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ÖNSÖZ 

         Köklü ve bir o kadar da etkileyici tarihe sahip olan Çin medeniyetinde, 

Qin Hanedanlığı döneminde devlet yönetimi, askeri, kültürel ve sosyal 

alanlarda yapılan reformların günümüz Çin Halk Cumhuriyeti’nin temellerini 

oluşturması nedeniyle, Qin Hanedanlığı bir anlamda Çin kültürünün temeli 

olarak görülmektedir. Güçlü olmasına  rağmen ömrü pek uzun sürmeyen Qin 

Hanedanlığı, hanedanlık süresi boyunca yapılan ticaret, tarım ve askeri 

alanlardaki gelişmeler nedeniyle kendinden sonra gelen diğer hanedanlıklar 

üzerinde büyük bir iz bırakmıştır. Tezimizin konusu olan “Qin Hanedanlığı 

Ordusunun Tarihi Gelişimi” kapsamında; Qin Hanedanlığı öncesi dönemlere 

ait siyasi görünüm ve yönetim anlayışı ile Qin Hanedanlığı döneminden 

itibaren devlet yönetimi, ordu yapılanması ve bu hanedanlığın diğer 

hanedanlıklar ile bugünkü Çin ordusunun yapılanmasına olan etkileri 

araştırılarak, tarihten günümüze Çin ordusu hakkında bilgi edinilmesin katkı 

sağlamayı amaçlamaktayız.        

        Uzun bir araştırma dönemi sonunda ortaya çıkan bu çalışmanın 

hazırlanmasında yardım ve desteklerini esirgemeyen ve tezin hazırlanması 

sürecinde olaylara bakış açımın oluşmasında destek olan ve verdiği bilgilerle 

ufkumu açan tez danışmanım  Prof. Dr. Bülent  OKAY’a teşekkür ederim. 

Yusuf CERAN 

Ankara, 2016 
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GİRİŞ 

        M.Ö. 771 ve M.Ö. 476 yılları arası, Konfüçyüs1 ( 孔 子 ) ‘ün de yaşadığı 

dönem olan “İlkbahar ve Sonbahar Dönemi”, “Doğu Zhou Hanedanlığı 

Dönemi”nin sonlarına doğru, M.Ö. 475 ve M.Ö 221 yılları arasındaki dönem 

ise Çin tarihinde, “Savaşan Beylikler Dönemi” olarak bilinir.  

       Savaşan Beylikler arasından galip gelerek merkezi yönetimi kuran ve           

M.Ö. 221 ve M.Ö. 206 yılları arasında hüküm süren ilk Çin imparatorluğu 

olan QIN HANEDANLIĞI, yaklaşık dört yüz yıl ayakta kalan                            

HAN HANEDANLIĞI tarafından varlığı sona erdirilmeden önce sadece 15 yıl 

kadar sürmüştür. Qin, antik dönemlerdeki Çin’in batısında yer alan ve at 

yetiştiriciliği ile uğraşan soylu bir hükümranlık alanıydı. Zhou Hanedanlığı’nın 

parçalanması ile birlikte, birbiri ile savaşan yedi beylikten biri oldu: Bu Yedi 

Muharip Devlet şunlardı: Chu (楚), Han (韩), Qi (齐), Qin (秦), Wei (魏),      

Yan (燕), Zhao (赵)2.   

  Qin Hanedanlığının genç kralı Qin Shi Huang3 (秦始皇), M.Ö. 230 ve MÖ. 

221 tarihleri arası yaptığı saldırılarda diğer beylikleri yenilgiye uğratarak Çin’i 

birleştirmek suretiyle bir anlamda bugünkü Çin medeniyetinin temellerini 

atmıştır. Bu birleşmeyi sağlamlaştırmak için kültürü de ortak hale getirmeye 

çalışmıştır. Qin Hanedanlığı esnasında; Çin harfleri, para birimi, ağırlık 

                                                           
1
 Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde yaşamış, büyük Çin bilgesi, filozof, siyasal yönetici ve Çin tarihinde resmi din 

olarak kabul edilen öğretilerin kuramcısıdır. 

2
 IndianaUniversity, EALC E232, R.Eno, Spring 2008, Qin Revolution and Fall of the Qin, s.2 

3
 Türkçe okunuşu: Çin Şı Huang.    

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yedi_Muharip_Devlet&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yedi_Muharip_Devlet&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chu_(devlet)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Han_(devlet)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Qi_(devlet)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Qin_(devlet)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wei_(devlet)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yan_(devlet)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zhao_(devlet)&action=edit&redlink=1


 

ölçüsü ve hatta yolların genişliğine kadar tüm ölçü birimleri ortak hale getirildi. 

İmparator Qin Shi Huang’ın amacı; “gökyüzü altındaki her şeye” 

hükmetmekti. Bunu da; askeri kampanyalar ve sert kanunları yürürlüğü 

koymak suretiyle yapmayı başarmıştı.  

      Halkın aklına, usulsüz davranışın sert bir biçimde cezalandırılacağı fikrini 

yerleştirerek halkı hizaya sokmaya çalıştı; ancak İmparator, halkı tarafından 

çok da sevilmiyordu. Koyduğu ağır vergiler ve zorunlu kamu işleri, halkın 

omzundaki yüklerdi. 

      Qin Hükümeti, kendi yönetim felsefesine aykırı gelen tüm alternatif 

felsefeleri içeren kitapların yakılmasını emretti. Ardından, bu kurala karşı 

koyan 460 aydını öldürdü. Bu sayede; idari gücü merkezileştirerek, 

zayıflayan soyluluğu pekiştirdi. 

        M.Ö. 210’da İmparator Qin Shi Huang öldü ve kendisinden sonra gelen 

varis, büyük isyanlar ile mücadele etmek zorunda kaldı. M.Ö. 206’da Liu 

Bang (刘邦)4
 yönetimindeki bir grup isyancı Qin rejimini devirmeyi başardı. 

Liu Bang, 4 yüzyıl sürecek olan Han Hanedanlığı’nı5  kurdu.  

       Tarih sahnesinde sadece 15 yıl hüküm süren ve yaptığı reformlar ile 

devlet yönetimi ve ordu yapılanması başta olmak üzere birçok alanda 

                                                           
4
 M.Ö. 202-195 döneminde Han Hanedanlığının kurucusu ve ilk imparatorudur. 

5
 Jennifer Wolff, Emperor Qin in the Afterlife, Writing 20 (Spring 2007), s.10-11 

 



 

bugünkü Çin medeniyetinin temellerini oluşturan Qin Hanedanlığı ardında bir 

efsane bırakmıştır. 

        Bu tezin amacı, Qin Hanedanlığı dönemi öncesi ordu ve devlet 

yapılanması, Qin Hanedanlığında ordu ve sonraki dönemleri yansımaları, 

İmparator Qin Shi Huang’ın hayatı ve halen tartışılan sert devlet yönetimi, 

reformları, döneme damgasını vuran ordu ve silahlar gibi detaylar ile Qin 

Hanedanlığı hakkında bilgi sunmaktır. 

       Çalışmamın hazırlanması esnasında daha çok yabancı kaynakların 

çevirilerinden faydalanılmıştır. Bazı bölümlerde ulaştığım kaynakların Çince 

ve batılı kaynaklardan alınması sebebiyle bu alanda çalışma yapılması 

durumunda farklı kaynakların da incelenmesinin uygun olacağını 

değerlendiriyorum. 
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1.BÖLÜM 

1. ÇİN TARİHİNE GENEL BAKIŞ 

      Dünyanın en eski süreklilik arz eden medeniyetlerinden biri olan Çin 

tarihi, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar uzanmakta olup; başlıca Antik 

Dönem, İmparatorluk Dönemi ve Modern Dönem olmak üzere üç bölümde 

incelenebilir. 

Tablo-1: Çin Tarihindeki Dönemler 

1.1 Çin Devletinin Genel Yapısı ve Tarihsel Gelişimi 

                    Çin medeniyetinde yönetim anlayışını anlayabilmek için bu 

medeniyetin sosyo-ekonomik tarihine bakmakta fayda vardır. Çin tarihindeki 

 

ÇİN TARİHİNDEKİ DÖNEMLER 

                Antik Dönem 

 

 

Neolitik (M.Ö. 8500 - 2070) 

Xia Hanedanlığı (M.Ö. 2070 - 1600) 

Shang Hanedanlığı (M.Ö. 1600 - 1046) 

Zhou Hanedanlığı (M.Ö. 1046 - 256) 

  - Batı Zhou Hanedanlığı 

  - Doğu Zhou Hanedanlığı 

  (İlkbahar ve Sonbahar Dönemi) 

Savaşan Beylikler Dönemi (M.Ö. 480-221) 

 

 

         İmparatorluk Dönemi 
 

 

Qin Hanedanlığı (M.Ö. 221 - 206) 

Han Hanedanlığı (M.Ö. 206 - M.S. 220) 

   - Batı Han Hanedanlığı 

   - Xin Hanedanlığı 

   - Doğu Han Hanedanlığı 

Üç Krallık Dönemi (M.S. 220 - 280) 

   - Wei, Shu ve Wu 

Jin Hanedanlığı (M.S. 265 - 420) 

   - Batı Jin Hanedanlığı 

   - Doğu Jin Hanedanlığı  (16 Krallık) 

Güney-Kuzey Hanedanlıkları (M.S. 420 - 589) 

Sui Hanedanlığı (M.S. 581 - 618) 

Tang Hanedanlığı (M.S. 618 - 907) 

Wu Zhou Hükümdarsız Dönem (M.S. 690 - 705) 

5 Hanedanlık ve 10 Beylik (M.S. 907 - 960) 

Liao Hanedanlığı (M.S. 907 - 1125) 

Song Hanedanlığı (960 - 1279) 

  - Kuzey Song Hanedanlığı  (W. Xia) 

  - Güney Song Hanedanlığı  (Jin) 

Yuan Hanedanlığı (1271 - 1368) 

Ming Hanedanlığı (1368 - 1644) 

Qing Hanedanlığı (1644 - 1911) 

 

    Modern  

    Dönem 

 
Çin 

Cumhuriyeti 

(1912 – 1949) 

 

Çin Halk 

Cumhuriyeti 

(1949 – 

günümüz) 
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ilk hanedanlık olarak M.Ö 21. yüzyıl ile M.Ö 16. yüzyıl arasında yaklaşık 500 

yıl varlığını sürdüren olan Xia (夏 朝) hanedanlığı kabul edilmektedir. 17 kral 

tarafından yönetilen Xia hanedanının merkezi, bugün Çin’in Shanxi eyaletinin 

güneyi ile Henan eyaletinin batısıydı. 

      Sıklıkla taşan Sarı Nehir’i (黄河)6
 ıslah ederek halkın desteğini kazanan 

Da Yu7(大 禹) tarafından Xia hanedanının kurulması, Çin’de uzun süren ilkel 

toplumun sona ermesi ve özel mülkiyete dayalı kölelik rejiminin kurulmasının 

simgesi olarak kabul edilmiştir. Hanedanlığın son dönemlerinde  devlet 

yönetiminin karışması ve sınıflar arası çatışmaların alevlenmesiyle, özellikle 

Xia hanedanının son kralı Jie’nin, devlet yönetiminde gösterdiği zafiyet 

nedeniyle8, Xia hanedanına bağlı Shang (商 朝 ) beyliğinin saldırısı ile Xia 

hanedanı dönemi kapanmıştır.  

      Xia hanedanı hakkındaki tarihi kayıtların sınır olması bu hanedanlığı 

varlığı hakkında tartışmalara sebep olsa da, Çin’in tanınmış tarih 

kitaplarından biri kabul edilen “Tarih Kayıtları”9nın “Xia Hanedanı’nın Gerçek 

Tarihi” adlı bölümünde Xia hanedanı sülalesinin bütün kuşakları açık bir 

şekilde yer almaktadır.  

                                                           
6
 Çin'in Yangtze'den sonra ikinci, ve dünyanın en uzun altıncı nehri. Uzunluğu 5.464 km olup, Çin'in batısından 

Bohai Denizi'ne akar. Adını çığırının üst bölümlerindeki yüksek çamur oranına borçludur. 

7
 大禹: Xia Hanedanlığının kurucusu) 

8
 Tahta geçtikten sonra  devlet yönetimini bir yana bırakarak lüks yaşam sürmüş ve vezirlerini öldürmek suretiyle 

devlet yönetimini zayıflatmış, müteakiben hanedanlığa bağlı beylikler ayaklanmıştır. 

9
 Çince: 史记; pinyin: Shǐjì: Ünlü tarihçi Sima Qian (司马迁) tarafından M.Ö. 109 -91 yılları arasında yazılmış olan  

bir eserdir.    

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yangtze
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bohai_Denizi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ince
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pinyin


3 

 

 

 Ancak Çin tarihinde arkeolojik kanıtlara dayanan ilk hanedan, Shang   

(商朝)10 hanedanlığıdır.  M.Ö 16. yüzyılda kurulan Shang hanedanlığı, M.Ö. 

11’inci yüzyıla kadar yaklaşık 600 yıl varlığını sürdürmüş,  başkentini 

defalarca değiştiren Shang hanedanı yönetimi, son olarak Yin 11  kentine 

yerleşmiştir. Arkeolojik bulgular, Çin medeniyetinin Shang hanedanının 

başlangıç döneminde oldukça yüksek seviyeye ulaştığını 

göstermektedir.   Bununla birlikte arkeolojik kazılar ve bilimsel araştırmalar, 

Shang hanedanlığı döneminde Çin’de devletin ortaya çıktığını, özel mülkiyet 

sisteminin kurulduğunu, bu dönemde Çin’in medeni bir toplum olma yoluna 

girdiğini göstermiştir.12  

 Çin’in kültürel birliği Shang Sülalesi döneminde sağlanmıştır (M.Ö. 16-

11). Bu dönem yazı ve takvimin icadı gibi iki önemli gelişme sayesinde tarihi 

kayıtların sistematik olarak tutulmaya başlandığı zamandır. Shang Sülalesi 

döneminde devlet yönetimi ve ordu tamamen seçkin aileler tarafından işgal 

edilmiştir. 

 Sonraki dönemlere bakıldığında ise yönetim ideolojisi bakımından, 

üçüncü sülale olan Zhou çok önemlidir. Çünkü önemli Çin düşünürleri 

Konfüçyüs ( 孔子 ), Mo Zi ( 墨子 ) ve Lao Zi ( 老子 ) 13  bu dönemde 

yaşamışlardır. 900 yıl süren (M.Ö.1100-221) Zhou Sülalesi döneminin 

başlangıç yıllarında köle sistemi gelişmiş, kral ve üst düzey görevliler çeşitli 

                                                           
10

 MÖ 1600 - MÖ 1027 yılları arasında Çin'de Sarı Nehir deltasında hüküm sürmüş hanedanlıktır. 

11
 Şimdi Henan eyaletine bağlı Anyang (安阳县)şehri civarıdır. 

 
12 

http://turkish.cri.cn/chinaabc/chapter14/chapter140102.htm 
 
13

 Mohizm ve Laoizm felsefi düşüncelerinin kurucularıdır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1_Nehir
http://turkish.cri.cn/chinaabc/chapter14/chapter140102.htm
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adlar altında köleler edinmişler ve bunları kendilerine zenginlik üretmeleri için 

zorla çalıştırmışlardır. Bu dönemde icat edilen tarım araçları sayesinde 

ortaya çıkan tarımdaki verimlilik artışı, sosyal yapı ve üretim faktörlerini 

kademeli olarak değiştirmiştir. Köle sisteminin yerine feodalizm gelişmiş, 

büyük çiftliklerde çalışan köleler yerine, her biri kendi başına çalışan köylüler 

işçi olarak istihdam edilmeye başlanmıştır. Bağımsız köylüler, devamlı olarak 

kendi yerlerini, kendi bilgi ve enerjilerine göre işlemeye başlamışlar, bu 

uygulama aileye bir üretim birimi olma düşüncesini kazandırmıştır. Her ne 

kadar toprakların büyük bir kısmı imparator veya toprak sahiplerinin mülkü 

olsa da bütün bu gelişmeler köylülerin toprağa bağlılığını arttırmıştır. Bu 

gelişmeler geniş alana yayılarak aynı dilleri konuşan insanları bir araya 

getirmiş ve ekonomik hayatlarında ulusal duyarlılığı geliştirmiştir. Bu tarihi 

ortamda, Han milliyetçiliği ortaya çıkmış, Han 14 sülalesi (汉朝) (MÖ.206–

M.S.220)  döneminde ilk defa Çin’in birliği sağlanmıştır. 

 Çin yönetim sisteminde etkili olan unsurlardan biri de aile ve cinsiyet 

durumundan oluşan Klan yapıdır.  Klan sistemi zamanla kapalı ve hiyerarşik 

bir yapıya dönüşerek, kendi bireyleri arasındaki ilişkileri ve kuralları 

düzenlemiş ve bir anlaşmazlık halinde devletin müdahalesine gerek 

kalmadan kendi kurallarına göre bu anlaşmazlığı çözümlemeye 

başlamışlardır. Bu dönemde gelişen bir diğer olgu da, klan mülkiyetidir. Söz 

konusu klan varlıkları zamanla öyle gelişmiştir ki, yönetim için özel yöneticiler 

atanmış, bu varlıklar vergiden muaf tutulmuşlar ve bunlar, sosyal güvenlik 

                                                           
14

 Han Hanedanı Çin kültürünün zirvelerinden biri olarak kabul edilir. Günümüzde Çinliler Liu ailesinin ve kurdukları 

hanedanının onuruna kendilerini Han insanı, Han Ulusu olarak adlandırır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%96_206
https://tr.wikipedia.org/wiki/220
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87inliler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Han_Ulusu
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müessesesi olarak görüldüğünden, devlet tarafından garanti altına 

alınmışlardır. Bu sistem başında aile ve babanın bulunduğu ve sonrasında 

büyük kardeşlerin geldiği geleneksel Çin hiyerarşisini güçlendirmiştir.15  

     M.Ö 403 ile M.Ö 221 arasındaki Savaşan Devletler Dönemi, beylikler 

arasındaki mücadelelerin daha da yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Savaşan 

Devletler döneminde, Çin’deki siyasi düzen çok değişmiş, çok sayıdaki orta 

ve küçük ölçekli beylik yok olmuştur. 

       Savaşan Devletler döneminde sık sık yaşanan savaşlara rağmen 

toplumda bilim ve kültür bilgilerine sahip ortaya çıkan aydın sınıfın toplumdaki 

rolü, bilim ve kültürün canlanmasını sağlamış, bu dönemde Çin, düşünce ve 

kültür açısından tarihteki ilk zirve noktasına ulaşmıştır.16 

       M.Ö 230 yılında, Qin beyliğinin başında bulunan Ying Zheng (嬴 政)17  

Çin’i bütünleştirme seferine başlamıştı. Qin beyliği dokuz yıl içinde diğer altı 

beyliği yok ederek M.Ö 221 yılında Çin’i birleştirerek yaklaşık 600 yıl süren 

bölünmeye son vermişti. Çin Cumhuriyeti’nin 1911'de Qing Hanedanlığı'nı 

devirerek Çin'de 2000 yıllık imparatorluk yönetimine son vermesiyle  Çin 

tarihinde hanedanlık devri kapanmıştır.18 

 

                                                           
15

 Recep Kızılcık, Araştırma ve Etütler Merkezi, Projeler, Çin Halk Cumhuriyeti Yönetim Sistemi, s.526 

16 
Konfüçyus ve Meng Zi’nin temsil ettikleri “Ru” akımı; Lao Zi, Zhuang Zi ve Lie Zi’nin temsil ettileri Taoculuk; Han 

Fei’nin temsil ettiği “Fa” akımı; Mo Zi’nin temsil ettiği Moculuk akımı, daha sonraki çağlarda en çok benimsenen 

felsefeler oldular. 
17

 Qin Shi Huang Di’nin diğer adıdır. 
18 

http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-siyasi-gorunumu.tr.mfa 

 

http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-siyasi-gorunumu.tr.mfa
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1.2. Çin Ordusunun Askeri Yapısı ve Tarihsel Gelişimi 

 Tarihi kayıtlara göre Çin ordusunun tarihi M.Ö. 2200 yıllarına 

dayanmaktadır. Çin tarihinde önemli bir yere sahip olan Konfüçyüs felsefesi 

her zaman barışçıl çözümleri savunmuş ve aşırı güç kullanımını ve savaşı 

hoş görmemişse de, asker birçok dönemde devlet yönetiminde önemli yere 

sahip olmuştur. Okçuluk ve metalin etkin bir şekilde kullanımı sonucu 

gelişmiş silah ve zırhların icadında birçok medeniyete öncülük eden Çin 

hanedanlıklarında, özellikle metal yapımı silahlarda standartlık sağlanmış, 

barutun icadı ve diğer gelişmiş silahlara rağmen her zaman süvari sistemi bir 

yapılanma tercih edilmiştir. Ayrıca, Çin orduları gelişmiş lojistik sisteminden 

fazlasıyla faydalanmışlar, özellikle eski Çin’in en büyük askeri teori ve 

dünyada en derin etkiye sahip klasik Çin eseri olan Sun Zi’nın “Savaş 

Sanatı”19 isimli eseri ile ordunun yapılanması ve savaş taktiklerini bütünüyle 

değiştirmişlerdir.  

 Hanedanlıklar ile insanlarını yabancı istilalardan korumak ve Çin 

topraklarını genişleterek Asya bölgesinde daha fazla etkin olabilmek 

amacıyla devamlı bir yapılanma içerisinde olan Çin orduları tarihte özellikle 

“Savaşan Devletler Dönemi” sonrası daha da gelişmiş ve güçlü bir  

görünüme sahip olmuştur.  

                                                           
19

 2500 yıl önce yazılan ve dünyanın en eski teori kitabı olan “Savaş Sanatı”nda anlatılan strateji ve felsefe 

düşünceleri, askerlik, siyaset ve ekonomi dahil her alanda yaygın olarak uygulanmaktadır. 
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         Eski  çağlardan beri Çin platosu medeniyetlerin ilk varoluşlarından 

itibaren birçok savaşlara sahne olmuştur. Bu bölge M.Ö. 6000 yılından beri 

dünyanın en  eski ve en  büyük medeniyetlerinin meydana geldiği bir alan 

olması, ayrıca Sarı Nehir ve Yangzi (扬子江 ) 20  Nehri’nen faydalanmak 

maksadıyla Çin’in kuzey bölgesinde birçok köyler ve yerleşim alanları 

oluşmuş ve zamanla bu yerleşim alanları büyük şehirler haline gelerek 

birbirleriyle şiddetli mücadelelere girişmişlerdir.  

 

          Ancak tarihi kayıtlara göre yazının icadıyla  ilk askeri hareketlilik  Xia 

hanedanlığı döneminde kaydedilmiştir.  Birleşme, genişleme ve kendi 

topraklarını savunma amacıyla çok şık savaşların yaşandığı eski Çin 

medeniyetinde insan toplulukları kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 

düzeyde basit savaş taktikleri geliştirmişler, Çin sınırları içerisinde olan büyük 

nehirlerin kontrolünü sağlamak için yaya ve atlı piyade birliklerinden oluşan 

kara birlikleri ile deniz birlikleri kurmuşlardır. Başlangıçta küçük seviyelerde 

kurulan deniz birlikleri sonraki dönemlerde büyük denizlere açılmak ve Çin’in 

gerçek büyüklüğünü ve gücün tespit etmek amacıyla daha da geliştirilmiştir. 

M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren ise Sun Zi’nın “Savaş Sanatı” adlı eserinden 

faydalanan Çin medeniyeti daha zengin ve geleneksel bir askeri teori ile 

organizeli bir askeri lojistik sistemi üzerinde gelişerek şekillenmiştir. 

  

        Çin topraklarını kontrol etmek, sınırlar içerisindeki mücadeleler, Çin 

topraklarının eski çağlardan beri potansiyel düşmanlarla çevrili olması ve 

 

                                                           
20

 Asya'nın en uzun, dünyanın Nil ve Amazon'dan sonra üçüncü en uzun nehridir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nil
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amazon_Nehri
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tarihin ilk dönemlerinden itibaren daima genişleme ve birleşme düşüncesinin 

yaygın olması gibi sebeplerden dolayı Çin medeniyetinde güçlü bir orduya 

her zaman bir ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle Çin’in batı ve kuzeyinde yaşayan 

göçebe kabilelerin sebep olduğu problemler nedeniyle Çin bu bölgelerde 

şiddetli savaşlara girişmiştir. Medeniyetlerin varoluşundan itibaren etnik 

grupların ve göçebe kabilelerin Çin’e karşı sürekli bir işgal çabası içerisinde 

oldukları görülmektedir. Başlangıçta Çin tarafından uçsuz bucaksız 

arazilerde besin kaynağı arayan güçsüz ve zararsız barbarlar olarak 

görülmekte iken, M.Ö. 1700’lü yıllarda Avrasya steplerinden tekerlekli savaş 

araçları ile gelen, ellerinde bronzdan yapılmış silahlar taşıyan ve farklı 

hareket kabiliyetine sahip istilacıların saldırıları ile bu bakış değişmiştir. Tibet, 

Göktürk, Kuzeyde Moğol, doğuda Kırgız ve diğer Asyalı bozkır kavimleri at 

kullanma konusunda ustalaşarak kendilerine has bir askeri güç ve hareketlilik 

kazandırmaları, o dönemin yerleşik ilk Çin hanedanlıkları açısından büyük bir 

problem oluşturmuştur. Başlangıçta kendi aralarında mücadele eden bu 

kavimler daha sonra bir araya gelerek atlarını yerleşik toplumlar üzerine 

sürmeye başlamışlardır.  

 
 

         Eski Çin orduları basit ok, mızrak ve ağır topuzlardan oluşan silahlar 

kullanan ve köylülerin oluşturduğu zorunlu bir askerlik sistemine 

dayanmaktadır. Nihayet Sarı Nehrin büyük bir bölümünün Xia hanedanlığı 

hakimiyetine alınmasıyla, bu hanedanlık Uzakdoğu platosunda bakır 

madeninden yapılan silahlar ile tekerlekli savaş araçlarının kullanan ilk 

topluluk olarak kabul edilmektedir. 
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  Xia ve ardından gelen Shang Sülalesi ve Zhou hanedanlıkları bugünkü 

Çin topraklarından daha küçük bir alanı kontrolleri altında tutmuşlardır. Bu 

hanedanlıklara ait ordular o dönemin şartlarına göre küçük ve profesyonel bir 

ordu şeklinde değildi. Savaşlarda küçük elit bir grup tarafından yönlendirilen 

askerler çok donanımlı olmamaları nedeniyle uzun mücadelelere girişmek 

mümkün değildi.  Shang Sülalesi dönemlerine bakıldığında; bu hanedanlığın 

çok sayıda tekerlekli savaş araçları inşa ederek Xia hanedanlığına son 

verdiği söylenmektedir.21  

 

 
 
Görsel-1: Çin'in Henan Eyaleti'nin Luoyang kentinde kazılarda bulunan savaş arabası. 

