılacaklar ve hakim zümre olarak bundan 

faydalanacaklardı. Diğer yandan, Doğu Türkistan’daki alt düzey memurların saç 

uzatıp kuyruk yapmalarına ise izin verilmemiştir. Beklerin yaranma duygusunun 

hanedan tarafından farkedildiği anlaşılmaktadır. Hanedan, alt ve üst düzey memurlar 

arasında bu şekilde bir ayrıcalık yaratarak, saçların kuyruk yapılmasını bir statü 

sembolü haline getirmiştir. 
                                                 
361 Ch’ing hanedanının bu uygulaması o kadar etkili olmuştur ki, 19. yüzyıla gelindiğinde Avrupa’da 
Çinliler saç uzatıp bunu kuyruk yapan çekik gözlü kişiler olarak tasvir edilmeye başlanmıştır. 20. 
yüzyıl başlarındaki Çin milliyetçilerinin ise ilk yaptıkları şeylerden biri saçlarını kesmek ve bu 
şekilde Ch’ing hanedanını tanımadıklarını ilân etmek olmuştu.  
362 Ch’in-ting Ta-ch’ing Hui-tian Shih-li, 993. Bölüm, s. 18-19. 
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İmparatorluğun diğer bir uygulaması da evlilikle ilgilidir. İmparatorluk 

Mançuların Çinlilerle evlenmesini yasakladığı gibi Doğu Türkistan’daki evliliklere 

de bir takım yasaklar getirmiştir. Bunlardan biri imparatorluğun sınırları dışında 

kalan bölgelerin halklarıyla yapılacak olan evliliklerin, diğeri de Müslümanarla 

Çinlilerin evliliklerinin yasaklanmasıdır. İmparatorluğun sınırları dışında kalan 

bölgelerden, Kâşgar’a en çok gelip gidenler, Çin kaynaklarında Andicanlılar olarak 

nitelendirilen Hokand Hanlığı mensupları idi. Bu konuda imparator Ch’ien-lung’un 

1796 yılındaki bir fermanında şöyle denmektedir: 

Andicanlılarla evlenen Müslüman kızların, Andican’a gidip yerleşmelerine 

izin verilmemelidir. Ancak bugüne kadar birkaç nesildir evlenenler varsa, bu 

seferlik gitmelerine izin verilebilir. Mehmed Şerif’in 363  eşi de bu kurala 

tâbidir. Bundan sonra Müslüman kızlarının Andicanlılarla evlenmeleri 

kesinlikle yasaktır. Kanuna uymayan olursa şiddetle cezalandırılsın.364

 

Görüldüğü gibi, Çin hakimiyetinde olmayan yerlerden, ticaret veya başka 

maksatla Kâşgar bölgesine gelenlerin buradaki yerli halkla yapacakları evliliklere 

yasak getirilmiştir. Aynı konuda, imparator Tao-kuang’ın da 1829 yılındaki bir 

fermanı şöyledir: 

Müslüman topraklarındaki şehirlerde hareket halinde olan Andican nüfusunun 

kontrolü Hakim Bek’lerin sorumluluğundadır. Her ay nüfus değişimlerini 

                                                 
363 Burada adı geçen Mehmed Şerif’in Hokant’lı olduğu anlaşılmakla birlikte kim olduğu tesbit 
edilememiştir. 1828 yılında Hokant Hanlığı’nın ticaret bakanı olan Binbaşı Mehmed Şerif’ten 
bahsedilmektedir. Ticaret bakanı olduğu söylenen bu kişinin, 1796’daki fermanda bahsedilen 
Mehmed Şerif’le aynı olduğu kesin değildir (Ch’en Ch’ing-lung, Çin ve Batı Kaynaklarına göre 1828 
İsyanlarından Yakup Bey’e Kadar Doğu Türkistan Tarihi, s. 65). 
364 Kao-tsung Shih-lu, 30. Cilt, 1488. Bölüm, s. 22077. 
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kontrol ederek büyük memurluklara rapor vereceklerdir. Eğer Andicanlılardan, 

Müslümanlarla evlilik bağı kuranlar tesbit edilirse bunlar boşanacaktır. 

Müslümanlara evlilik sınırlamalarına uymadığı için ceza verilecek, 

Andicanlılar da hemen sınır karakollarının dışına atılacaklardır. Eğer bunlara 

göz yumulduğu tesbit edilirse ilgili bek azledilecektir. Hakim Bek de bu 

durumu fark etmemişse bir derece düşürülerek başka yere nakledilecektir.365

 

Belgelerden de görüldüğü üzere bölge halkıyla en çok ilişkisi olan 

Andican’lılara (Hokand’lılara) bir takım yasaklar getirilmektedir. Bilindiği gibi, 

1824’te başlayan Cihangir Hoca isyanı, 1765’teki Uç Turfan isyanından o devre 

kadar bölgede ortaya çıkan en önemli isyandır. Bu isyan sırasında, Cihangir Hoca, 

Hokand Hanlığından yola çıkıp Artuş’u ele geçirmiş, Kâşgar, Yarkent, Yeni Hisar 

ve Hotan şehirleri de bu harekete katılmıştı. Geniş bir alana yayılan bu isyan dört yıl 

sürmüş ve isyan bastırıldıktan sonra Çin hükümeti bölgeyi yeniden inceleyerek, eski 

uygulamalarını gözden geçirmiştir. Çin’in bu gözden geçirmesi bölgeye göndermiş 

olduğu Na-yen-ch’eng’ın raporlarına göre yapılmıştır. 366  Na-yen-ch’eng’ın 

raporlarına genel olarak bakıldığında esasen bölgede daha önceden konulmuş olan 

kanunlara uyulmadığının, bu kanunların daha sıkı bir şekilde uygulanması ile 

bölgedeki hakimiyetin yeniden kuvvetlendirilebileceğinin savunulduğu görülür. 

