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ÖNSÖZ 

 

 

Yüzyıllarca birbirine sınır komşusu olarak yaşamış olan Hun ve Çin devletleri 

arasındaki ilişkiler tarihçilerin her zaman ilgisini çekmiştir. Akrabalık yoluyla barış 

sağlama olarak tanımlayabileceğimiz “He Qin Politikası” söz konusu ilişkilerde 

önemli bir yere sahiptir. Ancak Hun-Çin ilişkileri ele alınırken He Qin politikasına 

genellikle yüzeysel bir şekilde değinilmiştir. Özellikle ülkemizde konu üzerine 

yapılmış ayrıntılı bir çalışma bulunmamaktadır. Buradan hareketle çalışmanın 

konusu Han Hanedanlığı döneminde uygulanan He Qin politikası olarak 

belirlenmiştir. Bu dönemin incelenmesinin sebebi söz konusu politikanın ilk olarak 

Han Hanedanlığı’nın kuruluş yıllarında ortaya çıkmış olmasıdır. Çalışmada He Qin 

politikasının başlangıcı, işleyişi, dönemlere göre uygulama farklılıkları yazışmalarla 

incelenerek konuya ışık tutmak amaçlanmıştır. 

 

 

M.Ö. IV. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Hunlarla ilgili bilgiler Çin 

kaynaklarında mevcuttur. Bu nedenle çalışmada Çin’in Resmi Hanedanlık Kayıtları 

arasında yer alan Tarih Kayıtları (Shi Ji), Han Tarihi (Han Shu) ve Sonraki Han 

Tarihi (Hou Han Shu) adlı kaynaklar incelenerek He Qin politikası uyarınca 

gerçekleştirilen evlilikler tespit edilmiş, iki ulus arasındaki mektuplaşmalar 

çevrilerek konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır.  
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GİRİŞ 
 
 
 
 

Tarihte Hun-Çin ilişkilerinin başlangıcı milattan önceki yıllara kadar 

uzanmaktadır. Hunlar göçebe bir yaşam sürerken, Çin ise yerleşik düzendedir. Sosyal 

ve siyasal yapıları tamamen farklı olan, birbirine komşu bu iki devlet tarih boyunca 

kimi zaman savaşarak, kimi zaman barış yöntemleri uygulayarak ilişkilerini 

sürdürmüşlerdir. Bu çalışmada Hun-Çin ilişkilerinde oldukça önemli bir yere sahip 

olan  “He Qin Politikası” 1  ele alınmıştır. Çalışmada politikanın uygulanmaya 

başladığı ve sıklıkla uygulandığı dönem olan Batı Han Hanedanlığı Dönemi2 yoğun 

olarak işlenmiştir. He Qin politikasının ortaya çıkış sebepleri, geçirdiği dönüşümler 

ve amaç- sonuç ilişkisi araştırılmıştır. 

 

 

He Qin politikası ülkemizde çoğunlukla Türk devletlerinin Çinli prensesler 

yoluyla zayıf düşürülüp parçalandığı bir tuzak olarak algılanmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı; Hun ve Çin devletleri arasında başlatılan He Qin politikasını birincil 

kaynaklardan inceleyerek konuya açıklık kazandırmaktır. Bu çerçevede aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır. 

 

 

                                                
1 He Qin Politikası: Hé Qīn Zhèng Cè（和亲政策）akrabalık yoluyla barış sağlama politikası olarak 

tanımlanabilir. 
2 Batı Han Hanedanlığı Dönemi: M.Ö.206-M.S.25. 
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He Qin politikası uyarınca yapılan evlilikler her iki taraf için de hangi 

koşullar altında gerçekleştirilmiştir? Hun ve Çin devletleri arasında yapılan bu 

evliliklerin sürekli tekrar edilmesinin altında yatan sebepler ve koşullar nelerdir? 

Prenses adı altında Hun liderine eş olarak verilen kişiler gerçekten prenses midir? 

Evlenen kişinin mahiyetinde giden kişilerin devlet ilişkilerinde siyasi anlamda bir 

rolü olmuş mudur? He Qin yoluyla yapılan evliliklerden doğan çocuklar her iki 

toplumun hanedan ailelerini etkilemiş midir? Bu evliliklerin sosyal ve siyasal 

sonuçları nelerdir ve nasıl değerlendirilmelidir? 

 

 

Bilindiği üzere Orta Asya ve Türk tarihiyle ilgili bilgiler Çin kaynaklarında 

mevcuttur. Çinliler yazının bulunmasından itibaren tarih boyunca yaşananları düzenli 

ve sistematik olarak kaydetmeye özen göstermişlerdir.3 Çin’de tarih yazıcılığı resmi 

olarak Han Hanedanlığı4 döneminde başlamıştır ve sonrasında da sistemli bir şekilde 

devam etmiştir. Resmi Hanedanlık Kayıtları olan “24 Tarih”5 Çin tarihindeki tüm 

hanedanlıklar hakkında bilgi içerir. Bunların arasında Tarih Kayıtları (Shi Ji 史记）, 

Han Tarihi (Han Shu 汉书）ve Sonraki Han Tarihi (Hou Han Shu 后汉书）Han 

dönemi tarihihakkında bilgiler içeren üç önemli kaynaktır. Xiong Nu （匈奴） 

olarak adı geçen Hunlarla ilgili bilgiler ve Çin ile olan ilişkiler bu kaynaklarda 

                                                
3 Resmi kayıtlar dışında Çin’de Za Shi （杂史）adı verilen çeşitli tarih kitapları da mevcuttur. Bunlar 

yazarın kendi yorumuyla veya kulaktan dolma bilgilerle yazılmıştır ve doğrulukları tartışılır. Ancak 
resmi hanedanlık kayıtlarında taraf tutma, eksik ya da yanlış bilgi verme mümkün değildir. Bu 
nedenle devlet kayıtlarının tarafsız olduğunu söyleyebiliriz. 

4  Han Hanedanlığı （汉朝）：M.Ö.206- M.S.220.  
5 24 Tarih （Er Shi Si Shi 二十四史）“Zheng Shi 正史”ismiyle de anılır. 1921 yılında Çin Halk 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xu Shi Chang’ın（徐世昌）“Xinyuan Shi（新元史）” kitabını 
eklemesiyle 24 Tarih, 25 Tarih haline gelmiştir. Daha sonra“Qing Shi Gao（清史稿）” kitabını 
listeye dâhil etmek isteyenler olmuştur. Bu nedenle 24 Tarih, 25 Tarih, 26 Tarih isimleriyle 
anılmaktadır. 



 3

ayrıntılı bir şekilde kaydedilmiştir ve çalışmadaki temel kaynaklarımızı 

oluşturmaktadır.  

 

 

SHI JI (Tarih Kayıtları): 

 

 

Shi Ji, Batı Han Hanedanlığı döneminde Si Ma Qian （司马迁）tarafından 

yazılmıştır. Toplam 130 bölümden oluşmaktadır. 12 bölümü ben ji6 , 10 bölümü 

biao 7  , 8 bölümü shu 8  , 30 bölümü shi jia 9  ve 70 bölümüde lie zhuan 10 ’dır. 

Başlangıçta “Tai Shi Gong Shu（太史公书）”, “Tai Shi Gong Ji（太史公记）”, 

“Tai Shi Gong（太史公）” isimleriyle anılan bu kitap Üç Beylik Dönemi11’nden 

itibaren Shi Ji （史记）olarak adlandırılmıştır. Huang Di’den（皇帝）Han Wu 

Di’ye（汉武帝）kadar olan üç bin yıllık tarihi kapsamaktadır. Hunlarla ilgili 

bilgiler içeren en önemli kaynaklardan biridir. Bu bilgiler Xiong Nu Lie Zhuan 

başlığıyla Juan12 110, Lie Zhuan 50’de yer almaktadır. Ayrıca elçi Zhang Qian’in

（张骞）raporu Juan 123, Lie Zhuan 63’te kayıtlıdır. 

 
 
 

                                                
6 Benji:本纪：Bu bölümde imparatorların ve ailelerinin yaşamı, başarıları vs. anlatılmaktadır. 
7 Biao: 表 ：Soy kütükleri, kişi ve olaylar hakkındaki listeler kronolojik olarak verilmektedir. 
8 Shu: 书：Çeşitli sistemlerdeki ( tören, müzik, askeriye, astronomi, ekonomi, coğrafya gibi.) 

gelişmeler aktarılmaktadır. 
9 Shi Jia: 世家：Yüksek düzeyde memurlar ve soylular hakkında kayıtlar bulunmaktadır. 
10 Lie Zhuan: 列传：Yararlı işler yapmış kişilere ait biyografiler bulunmaktadır. Ayrıca azınlık 

uluslarla Çin arasındaki ilişkileri anlatan metinlerin bulunmasıyla önem kazanır. 
11 Üç Beylik Dönemi: M.S.220-280. 
12 Eskiden yazılar bambu kamışlara yazılıyor ve tomar halinde muhafaza ediliyordu, dolayısıyla 

“Juan” sözcüğü “tomar” veya “rulo” anlamına gelmektedir. 
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HAN SHU (Han Tarihi)： 
 

 
 

 
Han Shu, Doğu Han Hanedanlığı13 döneminde Ban Gu （班固）tarafından 

yazılmıştır. Batı Han dönemi tarihini anlatan bu kitaba Qian Han Shu （前汉书）da 

denilmektedir. Toplam 120 bölümden oluşmaktadır. 12 bölüm ji, 8 bölüm biao, 10 

bölüm zhi ve 70 bölüm zhuan'dır. Han Shu'da Batı Han Hanedanlığı’nın 230 yıllık 

tarihi kaydedilmiştir. Shi Ji genel tarih kitabı iken, Han Shu belli bir dönemin tarih 

kitabı olma niteliğindedir. Bu özelliği ile sonraki dönem tarih yazıcılığına rehber 

olmuştur. Xiong Nu Zhuan14’da (Juan 94, birinci ve ikinci kısım, Lie Zhuan 60) 

Hunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Zhang Qian’in raporu Han Shu’da 

Juan 61, Lie Zhuan 31’de bulunmaktadır. 

 

 

HOU HAN SHU (Sonraki Han Tarihi):  

 

 

Fan Ye（范晔）tarafından yazılmış olan Hou Han Shu; 10 bölüm ji, 80 

bölüm zhuan ve 30 bölüm zhi olmak üzere toplam 120 bölümden oluşmaktadır. 

Wang Mang’dan（王莽）Han Xian Di’ye（汉献帝） kadar olan Doğu Han 

Hanedanlığı’nın 195 yıllık tarihi kaydedilmiştir. Nan Xiong Nu Zhuan’da (Juan 119, 

Lie Zhuan 79) Güney Hunları hakkında bilgiler mevcuttur. 

                                                
13 Doğu Han Hanedanlığı Dönemi: M.S. 25–220.  
14 Xiong Nu Zhuan（匈奴传）：Hunlar hakkında yazılmış bölümdür. Hun Monografisi olarak 

Türkçeye çevrilebilir. 
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Günümüze kadar ulaşmış olan bu birincil kaynaklar Klasik Çince ile yazılmış 

olduğundan anlaşılması hayli güçtür. Bu nedenle yanlışlıklara mahal vermemek için 

çalışmada Xu Jia Lu’nun 2004 yılında Shang Hai’da basılmış yine Klasik Çince ile 

yazdığı açıklamalı nüshası da kullanılmıştır. Birincil kaynakların dışında çeşitli 

dillerde yazılmış makaleler ve kitaplardan da yararlanılmıştır. Öncelikle Shi Ji, Han 

Shu ve Hou Han Shu kitaplarından biyografi taraması yapılmış ve Hun-Çin ilişkileri 

He Qin politikası çerçevesinde incelenmiştir. Politika kapsamında gerçekleştirilen 

evlilikler tespit edilmiş ve mektuplar saptanıp Türkçeye çevrilmiştir. Orijinal 

metinler Ekler kısmında verilmiştir. Metinlerin Türkçe veya Çincesine kolaylıkla 

ulaşabilmek için tez metninde ve eklerde dipnot yoluyla sayfalara yönlendirme 

sağlanmıştır. 

 

 

 Çalışmanın birinci bölümünde Han dönemi öncesi Hun-Çin ilişkileri genel 

hatlarıyla ele alınmış, Zhou Dönemi ve öncesi hakkında bilgi verilmiştir. Qin 

Hanedanlığı döneminde ülkenin durumundan, iç ve dış politikasından kısaca 

bahsedilmiştir. İkinci bölümde M.Ö.200 yıllarında Mo Dun 15  ile siyasi birliğini 

oluşturmaya başlayan ve topraklarını genişletme çabası içinde olan Hunların ve Han 

Hanedanlığı’nın durumu anlatılmış ve Hun-Çin ilişkilerine değinilmiştir. Bu 

dönemde Çin için bir tehdit unsuru haline gelen Hunlarla baş etmeye çalışan Han 

Hanedanlığı’nın izlediği politikalardan kısaca bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde 

çalışmanın asıl konusu olan He Qin Politikası ele alınarak, Türk ve Çin tarihçilerinin 

tanımlamalarına yer verilmiştir. Yine bu bölümde söz konusu politika dönemlere 

                                                
15 Mò Dùn （冒顿）Türk tarihinde Mete, Metehan, Bahadır, Mo Du gibi isimlerle bilinen ilk Hun 

liderinin Çincesidir.  
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ayrılmış ve amaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise He Qin 

politikası kapsamında gerçekleştirilen evlilikler mektuplarla incelenmiştir. Son 

olarak konunun değerlendirmesi yapılmıştır. 
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1. BÖLÜM 
 
 

HAN HANEDANLIĞI ÖNCESİ HUN-ÇİN İLİŞKİLERİ 
 

 

 

Çinliler Asya'nın en eski ve köklü uluslarındandır. Hegel, “Tarihin Çin 

İmparatorluğu ile başlaması gerekir, çünkü tarihten edinebildiğimiz bilgilere göre en 

eskidir...” 16  diyerek tarihin Çin ile başladığını vurgulamıştır. Çin tarihi 

incelendiğinde Hun tarihinin de çok eskiye dayandığı görülmektedir. Bu bölümde 

M.Ö. 206 yılında Han Hanedanlığı’nın kurulmasına kadar olan süreç incelenmiştir. 

 

 

1.1 Zhou Hanedanlığı Dönemi Öncesi  

 

  

Çin'in Resmi Hanedanlık Tarih Kayıtları’ndan Shi Ji'ye göre Çin Tarihi, Beş 

İmparator dönemiyle başlar. Wu Di Ben Ji 17  （五帝本纪） ’deki imparatorlar 

sırasıyla Huang Di（黄帝） (Sarı İmparator) , Zhuan Xu（颛顼）, Di Ku（帝喾）, 

Yao（尧） ve Shun （舜） 'dür. M.Ö.26.yy ile M.Ö.21.yy başları arasındaki bu 

dönemle ilgili bilgiler efsanevi bir nitelik taşımaktadır.   

 

 

                                                
16 G.W.F, Hegel, (Çev:Aziz, Yardımlı), Hegel; Tarih Felsefesi-2, Doğu Dünyası, İdea, İstanbul, 2011, 

s:11. 
17 Shi Ji’de, Beş İmparator’un biyografilerinin olduğu bölümdür. 
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Efsanelere ve geleneksel görüşe göre Çin tarihinin ilk hanedanlığı dört 

yüzyıldan fazla süren Xia Hanedanlığı 18 'dır. Xia Hanedanlığı'nın kurulduğu ve 

yıkıldığı bölge olarak bilinen, Çin'i doğuya ve batıya bağlayan Wei Irmağı'nın 

kıyıları yabancı kavimlerin kaynaştığı bir bölgedir. Çin tarihini ve Orta Asya tarihini 

araştırmak için Wei Irmağı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Sarı Nehir'in 

kollarından biri olan Wei Irmağı'nın güneyi dağlarla kaplıdır. Kuzeyinde ise 

bozkırlar ve çöller vardır. Doğu Asya ile Orta Asya arasındaki tek geçit burasıdır. Bu 

nedenle bu bölge bütün kavimlerin akınlarına geçitlik yapmıştır. 19  Dolayısı ile 

kavimler arasında ilişkiler doğmuştur. Bu nedenle önemli bir bölgedir ve Xia 

Hanedanlığı döneminde dahi yabancı kavimlerle ilişkiler olduğunu gösterir 

niteliktedir. 

 

 

Arkeolojik keşiflerden ve kayıtlardan doğruluğu kanıtlanabilen ilk hanedanlık, 

Shang Hanedanlığı20'dır. Yin harabelerinde（Yin Xu 殷墟）21 yapılan kazılardan 

döneme ait bilgiler edinilmiştir. Bu bilgilerden biri de Shangların çok tanrılı bir 

dinleri olduğudur. Tanrılarının çoğu bereket tanrılarıdır ve bu tanrılara insan kurban 

edilmiştir. Bazı bilim adamları tarafından dönemin ortalarına doğru bu kültürde bazı 

değişimler olduğu, çok tanrılı dinden gök dinine geçiş başladığı ve bunun da yine 

yabancı kavimlerin etkisiyle, kuzey kavimlerinden, diğer bir deyişle Türklerden ya 

da Moğollardan gelmiş olabileceği ileri sürülmektedir. Yine bu dönemde görülen at 

                                                
18 Xia Hanedanlığı （夏朝）: M.Ö 21.yy ile M.Ö.17 yy başları arasındaki dönemdir. 
19 Wolfram, Eberhard, Eski Çin Kültürü ve Türkler, DTCF, Ankara, 1943, s.24. 
20 Shang Hanedanlığı （商朝）: M.Ö. 16.yy- M.Ö.11.yy. 
21 Çin’in Henan （河南） eyaleti An Yang（安阳）şehri Xiao Tun （小屯）köyünde bulunmaktadır. 

Yin Xu, Çin’deki ilk şehir olarak onaylanmıştır ve Unesco Dünya Mirasları listesinde de yer 
almaktadır. 
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ve araba da kuzey kavimlerden getirilmiş olabilir.22 Bu bilgi çok eski dönemlerde 

Çin'in diğer kavimlerle ilişki içinde olduğunu göstermektedir.  

 

 

Shang Hanedanlığı dönemi Fal Yazıtları ve bronz dökme tekniği ile önem 

kazanmaktadır. Shang soyluları dünyadaki her şeyin tanrılar tarafından kontrol 

edildiğine inanmışlardır. Bu nedenle kaplumbağa kabukları ve hayvan kemiklerini 

ateşe tutup, oluşan çatlaklara bakarak gelecekle ilgili hava durumu, sel, savaş, esir 

alma, avcılık gibi konularda sorularına cevap aramışlar, soruları ve cevapları bu 

kemiklerin üzerine kaydetmişlerdir. 23  Kısaca bu kemikleri kullanarak fal 

bakmışlardır. Bu nedenle kemikler üzerinde bulunan bu yazıtlar “Fal Yazıtları” adını 

almıştır. Bu yazıtlar ilk kez Henan'ın An Yang şehri Xiao Tun köyünde 

keşfedilmiştir. 1899'da toplanmaya ve tanımlanmaya başlanmıştır. 4500 karakter 

içermektedir ve bunların 1700 tanesi çözümlenebilmiştir.24 Fal Yazıtları bugünkü 

Çin yazısının ilk şeklidir25 ve en eski yazılı belgeler olarak kabul edilmektedir. 

 

 

Shang Hanedanlığı'nın yıkılışı konusunda birbirini tutmayan görüşler vardır. 

Avrupalı tarihçilere göre Shang Hanedanlığı batıdan Sarı Nehir vadisine sarkan 

Zhou26  beyliğinin saldırıları neticesinde yıkılmıştır. Feodal Çin tarihi kaynakları, 

Shang hanedanının soysuzlaştığını ve M.Ö.1066'da Zhou hanedanını işbaşına getiren 

                                                
22 Wolfram, Eberhard, Çin Tarihi, TTK, 1995, s.30. 
23 Shang Dönemi’ndeki bu fal bakma yöntemine  Çincede “Zhan Bu 占卜”adı verilmiştir. “Bu 卜” sesi 

kemikler ıstırlıken çıkan sesi de ifade etmektedir. 
24 Shou Yi, Bai, An Outline History of China, Foreign Language Press, Beijing, 2010,  s. 57 
25 Kemikler üzerinde bulunan bu yazılara Çincede “Jia Gu Wen Zi 甲骨文字” adı verilmiştir. 
26  Shang döneminde batıda Wei nehri platosunda kurulmuş bir beyliktir. 
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devlet darbesinin ileri doğru atılmış bir adımı olduğunu varsaymaktadırlar. Nihayet 

iç karışıklıklardan faydalanan Zhou beyliğinin iktidarı zorla ele geçirdiği görüşünü 

ileri süren Guo Mo Ruo27 ise bu darbenin sadece Çin'in parçalanması ve yıkılmasına 

yol açtığının altını çizmektedir.28 Neticede Shang Hanedanlığı Zhou beyinin (Zhou 

Wu Wang 周武王29） iktidarı ele geçirmesiyle M.Ö. 1050 yıllarında son bulmuştur. 

İmparatorluk öncesi Üç Hanedan’dan (Xia, Shang, Zhou) sonuncusu olan Zhou 

Hanedanlığı30  dönemi başlamıştır. Çin'de gerçek ve sürekli devlet anlayışı Zhou 

Hanedanlığı ile başlar. Çin tarihi ile Çinliliğin ilk temelleri de, bu devlet ile 

atılmıştır. 31  Bazı tarihçiler bu dönemi Çin feodalizminin başlangıcı olarak kabul 

etmektedirler.32   

 

 

1.2. Zhou Hanedanlığı Dönemi  

 

 

Tarih kayıtlarında Zhou Hanedanlığı dönemi veya Hunlarla ilgili bölümler 

incelendiğinde sıklıkla Xi Rong（西戎）, Rong Di（戎狄）, Quan Yi（畎夷）, 

Rong Yi（戎夷）, Quan Rong（犬戎）, Shan Rong（山戎）, Rong（戎）, Xian 

Yun（猃狁）, Rong Di（戎翟） gibi ulus isimlerinin geçtiği görülmektedir. Bu 

isimlerin çoğunda Rong （戎） imi göze çarpmaktadır. Önünde ve arkasında 

                                                
27 Guo Mo Ruo 郭沫若: (1892-1978) Çin’de Marksizm yanlısı eserleri, batı dillerinden yaptığı 

çevirileri ve eski yazı araştırmalarıyla önem kazanmış bir edebiyatçıdır. 
28 L.N.Gumilëv, Hunlar, Selenge Yayınları, Istanbul, 2005, s.35. 
29 Gong Liu 公刘'nun oğlu Chang 昌 yani Zhou Wen Wang周文王'dır. Zhou Wu Wang da Zhou Wen 

Wang'ın oğludur, ve Shang Hanedanlığı'nı sona erdiren kişidir. 
30 Zhou Hanedanlığı: 周朝 M.Ö. 1046-M.Ö. 256. 
31 Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu I, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981,  s. 23. 
32 Gumilev, Hunlar, Selenge Yayınları, Istanbul, 2005, s.35. 



 11

kullanılmış olan dağ (shan 山) , batı ( xi 西) gibi sözcüklerin bulunduğu bölgeyi 

belirttiği ve Hun ulusuyla bağlantılı kavimler oldukları söylenebilir.33 Tarih yazarları 

bazı yerlerde Han ulusundan olmayan kuzeyde ve batıda yaşayan ulusları anlatmak 

için hu （胡）  sözcüğünü de kullanmışlardır. Han ulusundan olmayan yabancı 

kavimler34 bu sözcükle anılmıştır. Bütün bu kavimlerle ilgili olayların Hunlarla ilgili 

bölümlerde anlatılması da Hunların Savaşan Beylikler Dönemi35'nde güç kazanarak 

kuzey kavimlerinin temsilcisi haline gelip tarih sahnesine çıkmasındandır.  

 

 

İlk zamanlar kuzeydeki bu kavimlerin Çin'e zararları çoktur ve ilişkiler 

oldukça gergindir. Zhou Hanedanlığı döneminde ilk ataları olan ve tarım tanrısı 

olarak ilahlaştırılan Qi （弃） , Shan Xi'nin （陕西）   Wu Gong ilçesinde 

yaşamıştır. Qi'nin torununun oğlu Gong Liu （公刘） , Rong（戎）  kavminin 

saldırıları yüzünden Shan Xi'deki Bin'e （豳）yerleşmiş, daha sonra yine ataklar 

yüzünden resmi görevini kaybetmiştir. Gu Gong Dan Fu（古公亶父） da yine Rong 

ve Di kavimlerinin saldırıları sonucu halkı Qi Dağı'nın （岐山）eteklerine taşımak 

zorunda kalmıştır.36  

 

 

                                                
33 Wen Guang, Wang, Shi Ji “Si Yi Zhuan” yu Qin Han Shi Qi de Bian JiangMin Zu Shi Yan Jiu
史记  “四裔传“ 与秦汉时期的边疆民族史研究 (Shi Ji “Si Yi Zhuan” ve Qin Han Dönemi 
Sınır Kavimleri Tarihi Hakkında Araştırma) Si Xiang Zhan Xian, No.2 Vol.34, 2008, s.26. 

34  Yabancı kavimler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gürhen Kırilen, Çin Klasik Metinlerinde 
Yabancılar: Yi, Di, Rong ve Hu Terimleri, (Doktora Tezi), Ankara, 2012. 

35 Savaşan Beylikler Dönemi （战国时期）: M.Ö.403-M.Ö.221. 
36 Wen Guang, Wang, a.g.m. 2008, s.26. , Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, 

Han Yu Da Ci Dian Chu Ban She, Shanghai, 2004, s.1859–1860. 



 12

 Zhou Beyi Wen ve Wu dönemlerinde Zhou Hanedanlığı Quan Ronglara karşı 

direnmeye başlamıştır. Ancak sarayda da karışıklıklar mevcuttur. You Wang（幽

王） döneminde yönetimde sıkıntılar ortaya çıkmıştır, You kendini beğenmiş ve 

acımasız bir yöneticidir, dolayısıyla halkla ilişkileri de iyi değildir37, komşu kavimler 

ataklarına devam etmektedirler. Quan Rong ve diğer bazı kavimler saldırıda 

bulunurlar. Beylikler de destek göndermeyi reddederler. You, Li Dağı'nda （骊山）

öldürülür. Quan Rong ve müttefiklerinin tehdidi altında M.Ö.771'de Zhou 

yöneticileri eski başkentteki kontrollerini kaybetmişlerdir. Bir yıl sonra You'dan 

sonra gelen Ping Wang（平王） bazı beylerin ve asillerin desteği ile başkenti Luo 

Yi'ye （洛邑） (bugünkü He Nan-Luo Yang) taşımıştır. Böylelikle Batı Zhou 

M.Ö.771'de sona ermiş ve Doğu Zhou38 dönemi başlamıştır. Bu kavimlerin saldırıları 

Çin tarihinde yeni bir dönemin açılmasına vesile olmuştur. 

 

 

Doğuya yönelme Zhoular için aynı zamanda önemli bir siyasi olaydır. Bu 

olaydan sonra beylikler arasında egemenlik mücadeleleri başlamıştır. İlkbahar- 

Sonbahar Dönemi boyunca büyük beylikler otuz hatta daha fazla küçük beyliği 

fethederek kendi himayesi altına alarak büyümeye devam etmiştir. Batı Zhou 

döneminde 1800 beylik olduğu söylenir, fakat bu sayı fetihlerin sonucu İlkbahar-

Sonbahar Dönemi'nde 100’e düşmüştür. Bu beyliklerden sadece bir düzinesi politik 

                                                
37 Shou Yi Bai, An Outline History of China, Foreign Language Press, Beijing, 2010, s. 79. 
38 Doğu Zhou Hanedanlığı dönemi Çin tarihçileri tarafından iki döneme ayrılmıştır:  
    “İlkbahar Sonbahar Dönemi 春秋时期” (M.Ö.771-M.Ö.403) ve “Savaşan Beylikler Dönemi  战国

时期” ( M.Ö. 403–M.Ö.221)  
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olarak adını duyururken, Savaşan Beylikler Dönemi’nde sadece yedi beylik39, Qin 

beyliği onları kendi himayesi altına alana kadar hüküm sürebilmiştir.40 

 

 

 Hükümdar Ping başkenti doğuya taşıdıktan sonra, Jin, Zheng, Wei ve Qin 

beyliklerinin yardımıyla hanedanlığın otoritesini tekrar kurmuştur. Destek için 

özellikle Jin ve Zheng beyliklerine güvenmiştir. İlkbahar-Sonbahar döneminin ilk 

yirmi yılında Zheng Beyi Zhuang oldukça aktif bir politika izlemiştir. Jin beyliği ise 

Hanların Rong ve Di halklarıyla yaşadığı verimli topraklara (bugünkü Shan Xi 

bölgesinin güneyine) taşınmıştır. Bu yeni konumlarıyla, Doğu Zhou Hanedanlığı’nın 

ilk yıllarına nazaran daha güçlü hale gelmişlerdir. 

 

 

 Savaşan Beylikler döneminde Rong ve Di kavimleri Çin'in kuzeyinde 

bulunan ve tehlike yaratan kavimlerdir. Bu dönemin önemli güçleri arasında Jin, Qin, 

Qi, ve Chu beylikleri vardır. Sürekli kuzeye doğru genişleyen Chu beyliği, kuzeydeki 

beylikler için bir tehdit unsuru haline gelmiş ve onları Chu’ya karşı savunma 

önlemleri almaya zorlamıştır. M.Ö. 679’da Qi Beyi Huan, Song’daki iç savaşı 

durdurduktan sonra, birçok beyliğin katıldığı bir toplantı düzenlemiş, bu sayede 

kendi beyliğinin üstünlüğünü onlara ispatlamıştır. Chu beyliği, Rong ve Di’ye karşı 

güçlü bir direniş oluşturmuştur. Bu dönemde Diler, Wei beyliğini fethettikten sonra, 

Shan Ronglar da Yan beyliğini tehdit etmeye başlamışlardır, fakat Qi beyliğinin Yan 

                                                
39 Bunlar; Qin 秦，Wei 魏，Zhao赵，Han 韩， Qi 齐，Chu楚 ve Yan 燕 beylikleridir. 
40 Shou Yi, Bai, An Outline History of China, Foreign Language Press, Beijing, 2010, s. 81–82. 
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beyliğini desteklemesi ile Shan Ronglar kaçmıştır.41 Bu olaylar sınır bölgesindeki  

kavimlerin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.  

 

 

 Jin; Han, Zhao, Wei, Qin, Chu ve Yan beylikleri Savaşan Beylikler 

Dönemi’nin yedi önemli gücü olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde Zhou yönetimi 

gittikçe gücünü kaybetmeye başlamıştır. Birbirlerine komşu yedi beylik arasında 

birçok savaş yaşanmıştır. Aynı zamanda bu beylikler sınırlarını belirlemek ve 

korumak amacıyla yüksek duvarlar yapmışlardır. Beylikler Qin beyliğinin giderek 

güçlenmesinden endişe duymuş olmalılar ki, Shi Ji, Qin Ben Ji'de kaydedildiğine 

göre “Hui Wen Wang'ın （惠文王）7. yılında Han, Zhao, Wei, Yan ve Qi beylikleri 

Hunlarla işbirliği yaparak Qin beyliğine saldırmışlardır. 42   Bu önemli bilgi bize 

Savaşan Beylikler döneminde Hunların tarih sahnesine çıktığını göstermektedir. Bu 

tarih Hui Wen Wang'ın 7.yılı olarak araştırıldığında M.Ö.318 yılına denk 

gelmektedir.  

 

 

Savaşan Beylikler döneminde beylikler arasında ittifaklar ve saldırılar 

sürerken diğer beylikler zayıflamış, Qin beyliği ise güç kazanmıştır. Qin beyliği Shan 

Xi'nin batısında olan konumu nedeniyle başlangıçta diğer beyliklerin dikkatini 

üzerine çekmemiş ve Savaşan Beylikler döneminin başlarında etkin bir rol 

oynamamıştır. Shang Yang reformları ile Qin beyliği günden güne güçlenmiştir.  

 

                                                
41 Jia Lu, Xu, Shi Ji 110, Lie Zhuan 50, Xiong Nu Lie Zhuan, 2004,  s.1320. 
42 Jia Lu, Xu, Shi Ji 5, Ben Ji 5, Qin Ben Ji, 2004, s.65.  
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 Qin Hanedanlığı döneminden bahsetmeden önce Zhou döneminin ekonomik, 

kültürel ve sosyal yapısından kısaca bahsetmek gerekir. Zhouların idari merkezi Shan 

Xi’de (şimdiki Xi An yakınlarında) bulunmaktadır. Wu Wang, Shanglara 

saldırdığında başkenti de yine Shan Xi'deki Hao'a（蒿） taşımıştır. Başlarında 

liderleri bulunan boylar, etrafında ise irili ufaklı sayısız beylikler vardır. Yine bu 

hanedanlık döneminde para basımına geçilmiştir; savunma duvarları bu dönemde 

yükselmeye, gerek sulama, gerekse taşkınları ve selleri önleme amacına yönelik su 

kanalları kazılmaya başlanmıştır. Topraklar genişlediği gibi; yeni şehirlerin 

oluşmasının yanı sıra tarım alanları da genişlemiştir. Köle sistemi gelişmiş ve köleler 

çiftçilik ve el sanatlarında kullanılmışlardır. Dolayısıyla bu dönemde üretim, demir 

ve madencilik, el sanatları gibi alanlarda gelişme sağlanmıştır. M.Ö.513 yıllarında da 

demir vergi olarak toplanmış, ayrıca Jin beyliği üzerinde tüm ceza kanunlarının 

yazılı olduğu üçayaklı demir bir kap yapmıştır. Yine kuzeyi ve güneyi gösteren 

demir iğnelerle ilk pusula bu dönemde icat edilmiştir.43  Tahıl, ipek, lif, kumaş,  

kenevir, farklı bölgelerin yerel ürünleri ve soylular için üretilen lüks eşyaların ticareti 

yapılmıştır. Zhou Hanedanlığı döneminde düşünürlerin 44  ortaya çıkması felsefe 

alanındaki gelişmenin göstergesidir. Klasik metinler bu dönemde ortaya çıkmıştır.

   

 

Bu gelişmeler dışında Savaşan Beylikler döneminde feodal beylikler kendi 

sınırlarını korumak için küçük duvarlar inşa etmişlerdir ki bu, sonradan Çin Seddi'ni 

oluşturmaya zemin hazırlayacaktır. Böylece Çinliler ve Çinli olmayanlar arasındaki 

                                                
43 Shou Yi, Bai, An Outline History of China, Foreign Language Press, Beijing, 2010 s. 93-96. 
44 Kong Zi （孔子）(Konfuçyüs), Lao Zi （老子）, Mo Zi（墨子）, Han Fei Zi（韩非子）önemli 

ilk dört düşünce ekolü olan Ru Jia （儒家 ）, Dao Jia （道家）, Mo Jia（墨家）, Fa Jia'nın（法

家） temsilcileridir. 
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ilk sınır anlayışı bu çağda başlamış olmaktadır. Duvarların yanlarında büyük pazarlar 

kurulmuş ve ticaret de yapılmıştır. 

 

 

 Han Shu, Xiong Nu Zhuan'da kaydedildiğine göre Qin beyliği Hu45lara karşı 

duvarlar inşa ettirmiştir. Zhao Beyi Wu Ling, geleneklerini değiştirip Hunlar gibi 

giyinmiş, askerlerini Hun sistemiyle eğitmiştir. Kuzeydeki kavimleri, Lou Fan'ları 

bozguna uğratmış ve Yan beyliği de setler inşa ettirmiştir. Yan beyliğinin Qin Kai 

adlı bir generali Hularda rehin kalmış ve onların güvenini kazanmıştır, daha sonra 

geri dönüp Dong Hulara saldırmış ve yine Yan beyliği Hulara karşı setler yapıp iller 

kurulmuştur. O dönemde M.Ö. 7.yüzyılda birbirleriyle savaşan yedi beylik vardır. 

Bunlardan üçü (Yan, Zhao, Qin) Hular ile sınır komşusudur. Zhao Generali Li Mu 

（ 李 牧 ） zamanında Hunlar Zhao beyliğinin sınırlarına girmeye cesaret 

edememişlerdir. Daha sonra Qin beyliği diğer altı beyliği yenmiştir. 

 

 

 Han beyliği, Qin topraklarına katılan ilk beyliktir (M.Ö.230). Daha sonra 

sırasıyla Zhao (M.Ö.228), Wei (M.Ö.225), Chu (M.Ö.224), Yan (M.Ö.222) ve Qi 

(M.Ö.221) beylikleri ortadan kaldırılmış ve Qin topraklarına dâhil edilmiştir. 

Böylece Savaşan Beylikler döneminde çok güçlü olmayan Qin beyliği Zheng'ın 

yönetimi ele alması ile güçlenmiştir ve ardından Qin Hanedanlığı46  kurulmuştur. 

Bununla birlikte Zheng, Qin'in İlk Hükümdarı anlamına gelen “Qin Shi Huang Di秦

始皇帝” unvanını kullanmaya başlamıştır. 
                                                
45 Hu sözcüğü ile burada kastedilen Hunlardır. 
46 Qin Hanedanlığı （秦朝）: M.Ö.221-M.Ö.206. 



 17

1.3. Qin Hanedanlığı Dönemi 

 

 

Qin Shi Huang Di siyasi otoriteyi kurduktan sonra kıyafet, ağırlık ve uzunluk 

ölçü birimleri, para, takvim, vergi, yönetim gibi birçok alanda önemli reformlar 

yapmış ve bu reformlara uyulup uyulmadığı sıkı birşekilde denetlenmiştir. 

Uyulmadığı tespit edildiğinde ise cezalar uygulanmıştır.  

 

 

 Bu reformlardan başka yazının standartlaştırılmasına da önem verilmiştir.  

Aynı karakterler farklı bölgelerde farklı şekillerde yazıldığından bir karmaşa 

mevcuttur. Qin Shi Huang Di karmaşayı ortadan kaldırmak için kullanılmayan 

karakterlerin temizlenmesine, yalınlaştırılmasına ve diğerleri ile uyumlu hale 

getirilerek standartlaştırılmasına karar vermiştir. Bu düzenleme Han döneminde de 

devam etmiş ve bu düzenleme sayesinde hanedanlık yazmanlığında daha fazla 

gelişme sağlanmıştır.47 Qin Hanedanlığı döneminde yaşanmış önemli olaylardan biri 

M.Ö.213 yılında tıp, kehanet, tarım kitapları dışındaki tüm kitapların yakılmasıdır. 

 

 

Qin Shi Huang Di ülkede siyasi birlik sağlandıktan sonra General Meng Tian

（蒙恬） komutasındaki üç yüz bin kişilik bir ordu kuzeye Hunlara saldırmak için 

görevlendirilmiştir. Hunlar kuzeye çekilmeye zorlanmış ve He Nan bölgesi ele 

                                                
47  Denis, Twitchett, The Cambridge History of China (Volume I- THe Qin and Han Empires),  

Cambridge University Press, 2008, s. 56-57. 
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geçirilmiştir. 48  Hunlar kuzeye sürüldükten sonra Yan, Zhao, Qin, Wei ve Han 

beylikleri arasında daha önceki dönemlerde yapılmış duvarlar, birleştirilmeye 

başlanmıştır. Altı beyliğe mensup 30 bin aile Hunlardan ele geçirilen bölgeye 

yerleştirilmiş ve Meng Tian komutasındaki askerlerle birlikte Çin Seddi’nin 

yapılışında çalıştırılmışlardır. Zorunlu Bedenen Çalışma Yükümlülüğü gereği Çin 

Seddi yapımında çalışan 1 milyondan fazla işçinin yanı sıra, pek çok suçlu, suçlarını 

Çin Seddi’nin yapımında çalışarak ödemişlerdir. Bu seddin inşası M.Ö.210 yılına, 

Qin Shi Huang’ın ölümüne kadar aralıksız sürmüştür. Hükümdarın ölümünden sonra 

Meng Tian’in gücünden korkan baş vezir, sanki hükümdarın emriymiş gibi Meng 

Tian’e “intihar etme cezası” bildirir. Meng Tian intihar eder.49 General Meng Tian’in 

ölümünden sonra bu bölgedeki sınırları korumakla görevli kişiler ve Çinli aileler 

buradan ayrılmışlardır. Böylelikle Hunlar rahatlamış yavaş yavaş Sarı Nehri 

geçmişlerdir.50  

 

 

Çin Seddi’nin yapılış tarihi Qin Shi Huang’dan daha eskiye dayanmaktadır. 

Savaşan Beylikler dönemindeki beylikler kendi sınırlarını belirlemek amacıyla 

yüksek duvarlar yapmışlardır. Temelleri ilk kez M.Ö.657 yılında Chu beyliği 

tarafından atılan ve diğer beyliklerce de inşa edilmiş olan bu küçük duvarlar, Qin Shi 

Huang Di’nin almış olduğu kararla birleştirilmiş ve Çin Seddi (On Bin Li 

Uzunluğundaki Duvar: Wan Li Chang Cheng 万里长城） halini almıştır. Daha önce 

yapılmış duvarları birleştirme kararı, siyasi birliğin sağlanmasından sonra ülkenin 

                                                
48 Jia Lu, Xu, Shi Ji Juan 110, Lie Zhuan 50, Xiong Nu Lie Zhuan, s.1321. 
49 Bülent, Okay, Çin Seddi'nin Yapılış Nedeni Hakkında Değişik Bir Görüş, Belleten, C. LVII, 

(Nisan 1993 Sayı:218'den ayrı basım) TTK Basımevi, Ankara, 1993, s.28-30. 
50  Jia Lu, Xu, Han Shu, Juan 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1862. 
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sınırları hızla genişlediğinden, kuzeydeki sınırı belirlemek amacıyla alınmış bir 

karardır. 

 

 

Çin Seddi’nin yapılışındaki temel amaç, Çinlilerle göçebe uluslar arasındaki 

sınırı belirlemektir. Qin Shi Huang’ın göçebe uluslara vermek istediği mesaj şudur: 

“Bu duvar bizim aramızdaki sınırı belirlemektedir. Bu duvarın iç tarafı bize, dış 

tarafı size aittir. Bu duvarı aşmadığınız ve topraklarımıza saldırmadığınız sürece, biz 

sizin ne yaptığınıza karışmayız.”51  

 

 

 Qin Shi Huang Di, kendisine bir mezar inşa edilmesini, çocukların, güzel 

kadınların ve hatta atlarının da kendisiyle beraber gömülmesini istemiştir. Buna 

halkın isyan başlatabileceğini ve sorun olacağını söyleyen Lü Bu Wei, ona buna 

benzer bir ordu yapılabileceğini ve öldükten sonra onu koruyabileceğini 

söylemiştir. 52  Böylece ünlü Yeraltı Ordusu（Bing Ma Yong 兵马俑） ortaya 

çıkmıştır. Bu muhteşem yapıda yer alan savaşçılar, atlar, arabalar gerçek boyuttadır 

ve ilginç olan hiçbir askerin yüzünün bir diğerine benzememesidir. Qin Shi Huang 

Di ülkeyi dört bir yandan saran geniş yollar ve su kanalları da inşa ettirmiştir.  

 

 

                                                
51 Bülent Okay, Çin Seddi'nin Yapılış Nedeni Hakkında Değişik Bir Görüş, 1993, s. 30. 
52 Fen Tian, Zhang,张分田 , Qin Shi Huang Zhuan 秦始皇传 (Qin Shi Huang Biyografisi), Ren 

Min Chu Ban She, Beijing, 2005, sf: 514–516. 
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 Savaşan Beylikler Dönemi’nin erken dönemlerinde Wei beyliğinde Li Kui, 

Chu beyliğinde Wu Qi ve Qin beyliğinde Shang Yang, yaptıkları reformlarla ve bu 

reformların politik olarak sağlamlaştırılması için aldıkları sorumluluklarla önem 

kazanmış şahsiyetlerdir. 

 

 

 Shang Yang Reformları (商鞅变法) M.Ö. 361’de Qin beyliği tarafından 

benimsenmiştir. Bu reformlar tarihçiler tarafından Savaşan Beylikler dönemindeki en 

önemli reformlar olarak kabul edilmektedir. Uygulamaya konulan ceza sistemi de 

çok ağırdır. Reformlar, ceza sistemleri, vergiler Qin Hanedanlığı zamanında da 

artarak uygulanmıştır. Dolayısı ile halk sürekli olarak ölüm korkusu ile yaşamaktadır. 

Ayrıca Çin Seddi’nin, A Fang Sarayı’nın, Anıt Mezar’ın, yolların, kanalların 

yapımında milyonlarca işçi yıllarca çalıştırılmıştır. Ekonomik olarak da Qin 

Hanedanlığı’nın kötüye gitmesine sebep olmuştur. Kısacası hanedanlığın gücü 

gittikçe azalmaktadır. Halk da daha huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürmeyi 

istemektedir. Bu açıdan bakıldığında Çin Seddi’nin yapılmasındaki diğer bir amacın 

halkın kuzeye kaçmasını önlemek olduğu söylenebilir. Bütün bunlar Qin Hanedanlığı 

döneminde yürütülen siyasete örnek oluşturmaktadır ve hanedanlığın gördüğü zarar 

da açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 

 

 

 Qin döneminde dışardan gelen tehlikeler haricinde ülkede mevcut olan 

karmaşadan, daha doğru ifadeyle iç savaştan bahsetmek faydalı olacaktır. Qin Shi 

Huang Di’nin ölümünden sonra varis olarak oğlunu seçmesi vasiyeti hasıraltı edilmiş 
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ve ölümü de bir süre gizli tutulmuştur. Li Si ve Zhao Gao bu konuda işbirliği içinde 

olan kişilerdir. Küçük oğlu Hu Hai veliahd ilan edilip İkinci İmparator olarak (Er Shi 

Huang Di) tahta çıkarılmıştır. Asıl veliahd ihanetle suçlanmış ve babasının emriymiş 

gibi intihar etmesi istenmiştir. Meng Yi ve Meng Tian de bir süre tutuklu kalmış ve 

sonra Meng Yi idamla, Meng Tian ise zehir içerek ölmüşlerdir. Bütün bu karışık 

olaylara bir de terör eklenmiştir. Si Ma Qian’e göre İlk İmparator’un kurduğu demir 

pençeli yönetim neredeyse çökme noktasına gelmekten kurtulamamıştır. Zhao Gao: 

“Kanunları daha da katılaştırın, cezaları daha da ağırlaştırın. Suçlananlar başkalarını 

ihbar etmek zorunda bırakılsın ve cezalandırma suçluların ailelerini de kapsasın. 