   

         Bu dönemde Çin toplumu içerisinde sınıf farkları oluşmuş, savaş 

malzemeleri yapan savaşçı elit kısım soylu sınıfını oluşturmaktaydı. Bu savaş 

araçları sadece, okçu, sürücü ve savaşçı olmak üzere sadece 3 kişiyi 

taşıyabiliyordu. Okçu sınıfı sadece ok ve yay ile teçhize edilmiş,  savaşçı 

                                                           
21

 Shang Hanedanı dönemi mezarlarında yapılan kazılardan çıkarılan tunç savaş arabası levhaları ve at koşumları, 

araba yapımının Çin tarihine M.Ö. 11. yüzyılda girdiğini göstermektedir. 
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sınıfı keskin uçlu bir hançer veya üzerine hançer monte edilmiş uzun saplı bir 

balta kullanmaktaydı. Tekerlekli savaş arabaları mobil komuta merkezi, atış 

platformu ve ani müdahale kuvveti olarak kullanılmaktaydı. Ordunun büyük 

bir bölümü mevcut yönetimde yer alan soylular tarafından askere alınan 

tarımsal işçilerden oluşmaktaydı.  

 

Feodal sistem, o dönemin soyluları tarafından emrindeki 

hizmetkârlarını silah, araç ve gereçlerini karşılamak suretiyle askerlik 

hizmetinde de kullanılabileceği bir düzen meydana getirmiştir. Her  

asilzadenin kendini tanıtan bir sancak veya sembolü bulunmaktaydı. Kral 

kendisinin güvenliği için binlerce askerden oluşan ve savaşta bizzat 

kendisinin yönettiği bir güç bulundurmaktaydı. Kralın savaşta yaklaşık beş bin 

kişilik bir gücü, isyan ve ayaklanma gibi ciddi durumlarda ise on binlere varan 

bir askeri mevcudu kullanma yetkisi bulunmaktaydı.  Yaya ordusu tarafından 

saldırı amacıyla taş ve bronz yapımı balta, hançer ve ok gibi çeşitli silahlar, 

savunma için ise bronz veya deriden yapılma miğfer ile kalkan   

kullanılmaktaydı. Yaya kuvvetler, kral veya emrinde olduğu asilzadenin 

sancağı altında kalabalık grup halinde savaşıyordu. Temel askerlik sistemi 

savaşan bu birlikleri organize etme ve onların ihtiyaçlarını karşılamak gibi 

ilkel bir esasa dayanıyordu.  

         Shang hanedanlığına son vererek yönetimi ele geçiren ve Çin tarihinde 

üçüncü hanedanlık olan  Zhou hanedanlığı (M.Ö. 1027-256) Çin tarihinde en 

uzun sure yaşayan hanedanlık ünvanını elde etmiştir. Yazının icadı ve 

demirin Çin medeniyetine kazandırılması gibi gelişmeler bu hanedanlık 
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dönemine rastlamaktadır. Zhou hanedanlığında kral aynı özellikle göçebe 

kavimlere karşı yürütülen mücadelelerde orduyu komuta görevini icra 

ediyordu. Ordu, “Batının Altı Ordusu” ve “Chengzhou’nun Sekiz Ordusu” 

olmak üzere  iki ana komutanlığa ayrılmıştı. 22  Bu hanedanlık döneminde 

sadece barbar kavimlere karşı mücadele verilmemiş, aynı zamanda Çin 

boyunca toprak kazanılmasına da önem verilmiştir. Zhao (周昭王) döneminde 

gücünün doruğuna ulaşan Zhou hanedanlığı, Çin’in bugünkü büyük 

platosunun merkezini ve müteakiben de Çin’in güneyini işgal etmiştir.  

 

Zhou hanedanığının gücü, asillerin daha fazla toprak isteği ve iç 

düşmanlar nedeniyle azalmış, hanedanlık küçük devletler halinde 

parçalanmaya başlamıştı. Her devletin soyluları ise hanedanlık yönetimin 

kendi ailelerine ait olduğunu iddia ediyorlardı. Hanedanlığın İlkbahar ve 

Sonbahar periyodu ile Savaşan Devletler dönemi sonrası egemenliği uzun 

sürmemiş, Qin Hanedanlığı tarafından mevcudiyetine son verilmiştir. M.Ö 

403 ile M.Ö 221 arasındaki Savaşan Devletler Dönemi, beylikler arasındaki 

mücadelelerin daha da yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Bu dönem, Çin’deki 

siyasi düzen çok değiştiği ve çok sayıdaki orta ve küçük ölçekli beyliklerin yok 

olduğu bir dönemdir. Yer elde etme mücadelesinin yoğun olarak yaşandığı 

bu dönemde Çin tarihindeki normal savaş anlayışı da farklılık göstermiştir.   

  

Özellikle beylikler arasındaki savaşlar daha yoğun, kararlı ve acımasız 

bir şekilde devam etmiştir. Diğer dönemlerin aksine Savaşan Beylikler 

                                                           
22

 http://www.ancientmilitary.com/ancient-chinese-military.htm 
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döneminde  ordular  yaya birlikleri, okçular ve atlı süvarilerin karma olduğu, 

aynı anda hareket edebilen bir ordu sistemi oluşturmuşlardır. Bronz yapımı 

araç ve gereçlerin yerini demirden yapılma silahların almasıyla orduda artık 

zırhlı dönem başlamıştır. 

 

Çinlilerin at biniciliğini Türk ve Moğol kavimlerinden öğrendikleri tahmin 

edilmektedir. At üzerinden silah atmanın öğrenilmesiyle atlı süvari birlikleri 

teşkil edilmiştir.23 Bununla beraber askerlerin giyiminde değişiklikler meydana 

gelmiş, evvelce kullanılan uzun etek biçimindeki elbiseler, ata binerken 

kullanılmaz olmuştur, bunun yerine kuzeyden pantolon ile kasket gelmiştir. İlk 

olarak atlı süvari birliği yine bu dönemde kurulmuş olup bu birliklerin 

savaşlarda gösterdiği taktik üstünlüğe rağmen, tekerlekli savaş arabaları 

savaş meydanlarındaki prestijini koruyarak savaşların vazgeçilmezi olmuştur.  

 

Ayrıca, atlı süvari birliğinin geliştirilmesi amacıyla göçebe kavimlerde 

yaşayan, okçuluk ve ata binme konusunda yetenekli göçebeler, geleneksel 

Çin kıyafetinden farklı giysilerle donatılarak ordu saflarında kullanılmışlardır. 

Savaşan Beylikler döneminde büyük çapta hatta sayıları yüz binleri bulan 

orduların teşkil edilmesi zamanla bu orduların teçhizat, giysi ve barınma gibi 

ihtiyaçlarına bağlı olarak lojistik sisteminin kurulmasını zorunlu kılmıştır.  

 

Muhtemelen Çin medeniyetinde okçuluk, göçebe kavimlerden 

öğrenilmiştir. Daha sonra bu savaş aletini kendilerine uygun hale getirerek 

                                                           
23

 Eberhard, Wolfram, Çin Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2007, sf: 52. 
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özellikle bu dönemde uzun menzile sahip bir düzenek icat edilmiştir. Özellikle 

ok, acemi askerlerin eğitimde faydalı olması ve kolayca üretilmesi nedeniyle 

bundan sonraki dönemlerde savaşların vazgeçilmezi olmuştur.  

 

Yaya birlikleri demirden yapılan farklı silahlarla teçhizatlandırılmıştır. 

Bunlardan en popüler olanı ucuna hançer24  monte edilen baltadır.  

 

  

Görsel-2: Han Hanedanlığına ait hançer çeşitleri. 

Bu baltanın uzunluğu genellikle 3-5 metre arasında değişen ve 

gerektiğinde ucuna mızrak takılarak da kullanılabilen keskin uçlu imha edici 

bir silah şeklindedir. Qin hanedanlığı döneminde bu baltalar daha da 

geliştirilerek ucunun daha da keskinleştirilmesiyle mızrak şeklini almıştır.  

 

Silah olarak ucuna keskin bir cisim monte edilen mızrak ile ikincil silah 

olarak kullanılan yine bronz bir hançer monte edilmiş balta kullanılmaktaydı. 

Çok şiddetli mücadelelerde bu şekilde donatılan askerler  geniş sayıda biraya 

getirilmek suretiyle kuvvetli bir saldırı veya savunma birlikleri 

                                                           
24

 http://www.hylae.com/en/weapon.asp 

https://www.pinterest.com/yaochristopher/chinese-weapon/
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oluşturulmaktaydı. Nehirler boyunca yürütülen mücadelelerde kontrolü 

sağlamak amacıyla büyük çapta donanmaların da bu dönemlerde teşkil 

edildiği görülmektedir.  

 

    Görsel-3: Yüzel Savaş Platformu  

 

Düşman topraklarına donanma eşliğinde saldırmak amacıyla su 

yüzeyinde durabilen yüzen mancınık atma kabiliyetine sahip kale gemiler25, 

askerler için iyi bir korunak olarak kullanıldığı gibi düşman topraklarında 

büyük üstünlük sağlamıştır. Yine batı medeniyetinde bile rastlanmayan ve 

dev bir hayvan şeklinde inşa edilen, düşman topraklarına ateş topu 

fırlatabilen savaş gemileri bunlardan biridir. Savaşan Devletler dönemi aynı 

zamanda askeri stratejide birçok gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir.26  

 

 Müteakip dönemlerde Çin tarih sayfasına çıkan Qin Hanedanlığı ile 

Savaşan Beylikler dönemi sona ermiş, bu hanedanlık karşısında yetersiz 

kalan irili ufaklı birçok küçük devlet de fazla mücadele edemeyerek bu 

hanedanlığın egemenliği altına girmişlerdir. Qin imparatoru Qin Shi Huang 

                                                           
25

 İlk savaş gemisi Han Hanedanlığı döneminde inşa edilmiştir.  

26
 Sun Zi’nın tarih boyunca savaş stratejilerinde rehber olan ve bugün dahi birçok alanda uygulanan Savaş Sanatı 

adlı eseri bu dönemde yazılmıştır. Bu dönemde yazılan diğer 5 askeri eser ile birlikte bu kaynaklar “Yedi Askeri 

Klasik” (Seven Military Classics.)olarak adlandırılmıştır.  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVr_Dx0ITNAhWESxoKHUeCCOUQjRwIBw&url=http://www.shaolin.com.au/Weapon-KF-History.html&psig=AFQjCNHdL2ipbn-UGuF3FpwGv-1p82hI6Q&ust=1464795032963271
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Di’nin merkezi otoriteyi sağlamak için önündeki tek engel olan Qi Beyliği, 

orduların basit bir hamlesi ile savaşa gerek kalmadan Qin topraklarına dâhil 

edilmiştir. Böylelikle Çin tarihinde ömrü kısa olmasına rağmen tarihe yön 

verecek ve bugünkü Çin medeniyetinin temelini teşkil eden Qin Hanedanlığı 

tarih sahnesine çıkmıştır. 
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2.BÖLÜM 

2. QIN HANEDANLIĞI ÖNCESİ SİYASİ DURUM 

2.1. Savaşan Beylikler Dönemi 

 

 

Harita-1: Savaşan Beylikler Dönemi 

         M.Ö 403-221 yılları arasındaki Savaşan Devletler Dönemi, beylikler 

arasındaki mücadelelerin daha da yoğunlaştığı bir zaman oldu. Aslında 

Savaşan Devletler Dönemi ile İlkbahar ve Sonbahar Dönemi arasında kesin 

bir ayrım yoktur. Ancak tarihçiler, Jin Beyliği'nin Zhao, Han ve Wei 

beyliklerine bölündüğü M.Ö 403 yılını, Savaşan Devletler Dönemi'nin 

başlangıcı, Qin hanedanının beylikleri yok ederek Çin'i bütünleştirdiği M.Ö 

221 yılını da bu dönemin bitimi olarak kabul ederler. Savaşan Beylikler 

Dönemi’nin politik coğrafyası Yedi Savaşan Beylikten oluşmaktaydı. Bunlar: 
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QIN BEYLİĞİ: Wei Nehri Vadisi ve Guanzhong etrafında merkezlenen Qin 

Beyliği, en uç batıdaki konumu ile daha içlerde yer alan diğer beyliklerden 

gelebilecek saldırılara karşı korunma konusunda coğrafi avantajlara sahipti. 

MÖ 221 - MÖ 206 yılları arasında Çin'i tek yönetim altında yöneten ilk 

hanedanlıktır. Qin Hanedanlığı adını bugün Gansu ve Shaanxi eyaletlerinin 

kalbinde bulunan Qin bölgesinden alır. Qin Hanedanlığı'nın gücü, Shang 

Yang (商 鞅 )27 'ın M.Ö 4. yüzyılda Savaşan Devletler dönemindeki kanunlarda 

yaptığı legalist reformlarla artmıştır. MÖ 3. yüzyılın ortalarında ve sonlarında, 

Qin Hanedanlığı güçsüz Zhou Hanedanlığı'ndan başlayıp kalan diğer altı 

savaşan devleti de fethetmiş ve tüm Çin üzerinde kontrol elde ederek 

yönetimi tek çatı altında toplamıştır. Qin Beyliği’nin kuzeydoğusundaki Shanxi 

platosunda Han, Wei ve Zhao Beylikleri bulunmaktaydı. 

HAN BEYLİĞİ: Sarı Nehir boyunca güneyde konumlanmış olup, Qin 

Beyliği’nin doğusundan gelebilecek saldırıları kontrol altında tutmaktaydı. 

WEI BEYLİĞİ: Diğer iki Jin Beyliği varislerinin ortasında yer almaktaydı. 

ZHAO BEYLİĞİ: Diğer iki Jin Beyliği varislerinin en kuzeyinde yer 

almaktaydı. 

QI BEYLİĞİ: Çin’in doğusunda Shandong Yarımadası’nda yer almaktaydı. 

CHU BEYLİĞİ: Çin’in güneyinde yer almaktaydı.  

                                                           
27

 Savaşan Devlet Döneminde Qin devletinde önemli bir devlet adamıdır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%96_221
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%96_206
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sava%C5%9Fan_Devletler_%C3%87a%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Legalizm_(%C3%87in_felsefesi)
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yedi_Sava%C5%9Fan_Devlet&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yedi_Sava%C5%9Fan_Devlet&action=edit&redlink=1
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YAN BEYLİĞİ: Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Yan Beyliği, bugün Beijing’in 

bulunduğu yerde merkezliydi. 

         Döneme damgasını vuran yukarıdaki başlıca beyliklerin dışında; daha 

sonradan Chu Beyliği tarafından fethedilen Yue Beyliği, Qin Beyliği 

tarafından fethedilen Sichuan Beyliği ve Zhao Beyliği tarafından fethedilen 

Zhongshan Beyliği gibi ufak çaplı beylikler, kısa süre de olsa, Savaşan 

Beylikler Dönemi’nde var olmayı başarmıştır. 

           Çin’in çok beylikli kültürel yapısı, İlkbahar ve Sonbahar Dönemi’nde 

olduğu gibi Savaşan Beylikler Dönemi’nde de devam etmiştir. Ayrıca; 

İlkbahar ve Sonbahar Dönemi’ndeki başlıca beylikler, Savaşan Beylikler 

Dönemi’nde de anahtar rollerini sürdürmeye devam ettiler. Döneme adını 

veren “Savaş”, yine döneme özgü olmaya devam etti ve şaşırtıcı boyutta 

silahlı çatışmalara ve değişen ittifaklara sahne oldu. Her ne var ki, Savaşan 

Beylikler Dönemi; aynı zamanda, muazzam ölçüde sosyal ve politik 

değişiklikler dönemi oldu. Bu değişikliklerden belki de en önemlisi askeri 

stratejide yapılan değişikliklerdi.  

2.2. “İlkbahar ve Sonbahar Dönemi” ile “Savaşan Beylikler 

Dönemi” Arasında Değişen Savaş Stratejileri  

           İlkbahar ve Sonbahar Dönemi’ndeki savaşlar, asilzadeler tarafından 

kullanılan iki tekerlekli at arabaları ile küçük gruplar halinde yapılmaktaydı. 
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                                   Görsel-4 : İlkbahar ve Sonbahar Dönemi’nde Yaygın Olarak Kullanılan  Temsili Savaş Arabası 

       Farklı savaş sahalarında bir taraftan dönemin savaş aracı olan iki 

tekerlekli at arabasını sürmek diğer taraftan da meydan okuyucu şekilde ok-

yay veya kılıç kullanma yeteneğine erişmek yıllar süren eğitim 

gerektirmekteydi ve bu şekilde, ordulara liderlik eden kalifiye savaşçı, 

oldukça sınırlı sayıdaydı. 

       Her bir savaş arabasına, kurallara göre yetmiş iki kişiden oluşan; 

ancak pratikte on kişi ile sınırlı kalabilen bir grup piyade eri eşlik etmekteydi. 

Böylece, toplamda bin adet savaş arabasının olduğu büyük bir savaş 

alanında ayrıca on binlerce piyade eri asker bulunmaktaydı. Nüfusu birkaç 

milyonu bulan beyliklerde ise; askeri güç, yöneticiler tarafından kolaylıkla 

arttırılabiliyordu. 
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   Görsel-5 : İlkbahar ve Sonbahar Dönemi’nde Temsili Savaş Meydanı. 

      İlkbahar ve Sonbahar Dönemi’ne tekabül eden M.Ö. 506 – M.Ö. 476 

yılları arasında Wu ve Yue Beylikleri’ne ait ordular; dönemin yöntemlerinden 

farklı olarak, at arabası kullanmaksızın farklı bir savaş stratejisi izleyerek son 

derece başarılı oldu; çünkü güney vilayetlerin her yerde nehirler ile bölünmüş 

tek düze olmayan arazisi, at arabalı savaş alanını elverişsiz kılmaktaydı. 

Böylece, Wu ve Yue Beylikleri savaş arabalı savaşçı asilzadeler kullanmak 

yerine piyade erlerinin sayısını muazzam ölçüde arttırmayı seçti. Piyade 

erlerinden oluşan ordular, hareket özgürlüğü ve manevra kabiliyeti 

kazandılar. Ayrıca, atlı savaş arabaları üzerinde savaşan asilzadelerin yerini 

ise, sadece at üzerinde savaşan asilzadeler aldı.  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQmaWXlIzKAhWCWxQKHTAqA64QjRwIBw&url=http://historum.com/asian-history/65491-why-didn-t-ancient-chinese-use-plate-armor-like-greeks-romans-europeans-20.html&psig=AFQjCNEVVkCEfU5NkyRYKGHBrHBogqRw8Q&ust=1451859120325377
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           Görsel-6: At üzerinde savaşan temsili okçu sınıfı askerler. 

      Kuzeyde yer alan beylikler, Wu ve Yue Beylikleri’nin egemenliğinden 

dersler çıkardı. Wu ve Yue Beyliklerinin M.Ö. 506 ve M.Ö. 476 yıllarında bu 

denli etkili olmalarının tek nedeni hareket özgürlüğünü ve manevra 

kabiliyetini kısıtlayan atlı savaş arabaları kullanmamış olmalarıydı. Böylelikle, 

gittikçe savaş arabaları savaşlarda kullanılmamaya başlandı ve asilzade 

yöneticiler, seçkin savaşçı yetiştirmek yerine köylülerden oluşan muazzam 

sayıdaki piyade erlerini toplamaya başladı. 

      Savaşan Beylikler Dönemi’nde ziraî teknolojideki atılımlar ile birlikte, 

toplam Çin nüfusu hızlıca arttı. Nüfus patlaması, geniş çaplı orduları 

oluşturacak esas kaynağı, yani potansiyel piyade erlerini de beraberinde 

getirdi. Ne var ki; geleneksel devlet yapısına göre bu kadar fazla sayıdaki 

piyade erinin yetiştirilmesi mümkün değildi. Beyliğin sürdürülebilirliği 

açısından hayati önem taşıyan askeri amaçlara ulaşabilmek adına asilzade 

yöneticiler ve yol göstericiler, devletin yapılanmasında birtakım değişikliklere 

gitti. Bu değişikliler şunlardır: 
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1. Köylü ve yönetici arasında değişen ilişki 

2. Asilzade sınıfının dezavantajına olsa bile merkezden kontrolü 

güçlendirecek şekilde siyasi yönetimde yenilenmeler 

3. Geniş çaplı orduları ve gelişen merkezi yapılanmayı yönetirken 

ihtiyaç duyulan uzmanlık ve bilgi birikimi nedeniyle sosyal hareketlilikte 

keskin artış 

        En belirgin seviyede değişikliğe uğrayan unsur ise yöneticiler ve 

köylüler arasındaki ilişki oldu. Değişen askeri yapılanma nedeniyle köylüler, 

yöneticilerin gözünde artık çok daha değerliydi. Köylüler, asillerin sadece 

gelir kaynağını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda canlı savaş makineleri 

olma misyonunu üstlenmişti.  

 

        Böylece, vergilendirme sistemi de değişti. Köylülerin efendilerine 

ödedikleri vergi, arazi işçiliği şeklinde olmaktan çıktı ve para veya mahsül ile 

ödeme, asillerin malikânesini geçindiren kaynaklar veya ordu yetiştirmek 

veya bulundurmak için gereken fonlar şeklini aldı. Savaşan Beylikler 

Dönemi’nin bazı beyliklerinde; köylüler, araziyi satın almak veya satmak için 

lisans sahibi oldu, yani modern anlamda mülk sahipliği ilk defa ortaya çıkmış 

oldu. 

        Asilzade ve halk arasındaki değişen ilişki, yönetim tarzının da yeniden 

yapılanmasına neden oldu. Söz konusu değişimin derecesi beylikten beyliğe 

farklılık arz etmektedir. Örneğin; büyük beylikler arasından Chu Beyliği, bu 

değişikliklerden en az etkileneni olurken; Qin Beyliği tartışmasız en fazla 

etkileneni ve dönüşüme uğrayanı olmuştur. Değişikliklerin tabiatı da beylikten 
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beyliğe farklıdır; ancak söz konusu askeri ve idari değişiklikler döneme öyle 

ya da böyle damgasını vuran genel bir akım yaratmıştır.  

       Beylikler; eskiden olduğu gibi babadan oğula geçen asilzade klanlar 

tarafından değil, doğrudan merkezi yönetimdeki yönetici ve danışmanları 

tarafından idare edilmekteydi. Böylece; yerel asilzade klanlar da siyasi ve 

idari güçlerini yitirdi. Yöneticilerin artan hükümranlıkları, beyliğin her an 

savaşa hazır olmasını ve diplomatik istikrarı pekiştirdi. 

       Son olarak; Savaşan Beylikler Dönemi’nin askeri ve politik merkezi 

yönetim şekli, entelektüel yeteneğe haiz yönetici kişilere olan talebi arttırdı. 

İlkbahar ve Sonbahar Dönemi’nde en çok takdir gören yetenek; asilzade 

soyundan gelip, bir dizi eğitimden sonra atlı savaş arabası kullanmak iken; 

Savaşan Beylikler Dönemi’nde zeki ve orijinal savaş stratejileri oluşturmak 

ve/veya merkezi yönetimin iktisadi ve diplomatik politikasında kendini 

göstermek şeklini aldı. Soyluluk, giderek önemini ve tekelliğini yitirdi. Kitap 

okuyarak veya öğretmenler aracılığıyla öğrenmek ve bilgili olmak, doğuştan 

soylu olarak yetiştirilmekten daha fazla değer görmeye başladı. İşte tam da 

bu nedenlerle; Savaşan Beylikler Dönemi, geniş çaplı sosyal hareketliliğe ve 

değişime sahne oldu. Artık gücü elinde tutanlar, asilzade soyundan gelmeyen 

bilge ve bilginlerdi.28 

 

                                                           
28 

Ziraî teknoloji ve ticaretteki gelişmeler beraberinde sosyal yapıdaki değişiklikler, Savaşan Beylikler Dönemi’ni, Çin 

tarihinin en kanlı ve dinamik dönemi kılmaktadır. 
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2.3. Savaşan Beylikler Döneminin Kilometre Taşları: 

            2.3.1. Sosyal Hareketlilik (M.Ö. 453-380): 

                 Zhou Hanedanlığı’nın geleneksel yönetimi, Jin Beyliği’nin M.Ö. 

453’te üç (Han, Wei ve Zhao) beyliğe bölünmesi ile ortadan kayboldu. 

Böylece eski asilzade sınıfın imtiyazları da bir bir silinmeye yüz tuttu. Tam bu 

sıralarda; asil kanı taşıyanlar ile sıradan halk arasındaki sınır şeffaflaşmaya 

başladı. Zhou Hanedanlığı’nın en güçlü olduğu dönemlerde; soyluluk etiketini 

taşıyan eğitimli savaşçılar için kullanılan “shi” ( 始 ) tabiri, giderek soyluluktan 

ziyade eğitim almış olmaya atfedilir hale geldi. Böylece; “shi” olmak, 

doğuştan sahip olunan asilzade kimliği olmak yerine, bu tanımlamaya 

eğitimle erişmeyi gerektiren bir hedef haline dönüştü.29  

       Bu görüş değişikliğinin arkasındaki en ünlü kuramcı; M.Ö. 551 – M.Ö. 

479 yılları arasında yaşamış olan ve Savaşan Beylikler Dönemi’nin yeni 

başladığı sırada hayata veda eden Konfüçyüs’tü. Vefatına rağmen yaşamı ve 

fikirleri Savaşan Beylikler Dönemi’ne ışık tutmuştu.  

Konfüçyüs, kendi yaşadığı dönemde hüküm süren Zhou 

Hanedanlığı’nın (M.Ö. 1046-256) ve bir önceki dönemde hüküm süren Shang 

Hanedanlığı’nın (M.Ö. 1600-1046) kan bağına dayalı yönetim geleneklerine 

radikal biçimde aykırı olan bir önceki dönemde hüküm süren Xia 

Hanedanlığı’nın (M.Ö. 2070-1600) tahtı; asil kandan gelen soya göre değil 

                                                           
29

 Keay, John, Çin Tarihi, İnkılâp Kitapevi, İstanbul, 2011, sf: 52. 
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de, yetenek ve fazilet ile kendini kanıtlamaya dayalı olarak devretmesine30 

dikkat çekti. Böylelikle; kişinin doğuştan değil de, eğitimli ve yüksek erdem 

sahibi olmasıyla asilzade olduğu fikri, Savaşan Beylikler Dönemi’ne 

damgasını vuracaktı. 