Dolayısıyla, bu tarihten itibaren Na-yen-ch’eng’ın raporları ve kabul edilen önerileri 

hep eski yasaların daha sıkı uygulanıp denetlemelerin daha güvenilir olarak 

yapılmasına yöneliktir.  

                                                 
365 Hui-chiang Tzu-li, 8. Bölüm, s. 7 (Lin En-hsien, age, s. 296’dan naklen). 
366 Na-yen-ch’eng’ın biyografisi Ch’ing Shih-kao, 367. Bölüm, s. 11458’de bulunmaktadır. 
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Bölgede Cihangir Hoca isyanı kadar önemli bir faktör de, onu desteklemiş 

olan Hokand Hanlığıdır. Hokand Hanlığı, 19. yüzyılın başından itibaren bölgedeki 

siyasî ve ticarî gücünü giderek arttırmış ve Çin’in Doğu Türkistan’daki hakimiyeti 

için bir problem teşkil etmeye başlamıştı. Daha 1796 yılında, Hokandlıların 

hareketlerini kontrol etmeyi gerektirecek bir imparatorluk fermanı ilân edildiğine 

göre Çin’in hakimiyetine girmiş olan Doğu Türkistan’ın, yine de Hokand Hanlığı ile 

ilişkisi bulunmaktaydı. 1829’a gelindiğinde ise Cihangir Hoca isyanı vasıtasıyla 

Hokand Hanlığının bölgedeki etkisi iyice artmıştır. Bu sebeple, 1829 yılındaki 

fermanda artık Hokandlıların nüfus hareketlerinin kontrol edilmeye çalışıldığı ve bu 

suretle Çin’in Doğu Türkistan’da artık zorlanmaya başladığı idaresini korumayı 

düşündüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bölgenin kendi denetimi dışına kaymasına 

sebep olabilecek bir olay olarak gördüğü Doğu Türkistanlılarla Hokandlıların 

evlenmesindeki yasağını daha ciddi bir şekilde sürdürmeye çalışmaktadır.  

Bu konudaki diğer bir yasak da, yukarıda da söylenmiş olduğu gibi, Doğu 

Türkistanlıların Çinlilerle ve hatta Dunganlarla yapılacak olan evliliklere 

getirilmiştir. Bunlarla ilgili olarak yine Na-yen-ch’eng’ın saraya sunduğu raporlarda 

açık bilgiler bulunmaktadır. Na-yen-ch’eng bir raporunda, şu bilgileri vermektedir:  

- İç kısımlardan Müslüman bölgesine gelen Çinlilerin iş için mi buraya 

geldikleri şimdiye kadar araştırılmamıştır. Bu sebeple aralarında kanun 

kaçakları olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Aileleri bulunmayan bu 

tip haydutlar, kendi hayatlarına değer vermemekte ve her yerde 

geceleyebilmektedirler. Bunların bölgeye girişleri mutlaka ciddi bir şekilde 

yasaklanmalıdır. Bundan sonra iç kısımlardan Müslüman topraklarına gelen 
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Çinlilerden izin belgesinde yaşları, fiziksel özellikleri, meslekleri açıkça 

belirtilmiş olmayanlar veya kanuna uygun belge taşımayanlar hemen 

memleketlerine geri gönderilsin ve buna izin verenler cezalandırılsın. 

- İç kısımlardan gelen işsiz Dunganlar, Müslüman bölgesindenmiş gibi 

davranıp kendilerine Müslüman diyerek Müslüman kızlarını eş olarak 

almaktadırlar. Saf Müslümanların din duygularını sömürerek molla olanlar da 

tamamıyla hainlerdendir. Şimdi artık kanunların açıkça ortaya konması 

gerekmektedir. Mutlaka bu kanunlara göre yasaklar uygulanmalıdır. Bundan 

sonra iç kısımlardan Müslüman bölgesine giden Dungan tüccar ve işçilerinin 

hepsinin memleketlerinde iken, seddin dışına çıkmak için izin belgeleri 

almaları gerekmektedir. Bu belgede yaşları, fiziksel özellikleri, meslekleri 

açıkça belirtilmeli, yollarda kontrol edilmeli ve gitmek istedikleri şehre 

ulaştıklarında bu belgeleri vererek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

Dönecekleri zaman da, giriş belgesi almalıdırlar. Böylece hareket halindeki 

Dungan nüfusu tesbit edilebilecektir. Eğer izinsiz olarak Müslüman kızlarla 

evlenenler tesbit edilirse bunlar yeni kanuna göre cezalandırılsın.367

 

Bu rapora karşılık, imparator Tao-kuang da şöyle bir ferman yayımlamıştır: 

Na-yen-ch’eng’ın, Müslüman bölgesindeki asker, çiftçi, tüccar ve Dunganlarla 

ilgili bazı yasaklar ve bunların uygulanması ile ilgili raporu tarafımdan 

okundu. Raporda ... sınır karakolları içerisinde (Ch’ing topraklarında) geçici 

olarak bulunan Andicanlıların nüfuslarının aylık olarak kontrolü, 

                                                 
367 Lin En-hsien, age, s. 284-285. 
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Müslümanlarla evlenme yasağı ve Müslüman kızların Mançu şehirlerine 

gizlice sokulmasının şiddetle yasaklanması, ... ve iç kısımlardan gelen 

Dunganların molla olmalarının ve Müslüman kızlarla izinsiz evlenmelerinin 

araştırılması gibi maddeler bulunmaktadır. Bunların hepsi tartışılarak aynen 

kabul edilmiştir. Ayrıca Müslüman mollaların dikkatlice seçilmesi, askerlerin 

gizlice Müslüman köylerine girerek başıboş davranmalarının yasaklanması, ... 