Reislerini katledip ailelerin arasına nifak sokun!” diye buyurmuştur. İnsanlar 

pazaryerlerinde halkın gözü önünde uzuvları kesilerek parçalanmışlar, onlarla ilişkisi 

bulunanlar ve üç nesil akrabaları da aynı sona uğramışlardır. Bunun dışında yeni 

kanunlarla daha acımasız cezalar yürürlüğe sokulmuş ve vergiler daha da artırılmıştır. 

Dolayısıyla insanlar başkaldırmaya can atar hale gelmişlerdir. Gerçekten de 

İmparator’un ölümünün altıncı ayında ayaklanma patlak vermiştir. M.Ö.209’da Li Si, 

Zao Gao tarafından aldatılarak tutuklanmış ve yaptıklarını itiraf edene kadar işkence 

edilmiş ve sonunda ölmüştür. Bu arada ikinci imparatorla adeta dalga geçen Zhao 

Gao imparatoru düşmanın eline geçmeden zehir içerek kendini öldürmesi gerektiğine 

inandırmıştır ve imparator da Zhao Gao’un dediğini aynen yapmıştır. Bundan sonra 

İlk İmparator’un torununa yaklaşan Zhao Gao da torun tarafından hak ettiği gibi 

M.Ö.207’de öldürtülmüştür. Qin Shi Huang’ın ölümü üzerinden 3 yıl geçmiştir ve 

artık ülke asilerin Xian Yang’a girmesiyle daha büyük bir iç savaşa sürüklenmiştir.53 

 

                                                
53 John, Keay, Çin Tarihi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 112-113. 
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 Savaşlarda milyonlarca kişi ve sürgünlerde zorla çalıştırılan işçiler ölmüş, 

geri kalanlar da ağır vergilerle adeta yaşayamaz duruma gelmişlerdir. Askerler ise bir 

asi çetesine dönüşmüştür. Askere alınan çiftçiler de buna eklenmiştir. Ardından tarih 

kitaplarında asilzade ve başarılı bir general olarak adı geçen Xiang Yu ve daha sonra 

Liu Bang ortaya çıkmıştır. İkisi arasındaki mücadelede Liu Bang galip gelmiş ve 

M.Ö.206 yılında kurulan Han Hanedanlığı’nın başına geçmiştir. 
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2. BÖLÜM 

 

HAN HANEDANLIĞI DÖNEMİ HUN-ÇİN İLİŞKİLERİ 

 

 

2.1. Han Hanedanlığı Döneminde Çin’in ve Hunların Durumu 

 

 

M.Ö. 206 yılında Qin Hanedanlığı sona ermiş ve Han Hanedanlığı 

kurulmuştur. Ancak Xiang Yu ile olan savaşlar birkaç yıl daha sürmüştür. Han 

Hanedanlığı dönemi Çin’in toplumsal yapısının tamamen değiştiği bir düzendir. 

Eberhard, Han dönemi imparatoru Liu Bang’dan bahsederken onun muhtemelen 

asilzade olmadığını, devleti nasıl idare edeceğini bilmediğini, bu nedenle tecrübeli 

generalleri görevden alıp, akrabalarına ve taraftarlarına görevler ve beylikler 

vermesiyle karışık bir idarenin ortaya çıktığını belirtmiştir.  Bu demektir ki; artık 

zengin ve asilzade sınıfının yerini toprak sahibi olmaya başlayan ve zenginleşen 

köylüler almaktadır. Feodal sistem parçalanıp toprak alınıp satılmaya başlanmıştır. 

Toprak sahibi olan köylüler toprağı aldıkları kişiye yine kiraya vererek gelir elde 

etmişler, çalışmak zorunda olmadıkları için de zamanlarını eğitimle ya da başka 

işlerle uğraşarak harcayabilmişlerdir. Vergi toplayarak ve siyasette görev alarak da 

nüfuz kazanma imkânı bulmuşlardır. Böylelikle “gentry” denilen bir sınıf oluşmuştur. 

Gentry hem mülk sahibi, hem de memur ve âlim olanların sınıfıdır.54  

 

                                                
54 Wolfram, Eberhard, Çin Tarihi, TTK, 1995, s. 85-86.  
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Toplumsal düzenin tamamen değiştiği bu dönemde ülke içinde karışıklığın ve 

yoksulluğun da yaşandığı bilinmektedir. Aynı dönemde kuzeydeki Hunlar aktiftir ve 

siyasi bir düzen oluşturma çabasındadır. Han Hanedanlığı tarihi ve dış ilişkileri 

incelendiğinde Hunların çok önemli bir yere sahip olduğu net olarak görülmektedir. 

O dönemde Hunların dışında Çinli olmayan birçok göçebe topluluk olmasına rağmen 

Hunlar, Han Hanedanlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. 

 

 

Hanedanlık yeni kurulduğunda Çin ekonomik olarak zayıf bir durumdadır. 

Bir önceki hanedanlık olan Qin Hanedanlığı döneminde (M.Ö. 221–206) İmparator 

Qin Shi Huang Di tarafından inşa ettirilen Çin Seddi’nin, Anıt Mezar’ın, A Fang 

Sarayı’nın, yol ve kanalların yapımında yıllar boyu milyonlarca işçi çalıştırılmış ve 

çoğu bu inşaatlarda hayatını kaybetmiştir. Bu işçiler tarım görevlerinden alınarak 

imşaatlara getirilmişlerdir. Üretim azalmış, tüketim de artarak devam etmiştir, bunun 

yanında uygulamaya konulan ağır cezalar ve vergiler halkın yaşamını zorlaştırmıştır. 

Çin’in ekonomik olarak adeta çöktüğü Qin Hanedanlığı’ndaki durum daha sonra 

kurulan Han Hanedanlığı döneminin başlarında da aynı kalmıştır. Hanedanlığın 

durumu şu cümlelerden anlaşılmaktadır:  

 

“Yeni kurulan Han Hanedanlığı döneminde Hunlar çok güçlüdürler ve 

diledikleri zaman Çin Seddi'ni aşmışlar, Çin topraklarına girmişlerdir. 

Çinlilere kaptırdıkları He Nan bölgesinde rahatça at koşturmuşlardır. Han 

Hanedanlığı çok yoksuldur. Yoksulluğun hangi boyutta olduğunu anlamak 

için şöyle bir örnek verilebilir. Han Hanedanlığı hükümdarının saltanat 
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arabasını koşmak için aynı renkte dört adet at bulamazlar. Baş vezir ve 

generaller ancak öküz arabasına binebilmektedirler.”55  

 

 

Han Hanedanlığı’nın nasıl bir halde olduğunu oldukça açık bir şekilde 

gösteren bir başka çarpıcı örnek de Han Shu 24, Shi Hua Zhi Shang （食货志上）

daki bir cümlede mevcuttur:  

 

“Han Hanedanlığı yeni kurulduğunda sorunlar devam ediyordu, beyler 

merkezi ülkeyi dinlemeyip ayaklandılar, halk işini, üretimini yapamaz 

olmuştu, yiyecek bulamıyorlardı, böylece kıtlık baş gösterdi, pirincin fiyatı 

beş binlere çıktı, insanlar birbirlerini yemeğe başladılar56 ölen kişiler nüfusun 

yarısını geçmişti.57”  

 

 

M.Ö. 200 yıllarında Çin ekonomik olarak güçsüz olduğu için askeri alanda da 

zayıftır. Bir başka deyişle Qin Hanedanlığı’ndaki durum, Han Hanedanlığı’nın ilk 

dönemlerinde kendisini göstermektedir. Hunlar ise bu dönemde Mo Dun’un siyasi 

birliğini kurup topraklarını genişlettiği, Çin’den ekonomik, askeri ve siyasi alanda 

daha güçlü olduğu bir dönemi yaşamaktadır.  Meng Tian’in ölümünden sonra 

sınırlarda görevli kişilerin kaçmasıyla Hunların daha rahat hareket ederek sürekli Çin 

                                                
55  Bülent, Okay, Çin Seddi'nin Yapılış Nedeni Hakkında Değişik Bir Görüş, 1993, s. 30-31. 
56  Bebekleri, ölmek üzere olanları yemişlerdir, hatta kendi çocuklarını yiyemedikleri için aileler 

çocukları değiştirme yoluna gitmişlerdir.  
57  Ming De, Cui, Zhong Guo Gu Dai He Qin Tong Shi 中国古代和亲通史 (Çin’de He Qin 

Tarihi), Ren Min Chu Ban She, Beijing, 2007, s. 6–7. 
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sınırlarını ihlal etmeleri Han Hanedanlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır. Hunlar 

sık sık Çin sınırlarını ihlal etmektedir. Çin, acilen sınır güvenliğini sağlama 

gayretindedir ve ordu zayıf olduğundan savaşmak istememektedir. Bu nedenle bunu 

farklı yollarla gerçekleştirmeye çalışır. Han Hanedanlığı dönemi devlet ilişkileri 

incelendiğinde Hunlara ve Batı Bölgesi’ndeki diğer devletlere hediye verme, eş 

verme (He Qin), rehin kabul etme, kendi tarafına çekmeye çalışma gibi iç içe geçmiş 

ve zaman zaman birlikte yürütülen birçok politika uygulandığı göze çarpmaktadır. 

Bunlar arasında hanedanlık yeni kurulduğunda ortaya çıkan He Qin politikası önemli 

bir yere sahiptir ve sıklıkla başvurulan bir barış yöntemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

 

Çin gibi büyük bir devleti söz konusu politikaları uygulamaya iten Hunlar 

hakkında bilgiler Çin kaynaklarında mevcuttur. Ancak Çin’in resmi hanedanlık 

kayıtlarındaki bilgiler incelendiğinde Çin’in kuzeyinde, doğusunda batısında bulunan 

göçebe kavimlerin isimleri ve yaşadıkları bölgeler birbiri ile iç içe geçmiş durumda 

olduğu görülmektedir. Kaynaklarda sıklıkla Xi Rong, Rong Di, Quan Yi, Rong Yi, 

Quan Rong, Shan Rong, Rong, Xian Yun, Xun Yu, Hun Yi gibi ulus isimleri 

geçmektedir. Çin’in kuzey ve batı sınırlarını sürekli olarak tehdit eden bu kavimler 

arasında yakın ilişkiler bulunmakla birlikte kendi içlerinde bir siyasi birlik 

oluşturduklarını söylemek güçtür. 
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Çin tarihçilerinden Jia Huang Jin, Shi Ji’de Hunların otuzdan fazla isimle adı 

geçtiğini belirtmekte ve dönemlere göre Hunlara verilen isimleri şu şekilde 

sıralamaktadır: 

Beş İmparator döneminde Xun Yu （荤粥）, 

Yao ve Shun döneminde Shan Rong （山戎）, Xian Yun （猃狁）, 

Xia döneminde Xun Yu （荤粥）, 

Shang döneminde Gui Fang （鬼方）,  

Batı Zhou döneminde Hun Yi （混夷）, Xian Yun （猃狁）, 

İlkbahar-Sonbahar döneminde Rong Di （戎狄）,  

Savaşan Beylikler döneminde ise Hu （胡） ve son olarak Xiong Nu （匈奴）.58  

 

 

Bütün bu kavimlerin Çin kayıtlarında Hunlarla ilgili olan bölümlerinde 

anlatılması Hunların Savaşan Beylikler döneminde güç kazanarak siyasi birliğini 

kurup kuzey kavimlerinin temsilcisi haline gelmesi ve tarih sahnesine 

çıkmasındandır. M.Ö.318 yılında Çin’deki beş beyliğin Hunlarla işbirliği yapması 

M.Ö. IV. yüzyılda Hunlarda bir siyasi birliğin varlığını göstermektedir. Bu net bilgi 

ile Zhou Hanedanlığı’ndan itibaren Xiong Nu（匈奴）olarak adı geçen Hunların ve 

Çin ile olan ilişkilerinin takip edilmesi mümkün olmaktadır.  

 

 

                                                
58 Han Yu Xiong Nu Da Zhan De Lai Long Qu Mai 汉与匈奴大战的来龙去脉(Han-Hun 

Savaşlarının Ayrıntıları), 2007, s.1–2. 
http://minxianfeng.blog.163.com/blog/static/2267816420098411588347/ erişim tarihi: 23.03.2009 
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 Çin kaynaklarından Shi Ji 110, Lie Zhuan 50, Xiong Nu Lie Zhuan'ın ve Han 

Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan'ın ilk cümlelerinde Hunların atalarından 

bahsedilerek “Hunların ilk atasının Xia ailesinin sonraki neslinden olan Chun-Wei 

olduğu” 59 belirtilmiştir. Bu cümleden sonra metin Hunların yaşam tarzları hakkında 

bilgi vererek şöyle devam etmektedir: 

 

“Yao ve Shun'den önce Shan Ronglar, Xian Yunler ve Hun Yuler 

kuzey sınırlarında otururlar, otlakları takip ederek hayvan yetiştirir ve yer 

değiştirirlerdi. Yetiştirdikleri hayvanların çoğu at, sığır ve koyundu, daha az 

yetiştirdikleri deve, eşek ve katır cinsinden hayvanlardı. Su ve otlakları 

izleyerek yer değiştirirlerdi. Tarımla uğraşmak için belirli yerleşik mekânları 

yoktu fakat herkesin kendine ait toprağı vardı. Yazıları, yoktu, anlaşmalarını 

sözlü olarak yaparlardı. Erkek çocuklar koyuna binerler, oklarını uçan kuşlara 

ve farelere çekip avlarlardı, biraz büyüdükten sonra tilki ve tavşan avlarlar ve 

bu avladıklarını yerlerdi. Askerleri ok atabilen güçlü binicilerdi. Adetlerine 

gelince normal zamanlarda hayvancılıkla uğraşır, avcılık yaparlardı, acil 

durumlarda ise savaş talimi yaparlardı ki bu onların doğasında vardı. Uzun 

menzilli silahları yay ve ok, yakın dövüş silahları ise kama ve mızraktı. 

Kazanacaklarını anladıklarında ilerler ve kaybedeceklerini anladıklarında ise 

geri çekilirlerdi. Yetiştirdikleri hayvanların etini yer, derisini giyer ve postuna 

sarınırlardı. Gençler etin yağlı güzel kısmını, yaşlılar geriye kalanı yerdi. 

                                                
59 Jia Lu, Xu, Shi Ji 110, Xiong Nu Lie Zhuan, s.1319, Han Shu 94, Xiong Nu Zhuan s.1859. “匈
奴，其先夏后氏之苗裔也，曰淳维。” 
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Güçlü ve sağlıklılara değer verilir, yaşlı ve zayıflara verilmezdi. Baba ölünce 

üvey annesi ile, kardeş ölünce onun karısı ile evlenirlerdi.”60  

 

 

Çin kaynaklarının Hunlar hakkında verdiği kısa fakat içerik olarak önemli 

olan bu bilgileri değerlendirmeden önce, tamamen farklı kültürlere sahip olan Hun ve 

Çin uluslarının yaşam tarzına değinmek faydalı olacaktır. Hunlar göçebe61 yaşam 

sürerken, Çin ise yerleşik hayattadır, dolayısıyla dönemde yaşanan olayları sağlıklı 

bir şekilde değerlendirmek için öncelikle bu yaşam tarzlarının kısa bir karşılaştırması 

yapılmalıdır. 

 

 

2.1.1. Hun ve Çin Toplumu 

 

 

Göçebe yaşam süren Hunların geçim kaynağı hayvancılıktır. Bunun yanı sıra 

tarımla da uğraştıkları bilinmektedir. Ancak temel uğraşları tarım değildir. Uygun 

coğrafyada toprak o anda paylaşılır, basit tarım yapılır. Asıl olarak hayvancılıkla 

uğraşan Hunlar aynı coğrafyada su ve otlakları takip ederek yer değiştirirler. Yazın 

yaylaklarda, kışın ise kışlaklarda yaşam sürerler. O yerden uzaklaşıp tekrar aynı 

bölgeye geldiklerinde ise daha önce paylaşılan toprak hakkında hak iddia etmezler, 

yeniden bir düzen kurulur. Hunlar bulunduğu coğrafyada kendi alanına başkasını 

                                                
60 Jia Lu, Xu, Shi Ji Juan 110, Lie Zhuan 50, Xiong Nu Lie Zhuan, s.1319, Han Shu Juan 94, Lie 

Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1864.  
61 Hunların “yarı göçebe” olduklarını söylemek de yanlış olmaz, ancak bu çalışmada “göçebe” 

sözcüğü kullanılmıştır. 
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sokmaz. Çünkü bunu yaparsa kendi yaşam alanı tehlikeye girecektir ve bu tehlikeye 

karşı her an savaşa hazırlıklı olmalıdırlar. Savaşçı ve savunmacı bir ruha sahip olan 

Hunlarda halk sıkıca birbirine kenetlenir. Ayakta kalmaları için bir bütün halinde, 

zincir halkaları gibi aralarında sistemli bir sosyal organizasyon ve işbölümü olmak 

zorundadır ve öyle de olmuştur. Milattan önceki yılları düşünerek dönemin şartlarını 

hesaba kattığımızda Hunların bu mükemmel organizasyonu başarıyla oluşturup 

sürdürmüş oldukları görülmektedir. 

 

 

Temel geçim kaynakları hayvancılık olan Hunlar, yiyeceklerini muhafaza 

etmek ve bir yaşam alanından diğerine taşımak konusunda da göçebe yaşam tarzına 

uygun tekniklere sahiptir. Örneğin eti tuzlayıp bastırıp (bastırma= pastırma) atın 

eyerinin altına koyarlar. Atın sıcaklığı ve binicinin ağırlığı, baskısı ile günlerce 

haftalarca süren yolculuklarda bu tuzlanmış et pişer. Yine hayvan derisine sarılıp 

saklanan et (sucuk), sütün yoğurt yapılması ve torbaya konması (torba yoğurt, süzme 

yoğurt) ya da kurutulması (keş62) Hunların yiyeceklerini saklama yöntemlerinden 

bazılarıdır ve günümüzde de tükettiğimiz yiyeceklerin kökeninin Hun dönemine 

dayandığını göstermektedir.  

 

 

Göçebe yaşam süren toplumlar doğa ile mücadele içinde yaşarlar. Yağmur, 

soğuk, kar, kuraklık, insan ve hayvanlarda görülen salgın hastalıklar yaşamı daha da 

zorlaştırmaktadır. Hunlar sanki her gün savaşan, hergün bir yerlere saldıran, sınırları 

                                                
62 Keş: Kış için kurutulan yağsız, tuzsuz yoğurt.  
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taciz eden kavim olarak anlatılır. Oysa onlar göçebe toplum olduklarından zaten her 

gün yaşamla, zorlu hava şartlarıyla savaşmaktadırlar. Bu şartlara göre hayatta kalmak 

için hızlı hareket etmek zorundadırlar. Bu nedenle kendilerini buna göre yetiştirirler. 

Kısacası göçebe toplumun öncelikli işi doğa ile savaşmaktır.  

 

 

Yiyecekleri azaldığında ya da kendilerinde olmayan bir çeşidi elde etmeleri 

gerektiğinde ise takas yoluna giderler. Takas edecek malı varsa zaten sorun yoktur. 

Takas edecek mal yoksa yine ayakta kalmak için yerleşik birimleri basıp tahıl, kumaş 

gibi ihtiyaç duyduklarını alırlar. Ancak bunu her gün yapmaz, her gün savaşmazlar. 

İhtiyaç duyup zorda kaldıkları zaman bunu yaparlar, bu sadece Hun- Çin arasında 

değil, diğer boylar arasında da yaşanan çalma, basma gibi göçebe yaşam tarzının 

gerektirdiği doğal olaylardır. Ancak bu ifadeden sadece göçebelerin yerleşik 

düzendekilere saldırdığı çıkarılmamalıdır. Yerleşik düzendekiler de göçebelerin 

yaşam alanına girip mallarını çalabilirler. 

 

 

Bu kültürde at, çadır, ok, yay ve demir en önemli unsurlardır. Hayat tarzı ve 

kültürün oluşumunda yaşanılan coğrafya çok etkilidir ve atın bir bozkır insanı için 

anlamı da çok derindir. Atı ilk evcilleştiren onlardır ve pantolon da Hunların sürekli 

at sırtında olmaları dolayısıyla ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir giyecektir. Bazı tarihçiler 

Hunların giyimleri hakkında eserlerinde şu bilgilere yer vermişlerdir: 
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“Hun insanı, kenarlarından yırtmaçlı, uçları sarkan bir kemerle belden 

sıkılan, bacakların yarısına kadar inen, şiddetli soğuklar yüzünden gömleğin 

kolları bileklerden sımsıkı büzülen uzun bir gömlek giymekte ve omuzları 

örten, kürkten yapılmış kısa bir pelerin kullanmaktadır. Hunlarda halkın tümü, 

tek tip elbise giymektedir. Sadece komutanlar, savaşta bayraklı ve beyaz 

elbiseli görünümleriyle askerden ayrılmışlardır.” 63   

 

 

Beslenmesini ve savunmasını sağlayan bir araç olarak ok ve yayın, göçebe 

insanın hayatında belki attan bile daha önemli bir yeri vardır. Atı, onu avına götüren, 

düşmanına yaklaştırıp uzaklaştıran bir hareket unsurudur; hâlbuki bunlarla direkt 

teması ve kesin sonucu verecek hesaplaşmayı sağlayan ana unsur ok ve yaydır. Bu 

silah ile yener, kazanır, varlığını korur. 64  Bunun gerçekleşmesi uzun süreli ve 

disiplinli bir çalışmayı gerektirir. Bu nedenle erkek çocuklar küçük yaşta koyuna 

binerek avlanmayı öğrenmişler, büyüdükçe koyunun yerini at almış ve kendilerini 

geliştirerek bozkırın zorlu yaşamına hazırlanmışlardır. Soyun devamını sağlayacağı 

için erkek çocuklara önem verilirken erkeğin her zaman destekçisi olan kadına da 

hak ettiği değer verilmiştir.  

 

 

 

 

                                                
63 Faris, Çerçi, Hunlarda Sosyal, Siyasi Hayat ve Devlet-Halk İlişkileri, Erzincan Eğt.Fak.Dergisi, 

Cilt-Sayı: 5-1, 2003, s.67. , Rene Grousset, Çev. Dr. M. Reşat Uzmen, Bozkır İmparatorluğu, İstanbul 
1980, s. 39.   

64 Ünsal, Yücel, Türk Okçuluğu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s.4. 
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Göçebeler hayvancılıkla uğraşırken yerleşik toplumların temel faaliyeti ise 

tarımsal üretimdir. Geniş alana yayılmış Çin topraklarında iklim ve coğrafi şartlar da 

kuzey ve güneyde farklılık göstermektedir. Kuzeyde bozkırlara daha yakın 

olmasından dolayı karasal bir iklim görülür, yağış ve sıcaklıklar daha düşüktür. Bu 

nedenle kuzeyde arpa, buğday gibi suya fazla ihtiyaç duyulmayan ürünler 

yetiştirilirken güneyin yağışlı ve nemli olan ikliminde ise pirinç önemli bir tarım 

ürünü halini almaktadır. Kuzeyin çetin iklim ve yaşam şartları ve kuzeydeki 

kavimlerin sınır tacizleri neticesinde nüfus daha ziyade güneye - Sarı Nehir bir hat 

olarak kabul edildiğinde nehrin güneyi-  kaymıştır. 65  

 

 

Göçebeler doğa ile mücadele ederken yerleşik bir tarım toplumu olan Çin’de 

böyle bir mücadele söz konusu değildir. Onların yeri bellidir. Göçebeler gibi yer 

değiştirmek zorunda değillerdir. Herkesin belli görevi vardır ve sınıflara ayrılmış bir 

şekilde düzenli bir yaşam sürerler. Ordu mevcuttur ve savaşmak ordunun işidir. Yani 

asker sınıfı savaşır, diğerleri savaşmayı bilmez. Oysa göçebeler bulundukları 

bölgenin topraklarını ve sahip oldukları hayvanları korumak için her an tetikte 

durmalı ve savaşabilmelidir. Herkes savaşçı ruhlu ve savunmacı bir kişilikte olmak 

zorundadır. Belki de bu nedenle Çinliler Hunları savaşçı bir toplum olarak 

görmektedirler. 

 

 

                                                
65 John Fairbank, China: A New History, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard 

University Press, 1998, s. 1 – 11. 
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Göçebelerdeki yiyecekleri muhafaza etme sorunları ve ürettikleri çözümler 

yerleşik düzendekilerde görülmemektedir. Onlar yiyeceklerini küplere koyup 

depolarda saklarlar. Bu nedenle Hunların mecburiyetten bulduğu pastırma, sucuk, 

keş gibi yiyecekleri bilmezler. 

 

 

Hunlar neredeyse at üstünde yaşarken, yerleşik hayat süren Çin ise kuzey 

kavimleri vasıtasıyla atla tanışmış, ancak onu yük taşımak, arabaları çekmek için 

kullanmıştır. Bu örneklerden yaşanılan coğrafyanın ve hayat şartlarının kültürü nasıl 

şekillendirdiği görülmektedir.  

 

 

Çinliler Hunları başlık ve kuşak takmayan, saray adetlerini, görgü kurallarını 

bilmeyen, yaşlılara değer vermeyen, üvey anneleriyle veya kardeşlerinin eşleriyle 

evlenen insanlar olarak görmektedirler.  Oysa kıyafet gelenekleri yaşam tarzları ile 

alakalıdır. Nerdeyse sürekli at sırtında olan ve bataklıklarda yaşayan bu insanlar 

sarayda yaşar gibi ipekli kumaşları elbette giyemezler. Üvey anneleriyle veya erkek 

kardeşlerin eşleriyle evlenmeleri de nesillerinin ayakta kalması içindir. Ölen kişinin 

eşini ve çocuklarını kendi korumasına alması aslında bir dayanışma örneğidir. 

Yaşlılara değer verilmediği doğru değildir, savaşa gidecek sağlıklı genç insanlara en 

iyi giyecek ve yiyeceklerin verilmesi de yine toplumun ayakta kalması amacıyladır 

ve yaşlılar böylece kendilerini güvende hissederler.66  

 

                                                
66 Bu konuda Han ulusundan Hunlara refakatçi olarak giden Zhong Hang Yue’nin Han elçisiyle 

arasında geçen konuşma için bkz. s. 90-91. 
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Hunlarda devlet yöneticisine Chan Yu67 （单于）adı verilmiştir. M.Ö.174 

yılında Çin İmparatoruna (Han Wen Di’ye) yazılan mektup “Gök tarafından tahta 

çıkarılan Hunların büyük Chan Yu'sü saygıyla İmparatorun hatırını sorar.” 

cümlesiyle başlamaktadır. Bu da Chan Yu’nün gök tarafından tahta çıkarıldığı 

düşüncesinin Hunlarda hâkim olduğunu göstermektedir. Han Shu’da geçen “Chan 

Yu’nün halkı onu Cheng Li Gu Tu Chan Yu （撑犁孤塗单于）olarak tanır, Hunlar 

Göğe Cheng Li derler, Oğul anlamında da Gu Tu sözcüğünü kullanırlar, Chan Yu de 

genişliği ve enginliği belirtir. Bu adlandırma ile Chan Yu’nün Gök kadar büyük, 

engin olduğu gösterilmektedir.” 68  Türk devletlerinde veliaht gösterme âdeti 

bulunmakla beraber, daima büyük evladın tahta çıkma hadisesi, diğer kardeşlerden 

birisinin babanın yerini almasından daha azdır. 69  Başka bir deyişle şehzadeler 

arasında kim devleti yönetmeye uygunsa tahta o geçmektedir. Oğlun yaşının küçük 

olduğu durumlarda yönetimin amcaya, yani Chan Yu’nün kardeşine verilmesi de 

törelere uygundur ve bu durum Türk tarihinde sıkça görülmektedir.  

 

 

Chan Yu’nün eşine ve birlikte olduğu kadınlara yan zhi （阏氏  ）

denilmektedir. Daha sonraki dönemlerde okunuşta farklılık göstermiştir. Göktürk 

（Tu Jue突厥）döneminde yan zhi sözcüğünün yerini Ke He Dun （可賀敦）70 

almıştır. Hatun anlamındadır. Ögel, “Hun hakanı komutan, hatunu ise diplomat 

                                                
67 Çince metinlerde Chan Yu olarak geçen bu sözcüğün karşılığı Türkçede hakan, han, kağan, 

hükümdardır. Türk tarihçileri Çince’de geçen bu sözcüğü tanhu, tanju, Chan Yu, şan yu olarak 
eserlerinde kullanmışlardır. Bu çalışmada Chan Yu sözcüğü kullanılacaktır. 

68 Jia Lu, Xu, Han Shu, Juan 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1863–1864.   
69 İbrahim, Kafeoğlu, Türk Bozkır Kültürü, Türk kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1987, s.59. 
70 通典，197.bölüm, 突厥上唐，杜佑，中华书局. 
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rolündedir”71 diyerek Hun kadınlarının devlet yönetiminde de yer aldığını belirtmiştir. 

Hun kadınının lider olan eşine tavsiye verdiği görülse de, unutmamak gerekir ki 

karar yine Hun liderinindir.  

 

 

Çin kayıtlarında Hunların savaş teknikleri ve devlet teşkilatları hakkında 

birçok bilgi yer almaktadır:  

 

“Chan Yu dışında, sırasıyla Sol ve Sağ Tu Qi (Bilge) Beyi, Sol ve Sağ 

Lu Li Beyi, Sol ve Sağ Büyük Generalliği, Sol ve Sağ Komutanlığı, Sol ve 

Sağ Büyük Dang Hu’luğu, Sol ve Sağ Gu Du Hou’luğu (Kutluk Beyliği) 

olmak üzere 24 lider bulunmaktadır. Genellikle veliaht Sol Bilge Beyi olurdu. 

Sol taraftaki beyler ve komutanlar doğuda, sağ tarafın bey ve komutanları da 

batıda otururlardı. Her yılın ilk ayında Chan Yu’nün otağında toplantı 

düzenlerler, beşinci ayda atalarına, göğe ve ruhlara kurban sunarlardı. 

Sonbaharda yine bir toplantı düzenleyerek insan ve hayvan sayımı yaparlardı.  

Küçük suç işleyenlerin kemikleri kırılır, büyük suç işleyenler öldürülürdü. 

Chan Yu sabahları güneşe, akşamları aya ibadet ederdi. Hunlarda belli bir 

oturma kuralı vardı, buna göre yaşlılar sol tarafa oturur ve yüzleri kuzeye 

dönük olurdu. Ayın durumuna göre hareket ederler, dolunay olduğunda 

saldırıya geçer, ay küçüldüğünde ise askerlerini geri çekerlerdi. Düşmanı 

öldüren askere bir kap içki verilir ve ele geçirdikleri kendisine verilir, 

yakaladıkları kişiler köle yapılır, bu yüzden savaşırken herkes kendi çıkarı 

                                                
71 Bahaeddin, Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 

Yayınları, İstanbul, 1988, s. 62. 
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için savaşırdı. Düşmanı içeri çekmekte ve etrafını kuşatmakta ustadırlar. 

Çıkar sağlayacaklarında kuş sürüsü gibi üşüşür, tehlike ile karşılaştıklarında 

bulutlar gibi dağılırlardı.”72   

 

 

Hunların devlet teşkilatının yanı sıra savaş taktikleri ve askeri kurallarının 

anlatıldığı bu paragrafta her yıl sonbaharda düzenli olarak nüfus ve hayvan sayımının 

yapıldığının belirtilmesi dikkat çekmektedir. Ma Li Qing buradan yola çıkarak 

Hunların kendi yazılarının bulunduğu sonucuna varmakta ancak Çin sarayına 

gönderilen mektupların tamamının Çince olduğunu da vurgulamaktadır. Hunların 

diplomatik yazışmalarda Çinli kâtipleri kullandıklarını ve bu mektupların Hunlara 

teslim olan Çinlilerin elinden çıktığını, kâtiplerin Chan Yu için Han Hanedanlığı’na 

karşı neler yapılabileceğini düşündüklerini 73  ve Chan Yu’nün de söz konusu 

kâtiplere güven duyduğunu 74  belirtmektedir. Hunların Çin’le olan yazışmalarında 

Çinli kâtipleri kullandıkları hususu tarihçiler arasında genel kabul görmektedir. 

Hunlar da bu Çinli kâtiplere güvenmek zorundadır. Barthold’un “Türklerin göçebe 

olarak yaşadıkları dönemde karşılaştıkları medeniyetlerin dillerini ve özellikle 

yazılarını kullanmaya eğilimlidirler” 75 şeklindeki ifadesinden Hunların Çin yazısını 

bildiği sonucunun çıkarılması çok zordur. Hunların içinde Çince birkaç kelime 

konuşan veya yazabilen kişilerin olma olasılığı vardır. Fakat diplomatik 

mektuplaşma yapabilecek kadar Çince bilmediklerini ve bu nedenle Çinli kâtipleri 

                                                
72 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1863.  
73 Burada sözü edilen kişi Zhong Hang Yue’dir. 
74 Liu Qing, Ma, Guan Yu Xiong Nu Wen Zi De Xin Xian Suo 关于匈奴文字的新线索 (Hunların 

Yazısı Hakkında Yeni İpuçları), Arkeoloji ve Kültür Dergisi, 2004/2, s.49-50. 
75 V.V.Barthold, Orta Asya Türk Tarihi, Divan Kitap, Ankara, 2011, s. 11. 
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kullandıklarını ve bu kâtiplere güvenmekten başka seçenekleri olmadığını rahatlıkla 

söyleyebiliriz. 

 

 

Hunların en güçlü olduğu dönem M.Ö.200’lerde siyasi birliği kurmaya 

başlayan Mo Dun dönemidir. Çin kaynaklarında Mo Dun’un başa geçişi şöyle 

anlatılmaktadır: 

 

“Chan Yu’nün（Tou Man头曼）Mo Dun （冒顿） adında bir oğlu 

vardı. Daha sonra sevdiği bir yan zhi’dan (gözdesinden) oğlu oldu. Tou Man, 

Mo Dun'u uzaklaştırıp bu küçük oğlunu başa geçirmek istiyordu. Bu nedenle 

Mo Dun'u Yue Zhilara rehin olarak gönderdi. Sonra hemen Yue Zhilara 

saldırı düzenledi. Yue Zhilar Mo Dun'u öldürmek istiyorlardı ki Mo Dun 

onlardan bir at çalıp kaçtı ve (Hun topraklarına) geri döndü. Tou Man da Mo 

Dun'un cesur olduğunu düşünerek onu onbin atlının başına geçirdi. Bundan 

sonra Mo Dun ıslık çalan oklar yaptırarak atçılarını okçu olarak eğitmeye 

başladı ve öten okunu attığı yere ok atmayanın öldürüleceğini söyledi ve 

gerçekten söylediğini yaptı. Çok geçmeden öten okunu kendi atına attı. Bazı 

askerler bunu yapmaya cesaret edemedi ve Mo Dun bu kişileri öldürdü. Bir 

süre sonra yine öten okunu gözdesine çekti, yanındakiler çok korkmuştu ve 

(gözdesine) ok atmaya cesaret edemediler ve Mo Dun yine bu kişileri öldürdü. 

Bir süre sonra yine askerleriyle birlikte ava çıktığında Tou Man'ın atına 

okunu attı ve askerleri de aynını yaptı, böylece Mo Dun onlara 

güvenebileceğini anlamıştı. Bir gün babası Tou Man ile birlikte ava 
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çıktıklarında Mo Dun okunu babasına attı ve etrafındakiler de oklarını attılar, 

sonra Tou Man'ın karısına, kardeşine ve onun tahta çıkmasını istemeyen 

herkese oklarını attılar. Böylece Mo Dun başa geçti.” (M.Ö.209)76  

 

 

Ardından Mo Dun’un Dong Hularla olan ilişkisinin anlatıldığı metinden Mo Dun’un 

dış siyaseti ile ilgili bilgi edinilebilmektedir: 

 

“Mo Dun başa geçtiği sırada Dong Hular güçlüydü. Mo Dun'un 

babasını öldürüp yönetime geçtiğini duyunca, Mo Dun'a elçi gönderip, Tou 

Man'ın 1000 li koşabilen atını istediklerini söylediler. Mo Dun devletin ileri 

gelenlerine sordu, hepsi de "Bu at Hunların değerli bir atıdır, kimseye 

verilemez." diye cevap verdiler. Mo Dun: "Nasıl olur da bir at komşu 

devletten esirgenir?" dedi ve atı Dong Hulara verdi. Çok geçmeden Dong 

Hular Mo Dun'un kendilerinden korktuğunu düşünerek tekrar elçi gönderip 

Mo Dun'un bir yan zhi istediler. Mo Dun etrafındakilere sordu, onlar da 

öfkeyle: “Dong Hular mantıksızca davranıp bir de yan zhi istiyorlar, izin 

verin onlara saldıralım!” dediler. Mo Dun: “Nasıl bir yan zhi komşu devletten 

esirgenir? diyerek gözdesini Dong Hulara verdi. Dong Hu hükümdarı da 

gittikçe kibirlendi ve batıya saldırdı. Dong Hular ve Hunlar arasında kimsenin 

oturmadığı (ıssız) 1000 li'den fazla büyüklükte boş bir arazi vardı, iki kavim 

bu arazinin kendilerine yakın olan sınırlarında savunma noktaları kurmuşlardı. 

Dong Hular elçi gönderip Mo Dun'a: "Hunlarla aramızdaki, kullandığımız 

                                                
76 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1862. , Jia Lu, Xu, Shi Ji 110, Lie 

Zhuan 50, Xiong Nu Lie Zhuan, s. 1322. 
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savunma merkezi alanı dışındaki bölgeye Hunlar zaten gidemezler, burayı biz 

(işgal etmek) istiyoruz." dediler. Mo Dun bunu devlet büyüklerine sorunca, 

bazıları dedi ki: “Bu terkedilmiş bir arazi, verelim.” Mo Dun duyunca 

öfkelenip dedi ki: “Toprak devletin temelidir, nasıl başkasına verilebilir!” 

Dong Hulara toprak verilebileceğini söyleyenlerin hepsi öldürüldü. Mo Dun 

atına atlayıp diğerlerine de komut verdi, geride kalanların öldürülmesini 

emretti, doğuya yönelerek Dong Hulara saldırdı. Dong Hular ilk zamanlar Mo 

Dun'u küçümsemişler ve savunma tedbiri almamışlardı. Mo Dun askerleriyle 

gelerek Dong Hu hükümdarını yenilgiye uğrattı, halkı, onların hayvanlarını 

ve mallarını yağmaladı. Döndükten sonra batıya saldırarak Yue Zhiları sürdü. 

Güneydeki Lou Fan ve Bai Yang He Nan beyinin topraklarını kendisine kattı. 

Qin beyliğinin Meng Tian'i gönderip zapt etmiş olduğu Hun topraklarını 

tekrar ele geçirdi, He Nan bölgesi eskiden olduğu gibi Han Hanedanlığı ile 

sınır oldu, Chao Na, Fu She'ya kadar geldi, Yan ve Tai'a girip saldırdı. O 

sırada Liu Han Xiang Yu ile savaşıyordu, Çin savaşlardan bitkin düşmüştü, 

bu yüzden Mo Dun yeterince güçlenmiş, okçu askerlerin sayısı da 300.000'i 

aşmıştı.”77 

 

 

“Chun-Wei’den Tou Man’a kadar olan bin yıldan fazla süre içerisinde 

Hunlar bazen güçlenmiş, bazen de zayıflayarak kendi içlerinde ayrılıklar 

yaşamışlardır. Ancak Mo Dun döneminde en güçlü hale gelmişlerdir.”78   

 

                                                
77 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1862–1863. 
78 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1863. 
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 Ban Gu tarafından da kaydedildiği gibi Hunlar, Mo Dun’un başa geçmesiyle 

güçlenmişlerdir. Han Hanedanlığı için bir tehlike unsuru haline gelmişlerdir. Batı 

Han Hanedanlığı’nın ilk beş imparatoru olan Gao Di（高帝）, Hui Di （惠帝）, 

Gao Hou （高后）Wen Di（文帝）, Jing Di （景帝）dönemlerinde daha çok 

barışçı bir siyaset izlenerek ilişkiler sürdürülmüştür. Ancak Wu Di bunun yerine 

diğer ulusları tanıma, Hunlara karşı onlarla birleşme ve savaşma gibi politikaları 

uygulamayı tercih etmiştir. Batı Han Hanedanlığı döneminde uygulanan 

politikalardan kısaca bahsetmek faydalı olacaktır. 

 

 

2.2. Han Hanedanlığı Döneminde Dış İlişkiler ve Uygulanan Yöntemler 

 

 

 Han Hanedanlığı döneminde Çin’in Hunlarla ve Batı Bölgesi’ndeki 

devletlerle olan ilişkileri incelendiğinde çeşitli politikalar uygulandığı görülmektedir. 

Bazen bir politika denenmiş, amacına ulaşmamışsa bir başka politika uygulamaya 

konulmuştur.  Hediye verme, propaganda yapma, rehin kabul etme, kendi tarafına 

çekmeye çalışma, devletler arasında ayrılık yaratma gibi iç içe geçmiş ve zaman 

zaman birlikte yürütülen bir çok politika uygulanmıştır. Devlet ilişkileri bu şekilde 

barış ve savaşlarla sürmüştür. Burada en sık uygulanan He Qin politikası hediye ve 

rehin gönderme/ kabul etme politikalarını kısaca ele almak faydalı olacaktır. 
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2.2.1. He Qin Politikası:  

 

 

 He Qin Politikası tarihte Batı Han Hanedanlığı’nın yeni kurulduğu dönemde 

başlayan barış sağlama yöntemlerinden biridir. He Qin politikası çerçevesinde 

yapılan anlaşma uyarınca; Çin imparatoru Hun liderine bir eş verir, bu eşle birlikte 

değerli hediyeler gönderilir. Hun lideri de bunun karşılığında Çin’in kuzey sınırlarını 

koruyacağına dair güvence verir. 

 

 

Çin’in bu politikayı uygulamasındaki amaç, sınır güvenliğini korumak ve 

gönderdiği hediyelerle kendi zenginliğini ve gücünü diğer uluslara göstermektir. 

Hunlar tarafından bakıldığında ise Hun lideri bu evlilik anlaşmasıyla Han 

Hanedanlığı’nın damadı olacak, başkasında olmayan değerli mallara sahip olma 

imkânı bulacak ve böylelikle diğer uluslar arasında saygınlık kazanacaktır.  

 

 

  M.Ö.200 yılında başladığı genel kabul gören He Qin politikasının farklı 

devletlerle, farklı amaçlar doğrultusunda, hemen her hanedanlık döneminde 

uygulandığı görülmektedir. Tarihçi Cui Ming De, M.Ö.200 - M.S. 1906 yılına kadar 

gerçekleştirilen evlilikleri saptamış ve toplam 428 evlilik kaydetmiştir. 79  Bu 

evliliklerden on üç tanesi Batı Han Hanedanlığı döneminde, bir tanesi de Doğu Han 

                                                
79 Ming De, Cui, Zhong Guo Gu Dai He Qin Tong Shi, Ren Min Chu Ban She, Bei Jing, 2007, s. 
    555–589. 
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Hanedanlığı döneminde Hunlarla gerçekleştirilmiştir. Gönderilecek kadınlara 

öncesinde prenses (Gong Zhu 公主 ) unvanı verilmiştir. Çin kaynaklarında bu 

kişilerin gerçekten prenses olmadıkları net olarak belirtilmekle birlikte, kimlikleri ve 

saraydaki konumları hakkında net bilgi bulunmamaktadır. Çin sarayındaki harem80  

ve kadınların statüleri başlı başına bir araştırma konusudur. Aşağıdaki tanımlamalar 

Çin sarayına ait bir terminolojidir ve Osmanlı sarayı ile benzerlikler ve farklılıklar 

göze çarpmaktadır. 

Huang Hou（皇后） : Shang dönemi öncesinde Fei（妃）  denilirken, Zhou 

döneminde Hou（后）  olarak adlandırılmış ve asıl eşine Wang Hou （王后） 

denilmiştir. Qin Shi Huang Di’nin siyasi birliği sağlamasından sonra imparatora 

Huang Di （皇帝）denilmeye başlanmış ve daha sonra imparatorun asıl karısına 

Huang Hou adı verilmiştir. 81 İmparatoriçe anlamındadır.82  

 Fei Zi（妃子）: Saray mahiyetinde bulunan hükümdarın gözde odalığına verilen 

isimdir.  

Gong Nü（宫女） : Sarayda görev alan tüm kadın hizmetçilere verilen isimdir. 

Görev yetkisi arttığında Nü Guan （女官）veya Gong Guan（宫官）unvanlar alır. 

Yetki ve mevkilerine istinaden belirlenmiş maaşları vardır. Saraya önce girenler 

sonradan gelenlerin eğitiminden sorumludur.  