2.3.2.  Qin Beyliği’ndeki Reformlar (M.Ö. 360-338) 

          Tarih kitaplarında Antik Çin siyasi tarihinin dönüm noktası olarak 

Savaşan Beylikler Dönemi’nde Qin Beyliği’nde bakanlık yapan Shang 

Yang’ın reformları gösterilir. Tarihçiler Shang Yang’ın başarılarını abartsalar 

da, gerçek bundan daha da muhteşemdi. Shang Yang, Savaşan Beylikler 

Dönemi’nin kaotik ortamını bire bir yansıtan siyasi bir düşünürdü ve Shang 

Yang olmasaydı bile; dönemin kaos ortamı, bir başka Shang Yang’ı mutlaka 

gün yüzüne çıkarırdı.  

     Shang Yang, merkezi mahkeme memurları ve doğuştan gelen 

soyluluğa bakılmaksızın yeteneğine göre atanan yerel memurlar tarafından 

yönetilen hükümete sahip merkezi bir beyliği teşkilatlandırmak için bu yönde 

önceden ortaya çıkan meyilleri gün yüzüne çıkardı ve pekiştirdi. Böylece,                          

Qin Beyliği’nde yasama ve yürütme sosyal kontrolün bir aracı oldu. 

        Her ne kadar Konfüçyüs’ün takipçileri tarafından siyasi ahlaksızlığın 

somut örneği olarak gösterilmiş olsa bile; Shang Yang da, aslında en az 

                                                           
30

 Meritokrasi yönetim gücü, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne, yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir. Bu 

yönetim şeklinde idare gücü, üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılmaktadır, kayırma yoktur. 

Özellikle kamu yönetiminde daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçilmesi ve yine hizmet içindeki ilerleme ve 

yükselmelerinin bilgi başarı yetenek kıstaslarına göre yapılmasını amaçlar. Osmanlı Devleti'ndeki Devşirme sistemi 

buna örnek gösterilebilir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%B6netim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kamu_y%C3%B6netimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_Devleti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dev%C5%9Firme
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Konfüçyüs kadar kanuni yetkileri desteklemekteydi. Shang Yang, Qin 

Beyliği’nde yönetimde olduğu 20 yılda; merkezi yönetim, yeni vergilendirme 

sistemleri, hükümet tarafından yönetilen ekonomi, o dönem için büyük bir 

girişim sayılan ağırlık ve ölçü birimlerinin standardizasyonu, giderek büyüyen 

ordunun silahlandırılması ve bilhassa tarihçilerin vurguladığı acımasız bir dizi 

kanunun yürürlüğe konması ve uygulanması ile Qin Beyliği’ni tümüyle yeni bir 

beylik haline getirdi. Bu bağlamda; “kanunlara aşırı riayet eden - legalist”31 bir 

devlet adamı olarak Legalizm’in kurucusu oldu.  

        Zhou Hanedanlığı esnasında asilzadelerin güçlü olduğu Aristokratik 

yönetim anlayışında Oligarşi’nin izlerini görmek mümkün iken, Qin Shi Huang 

tarafından kurulan Qin Hanedanlığı’nda diktatörlük ve despotizmin hakim 

olduğu Otoriter (Baskıcı) Yönetim anlayışını görmek mümkündür.  

Shang Yang, merkezi yönetimi sağlamak için Qin Beyliği topraklarını 

küçük idari birimlere böldü. Söz konusu birimlerin idaresi, yerel güç sahibi 

soylulara değil, mahkemelerce yeteneklerine değer verilen ve eylemlerinde 

en üst yöneticiye karşı sorumlu tutulan yöneticilere verildi. Güçlü klanları 

değil sadece kendilerini temsil eden yöneticiler; gerektiğinde görevden 

kolaylıkla alınabiliyordu ve makamlarında herhangi bir miras yoluyla geçen 

unsur söz konusu değildi. Bu yöneticilerin politik bağlılığı, kendisini 

atayanlara yönelikti ve bu şekilde Shang Yang, Çin’de beylik genelinde etkili 

olan ilk gerçek bürokrasinin temellerini atmış oldu. 

                                                           
31

 Aslında legalism diye çevrilmiş olsa da, söz konusu yönetim tarzı o dönemde “Fa-Jia” olarak nitelendirilmekteydi. 

Fa-Jia; “metod” veya “standart” anlamına gelen “Fa” ve “düşünce okulu” anlamına gelen “Jia” kelimelerinden 

oluşmakta, bu bağlamda; beylik, ordu ve ziraat yüceltilirken; bilim, ticaret ve sanat kötülenmekteydi. İnsan doğasını 

kontrol altında tutmak için net ve katı kuralların gerekli olduğu düşünülüyordu. 
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        2.3.3.  Yatay ve Dikey İttifaklar (M.Ö. 320-256) 

       Savaşan Beylikler Dönemi’nde büyük güçler arasındaki güç 

arayışını yumuşatan tüm etkenler ortadan kayboldu. Qin, Chu ve Qi 

Beylikleri; beylik toprağı, nüfuz ve askeri güç bakımından diğer beylikleri 

gölgede bıraktı. Bu üç beyliğin yöneticileri Kral ünvanını aldı ve Zhou 

Hanedanlığı kralının tacını devralmak üzere nihai çatışmanın başladığı çok 

açıktı. Shang Hanedanlığı’nı fetheden Zhou Hanedanlığı kurucularının 

aksine, Savaşan Beylikler Dönemi’ndeki savaşlar (M.Ö. 480-221), haddi 

hesabı olmayan kan dökmek pahasına da olsa 259 yıla yayılmaya 

mahkûmdu.  

 

Savaş Tarihi Savaşın Galibi Beylik(ler) Savaşta Yenilen Beylik 

M.Ö. 354-353 Zhao, Qi Wei 

M.Ö. 341-340 Qi, Qin, Zhao Wei 

M.Ö. 318 Qin Wei, Zhao, Hann, Chu, Yan 

M.Ö. 312 Qin, Wei, Han Chu, Qi 

M.Ö. 301 Qi, Wei, Han Chu 

M.Ö. 298-296 Qi, Wei, Han Qin 

M.Ö. 288 (1) Zhao, Qi Chu, Wei, Han Qin 

M.Ö. 288 (2) Zhao, Qi, Chu, Wei, Han Qin 

M.Ö. 285 Qin, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei Qi 

M.Ö. 262 Qin Zhao 

Tablo-2: Savaşan Beylikler Dönemi’nde Başlıca Savaşlar 
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          Savaşan Beylikler Dönemi’nin başlangıç aşaması, Qin, Chu ve Qi 

Beylikleri arasındaki siyasi çekişmeye sahne oldu. Diğer beyliklerin askeri 

güçlerini birleştirip güçlü ittifaklar kuramamaları ve Qin Beyliği’nin galibiyetinin 

aşikar olması nedeniyle; diğer beyliklerin yöneticileri ve bakanları 

egemenlikleri süresince gelmiş geçmiş en azimli ittifakları kurmaya 

başladılar. Beylikler arasında “Kuzey-Güney Koalisyonu”nu kurarak;                  

Qin Beyliği birliklerinin doğuya doğru ilerleyişini bloke etmeyi amaçlayan bu 

ittifaklar, “Dikey İttifaklar” olarak da nitelendirilmektedir. 

        Qin Beyliği’nin coğrafi konumu nedeniyle yüzyıllarca sahip olduğu askeri 

avantaj, politik gücünün de temel taşlarından biridir. Qin Beyliği; sadece, 

doğu ve güneydoğudaki beyliklerin saldırılarından izole konumdaki uzak 

batıda yer almakla kalmayıp, aynı zamanda da; bulunduğu toprakların, birkaç 

stratejik dağ geçidi ile kolaylıkla korunabilen dağ havzasında yer alması 

nedeniyle de avantaj sahibiydi. Qin Beyliği’nin kontrolünde olan bu dağ 

geçitleri sayesinde; Qin Beyliği birlikleri, doğu ve güney yönünde rahatlıkla 

hareket edebilir iken, bir düşman ordusunun Qin Beyliği tarafından çok sıkı 

korunan bu geçit kapılarını geçebilmesi inanılmaz bir güç gerektirmekteydi.  

       Öte yandan; Qin Beyliği’ne askeri avantaj sunan coğrafi konumu, 

siyasi açıdan genişlemesine engel oluyordu. Qin Beyliği, Çin’in cazibe 

merkezinden uzaktaydı. Üstelik diğer beylikler tarafından oluşturulan kuzey 

güney koalisyonu (dikey ittifak) da Qin Beyliği’nin doğuya doğru 

genişlemesine yönelik ittifak halindeki diğer beylikler tarafından geliştirilen 

karşı-strateji konumundaydı.  
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        Ne var ki; Qin Beyliği’nin Dikey İttifak kuran beyliklere karşı farklı 

planları vardı. En güçlü askeri kuvvetlere sahip olan Qin Beyliği, yakın 

komşularını kendine itaat etmeye zorlayabilmekte ve bu itaat için bazen de 

askeri gücünden ziyade, geleceği öngöremeyen komşu beylik yöneticileri ile 

kısa süreli işbirliğine girebilmek için geniş topraklarını onlara 

pazarlayabiliyordu. Bu sayede, yöneticiler; komşu beyliklere, kendileri ile 

doğu-batı koalisyonu (Yatay İttifak) kurmaları için baskıda bulunuyorlardı.  

                  2.3.4. Qin Beyliği’nin Zaferi (M.Ö. 221-206) 

                  Qin Shi Huang tarafından M.Ö. 221’de kurulan Çin’in ilk 

imparatorluğu; Savaşan Beyliklere karşı kazanılan galibiyetin getirdiği ani 

siyasi yapılanmadan ziyade; Savaşan Beylikler Dönemi’nin politik, ekonomik, 

askeri ve sosyal açıdan vardığı en yüksek noktanın bir eseriydi. 

2.3.5.  İlk İmparator ve Kişiliği  

Qin’in galibiyetinden önce İlk İmparatorun karakterine ilişkin kayda 

değer bilgi bulmak son derece güçtür, Qin politikasındaki rolü belirsizdir ve 

kişisel eylemlerine dair çok az bilgi mevcuttur. Ne var ki; bu belirsizlik, Qin’in 

galibiyetini takip eden yıllarda bütünüyle değişecek, asıl adıyla Ying Zheng, 

Çin topraklarının o zamana kadar dünyaya gelmiş en güçlü adamı olarak ilk 

imparatoru olacak, daha önceden öngörülemeyecek ölçekte bir devrimi 

yönetecektir.  
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       Qin’in galibiyetini takip eden yıllarda İlk İmparator hakkında 

öğrendiklerimiz  onun, kibirli, ölümden korkan, devlet yönetiminde sert yasa 

ve baskı rejimi kurduğu ve hata yapanlara karşı acımasız olduğudur. 

“Qin’in İlk Yüce İmparatoru” yani “Qin Shih Huang-Di”. Tarihi kayıtlarda 

Qin Shi Huang Di’nin doğduğunda ailesi tarafından verilen ad Ying Zheng, 

Zhao Beyliği’nde kaldığı sürece kullandığı ad Zhao Zheng (赵政 ), beylik 

tahtına geçtiğinde aldığı ad Qin Wang Zheng (秦王政), beylikleri birleştirip tek 

merkezli Qin Hanedanlığı’nı kurduğunda ise imparatorluk ismi Qin Shi Huang 

Di (秦始皇帝 ) olarak geçmektedir. Bütün kaynaklarda bu bir isim olarak 

geçmesine rağmen aslında kendisine verdiği bir unvandır, açıklayacak 

olursak; “Qin” Beyliğin adı, “Shi” ilk, “Huang Di” ise hükümdar demektir, yani 

bu unvan “Qin Beyliği’nin İlk Hükümdarı” anlamına gelmektedir.32 

İmparatorluk genelinde bir dizi tura çıkmaya başlayarak, kadim 

dönemdeki kültürel kahramanların çokça saygı duyulan geleneklerini yeniden 

canlandıracağının sinyalini vermişti. Bir yöneticinin kendi topraklarında 

gerçekten uzak diyarlara cesaret edip yola koyulması, İlk İmparator için 

formalite icabı yapılması gereken bir görev değildi. İmparatorluğun 

kurulmasından bir sene sonra kendi topraklarını baştan sona seyahat ederek,  

hanedanlık kurucusu olarak görevini ne kadar ciddiye aldığını göstermek 

istemiştir.  

                                                           
32

 Görez, Feyza, 2011, Beyliklerden İmparatorluğa Giden Süreç ve İlk İmparator Qin Shi Huang Di, Yüksek Lisans 

Tezi, DTCF, Ankara. 
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Kendi  baskıcı yönetimini halka kabul ettirmek için M.Ö. 213 yılında tıp, 

kehanet, tarım kitapları dışındaki tüm kitapları yakması,33 imparatorun siyasi 

birliği sağlamak ve kendine has yeni bir medeniyet inşa etme arzusunun en 

açık örneklerinden biridir. 

İmparator, dini ritüellere riayet edişinin de ötesinde, ölümsüzlük 

saplantısına sahipti. Batıl inanç ve gayeleri peşinde büyücülere hükümet 

fonlarından müsrifçe harcamalar yaptı. İlk İmparator, Shandong kıyısında yer 

alan Langye bölgesine hayranlık beslemekteydi; çünkü buradaki “sanat 

adamları” veya “fangshi” olarak bilinen hekimler, büyülü yöntemler 

kullanmaktaydı. Nitekim; Savaşan Beylikler Dönemi’nin son yüzyılı boyunca; 

Qi Beyliği, Konfüçyüs takipçilerinin sıkı rakibi olan “Fangshi”lerin 34
 yurdu 

olarak ün kazanmıştı. Ancak ölümsüzlük arayışı, saraydaki bazı devlet 

adamlarının ve büyücülerin kendisine karşı biraz da korkuya dayanarak 

aldattıkları düşüncesi oluşmuş, bunun sonucunda birçok kişiyi öldürtmüş, 

kendisi de ölümün pençesinden kurtulamamıştır. 

      Öte yandan; İlk İmparator Qin Shi Huang, sonsuz hayatın sırrını bulma 

konusunda başarısız olsa ve dünyadaki yaşamı sona erse bile; hâlâ, paralel 

bir dünyada hüküm sürmeye devam edeceğini düşünüyordu. Bu nedenle; 

mezar kompleksinin iç ve dış duvarları içersinde, hayattayken sahip olduğu 

görkem ve heybet ile eşdeğer ölçüde bir yeraltı sarayı yaptırdı.  

                                                           
33

 Türker, Nurcan, 2013, Han Hanedanlığı Döneminde Hunlarla Yürütülen He Qin Politikası,Doktora Tezi, DTCF, 

Ankara  
34 Fangshi sanatının en iyi bilinen yönü, ölümsüzlük kültüdür. Fangshi hekimleri, sıradan insanlara ölümsüzlük 

bahşedebileceğine inanılan nadir formüller ve gizli bitkisel / mineral iksirler alanında uzmanlaşmıştı.  
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        Arkeologlar; İlk İmparator’un ölümü sonrasında yaşayacağına inandığı 

yeraltı sarayında, o dönemde içinde bulunulan görkemli hayata dair birçok 

eserler bulmuştur. 
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3.BÖLÜM 

3. QİN HANEDANLIĞI ORDU VE DEVLET YAPILANMASI 

3.1. Qin Hanedanlığının Genel Yapısı 

  3.1.1. Devlet  Yapısı. 

                Savaşan Devletler döneminde hüküm süren birçok irili ufaklı 

beyliklerin birbirleriyle mücadelesi sonucunda birçoğu tarih sahnesinden 

silinmiş olmasına rağmen sadece  yedi büyük beylik varlığını sürdürmüştür. 

Bu dönemde  Çin’in kuzeybatısındaki, askeri ve tarımsal reformlar ile bir 

adım önde olan Qin Beyliği M.Ö 247 yılında 13 yaşındaki Ying Zheng’in tahta 

geçmesiyle bir anlamda Çin’in tarihteki uzun yolculuğu başlamış oldu. 22 

yaşında tamamen yönetimi ele geçiren Ying Zheng, diğer altı beyliği işgal 

ederek beylikler arasındaki savaşlarda parçalanmış olan Çin’i birleştirme 

stratejisini başlatmış oldu.35  

   Böylelikle Çin tarihinde bölünmeye son verilmiş ve ilk defa Çin 

tarihinde ömrü kısa da olsa kendisinden sonra gelecek hanedanlık 

yönetimlerine ilham kaynağı olacak birleşik, merkeziyetçi ve sert yasalarla  

yönetilen, esasını Han milliyetinin oluşturduğu çok milliyetli, güçlü ve büyük 

bir feodal  Qin hanedanlığı kurulmuş, Ying Zheng da Çin tarihindeki ilk 

imparator olmuştur.   Yönetim alanında ülke topraklarının hanedanlık 

                                                           
35

 Ying Zheng, bütün beyliklerdeki yetenekli insanları bir araya getirdi. Örneğin; Han Beyliği’nden gelen casus 

Zheng Guo’ya görev vererek “Zheng Guo Kanalı”nı açtırdı. Bu kanal sayesinde Qin beyliğindeki 40 bin hektardan 

fazla tuzlu ve alkalik toprak, verimli tarlalara dönüştü. Bu çalışma, Qin beyliğinin Çin’i birleştirmesinin maddi 

koşulunu hazırladı. 
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mensupları tarafından paylaşılması sistemi olarak bilinen Fenfeng sistemini 

kaldırmış, yerine İl ve İlçe sistemini Jun Xian36 getirmiştir.  

   Yerel yönetim olarak ülke 36 ile ayrıldı ve her ilin altında ilçeler, 

ilçelerin altında ise kasabalar kurularak bizzat imparator tarafından belirli 

maaşla yöneticiler atandırıldı. Yöneticilerin çoğunluğu ise savaşlarda 

kahramanlıkları ile temayüz etmiş asker kişilerden oluşuyordu. Böylelikle 

babadan oğula geçen eski yönetim sistemi tamamen kaldırıldı. Qin 

Hanedanlığı döneminde başlatılan bu hiyerarşik yönetim sistemi ile 

merkezden yönetilen ve siyasi birliğin sağlandığı bir feodal sistem 

kurulmuştur. Bu sistem Çin yönetim anlayışında yüzyıllar boyunca hüküm 

sürecek yeni bir yönetim anlayışının da temeli olmuş, böylelikle  Çin tarihinde 

de yepyeni bir sayfa açılmıştır. 

      Bu dönemde yapılan önemli bir diğer gelişme ise beyliklerin 

kendilerine ait kullandıkları farklı yazıların tek bir kaligrafi yazısı olarak 

formüle edilmesi ve yine farklılık arz eden ölçü birimlerinin değiştirilmesidir. 

Böylelikle tek bir Çin kültürünün yaygınlaşması sağlanmış ve insanlar 

arasındaki ilişkilerdeki büyük bir engel kaldırılmış, Çin tarihinin oluşumu ve 

kültürünün devam ettirilmesi için büyük önem taşıyan Çince yazısı belirli 

kurallara bağlanmıştı.37  Ölçü birimlerinin değişmesiyle de ekonomik anlamda 

                                                           
36

 http://www.encyclopedia.com/topic/Quin_Shi_Huang-Di.aspx 

37
 Qin Hanedanlığında kullanılan  “Xiao Zhuan Yazısı”, ulusal yazı olmuştur. 
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hızlı bir ivme kazandırılmıştı. Aslında bütün bu gelişmeler ile merkeziyetçi 

yönetim sistemi büyük ölçüde güçlenmiştir.38 

Merkezi yönetimde imparator en üst yöneticidir. Ülke yönetiminde 

imparatora yardım eden hiyerarşik olarak 3 Gong, 9 Qing olarak adlandırılan 

yöneticiler mevcuttur.( 三公九難 yöneticilere verilen sıfattır) 

Bunlar;  (1) Cheng Xiang, diğer adıyla başbakan merkezi yönetimde 

imparatordan sonra en yüksek resmi sıfatlı yöneticidir. (2) Tai Wei, en yüksek 

rütbeli asker olup birliklerin sevk ve idaresi yetkisi dışında imparatora sadece 

askeri konularda danışmanlık yapma yetkisi bulunmaktadır. Son olarak (3) 

Yu Shi Dai Fu, başbakana yönetim alanında yardım eden başdanışman 

olarak sıralanmıştır. Bu her üç Gong’un emrinde 9 Qing yer almakta olup 

bunların esas görevi ise saray, imparator ve ailesinin güvenliğidir. 

    Ülke genelinde olası bir entrikayı önlemek için sivillere ait tüm silahlar 

toplatılarak eritilmiş, (elde edilen madenden her biri 120 ton ağırlığında 

heykeller yapılarak sarayın girişine konmuştur.), yenilgiye uğrayan 

beyliklerdeki nüfuz sahibi güçlü ve zengin ailelerden oluşan yaklaşık 120 bin 

civarında bir topluluğu bulundukları topraklardaki etkilerini yok etmek 

amacıyla Xian Yang, Nan Yang ve güneybatıdaki Ba Shu gibi illere göçe 

zorlamak suretiyle onları orada kontrol altında tutmuştur.  

                                                           
38

 http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-siyasi-gorunumu.tr.mfa 

 

http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-siyasi-gorunumu.tr.mfa
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Yönetime karşı yapılacak her türlü eylemi engellemek için sert 

maddelerden oluşan ceza kanununu yürürlüğü koyan imparator, kuralları 

sadece kendisine karşı gelenlere değil aynı zamanda görevinde başarısız 

olan yöneticilere karşı da uygulamıştır. 

     M.Ö. 213 yılında imparator Qin Huang Di’nin Qin Hanedanlığı Tarihi 

dışındaki diğer bütün beyliklerin tarihlerine ait eserler ile Konfüçyüs düşünce 

sistemine ait kitapları yaktırması ve bu eserleri bulunduran veya okutan 

aydınları öldürtmesi ise kültürel ve felsefi alanda yönetimin güçlenmesi 

açısından yapılan önemli icraatlar olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra 

bugün dünya mirasları listesinde yer alan Çin Seddi’nin yapımı ile Yer altı 

Heykel Ordusu’nun inşası da yine Qin Shi Huang’ın Çin medeniyetine ve 

kültürüne kazandırdığı kültür miraslarıdır. İmparatorun yapmış olduğu 

yenilikler ve reformlara tezin bundan sonraki kısmında detaylı olarak 

incelenecektir.   

 3.1.2  Ordu Yapılanması  

 Zhou hanedanlığında olduğu gibi, Qin Hanedanlığının yerleştiği 

topraklarda Çin’in batı kısmında, göçebe kavimlerin arasında askeri açıdan 

daima hazır ve güçlü bir şekilde hazır olmaya zorlayan bir coğrafyada yer 

almaktaydı. Zaten diğer devletler üzerinde hakimiyet kurarak tek devlet 

altında toplanmasına sebeplerden biri de üstün ve profesyonel bir ordu 

yapısına sahip olmasıdır.39  

                                                           
39 Denis Twitchett, Michael Loewe (1986). The Cambridge History of China., Vol. 1. The Ch'in and Han Empires, 

221 B.C.-A.D. 220. Cambridge: Cambridge University Press. 
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İmparatorun sıklıkla çıktığı uzun turlar yerel yöneticileri ve ordunun 

düzenini kontrol etmek için en çok başvurduğu yollardan biridir.  

 Qin ordusunun güçlü kılan diğer bir neden ise Çin’in batısında yer 

alan savaşçı göçebe kavimlerin sınırında yer almasıdır. Bu kavimlerle 

devamlı bir savaş halinde olması Qin ordusunun savaş stratejisi konusunda 

tecrübe kazanmasını sağlamış, bu özellikleri merkezi yönetimin kurulmasında 

büyük rol oynamıştır. M.Ö. 293 yılında Qin ordusu Wei beyliği ile yaptığı 

savaşta yaklaşık 240 bin kişiden oluşan orduyu kazanarak Wei beyliğine son 

vermiştir. M.Ö. 278 yılında Chu beyliğinin başkenti Ying ( 郢 ) şehrini 

yağmalayarak Chu beyliğine son vermiştir. M.Ö. 260 yılında Qin ordusu, 

yaklaşık 450 bin kişiden oluşan orduyu Changping savaşında yok ederek 

Zhao hanedanlığının askeri gücünü tamamen ele geçirmiştir. M.Ö. 356-230 

yılları arasında Qin hanedanlığı ordusunun yaklaşık 1.6 milyon civarında 

diğer beyliklere ait askeri gücü yok etmek suretiyle kendisine meydan 

okuyabilecek bir güç bırakmamıştır. 

 M.Ö. 230 yılında, Qin shi huang Çin’i birleştirmek adına yaklaşık 1 

milyon civarında olduğu tahmin edilen çok geniş bir orduyu teşkil etmiştir.40  

 Diğer beyliklere göre Qin hanedanlığının diğer bir avantajı da devletin 

adeta bir sığınak gibi kolaylıkla savunulabilecek geçitleri olan yüksek dağların 

içerisinde yer almasıydı. 

                                                                                                                                                                     
 
40

  http://qinmilitary.wikispaces.com/famous+battles. 

http://qinmilitary.wikispaces.com/famous+battles
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 Kendi topraklarının avantajını kullanan hanedanlık kendi ordularını 

teşkil etmeye ve savunmaya esas arazi şartlarını oluşturmaya 

yoğunlaşmışlardır. Yüzyıllar boyunca inşası süreni Çin Seddi başlangıçta Çin 

sınırında çiftçileri işgalcilere karşı korumak ve göçebe unsurları engellemek 

amacıyla inşa edilmiş olup başlangıçta zayıf noktalarda veya en çok tehlike 

gelmesi muhtemel arazilere inşa edilmiştir. Daha sonra bu duvarlar yerel 

savunma güçlerinin büyük Çin Seddinin inşası için düzenli orduya girmesiyle 

çok büyük stratejik öneme sahip noktalar olmuştur. Duvarların içerisinde yer 

alan yollara basit  savunma sağlayabilecek bariyerlerin yapılması ve 

yüksekliği geniş bir gözetleme imkanı vermesi daha fazla önem 

kazandırmıştır. Savaşan devletler döneminde kullanılan  bu yöntemlerden 

bazıları Qin ordusunun ihtiyaçlarına ve mevcuduna göre diğer beylikler 

tarafından suistimalini engellemek için değiştirilerek uygulanmıştır. 

 Daha çok Qin hanedanlığı ordusunda ağırlıklı olmak üzere Savaşan 

Devletler döneminde de kullanılan askeri tertiplenme şu şekildedir. 

Wu 伍 – 5 kişiden oluşan ve birbiri ardına tertiplenen Takım düzeni. 

Dui 队 - 10 Wu seviyesinde, birbiri takip edecek şekilde toplam 50     kişiden 

oluşan tertiplenme 

Bo 伯 – 2  Dui seviyesinde,100 kişiden oluşan tertiplenme. 