Çinlilerin gizlice Müslüman topraklarına gelip gelmediklerinin araştırılması 

gibi konular da görüşülerek aynen kabul edilmiştir. Bütün bunları duyurma işi 

Cha-lung-a’ya verilsin. Anlaşılır bir şekilde tercüme edilerek bütün şehir ve 

köylerdeki Müslümanların, tüccarların ve diğerlerinin bundan haberdar olması 

sağlansın. Eğer suçlular varsa bu kurallara göre işlem yapılsın. Bu konu Cha-

lung-a, E-erh-ku-lun ve I-sai-k’o’ya bildirilsin.368

 

Görüldüğü gibi, Çin’den bölgeye gelen Çinli veya Dungan tüccarlar arasında 

bir ayrım yapılmamakta, bunların her ikisi de Doğu Türkistan ahalisinden ayrı 

gruplar olarak kabul edilmektedirler. Bu yüzden, bunların yerli ahaliyle evlenmeleri 

veya kaçak olarak bölgede yerleşmek istemelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Savaş sonucu ele geçirilmiş ve önemli bir isyanın yeni bastırılmış olduğu bir 

bölgede yerli halkın tepkisini çekmemek ve Çin’in buradaki durumunu daha da güç 

bir hale düşürmemek için bu yasakların üzerinde önemle durulduğu düşünülebilir.  

Diğer yandan, Dunganların buralarda kendilerine din alimi görüntüsü 

vererek Doğu Türkistanlıların dinî duygularının sömürdükleri de açıkça 

                                                 
368 Hsüan-tsung Shih-lu, 5. Cilt, 155. Bölüm, s. 2783. 
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belirtilmekte ve bu da yasaklanmaktadır. Buradan da anlaşılmaktadır ki, Çin’den 

gelen Müslümanlar zaman zaman buralarda bu tip hareketlerle kendilerine bir takım 

çıkarlar sağlamayı düşünmekteydiler. 369  Bunların, kontrol altına alınıp 

engellenememesi, bölgedeki yeni huzursuzlukların kaynağı olabilirdi. Bu sebeple, 

Dunganların da bölge halkından ayrı tutulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, Ch’ing hanedanının Doğu Türkistan’da uygulamış olduğu 

sosyal ve kültürel politikalarının güvenlik üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. 

Ch’ing hanedanı, bölgedeki hakimiyetini devam ettirebilmek için bölgeye yönelik 

ayrımcılık ve izolasyon politikasını gerekli görüyordu. Bu politika, ayrı şehirler 

kurmak, yerli halkla yöneticileri buralarda ayrı ayrı iskân etmek ve birbirleriyle 

temaslarını engellemek, evlilikleri engellemek gibi uygulamalarla karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun yanında, hanedanın Mançulara has olan özelliklerini muhafaza 

etmeye ve benliğini korumaya çalıştığını, bu sebeple bölgede Çince öğrenmenin 

engellenmesi, Mançuca öğrenmeye teşvik, Mançu alışkanlıklarına özendirme gibi 

uygulamalara da gittiğini görmekteyiz. Bu şekilde, Ch’ing hanedanı bölgede 

kendine taraftar olabilecek bir yönetici sınıf yaratmaya, bunlara bir takım gurur ve 

statü sembolleri vermeye özen göstermiştir.  

 

Ch’ing hanedanlığının, Kâşgar bölgesinde kurmuş olduğu idarî teşkilâta, 

uygulamış olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel politikalara toplu olarak 

baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Doğu Türkistan ve Kâşgar bölgesi, Çin için 

                                                 
369 Doğu Türkistan’da halkın dine olan saygısını istismar etmek isteyen bu tip kişiler 20. yüzyıl 
başlarında bile görülmekte ve bunlar halktan bazen zorla para toplamaktaydılar (Adil Hikmet Bey, 
Asya’da Beş Türk, İstanbul: Ötüken Yayınları, 1998, s. 115-116). 
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stratejik öneme sahip bir yer olması açısından bütün politikaların temeli hanedanın 

buradaki hakimiyetinin güvenliğini sağlama üzerine kurulmuştu. Güvenlik endişesi, 

merkezden çok uzak olan bu bölgede güçlü bir askerî teşkilâtlanmaya yol açmıştır. 

Diğer yandan, yine güvenlik endişesiyle eski uygulamalardan bazıları devam 

ettirilmiş, ama hanedan bunlara kendi damgasını vurma gereğini duymuştur. 

