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ÖZET 

Çin'de geleneksel terminoloji içinde yabancılar, birbirinden farklı ve özgün 

terimlerle anılmışlardır. Coğrafi yönlerle ilişkilendirilmiş olan bu terimler “Yi 夷”, “Di 

狄”, “Rong 戎”, “Man 蛮” ve “Hu 胡”dur. Batı dillerinde çoğunlukla “barbar” ile 

karşılanmakla birlikte bu terimler, Çin’in geleneksel siyaset söyleminde yabancıları 

tanımlamaktadır. “Yi”, “Di” ve “Rong ” terimleri Zhou Hanedanlığı boyunca tarihsel ve 

gerçek halkları karşılarken, Han Hanedanlığı zamanında, somut içeriklerini yitirerek 

yabancılar için kullanılan birer genel terime dönüşmüşlerdir. Aynı dönemde Hunların 

tarih sahnesine çıkmasına paralel olarak “Hu” teriminin kullanımı yaygınlaşmış ve bu 

terim daha önceki terimlerin anlamsal mirasını yüklenmeye başlamıştır. Uzun süre “Hu” 

terimiyle anılan Hunlar da böylece, daha önce Çin’in çeşitli bölgelerinde yaşamış olan 

göçebe halkların devamı olarak görülmüşlerdir.  

Çince Klasik Metinler ve Resmi Tarih kayıtları içerisinde söz konusu terimlerin, 

gerçek olay ve olgular ekseninde birbirlerinin yerine kullanıldıkları, birleşerek daha geniş 

kapsamlı anlamlar içerdikleri, kimi bağlamlarda “olumlu” kimilerinde “olumsuz” 

anlamlar yüklendikleri görülmektedir. “Hu” teriminin kullanımının yaygınlaştığı 

dönemlerde, iktidarın el değiştirmesine paralel biçimde, karşılıklı kültürel etkileşimin 

derinleştiği, yerleşik Çin kültürünün Kuzey ve Kuzeybatı bölgelerinde yaşayan halkların 

kültürlerinden çokça etkilendiği anlaşılmaktadır. Sonraki Han Tarihi, Wei Tarihi ve Jin 

Tarihi gibi Resmi tarihler içinde bu olgunun maddi kültür unsurlarının adlarının önüne 

gelen “hu” imiyle somutlaştığı, müzikten giyim kuşama kadar pek çok özelliğin Çinliler 

arasında göçebe yaşam biçimine öykünme şeklinde ortaya çıktığı görülebilmektedir.  
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ABSTRACT 

In Chinese traditional terminology, foreigners have been defined with different 

and specific terms. These terms, which have been associated with cardinal aspects, are 

“Yi 夷”, “Di狄”, “Rong戎”, “Man 蛮” and “Hu 胡”. Though translated as “barbarian” in 

Western literature, in Chinese political discourse they namely define foreigners. In the 

beginning they corresponded to the historical peoples. However, by the Han Dynasty they 

transformed into common terms used for defining foreigners. In the same period, with the 

Huns’ gaining power, usage of the “Hu” became prevalent. This term has started to take 

over the semantic heritage of the terms prior to it and thus the Huns, who have been called 

as “Hu”, were considered as the descendants of the nomadic nations that lived long before 

in various parts of China.  

In Classics and Dynastic Histories, the terms mentioned above were commonly 

used one for another on various historical accounts. These terms were also combined with 

each other to create new terms for addressing foreigners. Except for the “man”, other four 

were identified with the nomadic peoples whom had played important roles through 

Chinese history. The fact that these terms had even and derogatory connotations were also 

related with the nomadic peoples’ political and cultural activities on China proper where 

the sovereignty was shifted hands between sedentary and nomadic leaderships. “Hu”s 

usage in records, we observe the very fact of increasing interaction between sedentary and 

nomadic cultural spheres. From Han period on, Chinese culture was deeply influenced by 

the foreign cultures mainly from Middle Asian frontiers. So the term “hu” became an 

identifier, mostly located before a word of a thing to indicate its foreign origin. 
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            GİRİŞ 

 Tarih boyunca Çinliler, ilişkiye girdikleri yabancı kavimler hakkında çok 

miktarda kayıt tutmuşlardır. Bu kayıtlarda yabancı kavimlerin kültürel özellikleriyle ilgili 

bilgiler, tarihsel olaylarla içiçe verilmiş ve tarihle kültür bir arada anlatılmıştır. Böylece 

kronolojik tarihin, kültür ve etnografik bilgiyle donatıldığı eşsiz Çin kaynakları ortaya 

çıkmıştır. Tarihî kayıtların belirli yöntemlerinin olduğu, kayıt tutma alışkanlığının 

kesintiye uğramadığı ve kayda geçirilen bilgilerin yüzlerce yıl boyunca yaygın olarak 

okunduğu akla getirildiğinde, bu kaynakların aynı zamanda Çinlilerin dünya algısının 

uzun ve birikimli bir anlatısı olduğu ortaya çıkmaktadır. Çin’in tanımlanması ile yabancı 

kültürlerin nasıl algılandığı hakkında veriler ve izlenimler de aynı şekilde bu kayıtlar 

içinde bulunmaktadır. 

 

Kaynaklara yakından bakıldığında, hakkında anlatılar bulunan yabancı halklardan 

pek azının, Çin’de ‘yabancı algısının’ oluşmasında belirleyici olduğu ve pek çok kavmin, 

az sayıdaki ad ve tanımlarla anıldığı görülmektedir. Bu ad ve tanımlar zaman içinde birer 

terime dönüşerek ‘yabancı’ anlamını yüklenmiş ve 20. Yüzyıla değin bu anlamda 

kullanılmışlardır.
1
  

 

                                                 
1
 ‘Yabancı’ anlamıyla kullanılan terimler, başlangıçta belirli bir kavme ya da halka işaret ederken zamanla 

yalnızca “yabancıları” işaret eden anlamlar yüklenmiş, diğer pek çok kavim de bu genel terimler altında 

kabul edilmiştir. Eski kaynaklarda adı geçen pek çok halk diğerleriyle ve Çinlilerle karışıp yitmiştir. Shang 

ve Zhou Hanedanlıkları dönemleri için bu kapsama dâhil olan halkların adları şöyledir: Gui Fang, Gong 

Fang, Tu Fang, Hong Yi, Xun Yu, Xian Yun, Quan Rong, Bei Rong, Lu Hong Rong, Li Rong, Jiang Rong, 

Bei Di, Bai Di, Xian Yu, Chang Di, Chi Di halkları. Bu adlara yakından baktığımızda özellikle Yi, Rong ve 

Di sözcüklerinin pek çoğunun adının içinde geçtiği dikkati çekmektedir. M.Ö. 2000 yılından başlayarak 

kayıt altına alınmış olan bu adların Proto-Türkler olarak sınıflandırılması hakkında bknz. (Ekrem, 1995) Bu 

kavimlerin Çin ile ilişkileri hakkında bknz. (Onat: 1992)   
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Geleneksel yazında olduğu gibi siyasi terminoloji içinde de yabancılar, uzun 

çağlar boyunca özgün terimlerle anılmışlardır. Coğrafi yönlerle ilişkilendirilen bu 

terimler; “Yi 夷”, “Di 狄”, “Rong 戎”, “Man 蛮” ve “Hu 胡”dur. Bu çalışma, Çincede 

yabancıları karşılamak için kullanılan bu beş terimi ele almaktadır.
2
 Çalışmanın temel 

savı, yabancıları karşılayan bu terimlerin kullanımlarından hareketle, siyaset terminolojisi 

ekseninde net bir ‘yabancı’ tanımına ulaşılabileceğidir. Bu bağlamda bu çalışmanın temel 

sorunu, yabancıları tanımlayan sözcüklerin geleneksel siyaset terminolojisi içinde nasıl 

kullanıldıkları ve yüklendikleri anlamlardır. 

 

Batı dillerinde Çin üzerine yazılmış olan eserlerde, “Yi 夷”, “Di 狄” “Rong 戎”、 

“Man 蛮” ve “Hu 胡” terimlerinin, “barbar” ve benzeri aşağılayıcı ifadelerle karşılandığı 

görülmektedir. James Legge, Eduard Chavannes, Owen Lattimore
3
, Marcel Granet, John 

K. Fairbank, Bernhard Karlgren, C.P. Fitzgerald, Michael Loewe, Ray Huang gibi çok 

sayıda araştırmacı, Çincede yabancılar için kullanılan sözcükleri adeta bir ve 

aynıymışçasına “barbar” sözcüğü ile karşılamayı tercih etmişlerdir.
4
 Çin’e ait terim ve 

                                                 
2
 Günümüzde 56 farklı etnik kimliğin resmen tanındığı ve bunun yalnızca 60 yıllık bir geçmişe sahip olduğu 

düşünülecek olursa; 4 bin yılı aşkın bir zamanı konu alan yazılı kayıtlarda farklı adlarla anılan yabancı 

halkların sayısının asgari düzeyde dahi bir tek çalışmaya sığmayacağı görülecektir. Bu bakımdan bu 

çalışma, Çinlilerin yabancı algısının oluşumunu gösteren belirli terimlere odaklanmaktadır. Yine de Çin’in 

Batı, Kuzey, Kuzeybatı ve Kuzeydoğu bölgelerinde yaşayan ve büyük oranda göçebe-çoban yaşam 

biçimleriyle Çinlilerden farklı olan halkların adları, kimlikleri ve kültürel özellikleri üzerine çalışmalar 

yapılmıştır. Batı dillerinde bu çalışmaların başlıcaları arasında, (Eberhard: 1942), (Lattimore, 1967), 

(Granet, 1929), (Di Cosmo, 2011),  
3
 Inner Asian Frontiers of China adlı çalışmasında Lattimore, “Çin’in, barbarların barbarlıklarıyla başa 

çıkamadığını dile getiriyor” (Lattimore, 1967: 57)  
4
 TDK Büyük Sözlük içinde, barbar: “uygarlaşmamış” anlamıyla veriliyor. Barbarca içinse (oldukça naif 

bir biçimde): “barbara yakışan, kaba ve kırıcı davranış” açıklaması yer alıyor (TDK, 1988: 218-219). 

Sözcüğün İngilizce kullanımı ise çok daha geniş: Oxford’un Ansiklopedik Sözlüğünde “barbar” kökünden 

türetilmiş çok sayıda sözcükle karşılaşıyoruz: -barbarian: uygarlaşmamış, kaba kimse; vahşi kimse. Sıfat 

olarak (adj.): zalim, gaddar, vahşi, yaban, medeniyetsiz.” –barbaric: vahşi, kültürsüz, medeniyetsiz, 
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kavramları Batılı terminolojiye uyumlu hale getirmeyi amaçlayan bu özdeşleştirme 

sonucunda
5
, “barbar”, “savage” ve benzeri sözcüklerle karşılanan “Yi夷”, “Di狄” “Rong

戎”、“Man蠻” ve “Hu胡” terimlerinin anlamları geri plana itilmekte, bir sözcüğe 

indirgenmekte ve terimler özgün çağrışımlarını yitirerek anlamları “barbar” ile 

aynılaştırılmaktadır. Bu şekilde Çinlilerin yabancılar için kullandıkları terimlerin orijinal 

anlamları ve gerçek karşılıkları konusunda bir anlam karmaşası ortaya çıkmaktadır. 

 

M.Ö. 4 yüzyılda yaşamış olan Yunanlı filozof Aristoteles, çoğunluğu göçebe ve 

avcı olan halklar için kullandığı “barbar” sözcüğü ile kentte yaşamayan ve Yunanca 

konuşmayanları kastetmiştir.
6

 “Barbarlar”ın genel olarak uygarlıktan ve incelikten 

nasiplenmediklerini, kaba ve vahşi olduklarını vurgulamıştır. Aristoteles, “Barbarların” 

yaşam biçimlerini, gündelik ihtiyaçları karşılama sınırında sıkışıp kalmış davranışlardan 

                                                                                                                                                
uygarlaşmamış. –barbarism: vahşilik, kabalık, kültürsüzlük ve (dilbilgisi) gramer yanlışı; - 

barbarousness: ilkellik. Barbarity, barbarize, barbarous, barbarously gibi zarf ve sıfatlarla devam 

ediyor (Oxford, 1990:117). Ana Britannica’nın “Barbar” maddesi ise kısa, öz ve açıklayıcı: “…[sözcük] 

Yunanlıların düşmanlarına atfettikleri kötülükler ve vahşi özellikler ile iç içe geçerek zamanla bu olumsuz 

anlamını kazandı…” (Ana Britannica, 1987: c.3., 325)  Barbar sözcüğünün ortaya çıkışında (belki) sahip 

olduğu “yabancı” anlamının öncelikle anlam genişlemesi ve nihayetinde bütüncül bir anlam kaymasıyla 

aşağılayıcı nitelikte bir sıfata dönüştüğünü gösteriyor. Zira sözcükten türetilmiş sıfat ve zarflar, ad olarak 

kalan kısmından sayıca daha fazla. Ayrıca bknz. http://dictionary.reference.com/browse/barbarian 
5
 Batılı okurların Çin’i daha kolay anlayabilmeleri adına yapılan bu özdeşleştirmeler yalnızca “barbar” 

kavramıyla sınırlı değildir. Bunun yanı sıra çok göze çarpan bir eşleştirme, Çin’in Fengjian (Feodal) Sistemi 

içinde yer alan “Gong 公”, “Hou 侯”, “Bo 伯” gibi ıkta unvanlarının “Duke”, “Lord”,” Marquis” gibi 

Avrupa’ya özgü feodal terimlerle karşılanmasıdır. C.P. Fitzgerald “China: A Short Cultural History” adlı 

eserinde bu unvanların, “Avrupa’dakilerin dengi olduğunu” öne sürmektedir (Fitzgerald, 1961: 59). Kendisi 

Çin’in komşu halkları için “barbar” adını da sık sık kullanmıştır (Fitzgerald, 1961: 53, 56,58,71 vd.). Ancak 

Batı terminolojisi ile eşleştirmeler Çin kültürü söz konusu olduğunda “barbar” teriminin neden bu kadar 

yaygın kullanıldığını yalnızca bir dereceye kadar açıklamaktadır.  
6
 Dilin farklı oluşu ötekileştiren ve ayırıcı özelliktir. Nitekim “barbarlar” dile sahip olsalar da bu dili ‘iyi 

hayat’ yönünde doğru kullanma becerisine sahip değillerdir.  (Agamben, 2006: 56-57) “Homo Loquens - 

Konuşan İnsan” tanımı ve sınıflandırma için bkz. (Clark, 1994: 23-25). Bu konuda geleneksel 

sınıflandırmanın yetersizliği konusunda ayrıca bkz. (Clark, 1985:  27-46). Öte yandan Edith Hall, 

Yunanlıların “barbar” tanımını dil ile sınırlandırmanın yersiz olacağını ifade ederek, kültürel hayatın 

şekillendirilmesinde “barbar” imgesinin “kendini tanımlamak” için bir araç olarak görüldüğünü öne 
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ibaret sayar. Kölelerle aynı sınıftan olduklarını öne sürerken, yönetimlerinin kalıtımcı ve 

âdem-i merkeziyetçi olması sebebiyle, bu insanların doğaları gereği köle olduğunu öne 

sürmektedir. (Aristotle, 2007: 3)
7
  

 

Fikirleriyle tüm dünyayı etkileyen Aristoteles, Batı felsefesinin kurucularındandır. 

Ancak Ona göre “insan olmak” doğal bir vasıf değil, eğitimle kazanılması gereken bir 

vasıf ve ulaşılması gereken bir amaçtır. (Lewis, 2006: 246)
 8

  İnsanlar için “doğru ve iyi 

hayat” yalnızca site devletinin “demokratik” yönetimi altında mümkün olmaktadır.
9
 

Bunun sonucunda diğer kültür çevrelerinde yaşayan insanlarla site devletinde yaşayanlar 

arasındaki temel fark, niteliksel bir ölçüt olarak belirlenmekte, “site halkları” kendilerini 

başka coğrafyalarda yaşayan halklarla eşit görmemektedirler.
10

 

                                                                                                                                                
sürüyor. Bunun yanında aynı yaklaşımın Çinlilerde, Sumerlerde, Mısır’da da bulunduğunu dile getiriyor. 

(Hall, 2004: 5-6). 
7
 Aristoteles’in Politika adlı eseri Siyaset Bilimi’nin en eski ve önemli başvuru kaynakları arasında sayılır. 

Bu eserde Aristoteles tanıdığı farklı halkların yaşam biçimlerini, yönetimlerini ve ekonomik yapılarını 

değerlendirir. Ekonomik etkinlikleri bakımından “barbarlar”, ilkel bir değiş tokuş ekonomisine sahiptirler. 

Bu yüzden değer yaratmaktan yoksundurlar ve aynı sebeple sanatsal ürünler de yaratamazlar. (Aristotle, 

2007: 4-5) Aristoteles, Politika adlı eserinde dünyayı hiyerarşik bir dizge içinde kurgular; buna göre en üstte 

uygar site devleti yer alırken en altta “barbarlar” bulunmaktadır. Politika, Platon’un Devlet adlı eserinden 

sonra belki de Batıda en çok başvurulan kaynak eserdir.  
8
 Edward Lewis, Batı düşüncesinin temelindeki bu yaklaşımın, hiyerarşik doğa anlayışı ve mekân algısıyla 

ilişkili olduğunu ileri sürüyor. Batılı yaklaşıma göre “insanın”, aşkıncı (transandantal) bir sıçramayla bütün 

dünyanın sahibi olabileceğine inanıldığını ve “insanı diğer yaratıklardan (İskitler, Persler ve diğerleri de 

buna dâhil olmak üzere) ayıran özelliğin önceleri ‘felsefe’daha sonra ‘din’ olduğu anlayıyışına işaret ediyor. 