Qu 曲 – 2 Bo seviyesinde ve 200 kişiden oluşan tertiplenme. 
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 Diktörtgen Tertiplenme (Rectangle Shape Formation: 矩形阵): İçerisinde 

birçok Qu (曲)hattından oluşan ve ortasında tüm birliği sevk ve idare edebilen 

komuta merkezinin olduğu kare veya dikdörtgen şeklindeki tertiplenmedir. Bu 

tertiplenmede merkezde az asker bulundurulur, güç dört tarafta toplandığı bir 

saldırı tertiplenmesidir.41 

(攻击性军阵、中间兵力少、四周兵力强、容易击破敌人) 

Dairesel Tertiplenme (Round Formation:圆阵): Bu tertiplenmede Qu ((曲) 

düzeni daire şeklinde tertip edilerek komuta merkezinin korunması için 

kullanılan güçlü bir savunma sağlayabilen bir tertiplenme şeklidir.  

（防护性军阵） 

                                                           
41 Savaşlarda en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan bu tertiplenme şeklinde; yan taraflarda güçlü bir Qu (曲) 

tertiplenmesi yapılarak, düşmanı orta kısma doğru cezp etmek ve düşmanı kuşatma altına almaktır. 
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Dağınık Tertiplenme (Dispersed Formation: 疏阵): Birbirinden bağımsız  

Qu (曲) tertiplenmesinin arasındaki mesafenin çok açık bırakılması suretiyle 

düşmanın yanılmasını ve düşman kuvvetlerinin parçalanmasını sağlayan ve 

bir tertiplenme şeklidir. 

（攻击性军阵） 

 

Kama Düzeni Tertiplenme  (The Awl: 锥行之阵): Bu düzende bir kısım 

gücün önü görecek şekilde tertiplendiği çok yüksek derecede taaruzlarda 

kullanılan bir tertiplenmedir. 

（攻击性军阵） 
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Yaban Kazı Tertiplenmesi (The Wild-Goose Formation: 雁行之阵 ): 

Düşmanı çevreleyen iki kanatlı V-oluşumu şeklinde ve ortasında komuta 

merkezinin bulunduğu bir tertiplenmedir. Bu tertiplenme, gerektiğinde ters 

dönerek çok çabuk bir savunma şekli alabilmektedir.  

                                  (攻击和防护性军阵) 

Kanca Şeklinde Tertiplenme (The Hook Shape Formation 钩行之阵 ): 

Düşmanın yandan kuşatmasını engelleyecek şekilde iki uçu içeriye doğru 

eğimli, yan yana sıralan, daha çok okçular için kullanılan bir tertiplenmedir. 

(攻击性军阵) 

         Terra cotta  ordusuna baktığımızda her bir savaşçının ayrı bir silah 

kullandığı, görülmektedir. Askerler kılıç ve mızrak taşıyan zırhlı piyade 

askerleri, subaylar, süvari ve araba sürücüleri olmak üzere gruplara 

ayrılmışlardır.  
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 Piyade sınıfının bazıları zırhlı iken diğerleri ise zırh kullanmamıştır. 

Genel olarak bakıldığında savaş arabası sürücülerinin tamamen üst düzey 

askerler, yardımcıları için ve 3-4 kişiden oluşan takımlar için dizayn edildiği 

görülmektedir. Kazılardan görüldüğü kadarıyla, süvari sınıfının savaş 

meydanında bağımsız hareket eden, aynı zamanda savaş arabalarıyla 

birlikte çok önemli görevler ifa eden bir birim olarak görev yaptığı 

görülmektedir. 

     3.1.3. Qin Hanedanlığı Ordusunun Savaş Taktiği 

     Savaşan Beylikler Dönemi'nde savaş daha da yoğun, acımasız ve 

kesin hale gelmiştir. Büyük sosyal ve siyasi değişikliklere, savaş 

arabalarından vazgeçilip yoğun piyade gücünün kurulması eşlik etmiştir. 

Askerî strateji artık kandırmaca, haberalma ve Sun Zi'nın Savaş Sanatı 

kitabında düzenlendiği üzere savaş hilelerine dönüşmüştü. Savaşan devletler 

döneminde kara birlikleri eşliğinde kullanılan savaş arabaları çok önemli ve 

stratejik üstünlük sağlayan bir savaş aracı idi. O dönemde göçebe bozkır 

kavimlerinden yeni savaş taktikleri ve savaş birlikleri de 

öğrenilmekteydi.Süvari birlikleri bunlardan sadece biridir.  Doğu Asya’daki 

kavimlerinin ilk olarak kullandığı süvariler M.Ö.’4.yy.dan itibaren  Çin 

toplumunda kullanılmıştır.  Terracotta ordusunda anlaşılacağı üzere Qin 

hanedanlığı döneminde arazide savaşan ordular iki tekerlekli savaş arabası, 

kara birlikleri, süvariler ve okçular şeklinde 4 kısımdan oluşmaktaydı. Süvari 

sınıfı imparatorun Çin’i tek devlet yaptığı dönemde çok önemli rol oynamıştır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sava%C5%9Fan_Beylikler_D%C3%B6nemi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sava%C5%9F_sanat%C4%B1
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Süvariler savaş arabaları ile kara birliklerine bütünleyici derecede bir 

savaş desteği sağlamıştır. İlginç olan, Qin süvari birliklerinde kullanıcısına 

hareket serbestliği sağlayabilecek üzenginin olmamasıdır. 

Elde edilen bazı askeri dökümanlarda; başlangıçta bu atlı süvariler, 

düşmanın oluşumunu bozmak, için sınır kapılarını açmak, düşman birlikleri 

arasındaki tedarik ve iletişim kanallarını bozmak ve aynı zamanda 

beklenmedik zamanlarda ani saldırılar yapmak, meydan savaşlarından 

düşman ordusunun savaş düzenini bozmak için oluşturulmuş bir sınıftı.  

Qin hanedanlığı, organize olmuş askeri yapısı sayesinde birçok zafer 

kazanmıştır. İmparator  Qin Shi Huang Di döneminde askeri uzmanlar bir 

orduyu meydana getiren farklı yapıların zayıf ve üstün yönlerini analiz 

etmişler, olağanüstü yetenekli generallerin liyakat ve tecrübelerine bağlı 

olarak savaş alanındaki doğru uygulamaları daha daha da geliştirmişlerdir.  

Generallerin kendilerine tevdi edilen yetkilerini  kötüye kullanmalarını 

engellemek amacıyla; Qin hanedanlığı birlikleri birleştirme ve komuta yetkisi 

veren bir tür işaret sistemi geliştirmişlerdi. Bunlar genellikle bronz yapımı 

metal döküm, aslan figürü şeklinde şekillerdi.  Bu şekiller genellikle iki parça 

yazıtlı işlemeden oluşan ve emrinde görevlendirilecek askerlerin sayısını 

belirten bir tür stratejik bir parola idi. Görev verilen general, bu şeklin bir 

parçasını alır, diğer parçası ise imparator tarafından muhafaza edilirdi. 

Sadece merkezi otoritenin ikinci parçayı ilgili generale göndermesiyle 
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generalin iki parçayı birleştirmesi ile kendi yetkisine verilen askeri gücü 

kullanabilirdi.42  

4 ve 5’inci yy.da Qin beyliğinde yasal,politik, askeri ve sosyal 

kurumların değiştiği  bir dönem başlamıştır. Öncelikle 5-20 kişilik gruplar 

halinde her grubun birliğin disiplin ve faaliyetlerinden sorumlu bir liderin 

olduğu, her aileden bir erkeğin iştirak ettiği küçük fakat etkin birlikler teşkil 

etmiş, bu gruplar daha sonra düzenli ordunun temellerini oluşturmuştur. 

Gruplardaki her asker birbirinin güvenliğinden sorumlu olup askerlerden 

birinin zayiatı halinde diğer askerler karşılığında düşman tarafından üst 

düzey birinin kaçırılmakla görevlidir.  

Qin hanedanlığı ordusunda general sınıfının görevlerini ihmal veya ihanet 

etmelerini engellemek için bir sistem oluşturulmuştu. Genellikle bronz dökümden 

yapılan ve savaşı simgeleyen aslan şeklinde olan bir çeşit madalya 

kullanılmaktaydı. Bu madalya aynı zamanda o generalin kullanabileceği 

askeri güçü simgelemekteydi. İki parçalı işlemeli ve üzerinde rakamsal 

ifadeler bulunan bu madalyalar generallerin görevi almaları ile bir parçası 

görevli generale verilir, diğer parçası ise yönetici tarafından muhafaza edilirdi.  

Sadece merkezi yönetim tarafından gönderilen ikinci parçayı alan general 

parçaları bir araya getirerek kullanabileceği askeri gücü bu şekilde tespit 

ederek görevi ifa ederdi. Bu bir anlamda Qin Beyliği döneminde askere alma 

sisteminin de bir örneği olarak kabul edilebilir. Shang Yang tarafından 

geliştirilen diğer bir sistem de 17 rütbeden oluşan hiyerarşik sistemdir. Rütbe, 

                                                           
42

 Lara Angela, The Terracotta Army, A Symbol of the Life and Beliefs of Qin Shi HuangDi, Art History and 

Humanities, Makale, Mayıs 2014,  
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savaştaki başarı ve öldürülen düşman askerinin sayısına göre tevdi 

edilmekteydi. Bu Qin askerleri arasında etkili bir motivasyon yöntemi olarak 

kullanılmakla birlikte savaş alanında gerçek kahramanlık gösteren askerlerin 

de ortaya çıkmasını sağlıyordu. Qin hanedanlığı ordusunun diğer beyliklerin 

ordusuna göre diğer üstün yönleri; Qin kültürü savaşçı ve agresif bir yapıya 

sahipti.  

3.1.4. Qin Ordusunun Üstün Yönleri  

  Büyük çaplı savaşlar sonrasında binlerce askerin yüksek rütbelere terfi 

ettirilmesi diğer devletler döneminde görülmemiş bir olaydı. Bu tür terfiler Qin 

ordusunun daha da korkusuz ve savaşçı bir  sahip olmasını sağlamıştır. 

Diğer devletlere karşı savaş ilan edildiğinde askerler arasında adeta bir 

kutlama sevinci yaşanıyordu. Bu durum savaş kültürünün adeta bir devlet 

kültürü haline geldiğinin bir göstergesi olmuştur. 

 

Qin ordusunun askeri kanunu büyük bir titizlikle uygulanıyordu. İki 

parçadan oluşan bu kanun, rütbelerine veya makamlarına bakılmaksızın 

kahramanların ödüllendirilmesi, korkakların cezalandırılmasına dayanıyordu. 

Bu orduda ciddi sonuçlar doğurmuştur. Devletin topraklarının büyümesiyle 

orduda genişletilmiş ve birçok asker genellikle köylülerden oluşmaktaydı. Bu 

sistem ordunun temelini teşkil etmekteydi ve bu büyük çoğunluğun  doğru bir 

şekilde motive edilmesiyle ordu daha da güçlenmekteydi.  

 

           Qin ordusu iyi motive edilmiş ve teçhizatlandırılmış olmakla birlikte, 

milyonlarca erkek, suçlu, savaş esiri silah imalatında kullanılmak üzere 
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köleleştirilmişlerdi. Demir, bakır ve kalay madeninden yoksun olan Qin 

Hanedanlığı bu tür madenlerin savaş malzemesi dışında herhangi bir 

yapımda kullanılarak israf edilmesini engellemiştir. Madenlerin tümü sadece 

silah ve tarım araçlarının yapımında kullanılmaktaydı.  

 

           İyi beslenen ordunun erzak sıkıntısı çeken bir diğer ordudan daha iyi 

savaşacağı kesin bir olgudur. Qin ordusu savaş döneminde erzak konusunda 

pek sıkıntı çekmemekteydi. Tarımsal faaliyetler Shang Yang’ın sağlam 

reformları ve köylüye uygulanan ağır vergiler sayesinde sağlam temellere 

dayanmaktaydı.43   

  Bir diğer üstün özellik de Qin ordusunun okçuluk yönünden iyi bir 

seviyede olmasıdır. Her an savaşa hazır ordu için çok fazla sayıda ok 

yapılmış hazır şekilde bekletilmekteydi. Okçu sınıfı yaya, at üzerinde ve 

savaş arabası üzerinde olmak üzere üç şekilde teşkil edilmişti.  

 

Görsel-7: Qin Hanedanlığı temsili ordu yapılanması 

Qin ordusu iyi organize olmuş ve hiyerarşinin çok belirgin olduğu bir 

şekilde dizayn edilmiştir. Birlikteki en üst rütbeli ile askerlerinin birbirlerine 

karşı sorumlu olduğu bir hiyerarşi mevcuttur. komutanı emrindekilerden 

                                                           
43

 http://www.fuhrmann-figuren.de/sammlervorstellung/gangyi-lv/08_2007/gangyi-lv_06-2007_3.htm 
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sorumlu, birlik personel ise birlik komutanına karşı sorumludur. 

     

Herhangi bir zamanda düşman askerini bularak öldürmek konusunda 

tamamen bağımsız olan askerlerin böyle bir durumda bile askeri kuralları 

çiğnemesi ölüm cezası gerektiren bir suçtu, kısaca zaferde bile kurallara sıkı 

bağlılık hakimdi. 

 

  Bir diğer üstün özellik ise tecrübeli ve liyakatli generallerdir. Qin ordusu 

üstün yetenekli generaller tarafından sevk ve idare edilmekteydi.  Bai Qi, 

Wang Jian, Wang Ben, Meng Tian gibi generaller  savaştan savaşa koşarak 

hanedanlığın güçlenmesinde önemli rol oynayan başlıcalarıdır. Bazı 

generallerin yanlış kararı sonucu ağır yenilgiler yaşansa da askerler 

generallere sıkı sıkıya bağlılık içerisinde idiler.  

 

3.1.5. Devlet ve Ordu Yapılanmasında Reformlar 

 

 

 

 

 

                         Görsel-8: Qin Shi Huang-Di 

       Önceki bölümde, Savaşan Beylikler Dönemi’nde Qin Beyliği yönetiminde 

bulunan Shang Yang’ın politik ve sosyal reformlarına değinilmişti.                          
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Shang Yang, M.Ö. 390-338 yılları arasında 52 yıl yaşadı. Savaşan Beylikler 

Dönemi sonunda diğer yedi beyliği mağlup ederek Qin İmparatorluğu’nu 

kuran Qin Shi Huang ise, M.Ö. 259-210 yılları arasında 49 yıl yaşadı. Qin Shi 

Huang-Di kimdir? sorusuna en kısa ve öz cevap; “M.Ö. 221 yılında Çin’de 

siyasi birliği sağlayarak feodal yönetim altında merkezi bir imparatorluğun 

kurulması sağlayan ve Çin’in bugünkü köklü kültür, tarih ve ekonomisinin de 

temellerini atan, Qin Hanedanlığının ve  Çin medeniyetinin “Reformist ve sert 

yasalar ile yönetimi elinde tutan, yine Çin tarihinde sınırsız güç ve prestijin 

sembolü olan ilk imparator” tabiri yeterli olacaktır. Asıl ismi Ying Zheng ( 嬴 

政 )’dir.44  

Seçkin bir devlet adamı ve askeri bir komutan olarak 

niteleyebileceğimiz Qin Shi Huang Di, M.Ö. 259 yılında Zhao Beyliği’nin 

başkenti Handan’da (邯郸) doğmuştur.45  

        Shang Yang’ın M.Ö. 338’de ölümünden Qin Shi Huang’ın M.Ö. 221’de 

imparator oluşuna kadar 117 yıl geçmiştir. Gerek Shang Yang gerekse            

Qin Shi Huang; radikal politik, sosyal ve askeri reformlar ile dönemlerine 

damga vuran iki figürdür; ancak Qin Shi Huang’ı tarih sahnesinde devleştiren 

unsur; bu reformları, ilk imparatorluk mertebesine taşıyarak Çin’de antik 

                                                           
44

 Çince’deki kişi adlarının karışıklığını Prof. Dr. Bülent Okay “Konfuçyüs” kitabında şu şekilde açıklamıştır; 

“Çince’deki kişi adları başlı başına bir sorundur. Çok kısa anlatmak gerekirse, kişi doğduğunda ona ailesi tarafından 

belirlenen bir isim verilir. Bu adı, sadece aile bireyleri kullanabilir, başkası kullanamaz. Kişi yaşamında başka bir 

adla anılır. Bir göreve atandığında adı, bu göreve uygun olarak değişikliğe uğrar. Kişi öldüğünde ise, “ahiret adı” 

diyebileceğimiz yeni bir adla anılır. Hükümdar tarafından verilen unvan ve adları buna eklersek, bazen iş içinden 

çıkılmaz bir hal alır. Tek bir kişiyi, 2–3 ayrı kişi gibi algılamak mümkündür.” Okay, Bülent, “Konfuçyüs”, Okyanus 

Yayıncılık, İstanbul, 2004, sf: 12–13. 

45
 Bugünkü Hebei eyaletinin Handan şehri. 
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dönemi kapatıp, imparatorluk dönemini başlatan kişi olmasından ileri 

gelmektedir. 

        Gerçekten de İlk İmparator Qin Shi Huang, sonsuza kadar sürecek bir 

hanedanlığın kurucusu olmayı arzu etmişti. Qin Shi Huang’ın ihtirasları; her 

ne kadar büyüklük kuruntusu 46  olarak görülüp, geleneksel olarak dalga 

konusu olsa bile; Çin devlet yönetimini M.Ö. 221-206’da Qin Hanedanlığı ile 

başlayan İmparatorluk Dönemi’nin 1911’de sona ermesine kadar 

yapılandıran yönetsel bir başarı sergilemiştir. 

    49 yaşında hayata veda eden ilk İmparator Qin Shi Huang’ın sadece 

15 yıl süren Qin Hanedanlığı’na değil bütün İmparatorluk Dönemi 

Hanedanlıklarına damga vuran devlet yönetimi alanındaki başlıca 

düzenlemeleri şunlardır: 

1. Derebeyliğin Kaldırılması:  

259 yıl süren Savaşan Beylikler Dönemi’nin Qin Beyliği’nin zaferi ve 

diğer beyliklerin topraklarını ele geçirerek sonlanmasıyla; temel mesele, Qin 

Beyliği’nin kurulan Qin İmparatorluğu ile nasıl ilişkilendirileceği oldu. Zhou 

Hanedanlığı’nın mirası olan ve derebeylik düzenine dayanan devlet yapısı 

kral tacı devri ile sürdürülmeli miydi, yoksa Legalizmin yaygınlaştığı Qin 

Beyliği ile özdeşleşen daha radikal politik yapılanma mı yürürlüğe girmeliydi?  

Bazı bakanlar, kralın İmparator olmasının en elverişli yöntem olacağını 

savundu ve kralı, Zhou Hanedanlığı kurucularının 800 yıl önce de uyguladığı 

                                                           
46

 Megalomani, büyüklük hezeyanı ya da büyüklük kuruntusu, kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler 

yakıştırmasıdır. 
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derebeyliğe ikna etmeye çalıştı. Öte yandan; en etkili Legalist düşünürlerden 

biri olan Bakan Li Si (李斯)47, Qin Beyliği’nde bir yüzyıl önce ortaya çıkan 

bürokratik otokrasi sisteminin sürdürülmesinin İmparatorluğu yönetmek için 

tümüyle yeterli olacağını savundu. Bakan Li Si’nin önerisi baskın çıktı ve 

tarihte ansızın temelden ortaya çıkan, geniş çaplı ve uzun süreli siyasal 

devrim sayılan Çin’in politik dönüşümü ile sonuçlandı. Bu bağlamda; ülke 

topraklarının imparator öldükten sonra veraset yoluyla imparatorun 

çocuklarına parçalanması sisteminin yerini, toprakların siyasi kısımlara 

ayrılarak merkezden yönetilmesi sistemi olan  “Jun Xian Sistemi”48 aldı. Qin 

İmparatorluğu’nun ilk aylarında; Çin’in yeni idari haritası, “kumandanlık” adı 

altında 36 askeri bölgeye bölünerek yeniden çizildi. Her bir kumandanlık, 

kendine tahsis edilen garnizonluktan 49  sorumlu tutulan askeri bir vali 

tarafından yönetildi. Bu sayede, Çinli olmayan kabilelerin saldırıları da 

engellenmiş oldu. 

          36 askeri bölgenin bünyesinde ise çok daha fazla sayıdaki idari 

bölgenin sınırları çizilmişti. Her bir idari bölge, adliye yüksek memuru 

tarafından yönetilmeye başlandı. İdari bölgelerin bünyesindeki daha küçük 

yerleşim yerleri olan şehir, kasaba ve köyleri de adliye yüksek memuruna 

bağlı olan şehir/kasaba/köy adliye memurları yönetmekteydi. Tüm yöneticiler 

doğrudan ve dolaylı olarak merkezi hükümete hizmet ederdi.  

 

                                                           
47

 M.Ö. 246-208 yılları Qin Hanedanlığında Bakan olarak görev yapmış aynı zamanda ünlü Legalist yazar ve 

politikacı. 
48

 http://english.cri.cn/1702/2005-3-9/14@214769.htm 
49

 İçinde ve civarında yerleşmiş kıta, karargâh veya askeri kurum bulunan meskûn yer. 
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2. Asilzade Klanlarının Yeniden Yerleştirilmesi: 

Mevcut kaynakları ile yerel gücü temsil eden zengin asilzade klanların, 

idari bölgelerde oluşturulan yerel yönetim gücüne rakip olmaması için Qin 

mahkemesi, söz konusu asilzade klanların sıkı bir şekilde kontrol 

edilebileceği başkent Xianyang civarına yeniden yerleştirilmesini finanse etti. 

Tarihi kayıtlara göre; 120.000 asilzade klan, bu şekilde yeniden yerleştirildi ve 

isyan çıkarmamaları için belirli bir gelir sağlandı. Asilzadelerin saraylarını 

çevreleyen iç duvarlar ve sahip oldukları toprakları çevresinde askeri 

savunma sağlayan dış duvarlar yıkıldı. Çin’de daha başka iç savaş olmasını 

engellemek üzere asilzadelerin elindeki tüm silahların toplatılıp eritilmesine 

yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı. 

3. Ulus Çapında Hükümet Tasarımı:  

Soylu kandan gelen asilzadeler beylikleri boşaltmaya başladıkça, 

geniş topraklara sahip bir ülkeyi kontrol etmeyi sağlayacak yeni idari yönetim 

şekline ihtiyaç duyuldu. Bu vesileyle oluşturulmaya başlanan idari yönetim 

şekli, imparatorluk dönemindeki gelecek nesil Çin hükümetleri için de temel 

teşkil etti.  

Tablo-3: Qin İmparatorluğu Hükümet Yönetimi 
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            Qin İmparatorluğu’nun en tepesinde İmparator Qin Shi Huang 

bulunmaktaydı. Ayrıca; imparatorluk genelinde iyi kadrolanmış büroları 

aracılığıyla sivil bakanlar mahkemesi tarafından yönetilen sivil ve askeri 

bürokrasi mevcuttu. 9 ila 11 kişilik bir gruptan oluşan saray hazine vekilleri, 

muazzam derecede kapsamlı ve bölümlere ayrılmış olan saray bürokrasisini 

yönetmekteydi.  

       Bu örgütlenmede başbakan son derece güçlüydü. Denetçilik Dairesi, 

hükümetin soruşturma kanadı olarak görevlendirilmişti; tüm daire 

çalışanlarının eylemlerini değerlendirmekten ve doğrudan İmparatora 

raporlamaktan sorumluydu. Başbakan, Baş Denetçi ve Baş General; en 

yüksek rütbede olup, “Üç Dük”ten biri olarak adlandırılıyordu. 9 ila 11 kişilik 

gruptan oluşan Saray Hazine Vekilleri, bazı durumlarda İmparatora çok yakın 

olup, görünürdeki fonksiyonlarının ötesinde nüfuz sergiliyordu. 

4. Ekonomik Standardizasyon: 

Qin İmparatorluğu döneminde Çin’in farklı bölgelerindeki çeşitlilik de 

ortadan kaldırılmak istendi. Uygulanan standartlar ve gümrük tarifelerini 

birleştirmek üzere kapsamlı programlar düzenlendi. İmparatorluk genelinde 

araçla seyahati elverişli hale getirmek üzere tekerlekli arabaların dingil 

ölçüleri tekdüze hale getirildi. Yerel darphanelerde kesilen eski para birimi 

formlarının yerini, imparatorluk genelinde kullanılmaya başlanan imparatorluk 

para birimi aldı. Üretilen ve pazarlanan ürünlerin her yerde aynı fiyatlandırılıp 

vergilendirilebilmesi için ağırlık ve ölçü birimleri birleştirildi. 
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5. Yasal Standardizasyon: 

İdari düzenlemelere ilişkin çok sayıdaki kanunun, uygun şekillerdeki 

adli soruşturma ve idama yönelik yönetmeliklerin, hapis cezasına ilişkin 

normların yürürlüğe koyulması anlamına gelmekteydi. Beş aileyi bir yasal 

birim sayan “ortak sorumluluk sistemi” tüm bölgelere yayıldı.  Qin’in yeni 

resmi tayin ve maaş düzenlemeleri sistemi her rütbeden resmi dairede 

yaygınlaştırıldı. Ayrıca; sosyal mertebede soydan geçmeyen, imparatorluğa 

hizmet ve liyakate dayalı on sekiz basamaklı sosyal itibar ve ayrıcalık rütbesi 

de yürürlüğe koyuldu. 

6. Yazı Reformu: 

 

                   Görsel-9: M.Ö. 221’deki yazı reformu ve alfabenin standardize edilmesi 

Yukarda değinilen reformların çoğuna Bakan Li Si önderlik etmiştir ve 

bu reformların altyapısı Savaşan Beylikler Dönemi Qin Beyliği’nde de 

görülmektedir; ancak yazı reformu, sadece Qin İmparatorluğu Dönemi’ne ait 

bir reform olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Klasik Dönem’de Çin’in farklı bölgelerinde farklı yazı türleri ortaya çıktı 

ve bu nedenle kara sınırları içinde bile olsa bir belgeyi anlamak son derece 

zordu. Bakan Li Si; Zhou yazıtlarını esas almak suretiyle, İmparatorluk 

genelinde kullanılabilecek tümüyle yeni bir alfabe oluşturma projesine liderlik 

etti. Günümüzdeki Modern Çin Alfabesi’nin de temelini oluşturan bu yeni 

alfabe, İmparatorluk Dönemi’ndeki tüm resmi belgelerde ve talimatlarda 

kullanılan yasal bir standart haline geldi. Bu sayede; yazı reformu, Qin 

İmparatorluğu’nun öncülük etmek istediği kültürel birlik ve beraberliğin 

sembolü oldu. 