Bek’lerin tayin edilip bunların merkezden atanan memurlara bağlı kılınması ve 

bölge parası olan pulun kullanımına devam edilerek üstüne Ch’ien-lung T’ung-pao 

yazılması bu uygulamanın örnekleridir. Ayrıca, ticaretin sınırlandırılması, halklar ve 

bölgeler arası temasların kısıtlanması gibi uygulamalar bölgeyi hem dünyadan, hem 

de bölge içindeki şehirleri birbirinden izole etmiştir. Böylece, Kâşgar’ın bölgesel ve 

bölgeler arası ticareti eskiye oranla gittikçe azalacak ve Kâşgar, tarihî önemini 

zamanla kaybetmeye başlayacaktır.  
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SONUÇ 

Tarım havzasının batı ucunda yer alan Kâşgar şehri, bu bölgenin önemli 

merkezlerinden biridir. Kâşgar’ın bu önemi, tarih boyunca, doğu – batı ilişkisini 

sağlayan İpek Yolu üzerindeki şehirlerden biri olmasından kaynaklanmaktadır. İpek 

Yolu, Çin Seddini  geçtikten sonra kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmakta, her iki 

kol da Kâşgar’da birleşmektedir. Böylece Kâşgar, kuzey ve güney yollarının 

birleştiği ve dolayısıyla Tarım havzasının batıya açılış noktasında bulunan bir yerdir. 

Kâşgar’ın bu önemi dolayısıyla araştırmacıların, çoğu zaman bütün Tarım havzasını 

Kâşgarya veya Kâşgar bölgesi olarak adlandırdıkları da olmuştur.  

Kâşgar’a ait Çin tarihindeki ilk kayıtlar M.S. 1. yüzyılda görülmekte ve 

buranın, Doğu Türkistan’daki diğer yerleşim yerleri gibi, bir şehir devleti niteliğinde 

olduğunu ortaya koymaktadır. Kâşgar’ın çok erken tarihlerde diğer şehirlerle yoğun 

bir ticareti olduğu görülmektedir. Daha 5-6. yüzyıllarda Asya’da işlek bir ticaret ağı 

oluşmuş ve Kâşgar bu ağdaki yerini almıştı. Siyasî açıdan bakıldığında, 9. yüzyıla 

kadar bu bölgede Türklerin, Çinlilerin ve Tibetlilerin yoğun bir şekilde hakimiyet 

mücadelesine girdikleri görülmektedir.  

9. yüzyıldan itibaren ise, Türk tarihinde meydana gelen siyasî değişiklikler 

sonucunda, ağırlık merkezi batıya doğru kaymış ve Kâşgar, hem siyasî, hem de 

kültürel açıdan önemli bir Türk merkezi olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, 

bölgenin Müslümanlaşma süreci de başlamış ve bu, Kâşgar’ın orta ve yeni 

çağlardaki özelliklerinden biri olmuştur.  
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13. yüzyıla gelindiğinde, Kâşgar’ın ticarî özelliği daha da belirginleşmiştir. 

Bu, Asya’da ticaret yollarının güvenliğini sağlayan geniş bir imparatorluğun 

kurulmuş olmasına bağlıdır. Bu tarihte, Cengiz neslinden gelenler geniş bir bölgeyi 

kendi idareleri altında birleştirmişlerdi. Cengiz hakimiyetinin yayılışı sırasında bir 

çok yerde savaşlar olmuş ve bir takım şehirler yıkılmışsa da, daha sonra 

imparatorluk toprakları boyunca kervan güvenliği sağlanmış ve böylece yeniden 

kesintisiz bir Asya ticaret ağı oluşmuştu. Kâşgar, bu genişleme sırasında diğer 

şehirler gibi yıkılmamış, Cengiz hakimiyeti burada memnunlukla karşılanmış ve 

şehir hayatı ile ticaret gelişmeye devam etmişti. Asya boyunca gerçekleşen bu 

ticaret, daha sonra bir takım siyasî değişmeler olsa da canlılığını ve Kâşgar şehri de 

bu ticaretteki önemini uzun süre korumuştur. 

16. yüzyıldan itibaren ise, Türkistan parçalanıp çeşitli hanlıklar arasında 

bölünmüş ve bu hanlıkların sadece birbirleriyle değil, kendi içlerinde de bitmek 

tükenmek bilmeyen iktidar kavgaları bölgeyi güçsüz düşürmeye başlamıştır. Bu 

dönemde, Kâşgar bölgesinde de Yarkent Hanlığı kurulmuştu. Siyasî açıdan eski 

büyük devletler seviyesine ulaşamasa da, hanlığın kurmuş olduğu devlet teşkilâtı 

kalıcı olmuş, bu teşkilâtın unsurları hanlık yıkıldıktan sonra bile bölgede uzun süre 

devam etmiştir. Ayrıca bu dönemde, Kâşgar bölgesindeki ekonomik ve kültürel 

hayat canlı bir şekilde devam etmiş ve bölgenin malları Asya’nın birçok yerine 

taşınarak ün kazanmıştır. 

Yarkent Hanlığı, 17. yüzyıl sonunda yıkılmış ve bölgede Cungar gücüne 

dayalı Hocaların hakimiyeti kurulmuştu. Böylece, Yeni Çağda Kâşgar üzerinde artık 

dolaylı da olsa bir yabancı hakimiyet devresi başlamış oluyordu. Aslında bu dönem, 
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Türkistan’da politik açıdan bölünmelerin belirginleştiği ve yavaş yavaş ekonomik 

hayatın da bu sebeple sekteye uğramaya başladığı bir devirdir. Dolayısıyla, Kâşgar 

bölgesi batıdan koparak Cungarlar ve Mançular arasındaki savaşlardan doğrudan 

doğruya etkilenmeye başlamıştır. Kâşgar’ın bundan sonraki tarihi gelişimi 

Mançuların yayılmalarıyla belirlenen bir hal alacaktır. Bu sebeple, Mançuların 

genişlemesi, kurmuş oldukları hakimiyet ve imparatorluk toprakları boyunca 

uygulamış oldukları politikalardan kısaca bahsetmek gerekmektedir. 