                                                
80 Harem: Hou Gong（后宫）Saray arkası anlamındadır. Devlet işleri sarayın ön tarafında （Qian 

Gong 前宫）yürütülür. 
81 【白虎通】商以前皆曰妃，周始立后。正嫡曰王后，秦漢曰皇后… 
Huang Hou 皇后: http://baike.baidu.com/view/59579.htm erişim tarihi:  03.06.2013 
82  Osmanlı sarayındaki haseki (kadın efendi) ile aynı statüdedir. Hasekilerin seçildiği ikballer; 

haremdeki has odalık, peyk veya gözde adı verilen cariyeler arasından seçilir. Hasekilerin en yüksek 
statüde olanı en büyük erkek çocuğun yani veliahdın annesidir. İkballer padişahın karı-koca hayatı 
yaşadığı ancak çocuk sahibi olmayan cariyelerdir. Bazen çocuk sahibi olur olmaz hasekiliğe 
yükselmişlerdir. (Bkz. http://www.ahmetakgunduz.com/articles/articles-tr/other-articles/102-
haremle-lgili-ddalara-cevaplar.html erişim tarihi: 02.06.2013) 
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Fei Pin（妃嫔）: Saray mahiyetinde bulunan tüm odalıklar için kullanılan genel bir 

ifade biçimidir. 

Zong Shi Nü（宗室女）: Saray mensubu olan soylu kadınlar için kullanılan genel 

ifade biçimidir. Bu soylu kadınlar arasında beylerin saraya gönderdiği kızları da 

bulunmaktadır. 

 

Çinli tarihçiler bu soylu kadınların arasında soylu olmayan kadınların da 

bulunduğunu, kimliklerinin oldukça karmaşık olduğunu, soylu (zong shi nü) 

gösterildiklerini ifade etmişlerdir. İlaveten Çinli tarihçiler bu kadınları soylu olarak 

kayıtlara işlediklerinde utandıklarını da eklemişlerdir.83 Soylu olan ve olmayan tüm 

kadınlar haremde görevlidir ve kendileri için genel olarak “odalık, cariye” anlamına 

gelen “fei pin” sözcüğü kullanılmıştır. Hükümdarlık sarayında bahsi geçen saray 

mensubu olarak gösterilen kadınların arasında soylu olmayan kadınlar da 

bulunmaktadır. Bunların arasından soylu olup olmadığına bakılmaksızın Hunlara 

“Prenses” adı altında yollanan kadınlar için kullanılan ifadeyi dilimize “odalık”84 

olarak çevirmeyi uygun bulduk.  

 

 

                                                
83 Qian Cheng, Wang,  Xi Han Bu Tong Shi Qi Han Xiong He Qin De Xing Zhi Ji Zhao Jun Chu 

Sai De Du Te Jia Zhi,西汉不同时期汉匈和亲的性质及昭君出塞的独特价值 (Batı Han 
Hanedanlığı’nın Farklı Dönemlerinde Han-Hun Arasındaki He Qin Türleri ve Zhao Jun 
Evliliğinin Önemi), San Xia Lun Tan, Hubei, 2009, s.84.,  

   Jian, Shi, Zhong Guo Gu Dai He Qin Gong Zhu Yan Jiu de Zhuang Kuang ji Jin Hou Jin Yi Bu 
Yan Jiu de Fang Xiang 中国古代和亲公主研究的状况及今后进一步研究的方向(Antik He Qin 
Prensesleri Araştırmaları ve İleriki Araştırmaların Yönleri) ,Yan Tai Shi Fan Xue Yuan Xue 
Bao, 1996, s.26. 

84 Osmanlı sarayında odalık, has odalık gibi terimler statü olarak cariyeden daha yüksektir. Ancak bu 
durum Çin sarayı için farklılık göstermektedir. Terimler Çin sarayına göre seçilmiş olduğundan 
Osmanlı sarayı ile karşılaştırma yapılmaması gerektiği kanısındayız. 
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2.2.2. Hediye Gönderme Politikası: 

 

 

 Han Hanedanlığı’nın Hunlarla ve diğer devletlerle ilişkilerde uyguladığı 

politikalardan biri de hediye verme politikasıdır. Örneğin Zhang Qian, raporunda 

hediyelerin nasıl kullanılabileceği hakkında görüşlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir:  

 

“…Göğün Oğlu da, Da Yuan（大宛） (Fergana), Da Xia （大夏 ）

ve An Xi (安息) gibi devletlerin büyük devletler olduğunu, birçok değişik 

mallara sahip olduklarını, ordularının zayıf olduğunu, törelerinin Çin’e 

benzediğini ve de (Han) mallarının bu ülkeler için değerli olduğunu 

duyduğunu ifade etmiştir. (Bunun üzerine Zhang Qian de) bu ülkelerin 

kuzeyindeki toprakların Kang Ju ve Da Yue Zhi’ya ait olduğunu, sınır 

boyunca asker bulundurduklarını ve kendilerine hediye yoluyla rüşvet vererek 

(Han) hanedanlığı ile ilişki kurulabileceğini dile getirmiştir. (Zhang Qian 

ilaveten) gerçekçi ve doğru hareket edilirse (Han) topraklarının 

genişletilebileceğini belirtmiştir.”85 

 

 

Hediye verme politikasıyla ilgili Han Shu’nun Xi Yu Zhuan 

bölümünde şu bilgiler mevcuttur: 

“…Bugün Wu Sunların sınırları geniş olmasına karşın, büyük 

miktarda rüşvetle doğudaki eski topraklarına geri dönmelerini 

                                                
85 Jia Lu, Xu, Han Shu 61, Lie Zhuan 31, Zhang Qian Li Guang Li Zhuan, s, 1274. 
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sağlayabilecekleri, (Wu Sunlara) eş olarak prenses verip, (Wu Sun’u) kardeş 

ülke ilan ederek (bu şekilde) Hunları yönetebilecekleri” belirtilmiştir. Wu Di 

tahta geçtiğinde Zhang Qian’i birçok altınla Wu Sunlara gönderir…8687 

 

Bu bilgilerden hediyelerin içeriklerini ve hediye verme politikasının amacı ve 

bazen birkaç politikanın birlikte uygulandığı açıkça görülmektedir. 

 

 

 Zhang Qian’in yabancı devletlere (Batı Bölgelerine) gitmesinin ardından 

herkes elçi olarak bu bölgelere gitmek istemektedir. Bu resmi görevliler, yabancı 

devletlerin sahip olduğu malları hep abartarak överler. Bu şekilde abartılı 

konuşanlara mühür verilir, daha az abartılı konuşanlar ise elçi yardımcısı yapılır. 

Böylelikle abartılı konuşan, yalancı kişiler birbirleriyle yarışır hale gelirler. Yabancı 

devletler de sözlerine güvenmedikleri bu Han elçilerinden nefret ederler. Aynı 

zamanda yabancı devletlerden Han’a giden elçiler Han’ın zenginliğinden etkilenirler. 

İmparatorun çıktığı geziler, gezilere yabancı devletten olanların da götürülmesi, 

geçtiği yerlerde ipekli ve değerli eşyalar dağıtılması da devletin zenginliğini herkese 

gösterme amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Ayrıca imparatorun düzenlediği yarışmalar 

ve burada sergilenen mallar ve sunulan yiyecek ve içecekler (içki ve et), yabancı 

devletlerden gelenlere depoların, ambarların gösterilmesi Han devletinin 

büyüklüğünü, gücünü ortaya koyup göstermek içindir. Ancak bunların yanında 

uzakta bulundukları için kibirli davranan Da Yuan gibi bazı devletler de vardır. 

                                                
86 Jia Lu, Xu, Han Shu, 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan, Wu Sun Guo, s. 1952-1953. 
87  Wu Di’nin Zhang Qian’i batı bölgesindeki Yue Zhilara göndermesi M.Ö.138 yılında 

gerçekleşmiştir. İkinci kez Wu Sunlara gitmesi de M.Ö.119 yılındadır.  
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Kaynaklarda bu yüzden bu devletleri doğru davranışlarla ya da hediye verme 

politikasını uygulayarak itaat altına almanın zor olduğu açıkça belirtilmiştir.88  

Bu noktada Han Hanedanlığı tarafından farklı politikalar uygulamaya geçirilmiştir. 

Burada iyi atlarını vermek istemeyen Da Yuan devletine ve hükümdarına yapılanlar 

örnek gösterilebilir: 

 

Da Yuan devletinde iyi atlar89 vardır. Zhang Qian Han Wu Di’ye bu atlardan 

bahsettiğinde İmparator elçiyle bin at ve altın at göndererek Da Yuan devletinin iyi 

atlarından ister. Da Yuan hükümdarı bazı devletler gibi ülkesinin uzakta olduğunu 

Han askerlerinin oraya gidemeyeceğini düşünerek çok sevdiği bu atları vermek 

istemez. Elçilerin hükümdara sinirlenerek konuşması üzerine hükümdar da elçilerini 

öldürtüp mallarına el koyar. Han Wu Di bunun üzerine Er Shi Generali Li Guang 

Li’yi Da Yuan’e saldırıya gönderir. 4 yıl süren bu seferde Er Shi Generali suyollarını 

kapatarak halkı zor durumda bırakır. Bunun üzerine soylular atları Han’a vermeyen 

hükümdarın bunlara sebep olduğu düşüncesiyle Da Yuan hükümdarını öldürürler ve 

(Han’a) 3000 at hediye ederler. Hükümdarın kafasını Generale gönderip eğer 

saldırmazlarsa bu atları vermeyi sürdüreceklerini aksi durumda Kang Jü ile birlikte 

saldırıya geçeceklerini belirtirler. Kang Ju ordusu da gerçekten beklemededir. 

                                                
88 Jia Lu, Xu, Han Shu 61, Lie Zhuan 31, Zhang Qian Li Guang Li Zhuan, s, 1277-1279. 
89 Zhang Qian biyografisinde kaydedildiğine göre önceleri imparator Wu Sun atlarına Gök Atı （Tian 
Ma 天马）adını vermiştir. Daha sonra bu adı daha güçlü olan Da Yuan atlarına vermiştir. Bu atlar  
Gök Atlarının oğullarıdır, vahşidir ve kan terlerler. ( Jia Lu, Xu, Han Shu 61, Lie Zhuan 31, Zhang 
Qian Li Guang Li Zhuan, s.1277. ) Atların kan terlemeleri hakkında araştırmacılar arasında iki farklı 
görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kılcal damarların üst deriye çok yakın olması, atın çok 
koşmasıyla bu kılcal damarların çatlaması; ikincisi ise derinin alt dokusunda yaşayan parafilaria 
multipapillosa adlı parazitin deriye zarar vermesi ile deriden kan akması şeklindedir. 
http://www.lastwordonnothing.com/2011/03/03/the-emperor-and-the-parasite/erişim tarihi 08.02.2013 
(ayrıca atlar hakkında bkz. Beverley, Davis, Timeline of the Development of the Horse, Sino-
Platonic Papers 177, Ağustos 2007.)  
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Böylelikle Han Da Yuan’e saldırmayacağı haberini yayar ve iki devlet arasında 

anlaşma yapılır. Bu anlaşma her yıl Han’a iki at vermek şeklindedir.90  

 

 

Bu metinden önce hediye göndererek Da Yuan devletinin iyi atlarına sahip 

olmak isteyen imparatorun, devletinin uzakta olduğunu, dolayısıyla Çin’in 

saldıramayacağını düşünen Da Yuan hükümdarının atlarını vermek istememesiyle 

saldırıya geçtiği anlaşılmaktadır. Kısacası bir politika uygulanmış ve işe yaramadığı 

görüldüğünde bir başka yol denenmiştir. Zhang Qian’in biyografisinde yeralan 

cümleler Hunlara karşı diğer uluslarla yapılan işbirliğini ve politikaları 

göstermektedir.  

 

 

 Han Hanedanlığı’nın bu hediye verme ve zenginliğini tanıtma politikasını 

yabancı devletler zaman zaman kendi çıkarları için kullanmışlardır. Örneğin 

Hunların Yue Zhilara yaptıklarından ve genel olarak Hunların saldırmayı seven ve 

hareketli bir ulus olduğunu bilmelerinden dolayı devletler korktukları için Chan 

Yu’nün bir mektubuyla (bazen mektup olmadan da) ülkelerine gelen Hun elçilerine 

yardım eder, yiyecek temininde bulunmuş ve sorun çıkarmamışlardır. Ancak Han 

Hanedanlığı’nın uzaklığını ve zenginliğini bilen bu yabancı devletler Han 

devletinden gelen elçilerden hediye ve para almadıkça onlara yiyecek temin 

etmemişler ve değerli mallarını satmamışlardır. Bu durum Hu Han Ye Chan Yu’nün

                                                
90 Jia Lu, Xu, Han Shu, 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan, s. 1949-1950. 
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（呼韩邪单于）Han Hanedanlığı’na bağlılığını belirttiği M.Ö.51 yılına kadar bu 

şekilde devam etmiştir.91 

 

 

2.2.3. Rehin Kabul Etme Politikası: 

 

 

 Çin çok uluslu bir devlettir. Tarihi boyunca komşu uluslarla ve kendi içindeki 

diğer güçlerle olan ilişkileri gereği farklı dönemlerde farklı politikalar uygulamıştır. 

Özellikle Han Hanedanlığı döneminde bu uluslarla ilişkilerin oldukça fazla olduğu 

görülmektedir. He Qin politikası dışında uygulanan politikalar arasında rehin 

politikası 92  da bulunmaktadır. Han Hanedanlığı döneminde gelişen bu politikada 

rehin, ulus ilişkilerini korumak için kullanılan bir araçtır. Çin kayıtlarında bu konu 

rehin, hizmetkâr, rehin kabul etmek, rehin göndermek anlamlarındaki Zhi Zi（质

子）, Shi Zi（侍子）, Ru Shi Wei Zhi （入侍为质）, Na Zhi Wei Chen （纳质为

臣） gibi sözcüklerle ifade edilmiştir. 

 

 

O dönemin rehin anlamı elbette ki şimdiki anlamından farklıdır. Rehin, 

hükümdarın oğlu veya erkek kardeşidir. Genellikle hükümdarın kendisinden sonra 

tahta geçecek olan oğludur, yani veliahddır. Rehinin, herhangi bir siyasi amaca 

                                                
91 Ming De, Cui, Zhongguo Gudai He Qin Tongshi, 2007, s.35. 
92 Gönderen ya da kabul eden taraf a göre değişiklik gösterdiğinden  “Rehin gönderme veya kabul 

etme politikası”  yerine metnin içinde kısaca “rehin politikası” olarakgeçmektedir. Çin genellikle 
rehini kabul eden taraftır, bu nedenle konu başlığı” rehin kabul etme politikası” olarak 
belirlenmiştir. 
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ulaşmada teminat olduğu, karşı tarafın güvenini kazanmak için veya çıkabilecek bir 

anlaşmazlığı önlemek amacıyla gönderildiği söylenebilir.  

 

 

 Rehin politikasından ilk kez İlkbahar-Sonbahar döneminde bahsedilmektedir. 

Zuo Zhuan’da kaydedildiğine göre; Zheng （郑）Beyi’nin oğlu Zheng Wu, Zhou 

Ping Wang’a başkentin doğuya taşınmasında yardım etmiştir. Daha sonra Zhou Ping 

Wang, Zheng beyliğini zayıflatmak isteyince aralarında bir anlaşmazlık ortaya 

çıkmıştır. Bunu ortadan kaldırmak ve tekrar güven sağlamak için iki tarafın da 

karşılıklı olarak rehin gönderdiği belirtilmiştir. Bu İlkbahar-Sonbahar dönemindeki 

ilk rehin gönderme olayıdır.  

 

 

 Savaşan Beylikler döneminde sadece ülke içinde değil, komşu devletlerle de 

bu politikanın uygulandığı görülmektedir. Yan beyliğinin Dong Hularla başa çıkmak 

için rehin gönderdiği Shi Ji, Xiong Nu Lie Zhuan’da kaydedilmiştir.93  

 

 

 Qin Hanedanlığı döneminde sınır devletleri ile ilişkiler olmuş, Hunlara 

saldırılar düzenlenmiş, ancak Qin ile komşu devletler arasında rehin alıp verme olayı 

kaydedilmemiştir. Sadece komşu devletlerin kendi aralarında rehin verme durumu 

                                                
93 Lin, Cheng, Xi Han Shi Qi Min Zu Guan Xi Zhong De “Zhi Zi” Xian Xiang 西汉时期民族关

系中的“质子”现象 (Batı Han Dönemi Ulus İlişkilerinde “Rehin” Olgusu), Xin Jiang Da Xue 
Xue Bao, 35/1, 2007, s.77. 



 51

olmuştur. Mo Dun’un Yue Zhilara gönderilmesi buna örnektir. Fakat buradaki amaç 

bu çalışmada bahsedilmek istenenden farklıdır. 

 

 

 Han dönemine gelindiğinde artık karşı tarafı sakinleştirme amacıyla teminat 

olarak ortaya çıkan rehin politikası görülmeye başlanmıştır. Bu anlamda bakıldığında 

rehin politikasının da He Qin politikası gibi Han Hanedanlığı döneminde başladığı 

söylenebilir. Hangisinin daha önce ortaya çıktığı konusu ise şöyle değerlendirilebilir: 

Han Hanedanlığı döneminde Hunlar sık sık sınırları ihlal etmektedirler. Bai Deng 

Kuşatması sonrasında uygulanan He Qin politikası sayesinde bir iyileştirme 

dönemine girilmiştir. Han Hanedanlığı’nın bu iyileştirme dönemine oldukça ihtiyacı 

vardır ve bu döneme de He Qin politikası ile girilmiştir. He Qin politikası ile 

sınırların biraz olsun sakinliğe kavuşması hanedanlığı cesaretlendirmiş, ülkenin gücü 

ve ekonomisi gelişme göstermiş, halkın refah seviyesi de yükselmiştir. Uygulanan 

barış politikası artık yerini savaşlara bırakmıştır. Han Wu Di savaş yanlısı tutumuyla 

Hunları zayıflatmaya çalışmıştır. Bunu yaparken bir yandan da Batı Bölgesi’ndeki 

devletler hakkında bilgiler edinerek bu devletlerle de rehin politikasını yürütmüştür. 

Bu bilgilerden rehin politikasının He Qin politikasından daha sonra uygulandığı 

ortaya çıkmaktadır.  

 

 

 Çin kaynaklarında He Qin politikası kapsamında evlilik yapan sözde 

prensesler barış elçisi olarak tanımlandığı gibi, rehin için de aynı tanımın kullanıldığı 

görülmektedir. Rehini gönderen taraf için teslimiyeti belirten şart olarak, teminat 
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olarak tanımlanmaktadır.94 Güçlü taraf için rehin almak, karşı tarafı kontrol altında 

tutmak ve diğer uluslara gücünü göstermek anlamlarına gelmektedir. Buradan rehini 

gönderen tarafın güçsüz, kabul eden tarafın güçlü olduğu görülebilmektedir. Kısacası 

rehin politikası güçsüz devletlerin güçlü devletlerin saldırılarını önlemek için 

kullandıkları bir yumuşatma politikasıdır. 

 

 

 Rehin kişi kendi ülkesine döndükten sonra eğer tahta geçebilirse genellikle iki 

ülke arasındaki yakın ilişkiyi korur, hanedanlığı ziyaret eder. Tahta geçerse zaten 

hanedanlığın siyasi, askeri ve ekonomik gücünü de arkasına almış bir şekilde 

geçecektir ve hanedanlığa minnet duyacaktır. Bu da ilişkileri iyileştirecektir. Lou 

Lan ve Nan Yue ile uygulanan rehin politikası buna örnek olabilir. Nan Yue’den Han 

Hanedanlığı’na rehin olarak giden Yin Qi daha sonra ülkesinde hükümdar olur. 

Sonrasında Yin Qi’nin oğlu Han Hanedanlığı’na teşekkür etmek için gider. Han 

Hanedanlığı da bu ilişkiler çerçevesinde Nan Yue’ye, Min Yue’ye saldırmasında 

yardımcı olur.95 Bu bilgi ilişkileri iyileştirebileceğine örnek sayılabilir. Rehin kişi 

ayrıca kaldığı ülkedeki yenilikleri, stratejileri de öğrenecektir ve böylelikle ülkesine 

döndüğünde bunları uygulayabilecek, dolayısı ile sadece rehin kaldığı devlete değil, 

kendi devletine de hizmet etmiş olacaktır. Burada bahsedilenler en iyi ihtimallerdir. 

İlişkilerin kötüleşmesi noktasında ise Wang Mang’ın rehini öldürmesi gibi 

istenmeyen olaylar gerçekleşebilmektedir. Ya da rehinin öldürülmesiyle savaşa 

sebebiyet verilebilmekte, sınır tacizi ile rehinin öldürülmesi de sağlanabilmekte ve bu 
                                                
94 Jin Sheng, Chen,  Shi Lun Zhi Zi Zai Jia Qiang Zong Fan Guan Xi Zhong De Zuo Yong 史论质

子在加强宗番关系中的作用 (Devlet İlişkilerini Güçlendirmede Rehinin Etkisi Üzerine), Gan 
Su Lian He Da Xue Xue Bao, 26/6, 2010, s. 120. 

95  Lin, Cheng, Xi Han Shi Qi Min Zu Guan Xi Zhong De “Zhi Zi” Xian Xiang 西汉时期民族关

系中的“质子”现象(Batı Han Dönemi Ulus İlişkilerinde “Rehin” Olgusu), 2007, s.78. 
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olaylar bir kısır döngüye dönüşebilmektedir. Han Hanedanlığı döneminde Batı 

Bölgesi ile olan ilişkiler incelendiğinde, Shan Shan96 （鄯善）, Da Yuan （大宛）, 

Ji Bin（蓟宾）, Kang Ju（康居）, Ju Shi Hou Cheng Zhang Guo （车师后城长

国）devletlerinin Han Hanedanlığı’na rehin gönderdikleri görülmektedir.97 

 

 

Han Hanedanlığı döneminde Hunlarla baş etmeye çalışan Çin, görüldüğü 

üzere farklı dönemlerde farklı politikalar uygulamıştır. İlişkiler incelendiğinde ortaya 

çıkan tablo şöyle değerlendirilebilir: Çin istediğini elde edemediğinde saldırıya 

geçmiş, saldırıya uğrayan taraf ya Hunlarla işbirliği yapmış, ya da bu saldırı 

karşısında Çin’e bağlılığını belirterek rehin göndermiştir. Çin ile işbirliği yapıldığını 

duyan Hunlar bu duruma karşı çıkıp saldırıya geçmiştir. Bu noktada Hun ve Çin 

hükümdarlarının diğer devletleri kendine katma çabasında oldukları, dolayısı ile bir 

rekabet içine girdikleri görülmektedir.  

 

 

Çalışmamızın asıl konusu olan He Qin Politikası devlet ilişkilerinde 

uygulanan en önemli politikalardan biridir. Üçüncü bölümde söz konusu politikanın 

amaçları, Türk ve Çin tarihçilerinin tanımlamaları, dönemlere göre uygulama 

farklılıkları ele alınarak incelenmiştir. 

 

 

 
                                                
96 Devletin önceki adı Lou Lan’dır. (楼兰)  
97 Han Shu, 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan’da ayrıntılı bilgi mevcuttur. 
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3. BÖLÜM 

HE QİN POLİTİKASI （和亲政策） 

 

  

3.1. He Qin Politikasının Amaçları 

 

 

He Qin politikasını 1911 yılına kadar bütün hanedanlıklarda uygulanışını ele 

alarak ayrıntılı bir şekilde araştıran tarihçi Cui Ming De bu politikayı amaçlarına 

göre yedi sınıfa ayırmıştır.98 Ancak Batı Han Hanedanlığı dönemi için yeniden bir 

sınıflandırma yapmak gerekir. Cui Min De’nın genel sınıflandırmasını da belirtmekte 

fayda vardır. 

 

 

Sınır Güvenliği: 

 

 

Farklı uluslar arasında yapılan evlilikler içinde Han ve Hun ulusları arasında 

yapılan He Qin anlaşmaları bu başlığa en uygun olanıdır. Batı Han Hanedanlığı 

kurulduğu sırada Hunlar çok güçlüdür. Doğu'da Dong Hu, batıda Yue Zhi, güneyde 

Lou Fan, Bai Yang He Nan gibi kavimleri yenmiş, kendine bağlamış, ayrıca Yan'a 

(bugünkü Pekin bölgesi) ve Dai’a (He Nan, He Bei, Shan Dong, Shanxi-Xi An 

bölgeleri)   saldırmıştır ve böylece gücüne güç katmaya devam etmektedir.  Han 

                                                
98 Ming De, Cui, Zhong Guo Gu Dai He Qin Tong Shi, 2007, s.6–16. 
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Hanedanlığı yeni kurulduğunda sorunlar devam etmektedir ve Hun saldırılarıyla başa 

çıkmak mümkün değildir. Çin’in acilen sınır güvenliğini sağlaması gerekmektedir. 

Çin savaşabilecek durumda değildir ve başka bir çözüm bulmak zorundadır. Bu 

politikanın uygulamaya konmasındaki en belirgin ve öncelikli amacın sınır 

güvenliğini sağlamak ve korumak olduğu söylenebilir. 

 

 

Askeri Birlik: 

 

 

Han-Wu Sun arasındaki He Qin anlaşması, Kuzey Güney Hanedanlıkları 

döneminde yapılmış birçok evlilik anlaşması ve Liao-Xia arasındaki He Qin 

anlaşmaları bu türdendir. Bu türe en güzel örnek Han-Wu Sun arasındaki 

anlaşmalardır. 

 

 

 Batı Han Hanedanlığı’nın ilk yıllarında Batı Bölgesi Hunların etkili olduğu 

alandır Lou Lan, Hu Jie ve civarındaki yirmi altı devlet Hunlara bağlanmıştır. Batı 

bölgesindeki bazı kavimler Hunlara vergi vermek zorundadır. Hun elçisi Chan 

Yu’den bir mektupla bir devlete gitmiş, o devlet de elçinin kalmasını istemediğinden 

yiyecek, hediye gibi şeyler vererek elçiyi uğurlamıştır. Ancak burada değinmek 

gerekir ki, Han Hanedanlığı’ndan bir elçi Batı Bölgesi’ne gittiğinde buradaki 

devletler elçiden hediye ve para almadıkça Han elçisine yiyecek, para, hediye vs. 
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vermemişlerdir. 99  Buradan yola çıkıldığında Han-Hun arasındaki savaşlardaki zafer 

veya yenilginin sadece Han tarafının güçlü veya zayıf olmasıyla değil, aynı zamanda 

Batı Bölgesi’ndeki devletlerin desteği veya karşı çıkması ile ilgili olduğu söylenebilir.  

 

 

 Batı Han Hanedanlığı'nın Wu Sunlar ile Hunlara saldırmak için işbirliği 

yapması buna güzel bir örnektir. Hunların batısında bulunan, batı komşuları Kang Ju, 

Da Wan olan Wu Sun devleti batı bölgesinin en büyük gücüdür, öyle ki Hunlara 

bağlanmayı kabul etmemişlerdir. Hunlar birkaç kez saldırıda bulunmuşsa da Wu 

Sunları yenilgiye uğratamamışlardır. Buradan Wu Sunların ne kadar güçlü oldukları 

anlaşılmaktadır.  

 

 

Zhang Qian ilk kez Batı Bölgesi’ne gidip döndüğünde Han Wu Di'ye şöyle 

bir öneride bulunmuştur: "Eğer biz Wu Sunlara yüklü miktarda hediyeler verirsek, 

eski topraklarına geri gelmelerini sağlarsak, onlara bir prenses gönderirsek, onlar da 

bu anlaşmayı kabul ederse Hunların sağ kolunu kesmiş oluruz. Wu Sunlarla birlik 

olduktan sonra, onun batı tarafındaki Da Xia, Da Yue Zhi gibi kavimler de bizim 

tarafımızda olur.”100 Bu öneriyi Han Wu Di'nin kabul etmesi üzerine Xi Jun101 （细

君）ve Jie You102 （解忧）Wu Sunlara He Qin anlaşması ile gönderilmiştir. Burada 

Wu Sunlarla Han Hanedanlığı arasındaki askeri işbirliği görülmektedir. 

                                                
99 Ming De, Cui, Zhong Guo Gu Dai He Qin Tong Shi, 2007, s.7. 
100 Jia Lu, Xu, Han Shu 61, Lie Zhuan 31, Zhang Qian Li Guang Li Zhuan, s.1276. 
101 Wu Di'nin yeğeninin kızıdır. İmparator soyundandır. Wu Di Yuan Feng 6. yılında (M.Ö.105) Wu 

Sun'lara gelin gitmiştir. 
  102 M.Ö.101 yılında Wu Sunlara Cen Zou ile evlenmek üzere gönderilmiş kişidir. Chu Beyi Liu 

Wu’nun torunudur. 
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Wu Sunlarla işbirliğinin Han Hanedanlığı’nın en güçlü olduğu Wu Di 

döneminde yapılmış olması ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. Han Wu 

Di He Qin politikasını Hunlarla yürütmek yerine Hunlara karşı diğer güçlü uluslarla 

yürütme politikasını izlemiştir. Bu da hanedanlığın artık güçlenmiş olması ve diğer 

uluslarla işbirliği yaparak gücüne güç katmak istemesi ile ilgilidir. 

 

 

Azınlık Ulusları Parçalama: 

 

 

Bu amacı güderek yapılmış He Qin anlaşmalarına örnekler genelikle Sui ve 

Tang Hanedanlıklarında görülmektedir. Sui Tang ve Tu Jue (Göktürkler), Sui ve Tie 

Le arasında yapılmış evlilikler önemlidir. Sui Wen Di, Sui Yang Di, Tang Tai Zong 

Göktürk kağanlarını birbirine düşürme ve parçalama amacı güden girişimleri 

olmuştur.  

 

 

Askeri Yardım Karşılığında İyiliği Ödeme: 

 

 

Tang ve Hui Yi arasında birçok kez yapılmış He Qin anlaşması bu türdendir. 

Pi Ga'nın gelin gelmesi, Ning Guo'nun da Hui Yi'lere gelin gitmesi asker ödünç alma 

gibi askeri yardım alma ve bunun karşılığında ödüllendirme olarak prenses gönderme 

şeklinde uygulanmıştır.  
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İlişkileri Güçlendirme Amacı: 

 

 

Tang-Tu Fan, Tang-Qi Dan ve Tang- Xi arasındaki He Qin anlaşmaları bu 

türdendir. Wen Cheng'ın  Tu Fan lideri Song Zan Gan ile evlenmesi, Yong Le, Yan 

Jun, Dong Hua, Jing Le'nın  Qi Dan liderleriyle evlenmesi, Gu An, Dong Guang ve 

Yi Fang'ın Xi liderleriyle evlenmiş olması bu uluslar arasındaki ilişkileri 

güçlendirmiştir.  

 

 

İttifak Amacı: 

 

 

Liao （辽）- Xia （夏） arasındaki He Qin anlaşması bu türdendir. Kuzey 

Song Kuzey Han'ı yıktıktan sonra Liao-Song arasındaki savaşlar sıklaşmıştı. Liao 

acilen Batı Xia ile birlik olmak istiyordu, Xia da Liao'un gücünü kullanmak için buna 

ihtiyaç duyuyordu, ittifak yapıldıktan sonra Xia bu ittifakın bozulmasından korktuğu 

için hemen bir elçi göndererek (986 yılında), "eğer Qi Danlar evlilik yapma isteğinde 

ise bu mümkündür" diyerek ittifakı sağlamlaştırmak istedi ve He Qin anlaşması 

yapıldı. Bundan sonra da birkaç kez Liao-Xia arasında ittifak anlaşmaları 

görülmektedir.  
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Siyasi İttifak Amacı: 

 

 

Man （满）  ile Meng （蒙）  ulusları arasındaki evlilikler bu amaçla 

yapılmış evliliklere örnek verilebilir. 

 

Cui Ming De'nın sınıflandırmasının oldukça ayrıntılı olduğu görülmektedir. 

Bize göre bu politikanın Batı Han dönemindeki amaçları;  

— sınır güvenliğini korumak için barış yolunu seçme, 

— başka uluslarla siyasi ve askeri ittifak kurma, 

— verilen hediyelerle kendi gücünü diğer uluslara göstererek saygınlık kazanma 

olarak belirlenebilir.  

 

He Qin politikası çerçevesinde gerçekleştirilen evlilikleri dönemlere ayırarak 

incelemeden önce, Çin ve Türk tarihçilerinin He Qin tanımlamalarını ve konu ile 

ilgili görüşlerini birkaç örnekle belirtmek faydalı olacaktır.  

 

 

3.2. Çin Tarihçilerine Göre He Qin Politikası 

 

“He Qin, yöneticilerin uluslar arasındaki ilişkileri düzene koyma ve 

çelişkileri çözmede kullandığı özel bir politikadır, Batı Han döneminde başlayıp 

Qing Hanedanlığı’nın son yıllarına kadar sürmüştür.”103  

                                                
103 Cao, Guo Ning, 曹国宁，Jie Du He Qin De Zheng Zhi Zhi Hui 解读和亲的政治智慧 (He 
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“He Qin’in çağdaş Çincedeki açıklaması, feodal hanedanlar ile sınır 

bölgesindeki azınlık ulusların yöneticileri arasında yapılan evlilik anlaşmasıdır, aynı 

ulusun farklı siyasi güç liderleri arasında yürütülen evlilik ilişkisi de He Qin olarak 

adlandırılır.”104 

 

 

“He Qin’den kastedilen, iki muhalif ulusun savaşı durdurmak, düşmanlığı 

bırakmak, dostluk ve barış ilişkisi kurmaktır. Fakat bu kendiliğinden ortaya çıkmış 

bir sistem değildir, iki ulusun askeri ve siyasi yetkililerinin görüşmeleri (yazılı ya da 

sözlü) sonucunda karar verilmiş uluslar arası bir anlaşmadır.”105 

 

 

“He Qin iki farklı ulus ya da aynı ulus içindeki iki farklı siyasi güç liderleri 

arasında karşılıklı çıkar amacı ile yürütülen evlilikleri belirtir, iki tarafın 

başlangıçtaki gayeleri aynı olmasa da genel olarak bakıldığında savaşı önlemek, 

barışı sağlamak ve iyi ilişkileri uzun süreli korumak amacı ile uygulandığını 

söyleyebiliriz.”106 

 

 

 İncelenen tanımlar hemen hemen aynı olsa da bazı sözcük farklılıkları ortaya 

çıkmaktadır. He Qin sözcüğü yerine jie qin, lian yin, he rong, he fan gibi sözcükler 
                                                                                                                                     

Qin’in Siyasi Açıdan Yorumu)，Gan Su Gao Kan Xue Bao, Vol.3, No.4, 2008, s.119. 
104 Cai, Shuang, 才爽，He Qin Mu Di Qian Tan和亲目的浅谈 (He Qin Amacı Üzerine), Ke Xue 

Wen Hui, Liao Ning, 2007/1, s.176. 
105 Lin, Jian Ceng, 林建曾，贵阳文史，Wen Shi Gao, 2004, s. 27. 
106 Ming De, Cui, He Qin Shen Yuan和亲探源 (He Qin’in Kökeni) Li Shi Xue, Dong Nan Wen 

Hua, 2007, s. 60. 
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kullanıldığı gözümüze çarpmaktadır. He Qin sözcüğünde he: uzlaşma, iyi olma 

anlamındadır.  Qin: yakın, kan bağı olan anlamlarındadır. Jie qin, lian yin gibi 

sözcükler zaten ilişkileri iyi olan iki taraf arasında yapılan evlilikleri belirtmektedir. 

Bu nedenle bu barış politikası söz konusu olduğunda kullanılması gereken en uygun 

sözcük He Qin'dir. Bazı tarihçiler He Qin'den bahsederken karşılıklı uygulanan bir 

politika olduğunu söylerken, bazıları güçlülük zayıflık durumunda avantaj için karşı 

tarafı kandırma, kurnazlık ya da taktik olarak nitelendirmektedir. Strateji, politika, 

taktik, anlaşma ne denirse densin, sonuçta siyasi bir amaç güttüğü ve ulusların 

politikasının bir parçası olduğu açıktır.   

 

 

3.3. Türk Tarihçilerine Göre He Qin Politikası: 

 

 

Kan bağı, evlilik ya da akrabalık yolu ile barış sağlama politikası olarak 

açıklayabileceğimiz “He Qin Zheng Ce 和亲政策” Çin ve Türk tarihi açısından çok 

önemli bir konudur. Ülkemizde 9. sınıftan başlayarak tarih derslerine konu olan 

Türkler ve Çinliler arasındaki evlilik politikasını ve Çinli prensesleri bilmeyen 

neredeyse yoktur. Bu bölümde Türk tarihçilerinin bu konuya dair görüşleri hakkında 

birkaç örnek verilmiştir: 

 

“Modun'dan sonra Kağan olan Chi-yü Çin prensesi ile evlendi. Çin sarayı ile 

kurulan ve devam ettirilen akrabalık siyasi bir nitelik taşıyordu. Fakat bu çığırın 

açılması ilerde Çin ile temas edecek olan hemen bütün Türk devletleri bakımından 
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kötü sonuçlar verecek bir davranış oldu. Hanedanlar arasındaki bu yakınlaşma Çin 

entrikalarının yoğunlaşması için bir fırsat yaratıyordu. Çin diplomatları ve görevlileri, 

Hun merkezindeki Çinli prensesin himayesinden yararlanıyordu. Bu sayede Hun 

topraklarında serbestçe gezip dolaşıyorlardı. Türklerin ve onlara bağlı kavimlerin 

arasında propaganda yapıyorlar, sinsi bir şekilde devleti kuvvetten düşürmeye 

çalışıyorlardı.”107  

 

 

“...Şüphesiz Çin sarayı ile devam ettirilen akrabalık siyasî mahiyette bir 

davranıştan ibaretti. Fakat bu suretle ileride, Çin ile temas halindeki hemen bütün 

Türk devletleri bakımından kötü neticeler verecek olan bir çığır derinleştirilmiş oldu. 

Çünkü hanedanlar arasındaki bu yakınlaşmalar, her zaman, Çin hile makinesinin 

harekete geçmesi için fırsat teşkil etmekte idi. Hun merkezinde Çinli prensesin 

himayesinden faydalanan Çin diplomat ve vazifelileri Hun imparatorluğu 

topraklarında serbestçe gezip dolaşıyorlar, Türkler ve tabi kavimler arasında kötü 

propaganda yapıyorlar, devleti sinsice kuvvetten düşürmeğe çalışıyorlardı. Bundan 

başka, ticaret malı olarak memlekete sokulup Hun ileri gelenleri arasında revaç bulan 

Çin ipeği, lüks zevki yolu ile rehaveti arttırmakta idi. Kiok devrinde fazla 

hissedilmeyen bu menfî durumlar onun oğlu Künçin (Chün ch'en) zamanında (M.Ö. 

160-126) gerçek bir huzursuzluk kaynağı olarak kendini gösterdi.108  

 

 

 
                                                
107 Gülçin, Çandarlıoğlu, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 

İstanbul, 2003, s. 20. 
108 İbrahim, Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1988, s. 62-63. 
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 Hunlar, M.Ö.IV.yüzyıl başlarında Çin'e sürekli akınlar yaptılar. Bu nedenle 

Çin, Hun akınlarını durdurmak amacıyla daha önce kuzey sınırında işgal ettiği 

kaleleri, yapılan duvarlarla birleştirdi. Böylece ünlü Çin Seddi inşaa edildi. Çin 

hükümdarları buna rağmen Hunları durdurmayı başaramadı. Bu çaresizlik Çin'i 

başka önlemler almaya sevk etti: 

*Çin prenseslerini Hun hakanlarıyla evlendirerek, prensesin yanında Hun sarayına 

çok sayıda hizmetkar gönderdiler. Bu hizmetkarlar casusluk faaliyetinde bulunarak 

Türkler hakkında bilgi topladılar. 

*Türk beylerine hediyeler göndererek onları kendilerine bağlamaya ve ekonomik 

olarak da Çin'e bağımlı yaşamaya alıştırdılar. 

*Hediyeleri ve ekonomik yardımları birden keserek Türkleri itaat altına almaya 

çalıştılar. 

*Türk beylerini birbirlerine karşı kışkırtarak Türk devletinin parçalanmasına neden 

oldular.109 

 

 

“...Mete'ye bir Çinli prenses eş olarak getirilmiştir. Çin imparatorunun tek 

kızını bile Mete'ye eş olarak göndermesi çok sıkışmış olmasından ötürüdür”.110  

“...İmparator o kadar sıkışmıştı ki, kendisinin tek kızını bile Mete'ye 

göndermek istemiş; fakat Çin İmparatoriçesi buna razı olmamıştı.”111 

 

 

                                                
109 Yasemin Okur, İlhan Genç, Ortaöğretim Tarih 9.sınıf, MEB, Devlet Kitapları,  Ankara, 2011, s.  

76-77. (Türkler Ansiklopedisi C1 s. 704’ten özetlenmiştir.) 
110 M. Orhan Bayrak, Türk İmparatorlukları Tarihi, Bilge Karınca, 2006, s. 27. 
111 Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, 

s. 421. 
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 Son iki cümlede bir çelişki görülmektedir. İlk cümlede imparatorun kendi 

kızını Hunlara verdiği, diğerinde ise imparatoriçenin buna razı olmadığı belirtilmiştir. 

Hangisinin doğru olduğuna karar vermek için Çince kaynaklara başvurmak gerekir. 

Bu şekilde o kadar çok çelişki veya hata mevcuttur ki araştırmacıların bunlara gözü 

kapalı inanmak yerine birincil kaynaklardan faydalanmaları gerekmektedir. Bu konu 

ile ilgili Çince kaynaklarda geçen kısımlar Bai Deng Kuşatması konusunda 

çevrilmiştir. 

 

 

 Tanımlardan anlaşıldığı üzere, Türk tarihçileri He Qin politikasının Türkleri 

parçalama faaliyetleri olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Bütün bu 

yorumlar Türk tarihçilerinin bakış açılarıyla yazılmıştır ve bu politikanın 

zararlarından bahsedilmiştir. Çin tarihçilerinin tanımları da genel olarak bu 

politikanın bir barış politikası olduğu yönündedir.  

 

 

Dönemlere göre değerlendirildiğinde He Qin politikasının farklı özelliklerde 

olduğu görülmektedir ve bir genelleme yapılamadığından yukarıdaki tanımlamalar 

eksik kalmaktadır. Bu noktada dönemin şartları ve olaylar göz önüne alınarak 

objektif bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu politikada amaç “Hunları 

parçalamaktır” ya da “dostluk ilişkisi kurmaktır” şeklinde genellemeler yapmak 

uygun değildir. Kısacası iki ülke tarihçilerinin tanımları da eksik kalmaktadır.  
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He Qin politikasının daha iyi anlaşılması için evliliklerin gerçekleştirilme amacı, 

politikanın işleyişi, öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar incelenmelidir. Söz konusu 

evlilikler dördüncü bölümde mektuplarla ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

 

 

3.4. Batı Han Hanedanlığı Dönemi He Qin Politikası 

 

 

He Qin politikası Ban Gu'ya göre Liu Jing ile yani Batı Han Hanedanlığı 

dönemi başında başlamıştır.112 Si Ma Guang'a göre de Batı Han dönemi öncesinde 

He Qin yoktur. Çin tarihçileri Ban Gu ve Si Ma Guang'ın etkisiyle He Qin 

politikasının Batı Han döneminde başlayıp Qing Hanedanlığı döneminde son 

bulduğunu kabul etmişlerdir. Fakat He Qin sözcüğü ilk olarak Qin dönemi öncesinde 

ortaya çıkmıştır. Zuo Zhuan'da, Jin （晋）devletindeki Zhong Xing Shi （中行氏） 

ve Fan Shi （范氏） adında iki soylu aile arasında yapılan evlilikten bahsedilmiştir. 

Zhou Li- Qiu Guan-Xiang Dan （周礼- 秋官- 象胥）'da Hua Xia ile Yi （夷）, 

Rong （戎）, Di （狄）gibi kavimler arasındaki evlilikler kaydedilmiştir. Bu tür 

evlilikler çok sayıdadır ve Shi Ji- Wu Di Ben Ji- Di Wang Ji'de, Shi Ji- Yin Ben Ji'de, 

Shi Jing-Xiao Ya bölümünde ve Zuo Zhuan’da görülmektedir.113 Çin tarihinde Yan 

Di ve Huang Di’den Qing Hanedanlığı’nın son dönemine kadar diğer uluslara 

evlenmek için giden yüzlerce kişinin kaydı bulunmaktadır. Cui Ming De, Han 

dönemi öncesindeki evliliklerin sayısının 203 olduğunu belirtmiş114 ve bunları He 

                                                
112 “和亲之论，发于刘敬。(Han Shu 94, Xiong Nu Zhuan, yazarın yorumu, s.1913.) 
113 Ming De, Cui, Zhong Guo Gu Dai He Qin Tong Shi, 2007, s.1–4. 
114 Ming De, Cui, a.g.e. s.538-553. 
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Qin politikası dışında tutmuştur. M.Ö.200 - M.S. 1906 yılına kadar gerçekleştirilen 

evliliklerin sayısının ise 428 olduğunu kaydetmiştir.115 Xia, Shang, Zhou, İlkbahar 

Sonbahar ve Savaşan Beylikler dönemlerinde gerçekleşmiş olan evlilikler 

kaydedilirken He Qin yerine daha çok evlilik ilişkisi （联姻关系）， ittifak （联

盟、结盟） gibi sözcükler kullanılmıştır. Çin'in kendi içindeki beylikler arasında, 

diğer ulusların kendi aralarında, Hunların Dong Hulara yan zhi vermesi gibi,  bu tür 

siyasi evliliklerin birçok kez gerçekleştiğini görmekteyiz. Kısacası Han dönemi 

öncesinde gerçekleşen evlilikler akrabalık ilişkisi kurma amacı ile başlayan evlilikler 

değil, ilişkileri güçlendirmek, ittifak kurmak için yapılan evliliklerdir. Han 

döneminde başlayan He Qin politikasının öncekilerden farklı olduğu görülmektedir. 