7. İç İşlerinde İyileştirmeler: 

Yukarıda değinilen farklı alanlardaki standardizasyon programlarının 

yanı sıra; Qin İmparatorluğu, Çin’i modernize etmeyi, ticareti kolaylaştırmayı 

ve askeri gücü pekiştirmeyi amaçlayan iç işlerinde geniş kapsamlı iyileştirme 

programları başlattı. Bu programların bel kemiğini de; yol ve duvar inşaatları 

başta olmak üzere, altyapı işleri oluşturdu.50  

İmparatorluğun ikinci yılından itibaren Chi Dao olarak tabir edilen 

kuzeydoğudaki eski Yan ve Qi beyliklerinin topraklarına kadar uzanan 800 

km uzunluğunda 3 adet imparatorluk yolu inşa edilmiş, daha sonra 

genişletilen ve ülkeyi dört bir yanından saran bu yol sayesinde orduların 

intikali ve lojistik desteğin sağlanmasında büyük faydalar elde edilmiştir. 

Aslında bu kolay ulaşım yollarıyla bütün bölgeleri elinde tutmayı ve o 

dönemde ağırlaştırılan verginin merkeze daha kolay ulaşmasını sağlamaktı. 

                                                           
50

 Qin Shi Huang’s National Road System, https://uva.onlinejudge.org/external/14/1494. 
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Qin İmparatorluğu hükümeti; imparatorluğun kısacık ömrü esnasında, 

yaklaşık 6.437 km’yi aşkın karayolu inşaatını destekledi. Bu karayolları; hızlı 

transit yolculuğu kolaylaştıracak şekilde, zamanının çok ötesinde, yüksek 

mühendislik teknik şartnamelerine göre geniş ve üç hatlı inşa edildi. Uzunluk 

açısından ele alındığında; Qin İmparatorluğu, 15 yıl süren kısacık ömründe, 

antik dönem inşaat teknolojileri ile batı medeniyetleri arasında dikkati çeken               

Roma İmparatorluğu’nun en ünlü yollarından bile daha uzun otoyollar inşa 

etti. Daha da şaşırtıcı olanı; söz konusu karayollarının, Qin İmparatorluğu’nun 

bir taraftan da dünyanın en uzun geçmişe sahip ve en büyük çaplı askeri 

savunma projesi olan Çin Seddi inşa edilmesiydi. Dağların üzerinde uçsuz 

bucaksız kıvrılan bu set için, Prof. Dr. Bülent Okay “dağların üzerinde uyuya 

kalmış bir ejderha” betimlemesini kullanmıştır.51 

 

Görsel-10: Çin Seddi 

Her ne kadar Qin İmparatorluğu döneminde inşa edilen Çin Seddi, 

daha sonraları Ming İmparatoluğu döneminde restore edilen duvar kadar 

uzun ve sağlam olmasa da hâlâ o zamana kadar kayıtlara geçen en 

muhteşem  “tek parça inşaat kabiliyeti” olarak ele alınır.  

                                                           
51

 Okay, Bülent, "Çin Seddi'nin Yapılışı Hakkında Değişik Bir Görüş", Belleten, C. LVII, sayı: 218’den ayrıbasım, 

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1993, sf:27 
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Görsel-11: Qin İmparatorluğu Dönemi’nde “Tek Parça” Çin Seddi. 

 

 

 

 

 

 Görsel-12: Savaşan Beylikler Dönemi Surları    Görsel-13: Günümüzde Çin Seddi 

Qin İmparatorluğu’nun en büyük generallerinden biri sayılan               

General Meng Tian, duvarın inşası ile tali yolların yapım işine nezaretçi 

olarak atandı. General Meng Tian’in amacı;  Savaşan Beylikler Dönemi’nde 

Qin, Wei, Zhao ve Yan Beylikleri’nin kuzey sınırlarını belirleyen savunma 

surlarının kayda değer bölümlerini değerlendirerek daha uzun bir duvar 

haline getirmekti. Bu maksatla; inşaat işçilerinden oluşan 300.000 kişilik 

daimi orduyu kurmak ile görevlendirildi. Çin Seddi’nin uzandığı topraklar, Çin 

nüfusunun yaşadığı ve tarımın yapıldığı alanlardan oldukça uzak 

olduğundan, söz konusu görevin lojistiği ürkütücü boyuttaydı. Yüklü miktarda 

gıda ve malzeme uzun mesafeler boyunca nakledilmek zorunda kaldı.       
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Duvarın inşa edildiği alanın; bereketli ovalar üzerinde değil de oldukça 

dik dağ sırtları ve ıssız çöller üzerinde oluşu inşaat esnasında yaşanan 

güçlükleri iki katına çıkardı. Çin Seddi, sadece inşaatının denetlemesi zor bir 

alan üzerinde olmakla kalmayıp, aynı zamanda da, Çin’in istilacı yabancı 

kabilelere en açık olduğu bölgesindeydi.   

8. Askeri Genişleme ve Sömürgeleştirme: 

Legalist ideololoji, devlet yöneticisinin ve devletin nihai gayesini, 

toplumsal refah seviyesini arttırmak ve toprakları genişletmek olarak ele 

alıyordu. Qin İmparatorluğu; yerel barış ve silahsızlandırma politikasını 

güçlendirmesine rağmen, daimi ordu ve sınır garnizonları ağını da korudu; 

ancak Qin İmparatorluğu, savaş kültürünü bu defa, ülke içine yönelik toprak 

fethetmek amaçlı değil, ülke dışına yönelik istilacı kabilelerden korunma ve 

savunma amaçlı kullanmaktaydı. Çin Seddi projesiyle, batıda Sarı Nehir’in 

geniş hattından başlayıp doğuda Kore dağlarına kadar uzanan Ordos 

platosunun seyrek nüfusa sahip alanlarında bile daimi hak iddia ettiğini 

kuzeyde ve batıdaki istilacı kabilelere gösterdi.  

Qin İmparatorluğu, güneyde ve doğuda, daha önce bilinmeyen 

alanlara yayılma politikası izledi. Bu alanlardan bazısı Çin’in geleneksel 

yerleşim yerlerine yakın; ancak o zamana kadar henüz yerleşim 

gerçekleşmemiş alanlardı. Bu bağlamda; Qin İmparatorluğu döneminde, Çin 

nüfuzunun hissedildiği alanlar yaklaşık yüzde 40 arttı.  
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4.BÖLÜM 

4. İMPARATORUN YER ALTI ORDUSU (TERRA COTTA ORDUSU) 

          “Toprak Askerler” ya da “Terra Cotta Ordusu” (兵马俑 ) olarak 

bilinen ve  M.Ö. 210 yılında yapılmış olan yer altı heykel ordusu, 1974'te Çin 

Halk Cumhuriyeti'nin Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an yakınlarında bir çiftçi 

tarafından bulunmuştur.  

Söz konusu ordunun "İlklerin İmparatoru" olarak bilinen Qin Shi 

Huang’ın mezarını koruduğuna inanılır. Yeraltı ordusunun bulunduğu bölgede 

yer alan Li San dağının, Uzakdoğu Feng Shui52 felsefesine göre seçildiği 

bilinmektedir.  

 

 

 

 

 

 

     Görsel-14: Terra Cotta Ordusu 

 

 

                                                           
52

 Feng Şui, rüzgâr  ve su anlamına gelen, doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete 

geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisidir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in_Halk_Cumhuriyeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in_Halk_Cumhuriyeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Shaanxi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Xi%27an
https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCzg%C3%A2r
https://tr.wikipedia.org/wiki/Su
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Yapılan heykellerin sayısının, yaklaşık 7.000 savaşçı, 130 tahta savaş 

arabası, 500 yük atı ve 150 süvari atı olduğu tahmin edilmektedir. Tarihçi Si 

Maqian'in kaydettiğine göre, Qin Shi Huang henüz hayattayken M.Ö. 246 

yılında başlanan mezarının inşası 30 küsür yıl sürmüş, inşaatta 700 bin kişi 

çalıştırılmıştır. 

 

       Kısaca özetlemek gerekirse;  M.Ö. 249 yılında inşasına başlanan, 

yaklaşık 700 bin sanatkar ve kölenin çalıştırıldığı ve çoğunun öldüğü veya 

öldürüldüğü, M.Ö. 209 yılında son bulan, 1974 yılında kuyu kazan çiftçiler 

tarafından tamamen tesadüfen bulunan, 1979 yılında halka açılan,                       

1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine alınan,                     

2011 yılında üç ek müzenin açıldığı ve hâlâ eserlerin çıkarılmaya devam 

ettiği 2200 yıllık bir hazinedir.  

Dev çukurlar içerisine gömülen savaşçılar, atlar, tahta savaş 

arabalarından oluşan bu görkemli ordunun yapılabilmesi için binlerce ustanın 

emeğinden yararlanılmıştır. Figürlerin renklendirilmesinde, birtakım renkler ve 

çeşitli mineraller kullanılmıştır. Kırmızı, yeşil, beyaz, sarı gibi zengin bir renk 

paletiyle boyanan figürler, tüm ihtişamıyla göz kamaştırmaktadır. Yapılan 

analizlere göre; kilden figürler odun ateşi ile ısıtılan fırınlarda 950-1.050C 

sıcaklıklar arasında pişirilmiştir.  

Pişme sonucunda dayanıklılık kazanan figürler, rütbelerine göre 

çukurlardaki koridorlara özenle yerleştirilmiştir. Ayrı ayrı kalıplanan baş, kol 

ve gövde, kil şeritler aracılığı ile birbirine eklemlendirilmiştir. Yüz ve giysideki 
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detaylar daha sonradan işlenmiş, kaba modellerin üzeri ise, ince bir astar 

tabakasıyla renklendirilmiştir.53  

Boyları 183-195 santimetre arasında değişen bu heykel askerlerin her 

birinin yüz ifadesi farklıdır; ancak askerlerin yüzlerinde korku ifadesi yerine,  

sadakat, cesaret, bağlılık ve kararlılık açıkça gözükmektedir.  Heykellerin 

yüzlerinin birbirine benzememesi, eserlerin yapılmasındaki ustalığı ve birkaç 

heykeltıraş tarafından değil, birçok sanatkâr tarafından yapıldığını açıkça 

ortaya koymaktadır.54 

 
Görsel-15: Terra Cotta Askerilerinin Farklı Yüz İfadeleri 

 

 

 

 

 

 

 

            Görsel-16: Terra Cotta Ordusu Askerlerinin Yerleşim Düzeni 

 

                                                           
53 Ateş Acarsoy, 2200 Yıldır ayakta duran Terracotta Askerler Ordusu, I.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak 

Sempozyumu Bildirisi, 2001, EskiĢehir, sf.39) 
 
54

 Jane Portal and Qingbo Duan, The First Emperor: China's Terracotta Arm, British Museum Press, 2007, p. 167 
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Genel olarak; heykellerin bulunduğu geniş alanda, ön safta soldan 

sağa doğru üç sıra asker ve başlarında subayları dizilidir. En önde hücum 

savaşçıları, arkalarında dörderli yürüyüş kolu halinde dizilmiş okçular, 

piyadeler ve savaş arabaları ile motorize savaşçılar bulunmaktadır. Bu 

askerler, 12 yürüyüş koluna ayrılmıştır ve askerlerin aralarında bölmeler 

bulunmaktadır. Yerleşme düzeni; savaşa ve imparatorlarının vereceği her 

emre hazır bir şekilde imparatorlarını bekleyen askerlerin toplu düzenidir. 

Ölümsüzlüğe inanan Qin Shi Huang, öldükten sonra da yönetimi 

sürdürmek istedi; ancak Qin Shi Huang’ın ölümünden yalnızca üç yıl sonra, 

Qin İmparatorluğu, köylü ayaklanmasıyla yıkıldı. Çin imparatorlarının 

mezarları arasında en çok değerli eserin gömülü bulunduğu Qin Shi Huang’ın 

mezarı,   2 binden daha uzun süredir Çin tarihine tanık olmuştur. Mezarlıkta 

Qin Shi Huang’a eşlik eden terra cotta heykel ordusu, Mısır piramitleriyle 

kıyaslanarak, “Dünyanın Sekizinci Harikası” olarak adlandırılmaktadır.55
  

Dev mezarda hâlâ açılmayan çukurların bulunduğu, açılmayan birçok 

çukurun askerler dışında dev odalardan oluştuğu, bazılarının ise boş olduğu 

belirtiliyor. Bazı çukurların boş olma nedeni, imparatorun ani bir hastalıktan 

ölümü nedeniyle projesini tamamlayamaması ile yorumlanmaktadır.  

                                                           
55 Birçok dünya liderinin gezdiği bu sit alanı için Fransız devlet adamı Chirac da "Dünyanın Sekizinci Harikası" 

ifadesini kullanmıştır.  Eski ABD Başkanı Ronald Reagan; Yeraltı Heykel Ordusu’nu, “İnsanlığın Büyük Mucizesi” 
olarak değerlendirmiştir. 
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Bazı rivayetlere göre; dev mezarında yer altı ordusunu yaptıran 

İmparator Qin Shi Huang, mezarının içindeki sırların bilinmesini istemediği 

için çalışan tüm işçileri kendisiyle beraber gömülmek üzere öldürtmüştür.56 

 

Görsel-17: Terra Cotta Savaşçıları 

Terra Cotta Savaşçıları gerçek insan şekli ve yüz ifadeleri esas 

alınarak şekillendirilmiştir. Bu yüzden; üzerlerinde görülen zırhlar, Qin 

Hanedanlığı döneminde savaşlarda en çok kullanılan modelleri 

yansıtmaktadır.                         

Qin Hanedanlığı döneminde askerlerin rütbeleri, üzerlerinde bulunan 

elbiseler ve taşıdıkları savaş aletleri ile ayırt edilebilmekteydi.  

                                                           
56

 Tarihçi Si Maqian'in kaydettiğine göre, Qin Shi Huang henüz hayattayken MÖ 246 yılında başlanan mezarının 

inşası 30 küsür yıl sürmüş, inşaatta 700 bin kişi çalıştırılmıştır 
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General sınıfı; genel olarak, uzun ceket, koyu renkli şapka, uzun pantolon, 

uyluk kısmını koruyan uzun renkli zırh ve ayağında kare şeklinde çizme 

giyerdi. Bu kıyafetler, general rütbesine ihtişamlı bir görünüm 

kazandırmaktaydı.  

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

       

                                                        Görsel-18: Terra Cotta Askerlerinin Savaş Kıyafeti Detayları 

Orta sınıf subaylar, iki tür elbise kullanmaktaydı: Bunlardan birincisi; 

uzun ceket, uyluk koruyucu, kare şeklinde çizme ve göğüs kısmında 

plakalardan oluşan ve zırh görevi gören elbiseydi. İkincisi ise; sağ tarafta 

birleşen yüksek yakalı elbise, uyluk koruyucu, göğüs kısmını koruyan plaka 

ve çizmeden meydana geliyordu. 

Düşük rütbeli subaylar, genellikle; uzun ceket, zırhlı elbise, uzun 

şapka, sıradan bir ayakkabı ve uyluk koruyucusu giyerdi. Daha düşük 

sınıftaki askerler ise; genel olarak, zırhlı elbise giymezlerdi. 
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Piyade sınıfı askerlerin üç çeşit elbisesi vardı: Bunlardan ilki; uzun 

ceket, kısa şort ve sıradan bir ayakkabı ile başın sağ tarafına doğru yatırılmış 

saç rulosu, ayak kısmında tozluk ve arka kısımda bir parça zırhtan 

oluşuyordu. İkinci tür elbise, birincisine benzer olmakla birlikte, ilave olarak 

askerlerin başında kırmızı bir kumaştan oluşuyordu. Üçüncüsü ise; ikincisine 

ek olarak, kırmızı kumaş yerine, saçın arka kısmında düz bir saç lülesi 

şeklinde idi.  

Süvari sınıfı sıkı ve at-ok kullanımında rahatlık sağlayan bel 

uzunluğunda bir çeşit zırhlı elbise giymekteydi. "Hu" adı verilen bu elbise, 

aynı zamanda Çin’in kuzeybatısında yaşayan azınlıklara verilen isimdi. 

Süvari, bir elinde ok ve yay taşıyıp, diğer eliyle de dizginleri tutmaktaydı.  

Savaş arabalarını kullanan askerler de yine iki çeşit elbise 

giymekteydi: Birincisi, uzun zırhlı elbise, uzun şapka, sıradan ayakkabı; diğeri 

ise, vücudu sıkı şekilde koruyan boyun kısmına kadar uzanan ve her iki kolu 

da koruyan zırhlı plakalardan oluşuyordu. 

Bu dev yeraltı ordusu aynı zamanda o dönemin teknoloji, sanat ve 

kültür dünyasına ışık tutmakta, dönemin teknolojisinin ne kadar ileride 

olduğunu göstermektedir. Terra Cotta Savaşçıları olarak da adlandırılan 

askerlerin ellerinde savaş öncesi hazır durumda tuttukları silahlarla 

gömüldüğü, silahların gerçek ve bronzdan olması nedeniyle günümüze kadar 

bozulmadan ulaşabildiği görülmektedir. 

Kılıç, mızrak, savaş baltaları, palalar, yay ve oklar; hendeklerde 

bulunan savaş malzemelerinden birkaçıdır. Hendeklerde bulunan bazı 
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silahların özellikle paslanmayı engellemek amacıyla 10-15 mikrometrelik 

krom tabaka ile kaplandığı ve hâlâ keskin özelliğe sahip oldukları 

görülmektedir. Kılıçların bakır, kalay ve nikel gibi madenlerin karışımını 

içerdiği görülmektedir. Ordunun esas unsurunun savaş arabaları olduğu 

açıkça görülmektedir. 

Bu unsurun esas silahı (戈; pinyin: gē; ) adı verilen L şeklindeki bronz 

baltadır. Uzun bir değnek üzerine monte edilen keskin bronz balta, genellikle 

düşmanı sürüklemek veya çengel şeklinde yakalamak için kullanılan etkili bir 

savaş aletidir.  

Piyade sınıfı; bu baltayı, kısa değnek üzerine yerleştirmek suretiyle 

kullanmanın yanı sıra; sadece balta ve mızrak da kullanmaktaydı. Yakın 

mesafe mücadelelerde süvariler ve piyade askerleri iki tarafı keskin kılıçlar 

kullanmaktaydı.  

Okçu sınıfı ise gelişmiş tetik mekanizması olan ve yaklaşık 800 metre 

uzaklığa ok fırlatabilen bir tür ok mekanizması kullanmaktaydı. 

Tüm terracotta ordusunun içerisinde farklı bir figure dikkat çekicidir ki o 

da yeşil yüzlü askerdir.57 İkinci hendekte bulunan bu farklı eserin tüm vücudu 

renklendirilmiş olup yüzündeki yeşil renk halen kendini korumaktadır. 

Gözbebeğindeki beyaz renk ve siyah burun deliği açıkça görülmektedir. Yüz, 

çene ve kulakları yeşil renk olan bu askerin yapısı ile ilgili uzmanlar farklı 

görüşler ortaya atmışlarsa da eski Çin kültüründe yeşil rengin gençliğin ve 

                                                           
57

 LOVELL, Julia, Çin Seddi-Dünyaya Karşı 3000 Yıl, NTV Yayınları, 2008. 
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canlılığın bir sembolü olarak kabul edildiği göz önüne alındığında yeşil yüzlü 

askerin tüm orduya cesaretin ve ordunun gücünün gösterilmesi amacıyla 

sergilendiğini söylemek mümkündür.58 

 

 

 

 

 

 

Görsel-19: Yeşil yüzlü asker. 

Kazılarda bulunan silahlar Qin Hanedanlığı’nın metal ve maden bilimi 

konusunda çok iyi olduklarını göstermektedir. Uzun yıllar toprak altında 

olmasına rağmen bulunan silahların halen keskin ve parlak olmaları bunun 

en açık kanıtı olarak kabul edilebilir. Sıkı askerlik sistemi ve disiplin, savaş 

alanında akıllıca kullanılan taktikler ve gelişmiş silahlar, Qin ordusunun 

müthiş gücünü açıklamak için yeterlidir. 

      Çin’i tek bir yönetim altında birleştirdikten sonra, kendi mezarının 

inşasını başlatan imparator, 40 yıl boyunca devam eden bu eseri görmeye 

ömrü yetmemiştir.59 

                                                           
58

 http://www.chinauniquetour.com/html/Xian/201344/arts-7603.htm 

59
 Tarihi eserler koruma teknolojisinin şartları ve Çin hükümetinin Qin Shihuang Mezarı’nı daha iyi koruma 

isteğinden dolayı, imparatorun ana mezarını kazmayı planlamamaktadır. Son yıllarda, Qin Shihuang Mezarı’nın 
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5.BÖLÜM 

     QİN DEVLET VE ORDU YÖNETİMİNİN SONRAKİ DÖNEMLERE 

YANSIYAN ETKİLERİ 

       Zhao Beyliğinin alınması Qin Shi Huang Di’nin merkezi iktidarı 

kurabilmesi için en önemli adımdır çünkü Zhao Beyliği dönemim en güçlü 

beyliğiydi. Bunun nedeni Zhao Beyliğinin göçebelerle sürekli taarruz halinde 

olmasıydı,  Zhao Beyi Zhao Wu Ling (赵武灵) atlı göçebeler gibi giyinen, 

onların kullandığı silahları kullanan ve atlılardan oluşan yeni bir ordu 

kurmuştur. Kurulan ordu hareket kabiliyeti son derece yüksek bir orduydu, bu 

ordu Çin askeri tarihi açısından devrim niteliği taşımaktaydı. Zhao Beyliğinin 

Qin saldırılarına uzun süre dayanabilmesi bu ordu sayesindedir. 60  Qin 

hanedanlığının politika ve uygulamaları çok etkili olan bir devlet idi ve 

kendisinden sonra hüküm süren Han Hanedanlığı ve devamında gelen 

hanedanlıklara hatta günümüz Çin devlet anlayışına adeta ışık olmuştur. 

Sadece 15 yıl hüküm sürmesine rağmen kendisinden sonraki devletlere 

bıraktığı miraslar; 

Merkezi Yönetim: Hanedanlık tamamen kanunlara sıkı bir şekilde 

bağlılık ilkesini savunan Hukuk kuramı (Legalism) prensiplerine bağlıydı. Bu 

anlayış, Qin devletinin bütün nüfusun merkezi yönetim aracılığı ile 

yönetilmesini öngörmekte idi ve sert kanunlar aracılığı ile dönemin en etkin 

                                                                                                                                                                     
civarındaki mezarlarda 50 binden fazla önemli tarihi eser bulunmuş olup bunlar arasında nadir görülen ve çok 

değerli bakır at arabaları, çok dikkat çekicidir. 

60 : Fidan, Giray, “Qin Devrimleri: Qin Shi Huang Döneminde Çin’de Yapılan Devrimler”, (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Ankara, 2007, sf. 15.) 
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bir yönetim anlayışı olarak kendini kanıtlamıştı. Bu anlayış muhalefeti asla 

kabul etmiyordu. Günümüz Çin yönetimine bakıldığında modern 

demokrasinin bu anlayış ile birlikte halen hüküm sürdüğü görülmektedir.  

Bugünkü Çin yönetim anlayışında iktidarın tekliği ve birliği ilkesi, tek partili 

yönetimin meclisten çok devlet başkanına bağlılığı sonucunu doğurmaktadır. 

Yönetim; yerel, özerk, bölgesel ve merkezi yönetim gibi birimlere bölünmüş 

olsa da tek bir merkezden yönetilmesi Qin hanedanlığından esinlenerek 

kazanılmış ve halen devam eden bir yönetim anlayışıdır. Ancak; eski tarihten 

günümüze, yerel ve merkezi yönetimler arasındaki merkezileşme ve 

yerelleşme sorunu devam etmektedir. 

 

Yazı dili; Qin hanedanlığı daha fazla iletişimin sağlanması ve 

politikaların anlaşılması ve uygulanmasını sağlamak için ortak bir yazı dili 

benimsemiştir. Bu yazı dili tüm bilginlerin bilgi paylaşımda bulunabildiği ve bu 

bilgilerini daha geniş kitlelere yayabilme imkanı buldukları, böylelikle ortak bir 

kültürün yayılmasını sağlamayan bir yazı dili idi. Tek dil anlayışı sonraki 

hanedanlıkların göçebe kavimlerle iletişim kurmalarını sağlamıştır. Bugün 

dahi farklı lehçelerin konuşulduğu Çin’de tek yazı sisteminin kullanılması ve 

resmi dilin sadece mandarin olması geçmişe bağlılığın açık bir örneğidir. 

Ayrıca Çin dili Doğu Asya dilleri üzerinde de etkisi olmuştur. 

 

Yollar: Uzun mesafeli yolların inşası  oluşturulan il, ilçe gibi yönetim 

birimleri ile merkezi yönetim arasında ulaşımı kolaylaştırdığı gibi, orduların 

uzun seferlerinde büyük avantajlar sağlamıştır. 
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Çin Seddi: Bu büyük eserin inşası ile ulusal sınırlar belirgin hale 

getirilmiş, böylelikle tek yönetim altında toplanan ülkenin yönetim sınırları da 

kesinleşmiştir. Başlangıçta kuzeyde yaşayan göçebe kavimlerden 

gelebilecek saldırılara karşı savunma amacıyla inşa edilen bu duvar, bugüne 

kadar Çin medeniyetinin gurur duyduğu bir eser olma özelliğini devam 

ettirmektedir. 

 

Ölçü ve Ağırlık Birimleri: Hanedanlık tüm ölçü ve ağırlık birimlerini 

standart hale getirmiş, böylelikle daha etkin bir ticaret sisteminin gelişmesini 

sağlamıştır. Bu gelişme sonraki hanedanlıklar tarafından da kullanılmış ve 

yeni vergi sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır. 

Ortak Para: Hanedanlık devletin para birimini standart hale getirerek ticaretin 

gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.  

 

Qin hanedanlığının diğer kalıcı bir etkisi de Çin devlet anlayışında 

yöneticinin veya liderin kişiliğinin gücüdür. İmparatorun ölümü sonrası, oğlu 

ve torunları yönetimi ele geçirse de uzun yıllar hüküm sürememişlerdir. 

Böylece M.Ö.206 yılında imparatorluk son bulmuş, Çin devletinin yönetimi 

yaklaşık 400 yıl hüküm süren Han hanedanlığı altında birleşene kadar birçok 

liderin yönetimi altında parçalanmıştır.  

   

İmparator Qin Shihuang’ın gücü onun yönetimi tek başına elinde 

bulundurmasına dayanıyor, halk ise onun liderlik gücüne çok bağlıydı. 