(Lewis, 2006: 246) Yakın Çağ’da Kant’tan modern filozoflardan Heidegger’de de bu düşüncenin izlerini 

görüyor. 
9
 Pierre Vidal-Naquet, Heredot’tan çıkardığı sonuşta, “Barbar-Grek ayrımının etnik değil, kültürel ve sosyal 

olduğunu, ancak [barbarların] despotların kölesiyken, Greklerin ‘hukukun ve kuralların’ kölesi olduklarını 

dile getiriyor. Buna göre barbarlar kuralsız ve hukuksuz addediliyor. Barbar-Grek ayrımının temelde 

eğitimle giderilebilecek bir ‘fark’ olduğunu fakat bunun zaman içinde ‘yavaş yavaş’ Aristo’nun dile 

getirdiği ‘barbar = köle’ görüşü yönünde geliştiğini öne sürüyor. (Vidal-Naquet, 1986; 4) Plato’dan bir 

alıntıyla, “Kölelerin [mümkünse?] kendi toplumundan ya da en azından aynı dili konuşan insanlardan 

olmamasını, en iyisi barbarların, köle olarak seçilmesidir” dediğini aktarıyor (Vidal-Naquet, 1986; 5).  
10

 Fransız filozof Henri Bergson, (Aristoteles’in öğretmeni olan) Platon’un idealar fikrinin, kendisine daha 

özgür düşünebilme imkânını sağlamasına karşın, insanları eşit kabul eden bir görüşe sıçramadığını ileri 

sürmektedir. Böyle bir sıçrama için Platon’un; “yabancıların “barbarlıklarından” dolayı hak talep 

edemeyecekleri şeklindeki Grek düşüncesinden vazgeçmesi ve köleliği mahkûm etmesi gerekecekti.” 
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Aristocu felsefenin iki temel aksiyomu, Batılı bakış açısının “yabancı” kavramıyla 

yakından ilişkilidir; bunlar, “ruhlar merdiveni” ile tabiyatın “zoe” ve “bios” olarak, 

“nomos” ile “logos”a sahip olan uygarlar ile vahşi doğaya ait olanlar arasında fark 

gözetilerek ikiye ayrılmış olmasıdır.
11

  

 

Roma İmparatorluğu’nda, Antik Yunan’dan miras kalan bu dünya kurgusuna 

sahip çıkılmıştır ve Roma’nın emperyalist uygulamalarında aynı ayrımcı fikirler hayata 

geçirilmiştir.
12

 Bu dönemde “uygar” - “barbar” ikiliğinde de katmanlaşma başlamış, 

iktidarı ele geçiren Roma kilisesi, önünde sonunda dine bağlanacak olan paganları 

“barbarlar” ile kendi arasına alarak “barbarlar”ı çok daha aşağı bir konuma doğru itmiştir. 

Böylece artık “barbar”ın kurtuluşa ulaşma ihtimali kalmamıştır” (Fabian, 1999: 50).  

 

Avrupa’da “Aydınlanma Hareketi”, Klasik ve Romantik düşünce akımları 

vasıtasıyla Antik Yunan ve Roma’nın düşünsel mirasını sahiplenmiştir.
13

 Bu sahiplenme, 

                                                                                                                                                
diyerek Yunan filozoflarının, kent devletinin sınırlı yaşam alanında sıkıştıklarını, mevcut durumun devamı 

saikıyla iktidarın çıkarı doğrultusunda hareket ettiklerini ileri sürmektedir. (Bergson, 2004; 68) 
11

 Avrupa düşünce geleneğinin çok eski zamanlarda “yaşam ve iyi hayat” arasında ayrım yaptığını ve 

böylelikle kentlilik (i.e.uygarlık) ve dil ile barbarlık arasında keskin bir çizgi çizdiğini vurgulayan Giorgio 

Agamben, dil ile siyaset ekseninde ‘dile sahip olanlar’la iktidar arasındaki ilişkiyi Homo Sacer (Kutsal 

İnsan) adlı eserinde çözümlüyor.  (Agamben, 2006: 9, 12, 56-57, 65-66, 73 vd.)  
12

 “Encyclopedia of barbarian Europe: society in transformation” adlı kapsamlı çalışmasında Michael 

Frassetto, Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonraki dönemde 600 yıl süren “Avrupa’nın Karanlık 

Çağı” görüşüne karşı çıkıyor ve bu dönemin Erken Orta Çağ olarak anılması gerektiğini ileri sürüyor. 

Ansiklopedik bir çalışma olan eserin giriş kısmında yazar uzun uzadıya “barbarların” Avrupa Kültürüne 

sağladıkları katkıları anlatıyor. Sözcüğün etimolojisini ele almasa da, “bir zamanlar, vahşiliğin ve cahilliğin 

çağı olarak tanımlanan bu çağın yeniden değerlendirilmesinin zamanının geldiğini” öne sürüyor. (Frassetto, 

2003: xi-xix). Bu, bizim çalışmamızın bakış açısından, “barbar” terimine yüklenen haksız ve kötücül 

anlamlar ile bir tür hesaplaşma olarak görülebilir.  
13

 Susan P. Mattern, “Rome and the Enemy” adlı çalışmasında Antik Yunan ile Roma’nın yabancılar ile 

barbarlara bakışı ile Haçlı Seferleri, Coğrafi Keşifler ve hatta Avrupa Emperyalizminin aynı fikri temele 

dayandığını tespit ediyor: “Yabancılara ve barbarlara karşı Batılı anlayışı Grekler ve Romalılar 

başlatmışlardı. Bu yaklaşım ile daha sonraki Haçlılar, Coğrafi keşifler ve Avrupa Emperyalizmi arasındaki 

bağlantı benim gibi [o] konuların uzmanı olmayan birisi için bile aşikâr.” (Mattern, 2002: 93) 
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skolâstik düşüncenin bin yıldan uzun süre hâkim olduğu “Orta Çağ” boyunca işlenmiş, 

inceltilmiş ve geliştirilmiştir. Antik dünyadan, Aydınlanma Hareketine
14

 ve en nihayet 

modern ulus devletlere miras kalan bu ayrımcı yaklaşım, Yakın Çağ’a gelindiğinde 

“gelişmemiş”, “barbar”, “vahşi” gibi kavramlarla eski temeli üzerinde yeniden 

canlandırılmıştır.
15

 19. yüzyıldan sonra “barbar”, bir yandan “oryantalizm” tartışmalarına 

kaynaklık eden “despot doğu” fikriyle kaynaşırken diğer yandan da genel olarak sosyal 

bilimlerin özel olarak da Antropolojinin sacayağı olan “ilkel topluluklar” –vahşi, 

gelişmemiş vb.- söylemiyle yeniden kurgulanır. Günümüze kadar varlığını koruyan aynı 

düşünce, Avrupa merkezli düşünme biçimleri içine yerleşmiş olan ve yayılmaya devam 

eden kötü huylu bir ura benzemektedir.
 16

 Bu nedenle “barbar” sözcüğünün kullanımının 

yaygın olarak bugün de devam etmesi, sözcüğün bütün kötücül çağrışımlarıyla 

“evrenselleşmesi”ne yol açmaktadır.
17

 

 

Antropoloji çalışmalarında kullanıldığı şekliyle “barbarlık”, 19. yüzyılda ve 20. 

yüzyılın başlarında, evrimci söylemin teknik bir terimi olarak ilkel bir aşamayı 

                                                 
14

 K. Burridge, Hıristiyan ‘öteki’ kavramının, Aydınlanma Hareketinin özel bir uğraşı olan Antropoloji 

araştırmalarının ana motifi ve kaynağı olduğunu ileri sürmektedir. Akt. (Fabian, 1999: 49) 
15

 “The Black Hunter” adlı eserinde Vidal-Naquet,  19. yüzyılda yaygın olan sosyal evrimci söylemin 

temelinde yatan düşüncenin “vahşilerden, barbarlar yaratmak ve bunları [eğitimle?] uygarlaştırmak” 

olduğunu dile getiriyor. (Vidal-Naquet, 1986; 133)  
16

 “Empires And Barbarians” adlı çalışmasında Jakub Grygiel, Amerika’nın “terör” ile mücadelesinde 

tarihte “barbarlar”la yapılan savaşların siyasi mirasından nasiplenmesi gerektiğini ileri sürüyor. Roma 

İmparatorluğu’nun Barbarlar’a karşı böl ve yönet politikasının, Roma’ya bağlı olan Vizigotların, Hunlar’a 

karşı savaşlarıyla Müslümanlara karşı Ortadoğu’daki yerel hükümetlerin desteklenmesine benzerliğine 

dikkat çekiyor ve Amerikan yönetiminin bu stratejiyi aynı şekilde uygulaması gerektiğini dile getiriyor. 

(Grygiel, 2006: 22) Grygiel’in çalışması boyunca “barbarlar”, “Az Gelişmiş Doğu” ve İslam ile 

özdeşleştiriliyor.  
17

 Jakub Grygiel, “barbar” sözcüğünü ahlaki çağrışımlardan bağımsız kullandığını iddia etse de (Grygiel, 

2006: 13) büyük puntoyla yazdığı sonuç (lessons!) farklı: “Dünyadaki bütün barbarlardan 

kurtulamayabiliriz ancak onların yeteneklerini sınırlandırabilir ve serbestçe dolaşarak [eski] barbarlar gibi 

savaşmalarını engelleyebiliriz” (Grygiel, 2006: 13).  



7 

 

karşılamıştır. (Morgan, 1877, viii) Fakat ne kadar teknik olursa olsun, terimin ahlaki, 

estetik ve politik yan anlamlarından arındırılması artık mümkün değildir. Sözcüğe 

yüklenen bu yan anlamlar zamanla sözcüğün “ilk anlamına” dönüşmüş, günümüzde 

“barbar”ın kötücül çağrışımları, ilk anlamının önüne geçmiştir. Bu sebeple batı dillerinde 

yazılan eserlerde, Çince “Yi 夷” ve “Hu 胡” gibi terimlerin “barbar” karşılığı olarak 

kullanılması sakıncalı görülmektedir. Gerçekte farklı anlamları olan Çince terimler, 

“barbar”ın mirasını yüklenmekte ve böylece, kötüleyici ve ayrımcı olan bu yeni bakış, 

farklı tarih ve coğrafyaların farklı kültür çevrelerine adeta dayatılmaktadır. Bu yaklaşımı 

mazur görebilmek için Batılı araştırmacıların bilinçaltında yatan politik kastı göz ardı 

etmek gerekmektedir. 

 

Bu çerçevede çalışmanın bir diğer savı, Batı düşüncesinde “uygar” – “barbar” 

ikiliği merkezinde kendisini gösteren “ben” ve ”öteki” arasındaki derin ayrımın, 

geleneksel Çin düşüncesinde aynı derinlikte ve keskinlikte ortaya çıkmadığı, Çin 

kültüründe merkezi bir yere sahip olmadığıdır.
18

 Daha kısa bir ifadeyle, Çin’de 

“yabancıların” Batılı anlamda “barbar” olarak görülmedikleridir. 

 

Ülkemizde Çince kaynaklardan yararlanamayan pek çok araştırmacı, Batı 

dillerinde yazılmış olan eserlerden okuduğu Çin tarihinin farklı dönemlerinde, Antik 

                                                 
18

 Çin tarihçisi olmamakla birlikte kültür tarihi üzerine çalışan Vijay Prashad, yabancı düşmanlığı ve 

korkusunu (xenophobia) ele aldığı kitabında, Avrupa’dan İran’a, Hintlilerden Yunanlılara kadar çeşitli 

kültürlerde yabancılar için kullanılan terimleri değerlendiriyor. Prashad burada çok açık bir biçimde, “Çin 

söz konusu olduğunda, insanlar arasında net bir ayrımın yapılmadığını görüyoruz” diyor. (Prashad, 2001: 3) 

Pek az araştırmacının dile getirdiği bu düşünce, bizim çalışmamızın da ana fikirlerinden birini 

oluşturmaktadır. 
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Yunan’dan ve Roma’dan aşina olduğu “barbarlar”ın, Asya’nın doğusunda yeniden sahne 

aldıklarına tanık olmakta ve bu durumda mantıksal bir çarpıklık görmemektedir. Batılı 

eserlerde “barbar” öylesine sık ve hoyratça kullanılmaktadır ki; okurun aklında sözcüğün 

anlamına ilişkin bir şüphe oluşsa dahi bu şüphe, dil alışkanlığı ve yoğunluğun altında 

baskılanmaktadır.
19

 

 

Yabancıları karşılamak için “barbar” sözcüğünün kullanılmasının yalnızca bir dil 

alışkanlığı olduğunu düşünmek de yalnızca durum tespiti yapmaktır. O halde, eğer bir 

sözcüğün anlamı onun dildeki kullanımı ise ve sözcüğün kullanımlarının toplamı bir 

değerler toplamı oluşturuyorsa; “barbar”ın şu veya bu sözcüğü karşılamak için 

kullanılması kaçınılmaz olarak iki sonuç doğurmaktadır. Bunlardan birincisi, yerine 

kullanılan sözcüğün anlamının çarpıtılması; ikincisi ise, “barbar”ın diğeriyle 

özdeşleştirilip, bütün çağrışımlarıyla farklı zaman ve mekânlara taşınarak anlamının 

genişletilip belirsizleştirilmesidir. 

 

Bu çalışma, çeviri ve diğer çalışmalar sonucunda ‘barbar’ kavramının yaşadığı 

anlam genişlemesini araştırma amacında değildir, aksine ‘barbar’laşan Çince sözcüklerin 

birinci el kaynaklar içinde gerçekte nasıl kullanıldıklarını, ne tür anlamlar yüklendiklerini 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

 

 

                                                 
19

 Örnek olarak bknz. Granet 1929; 6, 8, 24, 25, 28, 35 ve devamı. 
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Pek çok Batılı araştırmacının Yi, Di, Hu = barbar özdeşliği konusunda en ufak 

şüpheleri yoktur.
20

 Öyle ki, orijinal terimler yerine “barbar”ın kullanılmasıyla yapılan 

çarpıtmalar kaynak çevirilerinden, yorumların yapıldığı uzun açıklamalara kadar hemen 

hemen her yerde görülebilmektedir. Çin yazınında dört yön ile özdeşleştirilerek 

birbirinden ayrılan
21

 “Yi 夷”, “Di狄”, “Rong 戎”, “Man 蛮” ve “Hu 胡” terimlerinden söz 

edilirken, belirli halklar için kullanılan bu ifadeler arasında bir ayrım yapılmaksızın hepsi 

“barbarlar” olarak tanımlanmaktadır.
22

 Oysa Çin kaynaklarında sözü edilen halkların 

bırakın “barbarlar” ile özdeşliği, bir diğeri ile aynı olup olmadıkları dahi tartışmaya 

açıktır.
23

 

                                                 
20

 Nicola Di Cosmo’nun editörlüğünde çıkan ve çok yazarlı bir çalışma olan “Military Culture In Imperial 

China” içinde, Yi, Di, Rong, Man ve Hu halklarıyla “barbarlar”ın özdeşliği konusunda yazarların hemfikir 

olduğu görülmektedir: 4, 6, 12, 15, 20, 51, 62, 70, 75, 98, 112–113, 124–125, 131–132, 134, 137, 141–142, 

146–147, 151, 165, 229, 325–327, 337–338 sayfalarda Hunlardan - Mançulara değin Çin kültür çevresinde 

tarih sahnesine çıkan onlarca halk aynı “yafta” ile anılmaktadır. (Di Cosmo. ed., 2011) Bunun yanında 

Cambridge History Of China’nın hemen hemen bütün ciltleri bu “barbar” ifadesi ile doludur. Bu eserde kimi 

yazarlar dipnot içinde olsa da bu eşleştirmeye değinmişler fakat bu olguyu bir sorun olarak görmedikleri 

için “barbar”ı kullanmaya devam etmişlerdir. Daha da ilginç olan, bazı araştırmacılar “barbar” terimini 

–burada olduğu gibi- çift tırnak içine alırken bazıları olduğu gibi kullanmışlardır. Tırnak içindeki yazımın 

istisnai bir duruma işaret etmesi gerekirken, çift tırnakla birlikte “istisna”nın alanının da işgal edildiğine 

dikkat etmemektedirler. Bu konuda Çinli yazar Li Feng’ın çok yerinde bir tutum sergilediği görülmektedir. 

Yazar kullanmaktan kaçındığı anlaşılan “barbarian” sözünün geçtiği yerlerde, sözcüğün başına “sözde - so 

called” ifadesiyle “şerh koymakta” ve böylece konunun halen tartışmaya açık olduğunu göstermektedir.(Li. 