He Qin politikası işlenirken tarihçiler resmi olarak Batı Han Hanedanlığı’nda Han 

Gao Zu 汉高祖 116  ile başladığı konusunda hemfikirdirler. Bunun yanında Han 

Hanedanlığı süresince He Qin politikasının Batı Han döneminde daha sık 

uygulandığı görülmektedir.  

 

 

Doğu Han Hanedanlığı döneminde Hunlarla sadece bir kez He Qin anlaşması 

yapılmıştır. Bu dönemde Hun devleti, Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Hanedanlık, Kuzey Hun hükümdarı Hu Xie Shi Zhu Hou Di Chan Yu（胡邪尸逐侯

鞮单于）ile M.S.62 yılında heqin anlaşması yapmıştır. Dolayısıyla He Qin politikası, 

çalışmada yoğun olarak Batı Han Hanedanlığı dönemi ele alınarak incelenmiş ve 

                                                
115 Ming De, Cui, Zhong Guo Gu Dai He Qin Tong Shi, 2007, s. 555–589. 
116 Batı Han Hanedanlığı'nı kuran Han Gao Zu M.Ö.206- M.Ö. 195 yılları arasında hüküm sürmüştür. 
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kendi içinde dönemlere ayrılmıştır. Doğu Han Hanedanlığı ile ilgili kısa bilgi 

verilmiş ve yapılan He Qin anlaşmasından bahsedilmiştir. 

 

 

Batı Han Hanedanlığı döneminde Han Gao Zu ile M.Ö.200'de başlayan bu 

politika sadece Hunlarla yürütülmemiştir. Nan Yue (南越) (Güney Vietnam), Wu 

Huan (乌桓) , Kang Ju （康居），Ju Shi（车师）, Wu Sun (乌孙) gibi birçok 

ulusla yapılmış evlilikler de görülmektedir. Ancak Hunlarla yürütülen bu politikanın 

diğerlerinden farkı, evliliklerin sayıca daha çok, süre olarak daha uzun olmasıdır. Bu 

nedenle Batı Han dönemindeki siyasi evliliklerin dönemlere ayrılarak incelenmesi 

gerekmektedir. Çin tarihçilerinden Qian Cheng Wang He Qin politikasını aşağıdaki 

şekilde dönemlere ayırmıştır:117  

 

 

Dönemler; Wu Di temel alınarak belirlenmiştir. Birinci Dönem, Wu Di öncesi 

dönemdir. Bu dönemde tahta olan ve bu politikayı uygulayan imparatorlar; Gao Di, 

Hui Di, Gao Hou, Wen Di ve Jing Di’dir. İkinci dönem; sadece Wu Di dönemidir ve 

izlediği yöntemlerden bahsedilmiştir. Üçüncü dönemde; Wu Di sonrasındaki 

imparatorlar olan Xuan Di ve Yuan Di’nin uyguladığı He Qin politikası anlatılmıştır. 

Son dönem olan dördüncü dönemde He Qin politikası uygulanmamıştır ve bu 

kısımda Wang Mang’ın Hunlarla olan ilişkilerinden bahsedilmiştir. 

 

                                                
117 Tarihçi dönemleri ilk, orta, sonraki ve son dönem olarak adlandırmıştır. Ancak bu çalışmada söz 

konusu dönemler; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dönem başlıkları ile ele alınmıştır.  
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3.4.1. Birinci Dönem (M.Ö.200-M.Ö.133):  

 

 

Han Gao Zu 7.yılı (M.Ö.200) ile Wu Di Yuan Guang 2. yılı ( M.Ö. 133) 

yılları arasındaki dönemdir. Bu dönemde Han-Hun evlilikleri çok fazladır. Batı Han 

Hanedanlığı her yıl Hunlara belirli miktarda para, eşya, hediye, yiyecek malzemeleri 

ve hatta kız vermişlerdir. İmparatoriçe Lü'nün yönetimde olduğu süre dışında Batı 

Han döneminde Gao Zu, Hui Di, Wen Di, Jing Di ve Wu Di dönemlerinde yani beş 

imparatorun da bu politikayı uyguladığı, imparator soyundan veya cariyelerden 

seçtikleri kızları Hun liderlerine eş olarak gönderdikleri Çin kaynaklarında yer 

almaktadır. Ayrıca bazı Çin tarihçileri, bu bayanların aşağı tabakadan olduğunu, 

fakat imparator soyundanmış gibi gösterildiğini ve tarihçilerin bunları kaydederken 

rahatsızlık duyduklarını da belirtmişlerdir. 

 

 

3.4.2. İkinci Dönem (M.Ö.133-M.Ö.50): 

 

 

Wu Di 武帝 Yuan Guang 元光 2.yılı (M.Ö133) ile Xuan Di'nin Wu Feng 五

凤 ve Gan Lu 甘露 yılları arasındaki (M.Ö.57-M.Ö.50) 80 yıllık bir dönemi kapsar. 

Bu dönemde Han tarafı savaşçı bir siyaset izlemiştir. He Qin politikasının 

uygulanmasını isteyen Hun tarafı olmuştur. Fakat Han ulusu bu politikayı 

uygulamamış, kız vermemiş ve savaşmayı tercih etmiştir. Batı Han Hanedanlığı bunu 

yaparken Wu Sun gibi batı bölgesindeki diğer uluslarla Hunlara karşı birlik olma 
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siyaseti izlemiştir. Han Wu Di, Han Xuan Di, birçok kez Wu Sunların isteği üzerine 

bu politikayı uygulamıştır. Xi Jun118  细君 , Jie You119  解忧 ve Xiang Fu 相夫 

prenses olarak farklı zamanlarda Wu Sunlara gönderilmiş olan ünlü kişilerdir. 

 

 

3.4.3. Üçüncü Dönem (M.Ö.50-M.S.5): 

 

 

Xuan Di'nin 宣帝 Wu Feng 五凤 ve Gan Lu 甘露 yılları arasındaki (M.Ö.57-

M.Ö.50) ile Ping Di'nin son yılları (M.S.5) arasındaki 60 yıllık dönemdir. M.Ö.58-

M.Ö.53 yıllarında kardeş olan Hun liderleri Zhi Zhi 郅支 ve Hu Han Ye 呼韩邪 

arasında çıkan kargaşa sonucu ikiye bölünmüşlerdir. Zhi Zhi Batı Han'ın güçlü 

ordusunun baskısı nedeniyle halkıyla birlikte sürekli olarak kuzey batıya doğru 

gitmiştir. Hu Han Ye ise Han ulusuyla iyi geçinmeyi tercih ederek He Qin 

politikasının uygulanmasını istemiş ve Hanlar da bu isteğe olumlu yanıt vermiştir. 

Böylelikle gerçek bir uzlaşma ortaya çıkmış, ilişkiler sıkılaşmış, sınırlar huzurlu hale 

gelmiş, ekonomik yardıma dayalı bu evlilik anlaşmalarıyla Han-Hun ilişkilerinde 

adeta balayı dönemi yaşanmıştır. Burada bahsedilen huzurlu dönem Çin tarihindeki 

ünlü Wang Zhao Jun'ün Hun lideri Hu Han Ye ile evlenmesinden sonra 

görülmektedir. 

 

 

                                                
118 Wu Di'nin yeğeninin kızıdır. İmparator soyundandır. Wu Di Yuan Feng 6. yılında (M.Ö.105) Wu 

Sun'lara gelin gitmiştir. 
119 M.Ö.101 yılında Wu Sunlara Cen Zou ile evlenmek üzere gönderilmiş kişidir. Chu Beyi Liu 

Wu’nun torunudur. 
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3.4.4. Dördüncü Dönem (M.S.5–25):  

 

 

Ping Di'nin 平帝 son yılından (M.S.5) Wang Mang 王莽 yönetiminin son 

bulmasına (M.S.25) kadar olan 20 yıllık dönemdir. Ping Di'nin M.S.6 yılında çocuk 

yaşta ölmesinden sonra yerine Wang Mang geçmiştir.120 Wang Mang, Xuan Di'den 

beri süregelen ilişkilerin bozulmasına sebep olmuştur. Yapılan ciddi hatalar 

sonucunda bu iki ulus bir kez daha düşman hale gelmiştir. 121  Bu dönemde de, Wu Di 

döneminde olduğu gibi, He Qin politikası uygulanmadığı görülmektedir. 

  

 

Özetle; birinci dönem, Hunların Mo Dun ile başlayan hareketli dönemi ve He 

Qin politikasının uygulanmaya başlandığı dönem; ikinci dönem Wu Di’nin savaş 

yanlısı politika izlediği dönem; üçüncü dönem Hunların kendi içinde ayrılıp Hu Han 

Ye Chan Yu’nün Han’a bağlandığı dönem; son olarak dördüncü dönem de Wang 

Mang dönemini içermektedir. Dolayısıyla birinci ve üçüncü dönem He Qin 

politikasının sıklıkla uygulandığı diğer bir deyişle iki tarafın da barış istediği 

dönemlerdir. 

 

 

Batı Han Hanedanlığı'nın bu dört döneminde iki tarafın liderlerinin 

düşüncelerinde, amaçlarında, uygulanan politika ve işleyişte farklılıklar 
                                                
120 Ping Di 14 yaşındayken, Wang Mang Ping Di için bir doğumgünü kutlaması düzenlemiş ve 

içkisine zehir katarak Ping Di’yi öldürmüş olduğu söylenmektedir.  
121 Qian Cheng, Wang,  Xi Han Bu Tong Shi Qi Han Xiong He Qin De Xing Zhi Ji Zhao Jun Chu 

Sai De Du Te Jia Zhi, (Batı Han Hanedanlığı’nın Farklı Dönemlerinde Han-Hun Arasındaki 
He Qin Türleri ve Zhao Jun Evliliğinin Önemi),  2009, s.84. 
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görülmektedir. Dolayısı ile farklı dönemlerde amaç, işlev, özellik, sonuç da aynı 

olmamaktadır. Bunları ortaya çıkarmak için yapılan evliliklerin incelenmesi 

gerekmektedir. Politikanın yoğun olarak uygulandığı Batı Han dönemi evliliklerini 

incelemeden önce Doğu Han döneminde yapılan tek He Qin anlaşmasına burada 

değinmek uygun olacaktır.  

 

 

3.5. Doğu Han Hanedanlığı Dönemi He Qin Politikası 

 

 

 Doğu Han Hanedanlığı döneminde başkent Luo Yang’a taşınmıştır. Yeni 

yönetim, Wang Mang yönetimiyle zarar gören ülkeyi tekrar düzene koyma çabası 

içindedir. Bu dönemde Hun devleti de Çin saldırılarından ve taht kavgalarından 

yorgun düşmüştür. Hun devleti artık Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye bölünmüştür. 

Kuzey Hun lideri Pu Nu （蒲奴）, Güney Lideri olan kuzeni Bi（比）ile rakip 

durumdadır. Hun topraklarındaki kuraklık, çekirgeler ve siyasi sorunlar neticesinde 

Hunlar da zayıf düşmüştür. Güney Hunlar Çin ile iyi geçinmeyi tercih etmiştir ki 

böylelikle Kuzey Hunlara karşı kendilerini güvence altına alma amacındadır. M.S.62 

yılında Kuzey Hun liderinin Çin ile He Qin anlaşması yapma isteği Hou Han Shu, 

Nan Xiong Nu Zhuan’da şöyle kaydedilmiştir: 

 

Hu Xie Shi Zhu Hou Di Chan Yu, Zhang, Yong Ping 6.yılında 

(M.S.63)   başa geçti. Bu dönemde Kuzey Hunlar güçlüydü. Çok kez sınır 

ihlalinde bulundular ve hanedanlık bundan rahatsız oluyordu. Tam bu 
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sırada Kuzey Hun lideri ticaret yapmayı istedi ve elçi göndererek He Qin 

talebinde bulundu. Hanedanlık da onlarla ilişki kurmak için, sınırlara 

saldırmamalarını sağlamak için bu talebi kabul etti.  (M.S.62)122  

  

 

 Doğu Han Hanedanlığı döneminde de He Qin talebinin yine Hun tarafından 

geldiği görülmektedir. Bu dönemde ayrıca Güney Hunlar Çin ile birleşip Kuzey 

Hunlara saldırma planları yapmışlardır. Bununla ilgili yine Hou Han Shu’da Güney 

Hun Lideri Tun Tu He’nın Çin imparatoruna yazdığı mektup yeralmaktadır. 

Mektupta özetle şunlardan bahsedilmiştir: 

 

Tun Tu He, Zhang He 2. yılında (M.S.88) başa geçti, bu sırada Kuzey 

Hunlarda ciddi karışıklık vardı. Aynı yıl 7. ayda Hun lideri hanedanlığa 

mektup yazdı: “Wu Huan, Xian Bei ve Ding Ling’ler kuzeye saldırdılar. 

Kuzeydekiler bu devletlerden korkuyorlar. Birçok kişi kuzeye 

saldırılması gerektiğini düşünüyor. Asker gönderip kuzeye saldırıp, 

Güneye dâhil edelim ve tek bir devlet oluşturalım. Han tarafı da bir daha 

kuzeydekilerin saldırısından rahatsız olmasın.”123  

 

diyerek Kuzey Hunlara saldırılması gerektiğini belirtmiştir. Han tarafı bunu kabul 

etmiş ve ordular birleştirilip Kuzey Hunlar yenilgiye uğratılmıştır. Ertesi yıl yine 

saldırılmış ve Hun lideri kaçmıştır, ancak Han ordusu, karısı ve beş çocuğunu 

                                                
122 Jia Lu, Xu, Hou Han Shu 119, Lie Zhuan 79, Nan Xiong Nu Zhuan, s.1784. Orijinal metin için 

bkz.s. 219. 
123 Jia Lu, Xu, Hou Han Shu 119, Lie Zhuan 79, Nan Xiong Nu Zhuan, s.1786-1787. Orijinal metin 

için bkz.s. 220–221. 
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yakalamıştır. Bu şekilde saldırılar sürerken Kuzey Hun Lideri Feng Hou（逢侯）

Yong Yuan 16. yılında (M.S.104) elçiyle Han sarayına hediyeler göndererek Hu Han 

Ye zamanındaki gibi He Qin anlaşması yapmak istemektedir, He Di （和帝）ise söz 

vermemiştir, fakat Hun liderine hediyeler göndermiştir, elçi görevlendirmemiştir. 

Yuan Xing, Yuan yılında (M.S.105) yine Kuzey Hun lideri elçiyle ülkesinin 

durumunun kötü olduğunu, bu nedenle hediye gönderemediğini, fakat oğlunu rehin 

olarak gönderebileceğini belirterek anlaşma yapmak istemiştir. Hanedanlık yine 

elçiye söz vermemiş, sadece hediye göndermiştir.124  

 

 

 Kuzey bölgesi artık Xian Beilerin eline geçmiştir. Feng Hou’ya bağlanmayan 

Hunlar da kendilerinin Xian Bei olduklarını kabul etmişlerdir. Xian Beiler gerçekten 

güçlü durumdadır, Çin kaynaklarında silahlarının iyi, atlarının hızlı olduğu ve 

Hunları geçtiği belirtilmiştir. 125  Xian Bei liderinin ölümünden sonra (M.S. 130) 

saldırılar kesilmiş, ancak 140 yılında Güney Hunlara karşı bir ayaklanma çıkmıştır. 

Bundan sonra ortaya çıkan Qiang, Wu Huan, Xian Bei isyanları, saldırılar, ittifaklar, 

Çin ordusunun 177’de mağlup edilmesi, 189 yılında Han imparatorunun ölmesi gibi 

olayların hepsi hem kuzeyi, hem de güneyi ve Çin’i bir karmaşaya sürüklemiştir. 195 

yılında Hu Chu Quan Güney Hun lideri olarak başa geçmiş olsa da 214 yılında Cao 

Cao’a teslim olmuştur. Bu son Chan Yu ölünceye kadar Cao Cao sarayında tutulmuş 

ve yerine hiçbir halef atanmamıştır.126 

                                                
124 Jia Lu, Xu, Hou Han Shu 119, Lie Zhuan 79, Nan Xiong Nu Zhuan, s.1791. Orijinal metin için 

bkz.s. 219. 
125 Jia Lu, Xu, Hou Han Shu 119, Lie Zhuan 79, Nan Xiong Nu Zhuan, s.1809. 
126 Richard R, Crespigny, Hun Konfederasyonunun Bölünmesi ve Yıkılması,  Türkler Ansiklopedisi, 

Cilt 1-İlk Çağ, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.1158-1163. 
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 Doğu Han Hanedanlığı dönemi görüldüğü üzere hareketli geçmiştir. Devletler 

bazen güçlenmiş, bazen zayıflamıştır. Bu dönemde He Qin politikasının bir kez 

uygulandığı görülmektedir. Doğu Han dönemi, Batı Han Wu Di dönemi gibi 

karşılıklı saldırılarla geçmiştir. Barış amacı güdülmediği, gelen He Qin taleplerinin 

geri çevrildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu He Qin anlaşmasından bu bölümde 

bahsedildiğinden, dördüncü bölümde sadece Batı Han Hanedanlığı dönemi evlilikleri 

ele alınmıştır. 
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4. BÖLÜM 

 

HE QİN POLİTİKASI UYARINCA YAPILAN EVLİLİKLER VE 

MEKTUPLAŞMALAR  

 

 

Bu bölümde Batı Han döneminde gerçekleşen evlilik anlaşmaları dört 

döneme ayrılarak ele alınmıştır: 

 

Birinci Dönem (M.Ö.200-M.Ö.133): Hunların Mo Dun ile başlayan hareketli 

dönemidir. Han ekonomik olarak güçsüzdür ve He Qin politikasını uygulamak 

istemiştir. On üç evlilikten onu bu dönemde gerçekleşmiştir. 

İkinci Dönem (M.Ö.133-M.Ö.50): Wu Di’nin savaş yanlısı politika izlediği 

dönemdir. Bu dönemde He Qin politikası Hunlara değil, Wu Sunlara uygulanmıştır. 

Üçüncü Dönem (M.Ö.50-M.S.5): Hunların kendi içinde ayrılıp Hu Han Ye Chan 

Yu’nün Han’a bağlandığı dönemdir. Hu Han Ye- Wang Zhao Jun evliliği bu 

dönemde yer almaktadır. 

Dördüncü Dönem (M.S.5–25) Wang Mang yönetimdedir.  

 

 

İlk üç dönemde He Qin politikası uygulanmıştır. Wang Mang’ın yönetimde 

olduğu son dönemde He Qin politikası görülmemektedir. Ancak bu başlık altında 

Wang Mang’ın Hunlarla olan ilişkilerine değinilmiştir.  
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4.1. Birinci Dönemde Yapılan He Qin Anlaşmaları 

 

 

4.1.1. Baideng Kuşatması (Bai Deng Zhi Wei 白登之围 ) Sonrasında 

Yapılan İlk He Qin Anlaşması (M.Ö.200)  

 

 

 Mo Dun’un başa geçmesiyle güçlenen Hunlar artık Han ulusu için büyük bir 

tehlike haline gelmiştir. Hunlar gittikçe güçlenmiş ve topraklarını genişletmiştir. Han 

Shu’da “Mo Dun’un kuzeydeki Hun Yü, Qu She, Ding Ling, Ge Kun ve Xin Li 

kavimlerini kendisine kattığı, Hun soyluları ve devlet büyüklerinin Mo Dun'a hayran 

olduğu, onun bilgili ve yetenekli biri olduğunu düşündükleri” 127 belirtilmiştir. 

 

 

 Bu sırada Han Hanedanlığı yeni yeni toparlanmaya başlamış, Han Wang 

Xin 128 'i （韩王信）Dai'a （代）göndermiş ve Ma Yi'yi （马邑）  başkent 

yapmıştır, Hunlar Ma Yi'ye saldırmış, Han Wang Xin de Hunlara teslim olmuştur.  

 

 

Çin geleneğine göre teslim olmak, hainlikle eşdeğerdedir ve galip tarafın 

tebaalığını kabul etmek demektir. Hiç bir mazeret teslim olan kişiyi masum 

                                                
127 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1864. 
128 Han Wang Xin 韩王信 (?-M.Ö.196)：Qin Hanedanlığı son döneminde ve Han Hanedanlığının ilk 

yıllarında görünen bir stratejist askerdir. Ma Yi saldırısı sırasında Hunlara teslim olmuştur. 
M.Ö.196 yılındaki Hun-Çin savaşı sırasında öldürülmüştür. Tarih kitaplarında genellikle Han 
Wang Xin olarak geçer, ancak Shi Ji’deki biyografisinin adı Han Xin Lu Wan Lie Zhuan’ dır.  (韩
信卢绾列传)  Aynı dönemdeki Huai Yin Hou Han Xin (淮阴侯韩信) ile karıştırmamak gerekir. 
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gösteremez ve onun yapabileceği en iyi şey intihar edip hayatına son vermektir. Han 

Xin ise bunu yapmadığı gibi, ihanetini sürdürerek, bütün geri dönüş yolları tıkalı 

olduğu için, yeni efendisi olan Hunların sadık bir hizmetkârı haline gelmiştir.129 

 

 

Hunlar Han Xin'i ele geçirdikten sonra güneye doğru ilerleyerek Tai Yuan'a 

（太原）saldırmış, Jin Yang （晋陽）şehrine kadar gelmişlerdir. Han Gao Di kendi 

komutasındaki askerlerle Hunlara saldırmıştır. Kışın çok soğuk oluşu, yoğun kar 

yağışı yüzünden askerlerin onda ikisi ya da üçünün parmakları soğuktan kopmuştur. 

Mo Dun yenilmiş gibi yaparak kaçar ve Han askerlerini üzerine çeker. Onlar Mo 

Dun'u yakalamaya çalışırken, Mo Dun güçlü askerlerini saklayıp, zayıf askerlerini 

ortaya çıkarır, Han askerleri toplam 320.000 kadardır, bunların çoğu piyadedir, 

kuzeye doğru Mo Dun'u takip ederler. Han Gao Di komuta ettiği askerlerle Ping 

Cheng'a varır, ancak piyadelerin tamamı gelmemiştir. Mo Dun 300.000'den fazla 

seçkin atlı askerlerini ortaya çıkarır, Han Gao Di'yi Ping Cheng （平城）- Bai Deng 

Dağı'nda （白登山）kuşatır, bu kuşatma yedi gün sürer, içteki ve dıştaki Han 

askerleri birbirlerine yardım edemezler, yiyecek sağlayamazlar. Hun ordusundaki 

atlar bulundukları konuma göre farklı renktedirler; batı taraftakiler kır, doğudakiler 

yeşil, kuzeydekiler siyah (yağız), güneydekiler doru130 atlardır. Han Gao Di gizlice 

elçiyle yan zhi'ya hediyeler gönderir. Yan zhi Mo Dun'a der ki: “İki taraf da birbirine 

zorluk çıkarmamalı. Şimdi Han topraklarını ele geçirdiniz, Chan Yü, sonuçta burada 

oturamazsınız. Ayrıca Han hükümdarının koruyucu ruhları da vardır, Chan Yü, bunu 

                                                
129 L.G, Gumilev, Hunlar, Selenge Yayınları, Istanbul, 2005, s. 81. 
130 Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan at türü, kızıl at. 
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dikkatlice düşünmelisiniz.” Mo Dun Han Xin'in generallerinden Wang Huang ve 

Zhao Li ile buluşacaktır, fakat (Wang ve Zhao) askerler gelmemiştir, (Mo Dun) 

onların Han (hükümdarı) ile gizlice anlaştığından şüphelenerek, yan zhi'nın 

söylediklerini dikkate alır ve kuşatmanın bir köşesini açar. O sırada Gao Huang Di 

askerlerine dışarıya doğru oklarını çekmelerini emreder, açılan köşeden direk çıkıp, 

sonunda ordu ile birleşirler, fakat Mo Dun ve askerleri geri çekilmeyi başarmıştır. 

Han Wang da askerlerini geri çeker, (sonrasında) Liu Jing'i131 He Qin anlaşması 

yapmak üzere (Hunlara) gönderir.132 

 

 

Bai Deng Kuşatması (Bai Deng Zhi Wei 白登之围) ya da diğer adıyla Ping 

Cheng Kuşatması (Ping Cheng Zhi Wei 平城之围）sonrasında ilk kez Hunlarla He 

Qin anlaşması yapılmıştır. (M.Ö.200) Başka bir ifadeyle Han Gao Di kuşatmayla çok 

zor bir duruma düşmüş, kuşatmadan kurtulmuş olsa da bu anlaşmayı yapmak 

zorunda kalmıştır. Han Gao Di ile Liu Jing arasında geçen konuşma Shi Ji- Liu Jing 

Biyografisi’nde şöyle kaydedilmiştir: 

 

Gao Di askerleriyle Ping Cheng'dan döndükten sonra Han Wang Han Xin 

Hunlara sığındı. Bu sırada Hunların Chan Yu'sü Mo Dun'du, ordusu güçlüydü, 

okçuların sayısı 300.000 kadardı, sık sık kuzey sınırlarını rahatsız ediyordu. Gao Di, 

Liu Jing'e nasıl bir önlem alınması gerektiğini sordu.  

Liu Jing: “Devletimiz henüz huzur buldu, askerlerimiz savaşlardan yorgun 

düştü, Hunlara karşı askeri güç kullanarak sonuç alamayız. Mo Dun kendi babasını 
                                                
131 Liu Jing （刘敬）Qi（ 齐）beyliğindendir. Asıl ası Lou Jing’dir（娄敬）Orta derecede saray 

görevlisidir. Daha öncesinde Hunlara saldırılmaması gerektiğini belirtmiş ancak Gao Di onu 
dinlememiştir. Beklemediği bir kuşatmayla karşılaşan Gao Di, bu nedenle Liu Jing’in fikrini 
sormuştur. 

132 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1865, Shi Ji 110, Lie Zhuan 50, 
Xiong Nu Lie Zhuan, s.1324–1325. Orijinal metin için bkz.s. 185. 
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öldürüp Chan Yu oldu, babasının karısı ile evlendi. O askeri gücüne güveniyor, onu 

bizim erdem ve ahlak anlayışımıza göre ikna edemeyiz. Uzun vadeli düşünmeliyiz, 

onun çocuklarının torunlarının, yani sonraki nesillerin Han Hanedeanlığı'na 

bağlanmalarını sağlamalıyız, ancak hükümdarım bunu yapamayacağınızdan 

korkuyorum.” dedi.  

Gao Di: “Eğer mümkünse niye yapamayayım! Ne yapmam gerek?” dedi.  

Liu Jing: “Eğer kendi kızınızı Mo Dun'a eş olarak verirseniz ve beraberinde 

çok sayıda hediye gönderirseniz, imparatorun kızı olduğunu bilince ve değerli 

hediyeleri alınca, prensesi baş tacı yapacak, prenses erkek çocuk doğurursa Mo Dun 

yaşarken sizin oğlunuzdur, ölünce de (Mo Dun'un) yerine geçecek. Sonra da kendi 

babasına rakip olmayacak. Böylece ordumuz savaşmadan yavaş yavaş Hunları 

kendine bağlayacak. Eğer siz kızınızı göndermek istemezseniz, imparator soyundan 

ya da cariyelerden birini prensesmiş gibi gösterip gönderirseniz, Mo Dun bunu 

öğrenebilir, bu sahte prensese yakınlık göstermez, o zaman da bu planın bir anlamı 

kalmaz.” dedi.  

Gao Di: “Uygundur” dedi. Kızını göndermeyi planlıyordu. İmparatoriçe Lü 

(Lü Hou 吕后) gece gündüz ağladı.  “Benim sadece (bir) veliahdım ve bir kızım var, 

onu nasıl Hunlara vereyim!” dedi. Gao Di sonunda kendi kızını göndermedi, prenses 

gibi göstererek Mo Dun'a saraydan birini gönderdi. Liu Jing'i Hunlarla He Qin 

anlaşması yapmak üzere görevlendirdi.133 

 

 

Çin İmparatorunun kayıtlarda adı bulunmayan bir cariyeyi Hun liderine 

göndermesi ile He Qin politikası resmen başlamıştır. Bazı Türk tarihçilerinin daha 

önce bahsedilen “imparatorun çok sıkışmış olmasından dolayı bu anlaşmayı yaptığı” 

yönündeki yorumu doğru görünmekle birlikte, birincil kaynakta kaydedilen metinden 

anlaşıldığı üzere, Han Gao Di Hunlara kendi kızını göndermemiştir. Liu Jing’in 

önerisi Türk tarihçilerinin genel olarak kabul ettiği teze uygundur, ancak, bunun 

şimdilik sadece bir öneri olarak kaldığı görülmektedir. Çin’in amacı burada net 

olarak belirtilmiştir. Kuşatma ile zor duruma düşürülmüş olan imparatorun öncelikli 
                                                
133 Jia Lu, Xu, Shi Ji 99, Lie Zhuan 39, Liu Jing, s.1221–1222. Orijinal metin için bkz.s. 186. 
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amacı, savaşmadan sınır güvenliğini sağlamaktır. Hunlar ile akrabalık kurarak uzun 

vadede kendine bağlama amacı yerine, kısa vadede nefes almayı tercih etmiş olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 İlk He Qin anlaşmasında Bai Deng Kuşatması sırasında Gao Di'nin Mo 

Dun'un eşine gizlice elçi göndermesi ile başlayan temaslarla ve sonrasında Liu 

Jing'in Hunlara elçi olarak gidip He Qin anlaşması yapmasından anlaşılmaktadır ki, 

mecbur kalarak uzlaşma yoluna giden taraf Han tarafı olmuştur. Başka bir ifadeyle 

He Qin anlaşmasını ilk isteyen Han Hanedanlığı olmuştur.  

 

 

 Bundan sonra Han Wang Xin Hunların bir generali olmuş, Hunlar da sık sık 

saldırılarda bulunmuştur. Han generalleri de birbiri ardına askerleriyle birlikte 

Hunlara sığınmışlardır.134 Han Shu'da yer alan bu bilgi oldukça önemlidir.  

 

 

Liu Jing'in elçi olarak gönderilip her yıl Hunlara belli miktarda ipekli kumaş, 

yiyecek-içecek verilmek üzere ilk He Qin anlaşmasının yapılmasıyla Mo Dun 

akınlarını biraz olsun durdurmuştur ve yine bu dönemde birçok kişi Hunlara 

sığınmıştır. 

 

 

                                                
134 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1865. 
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4.1.2. Hui Di （惠帝）135 Dönemi He Qin Anlaşması (M.Ö.192) : 

  

 

M.Ö.192 yılında yapılan ikinci He Qin anlaşmasında taraflar arasında 

mektuplaşma bulunmamaktadır. Han Shu'da Hui Di Biyografisi’nde bu anlaşmadan 

sadece tek cümle ile bahsedilmektedir: 

 

“Bir odalık prenses gibi gösterilip Hun liderine verildi.”136  

 

Bu tek cümle dahi oldukça önemlidir. Çinliler Hun liderine gönderilen kişinin 

gerçekten prenses olmadığını, saraydan birini prenses gibi gösterdiklerini 

kayıtlarında açıkça belirtmişlerdir. 

 

 

Burada ikinci kez Hunlara gerçek bir prenses gönderilmemesi, sadece kısa 

vadeli bir nefes alma imkânına kavuşma amacı güdüldüğünü göstermektedir. 

 

 

 

 

 

                                                
135 Hui Di （惠帝）ya da Liu Yin （刘盈）, Han Gao Zu'nun (Liu Bang’ın) oğludur. M.Ö.195- 
M.Ö.188 yılları arasında hüküm sürmüştür. Annesi Lü Hou（吕后） daha sonra görevi ondan 
alacaktır. 
136 Jia Lu, Xu, Han Shu, Juan 2, Ben Ji 2, Hui Di Ji, s.34. （以宗室女為公主，嫁匈奴单于。） 
Cümlede geçen zong shi nü（宗室女）, daha önce belirttiğimiz üzere odalık olarak çevrilmiştir.  
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4.1.3. Gao Hou （高后） 137  Dönemi He Qin Anlaşması (M.Ö.187-

M.Ö.180) : 

  

 

Bir sonraki yani üçüncü He Qin anlaşması M.Ö.187-M.Ö.180 yıllarında 

(İmparatoriçe) Gao Hou döneminde yapılmıştır. 

 

 

Xiao Hui Di ve Gao Hou döneminde Mo Dun gittikçe kibirlenmeye 

başlamıştır, bir mektup yazıp Gao Hou'ya elçi göndererek şöyle der:  

 

“Yalnız bir hükümdarım, bataklık bölgelerde doğdum, yabani sığır ve 

atların olduğu düzlüklerde büyüdüm, birçok kez sınıra kadar geldim,  Çin'i 

(merkezi ülkeyi) gezmek istiyorum. Siz de bağımsız ve yalnız yaşıyorsunuz. Biz iki 

hükümdar hiç mutlu değiliz, eğlenecek hiçbir şeyimiz yok, (karşılıklı olarak) bizde 

olanları olmayanlarla değiştirmeye razıyım.”  

 

 

Gao Hou çok sinirlenir, hemen bakan (Chen) Ping'i ve Fan Kuai ile Ji 

Bu'yu çağırır, bu elçinin öldürülmesi ve Hunlara saldırılması konusunda 

fikirlerini sorar. Fan Kuai: “İzin verirseniz yüz bin kişilik ordumla Hunları bir 

baştan bir başa geçmeye razıyım.” der. (Gao Hou) Ji Bu'ya sorar, Ji Bu da: 

“(Fan) Kuai öldürülmelidir! Daha önce Chen Xi, Dai bölgesinde asi 

geldiğinde Han ordusu 320.000 kişiydi, (Fan) Kuai generaldi, o sırada Hunlar 
                                                
137 Gao Hou ya da Lü Hou, M.Ö. 188- M.Ö 180 yılları arasında ülkeyi yönetmiştir. 
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Gao Di'yi Ping Cheng'da kuşattılar, Kuai kuşatmayı kıramamıştı, halk şu 

şarkıyı söylüyordu: ‘Ping Cheng'da gerçekten zorluklar ve acı var, yedi 

gündür yiyecek yok, (kimse) yay çekemiyor.’ Bugün bu şarkının sesi hala 

kesilmemiştir, yaralılar yenice ayağa kalkabilmiştir, üstelik Kuai yüz bin 

askerle Hunları baştanbaşa geçerim gibi saçma sözlerle ülkeyi sarsmak istiyor, 

bu (imparatoriçeye karşı yapılan) bir kandırmacadır. Ayrıca Yi（夷）138 ve 

Di（狄） 139  kavimleri vahşi hayvanlar gibidirler, onların güzel sözleriyle 

sevinmeye, kötü sözlerine sinirlenmeye değmez.” Gao Hou: “Peki.” der.  

 

Bunun üzerine Zhang Ze'yı（张泽）  çağırtıp cevaben bir mektup 

yazdırır:  

 

“Chan Yu, siz bizim zarar görmüş ülkemizi 140  unutmayarak mektup 

gönderme lütfunda bulunmuşsunuz, ülkemiz korku içindedir. Saraya çekilip 

düşünüyorum da, yaşlandım, nefesim daralıyor, saçlarım, dişlerim dökülüyor, 

adımlarım düzensizleşti, Chan Yu siz yanlış duymuşsunuz, (fakat) kendinizi 

aşağılanmış hissetmeyiniz. Ülkemin 141  bir suçu yoktur, (bizi) affediniz. Sahip 

olduğum iki takım atla çekilen iki imparatorluk arabasını142  kullanmanız için 

hediye ediyorum.” Mo Dun mektubu alınca yine elçi göndererek teşekkür eder ve: 

                                                
138 Yi sözcüğü Çinli olmayan kavimleri belirtir. Rong veya Di ile birlikte kullanıldığında yabancı 

kavimler anlamına gelmektedir. 
139 Di Çin'in kuzeyindeki bozkırlarda bulunan, savaşçı ve saldırgan bir kavimdir. Yine Yi veya Rong 

ile birlikte kullanıldığında yabancı kavimler anlamına gelir. 
140 Bu cümlenin Çince metninde kullanılan 弊邑 bi yi sözcüğü zarar görmüş, harap olmuş ülke 

anlamındadır ve mektuplarda mütevazılık belirtir. 
141 Burada da yine bi yi sözcüğü kullanılmıştır, yani  “zarar görmüş ya da güçsüz ülkemin suçu 

yoktur.” şeklinde çevrilebilir. 
142 Bir takım 4 attan oluştuğundan, iki takım at 8 ata denk gelir. Bir araba 4 atla çekilmektedir. 
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“Çin'in görgü kurallarını duymamıştık, bizi affettiğiniz için minnettarım.” diyerek at 

hediye eder, böylece (ardından) He Qin anlaşması yapılır.143 

 

 

 Kısacası Mo Dun’un amacı Çin mallarını veya hediyelerini elde etmektir. He 

Qin yapılırsa bu yolla elde edilecektir. Çünkü her yeni He Qin anlaşması yeni 

hediyeler anlamına gelmektedir. He Qin anlaşması yapılmazsa bu kez sınırlara 

saldırma yoluyla elde edilecektir. Bu açıdan bakıldığında anlaşma yapılsa da 

yapılmasa da Hunların her zaman Hanlara göre daha avantajlı bir durumda oldukları 

söylenebilir. 

 

 

4.1.4. Wen Di （文帝）144 Dönemi He Qin Anlaşmaları 

 

4.1.4.1. Birinci Anlaşma (M.Ö.177) ve Zhong Hang Yue’nin（中

行说）Refakatçi Olarak Hunlara Gönderilmesi 

 

 

Xiao Wen Di tahta geçtikten sonra He Qin anlaşması yenilenmiştir. 

Saltanatının üçüncü yılı yaz mevsiminde (M.Ö.177) Hunların Sağ Bilge Beyi (Sarı) 

Nehrin güney bölgesine girip yağma yapmıştır. Bunun üzerine Wen Di bir fermanla 

şöyle der:  

                                                
143 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1865–1866. Orijinal metin için 

bkz.s. 187. 
144 Xiao Wen Di 孝文帝（刘恒）  M.Ö.180- M.Ö.157 yılları arasında tahtta kalmıştır. Gao Zu'nun 

dördüncü oğludur. 



 85

“Han (Hanedanlığı) ve Hunlar abi-kardeş olacakları, sınırları ihlal 

etmeyecekleri konusunda uzlaşmışlardır, bu yüzden Hunlara yüklü miktarda 

hediyeler gönderilmiştir. Şimdi Sağ Bilge Beyi ülkesinden ayrılmış, 

askerleriyle Sarı Nehrin güney bölgesine yerleşmişlerdir, bu önceden yapılan 

sınır anlaşmasına uygun değildir. Bu kişiler sınırlarımızdan girerek 

görevlilerimizi ve askerlerimizi öldürmüşler, Shang Jun'e （ 上 郡 ）

saldırmışlar, (orada) sınırları koruyan Yi halkının da bölgede oturamasına yol 

açmışlardır. Sınırlarımızdaki görevlilere aşağılayarak saldırmış, sınırdan girip 

yağmalarda bulunmuş, kibirli ve mantıksızca davranıp anlaşmayı 

bozmuşlardır. 80 bin atlı ve arabalı birlik Gao Nu'ya（高奴）gönderilmiş ve 

bakan Guan Ying Sağ Bilge Beyi'ne saldırmak üzere görevlendirilmiştir.”  

(Bu sırada) Sağ Bilge Beyi sınır dışına kaçmış, Wen Di Tai Yuan'e gelmiştir, 

(fakat) bu sırada Ji Bei Wang （济北王） isyan etmiş, Wen Di geri dönerek 

bakanın Hulara saldırısını durdurmuştur. 

 

Ertesi yıl (M.Ö.176) Chan Yu Han Hanedanlığı'na bir mektup göndererek 

şöyle demiştir:  

 

“Gök tarafından tahta çıkarılan Hunların büyük Chan Yu'sü saygıyla 

imparatorun hatırını sorar. Daha önce imparator He Qin konusundan söz etmiş, 

mektubunda belirttikleri iki tarafı da mutlu etmiştir. Han (Hanedanlığı'nın) sınır 

görevlileri Sağ Bilge Beyi'ne saldırıp hakaret edince Sağ Bilge Beyi de (benden) 

izin almadan Hou Yi Lu Beyi Nan Zhi ve diğerlerinin fikir ve planlarına göre 

hareket etmiş ve Han (görevlileri) ile aralarında bir anlaşmazlık olmuştur, (bu 

durum) iki hükümdar arasındaki anlaşmayı ve kardeşlik bağlarını bozmuştur. 



 86

İmparatordan yine (suçlayıcı) bir mektup gelince cevaben bir mektup yazıp elçiyle 

gönderdim, elçi geri gelmedi, Han (hanedanlığından) bize bir elçi gelmemiştir. 

Han (hanedanlığı) bu nedenle bizimle uzlaşma yoluna gitmemektedir, komşu 

devletler itaat etmeyeceklerdir. 145  Şimdi küçük memurların anlaşmayı bozması 

üzerine Sağ Bilge Beyi'ni cezalandırdım, batıya Yue Zhiları bulup saldırması için 

gönderdim. Göğün yardımıyla askerlerimizin yetenekli, atlarımızın güçlü olması 

sayesinde Yue Zhilari yenilgiye uğrattık, onları öldürdük ve bastırdık. Lou Lan, 

Wu Sun, Hu Jie ve yakınlarındaki 26 devlet Hunların bir parçası oldu. Yay çeken 

halkların hepsi bir aile oldu, kuzey bölgesi yatıştı. Askerlerimi dinlendirip atlarımı 

beslemek, önceki olayları bertaraf ederek eski anlaşmamızı yenilemek, sınır 

halkının güvenliğini sağlamak, eskiden olduğu gibi küçüklerin büyümesini, 

yaşlıların güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak ve nesilden nesile bu 

mutluluğu sürdürmek istiyorum. İmparatorun isteğini bilmiyorum. Bu yüzden 

elçim Xi Hu Qian'i bir mektupla göndererek isteklerinizi öğrenmek istiyorum. Bir 

deve, iki binek atı, iki takım araba atı (sekiz at) hediye ediyorum. İmparator 

Hunların sınıra yaklaşmasını istemiyorsa, o zaman (ben) görevlilerimi ve halkımı 

sınırdan uzaklaştırırım.146 Elçim vardığında (lütfen) hemen geri gönderiniz.” 

  

 

Altıncı ayın ortasında (Hun elçisi) Xin Wang'a varır ve mektubu ulaştırır. Han 

Hanedanlığı'nda Hunlara saldırmanın mı, He Qin anlaşması yapılmasının mı daha 

uygun olacağı konusunda tartışılmaktadır, yüksek rütbeli saray memurlarının hepsi 

                                                
145 Metindeki“komşu devletler itaat etmeyeceklerdir” cümlesi açık değildir. Tarihçi Shi Gu'nun da bir 

açıklama cümlesi bulunmamaktadır. Jia Lu, Xu “biz komşu devlet olarak” şeklinde yorumlamıştır. 
Yani burada kastedilenin yine Hunlar olduğu belirtilmiştir. 

146  Metindeki bu cümle net olarak anlaşılamamaktadır. “İmparator Hunların sınıra yaklaşmasını 
istemiyorsa görevlilerimi ve halkımı sınırdan uzaklaştırırım.” “İmparator Hunların sınıra 
yaklaşmasını istemiyorsa o zaman görevlilerine ve halkına sınırdan uzaklaşmalarını emretsin.” 
şeklinde iki türlü çevirisi mümkündür, biz burada, Xu Jia Lu'nun açıklamasına dayanarak ilk 
cümleyi kullanmayı uygun gördük.  
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şöyle der: “ Chan Yu, Yue Zhiları yeni mağlup etmiştir, zaferin verdiği avantajlara 

sahiptir, (Hunlara) saldıramayız. Ayrıca Hun topraklarını ele geçirsek dahi bu 

bataklık bölgelerde oturulamaz. He Qin anlaşması yapmak en uygunudur.” Bunun 

üzerine Han (hanedanlığı) bunu (Chan Yu’nün He Qin isteğini) kabul eder.147 

 

Xiao Wen Di'nin ilk devresinin 6. yılında (M.Ö.174), Hunlara bir mektup 

göndererek şöyle demiştir: 

 

 “İmparator saygıyla Hunların Büyük Chan Yu’sünün hatırını sorar. 

(Gönderdiğiniz) Elçi Xi Hu Qian'in ilettiği mektupta şöyle diyorsunuz; 

“askerlerimi dinlendirip, önceki olayları bir tarafa bırakıp, anlaşmamızı 

yenileyerek sınır halkının güvenliğini sağlamak, nesilden nesile barış ve 

mutluluğu devam ettirmek istiyorum.” Bu sözleriniz hoşuma gitti, bu, eski kutsal 

hükümdarların da isteği idi. Han-Hun (ulusları) arasında kardeşlik anlaşması 

yapılmıştır, bu sebeple Chan Yu’ye yüklü hediyeler gönderilmiştir. Anlaşmayı 

bozan taraf genellikle Hunlar olmuştur. Ancak Sağ Bilge Beyi olayı Büyük Af (大

赦 Da She)148 öncesinde yaşanmıştır, (siz de) ağır bir şekilde cezalandırmayınız. 