Savaşan Beylikler döneminde yaşayan halka devletlerinin verdiği haklardan 
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fazlasını veriyor, adeta onların güveninin kazanıyordu. Böylelikle farklı kültür 

ve geleneklere sahip birçok halkı tek bir devlet altında toplamayı 

hedefliyordu. Aslında bugünkü Çin devletinin adının Qin isminden gelmesi 

onun liderlik gücünün ne kadar etkili olduğunu da göstermektedir. İşte bu 

etkin ve güçlü yönetim, liderin ölümü sonrası yönetimde onunla birlikte son 

bulmuştur. Bu benzerlik sonraki hanedanlıklar döneminde hatta modern Çin 

tarihinde de görülmüştür. Onun benimsediği feodal devletler yerine ülkenin 

yönetiminin tek merkezden yönetilmesi anlayışı bugünkü Çin devletinin 

benimsediği yönetim sistemi olarak görülmektedir.  

 

Yine güçlü bir ordunun bir devletin uzun yıllar yaşamasında tek etken 

olmadığı, bunun yanı sıra akıllı yöneticiler ile etkin bir diplomasinin gerektiği 

gerçeği ortaya çıkmıştır. Yönetim alanında bilgin kişilerin yönetim dışına 

atılması ve devletin tecrübesiz  aile bireyleri arasında yönetilmesi devletin 

çöküşünü hızlandıran sebeplerden biri olmuştur.  

 

Tarihten beri yönetimin elinde en güçlü koz olarak görünen ordu, 

bugünkü Çin yönetim ve devlet anlayışında aynı yere sahiptir. Sosyalist 

sistemin ve Çin Komunist Partisinin liderliğini savunan ve başlıca görevi 

ulusal güvenliği korumak  ve sosyal istikrarı sağlamak olan Çin Silahlı 

Kuvvetleri sosyalist çağdaşlaşmanın teminatı olarak görülmektedir. 
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6.BÖLÜM 

6.ÇİN TARİHİNDE KULLANILAN SİLAH, ARAÇ VE ÜNİFORMALAR      

6.1. Silahlar  

“Politik güç bir silahın namlusundan çıkar.”  Mao Zedong 

 

Çin tarihinde silah, bir devletin bekası ve yönetimin teminatı olarak 

algılanmış, silahsız bir milletin asla barışı muhafaza edemeyeceği düşüncesi 

hakim olmuş, bu düşünce aynı zamanda zulüm ve acımasız savaşları 

beraberinde getirmiştir.  

Eski toplumlarda orduların kullandıkları silah, araç ve gereçler, 

yaşanılan arazi, iklim ve insanların yaşam şekillerine göre farklılık 

göstermiştir. Örneğin, Afrika toplumlarında atların pek kullanılmaması 

nedeniyle okçu sınıfının kullanmış olduğu yaylar ve oklar daha büyük ve 

ağaçlardan elde edilirken, Asya toplumlarında uzak bölgelere düzenlenen 

saldırılarda atın önemli bir yere sahip olması ve savaşçıların at üzerinde 

daha pratik bir kullanıma sahip olması nedeniyle kullanılan oklar kısa ve 

metal alışımlardan oluşmaktaydı.  

Çin medeniyetinde hüküm süren hanedanlıkların kullanmış olduğu 

silahlar da devletlerin gücüne ve hüküm sürdükleri bölgede bulunan metal 

rezervlerine göre değişiklik göstermiştir. Örneğin; Qin hanedanlığı 

topraklarında yeterince demir, bakır ve kalay madeninin bulunmaması 

nedeniyle metal kullanımı konusunda çok titiz davranmış, bu konuda israfı 
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engellemek için sıkı denetim sistemi oluşturmuş, hatta silah ve tarım 

aletlerinin dışında metalin kullanımı yasaklamıştır.  

Birçok yeni buluşun öncülüğünü yapan Çin, tarihte birçok askeri 

teçhizatın da gelişmesine öncülük etmiş bir medeniyettir. Modern zamanlara 

bakıldığında Çin, göze çarpan birçok silah ve teçhizatı insan yaşamına ve 

harp sanatına kazandıran bir medeniyet olmuş ve tarihten bugüne kadar 

birçok silahın orduların envanterine girmesini ve bu silahların modernize 

edilerek günümüz orduları tarafından kullanılan birçok silahın icat edilmesine 

olanak sağlamıştır. Aşağıdaki görsellerde Çin medeniyetinin modern ordulara 

kazandırdığı silahlara yönelik birkaç örnek verilmiştir. 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipncilpYDNAhVH0hoKHS52AyMQjRwIBw&url=http://www.academia.edu/14101736/Rocket_gunpowder&bvm=bv.123325700,d.d2s&psig=AFQjCNE7d3fvOSaTAJ3E9E68dANxFKJ6ug&ust=1464645855410639
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2wtG2pYDNAhXHiRoKHSeUC6cQjRwIBw&url=http://dangvuthuc.blogspot.com/2016/02/china-is-clearly-militarizing-south.html&bvm=bv.123325700,d.d2s&psig=AFQjCNE7d3fvOSaTAJ3E9E68dANxFKJ6ug&ust=1464645855410639
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihs6u3p4DNAhXCSRoKHdvOBMkQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/320811173435570599/&bvm=bv.123325700,d.d2s&psig=AFQjCNE3UDVY7W-gTWoAXz9ae0f94UtKgQ&ust=1464646404164959
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS5dvhp4DNAhWHfxoKHUoADoIQjRwIBw&url=http://www.bilgiustam.com/tarihte-lmcl-bir-silah-tatar-yayi/&bvm=bv.123325700,d.d2s&psig=AFQjCNEAEGQPEN8MHHtWbkeBdI60Zp0Wyg&ust=1464646555103646
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Görsel-20 Tarihte kullanılan silahların günümüze uyarlanmasına ait örnekler. 

6.2. Çin Tarihinde En Çok Kullanılan Silahlar: 

Geçmiş dönemlerde kullanılan birçok geleneksel silah, bugün özellikle 

dövüş sanatı okullarında da eğitim malzemesi olarak kullanılmaktadır. Çin 

tarihinde en sık kullanılan silahlara genel olarak bakıldığında; 

 

 

Görsel-21: Gong  

1. Ok ve Yay:  “Gong” (弓 ) olarak adlandırılan bu silah Çin tarihinde 

uzun yıllar kullanılmıştır. Arkeolojik bilgilere gore Çin medeniyetinde bu 

silahın kullanılması M.Ö.2800 yıllarına dayanmaktadır. Çin ordusunda 

okçuluk,  üstün vasıflı askerliğin bir göstergesi olmuştur. Hatta ok 

kullanabilme  imparator ve devlet yöneticileri için çok önemli bir üstünlük 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.armyrecognition.com/images/stories/asia/china/artillery_vehicle/type_63/Type_63_MRLS_107mm_multiple_rocket_launcher_system_China_Chinese_army_Defense_Industry_left_side_view_001.jpg&imgrefurl=http://www.armyrecognition.com/china_artillery_vehicles_and_weapon_systems_uk/type_63_107_mm_multiple_rocket_launcher_system_data_sheet_specifications_information_description_uk.html&docid=cIcESCCfaT88bM&tbnid=e9_hEYrX14DGmM:&w=295&h=210&bih=708&biw=1438&ved=0ahUKEwjGjsPozZLOAhVJNhoKHXnZA_kQMwhJKCMwIw&iact=mrc&uact=8
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olarak kabul görmekteydi. Ateşli silahlar bulunmadan önce, savaşların önemli 

silahı olan ok, yayların sağlam, kullanışlı olmasına göre isabetli kabiliyeti 

kazanan bir araç olmuştur. 

            Görsel- 22  : Qin Hanedanlığı dönemine ait oklar. 

Savaşan Devletler (M.Ö. 475-221) dönemi öncesi savaş 

meydanlarında at üstünde veya savaş arabası üstünde okun kullanıldığı ilk 

dönemlerdir. Normal olarak her bir savaş arabası bir sürücü, bir süvari ve bir 

okçudan teşkil edilmekteydi. Daha sonra Savaşan Devletler Döneminde at 

üstünde ok kullanabilen süvariler yetiştirilmeye başlandı.   

Tarih boyunca insanlar, avlanma, savunma ve saldırı gibi 

ihtiyaçlardan dolayı silah arayışında bulunmuşlardır. İnsanlık tarihinde en 

önemli buluşlardan biri olan ve en uzun süreli kullanılan bir silah olan ok ve 

yay değişik coğrafi bölgelere ve kullanım amaçlarına göre çeşitlilik 

göstermiştir. Örneğin Orta Asya’da kullanılan oklar at üstündeki savaşçıların 

kolaylıkla kullanabilmesi ve taşıyabilmesi için daha kısa, yayı daha sert ve 

tamamen öldürme amaçlı kullanılıyordu. Yayın sert olmasının amacı menzili 

uzatması ve menzil uzadıkça etkisinin daha da artmasıydı. Yani karşıdaki 

düşmanı tamamen yok etmek hedeflenmekteydi. Oysa Afrika toplumlarında 

ok ve yay genellikle avcılık için kullanılmakta, ok daha uzun görünümlü ve 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWxI3O9b7NAhWFWhQKHZOUDE0QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_arrow_bolts,_Qin_Dynasty.JPG&psig=AFQjCNGG20p4MgTU55nNiurtq0yUI8jL5g&ust=1466797762006701
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tamamen yaralamaya yönelik idi. Ancak tüm toplumlar için bu silahta aranan 

en önemli özellik menzil mesafesi idi. Bu nedenle daha sonraki toplumlar 

tarafından geliştirilen ve seri atış yapabilen sistemler geliştirilmiştir. 

Ayrıca, Çin ve diğer Orta Asya toplumlarında askeri bayramlarda, 

dinsel törenlerde ve spor amaçlı okçuluk yarışmaları düzenleniyor, üstün 

başarı gösterenler ödüllendiriliyorlardı. Bu aslında ok atmanın bir sanat ve 

üstün bir yetenek olarak kabul edildiğini gösteren bir örnektir.  

 

Görsel-23: Qiang  

2. Mızrak : “Qiang” (枪) bir çeşit mızrak olup çin ordularında büyük bir öneme 

sahiptir.  Uzun bir çubuk üzerine takılmış çelik ve keskin bir alet şeklindedir. 

Uzun ve ince silahlar arasında en yaygını olan bu silah uzun mesafeli 

savaşlarda kullanılırdı. Qing Hanedanlığı tarafından ateşli silahların 

bulunmasından sonra bile uzun bir sure kullanılmıştır. Genellikle düzenli 

ordular için çok önemli bu silah yakın mesafeler için pek uygun değildir.  
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        Çünkü uzaktan fırlatılmış bir mızrak, hücuma göre daha fazla etki 

oluyordu. Hatta savaşlarda daha öldürücü olmaları sebebiyle her zaman içi 

dolu ve ağır mızraklar tercih edilirdi. Ucundaki sivriltilmiş sert ve keskin uçlar 

(taş, kemik, ateşte sertleştirilmiş ahşap ya da metal), tahta sapa eklenmiştir. 

Çin medeniyetlerinde çok fazla kullanılan mızrak, Orta Asya ve Avrupa 

medeniyetlerinde özellikle Türklerde pek fazla kullanılmamıştır. Bu 

medeniyetler daha çok at üstünde savaştıklarından genellikle ok ve kılıç 

kullanmayı tercih etmişlerdir. 

 

 
Görsel- 24 : Qin Hanedanlığına ait kullanılan mızrak uçları. 
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Görsel-25: Qin Hanedanlığı dönemine ait Jian   

3. Kılıç : “Jian”, (剑) iki ucu keskin bir  silah olup Çin tarihinin bütün 

dönemlerinde  tüm silahların kralı olarak kabul edilmiştir. Iki tarafı keskin olan 

ve kontrolü çok zor olan ve ustalık gerektiren bu silah genellikle eğiticiler ve 

yetenekli askerler tarafından kullanılırdı. Savaş ve dövüş alanında bir çok 

buluş çıkaran Asya toplulukları, göçebe yaşam tarzı nedeniyle tarihlerini ve 

kültürlerini Çinliler gibi koruyamamış, ama yine de parlak zamanlarında 

yaptıkları etkilerle genel coğrafyaya ve Çin’e ilham kaynağı olmuşlardır.  

Diğer Asya topluluklarının aksine yerleşik yaşam tarzı içinde olan 

Çinliler, bir çok alanda eski tarih ve kültürlerini daha saf halde muhafaza 

edebilmişler, ve ilham aldıkları özellikle Moğol ve Türk topluluklarının savaş 

ve silah teknikleri hakkındaki bilgilerini de, kendi yorumları ile birlikte 

harmanlamış ve birçok silahın savaş literatürüne kazandırmışlardır. Çinlilerin 

aslında temelde 2 ana kılıçları vardır; Jian ve Dao. Diğer tüm Çin kılıç 

çeşitleri bu 2 kılıçtan esinlenerek türetilmiştir. Jian, Çinlilerin  en özgün ve 

kendine has silahıdır ve bu silahın başarısı kullanıcısının ustalığıyla daha da 

ölümcül hale gelir. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijjI3e08XNAhVJxRQKHVylBv4QjRwIBw&url=http://www.topchinatravel.com/china-attractions/bronze-weapons-exhibition-hall.htm&psig=AFQjCNGAUVuZc2It2bGk6XHyHPUH9Znnug&ust=1467029186781915
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwierpfw08XNAhVJ0RQKHfUjDlsQjRwIBw&url=https://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/terra_cotta_army/weapon_1.htm&psig=AFQjCNGAUVuZc2It2bGk6XHyHPUH9Znnug&ust=1467029186781915
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Görsel-26 : Savaşan Devletler döneminde kullanılan demir ve bronz kılıçlar 

 

Qin hanedanlığı döneminde kullanılan kılıçlar incelendiğinde; bu 

döneme ait kılıçların bronzdan yapıldığı, yaklaşık 90 cm. uzunluğunda ve 

saplarının iki elle tutalacak kadar uzun olduğun görülmektedir. Silahların 

paslanmasını engellemek amacıyla, kullanımı M.Ö. 700 yılına dayanan bir 

yöntem olan krom oxide kullanımıştır.61 Çin kültüründe 4 büyük silahtan (The 

Gentleman of Weapons) biri olarak kabul edilen “Jian” kullanımı Çin 

tarihinde “İlkbahar-Sonbahar” dönemine dayanmaktadır.  

 

 

 

                                                           
61

  Paslanmayı engelleyen işlem 1937 ve 1950 ‘li yıllarda Alman ve Amerikan Orduları tarafından daha 

da geliştirilmiştir. (https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_swords) 
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Görsel-27: Dao  

4.  Kılıç : “Dao” (刀) Çin savaşçıları tarafından en çok kullanılan, tek tarafı 

keskin olan Çin kılıcı tahta kaplamalı bir kulp ile tutulan bir kılıç türüdür. Daha 

çok teke tek mücadelelerde ve atlı süvariler tarafından kullanılırdı. Esasen 

eski Asya kavimlerinde kullanılan bir kılıç türüdür. Jian’a göre daha kalın ve 

biraz kıvrık olan bu kılıç daha sağlam bir görüntü verir ve askeri ve kişisel 

anlamda en çok kullanılan kılıçlar arasında yer alır. Bir çok türevi vardır, ve 

aslında bir çok kılıç bu kılıçtan türemiştir. Çin tarihinde 4 büyük silahtan bir 

diğeri de Dao’dur. Jian’ın aksine hareketleri daha zalim ve hızlı olan bu silah 

aynı zamanda doğrama ve parçalama için de kullanılmaktaydı. 

 

  

                                          Görsel-28:  Shang Hanedanlığı dönemine ait Dao. 

http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2012/08/dao-china.jpg
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 Çin tarihinde bu kılıcın kullanımı Shang Hanedanlığına dayanmaktadır  

ve o dönemde直背刀(düz sırtlı bıçak) olarak bilinmekteydi.Bu dönemde daha 

çok bronzdan yapılırken, Savaşan Devletler döneminde metalurjik bilginin 

artmasıyla demir ve çelikten yapılmaya başlanmıştır. Daha çok piyade sınıfı 

tarafından kullanılan bu silah sonraki dönemlerde Jian’ın yerini almış, Han 

Hanedanlığı döneminde süvari sınıfı tarafından kullanılan popüler bir silah 

olmuştur. Çin kültüründe şöyle bir deyiş bulunmaktadır. “Dao ile iyi savaşmak 

için 1 hafta, mızrakla iyi savaşmak için 1 ay, Jian ile iyi savaşmak için 1 yıl 

alır.” 

 

Görsel-29: Qin Hanedanlığı dönemine ait kalkan.  

 

5.  Kalkan: “Dun” (盾) (demir, tahta veya bamboo yapımı) bir diğer adıyla 

kalkandır. Büyük ve ok,mızrak vb. diğer silahlara karşı kullanan kişinin 

kendisini korumak için kullandığı bu teçhizat elde tutulmakta ve aynı 

zamanda hançer veya kılıçla birlikte kullanılırdı. Genellikle delici ve kesici ok, 

kılıç ve mızrak gibi silahlara karşı kullanılan savunma silahıdır.Tahta, ahşap 



81 

 

 

veya deriden yapılan, kola geçirme veya bir elle tutularak karşı tarafından 

saldırısından korunmak amacıyla kullanılan bu silah genellikle diğer elde kılıç 

veya balta ile kullanılmaktaydı. Qin imparatoru Qin Shi Huang Di’nin savaş 

literatürüne kazandırdığı bir silahtır.  

Çin tarihinde sadece savaşlarda değil aynı zamanda selamlama veya 

onur bekçileri tarafından da kullanılmıştır. Özellikle ateşli silahların icadı ile 

savunmadan çok törenlerde kullanılan bir araç halini almıştır. Bu silah daha 

sonraki dönemlerde üzerine kesici kısımlar ve çivi eklenerek aynı zamanda 

yakın muharebede saldırı aracı olarak da kullanılmıştır. 

 

     Görsel-30: Yue  

6. “Yue” (钺 )balta şeklinde ve yaklaşık 3000 yıl once kullanıldığı tahmin 

edilen bir silahtır. Tehlikeli ve karşıdaki düşmanı büyük  ölçüde tehdit eden 

keskin ve korkunç bir figür şeklinde dizayn edilmekteydi. Genellikle ağır-zırhlı 

düşmana karşı koymak için kullanılırdı. Bir ucu kesici ve parçalayıcı olan bu 

silahın üst kısmındaki boşluktan sağlam demir veya tahta monte edilerek 

kullanılan bir silahtır. Çin tarihinde Shang sülalesinden Han Hanedanlığına 

kadar kullanılan bu silah hüküm süren hanedanlıklara  göre değişmektedir.  

 

http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2012/08/yue.jpg
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 Görsel-31 : Savaşan Devletler Dönemine (sağdaki) ve Qin Hanedanlığına (Soldaki) Ait Balta 

 

  

Görsel-32: Shang dönemine ait baltalar 

 

Görsel-33: Nu 

7. Yarı Otomatik Yay: “Nu” (弩) yarı otomatik  ve ok fırlatan bir yaylı tüfektir. 

Yaklaşık 2400 yıl öncesine dayanan bir tarihi vardır. Üst kısmında ok ile 

besleyen sonda ise fırlatmayı tekrarlayan bir kaldıraç sisteminden 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9hNLU5sXNAhXIyRQKHRh8A-YQjRwIBw&url=http://www.daliulian.net/cat35/node610643&bvm=bv.125596728,d.d24&psig=AFQjCNGgNF_Sh55ynQ8qNThPVy7mOKzEIQ&ust=1467034230941066
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oluşmaktadır. Çin medeniyetlerinde yaygın olarak kullanılan ok ve yay 

özellikle Qin Hanedanlığı döneminde kurmalı yay geliştirmek suretiyle yarı 

otomatik hale getirilmiştir.  Daha sonraki dönemlerde daha da geliştirilerek 

seri ok atabilen bir silah olarak kullanılmıştır. 15 saniye içerisinde şarjöre 

tekrar doldurmaksızın yaklaşık 10 kısa ok fırlatabilen bir silahtır.  Kurmalı yay 

üzerine eklenen bir şarjor ve koldan oluşan bu sistemde okun atılmasından 

sonra üzerindeki kolun geriye çekilmesiyle üstte bulunan oklardan diğeri 

sırayla atılmaya başlanır.  

Üzerindeki boşluk şarjör görevini görmektedir. Antik Çin tarihinde bu 

silahın icadı mermili silah alanında çok önemli bir reform olarak kabul 

edilmektedir. Geleneksel ok ve ya sistemi uzun süreli bir uzmanlık eğitimi ve 

fiziksel güç gerektirirken, Qin hanedanlığının zaferlerinde önemli bir yere 

sahip olan bu silah kısa süreli bir eğitim sonrasında etkin olarak 

kullanılabilmekteydi. Bu Çin orijinli silah makineli tüfeğin atasıdır. Yukardaki 

haznesine konulan yaklaşık 10 ok ve kısa dolum süresi ile hızlı atış 

yapabilme olanağı sağlamaktaydı. 

  

Görsel-34: Kullanım Şekli    Görsel-35: Nu örneği 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqqmG6MXNAhXBPhQKHaBgCt0QjRwIBw&url=http://www.baike.com/wiki/%E8%B8%8F%E5%BC%A9&psig=AFQjCNHlhxnqfArCdn7gja1ZR5EDFSDBHA&ust=1467034630732565
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEpZiy6MXNAhXGuxQKHYNsCn8QjRwIBw&url=http://ww.daliulian.net/cat77/node795312/27245&psig=AFQjCNHlhxnqfArCdn7gja1ZR5EDFSDBHA&ust=1467034630732565
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Bu  sistem daha çok kucakta taşınırken nişan alması zor olsa da attığı 

okun sayısının fazla olması tercih edilmesini sağlayan en önemli faktördür.  

Vakit kaybetmeksizin hedefe atılması ve her askeri kolaylıkla kullanabilmesi 

en önemli avantajlarındandır. Özellikle uzak mesafe silahı olarak kullanılan 

bu silahın diğer yaylara göre bir diğer önemli özelliği ise zırh delebilme 

gücünde ok fırlatmasıdır. 

 

 

Görsel-36: Terra Cotta kazılarında bulunan yay. 

         

     Görsel-37:  Qin Hanedanlığı döneminde kullanılan yay. 

 

Terra Cotta kazılarında elde edilen bilgilere göre o dönemde kullanılan 

ve yaklaşık 1,3 metre uzunluğunda yay ile 800 m mesafeye kadar ateşli oklar 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL367h78XNAhVRsBQKHawwBoYQjRwIBw&url=http://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3004149/2-200-year-old-crossbow-powerful-modern-day-assault-rifle-discovered-Terracotta-Warriors.html&psig=AFQjCNFUL2DcOluODAjafliQw3iuHNQMKQ&ust=1467036565311494
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fırlatılabiliyordu. 62  Aslında Qin hanedanlığı döneminde kullanılan yay, bir 

anlamda imparatorun askeri başarısını kanıtlıyordu. Çünkü 2200 yıl 

öncesinde  bugünkü birçok suikast silahının menzilinin iki katına kadar etkili 

menzili oan böylesine uzun mesafeli bir silahı tasarlamak büyük bir askeri 

başarıydı 

          

Görsel-38: Fu   

8. İki Taraflı Çin Baltası: “Fu”, (双片双斧) diğer adıyla Çin baltası, genellikle  

saray muhafızları  ve imparatorun en yakınındaki korumalar tarafından 

kullanılan iki tarafı keskin bir silah türüdür. Geniş keskin uçları ve güçlü 

hayvan figürü ile karakterize edilen Fu, küçük, hafif fakat pratik bir kullanıma 

sahipti. İlk olarak Shang Hanedanlığı döneminde kullanılmıştır. Savaş 

alanında geriye savurarak çevredeki düşmana zarar veren ve tekrar 

kullanılabilen bir silahtır. Yue (钺) ile benzemesine rağmen  daha küçük, hafif 

ve pratik olarak kullanımı daha fazla olan bir silahtır. 

 

                                                           
62

 NTV Yayınları, “Yerin altında savaşa hazır 8 bin asker”25 Mayıs 2011 

http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2012/08/fu.jpg
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Görsel 39: Ji (Halberd) 

9. Kancalı Kılıç: “Ji” (戟) iki kutuplu bir silah türü olup ilk olarak  Shang 

Hanedanlığı döneminde  (M.Ö.1600-1046) döneminde kullanılmıştır. Uzun  

bir sap ile ucuna kavisli keskin bir metalin takılması ile oluşan bu silah türü 

kalabalık bir düşman grubunu yarmak için kullanılırdı. Tamamen savunma 

amaçlı dizayn edilmiş bu kılıçtaki kancalar; her türlü kılıç, hançer ve mızrak 

saldırısına karşı etkili bir savunma yapmayı sağlamaktadır. 

   

Görsel-40: Çin tarihinde kullanılan Ji çeşitleri. 

http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2012/08/ji.jpg
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Görsel-41 : Yanyuan Dao 

10. Uzun Saplı Dao : “偃月刀” Yanyuendao olarak bilinen bu silah M.Ö. 

3’üncü yüzyılda ünlü general Guan Yu (關羽)63 tarafından icat edilmiştir. 