Asya bozkır kuşağının en doğu ucundaki bölgelerde yaşayan Mançular, 17. 

yüzyılda bulundukları coğrafyanın avantajını kullanarak Moğollarla ittifak kurmuş, 

sonra da Çin’i, Tibet’i ve Doğu Türkistan’ı ele geçirmişlerdir. Mançuların, 

yayılışları dalga dalga olmuş, her bir bölgede zamanla gücünü hissettirmiştir. 

Mançuların genişlemesine bakıldığında önce Mançurya’da siyasî birliklerini 

sağladıkları, sonra da sırasıyla Moğolistan, Çin, Tibet, Cungarya ve Tarım havzasına 

hakim oldukları görülür. 

İmparatorluğun genişlemesi açısından bakıldığında Mançuların Moğolistan’a 

hakim olmaları, diğer bölgelerden farklı bir özellik göstermektedir. Mançular, daha 

Çin’e girmeden önce bir takım Moğol boyları ile ittifak kurmuşlar, sonra da bu 

ittifak politikalarını devam ettirerek yavaş yavaş bütün Moğolları hakimiyetleri 

altına almışlardır. Burada Moğollarla bir hakimiyet mücadelesi olmasından ziyade 

bir ittifak ilişkisi kurulmuştur. Zamanla Moğollar da, imparatorluk içindeki 

önemlerini kaybetmişler ve müttefiklikten esarete sürüklenerek diğer sınır bölgeleri 

ile aynı statüye düşmüşler, ancak bu daha sonra ve şartların değişmesi sonucu 

meydana gelmiştir.  
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Çin, Tibet ve Doğu Türkistan’da ise Mançuların, iki aşamalı yayıldığı 

görülmektedir. Mançular, 17. yüzyılın ortalarında bütün Çin’i ele geçirmiş 

olmalarına rağmen, kendilerine bağlı bir takım görevlilere geniş yetkiler vererek 

güney Çin’i yönetmişlerdir. Ancak, bunların isyanları sonucu, 1683’te güney Çin 

doğrudan doğruya merkeze bağlanmış ve buralarda kurulan teşkilâtın esas gücünü 

Mançu ve Moğollar teşkil etmiş, Çinliler ise ikinci derecede görevlere atanmışlardı. 

Mançuların Tibet’i ele geçirmelerine bakıldığında 1720’de orduyla buraya 

girmiş olmalarına rağmen, burada Dalay Lama’nın siyasî gücünü sınırlandırmayı, 

küçük bir garnizon kurmayı ve iki memur göndermeyi yeterli görmüşlerdi. Hatta, 

imparatorluk toprakları boyunca çeşitli tapınaklar kurarak Dalay Lama’nın dinî 

etkisini arttırmışlardı. Ancak, Himalayaların güneyinde Tibet’e komşu olarak 

yaşayan Gurka’ların buraya saldırmalarından sonra 1792’de ciddi tedbirler alınarak 

Tibetlilerin doğrudan doğruya yabancılarla temas etmeleri yasaklanmış, iki Çin 

memurunun siyasî pozisyonu Dalay Lama’dan önemli hale getirilmiş ve Dalay 

Lama’nın seçilişi yeniden düzenlenmişti.   

Diğer taraftan Cungarlarla olan savaşlara bakıldığında, Mançular, önce Cungar 

liderleri Davaçı ile Amursana’nın arasındaki hakimiyet mücadelesinden 

faydalanarak 1755’te bölgeyi ele geçirmişler ve buranın idaresini vasal olarak 

Amursana’ya vermişlerdi. Ancak Amursana isyan edince, Mançu ordusu, yeniden 

Cungarya’ya girmiş ve bu sefer Cungarları yok ederek İli’de askerî bir rejim 

kurmuştu. 

Kâşgar bölgesi olarak da bilinen Tarım havzasına hakim olmak için de, önce 

burada halkın saygı duyduğu, dinî etkileri çok olan, ancak kendi aralarında Aktaglık 
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– Karataglık şeklinde bölünmüş durumda bulunan hocalardan faydalanılmıştır. 

Amursana ve bölgedeki Mançu generali Aktaglık hocalar neslinden olan 

Burhaneddin ve Cahan kardeşlerin yardımlarıyla burayı ele geçirmiş ve bölgenin 

idaresini vasalları olarak onların eline teslim etmişlerdir. Dolayısıyla Kâşgar bölgesi, 

Mançuların vasalı olan Amursana’ya bağlanarak bir tür vasalın vasalı haline gelmiş 

oluyordu. Ancak, Amursana isyanı ile Burhaneddin ve Cahan Hocalar da Ch’ing 

yönetimine baş kaldırınca 1759’da burası Mançularca tamamen ele geçirilmiştir. 