Chan Yu, mektubunuzda belirttiğiniz gibi düşünüyorsanız görevlilerinize açıkça 

anlaşmayı bozmamalarını söyleyiniz, (o zaman) Chan Yu’nün mektupta 

yazdıklarına saygı duyup güveniriz. Elçiniz sizin (askerlerinize) bizzat komuta 

ederek savaştığınızı, başarıyla devletleri birleştirdiğinizi (kendinize kattığınızı), 

                                                
147 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1866,1867. Orijinal metin için bkz.s. 

188–189. 
148Da She Tian Xia (大赦天下) veya She Mian Tian Xia (赦免天下) olarak adı geçer. Büyük Af ya da 
Genel Af olarak adlandırılabilir. Antik Çin'de mahkûmlar sık sık affedilirdi. Bu durum genellikle tahta 
çıkması, saltanat yılının değişmesi, veliahtın, imparatoriçenin tahta çıkması gibi durumlarda yani 
genellikle tahta çıkıldığında af ilan edilirdi, sarayda kutlama olduğunda tüm suçlular serbest 
bırakılırdı, hapistekiler çıkarılır, cezaları iptal edilirdi.(http://baike.baidu.com/view/1069794.htm)  
Burada İmparator Wen Di, “biz Sağ Bilge Beyini affettik, siz de affedin” demek istemiştir.  
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zorluklarla baş ettiğinizi söyledi. (Ben de bu nedenle) kendi kullandığım (birer 

tane) işlemeli ipek kıyafet, uzun ceket, altın işlemeli kıyafet, altın bir saç tokası, 

altınla süslenmiş bir kuşak 10 pi （匹）149 renkli ipek, 20 altın süslemeli ipek 

kumaş, kırkar pi kırmızı kalın dokunmuş ve yeşil ipekli kumaşı elçilerim 

Danışmanım Yi ve Teşrifatçı Jian ile birlikte Chan Yu’ye gönderiyorum.”150  

 

 

Burada Han hükümdarı “elçiniz ordularınıza bizzat komuta ettiğinizi söyledi” 

diyerek bir anlamda Sağ Bilge Beyi’nin saldırılarının kendisinin bilgisi dışında 

olamayacağının farkında olduğunu belirtmektedir ve “güçlü olan sensin” mesajını 

vermektedir. 

 

 

 Çok geçmeden Mo Dun Chan Yu ölür, yerine (oğlu) Ji Yu （稽粥）, Lao 

Shang （老上）Chan Yu unvanıyla başa geçer. Lao Shang Ji Yu Chan Yu yeni başa 

geçtiğinde Wen Di bir prensesi (hanedanlık soyundan birini) Chan Yu’ye yan zhi 

olarak, Yan bölgesinden Zhong Hang Yue'yi （中行说）  de refakatçi olarak 

gönderir. (Zhong Hang) Yue gitmek istemez, Han (Hanedanlığı onu gitmesi için) 

zorlar. Yue der ki: “Beni zorla gönderirseniz Han (Hanedanlığı) için sorun çıkarak 

kişi olacağım.” Zhong Hang Yue (Hun topraklarına) varınca, Chan Yu’ye itaat ettiği 

için Chan Yu onu çok sevmiştir. 

 

                                                
149 Pi 匹: eni 50 cm, boyu 9 m olan ölçü birimi. 
150 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1867–1868. Orijinal metin için 

bkz.s. 190. 
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 Başlarda Chan Yu Han ipeklerini, yiyeceklerini sevmektedir. Zhong Hang 

Yue Chan Yu’ye der ki:  

 

“Hunların nüfusu Han'ın (hanedanlığının) bir ili kadar bile olamaz, ancak 

güçlü olmanızın sebebi, giyecek ve yiyeceklerinizin Hanlardan farklı olmasıdır, Han 

(hanedanlığına) güvenmeyin. Şimdi Chan Yu, Hun adetlerini değiştirip Han 

mallarına hayranlık duyuyorsunuz, Han, mallarının onda ikisini bile harcamadan tüm 

Hun halkını kendine bağlayabilir. Hanlardan elde ettiğiniz ipeklileri (halkınıza) 

giydirip at sırtında otların arasında dörtnala koşturursanız bu kıyafetlerin, 

pantolonların hepsi yırtılacaktır, böylece keçe, kürk kadar dayanıklı olmadıklarını 

halkınıza göstermiş olacaksınız; Hanlardan aldığınız yiyeceklerin hepsini atarak 

bunların peynir kadar lezzetli olmadığını gösterebilirsiniz.”  Ayrıca Yue Chan 

Yu’nün yanındakilere insan ve hayvan sayımı yapabilmeleri için kayıt tutmayı 

öğretmiştir.151  

 

 

Zhong Hang Yue’nin Hunların Han mallarına hayranlık duymaması 

gerektiğini bildiren bu sözleri iki ulus arasında yoğun bir kültürel etkileşimin 

varlığını göstermekte ve bu etkileşimde yerleşik bir kültür olan Çin kültürünün 

baskın olduğu konusunda ipuçları vermektedir. Hunlara sayım yapabilmek için kayıt 

tutmayı öğretmesi ile Zhong Hang Yue, Hun-Çin arasındaki kültür etkileşiminin 

önemli bir aktörü haline gelmektedir. 

 

                                                
151 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1868. Orijinal metin için bkz.s. 191. 
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Han (Hanedanlığı’nın) Chan Yu’ye gönderdiği 1 chi 1 cun boyutunda ahşap 

üzerine yazılmış mektup; “imparator saygıyla Hunların büyük Chan Yusünün hatrını 

sorar” gibi bir hitap cümlesiyle başlamakta, göndermiş olduğu hediyelerden 

bahsedip diğer selam sözleri yer almaktadır. Zhong Hang Yue Chan Yu’ye 

(mektubun) 1 chi 2 cun boyutunda olmasını, mühür ve zarfın uzun ve geniş olmasını, 

mağrur bir tavırla “Gök ve yer tarafından yaratılmış, güneş ve ay tarafından hâkim 

kılınmış Hunların büyük Chan Yu’sü saygıyla Han İmparatorun hatırını sorar” hitap 

cümlesiyle başlayıp gönderilen hediyeler ve bu gibi sözlerle devam etmesini 

önermiştir.152 

 

(Bir konuşmada) Han elçisi Hunların yaşlılara değer vermeme gibi bir 

geleneklerinin olduğunu söylemiştir. Zhong Hang Yue Han elçisine:  

 

“Han adetlerine göre sınır savunmasına, savaşa gidenlere anne-babası kendi 

sıcak tutacak kıyafetlerini, en güzel yiyecekleri vermezler mi?” diye sormuş, Han 

elçisi de “evet öyle” demiştir.  

(Zhong Hang) Yue: “Hunların işlerinin savaşmak olduğu açıktır. Yaşlı ve güçsüz 

kişiler savaşa katılamayacağından, onlar da kendilerini koruma altına almak için 

yağlı ve güzel yiyecekleri güçlü ve sağlıklılara verirler, böylece baba-oğul birbirini 

kollamış olur, (bu durumda) Hunların yaşlılara değer vermedikleri nasıl 

söylenebilir?”  

Han elçisi: “Hunlarda baba-oğul aynı çadırda yaşar, baba öldüğünde oğlu üvey 

anneyle, kardeşlerden biri öldüğünde diğerinin karısıyla (yaşayan kardeş ölen 

kardeşin karısıyla) evlenir. Başlık ve kuşak kullanmazlar, saray adetlerini, görgü 

kurallarını bilmezler.” demiştir.  

Zhong Hang Yue: “Hunlar, adetlerine göre besledikleri hayvanların etini yer, sütünü 

içer, derisini giyer; hayvanları otlatma ve su içirmek için dönem dönem yer 

değiştirirler. Bu yüzden acil durumlarda ata binme, ok atma talimi yaparlar, normal 

                                                
152 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1868–1869. Orijinal metin için 

bkz.s. 191. 
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zamanlarda ise hiçbir şey yapmayıp huzurlu, mutlu yaşarlar. Yasaları 153  basittir, 

kolay uygulanabilir, hükümdar ile çevresindekiler arasındaki ilişki de basit 

olduğundan uzun sürelidir. Ülkenin devlet işleri tek vücut gibidir. Baba, ağabey 

ölünce (oğlu, erkek kardeşi) onların eşleri ile evlenirler, çünkü nesillerinin yok 

olmasından korkarlar. Dolayısı ile Hunların (evlilik hayatları) karışık olsa da 

nesillerinin ayakta kalması için bu gereklidir. Bugün Çin'de baba ve ağabeyin 

eşleriyle evlenilmiyorsa, akrabalık ilişkileri giderek zayıflıyor, birbirlerini öldürmeye, 

soy isimlerini değiştirmeye kadar ileri gitmeleri de hep bundan kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca görgü kurallarının uygulanmasındaki eksiklikler yöneticiler ve alt 

seviyedekiler arasında suçlama ve kızgınlığa sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra 

saray adetleri sebebiyle ev, bina yapımı insanların gücünü tüketmektedir. Han halkı 

giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücüyle tarım yapar, 

ipekböcekçiliği ile uğraşırlar, kendilerini korumak için surlar inşaa ederler, bu 

yüzden halk acil durumda savaşamaz, normal zamanda ise yorgun düşerler. Ey 

toprak evlerde oturanlar! Çok konuşmaya gerek yok, güzel elbiselerinizi de 

göstermenize gerek yok. Başlığınız da neye yarar ki?” Bundan sonra Han elçisi 

bunun üzerine konuşmak istediğinde Zhong Hang Yue: “Han elçisi! Daha fazla 

konuşmaya gerek yok. Hanlar sadece Hunlara gönderdiği ipekli kumaşların, pirincin, 

mayanın miktar ve kalitesinin iyi olması gerektiğini unutmasın, başka söze gerek var 

mı? Ayrıca gönderilenler iyiyse sorun yok, fakat kötüyse sonbaharı bekleyin, 

atlılarımızla ürünlerinizi çiğneyeceğiz.” demiştir. 

(Zhong Hang Yue) gece gündüz Chan Yu’ye Han Hun sınırlarındaki stratejik 

noktaları öğretmiştir.154 

 

 

 Zhong Hang Yue Hunlarla yapılan dördüncü He Qin anlaşmasında refakatçı 

olarak giderken İmparatora Han ulusu için zorluk çıkaran kişi olacağını, iki ulus 

arasındaki ilişkileri bozacağını açıkça söylemiştir ve bunu uygulama çabalarını 

metinlerden öğrenmekteyiz. Buradan hareketle Zhong Hang Yue’nin kendi ülkesi ile 

olan bağlarını tamamen kopararak Hun topraklarına ayak bastığını söylemek yanlış 
                                                
153 Buradaki yasa sözcüğünü töre olarak çevirmek daha doğru olacaktır. Yazılı olmayan kurallar, sözlü 

hukuk anlamlarına gelen töre sosyal yaşamı düzenleyen en önemli faktördür.  
154 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1869–1870. Orijinal metin için 

bkz.s. 192–193. 
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olmayacaktır. Dolayısıyla bundan sonra tüm hayatını geçireceği Hun ülkesinde hiç 

tanımadığı bir yaşam tarzına uyum sağlamak ve Hunlara kendisini kabul ettirmek 

zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Zhong Hang Yue’nin artık geri dönüşü yoktur. 

Chan Yu’ye tüm bildiklerini öğretirken amacı kendisini göstermek ve onun 

övgüsünü kazanmaktır. Böylelikle Hunlarda belki daha rahat bir yaşam sürebilecektir. 

Çin’de edindiği deneyim ve bilgileri Hunlara öğretirken diğer taraftan Han elçisine 

Hunların adetlerini savunup, bu adetlerin neden bu şekilde sürdüğünü anlatmaya 

çalışmıştır.  

 

 

 Bundan sonra Xiao Wen'in 14. yılında (M.Ö.166) Chan Yu yine 140 bin atlı 

ile saldırılarda bulunmuş, Bei Di garnizon komutanı Sun Ang'ı öldürmüş, çok sayıda 

insan, hayvan ve eşyayı ele geçirmiş, Hui Zhong sarayını ateşe vermiştir. Bunun 

üzerine Wen Di bu saldırılara karşı savunma önlemleri almış ve büyük bir orduyu 

savaşa göndermiştir. Chan Yu Han sınırı içinde en az bir ay kalmıştır. Han (ordusu) 

sınırdan dışarı çıkıp onları takip etmiş, fakat Hunlar hemen geri döndükleri için 

kimseyi öldürememiştir. Hunlar gitgide kibirlenmiş ve her yıl sınırdan girerek insan 

ve hayvanları öldürüp yağmalar yapmışlardır. Yun Zhong ve Liao Dong şehirleri en 

çok kayıp veren şehirlerdir, her bir ilden on bin kişi öldürülmüştür. Han Hanedanlığı 

bu durumdan büyük sıkıntı duymuş ve elçiyle Hunlara bir mektup göndermiştir. 

Chan Yu de bir elçiyle teşekkür etmiş ve yine He Qin konusunu açmıştır.155  

 

 

                                                
155  Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1870. 
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4.1.4.2. İkinci Anlaşma (M.Ö.162) 

 

 

 M.Ö. 162'de Han Hanedanlığı bir elçiyle Hunlara mektup göndermiş ve şöyle 

demiştir:  

 

"İmparator saygıyla Hunların Büyük Chan Yu’sünün hatrını sorar. 

Elçileriniz Dang Hu Ju Qu (unvanlı) Diao Qu Nan ve saray görevliniz Han Liao 

ile gönderdiğiniz iki at ulaştı, saygıyla kabul ediyorum. Önceki imparatorların 

uygulamalarına göre, Çin Seddi'nin kuzeyindeki yay çeken halklar Chan Yu’nün 

emrindedir, Çin Seddi'nin iç tarafında başlık ve kuşak takan herkes benim 

idaremdedir. Halk tarım, dokumacılık, avcılık yaparak giyecek ve yiyeceklerini 

temin eder, baba-oğul birbirinden ayrı kalmaz, hükümdar ve ona bağlı olanlar 

karşılıklı huzur içindedir, zulüm ve zorbalık gibi kötü şeyler yapmazlar. Şimdi 

duyduğuma göre kötü niyetli insanlar doğruluğa dürüstlüğe sırtlarını dönerek 

kendi çıkarlarını gözetmiş ve anlaşmayı bozmuşlardır, ancak bu olaylar geçmişte 

kalmıştır. Mektubunuzda "iki ülke arasında yapılmış olan He Qin anlaşmasından 

iki hükümdar da mutluluk duymaktadır, askerlerimizi dinlendirip atlarımızı besiye 

çekelim, nesilden nesile mutluluk artsın, yeniden huzurlu bir dönem başlasın" 

diyorsunuz. Ben (de) bu (sözlerinizi) övgüyle karşılıyorum. Kutsal (hükümdarlar) 

her gün kendilerini yenileyip yani başlangıçlar yaparak, yaşlıların rahata ermesini, 

çocukların, genç yaştakilerin büyümesini, herkesin (kendi) hayatını korumasını ve 

Göğün verdiği ömrü sonuna kadar yaşamasını sağlarlar. Ben ve Chan Yu bu 

ilkelere saygı gösterip uyarsak ve Göğün istekleri doğrultusunda (hareket edip) 

halkı rahata erdirirsek bu nesilden nesile geçer ve sonsuza kadar sürer. Böylece 

yeryüzünde (bunu) övgüyle karşılamayan kimse olmayacaktır. Han ve Hun komşu 
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ve rakip devletlerdir. Hunların oturduğu kuzey bölgelerde soğuk ve dondurucu kış 

erken gelir, bu yüzden memurlarımı görevlendirerek her yıl Chan Yu’ye belli 

miktarda (içki yapımı için) darı, altın işlemeli ipek, pamuklu kumaş ve diğer 

şeyleri gönderiyorum. Bugün yeryüzünde büyük huzur var, tüm halk mutlu, 

sadece ben ve Chan Yu halkın ana-babasıyız. Ben önceki olayları hatırladığımda 

(görüyorum ki) hepsi küçük meselelerdi, memurların hatalarından da 

kaynaklanıyordu, bunların hiçbiri biz iki kardeş arasındaki dostluk ilişkilerini 

bozmaya yetmedi. Duyduğuma göre Gök tek tarafı örtmez, Yer tek tarafı taşımaz. 

Ben ve Chan Yu ikimiz de eski meseleleri bir tarafa bırakıp göğün yolunu 

izlemeliyiz, geçmişteki kötü şeyleri ortadan kaldırıp uzun vadeli bir plan yapalım, 

iki ülke halkının bir ailenin çocuğu gibi olmasını sağlayalım. Bütün insanlardan 

aşağıdaki balık ve kaplumbağalara, yukarıdaki kuşlara, yürüyen, soluyan ve 

sürünen hayvanlara kadar (tüm canlılar) huzur içinde ve tehlikeden uzak olsun. 

Böylece bize katılanların arkası kesilmeyecektir, bu göğün yoludur. Eski olayları 

bir kenara bırakalım, ben (Hunlara) kaçanlar üzerinde durmayacağım, Chan Yu 

siz de Zhang Ni 156  ve diğerlerinden bahsetmeyiniz. Duyduğuma göre eski 

hükümdarlar anlaşmalarını açıkça yaparlar ve sözlerinden dönmezlerdi. Chan Yu 

(He Qin anlaşması konusunda) kararlı olursa, yeryüzünde huzur olacaktır. He 

Qin'den sonra Han (hanedanlığı) anlaşmayı ilk bozan (taraf) olmayacaktır. Chan 

Yu bunları (dikkatlice) düşününüz.”157 

 

Mektuptan, Chan Yu’nün daha önce bir mektup yazarak He Qin talebinde bulunduğu 

anlaşılmaktadır.  

                                                
156 Zhang Ni （章尼）: Han devletine sığınmış biridir. 
157 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1870–1871. Orijinal metin için bkz.s. 

194–195. 
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Chan Yu ile He Qin anlaşmasını yapılmıştır, bunun üzerine (Han Wen Di) bir 

fermanla şöyle buyurmuştur:  

 

“ Hunların Büyük Chan Yu’sü bana gönderdiği mektupta, (Han-Hun) 

arasında He Qin anlaşmasının yapılmasını kabul ettiğini, (bir devletten diğerine) 

sığınanların nüfusu artırmaya, toprakları genişletmeye yetmeyeceğini, Hunların 

sınırdan girmeyeceğini, Hanların da sınırdan çıkmayacağını, anlaşmayı bozanların 

öldürüleceğini, böylece uzun süreli barış sağlanacağını, daha sonra da felaketlerin 

yaşanmayacağını, iki tarafın da rahat bir yaşam süreceğini belirtmiştir. Ben de bunu 

kabul ettim, (şimdi) bu yeryüzüne duyrulsun, herkes bunu açıkça bilsin.”158 

 

 

 Beşinci He Qin anlaşması yapılması kararından sonra çıkarılan bu ferman 

Wen Di'nin biyografisinde daha farklı ve ayrıntılı bir şekilde kaydedilmiştir. Wen Di 

Ji'deki ferman şöyledir: 

 

"Ben bilge değilim, uzağı göremiyorum, bu yüzden dış devletlerin tacizlerini 

durduramıyorum. Sınırdaki halk huzurlu bir yaşam süremiyor, içerdeki halk gayretli 

çalışıyor (fakat) güvenli ve mutlu yaşayamıyor, ikisinin de (sınırdaki ve içerdeki 

halk) hatası benim gibi zayıf ve uzağı göremeyen birine bağlı olmalarıdır. Son birkaç 

yıldır Hunlar sınırlara saldırıp, çok sayıda görevliyi ve halkı öldürüyor, fakat sınır 

görevlileri ve korumalar benim içimden geçenleri bilemezler, bu da durumu 

(kaybolan erdemimi) daha da kötüleştiriyor. Felaketler ve savaşlar kesilmiyor, iç ve 

dış devletlerde nasıl barış olabilir? Şimdi ben halkın refahını düşünüyorum onlar için 

                                                
158 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1870–1871. Orijinal metin için 

bkz.s. 195. 
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endişeleniyorum, bu belirsizlik ve huzursuzluğu bir gün bile unutmuyorum. (Hunlara) 

giden elçiler arabalarının gölgeliklerinden birbirilerini görüyorlar, arabaların izleri de 

ard arda duruyor.159 Bunun üzerine Chan Yu’ye isteklerimi açıkça belirttim. Bugün 

Chan Yu eski yoluna (iki ulusun iyi niyetli ve samimi duruşuna) dönmüş, ülkenin 

huzurunu, halkın çıkarlarını düşünmüştür, o ve ben uyum içinde gayretle doğru 

yolda yürüyeceğiz, yeryüzündeki tüm halkı korumak için kardeşçe bir dostluk 

kuracağız. He Qin (politikası) hâlihazırda belirlenmiştir, bu yıldan itibaren 

başlamıştır."160 

 

 

 Bu ferman bir anlamda He Qin politikasının amacını halka duyurmaktadır. 

Halkın refaha kavuşması için sınır güvenliğini sağlama amacı ile uygulandığı açıkça 

belirtilmiştir. İmparatorun He Qin politikasının bu yıldan itibaren başladığını 

bildirmesi belki de artık devletin resmi bir politikası olmasını, Hunların savaş 

yoluyla değil ancak bu şekilde durdurulabileceğini düşünmesindendir. Görüldüğü 

üzere ilk anlaşmadan sonraki He Qin evliliklerini talep eden taraf Hunlar olmuştur ve 

Wen Di artık bu politikanın resmileştiğini bir fermanla halka duyurmuştur. 

  

 

4.1.4.3. Üçüncü Anlaşma (M.Ö.160) 

 

 

 (Wen Di’nin) Sonraki 4.yılında (M.Ö.160) Lao Shang Chan Yu ölmüş, oğlu 

Jun Chen（军臣） Chan Yu başa geçmiştir. Zhong Hang Yue (Jun Chen Chan 

                                                
159 Bu cümleden elçilerin çok sık gidip geldiği anlaşılmaktadır. 
160 Jia Lu, Xu, Han Shu Juan 4, Ben Ji 4, Wen Di Ji, s.51. Orijinal metin için bkz.s. 196. 
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Yu’nün yanında) görevine devam etmiştir. Han (Hanedanlığı) Hunlarla He Qin 

anlaşmasını tekrarlamıştır.161 

 

 

4.1.5 Jing Di 景帝 Dönemi He Qin Anlaşmaları 

 

4.1.5.1. Birinci Anlaşma (M.Ö.159–158) 

 

 Jun Chen Chan Yu’nün başa geçmesinden bir yıldan fazla bir süre sonra 

Hunlar yine He Qin anlaşmasını bozmuşlar, Shang Jun'e Yun Zhong'a otuzar bin atlı 

ile girmişlerdir, birçok kişi öldürülmüş ve yağma yapılmıştır. Bunun üzerine Han 

(imparatoru) üç generali görevlendirerek garnizonlar kurdurmuş ve sınırda oturan 

halkı Hun saldırılarından korumak için hazırlıklar yaptırmıştır. Yine üç generali 

(daha) Chang An’ın batısındaki Xi Liu'ya, Wei Nehri’nin kuzey kıyılarına Hun 

saldırılarını önlemek için yerleştirmiştir. Hunlar Dai bölgesindeki sınırdan içeri 

girdiklerinde Han askerleri dumanla Gan Quan ve Chang'an'a haber vermişlerdir. 

Birkaç ay sonra Han askerleri sınıra geldiğinde Hunlar uzaklaşmıştır. Han askerleri 

de bırakıp geri dönmüştür. Bir yıldan fazla bir süre sonra Wen Di vefat eder 

(M.Ö157), Jing Di başa geçer, ancak Zhao Wang Sui (Zhao Beyi Sui) gizlice (gece) 

Hunlara elçi gönderir. Wu ve Chu (beylikleri) ayaklandığı sırada Hunlar da Zhao 

beyliği ile birlikte sınırdan içeri girmeyi düşünmektedirler. Han (hanedanlığı) Zhao 

(beyliğini) yenilgiye uğratınca Hunlar da dururlar. Bundan sonra Jing Di elçi 

göndererek Hunlarla He Qin anlaşması yapar, sınırlarda pazarlar açılır, Chan Yu’ye 

                                                
161 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1871. Orijinal metin için bkz.s. 197. 
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hediyeler gönderilir, eski anlaşmalarda olduğu gibi prenses de gönderilir. Jing Di 

döneminde Hunlar küçük tacizler yapmış olsalar da büyük çapta bir rahatsızlık 

vermemişlerdir.162 

 

 

Yukarıdaki ifadeler He Qin politikasının Han ve Hun ulusları açısından 

taşıdığı anlamı açıkça ortaya koymaktadır. Hunlar sınırlara saldırmama karşılığında 

Han tarafından gelen hediyelere sahip olmak için, Han Hanedanlığı ise sınır 

güvenliğini sağlamak ve ilişkinin devamını korumak için bu anlaşmanın yapılmasını 

istemiştir.  

 

 

4.1.5.2. İkinci Anlaşma (M.Ö.156) 

 

 

Bu evlilik Jing Di163（景帝）biyografisinde tek cümle ile kaydedilmiştir: 

“Kıdemli memur Qing Zhai (青翟）Dai bölgesine gönderilmiş, Hunlarla He Qin 

(anlaşması) yapmıştır.164” Jing Di döneminde Jun Chen Chan Yu arasındaki bu He 

Qin anlaşması M.Ö.156 yılına denk gelmektedir. 

 

 

 

                                                
162  Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1871–1872. Orijinal metin için 

bkz.s. 197. 
163 M.Ö.157- M.Ö. 141 yılları arasında tahtta kalan Jing Di, Wen Di'nin oğludur. 
164 Jia Lu, Xu, Han Shu Juan 5, Ben Ji 5, Jing Di Ji, s.56. Orijinal metin için bkz.s. 198. 
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4.1.5.3. ÜçüncüAnlaşma (M.Ö.155) 

 

 

“Sonbaharda Hunlarla He Qin (anlaşması) yapılmıştır.165”  (M.Ö.155) 

 

 

4.1.5.4. Dördüncü Anlaşma (M.Ö.152) 

 

 

“Bir prenses Hun liderine gönderilmiştir.166” ( Jing Di 5. yılı. M.Ö.152) 

 

 

 Bu on evlilik Hunların hareketli olduğu dönemde yapılmış He Qin 

anlaşmalarının bir parçasıdır. İlk evliliklerde görülen mektuplaşma Wen Di’nin 

fermanından sonra görülmemektedir. Bu da He Qin politikasının resmileştiğini ve 

rutin hale geldiğini göstermektedir. 

 

 

 Bundan sonra Han Hanedanlığı izlediği politika ile güçlü duruma geçmiştir. 

Wu Di savaş yanlısı bir imparatordur. He Qin politikasını Hunlara uygulamak yerine, 

Hunlara karşı Wu Sun devletine uygulamış olduğu görülmektedir. 

 

 

                                                
165 Jia Lu, Xu, Han Shu Juan 5, Ben Ji 5, Jing Di Ji, s.57. Orijinal metin için bkz.s. 198. 
166 Jia Lu, Xu, a.g.e. , s.57 Orijinal metin için bkz.s. 198. 
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4.2. İkinci Dönemde Yapılan He Qin Anlaşmaları  

  

4.2.1. Han Wu Di （汉武帝）Döneminde Hunlarla Yapılan Tek He Qin 

Anlaşması (M.Ö.140)   

 

 

Han Wu Di başa geçtiğinde (M.Ö.140) He Qin anlaşması hükümlerini 

duyurmuş,  sınır pazarlarında (Hunlara) herşeyden çokça sağlanmıştır. Chan Yu ve 

halkı Hanlara yakınlık duymuştur, Çin Seddi'nin aşağılarına (önlerine) gelip 

gitmişlerdir.167 

 

 

 Bu anlaşma Han Wu Di döneminde Hunlarla yapılmış ilk ve son He Qin 

anlaşmasıdır. Bu ilk He Qin anlaşmasından hemen sonra Wu Di bir saldırı planı 

yapmıştır. Wu Di'nin burada anlaşmayı yaparken dahi barış amacı gütmediği 

görülmektedir. 

 

 

 Bu anlaşmadan sonra Han (Hanedanlığı) Ma Yi şehrinden olan Nie Weng 

Yi'yi Hunlarla ticaret yapmak için mallarla göndermiştir, Ma Yi şehrini tüm 

zenginliğiyle Hunlara teslim edecekmiş gibi yapıp Chan Yu’yü kandıracaktır. Chan 

Yu onun sözlerine inanıp Ma Yi'nin zenginliğini elde etmek için yüzbin atlı ile Wu 

Zhou’dan （五洲）içeri girmiştir. Han’ın üçyüzbin askeri Ma Yi yakınlarında pusu 

                                                
167 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1872. Orijinal metin için bkz.s. 198. 
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kurmuştur. Chan Yu Ma Yi'ye varmadan otlaklardaki başıboş hayvanları görünce 

garipseyerek karakola saldırmıştır. Bu sırada Yan Men sınır devriyesi devriye 

gezerken saldırıyı görüp karakolu korumaya çalışmıştır, ancak Chan Yu onu 

yakalamış ve öldürmek istemiştir. Bunun üzerine Hanların tuzağını bilen devriye 

Chan Yu'ye herşeyi anlatmıştır. Chan Yu de askerlerini alıp geri dönmüştür. Chan 

Yu göğün yardımıyla ele geçirdiği bu kişiye Gök Beyi unvanını vermiştir. Han 

askerleri ise Chan Yu’ye saldırma planı yaparken Chan Yu gelmeyince hiçbir şey 

elde edememişlerdir. Bu arada saldırı planını yapmış olan General Wang Hui 

başarısız olduğu için ölümle cezalandırılmıştır. Bundan sonra Hunlar He Qin 

anlaşmasını bozmuş ve saldırılarda bulunmuşlardır. Fakat Hunlar tamahkârdırlar, 

sınırdaki pazarlardan memnundurlar, Han mallarına düşkündürler, Hanlar da onlarla 

iyi geçinmek için pazarları kapatmamışlardır.168 

 

 

Ma Yi harekâtından sonra M.Ö.129'da Wu Di, dört generali görevlendirmiş, 

bu generallerin her birine on bin atlı vererek sınır pazarları civarında Hu'lara 

(Hunlara) saldırmak için göndermiştir. Bu generallerden Wei Qing, Hunlardan 700 

kişiyi öldürmüş ya da esir almış, Gong Sun Ho bir şey elde edememiş, Gong Sun Ao 

Hunlara yenilmiş ve 7000 askerini kaybetmiştir. Li Guang da yenilgiye uğramıştır. 

M.Ö.128 yılında Hunlar yine Han topraklarına girmişlerdir, daha sonra Yen Men'a 

girmişler ve çok sayıda kişiyi öldürmüş ve ele geçirmişlerdir. Bunun üzerine Han 

İmparatoru generaller arasından başarı sağlayan Wei Qing'i iki kez ard arda 

görevlendirmiş ve Wei Qing Hunlardan çok sayıda kişiyi öldürmüş, esir almış ve 

                                                
168 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan,1872. 
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koyun ele geçirmiştir. Böylece Han devleti nehrin güney topraklarını zaptetmiş ve 

Meng Tian tarafından yaptırılan duvarlar tamir edilerek sınır güçlendirilmiştir.169 

 

 

M.Ö.126 yılında Jun Chen Chan Yu ölünce, kardeşi Yi Zhi Xie kendisini 

Chan Yu ilan etmiş, Jun Chen'in veliahtı olan Yu Dan'a saldırmış, Yu Dan da 

kaçarak Han devletine sığınmıştır. Ancak kısa bir süre sonra ölmüştür. Yi Zhi Xie 

Chan Yu de başa geçtiğinde birkaç kez Sarı nehrin güneyindeki topraklara 

saldırılarda bulunmuştur. M.Ö.124 ve M.Ö.123 yıllarında yine Wei Qing 

komutasında 6 General Hunlara saldırmak için görevlendirilmiştir. Bu saldırılarda 

Han tarafı iki generalini ve 3000'den fazla askerini kaybetmiştir. Zhao Xin adındaki 

bir general de Hunlara teslim olmuştur. Aslında Hunlardan olan Zhao Xin, eskiden 

Han'a sığınmış ve Han hükümdarı tarafından general rütbesi verilmiş bir kişidir, bu 

kez de Hunlara teslim olmuştur. Chan Yu de onu bir bey konumuna getirip ablası ile 

evlendirmiştir ve birlikte Han devletine karşı plan yapmışlardır. Zhao Xin Chan 

Yu'ye Han ordusunu kuzeye doğru kendilerine çekip yormalarını, yoruldukları sırada 

yakalamalarını ve Çin Seddi'ne yaklaşmamalarını önermiştir. M.Ö.122'de Hunlar 

saldırıda bulunmuş, M.Ö.121'de Han İmparatoru Huo Qu Bing'i görevlendirmiştir.170  

 

 

Bu saldırılar sürekli olarak karşılıklı bir şekilde sürüp gitmiştir. Genellikle 

ölüm cezasına çarptırılan başarısız generaller ya Hun tarafına sığınmış ya da kefalet 

ödeyerek affedilmişler ve unvanlarını kaybedip sıradan kişiler olmuşlardır. İki tarafa 

                                                
169 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1873. 
170 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1873–1874. 
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da sığınanların sayısı az değildir. Metinde bu dönemlerde He Qin sözü geçmesine 

karşın bu politikanın uygulanmadığı görülmektedir. Hunlar He Qin anlaşmasını 

yinelemeyi istemiş, fakat eskiden olduğu gibi rahatça dile getirememişlerdir, dolaylı 

yollardan elçilere bunu söylemeye çalışmışlardır. Hunların zayıf düştüğü ve Hanların 

da atlarının telef olmasıyla sonuçlanan bir saldırıda Zhao Xin'in önerisiyle Chan Yu 

Han tarafına elçi gönderip güzel sözlerle He Qin isteğinde bulunmuştur. İmparator 

danışmanlarına bu konuyu sorduğunda bazıları Hun tarafının bu isteğini kabul 

etmeyi uygun görmüş, bazıları ise (Ren Chang adında bir danışman) Hunların Han 

Hanedanlığına bağlılıklarını bildirmeleri gerektiğini savunmuştur. Bunun üzerine 

imparator, Ren Chang'ı Hunlara bunu bildirmek üzere elçi olarak göndermiştir. Chan 

Yu elçinin sözlerini duyunca onu alıkoymuştur. Bu olaydan sonra General Huo Qu 

Bing ölmüş ve Han ordusu uzun bir süre Hunlara saldırmamış, Hunlar da sınırdan 

içeri girmemiştir. 

 

 

M.Ö.114 yılında Wu Wei Chan Yu başa geçmiştir. Birkaç yıl sonra yine Han 

devletinden Guo Ji Hunlara giderek Han ordusunun iki Yue devletini ortadan kaldırdığından 

bahsetmiş ve:  

 

“Nan Yue hükümdarının başı Han Hanedanlığı sarayının kuzey kapısında 

sallanmaktadır, diyelim ki siz öne ilerleyerek Han askerleriyle savaşmak 

istiyorsunuz, Göğün Oğlu bizzat askerleriyle sınırda beklemektedir. Savaşabilecek 

durumdaysanız Han ile savaşabilirsiniz, imparator ordusunun başında sınırda 

beklemektedir, ilerleyemeyecekseniz (savaşamayacak durumda iseniz) yüzünüzü 

güneye çevirip Han devletine tabi olunuz, neden boşuna uzaklara gidiyor, çölün 

kuzeyine saklanıp, suyun, otun olmadığı soğuk yerlerde zorluk çekiyorsunuz?” 

demiştir. Bunun üzerine Chan Yu çok sinirlenmiş, baş teşrifatçının kafasını uçurtmuş 
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ve yine elçi Guo Ji'yi göndermemiş ve Bei Hai'a yollayarak cezalandırmıştır. Fakat 

bunun sonucunda Chan Yu Han sınırlarına saldırmamış, ordusunu güçlendirmeye 

çalışmış ve He Qin anlaşması yapmak istediğini belirtmiştir.171 

 

 

Han İmparatoru Wang Wu ve diğerlerini (elçi göndermeden önce) Hunları 

gözlemek için görevlendirmiştir. Hunların törelerine göre Han elçileri (hanedanlığı 

temsil eden) asalarını bırakmadan ve yüzlerine dövme yaptırmadan çadıra giremezler. 

Wang Wu Hunların bu adetlerini bilmektedir, asasını bırakır, yüzünü siyaha 

boyayarak çadıra girer. Chan Yu bundan hoşlanır söz vererek (gibi yaparak) Wang 

Wu'ya: “ (sizin bu davranışınızdan dolayı) Veliahdımı Han (Hanedanlığı’na) rehin 

olarak göndermek, He Qin anlaşması yapmak isterim.” demiştir. Bundan sonra Han 

hükümdarı Yang Xin'i elçi olarak Hunlara göndermiştir.  Bu sırada doğuda Hui Mo 

ve Chao Xian'e saldırmış ve Han Hanedanlığı’nın bir ili yapmıştır; batıda Jiu Quan 

ilini kurarak Hunlarla Qianglar arasındaki yolu kesmiştir. Yine batı bölgesindeki Yue 

Zhi ve Wu Sun uluslarıyla ilişki kurmuş ve Wu Sun liderine bir prenses göndermiştir, 

bu da batıda (Hunlarla) iyi ilişkiler içinde olan, destekleyen ülkelerden (Hunları) 

ayırmak içindir.172  

 

 

Hunlara elçi olarak giden Yang Xin, Chan Yu'ye: “Eğer He Qin anlaşması 

yapmak istiyorsanız, veliahdınızı Han (Hanedanlığı’na) rehin olarak gönderiniz.” 

demiştir. Chan Yu: “Eski anlaşmamız böyle değildir, eski anlaşmaya göre Han 

(Hanedanlığı) hep bir prenses gönderir, giyecek, yiyecek gibi şeyler verir ve He Qin 

                                                
171 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1876. Orijinal metin için bkz.s. 199. 
172 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1877. 
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anlaşması yapılır, Hunlar da bir daha sınırlara saldırmaz. Şimdi siz geçmişe ters bir 

şekilde davranıyorsunuz, şimdi benim rehin verecek oğlum yok, geride bir şey 

kalmadı.” demiştir. Yang Xin'den sonra Han Hanedanlığı Wang Wu'yu Hunlara elçi 

olarak göndermiştir. Chan Yu daha fazla hediye almak amacıyla Wang Wu'ya: 

“Han'a gelip Göğün Oğlu ile yüz yüze görüşerek kardeşlik anlaşması yapmak 

istiyorum.” demiştir. Fakat Hunlardan giden elçi talihsizlik sonucu ölmüştür. Bunun 

üzerine Han hükümdarı cenaze ile beraber yüklü miktarda parayla Hunlara elçi 

göndermiştir. Chan Yu elçisinin öldürüldüğünü düşünerek gelen elçiyi alıkoymuştur. 

Daha önceki sözlerin hepsini Chan Yu sadece Wang Wu'yu aldatmak için söylemiştir, 

Han devletine girmeye ve veliahtını rehin olarak göndermeye niyetli değildir. Bunun 

üzerine Hunlar yine Han sınırlarına saldırmışlardır.173 

 

 

4.2.2. Wu Di Dönemi Wu Sunlarla Yapılan He Qin Anlaşması (M.Ö.110–

105) 

 

Han Hanedanlığı tarafından Wu Sunlara gönderilen prenses Liu Xi Jun （刘

细君）'dür. Wu Sunlarla olan bu He Qin anlaşması M.Ö.105 yılında yapılmıştır. Xi 

Jun, Jiang Du Beyi Liu Jian'in kızıdır. Bu nedenle tarihte Jiang Du Prensesi ve Wu 

Sunlara gelin gittiği için Wu Sun prensesi olarak farklı şekillerde anılmaktadır. Wu 

Di Yuan Feng 6.yılında (M.Ö.105) Wu Sunlara imparatorluk ailesinden prenses 

unvanıyla giderken, An Hui'deki Ling Bi'den geçerken yolda atları, arabaları 

durdurmuş, bir taşın üzerine elini koymuş ve gitmek istemeyen haliyle etrafına 

                                                
173 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1877–1878. 
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bakınmış, orada el izi çıkmış ve daha sonra bu el izi sanaatkarlar tarafından düzgün 

ve kalıcı bir hale getirilmiş ve Ling Bi Shou Yin （灵璧手印）adı verilmiştir. Xi 

Jun ilk olarak Kun Mo174 ile evlenmiştir.175   

 

 

Wu Di'ye kadar olan Han Gao Zu, Hui Di, Lü Hou, Wen Di ve Jing Di 

dönemlerinde Han Hanedanlığı He Qin politikasını Hunlarla uygulamıştır. Ancak bu 

anlaşmalar sürekli bozulmuş ve uzun süreli barış sağlanamamıştır. Wu Di176 başa 

geçtiğinde ise He Qin politikası uygulamak yerine Hunlarla savaşmayı tercih etmiştir. 

Bu dönemde Hunlarla çok sayıda savaş yapılmış, iki taraftan da esirler alınmış ve 

çok sayıda insan öldürülmüştür. Hunlarla ilişkiler bu şekilde sürerken Wu Di bir 

yandan da Çin’in Xi Yu （西域）denilen “Batı Bölgesi” hakkında bilgi edinmek ve 

Hunlara karşı ittifak kurmak amacıyla M.Ö.138 yılında Zhang Qian’i ( 张骞 -

M.Ö.114-M.Ö.195) görevlendirmiştir.177 

 

 

Han Hanedanlığı’na sığınan Hunların söylediğine göre “Hunlar Yue Zhi 

hükümdarını yenmiş ve kafatasını yemek ve içki kabı olarak kullanmışlardır, Yue 

Zhilar kaçmıştır ve Hunlardan nefret etmişlerdir, ancak Hunlara karşı birlikte 

saldırmak için Yue Zhilara yardım edecek kimse yoktur.” Han Hanedanlığı tam da 
                                                
174 Kun Mo ve Kun Mi Wu Sun hükümdarının unvanıdır. 
175 Dan, Li, Wan Li He Qin Di Yi Ren- Jian Lun Liu Xi Jun de Li Shi Gong Ji  万里和亲第一人-简论

刘细君的历史功绩 (Uzaklara Giden İlk Kişi- Liu Xi Jun’ün Tarihi Başarısı Üzerine)，Yang Zhou 
Wen Xue, 2004, s.36. 

176 武帝 ya da 刘彻: M.Ö.157-M.Ö.87 yılları arasında yaşamıştır. Wu 武 sözcüğü askeri, ordu, silah, 
sıfat olarak da cesur, yiğit anlamlarına gelmektedir. Wu Di'nin savaş yanlısı bir imparator olduğu 
adından da anlaşılmaktadır. 