Uzun bir mızrak üzerine monte edilmiş bir kılıç şeklinde olan ve hem at 

üzerinde hem de yaya askerler tarafından kullanılan bu silah, Generalin iri 

vücudu ile özdeşleşmiş ve sonraki dönemlerde yakın dövüş sanatlarında 

kullanılmaya başlanmıştır. 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 Han hanedanlığı döneminde yaşamış bir general olup, Sui Hanedanlığı döneminde tanrılaştırılmış ve bu inanış 

günümüze kadar gelmiştir.(Guan Gong olarak da bilinir) Guan Yu inanışı günümüzde oldukça yaygındır; Çin, 

Tayvan ve Hong Kong'da Guan Yu'ye adanmış tapınaklara bolca rastlanır. Guan Yu bu tapınaklarda elinde bir 

mızrak, kırmızı yüzlü, uzun sakallı olarak tasvir edilir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tayvan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj-9pnthsbNAhXGPRQKHXeHAb8QjRwIBw&url=http://cso.wikia.com/wiki/Green_Dragon_Blade&bvm=bv.125596728,d.d24&psig=AFQjCNFO1x9u8uQgdUzgsF9GpS9nPggXCg&ust=1467042905598607
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         6.3  Zırh ve Üniformalar 

     Eski medeniyetlerin kullanmış olduğu zırhlar toplumların 

alışkanlıklarına ve bölge coğrafyasına göre göre büyük farklılıklar 

göstermekteydi. Eski Kelt'ler halka ve zincirlerin iç içe geçirilerek yapıldığı 

kılıç darbelerine karşı etkin ve esnek bir zırh kullanırken, Roma şövalyeleri 

genellikle düşmandan gelen darbenin etkisini azaltmak için, "Aketon" adı 

verilen keçe ile kaplanmış elbise giyerlerdi.  Yine Araplar, Persler ve Hindular 

atılan bir mızrağı durdurmak veya kılıcı savuşturmak için zırha metal plaklar 

eklemişler, Afrika ve Arabistan gibi sıcak bölgelerde ordular metalin güneşten 

ısınmasını ve zırhın bir fırın gibi ısınarak eti yakmasını önlemek için 

kumaştan cübbeler giyiyorlardı. Oysa Çin hanedanlıklarında kullanılan zırhlar 

deri, bronz ve demir ağırlıklı ve plakalardan oluşan elbise görünümüne 

sahipti.64 

Çin tarihi birçok hanedanlığın birbirleriyle mücadelelerine sahne 

olmuştur. Bu nedenle her hanedanlığın kendi özel ihtiyaçlarına göre ordular 

da değişik üniforma ve zırh kullanmışlardır. Eski Çin hanedanlıklarında zırh 

kullanımı başlangıçta üst düzey askerlere ve asilzadelere mahsus bir 

aksesuar iken, bronz ve deriden yapılan zırhlar tüm askerler tarafından 

kullanılmıştır. Üst rütbeli askerler genellikle savaş arabası ve at üzerinde 

savaştıkları için genellikle demir plakalardan oluşan ağır ve korunaklı zırhlar 

tercih ediyorlardı.65
 

                                                           
64

 http://dunyaharptarihi.blogspot.com.tr/2011/10/savaslari-degistiren-50-silah-4-zirh.html) 

65 William Weir, 50 Weapons That Changed Warfare, New Page Books, 2005. 

http://dunyaharptarihi.blogspot.com.tr/2011/10/savaslari-degistiren-50-silah-4-zirh.html
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Çin tarihinde zırhın ilk kullanımı Shang Hanedanlığı dönemine 

rastlamaktadır. Shang Hanedanlığından sonra Zhou Hanedanlığı, 

kendisinden önceki döneme ait birçok silah ve savaş araçlarını kullanmışsa 

da  kendine has değişik birçok zırh çeşitleri ortaya çıkarmıştır. Bunlardan 

birisi kolsuz ve  genellikle bufalo veya gergedan gibi iri hayvanların 

derisinden yapılan ve gé jiǎ olarak adlandırılan zırh çeşididir. Bu dönemde 

kullanılan bir diğer zırh çeşidi ise haşlanmış deriden elde edilen ve kumaş ile 

desteklenen wei jia’dır. Zhou hanedanlığı döneminde zırhların üzerine 

koruyucu tabaka sağlamak için kırmızı cila veya vernik kullanılmıştır. 

İlkbahar ve Sonbahar döneminde kullanılan tekerlekli savaş arabaları, 

bir anlamda ağır ve önemli bir savaş aracı olarak kullanılırken, aynı zamanda 

okçu sınıfı için hareket eden bir platform görevi görmekteydi.  Ancak savaş 

arabalarının kullanımının sadece düz araziler ile sınırlı olması nedeniyle, bu 

şekilde teşkil edilen birliklerin çok iyi organize olmuş süvariler tarafından 

yenilgiye uğratılması çok kolaydı. Özellikle Shang Hanedanlığı dönemindeki 

savaş arabaları iki at tarafından çekilirken, Zhou Hanedanlığı döneminde dört 

atla çekilen savaş arabaları kullanılmıştır. Bu arabaların üzerinde savaşanlar 

genellikle asillerden oluştuğu için zırhları genellikle savaş arabası üzerindeki 

savaşçılar giyerdi.  

Savaşan devletler dönemindeki devletlerin orduları sayıları 30-100 bin 

gibi büyük rakamları bulmaktaydı. O dönemki savaş teknolojisi ve eldeki 

kaynaklar orduların bütün askerlerini zırh ile donatmak için imkansızdı.   
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Bu dönemde zırhlar sadece yüksek rütbeli askerler ve zenginler 

tarafından kullanılmaktaydı. Savaşan devletler döneminde de zırhlar 

genellikle deri ve bronzdan ve bunların her ikisinin birleşmesiyle 

yapılmaktaydı. M.Ö. 5’inci yy.da dökme demir kullanılmaya başlasa da 2’nci 

yüzyıla kadar bronz metalinin yerini alamamıştır. 

Savaşan devletler döneminde zırh kullanımına ve gelişimine ait en 

açık kaynaklar Terra Cotta savaşçılarından anlaşılmaktadır. Bu dönemde 

acemi askerler ile tekerlekli savaş arabalarına destek sağlayan askerler zırh 

giymemektedir. Bunlar seri atış yapabilen ok-yay ile donatılmış ve genellikle 

savaş tertiplenmesinde en önde yer alan gruptur.  Qin hanedanlığı 

dönemindeki savaş teknolojisinin gelişmesi ile icat edilen seri atış yapabilen 

ok sistemi sayesinde, önde yer alan askerler genellikle yakın göğüs göğse 

savaşta zırha pek ihtiyaç duymazlardı.  

Qin Hanedanlığı döneminde savaş teknolojisindeki gelişmelere bağlı 

olarak demir ve bronzdan yapılan kesici ve daha etkin silahların icat edilmesi, 

savaş meydanlarında demir ve bronz zırhlara olan ihtiyacı daha da 

arttırmıştır.66 

 Qin hanedanlığı ordusunda askerlerin rütbesi giysilerinden 

anlaşılmaktaydı. Generaller uzun ve göze çarpan renkli ve vücudun tamamını 

kaplayan uzun zırhlı elbise giyerken, küçük rütbeli askerler uzun ceket, 

vücudun üstünü kaplayan zırhlı elbise, uzun şapka, sığ bir ayakkabı 

kullanmaktaydı. Bazı küçük rütbeli diğer askerler ise zırhsız sadece basit 

                                                           
66

 Albert E.Dien, “A Study Of Early Chinese Armor”,Standford University, 1981, sf. 5. 
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silahlar kullanmaktaydı. Örneğin; Qin hanedanlığında, bir elinde ok ve yay 

taşıyan, diğer elinde ise atın dizginlerini kontrol eden bir sınıf olan süvari 

sınıfı, bel uzunluğunda zırhlı elbiseler giyerken, savaş arabalarının sürücüleri, 

vücudun tamamını koruyan zırhlı elbise giymekteydiler. Özellikle Qin 

hanedanlığı döneminde orduların kıyafetleri incelendiğinde tipik bir yaya 

askerinin deriden yapılan ve iskambil kağıtları şeklindeki bronz levhalardan 

yapılan zırhla donatılmış bir yelek, yine deriden yapılan ve sertleştirilmiş bir 

miğfer olarak göze çarpmaktadır.  

Savaş arabalarının atları ise yine aslan derisinden yapılan ve battaniye 

şeklindeki uzun deri zırhlar ile korunuyorlardı. Özellikle atın göğüs ve boyun 

kısmının korunması için deriden yapılan pullu zırhlar kullanılıyordu. 

Terra Cotta anıt mezarlığında bulunan heykellerde kullanılan siyah boya 

incelendiğinde, bu dönemde siyah cilalı zırhların kullanıldığı görülmektedir. 

Tarihçilere göre o dönemde kullanılan zırh, aynı zamanda tören ve merasim 

elbisesi olarak da kullanılmaktaydı. Terra Cotta bulguları arasında aynı 

zamanda atlı savaş arabaları ve atlar için de korunak amaçlı kullanılan zırhlar 

bulunmuştur.67 

Qin hanedanlığın yenilmesiyle ortaya çıkan Han Hanedanlığı 

döneminde ise deri ve demirden elde edilen ve korse şeklinde giyilebilen yeni 

bir zırh anlayışı ortaya çıkmıştır.  

Bu dönemde daha çok demir ve çelik kullanımı yaygınlık kazanmıştır. 

Han hanedanlığının ilk dönemlerinde ordu daha çok Qin hanedanlığı 

                                                           
67

 http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/stone-armour-found-tomb-chinas-first-emperor 
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dönemine ait zırhları kullanırken  daha sonraki dönemlerde ihtiyaçları 

karşılayabilmek adına standart  bir zırh oluşturmuşlardır.  

Han Hanedanlığı döneminde omuz üzerinde ip veya demir tel ile 

vücuda bağlanan, metal veya deriden yapılmış, daha ziyade piyade ve süvari 

sınıfı tarafından kullanılan çift yüzlü zırh (两当铠) kullanılmaktaydı. Bu zırhın 

metallerden oluşan ve daha ağır versiyonu ise üst rütbeli askerler tarafından 

giyilirdi. 

Genel olarak savaş arabalarındaki atlar için zırh kullanımı Han 

Hanedanlığı döneminde daha da ağırlık kazanmıştır. Daha önceki 

dönemlerde tek parça olarak kullanılan zırh, Han döneminde, savaş arabası 

ve atın her bir bölgesi için ayrı bir zırh kullanımı şeklinde yeni bir boyut 

kazanmıştır. 

 

 

 

            Görsel-42: Kol ve boğaz kısmı dahil demir plaka ile kaplanmış bir zırh örneği 
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Görsel 43: Qin Hanedanlığı (soldaki) ve Han Hanedanlığı (sağdaki) döneminde kullanılan Zırhlar.  
 

 

 

Görsel-44: Qin Hanedanlığı dönemine ait zırh ve miğfer 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-5dvAIY-hZVY/UrHpAVEG36I/AAAAAAAA53Y/WEiUuaNwZxs/s1600/China_03.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Han_bronze_scale_armor_37.JPG
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ÇİN TARİHİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ 

HANEDANLIKLARA AİT ASKERİ 

ÜNİFORMA, ZIRH VE DONANIMLAR 
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Görsel-45:Shang Hanedanlığı (M.Ö.1600-1050)            Görsel-46:Batı Zhou Hanedanlığı  
                                                                                                                (M.Ö.1100-771)  

 
 

  Görsel-47: Doğu Zhou Hanedanlığı (M.Ö.770-221)     Görsel-48:Qin Hanedanlığı (M.Ö.221-206) 

 

http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Shang-Dynasty-army-uniform.jpg
http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Western-Zhou-Dynasty-army-uniform.jpg
http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Eastern-Zhou-Dynasty-army-uniform.jpg
http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/China-Qin-Dynasty-army-uniform.jpg
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Görsel-49: Han Hanedanlığı (M.Ö.206-M.S.220)          Görsel-50: Wei-Jin Hanedanlıkları   (M.Ö. 220-420) 

 
 

Görsel-51: Güney-Kuzey Hanedanlıkları (420-589)       Görsel-52:   Sui Hanedanlığı (581-618) 

 

 

http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Wei-Jin-Dynasty-army-uniform.jpg
http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Han-Dynasty-army-uniform.jpg
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Görsel-53: Tang Hanedanlığı (618-907)                                     Görsel-54: 5 Hanedan ve 10 Beylik Dönemi (97-960)

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-55: Song Hanedanlığı (960-1279)                                                         Görsel-56: Liao Hanedanlığı (907-1125) 

http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Five-Dynasties-and-Ten-Kingdoms-army-uniform.jpg
http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Tang-Dynasty-army-uniform.jpg
http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Song-Dynasty-army-uniform.jpg
http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Liao-Dynasty-army-uniform.jpg
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Görsel-57: Jin Hanedanlığı (1115-1234)                        Görsel-58: Yuan Hanedanlığı (1279-1368) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-59: Ming Hanedanlığı   Görsel-60: Qing Hanedanlığı   

    (1368- 1644)                (1644-1911) 

http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Jin-Dynasty-Uniform.jpg
http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Western-Xia-Dynasty.jpg
http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Ming-Dynasty-Military-Uniform.jpg
http://www.chinawhisper.com/wp-content/uploads/2013/09/Qing-Dynasty-Uniform.jpg
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Görsel-61:1911-1949 dönemine ait askeri ve tören üniforması.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-62: Modern Çin Halk Ordusu Uniformaları  
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6.4 . Çin tarihinde kullanılan 36 savaş stratejisi 
 

Çin tarihine bakıldığında; aristokrat sınıfının devlet ve ordu 

yönetiminde etkin olmalarına bağlı olarak askeri ve felsefi düşünce arasında 

güçlü bağların olduğu, bu konuda birçok yazılı eserlerin bulunduğu 

görülmektedir ki bunların başında Sun Zi tarafından yazılan Savaş Sanatı 

(The Art of War) gelmektedir.68 Çin tarihinde özellikle savaş öncesi ve savaş 

esnasında çok farklı savaş taktiklerinin kullanıldığını görebiliriz. Güzel 

kadınları düşman kamplarına veya karargahlarına göndermek ve oradaki üst 

düzey askerleri güzellikleri ile cezbetmek veya sivilleri savaş bölgesinde 

düşmanın derinliklerine sokarak propaganda yaptırmak, üst düzey generalleri 

rüşvet vermek suretiyle satın almak,  bunlarla ilgili birkaç örnektir.  

Özellikle Savaşan Beylikler döneminde meydana gelen olaylardan 

esinlenerek kabul edilen belli başlı savaş stratejileri Üç Krallık Döneminde 

(M.S. 220-280) yaşayan ve döneminin en başarılı savaş stratejisti olan ve 

ikinci Sun Zi  diyebileceğimiz Zhuge Liang tarafından ortaya konulmuştur. 

Thirty-Six Stratagems, ve Mastering the Art of War adlı eserlerin sahibi olan 

bu stratejist, yaşanan savaş senaryolarını Çin atasözlerine uyarlayarak altı 

ana başlık altında ve toplam 36 savaş stratejisi olarak derlemiştir. 

 

 

                                                           
68

 Classical Chinese Military Strategy & Its Relationship to Business, December 2000, sf.8 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thirty-Six_Stratagems
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Galibiyet Stratejisi: 

 Strateji  1 (瞒 天 过 海 ) – Denizi Geçmek için Göğü Aldat.            

(Deceive the sky to cross the ocean) 

Karanlıkta ve gölgede hareket ederek sessiz ve izole yerleri işgal 

etmek veya bu tür yerlerde saklanmak sadece düşmanın dikkatini çeker. 

Düşmanın korunma gücünü aza indirmek için esas niyeti saklamak şartıyla 

açık alanda faaliyet göstermeli, günlük normal faaliyetler kisvesi altında 

hareket etmelidir. 

 Strateji  2 (围 魏 救 赵 ) - Zhao krallığını kurtarmak için Wei kuvvetlerini 

muhasara et.  (Surround Wei to rescue Zhao) 

Eğer düşman direk saldırılamayacak kadar güçlü ise, onun önem 

verdiği başka bir şeye saldırılmalıdır. Düşmanın her alanda çok güçlü 

olamayacağı bilinmeli, elinde bulundurduğu güçün mutlaka zayıf yönleri tespit 

edilerek oraya saldırı yapılmalıdır. Başka bir deyişle, düşmanı psikolojik 

olarak zayıflatmak için  akrabaları veya önem verdiği kişiler hedef alınmalıdır. 

 Strateji  3 (借 刀 杀 人) - Ödünç bıçakla saldır. (Borrow one's hand to kill)  

Kendi güçünü kullanmak yerine düşmanın kendine ait gücünü 

kullanmak suretiyle saldırılmalıdır. Örneğin; düşman saflarında tespit 

edilenecek bir yetkili rüşvet karşılığında satın almak, böylece düşmana karşı 

kendi silahını kullanmak gibi.  
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 Strateji  4 (以 逸 待 劳 ) - Düşmanı beklerken rahat ol.                      

(Make your enemy tire himself out while conserving energy) 

Savaş için doğru zaman ve yeri seçmek önemlidir. Böylelikle 

düşmanınızdan önce savaşın ne zaman ve nerede olacağı tespit edilmiş olur. 

Böyle bir savaş alanında düşmanın boş maceralar için tüm enerjisini 

kullanmasını teşvik ederek, kendi gücünüzü muhafaza edersiniz. Düşman 

yorulduğunda ise tüm gücünüzle saldırıya geçebilirsiniz. 

 Strateji  5 (趁 火 打 劫 ) - Yanan evi yağmala.  (Loot a burning house.)  

Eğer bir ülke iç çatışma ve savaş ile meşgul, ülkede açlık ve bulaşıcı 

bir hastalık mevcut ve yönetimde rüşvet ve suç yoğun ise böyle durumda 

düşman kesinlikle dış tehdit ile mücadele edemeyecektir. İşte bu an saldırı 

anıdır. 

 Strateji  6 (声 东 击 西 ) - Doğuda gürültü yaparken batıda saldır..  

(Feign an attack in the east and attack in the west) 

Her savaşta küçük sürprizler galibiyette önemli rol oynar. Düşmanla 

yüz yüze iken bile onun en az şüpheleneceği yerden saldırmak savaşın 

gidişatını değiştirebilir. Bunu yapmak için düşmanın zihninde her zaman bir 

beklenti oluşturulmalıdır. 
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Düşmanla Mücadele Stratejisi 

 Strateji  7 (无 中 生 有 ) - Hiç bir şeyden bir şey yarat.                     

(Create something from nothing) 

Düşmana saldırıda aynı aldatma yöntemlerini iki kez kullanmalı, 

düşmanın birinci ve ikinci saldırılarına reaksiyon gösterilmelidir. Böylelikle 

düşmanın üçüncü saldırıya karşı savunma yapıp yapamayacağı konusunda 

tereddütleri oluşacaktır. İşte düşmanı yok edecek esas saldırı üçüncü 

saldırıdır ki bu saldırı ile düşman imha edilmelidir. 

 Strateji  8 (暗 渡 陈 仓 ) - Yer altı yollarını düşman görecek şekilde onar, 

(Repair the highway to take the crude path.)   

Düşmana iki yakın kuvvetle saldırılmalı,  birincisi açıktan ve düşmanın 

savunma amacıyla beklediği direk saldırı, bir diğeri ise dolaylı olarak 

beklemediği yerden  yapılmalıdır. Böylelikle düşmanı gücünü ikiye bölmeye 

zorlayarak öldürücü darbe vurulmalıdır. 

 Strateji  9 (隔 岸 观 火 ) - Nehrin karşı yakasındaki yangını gözle.  

(Watch the fires burning across the river) 

Savaş meydanında diğer oyuncular yerlerini alana kadar savaş 

alanına girme zamanını geciktirilmelidir. Böylelikle düşman güçleri savaşa 

meydanında yorgun düşecek ve kendi aralarında huzursuzluklar meydana 

gelecektir. Bu durumda tüm güç kullanılarak saldırı yapılmalı ve meydana 

gelen parçalanmalar fırsata dönüştürülmelidir. 
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 Strateji  10 (笑 里 藏 刀 ) - Hançeri tebessümle gizle.                         

(Knife sheathed in a smile) 

Kendini düşmana çekici göstermeli ve ona kendinizi sevdirmelisiniz. 

Onun güvenini kazandıktan sonra gizli bir şekilde yaklaşarak hedeflere 

ulaşılmalıdır.  

 Strateji  11 (李 代 桃 僵 ) - Şeftali ağacını muhafaza etmek için erik 

ağacını feda et.  

(Plum tree sacrifices for the peach tree) 

Uzun vadede amaçlara ulaşmak için kısa süreli hedeflerin feda 

edilebileceği durumlar olacaktır.Bu bir anlamda günah keçisi stratejisidir ki 

böyle durumlarda küçük bir grup ağır sonuçlara katlanmak zorunda kalırken 

geriye kalan çoğunluk sorun yaşamayacaktır. Bu durumda tereddüt 

edilmemelidir. 

 Strateji  12 (顺 手 牵 羊 ) - Keçiyi çalmak için fırsatı kullan.                 

(Stealing a goat along the way)  

Planları uygularken fırsatları avantaja çevirebilmek için daima esnek 

davranmalı, küçük ve kendinizi boşa emek harcayacak önemsiz şeylerle 

meşgul etmemelidir. 

Saldırı Stratejisi 

 Strateji  13 (打 草 惊 蛇 ) - Yılanı ürkütmek için otlara vur.                       

(Startle snake by hitting the grass around it.  
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Eğer kısa ve doğrudan bir saldırı yapamayacak kadar düşmanın 

uygulayacağı planlar tespit edilemiyorsa, o zaman ani bir saldırı planlanarak 

düşmanın reaksiyonu tespit edilmeli, böylelikle gösterdiği reaksiyondan onun 

gücü ve stratejisi üzerinden planlama yapılmalıdır. 

 Strateji  14 (借 尸 还 魂 ) - Ölüyü dirilt.  (Raise a corpse from the dead)  

Unutulmuş veya düşmanın beklemediği eski metodlar tespit edilmeli ve 

bunlara yeni taktik ve stratejiler ilave edilerek zenginleştirilmeli ve düşmana 

karşı unutulmuş ve kullanılmasına ihtimal verilmeyen saldırılar 

düzenlenmelidir. 

 Strateji  15 (调 虎 离  山 ) - Kaplanı dağdaki inini terk etmek için ayart.  

(Entice the tiger to leave its mountain lair)  

Düşmanın bulunduğu pozisyonundan avantaj elde edebileceği 

doğrudan bir saldırı asla yapılmamalı, bunun yerine küçük yemler kullanılmak 

suretiyle onu bulunduğu yeri terk etmeye zorlayarak elindeki avantajı yok 

etmeye çalışılmalıdır. 

 Strateji  16 (欲 擒 姑 纵 ) - Tuzağa düşmesi için düşmanını serbest bırak.  

(In order to capture, one must let loose) 

Düşmanı köşeye sıkıştırmak suretiyle yapılacak bir saldırı onun 

umutsuz son bir saldırı yapmasına sebep olacaktır. Bunu önlemek için 

düşmana halen onun bir son bir özgürlük şansı olduğuna inandırmalı ve onda 

kaçma arzusunu uyandırmalıdır. Böylelikle özgürlük bahanesiyle düşmanın 

morali azalacak ve savaşmadan teslim olacaktır. 
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 Strateji  17 (抛  砖 引玉 ) - Mücevheri elde etmek için tuğlayı uzat.  

(Tossing out a brick to get a jade) 

Tuzak, normal hayatta gücün ve zenginliğin bir aracı iken savaşta ise 

zafer için önemli bir unsurdur. Bu nedenle düşmanı bir yem kullanmak 

suretiyle tuzağa düşürülmelidir. 

 Strateji  18 (擒  贼 擒 王 ) - Düşmanı yenmek için liderlerini ele geçir. 

(Defeat the enemy by capturing their chief) 

Eğer düşman ordusu güçlü ancak  maddi çıkar veya tehdit ile yönetilen 

bir komuta heyetine bağlı olarak hareket ediyorsa, o durumda üst düzey 

generaller hedef alınmalı, böylelikle düşmanının komuta heyetini ele 

geçirerek liderlerine olan sadakat ve bağlılıklarını yok ederek size bağımlı 

hale getirmelidir.  Ancak bu durumda düşmanın ilgili kişiyi yok etmek 

amacıyla ölümü göze alarak intikam saldırısı yapacağı da göz önüne 

alınmalıdır. 

Kaos Oluşturma Stratejisi 

 Strateji  19 (釜 底 抽 薪 ) - Kazanın altından ateşi çek.                       

(Remove the firewood under the cooking pot)  

Düşmanın direk olarak saldırı yapılamayacak kadar güçlü olduğu 

durumlarda, öncelikle onun gücünün kaynağını yok edecek hedeflere 

saldırarak zayıflatmalı, daha sonra onu yok edecek planlar uygulamaya 

konmalıdır. 
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 Strateji  20 (混 水 摸 鱼 ) - Sorunlu sularda avlan.  

(Fish in disturbed waters) 

Düşmanla mücadeleye girmeden önce, onun karar verme ve algısını 

zayıflatacak karışıklıklar çıkarılmalı, düşmanı şüpheci bir tutum içerisine 

sürükleyecek onun düşünce mekanizmasını bozacak alışılmadık, ilginç ve 

beklenmedik faaliyetler icra edilmelidir.  Unutulmamalıdır ki delirmiş düşman 

daha da savunmasızdır. 

 Strateji  21 (金 蝉 脱 壳 ) - Ağustos böceğinin kabuğunu çıkar. (Slough off 

the cicada's shell, false appearances mislead the enemy.)  

Yenilgi  ile karşı karşıya kalındığında ve tek çarenin kaçmak olduğu 

durumlarda, mutlaka bir aldatma taktiği uygulanmalı ve tekrar 

toparlanmalıdır. Düşmanın dikkati bu hileye odaklandığı anda, askeri savaş 

alanından uzaklaştırmalıdır. 

 Strateji  22 (关 门 捉  贼 ) - Hırsızı yakalamak için kapıyı kapat.  

(Shut the door to catch the thief) 

Eğer düşmanı tamamen yok edebilecek veya ele geçirebilecek bir 

şansa sahip iseniz, saldırıyı hemen gerçekleştirerek savaş en kısa sürede 

sonuçlandırılmalıdır.  Düşmanın kaçmasına fırsat tanımak ileride 

oluşabilecek savaşların tohumlarını atmaktır. Ancak yine de kaçmayı 

başarırlarsa onları kovalama konusunda tuzak ihtimaline karşı temkinli 

davranılmalıdır.  



108 

 

 

 Strateji  23 (远 交 近 攻 ) - Komşuna saldırırken uzaktaki devlet ile dost ol.  

(Befriend a distant state while attacking a neighbor) 

Birbirleri ile mesafeli ulusların çok iyi birer müttefik olabilecekleri, ancak 

birbirlerine sınırları olan milletlerin düşman olabilecekleri bilinen bir gerçektir. 

Bu nedenle bir bölgede en güçlü siz iseniz, farklı bölgedeki en güçlü değil, 

aynı bölgedeki ikinci güçlü olan sizin en büyük düşmanınızdır.  

 Strateji  24 (假 道 伐 虢 ) - Guo devletini fethetmek güvenli bir yolu ödünç 

al. (Obtain safe passage to conquer the Kingdom of Guo) 

Ortak bir düşmana saldırmak için müttefiklerinin gücünden 

faydalanılmalı, düşman yenilgiye uğratıldığında ödünç alınan kaynaklar 

müttefiklere iade edilmelidir. 

Yaklaşma Stratejisi 

 Strateji  25 (偷 梁 换 柱 ) - Kirişleri ve direkleri çürük kereste ile değiştir. 