Bölgede ciddi tedbirler alınarak öncelikle ticarete kontrol getirilmiş, bölgedeki diğer 

şehirlerle ve bölge dışıyla temaslar büyük ölçüde sınırlandırılmıştı. Bunun yanısıra, 

sivil idare yine bölgeden olan kişilerin eline bırakılmış, ancak bu kişiler merkezden 

atanan askerî idarecilerin kontrolü altına verilmişti. Halkın saygı duyduğu hocalar 

ise, tamamen yönetimden dışlanmıştı. Dolayısıyla Mançular, Çin, Tibet ve Doğu 

Türkistan’da dalga dalga yayılmışlar ve burada güçlerini kademeli olarak hissettirip, 

hakimiyetlerini arttırmışlardır. 

Mançuların yükselişlerinin ve ele geçirdikleri alanların bölgesel siyasetlerine 

yönelik etkilerine bakıldığında bunun bazı temel özellikler içerdiği görülür. Geniş 

bir arazide ve yoğun bir nüfus üzerinde hakimiyet kuran az nüfuslu bir halk olmaları 

Mançuların siyasetlerini etkilemiştir. Bu sebeple, imparatorluğu esas olarak Çin 

Seddinin içi ve dışı olmak üzere iki ana bölge halinde yönetmişler ve Çinlilerin 

Seddin dışına çıkmalarına büyük ölçüde sınırlama getirmişlerdir. Bunun yanında 

sınır bölgeleri olan Moğolistan, Cungarya, Tarım havzası ve Tibet’teki halkların 

imparatorluğun hudutları dışından olan kişilerle temaslarını da sınırlandırmışlardır. 

Ayrıca, Moğolistan, Cungarya ve Tarım havzasında bölge içi tecrit de 
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uygulamışlardır. Bu tecrit politikası, farklı hayat tarzları olan bu bölgelerde farklı 

şekillerde görülmüştür. Moğolistan ve Cungarya’da konar-göçer bir hayat süren 

insanlar için birer idarî birim olarak sancaklar belirlenmiş ve bunların hayat sahaları 

bu sancakların sınırları dahiline indirgenerek daraltılmıştır. Yerleşik bir şehir 

hayatına sahip olan Tarım havzasında ise, şehir ahalisinin komşu şehirlerle teması 

mümkün olduğu kadar kısıtlanmış, böylece buradaki hayat sahası da şehir sınırları 

içerisinde sınırlı kalmıştır. 

Mançu siyasetinin diğer bir yönü, idarî teşkilâtta kendisinden önceki 

sistemlerden büyük ölçüde faydalanarak bu sistemleri imparatorluk yapısına entegre 

etmesidir. Çin’de eyalet sistemini devam ettirmesine rağmen esas gücü Mançu 

generallerine vermiştir. Moğolların hanlarını ve boy beylerini yine onların önderleri 

olarak kabul etmiş, bunlara unvanlar dağıtmış, bir takım ayrıcalıklar tanımış, ancak 

bunları kendine bağlı memurlar haline getirmiştir. Tibet’te Dalay Lama’nın dinî 

otoritesini tanımış, hatta bunun yaygınlaşmasına çalışmış, buradaki bir takım küçük 

kabileleri de liderlerini merkeze bağlamak suretiyle yönetmiş ve burada siyasî 

otoriteyi Dalay Lama’nın elinden almıştır.  

Tarım havzasında da, kendisinden önce kurulan sistemi incelemiş, burada 

Yarkent Hanlığının sivil idaresini devralarak, bek’lik adı verilen makamlar 

oluşturmuştur. Bu bek’lere bir takım ayrıcalıklar tanımış, ancak bunları merkezden 

atanan memurlara bağlamıştır. Bu suretle, bek’likleri babadan oğula geçen bir statü 

olmaktan çıkartarak, hanedana olan bağlılık sonucu tayin edilen makamlar haline 

getirmiştir. 
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1759’dan itibaren Kâşgar’ın yönetimini ele geçiren Ch’ing hanedanının, 

bölgede kurmuş olduğu ve 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar ufak tefek 

değişikliklerle devam eden sistem ve uygulamalarının Kâşgar’a olan etkileri 

hakkında da şunları söyleyebiliriz.  

Mevcut yerleşim yerlerinin yakınında yeni şehirler kurularak, eski şehirlerdeki 

sivil idarenin Hakim Bek’lere bırakılması, Müslümanlarla Mançu ve Çinlilerin 

birbirlerinden ayrı tutulması gibi uygulamalar, Ch’ing hakimiyetinin sosyal ve 

kültürel olarak bölgeye etkisinin az olmasına yol açmıştır. Eski alışkanlıklar ve 

sosyal hayat şehir içinde devam etmiştir. Dolayısıyla halk arasında, Mançu 

öncesinde mevcut olan hocalara karşı saygı duygusu azalmamış, hatta hocaların 

dışlanması sonucu bir bakıma da artmıştır. Bu sosyal ve kültürel doku, 19. yüzyılın 

başından itibaren Yakup Bey devrine kadar etkisini gösterecek ve Hokand 

Hanlığı’nın desteğiyle hocalar Çin’e karşı başkaldırdıklarında halktan çoğunlukla 

destek göreceklerdir.  