F., 2006: 83, 144, 175, 197, 234) 
21

 Yi夷–Doğu, Di狄–Kuzey, Rong戎-Batı, Man蛮-Güney yönü ile birlikte anılırlar. Diğer taraftan, “Rome 

and the Enemy” adlı çalışmasında Susan P. Mattern, Romalıların “barbar” anlayışının etnik ve siyasi 

olduğunu, coğrafya ile bir ilgisi olmadığını ileri sürüyor. (Mattern, 2002: 48) Aynı şekilde Romalıların 

“barbar” olarak adlandırdıkları halkların etnografik yapıları, kültürleri ve yaşadıkları yerler ile pek 

ilgilenmediklerini, daha önceden oluşturulmuş ön kabulleri (stereotype) ve efsaneleri (legends) tekrar etme 

eğiliminde olduklarını gösteriyor. Bu konuda orijinal kaynaklara çok sayıda gönderme yapıyor. (Mattern, 

2002: 93) 
22

 Oysa Çin kaynaklarında Çin’in ilişkiye girdiği halklar hakkında bol miktarda etnografik, kültürel ve 

siyasi bilgi bulunmaktadır. Antik Yunan ve Roma örneğinde görülen aşağılamak ve yaftalamak yerine 

tanımaya çalışan bir yaklaşımın pek çok tarih eserinde benimsendiğini söylemek mümkündür. Çin 

kaynaklarını tarihî  bir kültürel hazine olarak değerli kılan en önemli özellik de bu etnografik ve kültürel 

kayıtlardır. Çalışmamız içinde bu özelliğe de yer verilmiştir. Bu sayede “Yi”,”Di”, “Rong” ve “Hu” 

terimlerinin kullanıldığı yerler ve kullanım şekilleri incelenirken tarihî olay ve etnografik anlatılardan 

alıntılar çokça yapılmıştır. 
23

 Çince kaynaklarda sık sık karşılaşılan “Yidi”, Rongdi” “Dihu” Qianghu” gibi bileşik kullanımlar, ileride 

de tartışılacağı üzere sınırlandırıcı ve “yaftalayıcı” olmaktan uzak, daha çok yönlerle, siyasi ve kültürel 
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“Barbar” ile “Yi”, “Di”, “Rong” ve “Hu” terimlerinin özdeşliği üzerinde 

araştırmacılar gereğince durmamışlardır.
24

 Bu bağlamda çalışmanın ikinci önemli sorunu, 

Batılı araştırmacıların bu terimleri karşılamak için seçtikleri “barbar” sözcüğünü 

kullanmadaki keyfi tutumlarının, özellikle tarih araştırmaları üzerindeki yansımaları
25

 ve 

bu yansımaların yarattığı yanılsamalardır.
26

 

 

 

                                                                                                                                                
ortaklıklar ile ilişkilidir. Örneğin Rongdi戎狄 ifadesi Kuzey ve Batılı yabancılar için belki kuzeybatıdaki 

bir düşman özelinde kullanılmakta, benzer biçimde Qianghu birlikte kullanımı ise ya Hu teriminin 

“göçebeliğe” vurgu yapan anlamıyla ya de facto bir siyasi birlik ya da halkların karışık olarak yaşadıklarını 

göstermektedir.    
24

 Batılı araştırmacılar “barbar” “yi”, “di”, “rong”, “hu” özdeşliğinde önemli bir sorun görmemekteler. Oysa 

Çinli araştırmacı Li Changyin bu çarpıklığa dikkat çekiyor. (Li. C., 2008: 144) Liu He (Lydia H.Liu), “Yi” 

terimini “stranger” ya da “foreigner” olarak çevirmenin doğru olacağını öne sürüyor. “Barbar” çevirisinin 

19. Yüzyılda İngiliz Emperyalizmi çerçevesinde oluştuğunu ileri sürüyor. http://www.cul-studies.com/ 

community/liuhe/200506/2033.html 07.10.2010 Liu He’nın İngilizce yazılmış Harvard Üniversitesi 

yayınlarından çıkmış olan kitapları mevcut. Çeviri sorunlarını ele alan araştırmacı bir başka yazısında da 

aynı konuyu işliyor. http://www.cul-studies.com/community/liuhe/200506/2034.html 08.10.2010 Barbar 

–yi 夷 özdeşliği özellikle (H. Liu, 2004) içinde işleniyor. Bayan Lydia H. Liu’nun değerlendirmesi bir 

sonraki bölümde ele alınacaktır.  
25

 Oxford yayınlarından çıkan Raymond Dawson’un Shi Ji’deki Qin Shihuang Biyografisi çevirisinde 

yabancılar için “barbar” teriminin kullanımı, 19, 25, 29, 53, 62, 73, 86, 89, 112, 141. sayfalarda esas metin 

içinde ve açıklama bölümlerinde karşımıza çıkıyor. Bunların arasında, 25, 53 ve 112. sayfalarda görülen 

“Rong barbarları”, “Yi barbarları”, Rong ve Di barbarları” ifadeleri çarpıcı. Burada “Yi”, “Di”, “Rong” 

adları yerine “barbar” karşılığını kullanan çevirmen (s. 19, 29, 62, vd.) bu adları zikretmek zorunda 

kaldığında, hem adları hem de -hızını alamayarak- “barbarlar” ifadesini bir arada kullanıyor (i.e.Rong 

barbarları gibi). Bu şekilde “barbar” terimini tanımlayıcı bir sıfata indirgiyor (Yi barbarları: Yi adı yerine 

‘barbar’ geldiğinde anlamı belirsiz olan Yi, sıfat olamayacağı için ‘barbar’ onu tanımlayan konuma 

geçiyor).  Giriş kısmında ise sözcüğün zarf olarak kullanımları da görülebiliyor (s. viii, ix). Dawson’un 

hoyrat tavrı, çalışmanın sunuş (preface) kısmını yazan K.E. Brashier’in dilinde gülünç olacak derecede 

belirgin: ona göre “barbarlık” sadece Çin’in komşularının değil, Çinli hükümdarların ve yöneticilerin de 

davranış biçimi. Qin Shihuang için yaptığı alıntının uzun yorumunda, Çin’in ilk hükümdarını bir kaplana 

benzeten ve övgü niteliği de taşıyan kısımdan, “hayvanlık - yarı barbarlık - barbarlık” dizgesini çıkarıyor. 

(Dawson, 2007: viii, ix, xxii) Daha sonra Arkeolojik bulguların bunu teyit etmediğini öne sürüyor ve Sima 

Qian’i ve diğer yorumcuları yanlı olmakla itham ediyor. Tartışma “barbarlık” üzerine kurulup geliştiriliyor. 

Bu noktada  ala gelen en basit soru, metnin giriş kısmında bütün kötücül çağrışımlarıyla sık sık kullanılan 

Yunanca “barbar” sözcüğünü Tarih Kayıtları eserinin yazarı Sima Qian acaba nereden biliyor?  
26

 Bu durum yalnızca tarihle ilgili alanlarla sınırlı kalmıyor. Edebiyatta da kullanılıyor. Fransız şair Victor 

Segalen, (1878-1919) “Steles” adlı şiir kitabında aynı kullanımların ortaya çıktığı görülüyor. Segalen’in 

kitabı Çinceden çevrildiği izlenimini uyandıran kurgusal bir çalışma. Yine de “barbar” adı Budizm’i ve 

Çin’in yabancı komşularını karşılamak için kullanılmış: Burada Segalen 8. Yüzyıl Çinli düşünürlerinden 

Hanyu’nün ağzından, “Buda, ailesine karşı evlatlık görevlerini yerine getirmeyen bir barbardı.” diyor 
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Farklı dönemlerde farklı halklara istinaden öne çıkan Çince “yabancı” terimleri 

“Yi”, “Di,” “Rong”, “Man” ve “Hu” için “barbar” karşılığı kullanılmasında, dönem, 

siyasi durum ve diğer koşullar da gerektiği şekilde dikkate alınmamaktadır. Bu tutum 

tarihsel süreçlerin ardışıklığını altüst eden dar bakış açılarının yerleşerek pekişmesine 

hizmet etmektedir. Örneğin, Çin modernleşmesi alanında eserler veren J. K. Fairbank, 

ortaçağda “barbarlar” ile özdeş tuttuğu “Yi” teriminin 19. yüzyılda Batılılar için de 

kullanılmasından rahatsızlık duymakta bu “haksız” uygulamayı Afyon Savaşı’nın 

gerekçeleri arasında başlarda sıralamaktadır. (Fairbank, 1969: 84) 

 

  İkinci sorunla ilişkili olan üçüncü bir sorun, Batı dillerinden Türkçeye ve 

Çinceye tercüme edilen çalışmalarda kendini göstermektedir. Batı dillerine “barbar” 

olarak çevrilen terimler, İngilizce ve Fransızca gibi dillerden Türkçeye yapılan 

tercümelerde aynı kalmakta
27

 ve “barbarlık”ları bizim için de tescil edilmektedir. 

Terimler asıl anlamlarından daha uzağa savrularak “vahşi” vb. sözcüklerin anlamlarını 

yüklenmektedir. Böylece erken dönem Türk tarihini Batı dillerinden yapılan çevirilerden 

takip eden okurların zihinlerinde, gerçekliğini sorgulayamadıkları ön kabuller (barbar = 

Hun ve barbar = Türk vb.) yerleşmektedir.
28

 

                                                                                                                                                
(Bouddha fut un Barbare, qui remplit mal ses devoirs de sujet et de fils). (Segalen, 2007: 13) 

http://www.steles.org/Volume2.html 11.05.2011  
27

 Bknz. (Fairbank, 1969: 82,83,84 vd. ) 
28

 Harry G.Gelber, Türkçe’ye de çevirilen “Çin ve Dünya” adlı çalışmasında, “…Çin hükümdarı, sınırları 

ötesindeki topluluklara karşı müşfik davranmalıydı, bunlar, tanım gereği “barbardılar”…” diyor. (Gelber, 

2007: 49-50) Bu “tanıma” nasıl ulaştığı sorusu bir kenara, tırnak içinde geçen “barbar” ifadesi bir sonraki 

paragrafta, istisnai kullanıma işaret eden “tırnaklarından” kurtularak diğer sözcüklerin arasındaki yerini 

alıyor. Devam eden sayfalarda, barbarların; “Tatarlar”, “Tubo Türkleri?” ve “Mançular” gibi halklar 

oldukları görülüyor.  (Gerber, 2007:  54-55) Eserin adı da ilk bakışta vaat ettiği içeriğe sahip değil. “M.Ö. 

1100’den günümüze Çin ve Dünya” başlığını taşıyan çalışma 400 sayfadan fazla olmasına karşın henüz 

85.sayfada Marco Polo, 100. sayfada Cizvit Misyonerleri ve Batıyla ilişkilere sıçrıyor. Geriye kalan 300 

küsur sayfa boyunca Avrupa ve Amerika ile ilişkiler konu ediliyor. Yazarın “dünya” tanımının Avrupayla 
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Çince için de benzer bir durum ortaya çıkmaktadır. Örneğin Batı dillerine “barbar” 

olarak aktarılan “hu” bazen Çinceye “hu=barbar” anlamıyla geri alınmaktadır. Bu şekilde 

“hu 胡 = barbar” şüpheye yer bırakmayacak şekilde tescil edilmektedir.  Bazen de “yeman 

野蛮 ” sözcüğüyle mot a mot çevirisi kullanılan “barbar”ın konumu bu kez daha da 

sağlamlaştırılmaktadır.
29

 Sayıca çok olan ve yaygın bir şekilde okunan Batı dillerindeki 

çalışmaların etkisiyle, Çin kültürü bağlamında “yabancı” kavramının anlamsal içeriği, bu 

nicelik tarafından belirlenmektedir.
30

 Bu çerçevede, Çincede yabancılar için kullanılan 

terimlerin siyasi terminolojideki kullanımlarının sağlayacağı anlam yelpazesinin 

incelenmesi, sözcüklerin “barbar”, “vahşi” vb. anlamları karşılamakta gerçekten uygun 

olup olmadığını ortaya çıkarabilecektir. 

 

Aynı doğrultuda bu çalışmanın amacı, günümüze ait bakış açılarının, eski Çin 

tarihi üzerindeki yönlendirici ve yanıltıcı etkilerini, Çin tarih kaynaklarının yardımıyla 

                                                                                                                                                
sınırlı olduğu anlaşılıyor. Batı merkezli dünya kurgusunun Antik Yunan’dan miras kalan ben-merkezci 

yansımaları en yeni tarihli çalışmalarda dahi kendisini gösteriyor.   
29

 Hosea B. Morse’un, 1910 tarihli “The International Relations of The Chinese Impire” adlı yapıtının 2002 

tarihli Çince çevirisinin hemen başında yer alan “Barbar Tatarlar野蛮鞑靼” ifadesi en dikkat çeken örnek. 

Eserin giriş bölümünde geçen “Barbar Tatarlar”, tarih sahnesine çıkmış olan Hunlardan, Mançulara kadar 

bütün göçebe/yarı göçebe ve yerleşik halklara istinaden kullanılıyor. (Morse, 2002: 3) 
30

 Raymond Dawson’un Shi Ji’ çevirisinde: “Meng Tian, sınırları korumak ve Büyük Seddin yapımı için 

görevlendirilmişti. Xiongnular’ı 700 li sınırın dışına sürmüş böylece barbarlar hayvanlarını yaymak için 

güneye inemez olmuşlardı.” diyerek barbarlar ile Hunları özdeşleştiriyor. (Dawson, 2007: 141) Aynı 

çalışmanın 48 ve 72. Sayfalarında da benzer bir kullanım görülüyor; metnin index bölümünde ise Hu terimi 

için “Kuzeyli barbar halk (Hu, northern barbarian people)” açıklaması yer alıyor. Oysa aynı metnin 

indexinde “Yi barbarları”, Di barbarları” ifadeleri yer alırken Hular için “Kuzeyli barbar insanlar” 

ifadesini kullanması acaba Huların “barbarlıklarına” karşın yine de “insan” olduklarını mı gösteriyor? 

Fitzgerald ise bir adım daha ileri giderek Hunlar için “savage = vahşi” terimini kullanıyor. (Fitzgerald, 1961: 

171). Eduard Chavannes ise “Les MÉMOIRES HISTORIQUES de SE-MA TS’IEN” adlı Tarih 

Kayıtları’ndan yaptığı çevirilerde “(barbare)” tanımını “Yi” vd. sözcüklerin önüne yerleştiriyor. Açıklayıcı 

olacağı düşünülerek yapıldığı anlaşılan bu müdehale, ‘barbares’ ifadesinin not kısımlarında ve başka 

yerlerinde parantez dışında da kullanılmasıyla akıl karışıklığı yaratıyor, Chavannes’in tercümesinde 

sözcüğün yoğun kullanımının yanıltıcı ve yönlendirici olduğu görülüyor. 
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test etmektir. Bunun için yukarıda ortaya konan tercüme ve yorumlara ilişkin sorunların 

dayanaklarının birincil kaynaklarda sorgulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sorunların ele 

alınması ve tespiti ile kavramları kendi zaman ve bağlamlarında değerlendirmeyi 

benimseyen bu çalışma, geriye dönük yanılgılara dikkat çekmeyi ummaktadır.
 
 

 

Söz konusu terimlerin karşıladığı halklar önemli oranda göçebedir. Klasik 

Metinler’de ve Resmî Tarihler içinde geçen “Yi 夷”, “Di 狄”, “Rong 戎”, ve “Hu 胡” 

terimleri özellikle göçebe halklara işaret eder ve bu halklar farklı kavim ve boylardan 

oluşmaktadır. Örneğin Hu adı, Hunlar için (M.Ö. 2.yy – M.S.4. yy. arası) kullanırken daha 

sonra Türkler için (7. yy.ve sonrası) ve Soğdlular (7-8. Yy) için de kullanılmıştır. Bunun 

yanı sıra M.S. 2. yüzyıldan sonra yaklaşık iki yüzyıl boyunca Wuhuanlar için ve çok daha 

uzun süre Xianbeiler için kullanılmıştır. 

 

“Hu 胡”, terimi diğer terimlerin yanında oldukça özel bir yere sahiptir. Kullanımı 

ve tarihsel gelişimi açısından yabancıları karşılamak için yaygın olarak kullanılan “Hu”, 

zamansal olarak diğer terimlerden daha sonra ortaya çıkmıştır. Kayıtlarda görülmeye 

başlanmasıyla eş zamanlı olarak Hunlar’a işaret ettiği görülmektedir. Hu, uzun süre 

Hunlarla eş anlamlı kullanılmış ve Resmî Tarih Kayıtları’nda görülen diğer kullanımları 

da Hunlar anlamıyla kullanımının oluşturduğu örnek üzerinde gelişmiştir. İleriki 

bölümlerde daha detaylı bir şekilde görüleceği üzere, yabancılar için kullanılan diğer 

terimler, anlamsal yüklerini zaman içinde “Hu” terimine miras bırakmışlardır. Bu nedenle 

                                                                                                                                                
http://classiques.uqac.ca/classiques/ chine_ancienne/B_autres_classiques/B_17_memoires_Se_ma_Tsien_ 
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bu çalışma genel olarak yabancılar için kullanılan terimleri ele almakla birlikte, “Hu” 

terimi bu araştırmanın merkezini oluşturmaktadır.
31

  

 

Bu çalışma bir kaynak çalışması niteliğindedir. Kaynakların incelenmesi sırasında 

uygulanacak yöntemin temelinde bir Alman filozof ve dilbilimci olan Wittgenstein’ın bir 

postulası taban alınmaktadır: “bir sözcüğün anlamı dildeki kullanımlarıdır” önermesiyle, 

sözcük ve anlam eşleştirmesinin evrenselliğine imkân sağlayan verilerin, yalnızca 

sözcüklerin kullanımlarından çıkartılabileceği düşüncesidir.
 32

 Bu çerçevede, sözcüklerin 

anlamlarla karşılanması, sözcüklerin kullanıldıkları bağlamlar içinde, ad, özel ad ve 

tanımlayıcı sıfat olarak, olumlu, olumsuz ve yansız çağrışımların irdelenmesiyle 

sağlanabilecektir. 