(Replace the beams with rotten timbers) 

Düşmanın savaş düzeni bozguna uğratılmalı, saldırı ve savunma 

metodlarına müdahale edilmeli, takip ettikleri ve uygulamaya koydukları 

kuralları değiştirmeye  zorlanmalıdır.  Böylelikle düşmanı destekleyen güçler 

ve bağlantılar yok edilmiş olacaktır. 
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 Strateji  26 (指 桑 骂 槐 ) - Dut ağacını, sadece keçi boynuzu ağacını 

lanetlemek için göster.  (Point at the mulberry and curse the locust) 

Statüleri ve pozisyonları gereği doğrudan çatışmadan uzak olanları 

disiplin ve kontrol etmek veya ikaz etmek için; doğrudan isimler 

kullanılmamalı, ima yoluyla ifade edilmelidir.  

 Strateji  27 (假 痴 不 癫 ) - Aldatmak için budala gibi davran.  

(Pretend to be a pig in order to eat the tiger)  

Motivasyon ve gerçek amaç ile ilgili karışık çıkarmak için  aptal, sarhoş 

ve deli rolü uygun olacaktır. Düşmanın sizin gerçek kabiliyet ve güveninizi 

tahmin etmesini engelleyecek tuzaklar kurulmalıdır. Düşmanın kendine 

güveni geldiğinde ve gardı düştüğünde ani saldırı düzenlenmelidir. 

 Strateji  28 (上 屋 抽 梯 ) - Düşman tırmanınca merdiveni çek.                

(Remove the ladder when the enemy has ascended to the roof )  

Tuzak ve yalan yolu ile düşmanı cazip bir alana çekmeli, daha sonra 

onun kaçabileceği ve haberleşme kanalları kesilerek  zayıf düşürülmelidir. 

Kendini savunmak için hem kendi gücü kullanılmalı hem de doğa 

unsurlarından faydalanılmalıdır. 

 Strateji  29 (树 上 开 花 ) - Ağacı sahte çiçeklerle süsle.  

(Deck the tree with false blossoms) 

Hile ve gizleme yoluyla değersiz olan bir şeye çok değerli bir görünüm 

verilebilir. Başka deyişle yapılacak aldatma ile düşmanı yok etmek için 

uygulanacak önemli bir taktiğin düşman tarafından önemsiz bir faaliyet gibi 

algılanması sağlanabilir. 
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 Strateji  30 (反 客 为 主 ) - Ev sahibinin ve misafirin rollerini değiştir.  

(Make the host and the guest exchange places) 

Düşmanı, işbirliği, barış görüşmesi, teslim olma gibi hileler ile kampına 

girmek veya sızmak suretiyle kendi bölgesinde bozguna uğratılmalıdır. 

Böylelikle onun zayıf yönleri tespit edilebilecek, savunma gücü bittiğinde 

doğrudan en hassas olduğu noktaya saldırı düzenlenebilecektir. 

Bozguna Uğratma Stratejisi 

 Strateji  31 (美 人 计 ) - Düşmanını güzel bir kadın ile tuzağa düşür.  

(The tender trap, use a woman to ensnare a man.)  

Düşmanın kamplarına anlaşmazlıklara sebebiyet vermek için güzel 

kadınlar gönderilmelidir. Bu strateji üç seviyede gerçekleşir. Birinci seviye; 

yöneticiler ve üst düzey askerler güzel kadının cazibesi karşısında görevlerini 

ihmal eder ve bazı tavizlerde bulunur. İkinci seviyede; üst düzey yöneticiler 

dışında kalanlar agresif davranışlar sergilemeye başlar ve küçük tartışma ve 

anlaşmazlıklara  düşerler, böylelikle moral ve motivasyon azalmaya başlar. 

Üçüncü seviyede ise bölgedeki diğer bayanlar arasında başlayan kıskançlık 

ve çatışmalar düzenin daha da bozulmasına sebebiyet verir. Böylelikle hedef 

kendi içerisinde yavaş yavaş zayıflatılmış olur.  

 Strateji  32 (空 城 计 ) - Boş şehir hilesini uygula.  

(Mental trap, empty a fort to make enemy think it is filled with traps.)  
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         Düşmanın sayı bakımından üstün olduğu ve her an yenilgiye maruz 

kalınması muhtemel durumlarda, tüm askeri hazırlıklar ani bir kararla 

bırakılmalı veya ertelenmelidir. Eğer düşmanın sizin durumunuzu fark etme 

yeteneği yoksa, bu durumda saldırıdan vazgeçecektir. 

 Strateji  33 (反 间 计 ) - Düşman casuslarını düşmanın kampını 

karıştırmak için kullan. (Let the enemy's spy sow discord in the enemy 

camp.   

Düşman ajanlarının sizin topraklarınızda kalmasına müsaade ederek 

düşmanın savaşma kabiliyeti zayıflatılmalıdır. Onlara yanlış bilgi vermek ve 

kendi taraflarına bu yanlış bilgileri aktarmak suretiyle düşmanı kendi 

içerisinde anlaşmazlıklarla zayıflatılmalıdır. Kendi içindeki ihtilaflarla meşgul 

edilerek saldırı ve savunma gücü azaltılır. 

 Strateji  34 (苦 肉 计 ) - Düşmanın güvenini kazanmak için kendini 

yarala. (Inflict injury on one's self to win the enemy's trust)  

Zayıf veya yaralanmış rolü, düşmanın sizi bir tehdit olarak görmesini 

engeller ve  gücünü kullanma konusunda gevşemesini sağlar. Bu durum ise 

karşı tarafından bir fırsata dönüştürülebilir. 

 Strateji  35 (连 环 计 ) - Birbirini bütünleyen savaş hileleri kullan.           

(Chain together the enemy's ships, never rely on but a single Strategy)  

Önemli meselelerde aynı anda uygulanabilecek farklı stratejiler 

kullanılmalıdır. Farklı planlara sahip olmak, birinin başarısız olması 
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durumunda düşünmeye gerek kalmadan bir diğerinin uygulamaya konmasına 

ve zaman kaybedilmeden amaca ulaşmaya sağlar. 

 The 36th Strateji  (走 为 上 ) - Eğer, senden başkalarının tümü 

başarısızsa çekil. (Run away to fight another day) 

Eğer mevcut durumun yenilgi ile sonuçlanacağı belli ise, geri çekilerek 

tekrar organize olunmalıdır. Eğer yine de kaybeden taraf siz iseniz, bu 

durumda üç seçenek bulunmaktadır.  Teslim olmak, uzlaşmak veya kaçmak. 

Teslim olmak tümüyle bir yenilgi, uzlaşma yarı yenilgi olacaktır. Ancak 

kaçmak asla bir yenilgi olmayacaktır. Bu nedenle yenilmediğiniz sürece her 

zaman bir şansınız olacaktır.69 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69   http://chinesewarstrategies.blogspot.com.tr/2008/11/36-strategies-of-ancient-china-overview.html 
 

http://chinesewarstrategies.blogspot.com.tr/2008/11/36-strategies-of-ancient-china-overview
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SONUÇ 

          Diğer medeniyetlerden etkilenmeden günümüze kadar gelebilen, 

matbaa, kağıt, barut, pusula ve daha birçok buluşları dünya medeniyetlerine 

kazandıran ve dünyanın en eski süreklilik arz eden medeniyetlerinden biri 

olan Çin, 5000 senelik kültür mirasına sahip, dünyanın en eski kültür milletidir.  

Birçok medeniyet, yerini bir diğerine bırakıp tarih sahnesinden 

kaybolurken, böylesine güçlü bir medeniyetin binlerce yıl hüküm sürmesini 

sağlayan kültürel, geleneksel ve toplumsal değerlerin dışında güçlü ordu ve 

sağlam bir devlet yapılanmasının olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.  

 Sahip olduğu köklü tarihi, kültürü ile günümüze kadar güçlenerek 

gelen bu medeniyetin güçlü temelleri Qin hanedanlığı döneminde atılmıştır. 

Bu dönemde beyliklerin merkezde toplanarak siyasi birliğin kurulması, 

sonrasında ülkeyi bir arada tutmak amacıyla yapılan reformlar, günümüze 

kadar yaşayan Çin Seddi ve Toprak ordu, aslında bu hanedanlığın bugünkü 

Çin medeniyeti üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteren birkaç örnektir.  

5000 yıl kesintisiz olarak devam eden ve günümüze kadar yaşayan tek 

uygarlık olan Çin medeniyetinin bu kadar uzun yaşamasının sebebi, Çin’i Çin 

yapan Qin Shi Huang’ın tüm ülkeyi ve milleti bütünüyle  tek bir millet ve tek 

bir ülke olma ülküsü etrafında toplamasıdır. 

  Yönetimde Legalizm, yani kanunlara aşırı riayeti gerektiren bir 

anlayışı benimseyen ve bunu güçlü ordu ile sağlamlaştıran imparator Qin Shi 

Huang’ın mantığından ziyade duyguları ile hareket eden, acıma duygusu 
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olmayan ve affetme hissini tamamen kaybetmiş bir kişilik olduğu 

görülmektedir. Qin devletinin uyguladığı sert politikalar özellikle işgal ettiği 

diğer hanedanlıkların kendisine düşman olmasına sebep olmuş ve bunun 

sonucunda imparatora karşı düzenlenen birçok suikast girişimi imparatordaki 

ölüm korkusunu paranoya haline getirmiştir. 

Batıl itikatlara inanan, mistik ve şamanistik fikirlere çok bağlı olması 

nedeniyle ölümden çok fazla korkan imparatorun bu acımasız ve sert kişiliği, 

halk üzerindeki baskıcı tutumu ülke içerisinde rahatsızlıklara sebebiyet 

vermiş, gerek kendi döneminde gerekse ölümünden sonra ülke yönetimi, 

yöneticiler arasında çekişmelere sahne olmuştur. Yüzyıllar süren Savaşan 

Beylikler Dönemi’nin galibi olan ve savaş meydanlarında uyguladığı zalimce 

tavırları ile bilinen Qin Beyliği’nin devrimlerle kurduğu İlk İmparatorluğun 

ömrü de, imparatorun acımasızlığı ve halk ile barışık bir yönetim 

anlayışından uzak oluşu, müteakiben imparatorun ölümü sonrası yöneticiler 

arasındaki iktidar mücadeleleri yüzünden kısa olmuştur.  

Tarihi süreç değerlendirildiğinde; imparatorun ölümüne kadar olan 

dönemde devletin güçlü ordusu ve sert yasalarına dayanarak çok güçlü 

olması, imparatorun ölümü sonrası ise böyle bir güçlü devletin iktidar savaşı 

ve ayaklanmalar nedeniyle kısa sürede parçalanması aslında  Qin Shi 

Huang’ın imparatorluğun birliği ve nizamı için koyduğu Legalizm tabanlı tüm 

katı kurallar ve tüm sert uygulamaların ne kadar gerekli olduğunu 

göstermektedir. “Yemezsen, yem olursun” sözünden hareketle, Milattan 

Öncesi dönemlerden bu yana güç oyunlarının döndüğü hükümdarlık ve 
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siyaset sahnesinde, çok güçlü olmasına rağmen Qin imparatorluğu da iktidar 

kavgaları yüzünden çok kısa sürede tarih sahnesinden silinmiştir. 

Kısa sürede küçük bir devlet  yapısından, bölgesinde çok güçlü bir 

imparatorluk haline gelen Qin hanedanlığının bu başarısının temelinde ne 

vardı diye sorulduğunda şüphesiz cevap, “bizzat imparator Qin Shi Huang 

tarafından teşkil edilen güçlü, acımasız ve düzenli bir yapıya sahip aynı 

zamanda dönemin en son modern silah araç ve gereçleri ile teşkil edilmiş 

ordusudur” olacaktır.  

İmparatorun kurduğu yeni ordu düzeni, gerek kullandığı savaş araç ve 

gereçleri, gerekse uyguladığı savaş strateji ve taktikleri kendisinden sonraki 

dönemlere adeta referans özelliği taşımaktadır. Hanedanlık döneminde icat 

edilen üstün kullanım özelliğine sahip birçok silah sonraki medeniyetlere 

miras kalmış ve bugün dahi kullanılan birçok silahın adeta projesi olmuştur. 

Qin hanedanlığı ordusunun en göze çarpan özelliği, askerlerinin sert 

ve acımasız bir anlayışa sahip olmasıdır. Bu disiplin anlayışı hanedanlığın 

üstün zaferler kazanmasında başlıca etken olarak kabul edilebilir.  

Qin hanedanlığı ordusunun başarısının ana sebeplerinden biri de 

savaş konusunda deneyimli olan bir savaştan bir diğerine yüzbinlerce 

askerlerden oluşan orduyu yönetebilen yetenekli, emrindeki askerler 

tarafından mutlak itaat gösterilen generallerdir.  

Hiyerarşik yapı olarak Qin ordusu çok iyi organize edilmiş ve emir-

komutanın keskin hatlarla belirlendiği bir yapıya sahipti. En küçük birlikten 
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sorumlu rütbeli asker kendi emrindekilerden sorumlu iken askerler de aynı 

zamanda emir komuta eden rütbeliden sorumlu idi. Her birim gerektiğinde ve 

görev verildiğinde bağımsız hareket edebilme insiyatifine sahip idi. Ancak ordu 

içerisindeki en ufak bir disiplinsizlik gerektiğinde ölümle cezalandırılmaktaydı. 

İşte Qin ordusunu güçlü kılan nedenlerden biri de gerektiğinde korkusuzca 

savaşabilme isteği, hata yapıldığında ise karşılaşacağı ölüm cezası ile disiplinli 

ve itaatkar hareket etme özelliğidir.  

Askeri hiyerarşi normal olarak en alt rütbedeki askerden başlayarak bir 

üste ve generale, en son da imparatora doğru düzenlenmişti. Ordu 

yönetimindeki bu emir komuta sistemi aynı şekilde devlet yönetiminde görevli 

yöneticiler için de aynı şekilde uygulanmaktaydı. Köylü sınıfının bir üst statüye 

yükselmesi dahi savaşta göstermiş olduğu askeri başarısına bağlıydı, bu yüzden 

bu kesim genellikle savaş tertiplenmelerinde en ön saflarda yer almaktaydı. 

Qin hanedanlığı ordusu üstün yetenekli askerlerden oluşmaktaydı. Bu 

üstün yetenekli askerler sadece savaş meydanlarında değil, ödül ve ceza 

sistemini çok iyi kullanan imparator tarafından kendi politikalarının 

uygulanmasında da kullanılıyorlardı. Yönetimin tek bir yönetici altında olduğu 

legalizm felsefesi ışığında, imparator ordunun en başındaki kişiydi ve ordu bir 

bakıma imparatorun gücünü temsil ediyordu.  

Kısa süren yönetim hayatında, ticaret, tarım ve güvenlik konusunda 

yaptığı reformlarla devletin gücünü arttıran Qin Shi Huang, özellikle  ele 

geçirdiği şehirlerin sınırlarını yüksek duvarlarla örmek suretiyle bugün dahi 

birçok devlet tarafından uygulanan yeni bir güvenlik anlayışını kazandırmıştır.  
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Ulaşım, orduların başarısı için vazgeçilmez bir unsurdur. Qin 

hanedanlığı ordusunun bir üstün özelliği de ulaşım sistemini geliştirmeleri ve 

bunu etkin olarak kullanmalarıdır. Zhao Hanedanlığı döneminde ilk olarak 

oluşturulan atlı süvari sistemi Qin hanedanlığı döneminde daha da 

geliştirilmiştir. Böylelikle ordunun başarısında atlı savaş arabaları büyük rol 

oynamıştır.  

Qin Hanedanlığı döneminde uygulanan ordu tertiplenmesi hakkında 

bize en iyi bilgiyi veren Terra Cotta Ordusu’dur. Bu çukurlar sadece 

tertiplenme ile ilgili değil aynı zamanda Qin ordusunun rütbeleri, silahları ve 

askeri taktikleri ve o dönemde Qin hanedanlığındaki savaş atmosferi 

hakkında da bilgi vermektedir.  

Qin hanedanlığı ordusu hakkında en açıklayıcı bilgileri veren Terra 

Cotta ordusu incelendiğinde; o dönemde savaşan Qin hanedanlığı 

ordusunun iki tekerlekli savaş arabası, kara birlikleri, atlı süvariler ve okçular 

şeklinde teşkil edildiği anlaşılmaktadır. Her bir savaş arabasının ise yaklaşık 

on kişilik bir piyade eri eşliğinde, önde süvariler, arkada ise yürüyüş kolu 

halinde teşkil edilen okçular ve piyadeler şeklinde dizayn edildiği 

görülmektedir. İşte binlerce savaş arabasının olduğu bir ordu, imparatorluğun 

muazzam askeri gücü ile ilgili en açık bir örnektir. 

  Çin tarihinde savaş, bir tür cesaret  göstergesi ve stratejik güç 

dengesinin sağlanmasında ana unsur, savaş meydanlarında ordunun 

tertiplenmesi ve uygulanan strateji ve taktikler ise üstün bir yetenek olarak 

algılanmıştır. 
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Savaş meydanında zafer ve yenilgi iyi organize edilmiş bir askeri 

tertiplenme ile iyi düşünülmüş bir stratejiye bağlıdır. Qin ordusunda  savaş 

arabaları, piyade ve süvari birliklerinden oluşan müthiş bir ana kademe 

sistemini benimsemişlerdir. Ancak  savaşın gidişatına ve değişen şartlara 

göre tertiplenmeyi hemen değiştirebilecek bir strateji uygulamışlardır.  

Qin Shi Huang’ın askerlik alanındaki yaptığı devrimlerden bir diğeri ise 

ev kayıt sistemi ile zorunlu askerlik sistemine geçişi olmuştur.  

İmparatorun askeri reform anlamında yaptığı yeniliklerden biri de daha 

önceki medeniyetlerin kullanmış olduğu silahları daha da modern hale 

getirmesidir. Özellikle o dönemde kullanılan silahlara bakıldığında çok ince 

detayla ve titizlikle üretilmiş, adeta birbirinden farksız silahların kullanıldığı 

görülmektedir. Terra Cotta askerlerinin bulunduğu kazılarda elde edilen 

bilgiler ışığında bazı malzemelerin üzerinde  çeşitli ailelerin isimleri olduğu 

tespit edilmiştir. Aslında, imparatorun silah yapımı ile ilgili aileleri 

görevlendirdiği ve ailelerin ise imparatorun korkusuyla çok titiz çalışarak bu 

silahları ürettiği anlaşılmaktadır. İmparatorun acımasızlığı karşısında en ufak 

hata yapanların bile çevresindeki insanlarla birlikte tereddütsüz bir şekilde 

öldürülmesi, imparatorun reformları konusunda ne kadar sert bir tutum 

izlediğinin açık bir örneğidir. 

Ölümsüzlük peşinde koşan imparatorun ruh halinin ölümden sonraki 

yaşamı için herşeyin tam ve mükemmel olmasını arzuladığı, güvenlik için hiç 

kaygılanmak istememesi onu binlerce yıl sonra Çin medeniyetine büyük bir 

miras olarak kalan Terra Cotta ordusunu yapmaya ve yine dünyanın gelmiş 
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geçmiş en büyük eserlerinden 2500 yıllık geçmiş sahip olan Çin Seddi’ni 

(esas yapılış tarihi Savaşan Beylikler dönemine dayanmaktadır) yapmaya 

zorlamıştır. Onun sert ve acımasız askerlik ve yönetim anlayışı kendisinden 

sonra gelen Çin devlet ve imparatorluklarının da temel askerlik ve yönetim 

anlayışı olmuştur.  

Onun uyguladığı baskıcı ve sert yönetim nedeniyle bugünkü Çin halkı 

kendilerini, kelime olarak zulüm, istibdat, gaddarlık ile eş anlamlı olan Qin 

olarak değil, Han olarak adlandırmaktadırlar. Bir diğer gerçek ise Qin 

hanedanlığı döneminde feodal sistem yüzünden köylü sınıfının baskı altında 

tutulması ve sonraki hanedanlıklar döneminde de bu durumun devam etmesi 

2000 yıl boyunca devam etmiş, 1949 ihtilalinin bir anlamda tohumlarını 

atmıştır.  

Tarihte hüküm süren tüm Çin hanedanlıkları, özellikle Qin 

hanedanlığından sonra ekonomik gelişmeler ile paralel olarak güvenlik 

ortamının sağlanmasının esas olduğu bir yönetim anlayışını takip etmişler, bu 

nedenle güçlü ordular yönetim için vazgeçilmez bir unsur olarak kabul 

edilmiştir.  

Aslında, bu yönetim anlayışı bir anlamda Qin Hanedanlığı tarafından 

sonraki medeniyetlere miras kalan bir  yönetim anlayışı mirasıdır. Yani bir tek 

yönetim altında kalmak, parçalanmamak için güçlü asker ve sert kanunlar her 

zaman gereklidir. Ordu, her zaman yöneticiler tarafından kendi iktidarlarının 

bir güvencesi olarak görülmüş ve bu doğrultuda geliştirilmişlerdir. Bu olgu bir 
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anlamda geçmiş tarihlerden günümüz Çin devlet anlayışına kadar asker ile 

yönetimin aslında iç içe olmasının bir kanıtı olarak gösterilebilir.  

Modern Çin Silahlı Kuvvetlerinin askeri disiplin anlayışı da Qin 

hanedanlığı döneminde uygulanan disiplin anlayışına benzemektedir. Tarih 

boyunca hüküm süren hanedanlık ve imparatorlukların gerek yönetim 

anlayışından gerekse askeri tecrübelerini temel alan bugünkü Çin Silahlı 

Kuvvetleri daima yönetim ile iç içe ve bölgesindeki diğer devletlere göz dağı 

vermek suretiyle etkinliğini ve gücünü hissettirme çabası içerisinde olmuştur.  

Ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü savunan Çin Silahlı 

Kuvvetleri, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma alanında da çalışmalar 

yürütmektedir. Örneğin Çin’de ordunun bir kısmı savaşa hazırlıklı bir eğitim 

sürecini takip ederken, aynı zamanda tarlalarda çalışan, tren istasyonlarında 

ve havalimanları gibi kamusal alanlarda görevli askerler görmek de 

mümkündür. İşte halkla ve yönetimle iç içe, sosyal kalkınmada da pay sahibi 

olmak tarihten beri Çin ordusunun belirgin bir özelliği olmuştur. Çin Silahlı 

Kuvvetleri halk tarafından, sosyalizm ve ekonomik kalkınmanın teminatı 

olarak görülmektedir. 

 Dünyanın insan gücü bakımından en büyük ordusu olan ve bazı 

büyük devletler tarafından 21’inci yüzyılın en büyük tehlikesi olarak görülen 

Çin ordusu envanterindeki tüm silah ve gereçlerin tamamının yerli savunma 

sanayi  tarafından üretilmesi ile Qin Hanedanlığı döneminde olduğu gibi 

mevcut silahların modernize edilerek ordunun devamlı savaşa hazır halde 
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bulunması, Çin medeniyetinde güvenlik anlayışının binlerce yıl değişmediğini 

göstermektedir. 

“Sonuçta, düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile 

girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız, 

kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne 

de düşmanı biliyorsanız, sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi 

kaçınılmazdır.”  Sun Zi 
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ABTRACT 

          The Warring States period marked a time in China when several states 

battled each other for power. One state, lasting from 221 to 206 B.C. and 

named for its heartland of Qin Dynasty which was formed  after conquest of  

of six other states, built a strong army that defeated the armies of the rivaling 

states. Eventually, the Qin dynasty united the country under one government.   

Under the rule of emperor Shi Huangdi, after unifying China, the emperor 

followed Legalist political beliefs and created a strong government with strict 

laws and harsh punishments. He made a great reform in fields of Standard 

laws, writing system, money, and weights throughout China, also he 

achieved in unifiying China, building network of roads and canals, irrigation 

system to improve farming. In order to protect against nomadic invasions, he 

develop plans to fortify country northern border and ordered the initial 

construction of the Great Wall across northern China.  

         Qin’s military was revolutianory in that it used most recently developed 

weaponry, transportation and battle tactics, though the government was 

bureaucratic and administered by a hierarchy of officials serving the emperor. 

Comparing the previous dynasties, Qin military used the most advanced 

weapons.  But despite its military strength, Qin dynasty did not last long. After 

the death of  emperor Shuand Di, attempts of placing throne and control the 

administration of dynasty, many revolts broke out  and weakened empire 

soon and helped to found the Han Dynasty. Despite its rapid end, Qin 

dynasty influenced future empires in Chinese history. 
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ÖZET 

          Birçok devletin iktidar ve güç mücadelesi için savaştığı Çin tarihinde 

Savaşan Devletler dönemi ayrı bir zaman dilimidir. M.Ö 221-206 yılları 

arasında hüküm süren ve Qin Hanedanlığı adıyla anılan bir devlet bölgede 

hüküm süren diğer altı devleti fethederek düşman ordularını yok ederek yeni 

bir ordu kurmuştur. Sonunda, Qin Hanedanlığı ülkeyi tek bir imparatorluk ve 

yönetim altında birleştirmiştir. Ülkenin imparator Qin Shi Huang Di 

kontrolünde birleşmesinden sonra Legalist politik düşünceler ışığında  sert 

yasalar ve ağır ceza sisteminden oluşan yeni bir hükümet oluşturulmuştur. 

Yasaların standart hale getirilmesi, yazı sistemi, para ve ağırlık birimlerinin 

ülke genelinde ortak hale getirilmesi konusunda birçok reformlar 

gerçekleştiren  imparator, aynı zamanda tüm ülkeyi birbirine bağlayacak yeni 

yollar ve kanallar ile tarımı geliştirmek amacıyla sulama sistemleri inşa 

etmeyi başarmıştır. Çevredeki göçebe saldırılarını durdurmak amacıyla, 

ülkeyi kuzeyden kuvvetlendirmek için planlar yapmış ve Çin’in kuzey 

bölgesinde bugünkü Çin Seddi’nin ilk inşa edilmesi emrini vermiştir. 

          Qin Hanedanlığı ordusu, yönetimin bürokratik ve imparatora hizmet 

eden yetkililerin oluşturduğu bir hiyerarşi ile yönetilmesine rağmen, o 

dönemin en son gelişmiş silahlarını, ulaşım sistemini ve savaş taktiklerini 

kullanan reformist bir ordu özelliği taşıyordu. Daha önceki hanedanlıklar ile 

karşılaştırıldığında, Qin ordusu, zamana ait en son gelişmiş silahları 

kullanmış, ancak askeri gücüne rağmen imparatorluğun ömrü pek uzun 

olmamıştır. İmparator Qin Shi Huang Di’nin ölümünden sonra,  tahtı ve 

yönetimi ele geçirmek için yapılan teşebbüsler ile yapılan ayaklanmalar 
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imparatorluğu kısa sürede zayıflatarak kendisinden sonra tarih sahnesine 

çıkacak olan Han Hanedanlığının kurulmasına yol açmıştır. Uzun süre hüküm 

sürememesine rağmen Qin Hanedanlığı Çin tarihinde gelecek hanedanlıkları 

fazlasıyla etkilemiştir.  
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