Tarım havzasındaki Ch’ing hakimiyetinin diğer bir etkisi de Kâşgar’ın 

öneminin azalması olmuştur. Bölgenin hem doğudan, hem batıdan tecrit edilmiş 

olması ticarete büyük bir darbe vuracak, aynı zamanda kültürel hayatı da statik bir 

hale getirecektir. Bu şekilde, İpek Yolu’nun batıya açılış kapısı olan Kâşgar’ın ticarî 

ve kültürel hayattaki eski önemi kaybolacaktır. Böylece Kâşgar bölgesindeki şehirler 

gittikçe hem Türkistan’dan, hem de birbirlerinden koparak, İpek Yolu üzerindeki 

önemli kentler olma vasfını kaybedecek ve çöldeki kentler haline geleceklerdir. 19. 

yüzyılda, Batı dünyasının ticarette Asya karşısında üstünlüğü ele geçirmesi ve 

ticaretin okyanuslara kayması sonucunda da bu süreç hızlanacaktır. 
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Sonuç olarak, Ch’ing hanedanının Kâşgar’ı ele geçirmesini ve burada kurmuş 

olduğu hakimiyetinin niteliğini ve etkisini şu şekilde özetleyebiliriz: 

Ch’ing hanedanı, kuruluşundan itibaren etrafındaki bölgeleri iki aşamada ele 

geçirmiştir. İlk aşamada buralara vasal statüsü verirken, ikinci aşamada bu 

vasallıkları ortadan kaldırmış ve daha katı yönetimler oluşturmuştur. Kâşgar 

bölgesinde olduğu gibi, Çin, Tibet ve Cungarya’da da bu görülmektedir.  

Ch’ing hanedanının bu yayılış şekli ve Mançuların az bir nüfusa sahip 

olmaları, imparatorluk siyasetini etkilemiştir. Bu etki, imparatorluğun idare ettiği 

bölgelerde hem bölge içi, hem bölge dışı tecrit uygulamak şeklinde olmuştur. 

Kâşgar bölgesinde, bu siyaset, hem bölgeyi Çin ve Türkistan’dan tecrit etmek, hem 

de bölgedeki şehirleri birbirinden tecrit etmek suretiyle gerçekleşmiştir. 

Hanedanın siyasetinde görülen diğer bir özellik hakimiyet kurduğu bölgelerde 

kendinden önceki idarî yapıları örnek alarak bunları doğrudan merkeze 

bağlamasıdır. Kâşgar bölgesinde, bu uygulama sonucu bek’likler oluşturulmuş, 

hanedana sadık olanlar bu makamlara getirilerek kendilerine bir takım hak ve 

ayrıcalıklar tanınmıştır. 

Hanedanın uygulamış olduğu tecrit politikası, Kâşgar bölgesinde sosyal ve 

kültürel yapının daha az etkilenmesine yol açmış, burada daha önce var olan sosyal 

hayat şehirler içerisine hapsolarak devam etmiştir. Böylece eski alışkanlıklar 

kaybolmamış ve hocalara duyulan saygı da azalmamıştı. Bu durum, 19. yüzyılda 

isyan girişiminde bulunan hocaların halk tarafından desteklenmesine zemin 

hazırlamıştır. 
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Tecrit politikasının etkisi daha kalıcı olan diğer bir sonucu da, Kâşgar 

bölgesinin statik bir hale gelmesidir. Kâşgar, bölgedeki diğer şehirlerden; Tarım 

havzası da Türkistan’dan kopuk bir hale gelmiş ve bölge gittikçe dünyadan 

soyutlanan, kapalı bir havza konumuna gelerek tarih boyunca sürdürmüş olduğu 

önemini büyük ölçüde kaybetmiştir. Bu durum, siyasî olarak 19. ve 20. yüzyıllarda 

bir takım değişikliklere uğrasa da, Kâşgar, 17. yüzyıldan önce sahip olduğu öneme 

bir daha kavuşamamıştır. 
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ÖZET 

Ercilasun, Konuralp, Ch’ing Hanedanı Zamanında Kâşgar (19. Yüzyıl Başına 

Kadar), Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ayşe Onat, 185s. 

Kâşgar, eski çağlardan itibaren Orta Asya tarihinde önemli yer tutan ilim ve 

kültür merkezlerinden biri olmuştur. Doğu – batı ticaret yolları üzerinde yer alan 

Kâşgar’ın önemi, zaman zaman meydana gelen siyasî kargaşalara rağmen 18. 

yüzyıldaki Ch’ing istilâsına kadar devam etmiştir. Tezde, Kâşgar’ın Ch’ing 

hakimiyeti altına girdiği yeni dönemde, buraya yönelik uygulanan idarî, ekonomik, 

sosyal ve kültürel politikaların ışığı altında meydana gelen değişiklikler araştırılarak, 

o devre kadar olan öneminin bu süreç içinde nasıl etkilendiği ortaya konmaya 

çalışılmıştır.  

Araştırmada Kâşgar’ın Ch’ing işgalinden önceki yapısı ve Ch’ing hanedanının 

genel özellikleri verildikten sonra, Ch’ing hakimiyetinin Kâşgar’a olan etkisi tesbit 

edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Kâşgar’ın bulunduğu bölge, mensup olduğu kültür 

dairesi ve hakimiyeti altında olduğu devletin içerisindeki yerini belirleyebilmek için 

teşkilât yapısında Osmanlı Devleti ve Türkistan Hanlıkları ile, politikalar açısından 

ise Ch’ing hanedanının diğer bölgelere yönelik olarak uygulamış olduğu siyasetlerle 

çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştır. Dolayısıyla, çalışma aynı zamanda bir 

karşılaştırma özelliği de taşımaktadır.  

 

 163 
 



 

ABSTRACT 

Ercilasun, Konuralp, Kâşgar During the Ch’ing Dynasty (until the begining of 

the 19th Century), PhD. Thesis, Advisor: Prof. Dr. Ayşe Onat, 185p. 