 

 

                                                                                                                                                
t3/memoires_historiques_t.III.pdf  24.05.2011 
31

 Çin’in Kuzeyinde yaşayan bu halkların boy birlikleri şeklinde örgütlendiklerini, boylar arasındaki aktif 

hareketliliği ve bazen bu boyların birkaç yüz kişilik obalara kadar küçüldüklerini düşündüğümüzde, 

Çinlilerin şu veya bu vesileyle münferit olaylara atfen genel adlarla kayıt altına aldıkları bu halk/boy ya da 

obaları tek tek ortaya koymak imkânsızlaşmaktadır. Bu yüzden uzun bir zaman dilimini kapsayan 

kaynaklardan yararlanan bu çalışmanın, Çin’in ilişkiye girdiği yabancıların kimler olduğunu tek tek ortaya 

koyması mümkün olamayacaktır. Bu sebeple bu çalışma, Çinliler için yabancıların ne olduğunu, yabancılar 

için kullanılan adlardan hareketle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Aynı şekilde bu adların kullanımlarını, 

‘Çinli’nin ‘yabancı’ya bakışının bir toplamını ortaya koyabilmek amacıyla, ‘yabancı’nın kim olduğu 

sorusunu bir kenara bırakmakta, bir sonuca ulaşabilmek ve sınırlı zaman içinde çalışmayı tamamlayabilmek 

için ‘yabancı’nın Çinliler için ne olduğunu ve bu terimlerin ne ifade ettiğini anlamaya çalışmaktadır.  
32

 Wittgenstein, sembolik mantık temelinde dil ile gerçeklik arasında bir paralellik kurmak amacıyla kaleme 

aldığı “Tractatus” adlı çalışmasının sonunda “uğraşının boşuna olduğunu anladığını” dile getirir. Dilin canlı 

bir varlık olduğunu, sözcüğün her geçtiği yerde yeni bir anlam yüklenebileceğini ve klasik mantıkla 

sınırlandırılamayacağını söyler. Yıllar sonra yazdığı “Felsefi Soruşturmalar” adlı çalışmasında ise “bir 

sözcüğün anlamı onun dildeki kullanımıdır ve bu kullanımlar bir toplam oluşturur” demektedir. Bu anlamda 

genel olarak Çince “yabancı” terimlerinin özel olarak ise “Hu” teriminin gerçek karşılıklarının ortaya 

konabilmesi için Çin Kayıtlarında geçen yerlerin tespit edilmesi ve özgün bağlamları içinde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde, sözlüklerin önümüze koyduğu açıklamalar 

denetlenebilecektir.         
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Konunun özgün ve deneysel bir düzlemde işlenebilmesi için, özellikle “Hu” 

teriminin anlam yelpazesinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Yabancıların siyasi dilde 

nasıl tanımlandığını ve bu tanımlamalar ile Resmî Tarihler içindeki karşılıklarını bir 

anlam yelpazesi içerisine yerleştirmekle “Hu” teriminin: (1) tarih içinde geçirdiği 

değişimin; (2) kazandığı ya da yitirdiği yan anlamların; (3) fiili koşullara bağlı olarak 

terimin gözden düşmesinin ve/ya da öncelikli olarak kullanıma alınışının; (4) kullanıldığı 

bağlamın gösterdiği biçimde göndermede bulunulan farklı anlam ve metinlerin izlerini 

sürmek mümkün olmaktadır. Böylece terimin, olumlu, olumsuz ve yansız çağrışımlarıyla 

anlam çeşitliliği sergilenerek, sözcük-anlam eşleşmeleri üzerine zamansal ve coğrafi 

dizgelere zemin oluşturulabilecektir. Bir başlık altında birkaç sorunu birden ele almayı 

amaçlayan bu çalışmanın temel hipotezi Çincede ‘Hu’nun kötücül çağrışımlı anlamlarının 

baskın ve belirleyici olmadığıdır. “Yabancı”nın “kötü”, “aşağılık”, “vahşi”, ”cahil” 

olduğu fikrinin Batılı tarih yazıcılığının Avrupa merkezli dünya kurgusunun etkisiyle 

Batılı araştırmacıların açtığı “düşünce koridorlarına” hapsolan tarihçiliğin bir yan ürünü 

olduğu kanısındayım. 

 

Konu ile ilgili tartışmaların bir diğer ayağını Çinli araştırmacıların çalışmaları 

oluşturmaktadır. Bu çalışmalar Çince yazıldığı için tartışmalar batılı kavramlar üzerinden 

değil, birinci elden kaynakların aslî kavramlarıyla sürdürülmektedir. Bu bakımdan Çinli 

araştırmacılar, sahip oldukları kültürel ve tarihsel miras sayesinde, batı literatürünün 

küresel yaygınlığına rağmen, daha orijinal ve aslına daha sağdık bir çerçeve 

sunmaktadırlar. Yukarıda ortaya konan kavramsal eşleştirmelere (yi=barbar) nadiren 
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değinmektedirler. 

 

Günümüzde Çin’in hızlı bir uluslaşma süreci içinde olduğu görülmektedir. Bu 

sürecin, kalabalık nüfusu ve yakın dönemde Çin’in yaşadığı siyasi değişimlerle birlikte 

düşünülmesi gerekmektedir. Bu çerçevenin sağladığı tarihsel yapı ve Çin’in kendini, Çin 

dilinin sınırları içinde yeniden tanımlama sürecinin, doğal olarak yabancıları nasıl 

tanımladığı ile yakından ilişkili olacağı öngörülebilir. Bu anlamda Çin’in yabancılar ile 

ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Çinli araştırmacılar için, “yabancı”nın nasıl 

tanımlandığı sorunu daha da önem kazanmaktadır. Bu araştırmacılar arasında yalnızca 

birkaç kişi konunun uluslararası yazında ele alınışıyla ilgilenmiş ve Çince “Yi” teriminin 

Batı dillerine “barbar” olarak geçmiş olmasından dolayı çalışmalar kaleme almışlardır. 

Yunnan Halk Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi’nden Li Changyin, “Çeviri ve 

Tarihsel Dilin Sınırları” adlı çalışmasında, bu konunun önemini vurgulamaktadır. (Li. C., 

2008: 144) 

 

Li Chang Yin gibi Lydia H. Liu de “barbar” teriminin yabancıları karşılamak için 

kullanılmasını 19. Yüzyılda İngiliz emperyalizmi çerçevesinde değerlendirerek bu 

durumun tarihsel gerçekliği çarpıttığı görüşüne yer vermektedir. (H. Liu, 2004: 32) 

Barbar – Yi eşleştirmesini farklı bir tarihsel bağlamda
33

 ele alan Bayan Liu, göstergesel 

                                                 
33

 Batılı tüccarların ve misyonerlerin Çin’e yoğun olarak geldiği 19. yüzyılda “yi” terimi bir analojiyle 

Batılılardan söz ederken de kullanılmıştır. Tanımlayıcı olmaktan çok genelleyici bir içeriğe sahiptir ve 

aşağılayıcı bir anlam içerdiği düşünüldüğünden İngilizlerin baskıları sonucu 1858 Tianjin Antlaşması’nın 

51. Maddesi ile resmî yazışmalarda kullanımı yasaklanmıştır. Qing Saray Kayıtları’nda Tianjin görüşmeleri 

süreci için ayrıca bknz. (Kırilen, 2005: 79 vd.) 
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bir çözümleme ile bu eşleşmeye ışık tutmaktadır: “…Bu yorum bizi ‘yi’ teriminin nasıl bir 

entelektüel arka plan sayesinde kendi üst-işareti ‘yi/barbar’a dönüştüğünü sormaya iter. 

Ya da, daha açık bir anlatımla, Çince bir im nasıl olur da ‘yi/barbar’ ile gösterilmeye 

başlanmıştır?” diyerek, 夷  = yi/barbar eşleşmenin genel olarak oluşum ve işleyiş 

mekanizmalarını değerlendirmeye gayret eder: 

Bu mantık, üst-işaretlerin ortaya çıkışının temelini oluşturuyor gibi 

göründüğünden, bu eşleşmenin mantığı üzerine düşünmekte yarar var. 

Eğer X’in Y ile eşit olduğu düşünülüyorsa, Y’nin X’in tercümesini 

karşılayabileceği kabul edilir. Fakat bu durum oluştuğunda X’in tersine 

olarak etkilenmeyeceğinin ya da aynı karşılıklılık mantığını izleyerek Y 

tarafından dönüştürülmeyeceğinin garantisi yoktur. Çevirmenler 

genellikle yakın diller arasındaki eşölçülebilirlik olgusunu ortaya koymak 

için genellikle bu karşılıklılık mantığına güvenirler ve gerekçeli bir çeviri 

eyleminde, hetero-linguistik işaretler ile öncel üst-işaretlerin mevcut 

dağarcıklarından, tutarlı ve kırılmaz bir üst-işaret yaratma girişiminde 

bulunulduğunda bu durumla karşılaşılır. Yeni üst-işaret çevirinin çiftleme 

etkisinden ortaya çıkar fakat arkasında az miktarda iz bırakır. Üst-işaretin 

dâhili ayrımlarının gizlenmesi, sonradan değil, hemen başlangıçta ortaya 

çıktığından dolayı, yeniliği ve yabancılığı derhal maddesel imlecin 

(material signifier) değişmez görünüşünün ya da kelimeliğinin içine çekilir, 

böylece üst-işaret hiçbir yerde orijinal terimden farklı görünmez. Yi 

sözcüğünün, sıradan bir yerel sözcükmüşçesine, sanki İngilizce ya da diğer 
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diller ile kirlenmemiş gibi, doğru etimolojisinin peşine düşmek yanıltıcıdır. 

Bu tür dilbilimsel araştırmalar sadece üst-işaretin yabancılığı üzerindeki 

kamuflajı pekiştirir. (H. Liu, 2004: 36)  

 

Bayan Liu’nun değerlendirmesi, “Yi” ile “barbar” sözcüklerinin eşleştirilmesi 

üzerine, “Yi” iminin “barbar” çevirisinin zaman içinde “Yi”yi kirletmeyeceğinden ya da 

tersine “Yi” teriminin “barbar”ı dönüştürmeyeceğinden emin olamayacağımızı dile 

getirmektedir. Kısa bir çıkarımla, her çevirinin sabit karşılıklar (üst-işaret) yerleştiği 

oranda mantıksal çarpıtmanın en genel anlamda geri döndürülemez bir süreç başlatacağını 

ortaya koymaktadır. Bayan Liu’nun yaklaşımı özel olarak 19. Yüzyılda belirginleşen “Yi”, 

“barbar” eşleşmesi üzerine odaklanırken “Yi” teriminin asıl anlamı itibarıyla “yabancı” 

ile karşılanması gerektiğini, bu nedenle 1858 Tianjin Anlaşmasında yer alan 51. 

Maddenin günün siyasi koşulları içinde İngiliz Emperyalizminin saldırgan ve “canavar” 

yüzünü ortaya koyduğuna işaret etmektedir. (H. Liu, 2004: 38) 

 

Bir sözcüğün bir başkasıyla eşleştirilmesinin, sözcüğün kaderini belirlediğini öne 

süren Bayan Liu, “Yi iminin kaderi farklı olabilirdi” demektedir. (H. Liu, 2004: 38) Bu 

noktada Tianjin Anlaşmasının söz konusu maddesinin bu olasılığı ortadan kaldırdığını ve 

“barbar” ile özdeş tutulan “Yi” teriminin Çinlilerin zihninde “eski ve kullanılmayan ölü 

bir sözcük” olmasına rağmen, İngilizce tercümeleri yapanlar tarafından “diriltildiğini ve 

ardından tekrar mahkûm edilerek bu kez resmen yasaklandığını” anlatmaktadır.
34

  

                                                 
34

 Li Changyin ise bu eşleştirmenin İngilizlerin bilinçaltı ile ilgili olabileceğini ileri sürüyor, nitekim Anglo 

Saxon halkından oluşan İngilizlerin Orta Çağ’da Avrupa’nın “barbar” halkları arasında olduğunu ve eğer  
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Bayan Liu’nun İngilizce kaleme aldığı değerlendirmesi, yalnızca “Yi” teriminin 

19. Yüzyıldaki diplomatik kullanımıyla ilgilenmesi bakımından şaşırtıcı derecede sınırlı 

görünmektedir. Genel olarak Çin’de uluslaşma sürecinin başlangıcına ışık tutma 

eğiliminde olduğu anlaşılan çalışma, yalnızca Yakın Çağ ile ilgilenmediği için, “Yi” 

teriminin adeta o dönemde ortaya çıktığı izlenimini uyandırmaktadır. Ancak, uzun 

tarihleriyle Çin dili içinde en az “Yi” kadar yaygın olan “Di”, Rong”, ve “Hu” terimleriyle 

Bayan H. Liu ilgilenmemektedir. Kaldı ki, bu terimler “Yi” gibi bir anlaşma metnine 

girmeseler de, yine de “barbar” ile eşleştirilerek benzer bir kaderi paylaşmışlardır. Bu 

açıdan bakıldığında ilk bakışta bizim çalışmamızla paralellikler gösteren eserin konuyu 

ele alışında bütünlükten uzak bir yaklaşım göze çarpmaktadır.
35

 Özellikle geleneksel 

yazın içinde “yabancılar”ı tanımlayan terimlerin, nasıl kullanıldıkları ve bu bağlamda Çin 

– yabancı ayrımının nasıl oluşup geliştiği hakkında bilgi vermemektedir.
36

 Bu konuda 

Çince yazılan araştırmaların hem sayıca fazla olmaları hem de kendi kavramlarıyla 

tartışan orijinal metinler olmaları sebebiyle, -pek çoğu daha az teorik olmakla beraber- 

daha anlamlı ve somut tartışmalar içermektedirler. 

 

                                                                                                                                                
“Yi” terimi “barbar” ile karşılanıyor ise en azından İngilizler için bu kullanımın doğru olması gerektiğini 

ileri sürüyor. (Li. C., 2008: 146) 
35

 Bayan Liu’nun çalışması üzerine bir değerlendirme yazan Arif Dirlik, eseri akademik açıdan ele alarak 

eleştiriyor; “Kitap aynı zamanda bir odak noksanlığından mustarip. Bazen keskin ve parlak değerlendirme 

ve tartışmaların bulunmasına karşın en sonunda, okuru, bütün bunların ne hakkında olduğu sorusuyla baş 

başa bırakıyor” (Dirlik, 2007: 359) http://www.litphil.sinica.edu.tw/home/publish/PDF/Bulletin/ 

30/30-355-363.pdf 05.03.2011 
36

 Belki de Bayan Liu için de aynen J. K. Fairbank için olduğu gibi, “barbar” sözcüğünün “Yi” terimi ile 

eşleştirilmesi yalnızca Batılılar söz konusu olduğunda bir sorun olarak görülmektedir. Oysa “Yi” terimi 

tarih boyunca ve Batılılardan çok daha önce Çin’in ilişkiye girdiği pek çok halk için kullanılmıştır.  
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Bir başka araştırmacı olan Wu Tianjun, “Çin Öncesi Xia (Çin) ve Yi (Yabancı) 

Kavramları Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmasında “Yi” iminin kökenini çok eskilere 

götürmektedir. Bu şekilde imin erken dönemdeki kullanımının “küçümseyici” bir anlama 

sahip olmadığını vurgulamaktadır. (Wu, 2006: 14) Wu’ya göre Çin-yabancı ayrımı 

ekseninde “yabancılar” için kullanılan adlara bağlanan anlam ve sıfatlar, yabancıların 

yaşam biçimlerinde gözlemlenen “öngörülemezlik” ve “bilinemezlik” ekseninde ele 

alınıp çözümlenmelidir. Bu tanımlarda ilk göze çarpan özellikler onların düşman ya da 

“öteki” olmalarından kaynaklanmamakta, çoğunlukla kılık kıyafet, yeme içme ve “adab-ı 

muaşeret” anlamındaki davranış kalıplarıyla, genel anlamda adetlerinin farklılığından 

kaynaklanmaktadır. (Wu, 2006: 2)  Kendisi, yaşam biçimlerindeki bu farkların zaman 

içinde karşılıklı etkileşim ve ortak yaşam pratikleri içinde eritilerek ortadan kalktığını 

düşünmektedir. 