177 Zhang Qian'in batı bölgelerine gidişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler Shi Ji 123, Han Shu 61,94,96 
bölümlerinde bulunmaktadır. 
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bu sırada Hunlara saldırmayı planlamaktadır, bu sözleri duyunca Yue Zhilara elçi 

göndermeyi düşünür, fakat yol Hunların bulunduğu bölgeden geçmektedir, bu 

nedenle bu görevi üstlenmek isteyen cesur kişileri çağırmış, sonunda bu görevi 

Zhang Qian üstlenmiştir. Zhang Qian, Gan Fu adında Hun asıllı bir köleyi de yanına 

alarak yola çıkmıştır. Hun topraklarından geçerken Hunlar tarafından yakalanmış ve 

Chan Yu’nün huzuruna çıkarılmışlardır. Chan Yu: “Yue Zhilar bizim kuzeyimizdedir, 

Han Hanedanlığı neden Yue Zhilara elçi gönderiyor? Ben Nan Yue’ye elçi 

göndermek istesem Han buna izin verir mi?” diyerek Zhang Qian’i on yıldan fazla 

alıkoymuş ve evlendirmiştir, bu evlilikten çocuğu olmuştur.178 

 

 

Yue Zhilara gitmek üzere yola çıkan Zhang Qian bir fırsatını bulup 

Hunlardan kaçmış ve Da Yuan’e 大宛 (Fergana) varmıştır. Da Yuan hükümdarı daha 

önce Han Hanedanlığı’nın zenginliğini duymuş, ilişki kurmak istemiş ve 

başaramamıştır. Zhang Qian’in geldiğini görünce nereye gitmek istediğini 

sormuşlardır. Zhang Qian: “Han Hanedanlığı elçisi olarak Yue Zhilara gidiyordum, 

yolda Hunlar tarafından yolum kesildi. Şimdi kaçıp geldim, sizin oraya gitmem için 

birilerini görevlendirebileceğinizi umuyorum. Eğer gerçekten Yue Zhilara 

ulaşabilirsem, Han Hanedanlığı’na döndüğümde hanedanlığın size göndereceği 

hediyeler anlatmakla bitmez.” demiştir. Bu sözlere inanan Da Yuan hükümdarının 

yardımıyla Zhang Qian Kang Ju’ye （康居 ）kadar gitmiş, buradan da Yue Zhilara 

ulaşmıştır. Yue Zhilar Han Hanedanlığı’ndan çok uzaktadır, halk huzurlu bir şekilde 

yaşamaktadır ve Hunlardan öç almayı düşünmemişlerdir, kısacası Zhang Qian Yue 

                                                
178 Xu Jia, Lu, Han Shu Juan 61, Lie Zhuan 31, Zhang Qian Li Kuang Li Lie Zhuan, s. 1273. 
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Zhiları Hunlara karşı ittifak kurmaya ikna edememiştir. Dönüş yolunda yine Hunlar 

tarafından yakalanmış ve bir yıldan fazla orada kalmıştır. Jun Chen Chan Yu’nün 

ölümü üzerine Hunlarda karışıklık ortaya çıkmış ve Zhang Qian de sonunda 

(toplamda on üç yıl kadar sonra) Han Hanedanlığı’na geri dönebilmiştir.179  

 

 

Zhang Qian döndükten sonra Han Wu Di’ye Batı Bölgesi’ndeki uluslar ile 

ilgili bilgiler içeren bir rapor sunmuştur. Bu rapor Han Shu 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu 

Zhuan’da kayıtlıdır.180 

 

 

 Zhang Qian’in hakkında bilgi verdiği devletlerden biri de Wu Sun （乌孙）

devletidir. Bu bilgilere göre Wu Sun nüfusu 630.000’dir, 188.800 askeri vardır. Hava 

yağmurlu ve soğuktur. Gelenekleri Hunlar ile aynıdır. At sayısı çoktur. Güçlü bir 

devlettir. Önceden Hunlara bağlı olan Wu Sunlar, daha sonra güçlenince Hunların 

toplantılarına gitmeyi reddettmişlerdir. Doğuda Hunlar, kuzeybatıda Kang Ju, batıda 

Da Yuan, güneyde sur ve kaleleri olan devletlerle komşudurlar. Burası aslında 

Sai’ların （ 塞 ） arazisidir. Da Yue Zhilar Sai hükümdarını yenip güneye 

sürmüşlerdir. Da Yue Zhilar da bu Sai topraklarına yerleşmiştir. Daha sonra Wu Sun 

hükümdarı (Kun Mo) da Yue Zhiları yenince onlar da batıya gitmişlerdir. Wu Sunlar 

                                                
179 Xu Jia, Lu Han Shu Juan 61, Lie Zhuan 31, Zhang Qian Li Kuang Li Lie Zhuan, s. 1273-1274 
180Han Shu 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan’da Ruo Qiang, Shan Shan, Ju Mo, Xiao Yuan, Jing Jue, 

Rong lu, Wu Mi, Qu Le, Yu Tian, Pi Shan, Wu Zha, Xi Ye, Pu Li, Yi Nai, Wu Lei, Nan Dou, Ji 
Bin, Wu Yi Shan Li, An Xi, Da Yue Zhi, Kang Ju, Da Yuan, Tao Huai, Juan Du, Sha Ju, Shu Le, 
Wu Sun, Gu Mo, Wen Su, Qiu Ze, Wu Lei, Qu Li, Wei Xu, Yan Zhi, Wu Tan Zi Li, Bei Lu, Pei Lu 
Hou, Yu Li Shi, Dan Huan, Pu Lei, Pu Lei Hou, Xi Ju Mi, Dong Ju Mi, Jie, Gu Hu, Shan, Ju Shi 
Qian Guo, Ju Shi Hou, Ju Shi Du Wei ve Ju Shi Hou Cheng Zhang olmak üzere toplam 51 devlet 
hakkında bilgi verilmiştir.  
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da Da Yue Zhi topraklarına yerleşmişlerdir. Bu yüzden Wu Sun halkı içinde Sai ve 

Yue Zhi’dan olanlar da bulunmaktadır.181 

 

 Wu Di tarafından Batı Bölgesi’ne iki kez gönderilen Zhang Qian yaptığı 

ziyaret ve araştırmalar sonucunda Wu Di'ye sunduğu raporda şunları belirtmiştir: 

 

"Wu Sunlar önceden Da Yue Zhilarla birlikte Dun Huang ile Çin sınırları 

arasında kalan alanda görülüyorlardı, bugün Wu Sunlar güçlü olmalarına rağmen, 

onlara yüklü miktarda hediyeler verirsek, doğudaki eski topraklarına geri gelmelerini 

sağlarsak, (Wu Sunlara) eş olarak prenses gönderip, (Wu Sun devletini) kardeş 

ülke ilan ederek (bu şekilde) Hunları kontrol edebiliriz”, bu konuşmalar Zhang 

Qian'in biyografisinde kayıtlıdır. Wu Di Zhang Qian'i Wu Sunlara altın paralarla 

göndermiştir.182183  

Bu sırada Zhang Qian verilen hediyeleri çoktan Wu Sunlara yollamıştır ve 

onlara verilen imtiyazları şöyle belirtir: Wu Sunlar doğudaki eski topraklarına 

yerleşebilir, Han Hanedanlığı kendilerine eş olarak prenses yollar, Han Hanedanlığı 

ile kardeşlik ilişkisi kurulur, (böylelikle) Hunlardan da uzak olursunuz, (Hunların) 

sizi yıkmaları mümkün olmaz. Wusunlar Han Hanedanlığı’ndan uzaktaydılar ve 

hanedanlığın sınırlarının genişliği hakkında bilgileri yoktu, diğer yandan Hunlara 

yakın yaşıyorlardı. Wu Sunların tüm başvezirleri ayrılmak (doğuya yerleşmek) 

istemediler. Kun Mo yaşlandığında ülke bölündü ve ülkeyi kontrol edemez oldu. 

Nitekim Kun Mo elçisini Zhang Qian’e yolladı, minnettarlığını dile getirmek için 

(elçinin beraberinde) (Han sarayına) onlarca at hediye etti. Wu Sunların elçisi 

                                                
181 Jia Lu, Xu, Han Shu 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan, s. 1952. 
182 Jia Lu, Xu, Han Shu 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan, s. 1952–1953. 
183 Wu Di’nin Zhang Qian’i batı bölgesindeki Yue Zhilara göndermesi M.Ö.138 yılında 

gerçekleşmiştir. İkinci kez Wu Sunlara gitmesi de M.Ö.119 yılındadır.  
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Çinlileri gördüğünde ne kadar kalabalık ve zengin olduklarına şahit oldu. (Elçi) 

ülkesine döndükten sonra hanedanlığa saygı duymanın faydalı olacağını fark 

ettiler.184 

 

Hunlar Wu Sunların Çin ile ilişki kurduğunu öğrenince büyük bir öfke ile 

Wu Sunlara saldırmaya karar verirler. Bu sırada Han elçisi tekrar Wu Sun’a yollanır. 

Güney yolundan yola çıkarak önce Da Yuan, sonra Yue Zhi’ya varır. Karşılıklı 

ilişkiler kesilmemiştir. Wu Sunlar korkuya kapılırlar, elçileriyle at hediye etmeyi, 

Han prensesi almayı ve Çinlilerin kardeş ülkesi olmayı kabul ederler. Bunun üzerine 

Hükümdar vezirlerine danışarak şöyle buyurur:  Öncelikle mutlaka anlaşma şartları 

yerine getirilmeli, akabinde prensesi yollarız. (Bunun üzerine) Wu Sunlar anlaşma 

akdini sonuçlandırmak adına bin tane at yollarlar. Han Yuan Feng saltanat yılında 

Jiang Du Beyi Jian’in kızı Xi Jun hediyeler ve yüzlerce kişi ile birlikte prenses 

sıfatıyla eş olarak yollanır. Kun Mo Xi Jun’ü sağ eşi olarak alır.185 Akabinde Hunlar 

da Kun Mo’ya eş olarak kız yollarlar. Kun Mo bu kadını da sol eşi olarak alır. 186 

 

Burada Hunların da amacı Wu Sunların Çinlilerle olan ittifakını 

bozmak ve kendileri ittifak kurmaktır. Hunların Çin’e karşı, Çin’in de 

Hunlara karşı diğer uluslarla ittifak kurma çabası içinde olduğu görülmektedir.  

Ayrıca Hunlarda önceden böyle bir politika uygulanmamış iken, Çin’den 

görerek bunu zekice uyguladıkları göze çarpmaktadır. 

                                                
184 Jia Lu, Xu, Han Shu 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan, s.1952–1953. Orijinal metin için bkz.s. 

200. 
185 Jia Lu, Xu, Han Shu 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan, s.1953. Orijinal metin için bkz.s. 201. 
186 Bazı çalışmalarda sol tarafın sağ taraftan üstün veya değerli olduğu anlatılmasına karşın (bkz. Ayşe 

Onat, Çin Kaynaklarında Türkler Han Hanedanı Tarihinde Batı Bölgeleri, TTK, 2012, s. 48.) Biz 
burada asıl metne bağlı kalarak çeviri yaptık ve görünen anlam içerisinde bir üstünlük olduğu 
kanaatine varamadık. Asıl metinden çevrildiği üzere her iki tarafa da eşit derecede bir saygı ve 
bağlılık olduğu düşünülmektedir.  
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Yukarıda ifade edilen ve asıl metinden çevrilen bilgiler ışığında Prenses Xi 

Jun’ün Wu Sun liderine eş olarak verilmesi, Çin tarihinde Hunlar dışında Batı 

Bölgesi’nden bir ulusla yapılmış ilk siyasi evlilik olarak önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu girişimin ilerleyen dönemlerde Batı bölgesi ile gelişecek ilişkilerin alt yapısının 

kuruluşunda politik ve stratejik önemi göz ardı edilemez.  

 

 

Birkaç yıl sonra Kun Mo kendisinin yaşlandığını düşünerek, Wu Sun 

adetlerine de dayanarak Xi Jun'ün kendisinden sonra büyük torunu olan Cen Zou (岑

陬）ile evlenmesini istemiştir. Bu Han adetlerine kesinlikle ters bir durumdur ve bu 

nedenle Xi Jun çok üzgündür, Wu Di'ye mektup yazıp yardım istemiştir. Wu Di 

cevabında Xi Jun'ün artık Wu Sunların adetlerine uyması gerektiğini, Wu Sunlarla 

birlik olup Hunları yok etmek istediğini belirtmiştir. Bundan sonra Kun Mo ölmüş ve 

Xi Jun, Kun Mo'nun torununun karısı olmuştur, bu evlilikten Shao Fu（少夫） 

adında bir kızı olmuştur. Xi Jun M.Ö.87 yılında ölmüştür.187 

 

 

4.2.3. Wu Di Dönemi Wu Sunlarla Yapılan İkinci He Qin Anlaşması 

(M.Ö.101) 

 

Prenses Xi Jun öldükten sonra Han hükümdarı Chu Beyi Liu Wu'nun（刘

戊）torunu olan Liu Jie You'yu （刘解忧）Wu Sunlara yine Cen Zou ile evlenmesi 

                                                
187 Dan, Li, Wan Li He Qin Di Yi Ren- Jian Lun Liu Xi Jun de Li Shi Gong Ji, 2004, s. 36. 

Orijinal metin için bkz.s. 202. 
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için göndermiştir. Cen Zou’nun Hun eşinden doğan oğlu Ni Mi küçüktür. Cen Zou 

ölmek üzere iken devleti (tahtı) amcası Da Lu’nun oğlu Weng Gui Mi’ye bırakır ve 

der ki: “Ni Mi büyüdükten sonra devleti ona geri verin.” Weng Gui Mi de Jie You ile 

evlenir, üç oğlu iki kızı olur. Yuan Gui Mi en büyük oğludur. İkinci oğlu olan Wan 

Nian, Sha Ju hükümdarı olur. Üçüncü oğul Da Le Sol Büyük General görevine 

getirilir. Kızı Di Shi Qiu Zi hükümdarı Jiang Bin’le evlendirilir. Küçük kızı Su 

Guang (Wu Sun devletinde) Ruo Hu Xi Beyi’ne eş olarak verilir.188 

 

 

Yine M.Ö.110–105 yılları arasında Hunların da Wu Sunlara  (Kun Mo’ya) eş 

olarak bir kız gönderdikleri ve Kun Mo’nun onu sol eşi yaptığı189 kaydedilmiştir. Wu 

Sunlarda da Hunlarda olduğu gibi sol taraf daha önemlidir ve Hunlardan gelen kıza 

daha fazla önem verildiği anlaşılmaktadır. 

 

 

Wu Wei Chan Yu başa geçişinin onuncu yılında ölünce yerine oğlu Zhan Shi 

Lu geçmiş, yaşı küçük olduğu için Çocuk Chan Yu (儿单于) adı verilmiştir. Çocuk 

Chan Yu başa geçtikten sonra Han Hanedanlığı ayrılık yaratmak için biri Chan 

Yu’ye diğeri Sol Bilge Beyi’ne olmak üzere iki elçi göndermiştir. Fakat bu elçilerin 

ikisi de Chan Yu’nün huzuruna getirilmişlerdir, Chan Yu (Han’ın bu tutumuna) çok 

sinirlenerek iki elçiyi de alıkoymuştur. Aynı yıl İmparator Er Shi Generali贰师将军 

Li Guang Li’yi李广利 Da Yuan’e saldırıya göndermiştir. O yıl kış ayında Hunların 

bölgesinde şiddetli kar yağışı olmuş, hayvanların çoğu açlıktan ve soğuktan ölmüştür, 
                                                
188 Jia Lu, Xu, Han Shu 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan, s. 1954. Orijinal metin için bkz.s. 202. 
189 Jia Lu, Xu, Han Shu 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan, s. 1954. 
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ayrıca Chan Yu gençtir ve savaşmayı ve öldürmeyi iyi bilmektedir (sevmektedir), 

ülkede huzur yoktur. Sol Büyük Generali Chan Yu’yü öldürmeyi düşünmektedir ve 

Han Hanedanlığına gizlice birini gönderir, (bu kişi) şöyle der: “ Ben Chan Yu’yü 

öldürüp Han (Hanedanlığın’a) teslim olmak istiyorum. Fakat Han (Hanedanlığı) çok 

uzaktadır. Eğer Han askerlerini yollayıp bana yaklaşırsa bu iş için harekete geçerim.” 

Han (Hanedanlığı) bu sözleri daha önce duyduğu için Shou Xiang Cheng 受降城190 

inşa ettirmiştir, fakat yine de Hunlara uzak olduğunu düşünmüştür. Ertesi yıl 

(M.Ö.103) ilkbaharda Han (imparatoru) Zhuo Ye Hou191 unvanlı (Zhao) Po Nu’yu 

yirmi bin askerle Shuo Fang’ın kuzeyinden çıkıp Jun Ji Dağı’na gidip geri gelmesini 

kararlaştırır. Po Nu denileni yapar, Sol Büyük Komutan fark edilir ve Chan Yu onu 

öldürür. Hunlar Po Nu’ya saldırmak için harekete geçer. Po Nu bir yandan ordusunu 

geri çekmiş, bir yandan da Hunlardan çok sayıda kişiyi esir almıştır. Geri dönerken 

Hunlar tarafından kuşatılırlar. Po Nu gece tek başına su bulmak için dışarı çıktığında 

Hunlar onu canlı bir şekilde ele geçirip Han ordusuna aniden saldırırlar. Ordudaki 

memurlar generallerini kaybettiklerinden ve Han Hanedanlığı’nda 

öldürüleceklerinden korkarlar ve böylece Han ordusu Hunlara katılır. Chan Yu buna 

çok sevinmiştir, askerleri Shou Xiang Cheng’a saldırmak üzere göndermiştir fakat 

başarılı olunamamış, sınırlara saldırılarak geri dönülmüştür. Bir sonraki yıl (M.Ö.102) 

Chan Yu bizzat saldırmak istemiş, fakat ulaşamadan hastalanmış ve ölmüştür.192  

 

 

                                                
190 Han Hanedanlığı’na sığınanlar için farklı dönemlerde farklı bölgelerde kurulmuştur. Ayşe Onat 

cheng 城 sözcüğünü kale olarak Türkçeye çevirmiştir. (bkz. Ayşe Onat, Çin Kaynaklarında Türkler 
Han Hanedanı Tarihinde Batı Bölgeleri, TTK, 2012, s. 33) 

191 Bu kişiden Po Nu olarak bahsedilecektir. 
192 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1878–1879. 
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Çocuk Chan Yu ölünce Sağ Bilge Beyi Gou Li Hu başa geçmiştir.(M.Ö.102) 

Sonbaharda Hunlar Yun Zhong, Ding Xiang, Wu Yuan ve Shuo Fang’a girerek çok 

sayıda kişiyi esir almış, öldürmüşlerdir. Bu sırada Han tarafı da yardım etmek için 

saldırıya geçince Hunlar elde ettikleri her şeyi kaybetmiş ve geri dönmüşlerdir. Er 

Shi Generali’nin Da Yuan devletinde yaptıklarını 193  duyunca Chan Yu saldırıya 

geçmek istemiş ancak kışın hastalanıp ölmüştür. Yerine Ju Di Hou Chan Yu başa 

geçmiştir. Chan Yu Han saldırılarından korktuğu için kendi tarafına geçmeyen Han 

elçilerini geri göndererek “Ben oğul olarak Han (hükümdarı olan) Göğün Oğlu’na 

bakmaya nasıl cesaret ederim? Göğün Oğlu benim büyüğümdür.” demiştir. Bunun 

üzerine Han İmparatoru, Chan Yu’ye birçok hediye göndermiştir. Chan Yu ise 

gittikçe kibirlenmiş, kabalaşmıştır. Bu Han Hanedanlığı’nın beklemediği bir 

davranıştır. İmparator M.Ö.99’da yine Er Shi Generali’ni Sağ Bilge Beyi’ne 

saldırmak üzere göndermiştir. Hunlar Generali kuşatmaya almış ve (general) kaçmak 

zorunda kalmıştır. Bundan sonra Gong Sun Ao gönderilmiş, o da bir şey elde 

edememiştir. Daha sonra Li Ling gönderilmiştir. Li Ling Hunlarla savaşmış, çok 

sayıda kişiyi öldürmüş ve yaralamıştır, ancak yiyecekleri bitmiştir, geri 

döneceklerinde Hunlar Li Ling’i kuşatmaya almış ve Li Ling de Hunlara teslim 

olmuştur. Chan Yu ise Li Ling’i kendi kızıyla evlendirmiştir.194 

 

 

M.Ö.97’de İmparator yine Er Shi Generali’ni ve dört komutanı Hunlara 

saldırmak üzere göndermiş ancak bir başarı elde edilememiştir. Chan Yu ölünce 

M.Ö.96’da Sol Bilge Beyi Hu Lu Gu Chan Yu başa geçmiştir. Bu yıllarda da yine 

                                                
193 Bununla ilgili ayrıntılı bilgi Han Shu, 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan’da mevcuttur. 
194 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1879–1880. 
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karşılıklı saldırılar sürmektedir. Han ordusundan iki kişi Er Shi Generali’ni 

öldürmeyi planlamaktadır. General bunu öğrenince onları öldürtmüştür. Ordunun 

zayıfladığını öğrenen Hunlar saldırmış ve yenilen General Hunlara teslim olmak 

zorunda kalmıştır. Chan Yu generalin önemli biri olduğunu bildiği için kızını onunla 

evlendirmiş ve kendi generali olan Wei Lü’den daha çok değer vermiştir.195 

M.Ö.89’da Chan Yu Han (Hanedanlığı’na) elçiyle mektup göndererek şöyle 

demiştir:  

“Güneyde Büyük Han Hanedanlığı, kuzeyde Büyük Hu’lar (Hunlar) var. 

Hu Göğün Oğlu anlamına gelir, küçük kurallar için kendilerini sıkıntıya 

sokmazlar. Şimdi Han ile aramızda büyük bir kapı açmak, Han 

Hanedanlığı’ndan bir kızı eş olarak almak istiyorum.”  

 

Mektubun devamında içki, hububat ve ipekli kumaş istemiş ve anlaşmaya varılırsa 

sınırlarda rahatsızlık yaratmayacaklarını belirtmiştir.  

 

Kısacası Chan Yu bu mektupla He Qin anlaşmasının yapılmasını istemiştir. 

Han tarafı da bir elçi yollamıştır, Chan Yu elçiye sorar:  

 

“ Han görgü kuralları olan bir devlettir. Er Shi Generali bize önceki 

veliahdın askeriyle birlikte isyan çıkardığını söyledi, nedendir?”  

Elçi de: “Evet, Cheng Xiang 丞相196’ın kendisinin veliaht ile anlaşmazlığı 

vardı. Veliaht onu öldürmek istedi. O da veliahda iftira attı, veliaht da bunun üzerine 

Cheng Xiang’ı öldürdü. Bu oğlun babasının askerini kullanmasıdır, cezası 

                                                
195 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1879–1880. 
196 Bu sözcük Qin Hanedanlığı döneminde kullanılmaya başlanmıştır. Ayşe Onat “başdanışman” 

olarak çevirmiştir. Kürşat Yıldırım “Türk Tarihi İçin Eski Çince-Türkçe Sözlük” adlı kitabında 
(s.11) bu sözcüğü “Qin ve Han devrinde (M.Ö.306-M.S.220) her bölgede bulunan yönetici ya da 
vali yardımcısı” anlamına geldiğini belirtmiştir. Bazı kaynaklarda devletin yönetiminde genel 
sorumlu, başbakan şeklinde açıklamalar yapılmıştır.  
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kırbaçlanmaktır, bu da küçük bir şeydir. Mo Dun Chan Yu’nün kendi babasını 

öldürüp başa geçmesi ve üvey annesi ile evlenmesiyle nasıl kıyaslanır? Bu hayvanca 

bir davranıştır!” der. Chan Yu elçiyi alıkoyar, üç yıl sonra dönmesine izin verir.197  

 

He Qin anlaşmasının yine yapılamadığı anlaşılmaktadır. 

 

Er Shi Generali (Li Guang Li) Hunlarda bir yıldan fazla süredir kalmaktadır. 

Wei Lü onu çok kıskanmaktadır. Tam o sıralarda Chan Yu’nün annesi hastalanmıştır. 

Wei Lü Hunların büyücüsünden şöyle söylemesini istemiştir: “Eski Chan Yu kızarak 

şöyle diyor: ‘Biz eskiden askerlerle Er Shi Generalini yakalayıp kurban edeceğimizi 

söylerdik, şimdi yakalandı neden bu yapılmıyor?’ Bunun üzerine Chan Yu Er Shi 

Generali’ni yakalar, o da kızarak: “Ben ölürsem Hunlar mutlaka mahvolacaktır.” der. 

Böylece general öldürülüp kurban edilir. Tam bu sırada Hunlarda aylarca süren kar 

yağışı olur, hayvanlar donarak ölür, insanlar hastalanır, bitkiler yetişmez, Chan Yu 

korkar ve Er Shi Generali için bir tapınak yaptırır.198 

 

 

Han, askerlerini ve generalini kaybettiği için tekrar sefere çıkmamıştır. Üç yıl 

sonra (M.Ö.87 yılında) Han Wu Di ölmüştür. Han Wu Di döneminde Hunlara yirmi 

yıldan fazla bir süre saldırılmış, Hunlar çok acı çekmiştir. Bu nedenle Hunlarda 

herkes yine He Qin anlaşması yapmak istemektedir. M.Ö.85’te Chan Yu He Qin 

talebinde bulunacaktır ki hastalanıp ölür. Sol Lu Li Beyi olan Hu Yan Di Chan Yu 

başa geçer. He Qin talebinde bulunmayı düşünürken, Sağ Lu Li Beyi ve Sol Bilge 

Beyi başa geçmediği için karışıklık çıkarırlar. Bunun yanında karşılıklı saldırılar 

                                                
197 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1882. Orijinal metin için bkz.s. 203. 
198 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1882. 
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devam etmektedir. Wei Lü de ölür. Wei Lü sağlığında He Qin anlaşmasının 

yapılmasındaki faydalardan bahsetmiş fakat Hunlar ona inanmamışlardır. Wei 

Lü’nün ölümünden sonra Hunlar daha zor duruma düşmüş ve fakirleşmiştir. Daha 

sonra Sol Lu Li Beyi, Wei Lü’nün sözlerine önem verdiği ve He Qin anlaşması 

düşündüğü için Han Hanedanlığı’na daha saygılı davranmış ancak o da bir süre sonra 

ölmüştür. M.Ö.77 yılında Hunlar Wu Yuan’e girerek saldırıya geçmişlerdir. Ancak 

Han’ın sınırdaki haberleşme sistemi iyi olduğundan bir şey elde edememişlerdir. 

Ayrıca Han devleti Hun esirlerinden Wu Huanların Chan Yu’nün mezarını 

açtırdığını ve Hunların da Wuhuanlara saldırdığını öğrenmiştir. Bu sırada Huo 

Guang da Hunlara saldırmak istemektedir. Hunlar Han ordusunun geldiğini duyunca 

geri çekilmişlerdir. Hunlara yetişemeyen Han ordusu bu kez Wuhuanlara saldırmştır. 

Zaten güçsüz kalmış olan devlet Han ordusuna yenik düşmüştür. Bu olaylardan 

dolayı Hunlar da korkmuş ve saldırıda bulunmamışlardır. Wu Sunlara elçi 

göndererek Han ulusundan bir gong zhu (prenses) verilmesini istemişler ve Wu 

Sunlara saldırmışlardır. Bu sırada gong zhu (Jie You Gong Zhu) İmparatora Hunların 

Ju Shilarla birlik olduğunu ve kurtarılmayı isteyen bir mektup yazmıştır. Bu mektup 

üzerine Han tarafında konu tartışılırken, bir karara varılamamışken Zhao Di vefat 

eder. Yerine Xuan Di geçer.199 (M.Ö.73) Wu Sun Kun Mi, Xuan Di’ye mektup200 

göndererek şöyle der: 

 

                                                
199 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1884–1885. 
200 Hunlarla ilgili bölümde sadece mektubu yazanın Wu Sun hükümdarı olduğu, Batı Bölgeleri 

bölümünde ise bu mektuptan bahsederken Jie You Gongzhu ile Wu Sun Kun Mi’nin ikisinin de 
mektup yazdığı belirtilmektedir. Mektubun içeriği Xi Yu Zhuan’da daha ayrıntılıdır. Çevirisi de bu 
bölüme göre yapılmıştır. Jia Lu, Xu, Han Shu 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan, s.1954. 
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“Hunlar tekrar çok sayıda askerle Wu Sunlara saldırıda bulundular, Ju Yan 

ve Wu Shi’yı ve halkını ele geçirdiler, ayrıca elçi göndererek Wu Sun prensesini201 

hemen Hunlara göndermesini istediler, Han Hanedanlığı ile Wu Sun arasındaki 

ilişkiyi bozmayı düşünüyorlar. Kun Mi devletin yarısını oluşturan en iyi askerlere 

kendisi de elli bin asker 202  ile katılarak bütün gücüyle Hunlara saldırmak 

istemektedir. İmparatorun ordu göndererek Prensesi ve Kun Mi’yi kurtarmasını 

umuyorum.”203 

 

Han İmparatoru bunun üzerine harekete geçmiş ve beş generalini 

görevlendirmiştir. Kun Mi de harekete geçmiş ve batıdan saldıran Wu Sunlar 

Hunlardan çok sayıda kişiyi öldürmüş, hayvanlar, esirler ve ganimetler elde 

etmişlerdir. Fakat diğer taraftan Han ordusunun da geldiğini duyan Hunlar sonunda 

kaçmış olsalar da çok kayıp vermişler ve zayıf düşmüşlerdir. 204  Han İmparatoru 

Hunlarla başarılı bir şekilde savaştıkları için Wu Sunlara çok değerli hediyeler 

göndermiştir.205  

 

 

Hunlar zayıf düşmüş olmalarına rağmen, Wu Sunlardan nefret ettikleri için 

aynı yılın kışında Chan Yu ordusuyla bizzat Wu Sunlara saldırmış, yaşlı ve 

güçsüzleri esir almış, tam dönecekken şiddetli bir kar yağışı olmuş, hayatta kalıp 

dönebilenlerin sayısı gidenlerin onda birini bulmamıştır. Bu esnada Hunların zayıf 

düşmesinden yararlanmak isteyen Ding Lingler kuzeyden saldırmış, Wu Huanlar 

                                                
201 Bu prenses o sırada halen Wu Sun hükümdarı ile evli olan Jie You Gongzhu’dur. 
202 Xiong-nu Zhuan’da toplam 50 bin asker olduğu kaydedilmiştir. 
203 Jia Lu, Xu, Han Shu 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan, s.1954. 
204 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1885–1886. 
205 Jia Lu, Xu, Han Shu 96, Lie Zhuan 66, Xi Yu Zhuan, s.1955. 
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doğudan, Wu Sunlar da batıdan saldırıya geçmiştir. Bu üç devlet Hunlardan on 

binlerce kişiyi öldürmüş ve yine on binlerce at ve çok sayıda sığır, koyun ele 

geçirmiştir. Üstelik açlıktan ölenlerin de sayısı fazladır. Hunlarda halkın onda üçü, 

hayvanların da onda beşi ölmüştür. Hunlar böyle zayıflayınca (kendisine bağlı) 

komşu devletler de ihanet ederek saldırılarda bulunmuşlardır, kimse kontrol altına 

alamamıştır. Han ordusu da üç koldan Hunlara saldırmış. Hunlar yine çok kayıp 

vermişler ve karşılık vermeye cesaret edememişlerdir. Hunlar artık Han 

Hanedanlığı ile He Qin anlaşması yapmayı daha fazla istemişlerdir, böylece 

sınırlarda olaylar azalmıştır.206 

 

 

Hun Yan Di Chan Yu ölünce yerine Xü Lü Quan Qu başa geçmiştir (M.Ö.68), 

He Qin talebinde bulunmak istediği sırada Hunların içinden bu işi bozmak 

isteyenler Han topraklarına girmek istemişler, ancak üç atlı kaçmış ve Han’a 

sığınıp planı anlatmışlardır. Böylelikle Hunlar geri çekilmişlerdir. Aynı yıl açlık 

olmuştur. M.Ö.67 yılında Batı Bölgelerindeki devletlerin Hunlara hücum etmesi, 

Ding Ling’lerin M.Ö.64 yılından itibaren üç yıl Hun topraklarına saldırması olayları 

yaşanmıştır. M.Ö.60 yılında Chan Yu sınırdan içeri girmek istemiş ancak yine kaçıp 

Han’a sığınanlar yüzünden bir şey elde edememişlerdir. Han Hanedanlığı’ndan He 

Qin talebinde bulunmuşlar ancak cevap alamadan Chan Yu ölmüştür. Daha sonra 

başa geçen Wo Yan Qu Di Chan Yu He Qin anlaşmasını yenilemek için kardeşini 

Han Hanedanlığı’na göndermiştir. Bu yeni hükümdar çok acımasızdır, önceki Chan 

Yu’nün yakınlarının hepsini görevden uzaklaştırarak kendi yakınlarını onların yerine 

                                                
206 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1885–1887. 
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getirmiştir. İç karışıklıklar çok fazladır, Han’a sığınanların sayısı da çoktur. Eski 

Chan Yu zamanındaki soyluları öldürmüştür. Chan Yu’nün bu zorbalıkları yüzünden 

halk ona itaat etmemektedir, özellikle sol bölgedekiler nefret etmektedir. Wu 

Huanların saldırısı, Gu Shi Beyi ve sol bölgenin ileri gelenlerinin Hu Han Ye’yi 

Chan Yu olarak ilan edip Chan Yu’ye saldırmaları ve Chan Yu’nün kardeşinden 

yardım istemesi üzerine kardeşinin “sen halkı sevmedin, nerde ölürsen öl, beni de 

kirletme” cevabı üzerine Chan Yu’nün intihar etmesi207 Hunlardaki iç karışıklığın 

boyutunu göstermektedir. Bundan sonra Hu Han Ye Chan Yu（呼韩邪单于）başa 

geçmiştir. (M.Ö.58) 

 

 

4.3. Üçüncü Dönemde Yapılan He Qin Anlaşmaları 

 

4.3.1. Xuan Di 宣帝 Dönemi He Qin Anlaşması (M.Ö.60) 

 

 

Xiong Nu Zhuan’da kaydedilmemiş bir He Qin anlaşması Xuan Di’nin 

biyografisinde “Shen Jue ikinci yılında（神爵三年）Hunlara yeniden He Qin 

politikası uygulanmaya başlandı” 208 şeklinde tek cümle ile belirtilmektedir. Xuan 

Di’nin Shen Jue üçüncü yılı, M.Ö.60 yılına denk gelmektedir. 

 

 

                                                
207 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1887–1889. 
208 Jia Lu, Xu, Han Shu 8, Ben Ji 8, Xuan Di Ji, s.104. 
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Bundan sonraki iki evlilik Kang Ju devleti ile Hunlar arasında (Zhi Zhi Chan 

Yu) M.Ö.45 yılında karşılıklı olarak yapılmıştır. Kang Ju, Zhi Zhi Chan Yu’ye kız 

vermiştir. Daha sonra da yine M.Ö.45’te Kang Ju devletine kız verilmiştir.209 

 

 

4.3.2. Yuan Di （元帝）Dönemi- Wang Zhao Jun（王昭君）Hu Han Ye 

（呼韩邪）Evliliği (M.Ö.33)  

 

 

M.Ö.33 yılında Hunlarla (Hu Han Ye Chan Yu ile) yapılan He Qin 

anlaşmasında ünlü Wang Zhao Jun Hunlara gelin gitmiştir. Bu evliliği incelemeden 

önce Hu Han Ye Chan Yu’nün M.Ö.58 yılında başa geçmesinden sonra Hunların 

durumundan ve Chan Yu’nün tutumundan bahsetmekte fayda vardır. 

 

 

 M.Ö.58 yılı öncesi Hunlarda mevcut olan iç karışıklıklar Hu Han Ye’nin başa 

geçmesinden sonra da kendisini Chan Yu ilan edenlerle daha da tırmanmıştır. Hu 

Han Ye, Tu Qi, Hu Jie, Ju Li, Wu Jie olmak üzere beş Chan Yu ortaya çıkmıştır. Hu 

Han Ye Tu Qi’ye saldırıp yenmiş, Tu Qi de intihar etmiştir. Ju Li, Hu Han Ye’ye tabi 

olmuş, Hu Jie ve Wu Jie de Chan Yu unvanlarını bırakıp Ju Li’yi tanıdıkları için 

daha sonra Hu Han Ye’nin saldırısıyla karşılaşmışlardır. Chan Yuler arasındaki 

saldırılar yüzünden Hunlardaki karışıklığı gören birçok kişi210  Han’a sığınmıştır. 

Bundan sonra Wu Jie yine Chan Yu ilan edilmiş, ardından Jun Chen Chan Yu ve Hu 

                                                
209 Bununla ilgili bilgiler Han Shu Juan 70, Lie Zhuan 40, Chen Tang Zhuan’da bulunmaktadır.  
210 Sol Büyük General Wu Li Qu ve babası Wu Li Wen Dun halklarıyla birlikte Han’a sığınmışlardır. 
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Han Ye’nin ağabeyi de Zhi Zhi Gu Du Hou（郅支骨都侯） Chan Yu olarak ortaya 

çıkmış isimlerdir.  

 

 

Jun Chen Chan Yu, Zhi Zhi Chan Yu’ye saldırmış, ancak bu savaşta ölmüş ve 

Zhi Zhi onun askerlerini de alarak Hu Han Ye’ye saldırmıştır. Hunlarda durum 

böylesine karışıkken Hu Han Ye de Han’a tabi olup olmamak konusunda ileri 

gelenlerin görüşlerini almıştır. Farklı görüşler olsa da Hu Han Ye bu planı 

uygulamak için halkıyla sınıra yaklaşmış ve oğlunu Han imparatoruna rehin olarak 

göndermiştir. Zhi Zhi Chan Yu de aynı şekilde oğlunu Han’a göndermiştir. Han 

Hanedanlığı gönderilen her iki rehini de kabul etmiştir. Daha sonra Hu Han Ye Chan 

Yu, bizzat hanedanlığa gelmiştir. Çok güzel karşılanan Hu Han Ye’ye tören 

düzenlenmiş ve Han imparatoru tarafından birçok değerli hediye ve unvanla 

ödüllendirilerek övülmüştür. (M.Ö.51) Aynı yıl Zhi Zhi Chan Yu de Han 

hanedanlığına elçiyle hediyeler sunmuştur. Buna karşılık olarak Han İmparatoru da 

ona hediyeler göndermiştir. Bir sonraki yıl (M.Ö.50) her iki Chan Yu de elçilerini 

Han sarayına göndererek imparatora hediyeler sunmuşlardır, Han Hanedanlığı Hu 

Han Ye’nin elçisine daha cömert davranmıştır. M.Ö.49 yılında Hu Han Ye yine 

imparatoru görmek için saraya gelmiştir, Han İmparatoru Hu Han Ye’nin ilk 

ziyaretindeki gibi mükemmel bir törenle karşılayıp yine yüklü hediyeler vermiştir.  

 

 

Başlarda Zhi Zhi Chan Yu de onun Han’a teslim olduğunu, askeri açıdan 

zayıfladığını, bir daha geri dönmeyeceğini düşünerek sağ bölgeyi ele geçirmek 
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istemiştir. Orada bulunan Yi Li Mu Chan Yu ile karşılaşıp savaşa girmiş ve onu 

öldürmüş ve elli binden fazla askerini kendine katmıştır. Hu Han Ye’ye Han 

Hanedanlığı’nın yardım ettiğini duyunca bu topraklara yerleşmiştir. Zhi Zhi Chan Yu 

gücünün Hunlarda düzeni sağlamaya yetmeyeceğini düşünerek batıda Wu Sunlara 

yaklaşıp onlarla birlik olmak istemiş, bu amaçla Küçük Kun Mi Wu Jiu Tu’ya elçi 

göndermiştir. Wu Jiu Tu, Hu Han Ye’nin Han Hanedanlığı’nın yardımını aldığını ve 

Zhi Zhi’nın kaçak durumunda olduğunu anlayınca Han Hanedanlığı’nın gözüne 

girmek için Zhi Zhi’nın elçisine saldırmış ve öldürmüştür. Ardından Zhi Zhi’ya 

saldırmak için onu orduyla karşılamış ancak Zhi Zhi Wu Sunları yenmiştir. Daha 

sonra kuzeyde Wu Jie, batıda Jian Kun, kuzeyde de Ding Lingleri yenilgiye uğratmış 

ve bu üç kavmin toprağını kendisine katmış, batıdaki Jian Kunların bölgesini de 

başkent yapmıştır. 

 

 

Yuan Di başa geçitğinde (M.Ö.48) Hu Han Ye Chan Yu Han İmparatoruna 

mektup sunarak zor durumda olduğunu belirtip yardım istemiştir. Zhi Zhi da kendi 

topraklarının Han’dan uzak olduğunu düşünmüştür, ayrıca Han Hanedanlığı’nın Hu 

Han Ye’yi desteklemesinden de nefret etmiştir. Bu düşünceyle Zhi Zhi da Han 

İmparatoruna mektup sunarak rehin bulunan oğlunun geri gönderilmesini istemiştir. 

Hanedanlık da oğlunu geri götürmesi için Gu Zhi’yı görevlendirmiştir. Fakat Zhi Zhi 

Chan Yu, Gu Zhi’yı öldürmüştür. İmparator, Hu Han Ye’nin elçisi geldiğinde telaşlı 

bir şekilde Gu Zhi’dan haber alınmasını istemiştir. Han Chang ve Zhang Meng ile 

Hu Han Ye’nin oğlunu Hunlara göndermiştir. Han Chang ve Zhang Meng, Hu Han 

Ye’nin artık kendisini koruyacak gücü olduğunu, Zhi Zhi’dan korkmadığını görmüş 
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ve çok sayıda Hun danışmanının Chan Yu’ye eski yerleşim bölgeleri olan kuzeye 

geri gelmesini önerdiğini duymuştur, kuzeye giderse Hunları yönetemeyeceklerini 

düşünüp Hunlarla bir anlaşma yapmışlardır. Bu anlaşmaya göre Han ve Hun ulusu 

bir ailedir, birbirlerini aldatmayacak ve saldırılarda bulunmayacaklardır. Düşman 

saldırısı olduğunda karşılıklı yardım edilecektir. Han Chang ve Zhang Meng dönüp 

bu durum hakkında imparatora bilgi verince, Han devletinin ileri gelenleri karşı 

çıkmış olsa da imparator anlaşmayı feshettirmemiştir. Bunun üzerine Hu Han Ye de 

kuzeye eski topraklarına dönmüş, halk da yavaş yavaş ona bağlanmış ve Hunlarda 

huzur sağlanmıştır. 

 

 

Zhi Zhi Chan Yu, Han elçisini öldürmekle hanedanlığa ihanet ettiğini kendisi 

de bilmektedir, üstelik Hu Han Ye’nin güçlenmesinden ve Wu Sunların kendisine 

saldıracağından korkmaktadır. Bu sırada Kang Jü devletinden bir anlaşma isteği gelir. 

Buna göre Zhi Zhi Kang Jü’nün doğu tarafına yerleştirilecek, ordular birleştirilip Wu 

Sunlara saldırılacaktır. Zhi Zhi Wu Sunlardan korktuğu ve Hu Han Ye’den de nefret 

ettiği için, Kang Ju elçisinden bu planı duyunca çok sevinmiştir. Kang Ju ile ittifak 

kurmayı kabul ederek batıya yönelmiştir. Kang Ju de binlerce deve, eşek ve at ile 

soyluları Zhi Zhi’yı karşılamaya göndermiştir. Ancak yolda soğuktan ve açlıktan çok 

sayıda kişi ölmüş, en son hayatta kalan 3000 kişi Kang Ju’ye varabilmiştir. Daha 

sonra Gan Yan Shou ve yardımcısı Chen Tang Kang Ju’ye gelip Zhi Zhi’yı 

öldürürler. Bu olay Gan Yan Shou ve Chen Tang biyografilerinde211 mevcuttur. 

 

                                                
211 Han Shu, Juan 70 ve 96. 
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Zhi Zhi Chan Yu öldürüldükten sonra Hu Han Ye Chan Yu hem sevinmiş 

hem korkmuştur, imparatora mektup sunarak şöyle der:  

 

“Ben her zaman Göğün oğlunu ziyarete gelmeyi istiyordum, ancak Zhi Zhi 

batıda olduğundan onun Wu Sunlarla birleşip bana saldıracağından 

korkuyordum, bu yüzden Han sarayına gelemedim. Şimdi Zhi Zhi ölümle 

cezalandırıldı. Saraya resmi ziyarette bulunmak için izninizi istiyorum.”  

 

 

Bunun üzerine M.Ö.33 yılında Hu Han Ye saraya gelmiş, yine eskisi gibi 

güzel karşılanmış ve cömertçe hediyeler verilmiştir. Chan Yu Han Hanedanlığı’na 

yakınlaşmak için damat olmak istediğini kendisi söylemiştir. Bunun üzerine Han 

Yan Di hareminde bulunan Wang Qiang王牆212 isimli Wang Zhao Jun’ü 王昭君 Hu 

Han Ye Chan Yu’ye eş olarak vermiştir. Chan Yu bundan çok memnun olmuş ve 

Shang Gu’nun batısından Dun Huang’a kadar olan sınırları korumak istediğini ve 

nesiller boyu böyle devam etmesini arzuladığını belirten bir mektup sunmuştur. 

Bunun yanında imparatordan halkının huzura kavuşması ve iyileştirme süreci 

yaşaması için sınırdaki görevlileri ve askerleri geri çekmesini istemiştir. Bu konu 

sarayda tartışılmış ve çoğu bu isteği olumlu bir şekilde karşılamıştır, ancak Hou 

Ying（候應） Hunlara bu şekilde söz verilemeyeceğini düşünerek İmparatora şöyle 

der: 

 

                                                
212 Qiang imi Han Shu’da “牆” Hou Han Shu’da “嫱” olarak kaydedilmiştir. Ancak bu kişi Wang 

Zhao Jun olarak bilinmektedir. 
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“Zhou ve Qin döneminden beri, Hunlar sınırlarımıza saldırmıştır. Han 

Hanedanlığı kurulduğunda ağır zararlar vermişlerdir. Eskiden Mo Dun Chan Yu’nün 

ok ve yaylarını sağladığı, geniş otlak ve ormanların ve av hayvanlarının bulunduğu 

Yin Dağı bölgesi Hunlar için önemli bir bölgedir. Wu Di döneminde burayı zaptedip 

Hunları kuzeye sürdük ve buraların korunması için garnizonlar kurduk. Sınırdaki 

yaşlıların söylediklerine göre Yin Dağı’nı kaybettikten sonra oradan geçerken 

ağlamayan kimse olmamıştır. Şimdi sınırı koruyan askerlerimizi geri çekersek bu 

elverişli bölge olan Yin Dağı’nı Yi ve Di’lere (Hunlara) vermiş oluruz. Bu, bunu 

yapmamamız için birinci sebeptir.  

Hunlar tehlikeli veya zor durumda kaldıklarında itaatkâr davranır, güçlendiklerinde 

kibirlenip isyan ederler, bu Hunların doğal yapısında vardır. Eskiler huzur içinde 

iken bile olası tehlikeleri de düşünürlerdi. Bu da sınırların tekrar boşaltılmaması için 

ikinci sebeptir.  

Çin kuralları, yasaları olan bir ülke olduğu halde, hala yasalara uymayıp suç 

işleyenler vardır, Hunlarda Chan Yu halkının anlaşmaya karşı gelmemelerini 

sağlayabilcek midir? Bu üçüncü sebeptir.  

Başından beri Çin beylikleri kontrol altında tutmaya önem vermiştir. Sınırlardaki 

kontrol noktaları, kaleler, duvarlar, garnizonlar sadece Hunların saldırılarını önlemek 

için değil, aynı zamanda ülkeye sığınanları da kontrol etmek içindir. Bunlar aslında 

Hun asıllı olsalar da, eski yerlerine kaçma düşüncesinde olabileceklerini de 

unutmamalıyız. Bu da dördüncü sebeptir.  

Şimdiye kadar Batı Qianglar Han sınırını koruyorlardı. Ancak Çinli görevlilerin 

kendi çıkarlarını düşünerek Qiang halkına zarar vermiş olması ile Qianglar 

ayaklanmışlardır ve bu nefret ve isyan böyle devam etmektedir.  Bugün sınırdaki 

askerleri geri çekersek çatışmaların yavaş yavaş artması da kaçınılmazdır. Bu da 

beşinci sebeptir. 

Eskiden orduya katılıp Hunlara savaşa gidenlerden çok sayıda kişi geri gelmemiştir. 