Kâşgar was an important scientific and cultural center in the history of the 

Central Asia since the ancient times. The importance of Kâşgar, which is situated on 

the trade route between the East and West, has continued until the 18th century. This 

thesis analyzes the impact of the Ch’ing occupation on Kâşgar during the modern 

era. Administrative, economic, social and cultural policies of the Ch’ing dynasty 

towards Kâşgar region were also discussed.  

In order to analyze Kâşgar before the Ch’ing occupation, its administrative 

system was compared with those of the Ottoman Empire and Türkistan Khanates. 

Besides, the policies of the Ch’ing dynasty towards Kâşgar were compared with the 

general administrative and border policies of the Ch’ing dynasty. In this way, it was 

endeavoured to determine the position of Kâşgar, an important center of Islamic and 

Turkish cultures, under the Ch’ing hegemony.  
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EK 1 
 
 

ÇİN ÖLÇÜLERİNİN VE DİĞER ÖLÇÜLERİN 
GÜNÜMÜZ DEĞERLERİNCE KARŞILIKLARI 

 
 
 
 

Ağırlık Ölçüleri 
 

1 batman 326,59 kg 
1 ch’a-la-k’o 4801,7 gram 
1 ch’ien 3,7 gram 
1 chin 480,17 gram 
1 fen 0,37 gram 
1 ka-erh-pu-erh 30,24 kg 
1 liang 37 gram 
1 tan 60,48 kg 
1 tou 6,048 kg 

 
 
 
 

Uzunluk Ölçüleri 
 

1 chang 303 cm 
1 ch’ih 30,3 cm 
1 li 545 m 
1 ts’un 3,03 cm 

 
 
 
 

Alan Ölçüleri 
 

1 batman 29 dönüm 
1 mou  551 metrekare 
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EK 2 

 
 

ÇİNCE TERİM VE UNVANLARIN KARŞILIKLARI 
 
 

ÇİNCE OKUNUŞ HUCKER BRUNNERT 
HAGELSTORM TÜRKÇE 

千總 Ch’ien-
tsung 

Company 
Commander Lieutenant Bölük Komutanı

章京 Chang-
ching 

Secretary (sivil), 
Adjutant (askerî) --- Sekreter, yaver, 

muavin 

防禦 Fang-yü Platoon 
Commander Captain Müfreze 

Kumandanı 

副都統 Fu Tu-t’ung 
Vice 

Commander-in-
chief 

Deputy Lieutenat-
general 

Başkomutan 
Yardımcısı 

副將 Fu-chiang 
Regional Vice 
Commander, 

Adjutant 
Colonel, Adjutant 

Bölgesel 
Komutan 

Yardımcılığı 
協辦大

臣 
Hsieh-pan 
Ta-ch’en --- --- Yardımcı Büyük 

Memurluk 

卡倫侍
衛 

K’a-lun 
shih-wei 

Frontier 
Guardsmen --- 

Sınır Nöbetçileri 
Karakol 

Nöbetçileri 
領隊大

臣 
Ling-tui ta-

ch’en --- --- Askerî Büyük 
Memur 

辦事大
臣 

Pan-shih 
Ta-ch’en 

Grand Minister 
Superintendent of 

Ch’ing-hai 

Imperial 
controller-general 

İmparatorluk 
Genel Müfettişi 

把總 Pa-tsung Squad Leader Sub-lieutenant Takım 
Komutanı 

筆帖式 Pi-t’ieh-shih Clerk --- Bitigçi 

大臣 Ta-ch’en Grand Minister --- Büyük memur 

參領 Ts’an-ling 
1 Regimental 
Commander 
2 Commandant 

Colonel 
1 Alay 
komutanı, Albay 
2 Komutan 

參贊大
臣 

Ts’an-tsan 
ta-ch’en 

Grand Minister 
Consultant 

Assistant military 
governor, 
councillor 

Askerî vali 
yardımcısı 

總官 Tsung-kuan Supervisor-in- Commandant, Başmüfettiş 
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總管 chief controller-general 

總督 Tsung-tu Governor-general --- Genel Vali 

都司 Tu-ssu Brigade Vice 
Commander First captain Tabur Komutan 

Yardımcısı 

都統 Tu-t’ung Commander-in-
chief Lieutenat-general Başkomutan 

 

營 Ying Brigade Banner corps, 
battalion 

Tugay, tabur, 
kolordu 

游擊 Yu-chi Brigade 
Commander Major Tabur Komutanı 

Kaynak: Charles O Hucker, A Dictionary of Official Titles in Imperial China, 
Taipei, 1995 
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EK 3 

 
18. YÜZYILDA YAPILMIŞ KÂŞGAR BÖLGESİ HARİTASI 

 
 

 
Kaynak: Hsi-yü T’u-chih, 1. Bölüm, s. 39-40. 
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EK 4 
 

18. YÜZYILDA YAPILMIŞ KÂŞGAR BÖLGESİ HARİTASI (TÜRKÇE) 
 

 
Kaynak: Hsi-yü T’u-chih, 1. Bölüm, s. 39-40. 
Türkçesi: Konuralp Ercilasun 
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EK 5 
 

DOĞU TÜRKİSTAN (19. YÜZYIL) 

 
 

Kaynak: The Cambridge History of China, 10. Cilt, Taipei, 1986, s. 67. 
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EK 6 
 

DOĞU TÜRKİSTAN (1820) 

 
Kaynak: Albert Herrmann, An Historical Atlas of China, Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 1966, s. 50. 
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