 

 Benzer bir yaklaşım Chen Qitai’de görülmektedir. Chen Qitai, Chun-Qiu’nun 

Gong Yang metninden yaptığı alıntılarla kültürel etkinin tek taraflı olamayacağını 

göstermektedir. Ona göre Çin ve [çevredeki] diğer halklar birbirlerini etkilemekte ve 

değiştirmektedirler. Bu etkileşim, Konfuçyüsçü düşüncedeki “halk anlayışının [yurttaşlık 

bilinci?]” gelişerek daha “rafine” bir anlayışa doğru evrilmesine vesile olmuştur. Chen 

Qitai’e göre Çin ve yabancı kavramları, tarih içinde birlikte gelişmiş ve Han Dönemi 

düşünürlerinden Dong Zhongshu’nun kaleminde bir deyime dönüşmüştür: “Göğün 

altında uzak yakın büyük küçük herkes aynıdır”. (Chen, 2008: 45-48) 
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 Qinghai Eğitim Üniversitesi profesörlerinden He Bo ise kültürel etkileşimi bir 

eğitim sorunu olarak ele almaktadır. Bu bağlamda etkileşimin “karşılıklılık” niteliğini 

arka plana atarak; “geleneksel Çin’de Çin – yabancı ilişkilerini ‘Çin’in yabancıları 

eğittiği’ fikrine indirgemekte ve bunun etkin ve planlı bir politikaya dayandığını 

savunmaktadır. (He, 2000: 31) Öte yandan Qin Yongzhou, karşılıklı etkileşimi daha 

yansız, bir tür kaynaşma ve uzlaşma süreci olarak değerlendirse de Zhou Hanedanı’nın 

zayıfladığı dönem içinde Qin, Chu, Wu ve Yue beyliklerinin iktidar meşruiyeti adına 

oluşturdukları ‘kurumsal’ ilişkilerin yabancıları (Yiler) dışarıda bırakarak merkezi 

yönetimin Hanlaştığı [Çinlileştiği] görüşünü ileri sürmektedir. (Qin, 2001: 25-26) Bu 

noktada yansız bir tutum sergilemeyen Qin Yongzhou, Çin-yabancı karşıtlığını anakronik 

bir yanılsamayla o zamanın coğrafi koşullarını bugünkü harita üzerinden yeniden kurar 

gibi görünmektedir. Gözden kaçırdığı küçük bir detay, söz konusu beyliklerin yöneticileri 

arasında “Yi soyundan” gelenlerin bulunmasıdır. Bu nedenle “Çinli” [Han soyundan] 

devletlerin oluşturdukları diplomatik ilişkiler, yabancıları dışarıda bırakmak şöyle dursun 

belirli oranda bizzat yabancılar tarafından oluşturulmuştur. Örneğin, Savaşan Beylikler 

Dönemini sona erdiren ve Çin’i tek yönetim altında birleştiren Qin Shihuang’ın Dört Yi 

içinde sayılan Rongların soyundan” geldiği bilinmektedir. (Dawson, 2007: viii)  

 

Chen Li ve Chen Xianlei’in ortak çalışmasında Çin-yabancı ayrımının etnik bir 

ayrım olmadığı dile getirilmektedir. “Çin Sınır Kavramı Çerçevesinde Çin-Yabancı 

Ayrımı” başlığını taşıyan çalışmada sorun bir sınır
37

 sorunu olarak ortaya konmakta ve 

                                                 
37

 Sınır 塞, bugün anladığımız şekilde tam olarak belirlenmiş çizgilerden oluşmazlar. Daha çok kimi ara 

bölgelerin sınır oluşturduğu alanlar olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. (Lattimore, 1940: 55–58, 238–42, akt. 
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etnik çağrışımlarıyla yoğun olarak tartışılan konu, merkezi yönetimin sınır politikaları 

ekseninde siyasi bir boyuta taşınmaktadır. Aynı He Bo gibi Chen Li ve Chen Xian de bu 

konuda merkezi yönetimin etkin ve belirleyici rolü olduğu görüşüne inanmaktadırlar. 

(Chen; Chen, 2006: 84)
38

  

 

Çin – yabancı ayrımını genel bir perspektifle değerlendiren Wang Yunshuan, 

“farklılığın”, “birlik” ile beraber işlevsel bir yere sahip olduğunu; siyasi alanda 

“farklılığın” iktidarın belirleyicisi olmaktan önce “halk iradesi” ve “rasyonel yönetim” ile 

memlekette düzenin sağlanması için yararlanılabilecek bir siyasi söylem aracı olduğunu 

öne sürmektedir. (Wang. Y. , 1999: 25) Sorunun anlaşılmasında etnik bakış açısının 

yetersiz olduğu anlaşılmaktadır ve ona göre Çin ile yabancıların farklılığını vurgulayan 

bakış açısı (夷夏有别) her zaman yabancılar ile Çinlilerin “bir aile” olduğunu öne süren 

söylem ile （夷夏一家）dengelenmektedir. Siyaset birbirini var eden bu uç söylemler 

arasında salınan bir sarkaç gibi, adil bir yönetim idealinin akıllarda yer bulabilmesi adına 

ve yönetsel değerlerin bekası için, değer yargılarını evrensel belitler halinde ortaya 

koymaktadır. Wang Yunshuan’a göre ayrıştıran ve birleştiren bu söylemlerin amacı 

nereden gelirse gelsin iyi siyasi yönetimin her zaman kabul göreceğinin bir ifadesi ve 

savunusudur.  

                                                                                                                                                
Li, 2006) Çin Seddi bunun bir istisnasını oluşturur. Resmî Tarihler içinde sık sık görülen “sınır 塞 sai”, 

çizgisel sınır fikri için önemli bir adım olarak görülebilir. Nitekim sık sık karşılaştığımız “sınırdan çıktılar 

出塞” gibi ifadelerle kastedilen Çin Seddi, özellikle bölgede Çinlilerin (Hanzu汉族) yönetiminin hâkim 

olduğu dönemlerde gerçek bir sınır olarak kabul görmüştür. Buna karşın çok uzun bir duvar olan seddin de 

etrafında (tarafsız?) belirli geniş bir alanın bulunduğunu düşünebiliriz. 
38

 Oysa tarihsel olaylara bir göz atmak dahi, tanımlayıcı bir unsur olan sınırları belirleyen/değiştiren 

dinamik gücün (en az Çinliler kadar) yabancıların olduğunu gösterecektir. Çünkü bir kavram olarak “sınırı” 

değilse bile, kavrama kaynaklık eden ‘fiili sınırları’ de facto olarak belirleyen, göçebe yaşam biçimiyle 
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Bir başka araştırmacı Chen Yuping, etkileşimin karşılıklılık özelliğinin mutlak 

olduğu fikrini benimsemektedir. Çin-yabancı ayrımının oluşumunun, Konfuçyüsçü 

öğretinin temel önermelerinden olan “eğitimin ayrım gözetmeyeceği” düşüncesi 

doğrultusunda “törenin” [ideal davranış] sosyal çevre içinde öğrenilebileceği ve herkesin 

“adabı-ı muaşerete” uygun davranabileceği savunusu üzerinden kurgulamaktadır. 

Törenin ilk formunun aile içi ilişkilerle düzenlendiğini ve hayvanları insanlardan ayıran 

bir özellik olduğunu dile getirmektedir. Aynı eksikliği yabancılarda da kendince tespit 

etmiştir. Bu vesileyle Çin’in Yabancıların eline düşmemesi gerektiğini” savlayan Gong 

Yang yaklaşımına paye vermektedir. (Chen. Y., 2009: 3-4)  

 

Çin özelinde etnik temelli bir tanım yapılmasının güçlüğü oldukça açıktır. Çinliler 

için kimlik tanımının “kültür” ekseninde mi yoksa “milli” bir yaklaşımla mı 

değerlendirileceği sorusu araştırmacıların yoğun ilgisini çekmiş, her iki yaklaşım da 

fazlasıyla taraftar bulmuş ve fakat yerleşik görüş yine de “kültür” merkezli bir “Çinlilik” 

bilincinin baskın olduğu yönde gelişmiştir. Çin’e özgü kültürel unsurların bir milli kültür 

tanımına sıkıştırılamayacağını savunan bu yaklaşıma göre; ahlaki değerlerin belirli bir 

halka ait olmadığı, insanların etnik kimliğinden çok, davranışlarıyla ilgilenen ilkelerin 

yaygınlaştırılması gerektiği öne çıkmaktadır. Bunun için Çin yazısının sembolik anlam ve 

çağrışımlarının, sözcüklerin sesletilişlerindeki bağımsızlığı ile sözel iletişim aracı olarak 

Çincenin yerel özelliklerinin yazıya aktarılmadan önce uzun süre varlığını korumuş 

olmasını akılda tutmalıyız.  

                                                                                                                                                
mekânsal düşünceyi zamansallık yönünde yıkarak sürekli yeniden tanımlanmasına olanak sağlayanlar, çoğu 

göçebe olan yabancılardır.  
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Çin ile “Yabancıların Birliği”ni savunan Huang Chunyan, “Çin-Yabancı Birliği 

Düşüncesinin Ortaya Çıkışı Üzerine” adlı çalışmasında Çin Kültürünü oluşturan 

unsurların salt Han Kültür çevresine ait olmadığını ortaya koymaktadır. Kültürel 

çeşitliliğin Çin Kültürünün zenginliği olduğunu öne süren bu çalışma, Çin – yabancı 

ayrımının gerçekte “aynı bütünün parçaları olan” farklı halklar tarafından oluşturulduğu 

görüşünü savunmaktaadır. Huang Chunyan, Çin’de yönetimin kimin tarafından 

üstlenildiğinin önemli olmadığını dile getirirken, Bahar Güz Kayıtlarının (Chun Qiu) Lü 

Shi açıklamalı nüshasında geçen; “Göğün Oğlunun [hükümdarın] olmadığı bir durumdan 

daha büyük bir karmaşa yoktur” cümlesine büyük önem yüklemektedir. Bu ifadenin Çin 

ile yabancı komşuları arasında birleştirici bir işlev gördüğünü, Çin merkeziyetçiliğinin 

“kültür” merkezli söylemleri için açık bir kapı olduğunu, böylece Çin kültürünün çok 

farklı kaynaklardan beslenebildiğini ileri sürmektedir. (Huang, 1995: 46) Bunun için 

Resmî Tarih Kayıtları içinde etnik bakımdan yabancı olan halklara ayrı ayrı bölümler 

tahsis edildiğini ve bu şekilde onların Çin kültür çevresini kuran temel unsurlar olarak 

kabul edildiklerini ileri sürmektedir. (Huang, 1995: 50) Yazar, bu yaklaşımın Shi Ji’nin 

yazarı olan Sima Qian tarafından geliştirildiğini de eklemektedir.
39

 

 

Çin’de tarih içinde yabancı kavramının bugün nasıl tartışıldığını aktarmaları 

bakımından, Çinli araştırmacıların yukarıdaki alıntıları önemlidir. Bu çalışmalarda, Batı 

dillerinden yapılan alıntılar bulunmakla birlikte Batılı terminoloji ve yaklaşımlar büyük 

oranda göz ardı edilmekte, araştırmacıların kendi tarihleri yine kendi dillerinde yazılmış 

                                                 
39

 Aynı yaklaşım Nicola Di Cosmo’nun çalışmalarında da benimsenmektedir. Tarih Kayıtları (Shi Ji) adlı 

eserin yazılmasında ve kullanılan dilde böyle bir amacın bulunduğu görülmektedir. (Di Cosmo, 2002)  
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orjinal kaynaklara göndermelerle ortaya konmaktadır. Bu çerçevede, “Yabancıları” 

değerlendirirken Çinli araştırmacıların “barbar” sözcüğünün anlamına ve çağrışımlarına 

dikkat çekmemeleri doğal görülmelidir. Nitekim onlar için olaylar ve olgular kendi terim 

ve kavramları ile kendi tarihsel zeminlerinde, daha dolaysız olarak tartışılmaktadır. 

 

Yukarıda ele alınan çalışmalar, Kuzey Çin’de Kuzey ve orta Asya’da yaşayan 

göçebe halkların konumlarını, dil, tarih coğrafya, eğitim bilimleri ve klasik edebiyat başta 

olmak üzere; sosyal ve beşeri bilimlerin farklı disiplinlerden yaklaşımlarla yansıtmaktadır. 

Genel olarak bakıldığında yabancılara verilen adların kötücül çağrışımlarının baskın 

olduğu yaklaşımlardan, Çin’in tarihsel gelişiminde “yabancılar”ın önemli rol oynadığı 

anlayışına kapı açan kapsayıcı yaklaşımlar karşı karşıya gelmektedir. Görüldüğü 

kadarıyla Çinli araştırmacılar, bu anlamda Batılı araştırmacıların pek çoğundan daha 

anlamlı söylemler ortaya koymaktadırlar. Ancak, Çinli araştırmacıların zaman zaman 

düştüğü yanılgı, Çin tarihini tarihsel gerçekliği merkezinde ele almaktan çok bugünkü 

siyasi coğrafyanın sağladığı zihinsel zemin üzerine kurmalarıdır. Örneğin pek çok yerde 

yabancılar için söz konusu olan terimlerin ilk açıklamaları; “eski Çin’de azınlık halklar

古代少数民族” gibi ifadelerle verilmektedir.
40

 Bu da “barbar” eşleştirmesinin mekânsal 

çarpıtmasına benzer biçimde, günümüz kavramlarını geçmişe taşıyarak zamansal 

                                                 
40

 “Azınlık”kavramının Antik Yunan’da sayısal azınlığa değil –çoğu zaman nüfusu Yunanlılardan fazla 

olan- esirler için kullanıldığı da akılda tutulmalıdır. Azınlık anlayışını belirleyen sayısal azlık değil 

siyaseten dışlanmışlıktır. Çin’de ise kavram yenidir, eski yazında “yabancıların sayıca az oldukları 

kaydedilmiş olmakla birlikte, modern öteki fikrine az da olsa benzeyen anlayış “yabancı” anlamına gelen 

“yi”, “di”, “rong” ve “hu” sözcüklerinde görülmektedir.  
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bakımdan bir anlam karmaşasına sebep olmaktadır.
 41

 Oysa kaynak olarak kullanılan 

Klasik Metinlerde ve Resmî Tarihlerde “barbar” terimi gibi “azınlık” teriminin de bir 

karşılığı bulunmamaktadır. 

 

Bu bağlamda tartışma evrenini oluşturan ve çalışmada öncelikli olarak 

yararlanılan kaynakların kısa bir tanıtımı yararlı olacaktır. Çalışmamızda ele aldığımız 

kaynaklar Klasik Metinler ile Resmî Tarihler adıyla bilinen eserlerdir.
42

 Klasik Metinler, 

Konfuçyüsçü geleneğin temel metinleridir. Resmî Tarihler, sarayın resmî söyleminin dile 

getirildiği tarih ve siyaset eserleridir; bu eserler, 24 Tarih olarak da bilinirler.  

 

Yabancılar için kullanılan terimleri Klasik Metinler içinde görmek mümkündür. 

“Konfuçyüs Klasikleri” ve “13 Klasik” olarak da bilinen metinler, Han Hanedanı’lığından, 

20. Yüzyıla kadar Çin’de siyaset erbabının ve âlimlerin temel başvuru kaynaklarını 

oluşturmuş, iki bin yıl boyunca eğitimin ve bilginin ölçütü olagelmişlerdir. Geleneksel 

eğitim sisteminde, bu metinlerin ezbere bilinmesi şart koşulmuş ve ülkede felsefi bilgi 

üretimi de çoğunlukla Klasik Metinler’in yorumlanması çerçevesinde gelişmiştir. Bu 

sebeple Klasik Metinlerde yer alan pek çok bölüm, dünyanın algılanışının ve değer 

yargılarının bir yansımasını ortaya koymaktadır.
43

 Bu çerçevede tartışma evreninin 

                                                 
41

 Zamansal çarpıtma olarak bilinen anakroni hataları Çinli araştırmacılara özgü değildir, benzer biçimde 

kimi Türkçe çalışmalarda “Türk” adı tarih sahnesine çıktığı zamandan çok daha öncelere taşınarak 

kullanılmaktadır.  
42

 Kaynakların ele alınmasında eleştirel bir yöntem izlenecektir. Metinler bağlamları içinde 

değerlendirilerek anlam bilimsel bir bütünlük sağlanmaya çalışılacak, “yabancılar” için kullanılan 

terimlerden bir anlamlar yelpazesi oluşturulacaktır.  
43

 Klasik Metinler içinde dünyanın tanımlanması aynı zamanda Çin’in kendini ve “yabancılar”ı tanımlaması 

anlamına geleceği için, çalışmamızda “13 Klasik” adlı eserler temel başvuru kaynakları olarak 

kullanılmıştır. Öte yandan, “Çin”, “Çinli” vb. adlar üç temel çağırışım ekseninde anlaşılmalıdır; “(1)coğrafi 
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oluşturan Klasik Çin metinlerini tanıtmanın yararlı olacağı kanısındayım. 

 

Klasik Metinler; Han Hanedanlığı’ndan (M.Ö. 206) başlayarak Çin’in düşünsel ve 

yönetsel geleneğinde birincil derecede önem atfedilen “Beş Klasik Kitap (Yi Jing易經, 

Shu Jing書經, Shi Jing 詩經、Liji禮記, Chun Qiu春秋)”; Güney Song Hanedanlığı 

(1127-1279) zamanında Zhu Xi (1130-1200) tarafından Dört Kitap 四書 adıyla bir araya 

getirilen Lun Yu論語 , Zhong Yong中庸  Da Xue大學  ve Mengzi孟子  ve Tang 

Hanedanlığı hükümdarı Tai Zong太宗’un döneminde Beş Klasik Kitap’a eklenen Xiao 

Jing孝經, Zhou Li周禮, Yi Li儀禮, Er Ya爾雅 nın oluşturduğu “13 Klasik Kitap”tan 

oluşmaktadır. 