Onların çocukları, torunları fakirdir, bir gün kaçıp yakınlarına gidebilirler ve geri 

dönmeyebilirler. Bu altıncı sebeptir. 

Ayrıca sınırda kölelik yapanlar zor bir hayat sürmektedir. Kaçmak isteyenler çoktur. 

‘Hunlarda iyi bir hayat var ama askerler çok sıkı gözetliyor, kaçamayız’ dediklerini, 

ama buna rağmen sınırdan kaçanların olduğunu sık sık duyuyorum. Bu yedinci 

sebeptir. 

Eşkıyalar suç işlediklerinde yakalanmamak için kuzeye kaçacaklardır. Bu da 

sekizinci sebeptir. 
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Seddin yapılmasından yüz yıldan fazla zaman geçti, sadece toprak kullanılarak 

yapılmış bir duvar değildir, dağların kayalıklarına, ormanlardaki ağaçlara dayanarak, 

vadi yataklarını doldurarak yapılmıştır. Bence bunu söyleyen (sınırdan askerlerin 

çekilmesini uygun gören) bakanlar bunun önünü sonunu, harcanan onca emeği ve 

zamanı dikkatlice düşünmüyorlar, bunun hesabı basit değildir. Tekrar yapılmaya 

kalkılsa nesiller boyunca uğraşsak bile bu hemen yapılıp yerine konacak bir şey 

değildir. Bu dokuzuncu sebeptir. 

Chan Yu sınırları koruyarak Han Hanedanlığı’na iyilik yaptığını düşünecek ve 

bunun karşılığında isteklerde bulunacaktır. Bu da bilinmeyen sonuçlar doğuracaktır. 

Bu ise onuncu sebeptir. Bu yüzden bu öneri huzuru sağlamak ve yabancı ulusları 

kontrol altına almak için ince bir plan değildir.”  

 

 

İmparator bu rapor üzerine sınırların boşaltılmamasına karar vermiş ve Chan 

Yu’ye General Xu Jia’yı (许嘉 ) gönderip durumu sebepleriyle birlikte kibarca 

bildirmiştir. Bu seddin sadece Hunlardan korunma amacıyla yapılmadığını 213  da 

belirtmiştir. Bunun üzerine Chan Yu de böyle bir düzenlemeyi bilmediğini belirtmiş, 

imparatorun bir generali bunları anlatmak için görevlendirmesine memnun olduğunu 

bildirerek teşekkür etmiştir.214 

 

 

 M.Ö.33 yılında Wang Zhao Jun ile Hu Han Ye arasında yapılan bu evlilikle 

ilgili Çin tarih kayıtlarında diğer evliliklere nazaran daha fazla bilgi mevcuttur ve 

daha çok bölümde bahsedilmiştir.215 Bu kayıtlara göre Wang Zhao Jun Han Yuan Di 

döneminde saraya cariye olarak girmiştir. 

                                                
213 Çin Seddi’nin yapılış nedeni ile ilgili bkz. Bülent, Okay, “Çin Seddi’nin Yapılış Nedeni Hakkında 

Değişik Bir Görüş, Belleten, C.LVII, Nisan, TTk Basımevi, Ankara, 1993. 
214 Hu Han Ye’nin M.Ö.58 yılında başa geçmesinden itibaren geçen olaylar ve Hou Ying’in 候應 on 

maddelik raporu dahil özet şeklinde yazılmıştır. Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong 
Nu Zhuan, s. 1889–1896. Orijinal metin için bkz.s. 204–206. 

215 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1894-1897., Hou Han Shu 119, Lie 
Zhuan 79, Nan Xiong Nu Zhuan, s.1778., Han Shu 9, Ben Ji 9, Yuan Di Ji, s. 120. 
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O dönemde saraydaki cariyeler ressama 216  rüşvet vererek İmparatora 

kendilerini güzel göstermişlerdir. Ancak, Wang Zhao Jun güzelliğine güvendiğinden 

buna gerek duymamış, bu nedenle ressam da onun güzelliğini gösteren resimler 

çizmemiştir. Böylece Wang Zhao Jun yıllardır sarayda olmasına rağmen, imparatoru 

hiç görememiştir. Bu duruma karşı duyduğu kızgınlık ve umutsuzluk günden güne 

artmıştır. Bu nedenle, Hu Han Ye imparatora Han Hanedanlığı’ndan biriyle 

evlenmek istediğini söylediğinde ve bu durum saraydaki cariyelere duyurulduğunda, 

sadece Wang Zhao Jun gönüllü olmuştur. Törende İmparator beş kişiyi Hu Han 

Ye’ye göstermiştir. Wang Zhao Jun çok güzel giyinmiş ve bütün güzelliği ortaya 

çıkmıştır.217 Güzelliği tüm sarayı etkilemiştir. İmparator onu gördüğünde şimdiye 

kadar görmediğine çok pişman olmuştur, öyle ki Hunlara göndermemeyi bile 

aklından geçirmiştir. Ancak sözünden dönmemesi gerektiğini düşünmüş ve Wang 

Zhao Jun’ü Hu Han Ye’ye eş olarak vermek zorunda kalmıştır.218 Ressam ise bu 

yaptığını canıyla ödemiştir.219  

 

 

Wang Zhao Jun yetenekli biridir ve pipa220çalmakta ustadır. Genellikle elinde 

pipa ile, kırmızı kapüşonlu bir pelerin giymiş şekilde resmedilir.221 Çin’deki dört 

güzel kadından biri olarak kabul edilen Wang Zhao Jun’ün Çin sarayından ayrılıp 

Hunlara gelin gidişi Çinlileri derinden etkilemiş ve efsanelere konu edilmiştir. Bu 
                                                
216 Dönemin saray ressamı Mao Yan Shou’dur.（毛延寿）  
217 Wang Zhao Jun antik Çin’de “Dört Güzel Kadın”dan (Si Da Mei Nü 四大美女) biridir. Bu güzel 

kadınlar; İlkbahar-Sonbahar Dönemi’nde yaşamış olan Xi Shi 西施, Han Hanedanlığı’nda Wang 
Zhao Jun ve Diao Chan 貂蝉, Tang Hanedanlığı’nda ise Yang Gui Fei 杨贵妃’dir. Böylesine güzel 
bir bayan bu ressam tarafından yanağına da ben konarak çirkin bir şekilde çizilmiştir. 

218 Jia Lu, Xu, Hou Han Shu 119, Lie Zhuan 79, Nan Xiong Nu Zhuan, s.1778. 
219 Wang Zhao Jun, http://baike.baidu.com/view/3083.htm erişim tarihi: 01.01.2013 
220 Pipa（琵琶）Çin’e özgü bir müzik aleti. 
221 Bkz.Ek-7 s.224.  
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efsanelerden birine göre; hanedanlıktan ayrılırken kendisini bir nebze rahatlatmak 

için pipa ile “Chu Sai Qü（出塞曲）” isimli memleketinden ayrıldığını anlatan 

şarkıyı çalmaya başlamıştır. Öylesine hüzünlü çalmaktadır ki, gökte uçan yaban 

kazları şarkıdaki hüznü duyduktan sonra çok üzülmüşler ve bu üzüntüye daha fazla 

dayanamayıp birer birer yere düşmüşlerdir. Bu olaydan sonra Wang Zhao Jun’e 

“yaban kazlarını düşüren” manasına gelen “Luo Yan（落雁）” lakabı verilmiştir. 

 

 

Çin edebiyatında konu ile ilgili birçok eser yazılmıştır. 700’den fazla şiir, 40’ı 

aşkın roman ve halk hikâyesi bulunmaktadır. Shi Chong (石崇), Li Bai (李白) , Du 

Fu (杜甫) , Bai Ju Yi (白居易) , Li Shang Yin (李商隐) , Cai Yong (蔡邕) , 

Wang An Shi (王安石) , Guo Mo Ruo (郭沫若) , Cao Yu (曹禺) , Tian Han (田汉) , 

Jian Bo Zan ( 翦伯赞) , Fei Xiao Tong (费孝通) , Lao She (老舍)  Wang Zhao Jun 

ile ilgili eserler ortaya koyan edebiyatçılardan sadece bazılarıdır. Wang Zhao Jun’ ün 

hayatı edebiyat ve sanat dallarındaki eserlere pek çok kez konu edilmiştir.222 Yazılan 

yüzlerce şiirde Wang Zhao Jun’ün at, deve veya araba üzerinde Hun topraklarına 

giderken ağladığı, bir daha memleketine dönemeyeceği için üzüldüğü, ülkesi için 

kendini feda ettiği, barış sağlamadaki başarısının binlerce askerin savaşmasına bedel 

olduğu belirtilmiştir. 

 

 

                                                
222 http://baike.baidu.com/view/3083.htm erişim tarihi: 01.01.2013 
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Konuyla ilgili edebi eserleri inceleyen Euyang’a göre, Wang Zhao Jun’ü beş 

farklı karakterde bulmak mümkündür. Buna göre; a) Sindirella motifi; fakir ve iyi bir 

aileden olan Wang Zhao Jun sınıf atlayarak Çin sarayına girer. b) mağrur güzellik; 

Güzelliğine ve kadınlığına öylesine güvenmektedir ki ressama rüşvet vermez. c) 

Truvalı Helen gibi bir rehin; imparatoru görebilmek uğruna yaptığı bu seçimle 

aslında uygulanmakta olan politikanın bir piyonu durumuna düşer ve hiç bilmediği 

topraklarda, alışık olmadığı bir hayata başlar. d) vatansever kahraman, ulus 

ilişkilerinin barış içinde sürmesi için kendini feda eder. e) Güzel ve Çirkin 

masalındaki Güzel karakterine benzetilir. 223  

 

 

Wang Zhao Jun uzun süren bir yolculuktan sonra Hun topraklarına varmış ve 

orada çok güzel karşılanmıştır. Ona huzur getiren eş anlamına gelen “Ning Hu Yan 

Zhi （宁胡阏氏）” unvanı verilmiştir. Wang Zhao Jun’ün Yi Tu Zhi Ya Shi （伊

屠智伢师）adında bir oğlu olmuş ve Sağ Ri Zhu Beyi （右日逐王）görevine 

getirilmiştir. M.Ö.31 yılında, evlenmelerinden 3 yıl sonra Hu Han Ye ölmüştür. Hu 

Han Ye’nin diğer gözdesinden iki oğlu vardır; Ju Mo Ju （且莫車）ve Nang Zhi Ya 

Si （囊知牙斯）. Büyük Yan Zhi’dan da dört oğlu vardır, bu oğullardan Diao Tao 

Mo Gao（雕陶莫皋）ve Jü Mi Xü （且麋胥）Ju Mo Ju’den büyüktür. Hu Han Ye 

ölmeden önce başa Ju Mo Ju’nün geçmesini istemiş fakat annesi oğlunun yaşının 

küçük olduğunu, sözü dinlenmezse karışıklığa sebep olabileceğini düşünerek Diao 

Tao Mo Gao’un başa geçmesini istemiştir. Büyük yan zhi da Hu Han Ye gibi Ju Mo 

                                                
223  Eugene Eoyang, The Wang Zhao Jun Legend: Configurations of the Classic, Chinese 

Literature: Essays, Articles, Reviews Vol.4, No.1, Indiana, 1982, s.5. 
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Ju’nün başa geçirilmesi gerektiğini savunmuş, bunun üzerine ileride görevi Ju Mo 

Ju’ye devretmek şartıyla Diao Tao Mo Gao’un Chan Yu olması kararına varılmıştır 

ve Fu Zhu Lei Ruo Di（復株累若鞮单于）unvanıyla Diao Tao Mo Gao başa 

geçmiştir. Hu Han Ye’nin ölümünden sonra Wang Zhao Jun, İmparator Cheng Di’ye 

mektup göndererek saraya geri dönmek istediğini belirtmiş, ancak imparator artık 

Hun topraklarında olduğunu ve Hun adetlerine uyması gerektiğini belirterek bu isteği 

reddetmiştir.  Böylece Wang Zhao Jun,  eski eşinin oğlu olan yeni hükümdarla 

evlenmek zorunda kalmıştır. (M.Ö. 31 - M.Ö. 20) Bu evlilikten iki kızları 

olmuştur.224  

 

 

Bu bilgilerden Wang Zhao Jun’ün oğlunun veliaht yapılmadığı ortaya 

çıkmaktadır ki bu bilinen bir gerçektir. Tarihçiler  “hatunların, - gelecek hakanların 

anneleri olma sebebiyle- ilk zevce ve asil (yani Türk) olmalarına dikkat edildiğini”225 

uzun zaman önce belirtmişlerdir. 

 

 

Wang Zhao Jun’ün Hu Han Ye ile evlenmesinden (M.Ö.33) sonra Han 

Hanedanlığı’nda Wang Mang’ın idareyi ele alması (M.S.9) ve Hunlara karşı yanlış 

politikalar izlemesi üzerine ilişkilerin bozulmasına kadar Hun-Çin ilişkileri barış 

içinde devam etmiştir.  

 

                                                
224 Jia Lu, Xu, Hou Han Shu 119, Lie Zhuan 79, Nan Xiong Nu Zhuan, s.1778. 
225 İbrahim, Kafesoğlu, Türk Bozkır Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1987, 

s.59. 
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Bu evliliğin Han Yuan Di döneminde ne kadar önemli görüldüğü 

imparatorların saltanat yıllarına bakıldığında anlaşılmaktadır. Wang Zhao Jun’ün 

evlendiği yıl olan M.Ö.33 yılı, aslında Han Yuan Di’nin Jian Zhao 6.yılı olması 

gerekirken, imparatorun fermanı ile gerçek barış anlamına gelebilecek “Jing Ning 竟

宁 1. Yılı ” olarak değiştirilmiştir.  

 

 

M.Ö.28 yılında Chan Yu Sağ Gao Lin Beyi ve birkaç kişiyi saraya 

hediyelerle yollamıştır ancak bu bey dönüşte onları uğurlayan bir Han elçisine Han’a 

tabi olmak istediğini söylemiştir. Bu konu sarayda tartışılmış ve iki danışman 

fikirlerini şöyle belirtmişlerdir: 

 

“Eskiden Hunlar sınırlarımıza gelip zarar veriyorlardı. Biz o zaman bize 

sığınanlara altınlar ve unvanlar veriyorduk. Ancak şimdi Chan Yu bize bağlanmıştır 

ve farklı niyetlerde değildir. Biz bir yandan onun hediyelerini kabul edip, bir yandan 

kaçan görevlisinin sığınmasına izin verirsek, bir kişi için bir devletin güvenini 

kaybederiz. Eğer bu kişi bunu kendisi gizlice planlamışsa kuralları biz bozmuş 

oluruz. Eğer bu Chan Yu’nün planıysa, sığınma isteğini kabul edersek planı tutmuş 

olacak ve yine bizi suçlayacaktır. Bu da yine sınırda huzursuzluk çıkaracaktır, kabul 

etmeyelim ve dürüstlüğümüzü gösterelim.”  

 

İmparator bu iki danışmanın söylediklerini doğru bulmuş ve ülkesine geri 

göndermiştir, Chan Yu bu kişinin Han elçileriyle görüşmesini yasaklamıştır.  
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 M.Ö.26 yılında Chan Yu saraya gelmiş ve yine kendisine hediyeler 

verilmiştir. İlişkiler bu şekilde sorunsuz ve uyumlu bir şekilde devam etmektedir. 

M.Ö.20’de Chan Yu ölmüş ve kardeşi Ju Mi Xü, Sou Xie Ruo Di （搜谐若若鞮）

unvanıyla başa geçmiştir. O da oğlunu Han imparatorunun hizmetine göndermiştir. 

Chan Yu M.Ö.12’de ölünce yerine kardeşi Ju Mo Ju başa geçmiş, o da oğlu Wu Yi 

Tang’ı Han Hanedanlığı’na hizmet etmesi için göndermiştir. M.Ö.8’de ölen Chan 

Yu’nün yerine yine kardeşi Nang Zhi Ya Si başa geçerek oğlunu Han’a 

göndermiştir.226  

 

 

Hu Han Ye Chan Yu ile başlayan Hun liderinin oğlunu Han’a göndermesi 

politikası daha sonra adeta gelenek haline gelmiş ve her başa geçen Chan Yu oğlunu 

hizmet için Han Hanedanlığı’na göndermiştir. 227  Aslında bu noktada He Qin 

politikası, rehin politikası, hediye politikası gibi uygulamalardan anlaşıldığı üzere 

Han’a bağlı olunduğu müddetçe, ya da güçsüz olan taraf güçlü olan tarafa boyun 

eğdiği müddetçe problem yaşanmamış, ilişkiler sorunsuz bir şekilde devam etmiştir. 

 

 

Bundan sonra Han tarafından bazı kişiler Wen Gen’a Hunların Zhang Ye iline 

kadar olan ve ağaçlar bulunan bir kısım toprağından bahsetmiş ve burası alınırsa 

toprakların genişleyeceğini söylemiştir. Bunun üzerine Wang Gen İmparatora 

bundan bahsetmiş fakat imparator bir görevliyi kendi fikriymiş gibi söylemesi için 

                                                
226 Wang Zhao Jun’ün Hun topraklarına varmasından itibaren anlatılanlar Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie 

Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan’dan (s. 1897–1899) çevrilmiştir.  
227 Hunlardan Han Hanedanlığı’na rehin olarak gidenlerin listesi için bkz. EK–3 s.182. 
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Hunlara göndermiştir. Chan Yu toprak vermeyi kabul etmemiştir. Bunun üzerine 

imparator Chan Yu’ye yazdığı mektupla bu isteğin kendi emri olmadığını ve bu 

elçinin bir daha Hunlarla görüşmeyeceğini bildirmiştir. 228   

 

 

Han-Hun ilişkileri böyle devam ederken M.Ö.5 yılında Han Hanedanlığı’nda 

rehin bulunan Wu Zhi Ya Si ölünce Hunlara gönderilmiş ve orada gömülmüştür. 

Bunun üzerine Chan Yu başka bir oğlu olan Zhi Liu Kun’u Han sarayına rehin olarak 

göndermiştir. Aynı yıl Wu Sunlar Hunlara saldırmış, Hunlar da karşı saldırıya geçip 

Wu Sunlara büyük zararlar verdirince bu kez Wu Sunlar Hunlara rehin 

göndermişlerdir.229  

 

 

M.Ö.3 yılında Chan Yu yine Han sarayına ziyarette bulunmak istediğini 

mektupla bildirmiştir. Ancak bu kez hanedanlıktan bazı kişiler, Chan Yu’nün her 

ziyaretinden sonra kötü olayların meydana geldiğini, hediyelerin de boşa verildiğini 

düşünerek bu ziyaretin artık kabul edilmemesi gerektiğini öne sürmüşlerdir. 

İmparator da ileri gelenlere bu konunun görüşülmesini emretmiştir. Bunun üzerine 

Yang Xiong（ 揚雄）imparatora bir rapor sunmuştur. Bu rapor adeta eskiden beri 

gerçekleşen olayların özeti şeklinde yazılmış önemli bir kayıttır. Raporda özetle 

şunlar yazmaktadır: 

 

                                                
228 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1899–1900. 
229 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1900. 
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“ Chan Yu mektubunda hanedanlığı ziyaret etmek istediğini belirtmiş 

ve buna izin verilmemiştir, bu durumun iki ulusun arasının açılmasına sebep 

olacağını düşünüyorum. Aslında kuzeydeki bu uluslar Beş İmparator 

döneminde tabi kılınamamış, Üç Hükümdar döneminde de kontrol altına 

alınamamıştır. Çok eskileri anlatmayacağım. İzin verirseniz Qin Hanedanlığı 

döneminden itibaren anlatayım: 

 

Qin Shi Huang’ın güçlü olması ve Meng Tian’in ordusunda dört yüz 

binden fazla asker olmasına rağmen Xi He bölgesini almaya cesaret 

edilememişti. Çin Seddi sınır olarak kabul edilmişti. İmparator Han Gao Zu 

Ping Cheng’da kuşatılmış, askerlerin bazıları yedi gün hiçbirşey 

yememişlerdi. O sırada Gao Zu’nun yanında çok sayıda yetenekli kişi, asker 

ve danışman vardı, kuşatmadan kurtulmak için, insanların söylemek, 

konuşmak istemediği bir yönteme dayanmıştı.230 Gao Huang Hou da Hunlara 

öfkelenmişti, konu sarayda tartışılmış ve Fan Kuai: “İzin verirseniz yüz bin 

kişilik ordumla Hunları bir baştan bir başa geçmeye razıyım.” dediğinde Ji Bu 

da: “(Fan) Kuai öldürülmelidir! Bu (imparatoriçeye karşı yapılan) bir 

kandırmacadır.” demişti. Bunun sonucunda Chan Yu’ye cevaben mektup 

gönderilmiş ve Hunlarla olan bu sorun çözülmüştü. Han Xiao Wen Di 

dönemine gelindiğinde Hunlar kuzey sınırında rahatsızlık yaratıyorlardı, 

bunun için üç general görevlendirilmişti. Han Xiao Wu başa geçtiğinde Ma 

Yi planıyla Hunlar kandırılmak istenmiş ve An Guo’nun ordusu sınıra 

yerleştirlmişti ancak Hunlar geri çekilmişlerdi. Hanedanlığın serveti boşa 

                                                
230 Kuşatma ile ayrıntılı bilgiler için bkz.s.76-78. 
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harcanmış, askerler de o bölgeye boşuna gitmiş, Hunlardan bir kişi bile 

görünmemişti. Chan Yu bile! Daha sonra Han Wu Di ülke için büyük bir plan 

düşünmüş, Wei Qing, Huo Qu Bing komutasındaki ordular Hunlara 

saldırmak üzere gönderilmişti, bu savaşlar on yıldan fazla sürmüştü. Hunlar 

yenilgiye uğramış, topraklarından uzaklaştırılmıştı. Bu durumdan korkan 

Hunlar hemen He Qin talebinde bulunmuşlar fakat Han Hanedanlığı’na 

bağlanmayı reddetmişlerdi. Ayrıca, önceki hanedanlıkların imparatorları 

büyük masraflar ederek, suçsuz insanları kullanarak kuzeye saldırmaktan 

mutlu mu oldular? İnsanların ve ülkenin gücünü harcayıp Hunlara saldırılarak 

uzun süreli barış sağlanacağı düşünülerek milyonlarca kişilik bir ordu aç 

kaplanın ağzına atılması gibi tehlikeli bir işin içine girilmişti, hanedanlığın 

zenginliği harcanmış ve yine de pişmanlık duyulmamıştır. M.Ö.73 yılında 

Hunlar Wu Sunlara saldırmış ve orada bulunan Han prensesini almaya 

çalışmışlardı. Bunun üzerine hanedanlık beş generalin konutasındaki yüzelli 

bin kişilik orduyu Hunların güneyine saldırı için göndermiş, diğer yandan da 

Wu Sunların elli bin kişilik ordusu Hunların batısına saldırıya geçmiş, iki 

ordu da önceden kararlaştırdıkları yere varıp geri dönmüşlerdi. Ele geçirilen 

(at, insan vs.) sayısı azdı ve sadece Han Hanedanlığı’nın güçlü olduğu 

gösterilmişti. Hem eli boş dönülmüş, hem de iki general cezalandırılmıştı. Bu 

nedenle eğer kuzeyde Hunlar teslim olmazsa, Çin sonsuza kadar rahat ve 

endişesiz olamayacaktı. Daha sonra Hunlarda iç karışıklık ortaya çıkmış beş 

Chan Yu taht kavgasına girmişti. Ji Zhu Wang ve Hu Han Ye Chan Yu Han 

İmparatoruna bağlılıklarını bildirmişler, hanedanlık da yatıştırma politikası 

izlemiş, saraya ziyarette bulunanlar reddedilmemiş, gelmek istemeyenlere ise 
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zorlama yapılmamıştı. Neden? Çünkü Hunlar karakter olarak saldırgan, yapı 

olarak da güçlüdürler, güçlerine güvenirler, onları iyilikle eğitmek ve dikbaşlı 

olduklarından anlaşmak zordur. Bu nedenle onlar bize bağlı değilken uzaklara 

saldırıya tereddütsüz ordular gönderilmiş, bunun yanında servet harcanmış ve 

çok sayıda ölen ve yaralanan olmuştur; Han Hanedanlığı’na bağlılıklarını 

bildirmelerinden sonra onları yatıştırmak için elçiler vasıtasıyla iletişim 

kurulmuş, hediyeler gönderilmiş, ülke gücünü göstermiş ve böylelikle sonuca 

varılmıştır. Geçmişte biz de Da Yuan, Wu Huan, Gu Zeng, Dan Jie, Chao 

Xian ve Yue devletlerini yenilgiye uğratmıştık. Bunun için harcadığımız 

zamanın kısası on- onbeş gün sürmüş, uzunu ise altı ayı geçmemiştir. 

Böylesine bulutların dağılması gibi hızla halledilmiş ve bir daha sorun 

yaşanmamıştır. Fakat Hunlarla olan durum aynı değildir, onlar gerçekten 

güçlü düşmanlardır, diğer üç sınır ile karşılaştırıldığında çok farklıdır. Önceki 

hanedanlıkların imparatorları da bu konuya çok fazla önem vermişlerdir, 

hafife alınmamalıdır. Bugün Chan Yu doğru yolu bulmuş, samimiyetle 

imparatoru ziyaret etmek istemektedir. Bu geçmişten bu yana süregelen bir 

stratejidir ve önceki imparatorların ve ruhların olmasını istediği bir durumdur. 

Çok harcama yapılmış ve yapılacak olsa da son çare budur. Neden sorun 

getirecek sözlerle (bu ziyareti) reddedelim, neden eski adetlerimizi bozup 

onlarda nefret uyandıralım, eski söylediklerimize kendimiz uymazsak, Chan 

Yu’nün kendi dostluk sözlerimizle bizi suçlamasına ve bizden uzaklaşmasına 

sebep oluruz. Bir daha bize bağlanmak istemeyeceklerdir, güç kullanarak da, 

güzel sözler söyleyerek de ona hiçbirşey anlatamayız. İleri görüşlü insanlar 

madem önceden olaylar gerçekleşmeden olacakları bilirlerdi, ne yapacağımızı 
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bilirsek o zaman Meng Tian ve Fan Kuai’ın yaptıklarına, Ma Yi planı gibi 

birçok politikayla pusuya düşürmeye çalışmaya, Wei Qing, Huo Qu Bing ve 

beş generalin sladırı çabalarına gerek kalmaz. Aksi durumda iki ülke arasında 

sorunlar çıktıktan sonra bir daha hiçbir şekilde düzeltilemez. Ayrıca eskiden 

plan yapıp Batı Bölgelerinde Askeri Valilik kurmuştuk. Bu Kang Jü, Wu 

Sunların batı sınırımıza saldırmasını engellemek için miydi? Hunlar içindi. 

Yüz yıllık bir çabayı ve başarıyı bir günde kaybedemeyiz. Ben gerçekten ülke 

için endişe ediyorum. Durumlar karışmadan, savaşlar çıkmadan, sınırlarda 

felaketler olmadan önce yapılması gerekeni bir kez daha düşünmenizi umut 

ediyorum.” 

 

 

İmparator bu raporu okuduktan sonra durumu anlamış ve Hun elçisinin geri 

çağrılmasını istemiştir.231  

 

Bundan sonra yine ziyaretler yapılmış, eskisi gibi hediyeler verilmiş ve 

ilişkiler bu şekilde bir süre daha sürmüştür. Han Hanedanlığı’na yine rehinler 

gönderilmiştir.  

 

 

 

 

 
                                                
231 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1901–1904. Orijinal metin için 

bkz.s. 207–210. 
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4.4. Dördüncü Dönem (Wang Mang Dönemi) Hun-Çin İlişkileri 

 

 

 Han Ping Di’nin yaşı küçük olduğu için yerine ülkeyi İmparatoriçe 

yönetmektedir. Wang Mang da devlet idaresinden sorumludur. O sırada Jü Shi 

devletinden Hunlara sığınanlar olmuş, Chan Yu onları kabul etmiş ve ardından 

hemen Han imparatoruna durumu mektupla bildirmiştir. İmparator da elçi 

göndererek şöyle demiştir:  

“Batı Bölgeleri bize aittir, onları kabul edemezsiniz, hemen geri 

gönderin.”   

Chan Yu de cevaben:  

“ Xuan Di ve Yuan Di döneminde yapılmış olan eski anlaşmaya göre 

Çin Seddi’nin güneyi Göğün Oğlu’nun, kuzeyi ise Chan Yu’nündür. Babam 

Hu Han Ye ölmeden önce Merkezi Ülke’den gelip sığınanları kabul 

etmememi, onları sınıra kadar götürüp teslim etmemi söylemişti. Fakat bu kez 

gelenler seddin dışındaki devlettendir, kabul edebilirim.” demiştir. 

 

 Elçiler ise Han Hanedanlığı’nın Hunlara yaptığı iyilikleri sayarak, Hunların 

mutlaka bu iyiliklere karşılık vermeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Chan Yu bunun 

üzerine özür dilemiş ve sığınanları elçilere teslim etmiş, kendisi de elçi göndererek 

onları ülkelerine uğurlamış ve affedilmelerini istemiştir. Ancak fermanla suçlu 

oldukları duyurulduğundan bu istek kabul edilmemiş ve Batı Bölgesi’ndeki her bir 

devletin hükümdarı geldiğinde Hunlara sığınmak isteyen bu iki kişi öldürülmüştür ve 

şu dört madde baştan düzenlenmiştir: 
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— Merkezi ülkeden,  

— Wu Sun devletinden, 

— İmparatorluk mührünü taşıyan Batı Bölgesi’ndeki bir devletten ve 

—Wu Huan devletinden Hunlara teslim olanların hiçbirini Hunlar kabul 

etmeyeceklerdir.  

 

İmparator, Wang Jun, Wang Chang, Zhen Fu ve Wang Xun’ü bu maddeleri 

Chan Yu’ye bildirmek üzere görevlendirmiştir. Bu maddeleri zarfla Chan Yu’ye 

verip Han Xuan Di zamanında Hunlarla yapılan eski anlaşma maddelerini de bir 

zarfa koyup geri getirmiştir. Bu sırada Wang Mang ülkede iki karakterden oluşan 

isim kullanılmasını yasaklamıştır, yine Chan Yu’ye elçi gönderilmiş ve tek karakterli 

isim kullanmasını, bunu kabul ettiğini mektupla bildirirse kendisine hediyeler 

sunulacağını bildirmiştir. Chan Yu de denileni yapmış ve Nang Zhi Ya Si olan adını 

Zhi （ 知 ） olarak değiştirmiştir. Wang Mang çok sevinerek bu durumu 

İmparatoriçeye anlatmış ve Hunlara yüklü miktarda hediyeler gönderilmiştir.232  

 

 

 Han Hanedanlığı Hunlarla yaptığı bu dört maddelik anlaşmadan sonra, Wu 

Huan elçisine Hunlara vergi olarak deri vermemelerini Wu Huan halkına söylemesini 

istemiştir. Wu Huanlar da vergi vermeyip bu durumu Hunlara anlattığında Chan Yu 

çok sinirlenmiş ve Wu Huan liderini asmıştır. Liderin erkek kardeşleri bu duruma 

sinirlenip elçiyi, diğer görevlileri, kadınları ve hayvanları ele geçirmişlerdir. Hunlar 

karşı saldırıya geçmiş, Wu Huanlardan çok kişiyi öldürmüş, yaklaşık bin kadar kadın, 

                                                
232 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1904–1905. 
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yaşlı ve çocuğu yanlarında götürmüşlerdir. Görevli vasıtasıyla Wu Huanlara at ve 

diğer hayvanların derilerini getirerek onları kurtarabileceklerini iletmişlerdir. Hunlar 

Wuhuanların getirdiği malları almış ancak insanları bırakmamıştır.233  

 

 

 Wang Mang tahta geçtiği sırada, M.S.9 yılında altı kişiyi görevlendirerek 

Hunlara hediyelerle göndermiştir. Chan Yu’ye Wang Mang’ın Göğün emrini alarak 

Han hanedanının yerine geçtiğini ve Chan Yu’nün eski mührünü alıp yenisiyle 

değiştirileceğinin bildirilmesini istemiştir. Eski mühürde “Xiong Nu Chan Yu Mührü 

(Hun lideri Mührü)” yazılıyken, yenisinde “Xin Xiong-nu Chan Yu Damgası 

(Xin234’e Tâbi Hun Lideri Damgası)” yazmaktadır. Chan Yu yeni mühre bakması 

yönünde uyarılmasına rağmen önemsememiş, eski mührü vermiştir. Ziyafet bittikten 

sonra Chan Yu’nün durumu fark etmesinden korkan komutanlar eski mührü 

kırmışlardır. Chan Yu ertesi gün farkına varmış ve eski mührün geri verilmesi 

talebinde bulunmuştur. Ancak alamayacağını anlayınca problem çıkarmamıştır.235 

 

 

Bu olaydan sonra Wu Huanlardan Hunlara sığınanlar olmuş ve yine Han 

tarafından Chan Yu’nün sığınanları kabul etmemesi gerektiği bildirilince Chan Yu 

yine onları ülkelerine göndermiştir. Çıkarılan dört maddelik karar sonucu sığınanları 

kabul edememesi, Wu Huanlardan vergi alamaması, daha önce Han Hanedanlığı’nın 

Hunlardan toprak istemesi ve son olarak bu mührün değiştirilmesi gibi olaylar 

sonucu Chan Yude Han devletine karşı nefret uyanmıştır. Bundan sonra da Hunlara 
                                                
233 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1906. 
234 Shi Gu’nun açıklamasına göre;  Xin 新 Wang Mang’ın Han Hanedanlığı’na verdiği isimdir.   
235 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1906–1907. 
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Hou Jü Shi’dan sığınanlar olmuş, onlarla birlikte Jü Shi devletine saldırılmış ve 

Hunlar yine hareketlenmişlerdir. Hunlar da kendi gücünü kanıtlamak için Batı 

Bölgesi’ndeki devletlerle işbirliği içine girmiştir. Wang Mang da bir yandan Hunları 

bölmek için planlar yapmaya başlamıştır. Hunları yine hediyelerle cezbetme taktiği 

uygulamış, Hu Han Ye’nin oğullarını ard arda çağırarak hediyeler ve unvanlar 

vererek Chan Yu olmalarını istemiş, Sağ Li Han Beyi Xian ve oğullarına da 

hediyeler vererek her birine farklı Chan Yu unvanları vermiştir. Wu Zhu Liu Chan 

Yu Wang Mang’ı eleştirerek, Xuan Di’nin iyiliklerini gördüğünü ancak Wang 

Mang’ın Xuan Di neslinden olmadığını, tahta nasıl çıktığını sorgulamıştır.236  

 

 

 M.S.11 yılında Hunlar yine sınır bölgelerinde saldırılar düzenlemiş ve sınırlar 

harap olmuştur. Wang Mang ise ülkenin zenginliğine güvenerek güç gösterisi 

yapmakta, 300 bin askere 300 günlük erzak temin edip Hunlara saldırmayı, onları 

Ding Ling’e sürmeyi, Hun topraklarını parçalayıp Hu Han Ye’nin onbeş oğlunu başa 

geçirmeyi planlanmaktadır. Bu plana General Yan Yu karşı çıkmış ve planın 

uygulanmaması gerektiğine dair güçlükleri beş maddede şu şekilde sıralamıştır:  

 

Hunların topraklarımıza zarar vermeye başlamasından bugüne kadar uzun 

zaman geçmiştir. Zhou, Qin ve Han hanedanlıklarından hiçbiri başarılı bir taktik 

uygulamamışlardır. Qin Shi Huang’ın uzun duvarları birleştirmesiyle ülkenin gücü 

tükenmiş, halk zarar görmüştür. Wu Di döneminde Hunlara saldırılmış fakat Hunlar 

da karşılık verdiğinden uzun süren savaşlar yaşanmış ve ülke zayıflamıştır. Bunların 

iyi taktikler olduğu söylenemez. Ülkemizde açlık yaşanmaktadır. Bugün 300 bin 

asker ve 300 günlük erzak hazırlansa bile yolun uzaklığı düşünüldüğünde oraya önce 

varan askerler fark edilecektir. Bu birinci zorluktur. 
                                                
236 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1908. 
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Sınırlar boş olduğundan daha sonra erzak gönderilemeyecektir, bu ikinci zorluktur. 

300 günlük yiyecek için taşıma sorunu ortaya çıkacaktır. Yiyecekler öküzler ile 

taşınsa bile, hayvanların kendi yiyeceği de hesaba katıldığında yük daha da 

ağırlaşacaktır. Hun toprakları kumludur, su ve ottan yoksundur. Yüz gün olmadan 

hayvanlar ölecektir, kalan yiyecekleri de insanlar taşıyamaz. Bu da karşılaşılacak 

üçüncü zorluktur. 

Orada kışlar soğuk, yazlar da rüzgârlıdır. Bunun için yakacak madde de 

götürülmelidir, bu da yükün artması demektir. Askerlerin sadece pirinç yiyip su 

içerek dört mevsim geçirmeleri sağlıkları açısından tehlikelidir. Bu nedenle önceki 

hanedanlıklar döneminde Hunlara yapılan saldırılar yüz günü geçmemiştir, bu savaş 

süresinin uzatılmak istenmemesinden değil, şartların izin vermemesindendir. Bu da 

dördüncü zorluktur. 

Askerler ağır yükler nedeniyle hızlı hareket edemeyecek, böylece Hunlar yavaş 

yavaş kaçabilecek ve yakalanmayacaklardır. Şans eseri Hunlarla karşılaşılsa bile iyi 

savaşamayacaklardır. Tehlikeli geçitlere gelindiğinde baştaki ve sondaki askerler zor 

duruma düşeceklerdir. Bu da beşinci zorluktur. Başarılı olunacağı kesin değildir, bu 

nedenle izin verin ben ve diğer generaller hızla saldıralım ve onlara ağır kayıplar 

verdirelim.” 

Wang Mang, Yu’nün bu sözlerini dinlememiş, askerleri başlangıçta verdiği karara 

göre ayarlamıştır. Bu nedenle ülkede karışıklık baş göstermiştir.237 

 

 

 Wang Mang’ın Hunlara unvanlar vermesi, Hunları karıştırmaya, parçalamaya 

yönelik çabalarda bulunması Xuan Di’den beri süren refahı ortadan kaldırmıştır. 

Kuzey sınırlarında eskisi gibi halk ve hayvanlar kalmamış, bozkırlar cesetlerle 

dolmuştur. 

 

 

                                                
237 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, .s. 1909–1910. Orijinal metin için 

bkz.s. 211–212. 
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Hunlarda devlet işleriyle ilgilenen Sağ Gu Du Hou unvanlı Xu Bu Dang, 

Wang Zhao Jun’un kızı Yun’ün kocasıdır. Yun sık sık Çin ile He Qin anlaşması 

yapılmasını istemektedir ve Xian ile ilişkileri iyidir, Xian’in ard arda Wang Mang ile 

görüştüğünü görmektedir, bu yüzden (Yun ve Dang) Yu’yü atlayarak Xian’i Wu Lei 

Ruo Di Chan Yu ilan etmişlerdir… Yun ve Dang Xian’i He Qin anlaşması 

konusunda ikna etmişlerdir. Durum He Qin anlaşmalarıyla ilgilenen Wang Xi’ye 

bildirilmiştir. Wang Xi, Wang Zhao Jun’ün ağabeyinin oğludur. Bu istek saraya 

iletilmiştir. Wang Mang, Chan Yu’ye hediyeler göndermiş ancak daha önce Man ve 

Yilerin gözü önünde öldürdüğü rehin Deng’ın yaşadığını söyleyerek karşılığında 

Hunlarda bulunan 27 kişiyi istemiş ve bu şekilde kandırmaya çalışmıştır. Chan Yu 

bunu öğrenince sınırlardan içeri girerek saldırılarda bulunmuştur. M.S.15 yılında 

öldürülen rehin ve diğer kişilerin cenazeleri Hunlara gönderilmiştir. Yine Chan 

Yu’ye hediyeler gönderilerek Xiong Nu adı Gong Nu（恭奴）, Chan Yu ise Shan 

Yu（善于） olarak değiştirilmiş238 ve mühür verilmiştir. Chan Yu ise hem Han 

Hanedanlığı’ndan gelen hediyeleri almış, hem de daha çok kazanç sağladığı için 

saldırılarına devam etmiştir.239  

 

 

Xian’in Hun lideri yapılması konusunda önemli bir durum göze çarpmaktadır. 

Hu Han Ye ölmeden önce iktidarın en büyükten başlanarak sırasıyla oğullara 

verilmesi gerektiği açıklamasını yapmıştır. Ancak M.S.13 yılında Xian’in ağabeyi 

                                                
238 Gong（恭）: sadık,  nu（奴）: köle anlamındadır. Shan（善） ise;  iyi, erdemli, samimi 

anlamlarına gelmektedir. Wang Mang ile kötüleşen ilişkilerin iyiye götürülmek istendiği 
anlaşılmaktadır. 

239 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1911–1912. (asıl metinden 
özetlenmiştir.) Orijinal metin için bkz.s.222. 
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Yu’nün lider olması gerekirken, Wang Zhao Jun’un kızı ve kocası tarafından bu kişi 

yerine Çin ile iyi ilişkiler içinde olan Xian lider yapılmıştır. Crespigny, bu durumu 

“Çin yanlısı grubun entrikaları” olarak yorumlamıştır.240 Ancak dönem şartları ve 

Wang Mang yönetimi Hun-Çin ilişkilerine bakıldığında, bu kişilerin ilişkileri 

düzeltmek adına Xian’i lider seçtikleri anlaşılmaktadır. Nitekim sonrasında Xian’i 

Çin ile He Qin anlaşması yapması konusunda ikna ettikleri bilgisi mevcuttur. 

Hunlara gönderilen ve barış elçisi olarak nitelenen Wang Zhao Jun’den sonra kızının 

da bu görüşte olduğu yani barış istediği anlaşılmaktadır. He Qin politikası 

çerçevesinde Hun lideriyle evlenen kişilerin veya çocuklarının siyasette rol oynayıp 

oynamadıklarına dair Çin kaynaklarında bu bilgiden başka bir bilgi bulunmamaktadır. 

Xian’in başa geçirilmesi bilgisi eğer siyasette rol oynadıklarını gösteriyorsa, bunun 

da barış için olduğu görülmektedir. Metinden Wang Mang’ın aslında kimseyle iyi 

lişkiler içinde olmadığı, sözde iyi geçindiği yeni lider Xian’in oğlunu da öldürtmesi 

olayı sonrası Hunların saldırması gibi olayların yaşandığı anlaşılmaktadır. Onun 

amacı sadece Hunlarda karışıklık çıkarmaktır. Yaşanan olaylar objektif birşekilde 

değerlendirildiğinde Yun ve Dang’ın girşimlerinin entrikadan ziyade barış amacı 

güttüğünü düşündürmektedir.  

 

 

Xian beş yıl tahtta kaldıktan sonra M.S.18’de ölmüş ve yerine kardeşi Yu, Hu 

Du Er Shi Chan Yu olarak başa geçmiştir. Bundan sonra yine Wang Mang’ın yanlış 

tutumları sonucu Hunlar kuzey sınırlarından içeri girmişler, Wang Mang orduyu 

toplayamamış ve zaten kızgın olan Han ordusu tarafından Wang Mang öldürülmüştür. 

                                                
240  Richard R, Crespigny, Hun Konfederasyonunun Bölünmesi ve Yıkılması,  Türkler 

Ansiklopedisi, Cilt 1-İlk Çağ, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.1156. 
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Yun ve oğlu Shi da öldürülmüştür. Wang Mang dönemi de böylece kapanmıştır. 

M.S.24 yılında Han Hunlara elçi göndermiş, eski Han adetlerindeki gibi Chan Yu’ye 

hâkimiyet mührü, alt tabakadakilere de damga verilmiştir. Yun ve kocasının aileleri, 

soylular ve onların hizmetkârları Han tarafından Hunlara geri gönderilmiştir. Bundan 

sonra Chan Yu kibirlenerek elçilere şöyle demiştir: 

 

“Hunlar ve Han Hanedanlığı aslında kardeştir. Hunlarda iç karışıklık 

çıktığında Xuan Di, Hu Han Ye’nin Chan Yu olmasında yardım etmiştir. Bu yüzden 

biz de saygımızı göstermek için Han’a bağlandık. Şimdi ise Han Hanedanlığı’nda 

karışıklık olmuş, taht Wang Mang tarafından zorla ele geçirilmiştir. Hunlar da asker 

göndererek Wang Mang’a saldırmış ve sınırlar boşalmıştır. Bu, Han halkını harekete 

geçirmiş, insanlar Han’a (eski Han yönetimine) özlem duymuştur. Wang Mang 

yenilmiş ve Han yeniden başa geçmiştir. Bu da biz Hunların gücü sayesinde 

olmuştur. Han Hanedanlığı bize tekrar saygı göstermelidir!” 241 

 

(Chen) Zun Hunların bu sözlerine direnmiş, ancak Chan Yu bu şekilde konuşmayı 

sürdürmüştür. Ertesi yıl yazında elçiler (Wang Li ve Chen Zun) Han’a geri 

dönmüştür. Kızıl Kaşlılar Ordusu242 (Chi Mei Jun 赤眉军) Chang An’a girmiş ve 

M.S.23’te yönetime geçen Liu Xuan (M.S.25 yılında) yenilmiş ve böylelikle Batı 

Han Hanedanlığı sona ermiştir. 