 

Tarih Klasiği / Shangshu 尚書, Çin’in antik döneminde meydana gelmiş olayları 

anlatan kayıtların bir derlemesidir. Eser sekiz alt bölüm ile birlikte toplam 58 bölümden 

oluşmaktadır. Bunlardan 33’ünün Savaşan Beylikler Dönemi ve öncesine ait özgün 

parçalar olduğu düşünülmektedir. Kitabın ilk beş bölümü, efsanevi çağda hüküm sürmüş 

olan Yao ve Shun gibi ünlü hükümdarlar hakkında bilgi vermekte, başarılarını 

anlatmaktadır; sonraki dört bölüm efsanevi Xia Hanedanlığı’ndan söz etmekte; diğer 17 

bölüm ise Shang Hanedanlığı’ndan ve hanedanlığın çöküşünden bahsetmektedir. Son 32 

                                                                                                                                                
bir yer ve bu yerden olan” anlamıyla, dünyanın geri kalanından farklılığını belirtmek amacıyla “(2) 

kültürel ve etnik” anlamı ile “(3) eski ve yerleşik bir kültür çevresi” anlamlarında kullanılmaktadır. Bu 

çalışma içinde de “Çin”, “Çinli” vb. sözcükler aksi belirtilmediği takdirde bu anlamda anlaşılmalıdır. Bugün 

Çin için kullanılan “Zhongguo 中國” ifadesi, “Merkezi Ülke” anlamındadır. Merkezi Ülke 中國 ve 

Zhonghua 中華 – 中华 içinde geçen Hua 华 imi klasik Çince’de çiçek 花 imiyle eş anlamlıdır. Aslen Çin 

için kullanılan Zhonghua adı, bugünkü Shandong eyaletindeki  华山 Hua Shan Dağı’ndan gelmektedir. 
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bölümde, Qin Beyi Mu’nun saltanatına dek Zhou Hanedanlığı anlatılmaktadır. Bu eser 

Çin kimlik bilincinin oluşmasında önemli bir yere sahiptir.  

 

Shang Shu’da Xia, Shang ve Zhou Hanedanları dönemlerinde Çin’de yabancı 

kavramının oluşum süreci görülebilmektedir. Yabancı anlamıyla yi terimi bu eserde 

belirgin olarak görülmekte, yi teriminin doğuyla özdeşleştirilen ilk anlamının bozulmaya 

uğradığı ve Batı Yileri gibi farklı yönlerdeki kullanımına ek olarak Huai Yi 淮夷 ve Yu 

Yi 嵎夷 gibi yer adlarında o bölgede yaşayan halklara isnat edildiği anlaşılmaktadır. Bu 

eserde geçen Yi adının imin görsel çağrışımı sebebiyle okçuluk ve avcılıkla uğraşan ve 

büyük olasılıkla göçebe çoban yaşam tarzı güden halklara işaret ettiği de akla gelmektedir. 

Man ile birlikte kullanımı görülmekte fakat diğer metinlerde sıkça rastlanan “Yi Di” 

ifadesine rastlanmamaktadır. Di adının yalnızca iki yerde geçtiğine bakılırsa belirli bir 

halkı karşılayan anlamıyla Di adının henüz tarih sahnesinde belirleyici olmadığı fakat 

yine de kuzey yönü ile özdeşleştirildiği görülmektedir. (Shangshu: 9) Rong teriminin ise 

Di’den daha yaygın olmakla birlikte henüz yabancı anlamının olgunlaşmadığı buna karşın 

sözcüğün daha eski anlamı olan “savaş” ve “savaş aleti” anlamlarının daha belirgin 

olduğu görülmektedir. Bu yüzden Shangshu özelinde Çinli yabancı anlayışının Yi terimi 

ekseninde geliştiği söylenebilmektedir. Shangshu, Zhou Hanedanı döneminde olgunlaşan 

Çin-yabancı ayrımı bakımından yabancılar hakkında tanımlayıcı bir içerik sunmamakta 

ve Yi teriminin ‘yabancı’ anlamıyla kullanımına örnekler sunmaktadır. En eski eserler 

arasında yer aldığı için önemli bir eserdir. Çalışmamızda, Academia Sinica veritabanında 

bulunan karşılaştırmalı nüsha esas alınmıştır.  
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Zhouli 周禮, Konfuçyüs klasikleri arasında yer alan üç eski törensel metinden 

birisidir. Daha sonra Liu Xin tarafından, Shangshu’da (Tarih Klasiği) bir bölüm olan 

Zhouguan’dan farklı olduğunu belirtmek amacıyla, Zhouli ismi verilmiştir. Geleneksel 

olarak Zhouli, Zhou Beyi’ne ya da ilk derleyicisi olan Liu Xin’e atfedilse de, çalışmanın 

anonim olduğu kabul edilmektedir. Eser, M.Ö 2. yüzyılın ortalarında bulunarak Han 

Hükümdarı Wu’nun kardeşi Liu De’nın koleksiyonuna katılmıştır. Song 

Hanedanlığı’ndan itibaren kitabın, Hükümdar Wang Mang’ın tarihçisi Liu Xin’in 

çalışması olduğu düşünülmüştür.  

 

Zhouli içinde yabancıların tanımlanması, Yili Klasiği ile büyük oranda 

örtüşmektedir. Törenlerle ilgili bir içeri olduğu için “dış siyaset” bağlamında yabancı 

halkların tanımlanması ve hiyerarşi içinde konumlarının yer aldığı bölümler büyük öneme 

sahiptir. Bu çalışmada, Academia Sinica veritabanında bulunan karşılaştırmalı nüsha esas 

alınmıştır. 

 

Yili 儀禮 , Zhou Hanedanlığı adetleri hakkındaki klasik bir metindir. Qin 

Hanedanlığı döneminde, kitapların yakılması sırasında eski pek çok metin kaybolmuştur. 

Han Hanedanlığı’nın başlarında metinler yenilenirken Yili iki nüsha halinde bulunmuştur. 

Zheng Xuan (M.S. 127–200) “eski” ve “yeni” metinleri bir araya getirerek bir derleme 

ortaya koymuş ve bunları yorumlamıştır. Sonraki çalışmaların ve nüshaların temelini 

Zheng Xuan’ın bu çalışması oluşturmuştur. Çalışmamızda, Academia Sinica 

veritabanında bulunan Zheng Xuan nüshasını esas aldık. 
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Törenler Kitabı 禮記, Konfuçyüsçü gelenek tarafından büyük önem atfedilen Beş 

Klasik metinden birisidir ve Zhou Hanedanlığı’nın sosyal yapısını, idari sistemi ile tören 

usullerini anlatmaktadır. Orijinal metnin bizzat Konfuçyüs tarafından derlenmiş olduğuna 

inanılsa da, günümüzde genellikle atıfta bulunulan nüsha Han Hanedanlığı döneminde 

farklı âlimler tarafından derlenmiş olan nüshadır. Törenler Kitabı, Yili ve Zhouli ile 

birlikte, ayinler ve törenleri anlatan, bunun yanında toplumsal gerçekliklerle ilgili bilgiler 

veren  “üç törensel metini” oluşturur.  

 

Bu metinler, bağımsız birer metin olarak görülmekle birlikte pek çok ortak 

noktaya sahiptir. Yabancılar ile ilgili bölümlerde her üç metinde ortak yorumlara, 

birbirine yakın ifadelere ve birebir örtüşen cümlelere rastlamak mümkündür. Bu 

bakımdan metinlerin birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada, Academia Sinica veritabanında bulunan karşılaştırmalı nüshası esas alınmıştır.   

 

 Zuozhuan 左傳, M.Ö 722 ile M.Ö 468 yılları arasındaki dönemi kapsar. Çin’in 

kronolojik anlatı tarzındaki ilk hikâyesel tarih kitabıdır ve İlkbahar-Sonbahar Dönemi 

hakkında önemli bilgiler içermektedir. Gerçekte bir yorum metni olan Zuozhuan, 

Konfuçyüs’ün derlediğine inanılan İlkbahar-Sonbahar (Chun Qiu) adlı kısa tarih 

kronolojisinin yorumlu bir nüshasıdır. “Gongyang” ve “Guliang” yorumlarıyla birlikte bu 

üç eser ilk sistematik tarih eseri olarak görülmektedir. Zuozhuan Lu Beyliği’nin oniki 

hükümdarı zamanında, Çin’in genelinde yaşanan olayları, neden sonuç ilişkileri ile 
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vermektedir. Olayların anlatımı diğer metinlere nazaran daha detaylı olduğu için üç 

yorumlu nüshanın en itibarlısı olarak görülür. Zhou Sarayı’na bağlı beylikler ile 

“yabancı” halklar arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak görülebildiği bu eser bizim 

çalışmamız açısından ayrıca önemlidir. Çalışmamızca Academi Sinica’nın veri tabanında 

yer alan yorumsuz kısa metinden (斷句十三經) yararlandık.  

 

Gongyang 公 羊 傳 , klasik metinler arasında yer alan İlkbahar-Sonbahar 

Kayıtları’nın yorumlu bir diğer metnidir. Savaşan Beylikler Dönemi’nde, Qi Devleti’nden 

Gongyang Gao’nun öğrencisi olan Zixia tarafından yazılmıştır. Zuozhuan ve Guliang 

Nüshası ile birlikte, İlkbahar-Sonbahar Kayıtları’nın üç yorumundan biridir. Bu eser 

yabancıları dışlayan “milli” bir yaklaşıma sahiptir ve “birlik” ve “düzen” gibi fikirler 

üzerine yoğunlaşmaktadır. Tarihçi olmaktan çok yorumcu bir dile ve üsluba sahiptir. “Bu 

ifade ne anlama gelir?” “Neden bunu sözylemiştir?” gibi sorular sorarak, merkezi yönetim 

yanlısı, siyasi dersler çıkaran bir anlatım, bu nüshada sergilenmiştir. Han Hanedanlığı’nın 

başlarından itibaren Konfuçyüsçü âlimlerin yönetimde söz sahibi olabilmek için bu eseri 

iyi bilmeleri ve yorumlayabilmeleri, siyasetin gereği olarak görülmüştür ve bu sebeple 

diğer eserler için olduğu gibi Gongyang Nüshası da saray çevresinin düşüncelerine rehber 

niteliğindedir. Çalışmamızda Academia Sinica veritabanında bulunan yorumsuz 

nüshadan yararlandık. 

 

Guliang Nüshası穀梁傳, aynı adı taşıyan bir yazara atfedilse de, bu kesin değildir 

ve metnin yazıldığı tarihe ilişkin kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kısmen, Savaşan 
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Beylikler Dönemi kadar eski bir tarihin sözlü geleneklerini temel almasına rağmen, 

çalışmaya dair ilk atıflara Han Hanedanlığı döneminde rastlanır ve M.Ö 1. yüzyılda etkisi 

yoğun bir şekilde hissedilir. Guliang’ın özelliği soru-cevap tarzında kaleme alınmış 

olmasıdır. Bu eser de İlkbahar-Sonbahar metnine paralel olarak Lu Beyliği’nin oniki 

hükümdarının dönemindeki olayları ele alır fakat İlkbahar-Sonbahar Kayıtları’nı sorular 

sorup bu sorulara yorumlar getirerek açıklar. Bu bakımdan ayrı bir öneme sahiptir. 

Gongyang Nüshası’nda olduğu gibi, Guliang Nüshası’nda da, İlkbahar-Sonbahar 

Kayıtları’nın politik ve sosyal mesajlarının açıklanmasında, Zuozhuan’ın hikâyeci üslubu 

yerine, didaktik bir üslup benimsenmiştir. Bu çalışmada, Academia Sinica veritabanında 

bulunan karşılaştırmalı nüsha esas alınmıştır. 

  

Konuşmalar Kitabı, Lunyu 論語, Konfuçyüs’ün ve öğrencilerinin sözlerinin ve 

onunla ilgili anlatıların kayıtlarıdır. İlkbahar-Sonbahar Dönemi ile Savaşan Beylikler 

Dönemlerinde yazımının devam ettiği düşünülen eser, Konfuçyüsçüler için bir başyapıt 

niteliğindedir. Bugün dahi Çin ve Doğu Asya’da kültür ve insani değerler üzerinde büyük 

etkisi bulunmaktadır. Eserin yabancılarla ilgili bölümleri metin içinde yeri geldikçe 

verilmiştir. Bu çalışmada, Academia Sinica veritabanında bulunan karşılaştırmalı nüsha 

esas alınmıştır. 

 

Erya 爾雅, küçük bir ansiklopedi ya da sözlük niteliğindedir, içeriğinin büyük bir 

bölümü M.Ö 3. yüzyıl ve öncesine dayanmaktadır. Eseri kimin yazdığı kesin olarak 

bilinmemekle birlikte, Zhou Beyi’ne, Konfuçyüs’e ya da Konfuçyüs’ün öğrencilerine 
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atfedilmektedir. Han Hanedanlığı döneminde Erya’nın temel bir eser olarak kabul görmüş 

ve Song Hanedanlığı’na gelindiğinde 13 Klasik’ten biri olarak sınıflandırılmıştır. Bu 

çalışmada, Academia Sinica veritabanında bulunan karşılaştırmalı nüsha esas alınmıştır. 

 

Mengzi 孟 子 , Konfuçyüs’ün en etkili takipçilerinden olan Mengzi’nin 

konuşmalarının ve kısa öykülerinin bir derlemesidir. M.Ö 4. yüzyılın ikinci yarısına 

tarihlenmektedir. Song Hanedanlığı döneminde eserin önemi artmış ve Klasikler arasına 

alınmıştır. Çin tarihi boyunca eserin yazarının kimliği konusunda çeşitli fikirler öne 

sürülmüştür. Han Hanedanlığı’nın ünlü tarihçisi Sima Qian’e göre Mengzi, öğrencileri 

Wan Zhang ve Gongsun Chou’nun da yardımlarıyla kitabı kendisi yazmıştır. Chao 

Gongwu ile Tang Hanedanlığı yazarları olan Han Yu ve Su Shi’ya göre Mengzi’nın 

ölümünden sonra Wan Zhang ve Gongsun Chou kitabı kendi kayıtları ve anıları 

doğrultusunda yazmışlardır. Tüm Çin klasikleri gibi Mengzi’ya da pek çok not eklenmiş, 

eser farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bu çalışmada Academia Sinica veritabanında yer 

alan metin esas alınmıştır. 

 

Klasik Metinler ve bunlara zaman içinde eklenen komentarlardan oluşan külliyat, 

Han Hanedanlığından başlayarak 1905 yılında kaldırılıncaya kadar uygulanan Memuriyet 

Sınav Sisteminin müfredatını oluşturmuştur. Bu metinlere göre özellikle Konfuçyüsçü 

Okul ve aynı zamanda onun pastoral yönü ve kozmolojik üst anlatımı olan Taocu gelenek 

ikili (dualistik) bir düşünme alışkanlığına sahip olmuşlardır. Yinyang adıyla da bilinen bu 

ikilik, “Taiji Tu” sembolü ile temsil edilmektedir. Kurgusal olarak birlikte devinen iki 
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gücü gösteren bu sembolle, evrenin, birbirini tamamlayan karşıtlıkların “dengesinden”  

oluştuğu anlatılmak istenmektedir. Karşıt parçalar, her bir gücün, içinde yek-diğerinin 

parçasını barındırmasından dolayı, biri olmadan var olamayacaklarını vurgular. İki güçten 

biri genişlemek suretiyle diğerine hükmedecek bir boyuta ulaştığında dahi, içindeki 

parçadan dolayı, diğeri tarafından kuşatılabileceği fakat onu yok edemeyeceği 

gösterilmektedir. Bu halde yinyang, toplumsal düzeyde en temel ve en eski “yaşam 

alanları” olan göçebe-çoban ve tarımcı yaşam alanlarıyla eşleşmektedir. Her iki yaşam 

biçimi coğrafî olarak güney (doğu) : kuzey (batı) yönleriyle tanımlanmıştır. Aralarına 

siyasetin ve mücadelelerin değiştirdiği, yeryüzünde somut ve gerçek (Çin Seddi), gökte 

sembolik ve değişken olan (Tianjie) sınır çevresinde kültürel özelliklerin uzun yüzyıllar 

boyunca etkileştiği ve iç içe geçtiği bir kaynaşma süreci başlamıştır.  

 

Bu açıdan Klasik Metinlerde görüldüğü haliyle Çin saray dilinde, “gök”, “yer” ve 

siyasetle ilgili bazı tanımların irdelenmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır.  
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   BÖLÜM I 

GELENEKSEL ÇİNDE EVREN VE EGEMENLİK ANLAYIŞI 
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1.1.  YERYÜZÜ VE SİYASİ SÖYLEMİN BAŞLICA KAVRAMLARI 

Yeryüzü, sözcük karşılığı “Göğün Altı” olan “tianxia 天 下 ” terimiyle 

kavramsallaştırılmaktadır.
44

 Klasik metinlerde çoğunlukla doğrudan “yeryüzü”nü 

anlatmak için kullanılan bu terimden aynı zamanda Çin’den söz ederken de 

yararlanılmıştır. Han Hanedanlığı Kayıtları’nın Coğrafya İncelemeleri Bölümü’nde (Dili 

Zhi) Ban Gu ‘Gök’ün Altı’ terimini Sarı İmparator’un birleştirdiği küçük bölge için 

kullanarak ‘yeryüzü’ ve ‘ülke’ kavramları arasındaki ayrımı bulanıklaştırmıştır ve 

‘Gök’ün Altı’ ile tarih boyunca sınırları değişen ‘Çin toprakları anlatılmak istenmiştir. 

(Wang, E., 1999; 285-305). Öte yandan Fung Yu-lan; “…her ne kadar erken dönemlerde 

(Çinlilerin) dünyaya ilişkin bilgileri Çin beyliklerinin sınırlarının dışına çıkmasa da 

Göğün Altı’ndan kasıtla (Çin değil) dünya ifade edilmeye çalışılmıştır.” diyerek bu 

görüşe karşı çıkar. (Fung, 1976; 181) 

 

Yeryüzü ile Çin için aynı ifadenin kullanılması, aynı terim ile hem Çin’in hem de 

bütün dünyanın anlatılması, akla emperyal bir söylemi getirmektedir. Emperyal söylem 

                                                 
44

 Dünyaya ilişkin olarak Klasik Metinlerde birbirine benzeyen bir kaç söylence bulunmaktadır. Bunların 

arasında Huanglao 黄老 geleneğine dayandırılan ve Taoculuk tarafından desteklenen hundun 混沌
söylencesi en yaygın olanıdır. Buna göre henüz yeryüzü ve gökyüzü bir iken, her şey kocaman kara bir 

yumurtaya benzetilen Hundun’un içinde toplanmıştır. Pan Gu adında efsanevi bir canlı Hundun’un içinde 

uyumaktadır. On sekiz bin yıl aralıksız uyuyan Pan Gu birgün uyanır, nefes alabilmek için gerinir ve 

Hundun esnemeye, genişlemeye başlar. Böyle geçen sonraki on sekiz bin yılın sonunda yukarıda gökyüzü 

aşağıda yerkabuğu şekillenir. Pan Gu öldüğü zaman bedeni dağlara, vadilere ve ormanlara dönüşerek 

yeryüzü şekillerini meydana getirir. İlginç olan, dünyanın oluşumunda insanoğlunun Pan Gu’nun bedeninde 

yaşayan pirelere benzetilmesidir; aynı şekilde Wang Cheng (M.S. 27 – 97) da insanları bitlere 

benzetmektedir (Ronan, 2003; 161). Gök’ün ve Yer’in ortaya çıkmasıyla kozmolojinin iki unsurlu ilk 

karşıtlığı ortaya çıkmıştır. Gelenek, bu ilk oluşum tasvirinin ardından dünyanın nasıl bir şekle sahip olduğu 

sorusuna, Yeryüzünü Örten Gök 盖天 düşüncesiyle yanıt vermektedir. Buna göre yeryüzü dikdörtgen 

şeklindedir ve etrafı denizle çevrilidir. Gökyüzü ise onun üzerinde asılı duran ve yeryüzünü tamamen örten 

bir yarı kubbeye benzemektedir. Klasik Çin düşüncesi, ‘Yeryüzünü Örten Gök [yüzü] Teorisi’ni temel almış 
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zemininde, siyasi devamlılığı sağlayabilmek adına kültür merkezli bir anlayışın oluştuğu 

görülmektedir. Bir sözcüğün dar ve geniş iki anlamının yüzlerce yıl yan yana yaşaması, 

‘yeryüzünün özdeş’ ve ‘mekânın bir bütün’ olarak algılandığı fikrine kapı açmaktadır. Bu 

özdeşlik, coğrafyanın merkez –çevre ekseninde sınıflandırmasına rağmen, nereli olursa 

olsun insanların doğaları bakımından eşit olduğu fikrini ortaya koymaktadır.
45

 “Çin” ile 

“yeryüzünün” özdeşliği ve mekânın bütünlüğü, yeryüzünü Çin’e indirgemek yerine; 

Çin’in olumsal olarak yeryüzüne genişletilmesi imkânıyla; Göğün Altı 天下 kavramının 

bu iki anlamlı kullanımının bilinçli olarak korunduğu sonucunu doğurmaktadır.
46

 Bu 

bağlamda “Göğün Altı” ifadesi “Yi”, “Di”, “Rong”, “Man” ve “Hu” terimlerini ve bu 

terimlerin işaret ettiği halklar ile yaşadıkları bölgeleri de içine almaktadır.  

 

“Kültür merkezli bir Çinlilik” anlayışı (Olson, 1998) ve (Lattimore: 1967) da 

işlenmiştir. Cho-yun Hsü ise Çin Kültürünün pek çok kaynaktan beslendiğini, Çinlilerin 

“ikili bir kimlik”e sahip olduklarını savunmaktadır. (Hsü, 1965: 92-106) Olson ise doğru 

bir tespitle “iç-dış” ayrımının Çin kültürünün belirleyicisi olduğunu söylerken, çok daha 

sonra ortaya çıkan “shengfan 生番” ve shufan熟番” kavramlarının, “Çin” ve “yabancı” 

ayrımı üzerinde belirleyici olduğunu dile getirmektedir. (Olson, 1998: 95-96 ) Oysa “çiğ 

(uzak)” ve “tanış (yakın) yabancılar” olarak çevirebileceğimiz bu tanımlar Tang 

                                                                                                                                                
ve geleneksel Konfuçyüsçü düşünce, bu teoriyi reddetmeden, aynı temel üzerinde gelişmiştir (Ronan, 2003; 

182) 
45

 Nitekim kuramsal olarak bizim çalışmamız da, dünya algısının kilit kavramı olan “tianxia” teriminin bu 

ikili anlamının, ikinci açıklamaya, yani Çinliler ile “yabancılar” arasında keskin bir ayrım çizmekten 

sakınıldığı savına ağırlık vermektedir.  
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Dönemi’nden sonra görülmeye başlanmıştır.
47

 Çin kültürünün menşei hakkında hâlâ 

tartışmaya açık olan temel bir sorunu Eberhard eski bir tarihte dile getirmiştir; “bir ana 

Çin kültürü yaşamış mıdır?” diye soran Eberhard; buna yanıt olarak Çin kültürünün farklı 

merkezlerden çok katmanlı bir birikim olduğu görüşündedir:  

 

“Mesele şudur: Bir “ana Çin kültürü yaşamış” mıdır? Öyle bir kültür ki bu 

küçük sahada, bittabi küçücük bir kavim grubu tarafından inkişaf ettirilmiş 

ve bu kadar geniş yayılmaya muvaffak olacak ve -gerçekten vaki olduğu 

gibi- etraftaki bütün yabancı kavimleri tamamen kendi kültürü ile örtüp 

değiştirecek kadar yüksek bir seviyeye ve bu derecesinde kuvvete malik 

olsun? Yoksa yüksek Çin kültürü ve ilk Çin kavmi birkaç sınır boyu 

kültürünün karşılıklı olarak üst üste gelmesinin bir mahsulü müdür? Bu 

takdirde üst üste gelme vetiresinin neticesi olarak sonradan kendilerini 

göstermiş olan kuvvetler serbest olmuş olabilirler. Birinci imkan iki 

imkanı daha doğurabilir: a) “İlk Çinliler” yabancı ırk ve kültürden 

göçmendirler.; b) “Eski Çinliler” civarında oturan sınır boyu kavimleri 

kültürleri yanında hususi bir kültür grubudurlar. Her iki halde de “Ana Çin 

kültürü”nün, çevre sakinleri kültüründen esaslı noktalarda farklı olduğu 

ispat edilmelidir. Aynı zamanda, bu farkların sınır boyu kültürlerinden bir 

yahut birkaçının üst üste gelmesi ile şu veya bu kültür mahsulünün bir eseri 

                                                 
47

 Fan 番=蕃, bir şeyin arka yüzü, bir tur dönüşü, aksi yön anlamlarındadır. Klsaik Metinlerde geçmediği 

gibi Resmi Tarihlerde ise 11. yy’da yazılan Tang Tarihinde bir kere geçmektedir. Olumsuz anlamının çok 

yeni zamanlarda geliştiği görülmektedir.  
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olarak meydana çıkmamış olduğu gösterebilmelidir.” (Eberhard, 1942: 

145-146) 

 

Siyasi bağlamda, Göğün Altı’ndan sonra en göze çarpan tanım Gök-Yer ikiliğidir. 

Gök-Yer ikiliği kozmolojik ve felsefi anlamda en üst aksiyom olan Yin-yang karşıtlığına 

dayanmaktadır. Yin-yang karşıtlığında yang ile eşleştirilen ‘gök’, ‘zaman’ın sahibi olarak 

gösterilirken, bunun karşısında, yin ile eşleştirilen ‘yer’, ‘mekân’ ile örtüşmektedir 

(Zhouli: 66). Burada Gök ve Yer; semavî ve dünyevî ayrımına eştir. Bu ayrım yapılırken, 

dünyevî yer sınıflandırılarak tanımlanmışsa da, semâvi olan zamanın sabit olarak kesin 

biçimde tanımlanılmasından kaçınıldığı görülmektedir.
48

 Gök, bu sebeple “doğa”, “tanrı”, 

“iklim”, “mevsim”, “gün”, “yüksek” gibi birbirinden farklı çeşitli anlamları 

karşılamaktadır.
49

 

 

Siyasi bakımdan Gök, iktidarın gücünü aldığı kaynak olarak gösterilmekte ve 

Yer’den daha üstün bir konuma yerleştirilmektedir. Fal Yazıtları’nda yalnızca ‘baş’, 

                                                 
48

 Zaman algısını anlamak için, Gök’ün Oğlu sıfatıyla, kozmosa karşı en duyarlı ve en dikkatli(!) varlık 

olması beklenen Çin hükümdarının siyasi ve törensel uygulamalarına bakmak yeterli olabilir: Hanedanların 

yönetime gelmeleriyle birlikte saray astronomlarına yaptırılan takvim uyarlamaları veya her hükümdarla 

birlikte yürürlüğe sokulan “Yönetim Dönemi Milad”ları, bunun için örnek oluşturabilir. Günlük 

yaşamlarında zamanın birikimci doğrusallığından yararlanmayı bilen Çinliler’in, doğal döngülerden 

gözlemledikleri zamansal çevrim düşüncesinin de yardımıyla almaşık bir zaman anlayışına sahip oldukları 

akılda tutulduğunda Batıda ya da daha genel düşünürsek Ehl-i Kitap geleneğinin çizgisel zaman 

düşüncesinin sabit bir milada dayalı gelişimci doğrusallığının aksine, Çin’de her hükümdarın iktidara 

gelmesiyle birlikte yeni bir “milad” başlatması ve ancak bu miladın hanedanlık tarihi içerisinde gelmiş 

geçmiş diğer hükümdarların uygulamalarının bir eşi olması, doğrusallık ve çevrim konseptlerinin bir arada 

düşünüldüğünü gösterebilir. Takvimin yeniden gözden geçirilmesi ise gök (kozmos) ile yer (seküler dünya) 

arasındaki ilişkiyi düzenleyebilecek yegane kişi olan hükümdarın örtüşmeci ve uyumcu tavrına işaret eder. 

Çünkü yeni takvim, hükümdarın tahta çıkışında yönetimini gök’e (kozmos) uyumlu hale getirmesine 

yarayacağı gibi; zamanı (kozmosu) kendisine uygun hale getirmesine yarayacaktır.  
49

 Bu konuda Fung Yulan şöyle demektedir; “...belki de Gök’ten kasıtla, hem doğayı hem de ona başkanlık 

eden ilahı kastediyoruz, bazen bir anlamına bazen diğer anlamına vurgu yapıyoruz.” (Fung, 1976; 192).  
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‘kafa’ ve ‘kafatası’ gibi anlamları olan Gök 天 iminin zaman içerisinde anlam 

genişlemesine uğrayarak ‘her şeyin üstü’ ve ‘yüce’ gibi anlamlar kazandığı görülür. 

Shuowen Sözlüğü’nde Gök “en yüce olan” tanımıyla karşımıza çıkar. Qin Hanedanlığı 

(M.Ö.221-209) öncesinde Taoculuk ve Beş Unsur Öğretisi’nin etkisiyle yol 道 (evrenin 

düzeni) ve erdem 德  (evrenin düzenine uygunluk) düşüncelerinin sınırlarında kalan 

Gök’ün bu dönemde ‘ilahi’ özelliklere sahip olmadığı bilinmektedir. (Zhou, 1999:76) 

Gök ile yer’in sık karşılaşılan bileşik kullanımlarıysa iki yönlü ve bütüncül evren algısını 

işaret etmektedir.
50

 

 

Bu sayede Gök’ün Oğlu, Gök ile yer arasında Gök”ün isteklerine uygun biçimde 

ilişki kurabilecek yegâne varlık olarak belirmektedir.
51

 Shuowen Sözlüğü’nde “Üç [temel] 

şey Gök, Yer ve İnsan’dır ve onları birbirine bağlayan hükümdardır” denmektedir.
52

 Bu 

tanım iki bin yıl boyunca Çincede hükümdar王, sözcüğünün kökenine ve anlamına ilişkin 

temel açıklama olarak kabul görmüştür.
53

 Çin’in hanedanlık dönemleri boyunca 

                                                 
50

 Stephen Sharot sosyolojik açıdan dünya dinlerini karşılaştırdığı çalışmasında şöyle diyor; “Çin’de sosyal 

düzen, uyumlu ve dengeli kozmik düzenin bir yansıması olarak algılanagelmiştir” (Sharot
 
2001;16) bu 

durumun tarihsel gelişimi için bknz. Yao 2000; 169-178. Derk Bodde, Çin felsefesinde uyum ve karşıtlık 

düşüncelerini tartışıyor; bknz. Wright (ed.) 1953; 19-81 Bu konu (Kırilen, 2011 ve 2010)’da daha detaylı ele 

alınmıştır.  
51

 Klasik Metinlerin genelinde doğada görülen uyum ve sıradüzen düzen, toplumsal ilişkiler için izlenmesi 

gereken bir model olarak gösterilir. Doğal metaforlardan yararlanarak hiyerarşik toplumsal bir yapı 

savlanmış ve 20. Yüzyıla gelinceye kadar da bu yaklaşıma sadık kalınmıştır; buna göre Göğün Oğlu olan 

hükümdar, “diğer yıldızların etrafına toplandığı kutup yıldızıyla özdeşleştirilmiştir. (Lun Yü, 2.1). 
52

 Çin geleneksel düşüncesinde insanoğluna, gök ile yer arasında saygın bir konum ayırılarak çeşitli hak ve 

sorumluluklar bahşedilmiştir. Shuowen Sözlüğü’nde insan kısaca; “Gök [ile] Yer [arasındaki] canlıların en 

değerlisidir” tanımıyla karşımıza çıkar. Xuan Zi, canlıların hiyerarşik sıralanışına ilişkin olarak Aristo’nun 

Ruhlar Merdiveni’ne benzeyen bir model önerir ve hiyerarşi içerisinde insana en yüksek konumu ayırır. 

(Ronan 2003; 148, 161) 
53

 Oysa Fal Yazıtları’nda 王 iminin en eski halinin bir tören baltası olduğu görülebilmektedir. Bu bakımdan 

iktidar sembolünün iktidarı temsilen asıl anlamından koparak piktografik yeni bir açıklamayla daha çekici 

ve güçlü bir meşruiyete koşulması, faydacı bir tarihçilik anlayışına da işaret etmektedir. 



41 

 

hükümdara doğaüstü meşru bir dayanak sağlanmış, Gök ve Yer arasında ilişkiyi 

düzenleyen öğe olarak benimsenmiştir.
54

 

 

Hükümdarlar tahta çıkışlarında Gök’ten de bir tür yetki almaktadırlar. Konfüçyus 

Çin’de sosyal yapının ideal düzenini şu basit cümle ile ortaya koyar; “hükümdar 

hükümdarlığını, memur memurluğunu, baba babalığını evlat evlatlığını bilmelidir” 

(Lunyu 12:11). Hükümdar, Göğün Oğlu’dur ve bu dizgeye göre konumu sabit olan tek 

unsur hükümdar olarak görülmektedir. Ancak Göğün Oğlu, Göğün isteği doğrultusunda 

yönetmekten önce Göğün isteğiyle yönetime gelmektedir. “Shang [Hanedanı] Gök’ten 

yetki aldı” (Shangshu; 91); “Gökteki Yüce Hükümdar 皇天上帝 eski oğlunun yerine 

yenisini seçti” (Shangshu; 31) gibi ifadelere metinlerde sık sık rastlanmaktadır. Bunun 

yanında örneğin; Xia Hanedanı, You Yilere saldırdığında, “Göğün cezasını tatbik 

ediyordu” denmiştir. (Shangshu, 79). Shanglar, Xiaları alaşağı ettiğinde: “Xialar çok suç 

işlemişlerdi, Göğün emriyle onlara son verdik” diyerek savaşın meşruiyetini Gökten 

alınan yetkiye dayandırmışlardı. Zhou Beyi Shanglar’dan kaçan sığınmacılara karşı 

konuşmasında da benzer bir dille; Shangların başına bu karmaşayı saranın Gök olduğunu 

ileri sürmüştü. (Bai 1993; 124) Xia, Shang ve Zhou Hanedanları döneminde iktidarın ve 

siyasetin temel referansı olarak görülüyordu. Gök, Hükümdarı, insanların dünyasında 

müdahale ediyor, doğal afetler ve karmaşa gibi güç ve iktidar da onun bahşettikleri 

arasında sayılıyordu; bir hanedanın yerine yenisinin geçmesine karar veriyor, 

hükümdarlara tahta çıkmaları konusunda yardımcı oluyordu. (Bai 1993: 529) 

                                                 
54

Gök’ün Oğlu tanımının, erkin doğaüstü dayanağı olduğunu kabul edersek, diğer tarafta bu meşruiyetin 

dünyevi referansları Klasik Metinlerde bulunmaktadır; “hükümdar çayırları (:halkı) estiği yöne yatıran 
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Gökten alınan bu yetki anlayışı Kuzey ve Orta Asya’nın göçebe halkları arasında 

yaygın olan “kut” düşüncesine büyük oranda benzemektedir.
55

 Çin’de günümüzde de 

yaşayan Gök (Tian) inancı ile Türklerin “Tanrı” fikirlerinin benzerliği de (belki de bir 

zamanlar aşikâr olan) ortak bir kozmolojinin varlığına işaret etmektedir. Bu 

değerlendirme yüzeysel olmakla birlikte, Çin’in göçebe komşularının tarih boyunca Çin 

ile aynı olmasa da, en azından pek çok ortak noktası olan inançlara ve dünya kurgusuna 

sahip olduklarını düşünebiliriz.
56

 

                                                                                                                                                
rüzgâr”dır (Lun Yü, 2.19).