                                                
241 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1912–1913. Orijinal metin için 

bkz.s. 213. 
242 Çin tarihindeki köylü ayaklanmaları ordularından biridir. M.S.18 yılında Fan Chong’un （樊崇 ）

liderliğinde ortaya çıkmışlardır. Birkaç yıl içinde sayılarını artırarak gelişmişlerdir. M.S. 21 yılında 
saldırıya geçmişler ve savaş bir yıl kadar sürmüştür. M.S.22 yılında Wang Mang saldırıya 
geçmiştir. Ancak başarılı olunamamıştır. Daha da güçlenen ordu M.S.23’te başa geçen Liu Xuan 
（刘玄）ile de savaşmış ve en son 25 yılında iki kola yarılarak Chang An’a girmiş ve Liu Xuan 
öldürülmüştür. Çoğu okuma yazma bilmeyen köylülerden oluşan askerler kırmızı boya ile kaşlarını 
boyadıkları için bu ismi almışlardır. (http://baike.baidu.com/view/1182470.htm) erişim tarihi: 
06.11.2012 
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 Han Shu- Xiong Nu Zhuan sonunda yazarın yorumu bulunmaktadır. Tüm 

olayların özeti niteliğinde olan bu kısım oldukça önemlidir ve özetle şöyledir: 

 

Shu Jing, Shi Jing ve Chun Qiu gibi klasik kitaplarda Man, Yi, Rong 

ve Dilere karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedilmiştir. Bu yabancı 

kavimler uzun süre Merkezi Ülke’ye zarar vermişlerdir. Han Hanedanlığı’nın 

kurulmasından itibaren büyük danışmanlar (Yi ve Dilere karşı neler yapılması 

gerektiğine dair) planları ve stratejileri sarayda tartışmadılar mı? Gao Zu 

döneminde Liu Jing; Lü Hou döneminde Fan Kuai, Ji Bu; Xiao Wen Di 

döneminde Jia Yi, Chao Zuo; Xiao Wu Di döneminde Wang Hui, Han An 

Guo, Zhu Mai Yi, Gong Sun Hong, Dong Zhong Shu gibi danışmanlar kendi 

fikirlerini savundular. Aynı fikirde olanlar da vardı, farklı fikirde olanlar da, 

böylece iki farklı görüş ortaya çıkıyordu. Sivil danışmanlar Hunlarla He Qin 

anlaşması yapılması gerektiğini, askeri danışmanlar ise Hunlara saldırılması 

gerektiğini savunuyordu, bu görüşlerin hepsi bir anlık kar-zarar üzerineydi, 

hiçbiri Hun sorununun kaynağını araştırmıyordu. Han Hanedanlığı’nın 

kuruluşundan bugüne kadar uzun süre geçti ki bu süre İlkbahar-Sonbahar 

döneminde de uzundu. Bu süre zarfında Han-Hun ilişkilerinde He Qin’in 

uygulandığı, nazik davranıldığı dönemler de, askeri güç kullanılarak 

savaşıldığı dönemler de oldu. Geri çekilme ve ilerlemeler, yani ilişkiler, 

güçlülük zayıflık durumuna göre değişti, bu nedenle detayları konuşabiliriz. 
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He Qin fikri Liu Jing ile başlamıştı, o sırada yeryüzü (ülke) yeni yeni 

huzura kavuşmuştu, Han Hanedanlığı Ping Cheng’da Hunlar tarafından 

kuşatılıp zor durumda kaldığından İmparator, Liu Jing’in önerisini kabul 

ederek Hunlarla He Qin anlaşması yaptı, Chan Yu’ye yüklü miktarda 

hediyeler gönderdi ve sınırlarda huzur olmasını umut ediyordu. (Bu politika) 

Xiao Hui Di ve Gao Hou dönemlerinde de uygulandı ve Hunlara saldırmaya 

cesaret edilemedi, ancak Hunların saldırısı ne azaldı ne de durdu, aksine Chan 

Yu daha da kibirli ve küstah hale geldi. Xiao Wen Di döneminde Hunlarla 

ticaret yapıldı, sınırlarda pazarlar kuruldu, Han Hanedanlığı prensesi Hun 

Chan Yu’süne verildi, Hunlara hediyeler gönderildi, ancak Hunlar birçok kez 

anlaşmayı bozdu ve Han sınırları zarar gördü. Bu nedenle Wen Di döneminin 

ortalarından sonra birden yeni bir uygulamaya geçildi, İmparator Rong 

kıyafetleri giyerek ata binip altı ildeki askerleri toplayıp binicilik ve okçuluk 

talimleriyle savaş hazırlığı yaptı, yetenekli ve güçlü askerleri toplayarak 

Guang Wu’ya yerleştirdi. Wen Di, Feng Tang’a danışıp ordunun idaresi 

hakkında konuştu, eski ünlü danışmanların fikirlerini de düşünerek, Hunlarla 

He Qin anlaşması yapmanın bir fayda sağlamadığının bilincine vardı. 

 

Dong Zhong Shu eski uygulamaların devam etmesini, Hunlarla 

anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyordu: 

“Doğruluk jun zi 243 ’yi etkiler, kar, kazanç küçük insanı 244 

cesaretlendirir. Hunlar gibi insanlar doğruluk ve dürüstlükten anlamazlar, 

onlar hediyelerden, kazançlardan mutlu olurlar, onlarla Göğün huzurunda and 
                                                
243 Jun Zi 君子: Konfuçyüs öğretisinde örnek, ideal, erdemli insan vb. anlamlarına gelir. Bu öğretideki 

temel ilkelere uyan ve bu sıfatları taşıyan kişidir. 
244 Jun Zi olma niteliklerine sahip olmayan kişi. 
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içip anlaşma yaparsak, yüklü miktarda hediye gönderirsek, ayrıca Chan 

Yu’nün sevdiği oğlunu Han sarayına rehin olarak gelmesini sağlarsak 

saldırma isteklerini önleyebiliriz. Hunlar saldırmak istediklerinde hediyeleri 

kaybetmekten, Göğü kandırmaktan ve sevgili oğlunun öldürülmesinden 

korkacaktır. Hunlara hediye vermek için harcanan para, üç ordu için 

yapacağımız harcamadan az olacaktır. Hunlara karşı sağlam duvarlar 

yapmakla Hunlarla anlaşma yapmak farklı değildir. Ayrıca böyle yapılırsa 

sınırları korumakla görevli kişiler rahatlayacak ve çocukları da huzur içinde 

yemeklerini yiyeceklerdir. Hun askerlerinin tekrar saldırmak için Çin 

Seddi’ni gözetlememelerini, Merkezi Ülke’de savaş olmamasını sağlamak 

yeryüzündeki halk için rahatlatıcı bir durum değil midir?” Dong Zhong 

Shu’nun söyledikleri o dönemin durumuyla karşılaştırılıp 

değerlendirildiğinde, sözlerinin dönemle uygun olmadığı ve sonraki nesillere 

göre de bu sözlerde doğru olmayan yerler olduğu anlaşılmaktadır. Xiao Wu 

Di döneminde Hunlara yapılan saldırılarda kaybedilenlerle elde edilenler 

hemen hemen aynıydı, Hun halkından zaman zaman Han Hanedanlığına 

teslim olanlar olmuştu, Chan Yu de buna karşılık Han elçilerini alıkoymuştu. 

Onlar böylesine inatçı ve dirençli karakterlerde iken Chan Yu nasıl sevgili 

oğlunu Han sarayına rehin olarak gönderir? Bunlar Dong Zhong Shu’nun 

sözlerinin dönemle bağdaşmadığını göstermektedir. Eğer Hunlardan rehin 

alınamazsa, He Qin anlaşması yapmak yine boş bir anlaşma olacaktır ki bu da 

Xiao Wen Di’nin geçmişteki hatasını tekrarlamaktır, Hunların bitmek 

bilmeyen kandırmacalarına yardım etmektir. Zamanında hatalar yapılmış ve 

sınırlar iyi korunamamıştır, körü körüne halktan zorla alınan vergilerle halkın 



 150

zor duruma düşüp düşmanımız olan Hunlara kaçmalarına sebep olunmuştur, 

başka bir deyişle halkımız kendi elimizle Hunlara hediye edilmiştir. Onların 

tatlı sözlerine inanıp, boş anlaşmalara uyup sınırlara saldırmayacaklarını umut 

etmek de hata değil miydi?  

 

Xiao Xuan Di dönemine gelindiğinde, Wu Di’nin saldırıları sonunda 

Hunlar yüz yılın felaketi ile karşı karşıya gelmiş ve bir karışıklık içine 

düşmüşlerdir. Daha sonra Chan Yu tabi olmuş, oğlunu rehin olarak 

göndermiş ve nesiller boyunca tehlikeden ve savaştan uzak kalınmıştır. 

 

Sonraki altmış yıldan fazla bir süre zarfında Wang Mang’ın zorla tahta 

geçmesiyle Hunlarla ilişkiler bozulmaya başlamıştır, Chan Yu Wang Mang’ı 

suçlamış, Wang Mang, Chan Yu’nün rehin oğlunu öldürmüş ve sınırda 

olaylar yaşanmıştır. Daha sonra Hu Han Ye Han’a tabi olmuş ve sarayda 

ağırlanması meselesi tartışılmıştır. Bu konuda Xiao Wang Zhi; Chan Yu’nün 

vasal olarak değil misafir olarak ağırlanmasını uygun görmüştür, böylece 

ondan sonra gelen nesiller ihanet edip kaçsa bile, Merkezi Ülke’nin onları 

başkaldıran vasal olarak görmeyeceğini belirtmiştir. Xiao Yuan Di 

döneminde sınırlardan askerlerin çekilmesi üzerine yapılan tartışmada Hou 

Ying, bunun kabul edilmemesi gerektiğini düşünmektedir. Güçlü iken 

zayıflığı unutmamak, huzurlu iken tehlikeyi göz ardı etmemek, ayrıntıları da 

düşünmek gerektiğini savunmuştur. Chan Yu Xian döneminde aç gözlü 

davranıp oğlunu gözden çıkarması ve akın ve tacizler yolu ile He Qin yoluyla 
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kazanacağı bin altından fazla kazanç elde etmesi Dong Zhong Shu’nun 

sözlerinin eksik kaldığını göstermektedir. 

 

Bir durumla ilgili düşünüp fikir ileri sürerken, kalıcı olması için 

başlanmaz ve dikkatsizce anlık düşünülürse, böyle bir öneri uzun süreli olmaz. 

Saldırı başarılarından söz edilecekse Yan Yu’nün yorumu doğrudur. Eski 

hükümdarlar ülkelerini yönetirken içerdeki ve dışarıdaki halka farklı 

politikalar uygulamıştır. Yi ve Di gibi yabancı kavimler çıkarlarına 

düşkündür, giyimleri, dilleri, yiyecekleri, gelenekleri Merkezi Ülke’den 

farklıdır. Kuzeyde soğuk ve geniş bozkırlarda oturur, su ve otlakları takip 

ederek göçebe yaşarlar. Vadilerle ayrılmış, çöllerle sınırlanmış bu bölgeyi 

Gök doğal bir şekilde kendiliğinden Merkezi Ülke’den ayırmıştır. Eski kutsal 

hükümdarlar onları vahşi olarak nitelendirip farklı davranmışlar; yani evcil-

vahşi ayrımı yapmışlardır, onlarla anlaşma yapmamışlar, savaşmamışlardır. 

Anlaşma yapsalardı, hem harcamalar çok olacaktı, hem de kandırılacaklardı, 

saldırıya geçseler hem ordu yorulacak, hem de karşı tarafı saldırmaları için 

kışkırtmış olacaklardı. Onların toprakları tarım için elverişsizdir, halkı da 

saray yaşamına alışamaz, bu yüzden tabi kılınamaz; saldırırlarsa karşılık 

veririz, kontrol altında tutarız, uzak dururlarsa savunmada kalır, sınırları 

koruruz. Saray adabımıza uygun olarak imparatora hediyeler sunarlarsa, biz 

de onları aynı şekilde karşılarız, ilişki bizim tarafımızdan kesilmemiş olur, bir 

anlaşmazlık ortaya çıkarsa onlardan kaynaklanmış olur, bu kutsal 

hükümdarların Hunları kontrol etmek için uyguladıkları sistemdir.245 

                                                
245 Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 1913–1916. Orijinal metin için 

bkz.s. 214–218. 
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Ban Gu’nun yorumu geçmişten itibaren Hun-Çin ilişkilerini özetler 

niteliktedir. He Qin politikasının Liu Jing önerisiyle Han Hanedanlığı yeni kurulduğu 

dönemde Bai Deng Kuşatması sonrasında uygulanmaya başladığını ve hemen hemen 

her imparator döneminde uygulandığını, ancak sonrasında bu politikanın bir fayda 

sağlamadığı ve geçici süreli çözüm arayışıyla uygulanmış olduğunun farkına 

varıldığını belirtmektedir. Hun sorununun asıl kaynağının araştırılmadığı yönündeki 

eleştirisi de dikkat çekicidir.  
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SONUÇ 

 

Çalışmada Hun-Çin ilişkilerinde önemli bir yere sahip olan He Qin Politikası 

Batı Han Hanedanlığı temel alınarak ve dört döneme ayrılarak ele alınmış, ortaya 

çıkışı, amacı, uygulamadaki farklılıklar ve Hun-Çin ilişkilerine etkisi araştırılmıştır. 

Birinci dönem, Hunların Mo Dun ile başlayan hareketli dönemi ve He Qin 

politikasının uygulanmaya başlandığı dönem; ikinci dönem Wu Di’nin savaş yanlısı 

politika izlediği dönem; üçüncü dönem Hunların kendi içinde ayrılıp Hu Han Ye 

Chan Yu’nün Han’a bağlılığını bildirdiği dönem; son olarak dördüncü dönem Wang 

Mang dönemidir.  

 

 

M.Ö. IV. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Hunlar, M.Ö. II. yüzyılda Mo Dun 

ile güçlenmiş ve Han Hanedanlığı için tehdit unsuru haline gelmiştir. Çin bu 

dönemde ekonomik, siyasi ve askeri yönden zayıf olduğu için savaşmak 

istememektedir. Başka bir ifadeyle savaşmadan sınır güvenliğini sağlamak 

zorundadır. He Qin politikası ilk kez bu amaçla Mo Dun’un İmparator Han Gao 

Zu’yu Ping Cheng’da kuşatması sonrasında, başka bir ifadeyle kuşatmanın 

açılmasından sonra uygulamaya konmuştur. He Qin önerisi uzun vadede Hunları 

Çin’e bağlama amacı taşısa da, İmparator Hun liderine kendi kızını göndermemiş, 

kayıtlarda adı bulunmayan bir cariyeyi gönderme yolunu seçmiştir. Burada 

imparatorun öncelikli amacı, savaşmadan sınırların güvenliğini sağlamaktır. Hunlar 

ile akrabalık kurarak uzun vadede kendine bağlama yerine, kısa vadede nefes almayı 

tercih etmiş olduğu görülmektedir. 
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İki devlet arasındaki evlilikler ve mektuplaşmalar incelendiğinde, ilk anlaşma 

dışındaki tüm anlaşmalarda bunu talep eden tarafın her zaman Hunlar olduğu ortaya 

çıkmaktadır. M.Ö.140 yılına kadar olan birinci dönemde Hunlar istedikleri zaman 

sınır ihlali yaparak anlaşmayı bozmuşlar, istedikleri zaman anlaşmayı yenilemek 

istediklerini belirtmişlerdir. Bu saldırılar aslında göçebe toplumun doğasında olan 

küçük çaplı saldırılardır ve bazen Hun liderinin bilgisi dışında gerçekleşebilir. 

Göçebe yaşam süren Hunlar her zaman doğa ile mücadele içinde olduklarından 

büyük bir savaş istememektedir. Çin’de işi savaşmak olan ordu mevcuttur. Ancak 

Hunlar savaş durumunda topyekün savaşın içindedir. Bu nedenle anlaşma yapmak ve 

diğer kavimlerde olmayan hediyelere sahip olmak Hunlara saygınlık 

kazandıracağından çok önemlidir. Bu açıdan bakıldığında söz konusu politikanın 

uygulanmasının Hunlar için avantajlı olduğu söylenebilir. Han tarafı ise sınır 

güvenliğini savaşmadan sağlamak için Hunlardan gelen bu teklifi kabul etmiştir. Her 

politikada olduğu gibi burada da karşılıklı çıkar amacı güdülmüştür.  

 

 

Han Gao Di’den Han Wu Di’ye kadar olan birinci dönemde on evlilik 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan dördüncü He Qin anlaşması kapsamında Hun liderine eş 

olarak gönderilen cariyenin yanında Zhong Hang Yue’nin refakatçi olarak Hun 

topraklarına istemeyerek gidişi ve oradaki faaliyetleri oldukça önemlidir. Zhong 

Hang Yue kendi ülkesi ile olan bağlarını tamamen kopararak Hun topraklarına ayak 

basmıştır. Dolayısıyla bundan sonra tüm hayatını geçireceği Hun devletinde hiç 

tanımadığı bir yaşam tarzına uyum sağlama ve Hunlara kendisini kabul ettirme 

zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Zhong Hang Yue’nin artık geri dönüşü yoktur. 
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Chan Yu’ye tüm bildiklerini öğretirken amacı kendisini göstermek ve onun 

övgüsünü kazanmaktır. Böylelikle bundan sonra kalacağı Hun topraklarında daha 

rahat bir yaşam sürebilecektir. Çin’de edindiği deneyim ve bilgileri Hunlara 

öğretirken diğer taraftan Han elçisine Hunların adetlerini savunup, bu adetlerin neden 

bu şekilde sürdüğünü anlatmaya çalışmıştır. Onun Hun liderine Han mallarına 

hayranlık duymamaları gerektiğini bildiren sözleri iki ulus arasında yoğun bir 

kültürel etkileşimin varlığını göstermektedir. Dolayısı ile bu politikanın kültürel 

etkileşim sağladığı açıktır.  

 

 

Bu dönemde Han Wen Di’nin çıkardığı ferman da önemlidir. “Chan Yu ve 

ben uyum içinde gayretle doğru yolda yürüyeceğiz, halkı korumak için kardeşçe bir 

dostluk kuracağız. He Qin politikası hâlihazırda belirlenmiştir, bu yıldan itibaren 

(M.Ö.160) başlamıştır” diyerek politikanın amacını halka duyurmuş, halkın refaha 

kavuşması için sınır güvenliğini sağlama amacı ile uygulandığını açıkça belirtmiştir. 

Wen Di barış yanlısı bir imparatordur ve tahtta olduğu dönem boyunca Hun-Çin 

ilişkilerinde büyük sorunlar yaşanmamıştır. İmparatorun He Qin politikasının o 

yıldan itibaren başladığını bildirmesi, devletin resmi bir politikası olmasını, Hunların 

savaş yoluyla değil ancak barış yoluyla durdurulabileceğini düşünmesindendir. 

Nitekim fermandan sonraki He Qin evliliklerinde mektuplaşma bulunmaması, bu 

politikanın resmileştiğini ve artık rutin hale geldiğini göstermektedir.  

 

 



 156

Savaş yanlısı Han Wu Di’nin başa geçmesiyle (M.Ö. 140), yani He Qin 

politikasının ikinci döneminde, durum değişmiş, Hunlara karşı savaş yanlısı bir 

tutum içine girilmiştir. Wu Di’nin yönetimde olduğu süre içinde Hunlarla sadece bir 

kez He Qin anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmadan hemen sonra Wu Di bir saldırı 

planı yapmıştır. Wu Di'nin burada anlaşmayı yaparken dahi barış amacı gütmediği 

görülmektedir. Başka bir ifadeyle Wu Di bu arada ordusunu savaşa hazırlayacaktır. 

Nitekim Wu Di dönemi Hunlara yapılan saldırılarla geçmiştir. Savaş yanlısı 

tutumunu sürdürürken bir yandan da Batı Bölgesi’ndeki devletlerle Hunlara karşı 

işbirliği yaptığı görülmektedir. Başlarda Hun, Wu Sun, Da Yue Zhi devletleri Han 

Hanedanlığı’na karşı ittifak içindeyken, Wu Sunlarla yapılan He Qin anlaşmalarıyla 

durum değişmiştir. Zhang Qian, Han Wu Di’ye “Wu Sunlarla işbirliği yapılırsa 

Hunların sağ kolunun kesilmiş olacağını” açıkça belirtmiştir. Han Wu Di döneminde 

bir yandan savaşılarak, diğer yandan farklı politikalar uygulanarak Hunlara zarar 

verilmek istenmiştir. Bu dönemde de Hunların birçok kez He Qin talebinde 

bulunduğu Han Shu’da kayıtlıdır. Ancak Hunların hiçbir He Qin talebi kabul 

edilmemiştir. Han Wu Di He Qin anlaşmasını Hunlar yerine Wu Sunlarla 

gerçekleştirmeyi tercih etmiştir. Xi Jun ve Jie You Wusunlara gelin giden kişilerdir. 

Giden sözde prensesler eşleri ölünce ülkelerine geri dönmek için imparatora mektup 

yazmış olsalar da, bu istekleri kabul edilmemiş ve “bulundukları yerin geleneklerine 

uymaları gerektiği, Wu Sunlarla birlik olup Hunların yok edilmek istendiği” açıkça 

belirtilmiştir. Başka bir ifadeyle Hunlara zarar vermek amacıyla yürütüldüğü iddia 

edilen He Qin politikası Hunlar yerine başka devletlere uygulanmıştır. Hunlarla He 

Qin anlaşması yapmak istemeyen, saldırmayı tercih eden taraf Çin tarafı olmuştur. 
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Xi Jun'ün Wu Sunlara gönderilmesi akabinde Hunlar da Wu Sunlara eş 

göndermiştir. Hunların amacı Wu Sunların Çin ile olan ittifakını bozmak ve kendileri 

ittifak kurmaktır. Hunlar Çin’e, Çin de Hunlara karşı diğer uluslarla ittifak kurma 

çabası içindedir. Ayrıca burada göze çarpan bir diğer önemli nokta; Hunlarda 

önceden böyle bir politika uygulanmamış iken, Çin’den görerek bunu zekice 

uyguladıklarıdır. Bu durum rehin gönderme veya kabul etme politikasında da 

görülmektedir. Kısacası Hun ve Çin devletlerinin bir rekabet içinde olduğu açıktır. 

 

 

Han Wu Di önemli generalleri ve askerleri görevlendirip Hunlara sürekli 

saldırılarda bulunmuştur. Özellikle M.Ö.127–121 ve 119 yıllarındaki büyük saldırılar 

Hunları zayıflatmıştır. Diğer devletlerle ittifak kurmak için farklı siyasi planlar 

yapmış ve politikalar uygulamıştır. Han Hanedanlığı’nın askeri başarılarından 

bahsedilerek Hunlara gözdağı verilmek istenmiş, “savaşabilecek durumdaysanız 

savaşın, değilseniz Han’a tabi olun” gibi sözlerle Hunlar ikna edilmeye çalışılmıştır. 

Chan Yu buna sinirlenerek bu sözleri ileten elçiyi alıkoymuştur, üstelik He Qin 

talebinde bulunmayı da ihmal etmemiştir. Başka bir ifadeyle Wu Di döneminde uzun 

süren savaşlar sonucu yorgun düşen, acı çeken Hunları uygulanan hiçbir plan ve 

politika yıldıramamıştır. Saldırılara karşı koymuş ve yine saldırılarla cevap 

vermişlerdir. Gelen elçileri de alıkoymaktan korkmamışlar, kabul edilmemiş olsa da 

defalarca He Qin talebinde bulunmuşlardır. Ancak bu dönemde Çin saldırılarıyla 

zayıf düştükleri de bir gerçektir.   
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M.Ö.87 yılında Han Wu Di ölmüştür. Hun halkı eskisi gibi He Qin anlaşması 

yapılmasını istemiştir. Bundan sonra Wu Sunlarla ilişkilerin kötüye gitmesi de 

Hunların daha da zayıflamasına sebep olmuştur. Hunların Wu Sunlardan nefret 

etmelerine Han Hanedanlığı’nın Wu Sunlarla olan ilişkileri sebep olmuştur. Han 

İmparatorunun Hunlarla başarılı bir şekilde savaştıkları için Wu Sunlara çok değerli 

hediyeler gönderdiği de Çin kaynaklarında kayıtlıdır. Buradan Hunları kendine 

bağlamak amacıyla başlayan He Qin anlaşmalarının ilk dönemde amacına ulaşmamış 

olduğu söylenebilir, ikinci dönem olan Wu Di döneminde yapılan savaşlar ve 

Hunlara karşı diğer devletlere farklı politikalar uygulanmasıyla Hunlar zayıf 

düşürülmüştür. Bundan yararlanmak isteyen diğer kavimler de harekete geçmiş, Ding 

Lingler kuzeyden, Wu Huanlar doğudan, Wu Sunlar da batıdan saldırıya geçmiştir. 

Han ordusu da üç koldan saldırınca Hunlar artık tekrar saldırıya geçmeye cesaret 

edememiştir. M.Ö.67 yılında Batı Bölgesindeki devletlerin Hunlara hücum etmesi, o 

yıllarda açlık yaşanması, Ding Linglerin M.Ö.64 yılından itibaren üç yıl Hun 

topraklarına saldırması gibi olaylar ve sonrasında yaşanan iç karışıklıklar Hunların 

daha da zayıflamasına sebep olmuştur. Daha sonrasında Hu Han Ye Chan Yu’nün 

tahta çıktığında Hunlardaki iç karışıklık devam etmektedir ve Han-Hun ilişkilerinde 

üçüncü döneme girilmiştir. 

 

 

Üçüncü dönemde yaşanan olaylar Hun-Çin ilişkilerinde bir dönüm noktası 

olma niteliğindedir. Hunların kendi içinde ayrılıp Hu Han Ye’nin Han İmparatoruna 

bağlılığını bildirmesi her iki devletin tarihinde de önemli bir olay olarak 

kaydedilmiştir.  Bu dönemle birlikte Hun-Çin ilişkileri iyiye gitmiş, Hunların Han 



 159

sarayına ziyaretleri artmış ve Han İmparatoru da Hun liderine hediyeler sunmuştur. 

Ancak diğer yandan Hunlarda tam bir düzen sağlanamamıştır.  İki kardeş olan Hu 

Han Ye ve Zhi Zhi’nın mücadelesi devam etmektedir ve Hunlar batı ve doğu olmak 

üzere ikiye bölünmüştür. Zhi Zhi da Hu Han Ye gibi Han sarayına ziyaretlerde 

bulunmuş, Han imparatoru ona da hediyeler vermiş ancak bağlılığını bildirmesinden 

dolayı Hu Han Ye’ye daha farklı davranmıştır. İmparatorun bu tutumunun kardeşleri 

birbirine düşürme amacı güttüğünü akla getirmektedir. Nitekim daha sonra Zhi Zhi 

Chan Yu Han İmparatorunun Hu Han Ye’ye olan desteklerini anlayınca halkıyla 

birlikte batıya ilerlemiş ve topraklarını genişletmeye çalışmıştır. Hanedanlığa ve 

kardeşine karşı nefret duymuş, daha sonra rehin bulunan oğlunu geri istemiş, oğlunu 

getiren elçiyi öldürmüş ve kendisinin Han Hanedanlığı ile olan ilişkilerinin kötüye 

gitmesine neden olmuştur.  

 

 

Han elçilerinin Hunlarla yaptığı anlaşmadan sonra Hu Han Ye kuzeye eski 

topraklarına dönmüştür. Zhi Zhi Chan Yu’nün öldürülmesinden sonra rahatlayan Hu 

Han Ye İmparatora mektup sunarak Han sarayını ziyaret etmek istediğini belirtmiştir. 

M.Ö.33 yılında sarayı ziyaret etmesi ve Han sarayına damat olmak istediğini 

belirtmesi ile yeni bir He Qin anlaşması yapılmıştır. Burada da yine He Qin talebinin 

Hunlardan geldiği görülmektedir. Bunun üzerine Han Yan Di haremde bulunan ünlü 

Wang Zhao Jun’ü Hu Han Ye Chan Yu’ye eş olarak vermiştir. 
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He Qin politikası çerçevesinde başka devletlere gelin giden yüzlerce kişiden 

Wang Zhao Jun’ün akıllarda kalmasının birçok sebebi vardır. Dört güzel kadından 

biri olması, halen edebi ve sanatsal eserlere konu edilmesi, evlilikten sonra 50–60 yıl 

Hun-Çin ilişkilerinde sorun yaşanmamış olması bu sebeplerden sadece bir kaçıdır.  

Wang Zhao Jun’ün evliliği iki tarafta da barış evliliği olarak görülmüştür. Bir tarafın 

barış amacı gütmemesi durumunda bu politikanın fayda sağlamayacağı açıktır. Başka 

bir ifadeyle He Qin bir semboldür. Hu Han Ye, Chan Yu ilan edildiği dönemde Han 

Hanedanlığı ile iyi geçinmeyi tercih ederek imparatora bağlılığını bildirerek 

hanedanlığa damat olmak istediğini söylemiştir ve hanedanlık da bu isteği kabul 

etmiştir. Kısacası iki taraf da barış istemektedir. Söz konusu evlilik sayesinde 

ilişkiler sağlamlaşmış ve uzun süreli bir barış dönemi yaşanmıştır, kısacası bu 

evliliğin Hun-Çin ilişkilerine olumlu yönde etkisi olduğu söylenebilir.  

 

 

Dördüncü ve son dönem olarak ele aldığımız Wang Mang döneminde 

Hunlara karşı yanlış politikalar izlendiğinden ilişkiler bozulmuştur. Merkezi ülkeden, 

Wu Sun ve Wu Huan devletlerinden, İmparatorluk mührünü taşıyan Batı 

Bölgesi’ndeki her hangi bir devletten Hunlara teslim olanların hiçbirini Hunların 

kabul etmemesini belirten dört maddelik karar, bu karardan sonra Wu Huanların 

vergi vermemesi, Wang Mang’ın Chan Yu’nün tek karakterli isim kullanması 

gerektiğini bildirmesi, mühür değiştirmesi, Hu Han Ye’nin oğullarına unvanlar 

vererek Chan Yu olmalarını istemesi Wang Mang’ın Hunları parçalamaya yönelik 

çabalarıdır. Ancak daha sonra kızgın Han ordusu tarafından öldürülmüştür ve M.S.23 
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yılında yönetime Liu Xuan geçmiştir. Batı Han Hanedanlığı Kızıl Kaşlılar 

Ordusu’nun saldırısıyla son bulmuştur.  

 

 

He Qin veya başka politikaların sadece dostluk kurmak için uygulandığı 

söylenemez. Barış içinde bir arada yaşamak hayalden öteye gitmemiştir. Farklı 

sosyal yapıya sahip ve rekabet halindeki iki devlet, bir gün savaşmakta, ertesi gün bir 

taraf barış talep etmekte, daha sonra yine anlaşmayı ihlal etmektedir. Bu şekilde 

süren ilişkilere bakıldığında dostluk kurma amacının sadece geçici süre ile sınır 

güvenliğini sağlamak ve bu süreçte savaşa hazırlanmak için güdüldüğü söylenebilir.  

 

 

He Qin tarihine bakıldığında kısa süreli de olsa halka huzur getirdiği 

anlaşılmaktadır. Saldırıları geçici süre ile olsa da önlemiş, böylece “askerleri 

dinlendirme, atları besiye çekme, halka nesiller boyu mutluluk şarkıları söyletme” 

gibi sözlerle anlaşmaya varılarak saldırılara ara verilmiştir. Bu nedenle He Qin 

politikası bir tür barış politikası gibi görünse de; karşılıklı çıkar ilişkisi altında “nefes 

alma politikası” olduğu söylenebilir. 

 

 

Çinliler Hun liderine gönderilen kişinin gerçekten prenses olmadığını, 

saraydan birini prenses gibi gösterdiklerini kayıtlarında açıkça belirtmişlerdir. Ayrıca 

akrabalık yoluyla barış sağlama ya da evlilik yoluyla akrabalık kurma politikası 

diyebileceğimiz He Qin politikası kapsamında yapılan evliliklerden doğan çocukların 
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veliaht olduğuna ve Hun lideri yapıldığına rastlanmamıştır. Hunlar hiçbir zaman 

başka bir ulusla yapılan evlilikten doğan çocuğu veliaht yapmamışlardır. Dolayısıyla 

uzun süreli bir barış sağlanmadığı, yine geçici bir çözüm olarak uygulandığı 

görülmektedir. 

 

 

Hunlar güçlü durumda iken de, Han Wu Di döneminde savaşlardan yorgun 

düşmüş durumda iken de çok kez He Qin talebinde bulunmuşlardır. Dolayısıyla “He 

Qin anlaşmasının yapılmasını isteyen taraf zayıf olan devlettir” şeklinde bir 

genelleme yapılamaz. İlk dönemde Hunlara uygulanan politika, Wu Di döneminde 

Hunlara karşı Wu Sunlara uygulanarak farklılık göstermiştir. Başka bir deyişle 

Hunları zayıflatmak amacı güttüğü söylenen He Qin anlaşmaları sadece Hunlarla 

yapılmamıştır. Dolayısıyla Türk tarihçilerinin “Çinlilerin Hunları parçalama 

amacıyla prenses gönderdikleri, bu evliliklerle Hunların zayıf düştüğü” savı doğru 

değildir. Ayrıca ordusunu eğitirken, askerlerinden gözdesine ok atmalarını isteyecek 

kadar katı olan Mo Dun’un ya da bir başka Hun liderinin Çin’den gelen bir prensesin 

sözleriyle devlet işlerini yürütmesi beklenemez. Dolayısı ile Hun-Çin arasındaki He 

Qin anlaşmalarında amacın, Hunlar tarafından bakıldığında Çin mallarına sahip 

olarak ve Çin’in damadı olarak diğer uluslar arasında saygınlık kazanmak, Çin 

tarafından bakıldığında ise savaşmadan sınır güvenliğini sağlamak olduğu 

söylenebilir. Yapılan evlilik anlaşmaları, devletlerarası siyasi ilişkilerin yanı sıra 

sosyal, kültürel ve ekonomik alış-verişi de beraberinde getirmiştir. Bu politika tarihin 

her döneminde farklı devletler arasında uygulanmıştır. Bu nedenle oldukça geniş 

olan bu konu diğer dönemler de ele alınarak irdelenmelidir. 
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ÖZET 

 

 

Çalışmada Han Hanedanlığı dönemi “He Qin Politikası” incelenmiştir. Bu 

çerçevede gerçekleştirilen evliliklerin sayısının fazlalığı nedeniyle Batı Han 

Hanedanlığı dönemi yoğun olarak işlenmiştir.  

 

 

Hun-Çin devletleri arasında gerçekleştirilen barış evlilikleri olarak tanımlanan 

He Qin Politikası, Hunlarla ilk kez Çin’in ekonomik, sosyal ve siyasi alanda güçsüz 

durumda olduğu dönemde, Han Hanedanlığı’nın isteğiyle uygulanmıştır. Bundan 

sonraki tüm He Qin anlaşmaları Hunlar tarafından talep edilmiştir. Anlaşmaya göre, 

Çin İmparatoru Hun liderine bir eş ve beraberinde değerli hediyeler göndermiş, 

karşılığında Hun lideri, Çin’in kuzey sınırlarını koruyacağına dair güvence vermiştir. 

İlk dönemde Hunlara uygulanan politika, Wu Di döneminde Hunlara karşı diğer 

güçlü uluslara uygulanarak farklılık göstermiştir.  

 

 

Hun-Çin arasındaki He Qin anlaşmalarında amacın, Hunlar tarafından 

bakıldığında Çin mallarına sahip olarak ve Çin’in damadı olarak diğer uluslar 

arasında saygınlık kazanmak, Çin tarafından bakıldığında ise savaşmadan sınır 

güvenliğini sağlamak olduğu söylenebilir. Yapılan evlilik anlaşmaları, devletlerarası 

siyasi ilişkilerin yanı sıra sosyal, kültürel ve ekonomik alış-verişi de beraberinde 

getirmiştir.  
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Çin tarihçileri Hun liderine gönderilen kişinin gerçekten prenses olmadığını, 

saraydan birini prenses gibi gösterdiklerini kayıtlarında açıkça belirtmişlerdir. Ayrıca 

He Qin politikası kapsamında yapılan evliliklerden doğan çocukların veliaht 

olduğuna ve Hun lideri yapıldığına rastlanmamıştır. Hunlar hiçbir zaman başka bir 

ulusla yapılan evlilikten doğan çocuğu veliaht olma şansı vermemişlerdir. 

Dolayısıyla He Qin politikasının uzun süreli bir barış sağlanmadığı, geçici bir çözüm 

olarak uygulandığı görülmektedir. 

 

 

He Qin tarihine bakıldığında kısa süreli de olsa halka huzur getirdiği 

anlaşılmaktadır. Saldırıları geçici süre ile olsa da önlemiş ve bu barış döneminde 

savaşa hazırlık yapılmıştır. Bu nedenle He Qin politikası bir tür barış politikası gibi 

görünmekle birlikte aslında karşılıklı çıkar ilişkisi altında “nefes alma politikası” dır.  
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ABSTRACT 

 

 

This paper searches the “He Qin” policy that was carried out in the Han 

Dynasty. The study focuses on the West Han Dynasty, due to the large number of 

such marriage practices. 

 

 

He Qin policy, defined as peace-marriage between Huns and Han 

nationalities, was applied for the first time by Han Dynasty when China was 

economically, socially and politically instable. After that, all the He Qin treaties were 

demanded by the Huns. According to the treaty, the emperor of China sent a wife, 

along with gifts, in return, the Hun leader insured to protect the northern borders of 

China. The policy that was practiced on Huns in the first period, differs in Wu Di 

period by being practiced to other strong nations.  

 

 

When viewed from the Hun perspective the aim of the He Qin treaties could 

have said to aim at obtaining Chinese goods and the prestige of being the son-in-law 

of China, which wolud arouse admiration of other nations. From Chinese point of 

view it may well be said to have the purpose of protecting the security of its borders. 

These marriage treaties resulted in social, cultural and economical relations as well 

as international political relations between the two countries. 
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The Chinese historians clearly state in their records that the person sent was 

not the true princess, but they pretended that someone within the palace was shown 

as the princess. Also there is no evidence that the children from these marriages 

became the heir to the throne. The Huns never offered an opportunity for a child born 

from He Qin marriages to be the heir. Therefore it is observed that a long-lasting 

peace could not be established by the He Qin policy, and that it was practiced as a 

temporary solution. 

 

 

Considering He Qin history it is understood that it brought out a period of 

peace even for a short period. It prevented atttacks for a while and in this period war 

preparetions were made. Thus alhtough it looks like a peace making policy, it was a 

mutual “break” policy that benefited both sides. 
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EKLER 

EK–1-a  

Batı Han Hanedanlığı İmparatorları İsim Listesi 
 

 
      1         2   3   4                1        2           3              4 

 

1.sütun: İmparatorun ismi 
2.sütun: Saltanat yılları 
3.sütun: Altmış yıllık döngüye dayanan eski takvime göre yılların ismi 
4.sütun: Miladi takvime göre tarihi 
 
EK–1-b’de 1,2 ve 4. sütunlardaki Çince imlerin okunuşları verilmiştir. 
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(Luán Tí Hū Zhēng) 

178-179 

羌渠单于 

(Qiāng Qú Chán Yú) 

栾提羌渠 

(Luán Tí (Qiāng Qú) 

179-188 



 181

南庭虚位 

(Nán Tíng Xū Wèi) 

(Chán Yú bulunmamaktadır) 

 188 

持至尸逐侯单于 

(Chí Zhì Shī Zhú Hóu Chán Yú) 

栾提於夫罗 

(Luán Tí Yú Fu Luō) 

188-195 

呼厨泉单于 

(Hū Chú Quán Chán Yú) 

栾提呼厨泉 

(Luán Tí Hū Chú 

Quán) 

195-216 
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EK–3 
 
Batı Han Hanedanlığı Döneminde Hunlardan Han Hanedanlığı’na Rehin 

Olarak Gönderilenlerin İsim Listesi 

 

DÖNEM DÖNEMİN HUN LİDERİ REHİN GİDEN 

M.Ö.56  
(Xuān Dì Dönemi) 

呼韩邪单于 

(Hū Hán Yé Chán Yú) 

Oğlu 
铢娄 

(Zhū Lóu) 
 

M.Ö.56  
(Xuān Dì Dönemi) 

郅支单于 
(Zhì Zhī Chán Yú) 

Oğlu 
驹于利受 

(Jū Yú Lì Shòu) 
 

 
Hū Hán Yé’nin 
Ölümünden Sonra 

复株累若鞮单于   

(Fù Zhū Lèi Ruò Dī Chán Yú) 

Oğlu 
醯谐屠奴候 

(Xī Xié Tú Nú 
Hóu) 

M.Ö.23  
(Chéng Dì Dönemi) 

搜谐若鞮单于  

(Sōu Xié Ruò Dī Chán Yú)  

Oğlu 
朐留斯候 

(Qú Liú Sī Hóu) 
 

M.Ö.15 
(Chéng Dì Dönemi) 

车牙若鞮单于  

(Jū Yá Ruò Dī Chán Yú) 

Oğlu 
乌夷当 

(Wū Yí Dāng) 
 

M.Ö.9 
(Chéng Dì Dönemi) 

乌珠留若鞮单于   

(Wū Zhū Liú Ruò Dī Chán Yú) 

Oğlu 
乌知牙斯  

(Wū Zhī Yá Sī) 
 

Wū Zhī Yá Sī’nın Han 
Hanedanlığı’nda rehin 
iken M.Ö.3 yılında 
ölmesinden sonra  

乌珠留若鞮单于   

(Wū Zhū Liú Ruò Dī Chán Yú) 

Oğlu 
稽留昆  

(Jī Liú Kūn) 
 

M.Ö.6-M.Ö.2 
Āi Dì Dönemi 

乌珠留若鞮单于   

(Wū Zhū Liú Ruò Dī Chán Yú) 

Ji Liu Kun’un 
ağabeyi ve eşi 
(Da Ju Fang ve 
eşi) 
 

M.Ö.6-M.Ö.2 
Āi Dì Dönemi 

乌珠留若鞮单于   

(Wū Zhū Liú Ruò Dī Chán Yú) 

Da Ju Fang’ın 
ağabeyi ve eşi 
 

M.S.7 
Wáng Mǎng Dönemi 

乌珠留若鞮单于   

(Wū Zhū Liú Ruò Dī Chán Yú) 

Erkek kardeşi 
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EK–4  

Batı Han Hanedanlığı Döneminde He Qin Politikası Uyarınca Yapılan Evlilikler 

YILI DÖNEMİ EŞ OLARAK 

GİDEN 

EŞ OLARAK 

ALAN 

KAYNAK 

M.Ö.200 高帝 
Gāo Dì 

Adı yok 冒顿 
Mo Dùn 

Shi Ji 110, Lie Zhuan 50, Xiong Nu Lie Zhuan, s.1325. 

Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1865. 

 

M.Ö.192 惠帝 
Huì Dì 

Adı yok 冒顿 
Mo Dùn 

Han Shu 2, Ben Ji 2, Hui Di Ji, s.33. 

 

M.Ö.187-
M.Ö.180 

高后 
Gāo Hòu 

Adı yok 冒顿 
Mo Dùn 

Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1866. 

 

M.Ö.177 文帝 
Wén Dì 

Adı yok 老上 
Lǎo Shàng 

Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1867–1868. 

 

M.Ö.162 文帝 
Wén Dì 

Adı yok 老上 
Lǎo Shàng 

Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1870-1871. 

Han Shu 4, Ben Ji 4, Wen Di Ji, s.51. 

 

M.Ö.160 文帝 
Wén Dì 

Adı yok 军臣 
Jūn Chén 

Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1871. 
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M.Ö.159-
M.Ö.158 

景帝 
Jǐng Dì 

Adı yok 军臣 
Jūn Chén 

Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1871–1872. 

 

M.Ö.156 景帝 
Jǐng Dì 

Adı yok 军臣 
Jūn Chén 

Han Shu 5, Ben Ji 5, Jing Di Ji, s.56. 
 

M.Ö.155 景帝 
Jǐng Dì 

Adı yok 军臣 
Jūn Chén 

Han Shu 5, Ben Ji 5, Jing Di Ji, s.57. 

M.Ö.152 景帝 
Jǐng Dì 

Adı yok 军臣 
Jūn Chén 

Han Shu 5, Ben Ji 5, Jing Di Ji, s.57. 

M.Ö.140 武帝 
Wǔ Dì 

Adı yok 军臣 
Jūn Chén 

Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s.1872. 

M.Ö.110-
M.Ö.105 
(iki kez) 

武帝 
Wǔ Dì 

刘细君 
Liú Xì Jūn 

Wu Sun Lideri ve 
sonra torunu Cén Zōu
（岑陬 ） 

Han Shu 96, Xi Yu Zhuan,s. 1952-1953. 

 

M.Ö.101 武帝 
Wǔ Dì 

刘解忧 
Liú Jiě Yōu 

 

Wu Sun Lideri 
Cén Zōu（岑陬） 

Han Shu 96, Xi Yu Zhuan,s. 1954. 

Han Shu 8, Ben Ji 8, Xuan Di Ji, s.96. 

 

M.Ö.60 宣帝 
Xuān Dì 

Adı yok 虚闾权渠 
Xū Lǘ Quán Qú 

Han Shu 8, Ben Ji 8, Xuan Di Ji, s.104. 

 

 

M.Ö.33 

 
元帝 

Yuán Dì 

 
王昭君 

Wáng Zhāo Jūn 

 
呼韩邪 

Hū Hán Yé 
 

Jia Lu, Xu, Han Shu 94, Lie Zhuan 64, Xiong Nu Zhuan, s. 
1894-1897.  
Hou Han Shu 119, Lie Zhuan 79, Nan Xiong Nu Zhuan, 
s.1778. 
Han Shu 9, Ben Ji 9, Yuan Di Ji, s. 120. 
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