 
 

55
 Eski Türklerde Kut kavramı için (Ögel, 1982: 186) siyasal egemenlik kudreti, devlet idaresinin hak ve 

salahiyeti, hâkimiyet şevketi, (Arsal, 1947: 121) devlet ve Gök Tanrının yaşamdaki uzantısı (Roux; 1998: 

32), saadet, değer, baht, uğur (Arat, 1987 : 493) şeklinde kabul edilmiştir. Kut anlayışı, Tanrının gökselliği 

nedeniyle göğün de kutsanmasına neden olmuş bu durum çeşitli ritüel ve inançların gelişimine olanak 

sağlamıştır. Gök Tanrı adı bu bağlamdan hareketle, Gök’e mensup ilahî Türk anlamında (Kafesoğlu, 

1996:59) güç, kuvvet ve sonsuzluk ifadesi Ģeklinde kabul edilmiştir (Roux 1994:94). (Akt. Öncül, 2010: 

1281)  
56

 Çinde iktidarın kaynağı olan Gök, verdiği emirler ile yeryüzündeki işleyişe müdehale etmektedir. “Ming” 

sözcüğü, “emir” anlamının dışında daha yaygın olarak “can/hayat” anlamına sahiptir. Bu bakımdan Türkçe 

“kut” sözcüğü ile eş kullanımlı olduğu görülmektedir. Sözcüğün kullanımı Hun dilinde yer alan en eski 

kayıt “oğul” anlamı ile göze çarpmaktadır. Çin Hükümdarı’nın “Göğün Oğlu” unvanına muadil bir kullanım 

içinde geçmesinin yanında ‘kut’ ile ‘ming’ sözcüklerinin “can” anlamı temelinde özdeş oldukları 

anlaşılmaktadır. N. Baskakov’un dilbilimi açısından Altay köküne bağladığı “kut”, çivi yazısında da “can” 

anlamıyla “kut-kud” şeklinde görülmektedir. Bu sözcük, aynı dilde “Tanrı, ilah” anlamı veren “kuduilu” 

sözcüğünün de temelini oluşturur… …dini-kutsal uygulamalarda geniş bir şekilde korunan “kut”un 

mitolojik anlam ve işlevi, genellikle ilk olarak Sayan-Altay Türklerinin etnokrafik unsurlarının yaygın 

olduğu şaman geleneğinde araştırılmıştır.  Altay Türklerinin inanışına göre, insanın ruhu-kutu insan 

doğmadan önce gökyüzünde var olur. Sayan-Altay halklarında, çocuğu olmayan karı-koca hakkında “kudu 

yok kiji” denilirdi. Güney Altaylarda, “kut”u Altay’ın verdiğine inanılırdı. Teleutlarda da göğün dördüncü 

katında yaşayan “Enem Dayuçı”nın (Yaratan ana), çocuklara kut bağışladığına inanılırdı. Hakaslara göre ise 

yeni doğmuş kadına “kut”u gönderen, aslında çocukların koruyucusu olan İmay İçe’nin kendisidir. 

Yakutların inancına göre de canlı varlıkların bir bölümünde onlara hayat veren gizli bir güç vardır. “Kut” 

adı taşıyan bu güç sayesinde bu varlıklar ışıklı dünyada yaşayabilirler. Bu “kut”lar Allah tarafından verilir. 

Kut, “saygın kut”, “buor kut”, “iye kut” gibi değişik biçimlerde olabilir. “Görücü” diye tanımlanan insanlar 

“buor kut”unu küçük insan görünümünde görebilirlerdi. “İye kut” kendi başına sahibinin bedeninden 

ayrılamazdı. Bütün bunlarla birlikte, “kut”un bedenden çıkmasıyla ölümün geleceğine inanılırdı. Hakaslara 

göre, insanın ruhu dışarıda gezip dolaşıyorsa, o insan mutlu değil demektir. Şorların geleneksel dini 

inanışlarında “kut” denilen canı Erlik yaratmıştır. “Kut”, insan canının sağlamlığının sembolüdür… 

…Kazakların dilinde ''kut anay'' diye bir sözcük vardır. Bu sözcüğün anlamı :''ruh, can''demektir. Bu dilde 

''kut''un yemekle bağlı anlamı herhalde onun ''hayat verici güç'', yaratıcı başlangıcı ifade etmesinden 

kaynaklanır. Sibirya'nın Türk haklarının geleneksel inanışlarında süt ile ''kut''avasında derin bağlantı 

sezilir.''kut''kavramının anlamsal çerçevesi de akılcılık, duruluk ve yumuşaklıkla ilgilidir. Şarap gibi 

akıcılığı, su gibi duruluğu olan ''kut'' ,yaratılışın ilk temelini oluşturan yapısal özelliklere göre, eski 

düşüncede üreme, bolluk ve bereket idaalleriyle ilintilendirilerek düşünülürdü. Azerbaycan Türkçesindeki 

''yüreğinde kut olmak ''deyiminde ''kut''un bu ifadeye yakın bir anlamı vardır. Kırgız Türkçesinde ''kut''un 
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Zhou Hanedanı
57

 Döneminde (M.Ö.1046–256) olgunlaştığı bilinen Gök inancının 

sağladığı perspektiften baktığımızda, Gök ile insanlar arasındaki ilişki de bir tür 

hükümdar tebaa ilişkisi gibi görünmektedir.
58

 Hükümdarın “Göğün Oğlu” sıfatı, 

ilişkilerde kandaşlığın belirgin olduğuna işaret etmekte, kandaşlık ise veraset sistemini 

akla getirmektedir. Fakat siyasi erkin göstergesi olan “Göğün Emri 天命” çoğu zaman 

verasetten bağımsız bir şekilde, gerçek siyasi koşullara göre biçimlenmektedir.
59

  

 

Gök’e atfedilen insani vasıflarla birlikte O’na karşı saygı ve bağlılık, iktidarın 

devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Törenlerin ve sunuların yerine 

getirilmemesi halinde Gök’ün sel veya kuraklık gibi felaketleri halkın üzerine salabileceği 

inancına karşın, fiiliyatta Zhou Hanedanı’nın iktidarı da bütün monarşik yönetimlerde 

görülen türden bir “hükümdar-Tanrı” ortaklığını hatırlatmaktadır. (Liu, 1993: 223)  

 

                                                                                                                                                
''hayat gücü, ruh, can''anlamlarıyla, bu sözün eski evrelerdeki içeriği korunmuştur. Devlet Kuşu adındaki 

''devlet'' sözcüğü, aslında bu gün anladığımız 'servet, dünya malı''anlamına değil,''kut''kavramıyla bağlılıkta 

olup ,''Tanrı tarafından verilen iyi kısmet, baht''gibi anlaşılmalıdır. Devlet Kuşu'nun ''Şahlık Kuşu''olarak 

adlandırılması da buradan kaynaklanır. 9.yüzyıla ait bir Manihey yazısında ''il Ötüken kutı''(Ötüken ilinin 

kutu) ifadesi kullanılmıştır.''Kut''un göklerden geldiği inancı Hun Hakanı'nın, taşıdığı ''Tengri 

kutu''unvanına da açıklık getirir. Bilge Kağan Kitabesi'nde de açık bir şekilde ''kutum oluğu için kağan 

oldum''denilmektedir.Bu sözcük en eski çağlarda, Altay dil birliği zamanında ''kutug''şekliyle Moğol diline, 

''kutu''şekliyle Tungusçaya ve ''hutu''şekliyle Mancur diline geçmiş ve ''can, acıklı ruh''anlamında 

korunmuştur. ''Kut-gut'' eski Ön Asya metinlerinde kullanılmıştır. Araştırmacılara göre bunun izleri Türk 

dillerindeki ''kuday''ve ''hozay'', İran dillerindeki ''huda''ve ''hoda'', Germen dillerindeki ''kod'' ve ''kott'' 

şekillerinde kaldığı ileri sürülmektedir. Ancak bu sözcüğün pragermen kökeni olduğu söylense de 

''kott''sözcüğünün bu dilde anlamı pek de açık değildir. Doğu Türklerinde daha çok Şamanizmle bağlı 

olup,''can, ruh''şeklinde bir anlam ifade eden ''kut''sözcüğüne milattan önceki asırlarda (Hatti, Sumer ve 

Kassi dillerinde) rastlanmaktadır (Beydili, 2004: 359-60) 
57

 Zhouların menşei ve yabancı kültürel özellikleri hakkında ayrıca bknz. (Eberhard, 1942); (Rawson, 2000: 

380-383)  
58

Gök, Xia, Shang ve Zhou Hanedanları döneminde iktidarın ve siyasetin temel referansı olarak 

görülüyordu. Gök, hükümdara olduğu gibi insanların dünyasına da müdahale ediyor, doğal afetler ve 

karmaşa gibi güç ve iktidar da onun bahşettikleri arasında sayılıyordu; bir hanedanın yerine yenisinin 

geçmesine karar veriyor, hükümdarlara tahta çıkmaları konusunda yardımcı oluyordu. (Bai 1993: 529)  
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“Göğün Emri” ile iktidarın meşruiyetinin dayanakları, hiyerarşik bir yapı 

çerçevesinde oluşturulmuş, kaynağı Gök olan muğlâk bir “muhtariyet” veya “yetki” 

düşüncesinde bulunmaktadır. Bu yetkinin nasıl kazanıldığı sorusu çok erken dönemlerde 

sorulmaya başlanmıştır; fakat siyaset her zaman teorinin önüne geçerek erki fiili güç 

sahiplerine teslim etmiştir. Bu zeminde iki önemli olgu ve gücün merkezileşmesine ilişkin 

iki özellik belirleyici olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, Mengzi’nın 

ifadesiyle söyleyecek olursak: “göğün muhtariyetinin bu muhtariyeti fiilen gücünü 

kullanarak elde edende olduğu” (Mengzi Böl. 7) açıklaması ile “Göğün Oğlunun 

[hükümdarın] olmadığı bir durumdan daha büyük bir karmaşanın olamayacağı”
60

 

savlarıdır. Bunlar açık bir şekilde, hangi menşeden olursa olsun ülkenin başında bir 

hükümdarın olması gerektiği kabulü ile siyasi erkin gerçekte “Gökten” alınmadığını, tam 

tersine “yeryüzünde” güçle kazanıldığını göstermektedir. Verasetin varlığına karşın 

iktidar sahibinin siyasi yetkiyi bizzat kendi elleriyle kazanabileceğine işaret etmektedir. 

Buna bağlı iki özellik de, Klasik Metinlerde iktidarın kim olacağı konusunda etnik bir 

sınırlamayı çağrıştıracak keskin bir ifadenin olmaması ile hükümdarın geldiği etnik çevre 

ve sosyal sınıfın önemsenmeyerek yalnızca iktidarların fiili yönetimleri bir tür denetim 

altında tutmasıdır.  
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 “Gök’ün Emri (i.e. iktidarın meşruiyeti) daimi değildir, Bizim prensiplerimiz iyi ise onu kazanabiliriz; 

fena ise kaybederiz. (Özerdim, 1945; 17) 
60

 Çin-Yabancı Birliği konulu çalışmasında Huang Chunyan, Çin’de yönetimin kimin tarafından 

üstlenildiğinin önemli olmadığını dile getirmektedir. Bahar Güz Kayıtlarının Lü Shi açıklamalı nüshasında 

geçen bu ifadeye büyük bir anlam yüklemektedir. Bu ifadeyi Çin ile yabancı komşuları arasında birleştirici 

bir nitelik sağladığına, Çin merkeziyetçiliğinin “kültür” merkezli söylemleri için bir açık kapı olduğunu 

böylece Çin kültürünün çok farklı kaynaklardan beslenebildiğini ileri sürmektedir. (Huang, 1995: 46) 
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Bu yaklaşımla baktığımızda, Wen Wang ve Qin Shihuang gibi yabancı kökenli 

hükümdarların durumu, bir bakıma açıklığa kavuşturulmuş olmaktadır. (Rao, 2006: 1) 

Bunun yanında Çin topraklarında tarihsel sürecin neredeyse yarıdan fazlasının yabancı 

yönetimi altında geçtiği, Çin’i yöneten yabancı iktidarların büyük çoğunluğunun ise 

Kuzey ve Orta Asyalı oldukları da akla getirilmelidir. Bu şekilde Çin, kuzey-güney 

ekseninde “yerleşik ve tarımcı” bir kültür alanı ile “göçebe çobanların” otlaklarından 

oluşan iki merkezli bir mücadele alanı olarak görebiliriz.
 61

 Bu açıdan bakıldığında Çin’de 

siyaset dilinde coğrafyanın nasıl tanımlandığı büyük önem kazanmaktadır.  

 

Klasik Metinlerde beşeri ve siyasal ayrımları gösteren en eski coğrafi 

sınıflandırma Shang Shu’da görülmektedir. Shang Shu’ya göre, Yü Gong olarak bilinen 

efsanevi hükümdar, sel felaketine karşı mücadele ederek, halkını felaketten kurtarır.
62

 

Setler kurup kanallar açarak, azgın sel sularını durduran Yü, “sular çekildikten” ve “vahşi 

hayvanlar kaçtıktan” sonra ülkesini Beş İdari Bölge’ye ayırır. Buna göre, merkez bölge, 

Dian Fu 甸府 adıyla anılır ve onu çevreleyen bölgeler merkeze yakınlıkları oranında 

uygar sayılmaktadır. Merkezden uzaklaşıldığında dış çepere yakın olan Dördüncü Bölge 

Yao Fu 要府 bulunmaktadır; yalnızca “yabani otların yetiştiği” bu verimsiz topraklarda 
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Çince “Zhongguo中國” adı; “Merkez Ülke” anlamındadır. Burada ülke國, ‘sınırları savaşla çizilmiş 

toprağı’ resmeder.  Zhonghua 中華 /中华 ise siyasi anlamından öte beşeri ve sosyal özellikleriyle daha 

zengin bir ifadedir. İçinde geçen hua 华, “çiçek 花” imiyle eş anlamlıdır ve ‘yere doğru eğilmiş bir yaprağı’ 

temsil eder. Bu, Anadoluda Kybele, Akdeniz çevresinde Demeter kültünün “akdarı” kavramına 

benzemektedir, bolluk, zenginlik ve baharla birlikte tarımcı kültürel vasıflara işaret etmektedir. 
62

 Klasik metinlerde Yü 禹 , Da Yü 大禹 ve Yü Gong 禹貢  adlarıyla anılan hükümdar Çin’in Xia 

Hanedanılığı’nın (-2070-1600) kurucusu sayılmaktadır. Büyük Yü, Nuh Peygamber ile karşılaştırılabilir. 

Büyük Yü, Nuh Peygamber’in tufan karşısındaki tutumundan farklı bir biçimde Tanrı’nın (Çin geleneğinde 

Gök’ün ve tanrıların) gazabına karşı mücadele etmeyi tercih etmiştir. Açtığı kanallar ve arklarla sel 

baskınının önüne geçmeye çalışarak efsaneleşmiştir.  
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Yiler 夷 yaşamaktadır. Beşinci Bölge olan en dış bölgeye Huang Fu荒府 denmektedir;
 63

 

burası “çöller ve çorak topraklar” olarak gösterilmektedir.
64

  

 

Yü Gong’a atfedilen sınıflandırma coğrafi planda beşeri ve siyasi ayrımlar ortaya 

koymaktadır.
65

 Huang Fu, “çorak topraklar”, “çöl” gibi anlamlar yüklenmiştir. Merkez ile 

Huang Fu arasında bir eksen çizilmiş, merkezde yer alan Dian Fu bir çiçek bahçesi olarak 

görülürken, Huang Fu, çöle, bozkırlara ve bereketsiz topraklara benzetilmiştir. Tarih 

boyunca merkez ve çevre arasındaki bu temel ayrım, Çin sarayında, siyasi söylemler 

içinde varlığını korumuş, Zhou Hanedanlığından itibaren yönetim merkezleri Dian Fu 甸

府; Kuzeyin bozkırları ise Huang Fu 荒府 olarak anılmıştır. “Yi夷”, “Di狄” “Rong戎”, 

“Man 蛮” ve “Hu 胡” terimlerinin karşıladığı halkların genellikle Huang Fu’da ve 

dördüncü bölge olan Yao Fu’da yaşadıkları kabul edilmiştir.66  
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 Huang Fu kavramı içinde geçen Huang imi 荒 , ‘yaban’ ve ‘terkedilmiş yer’ anlamlarına karşılık 

gelmektedir. Tarih boyunca olduğu gibi günümüz Çince’sinde de bu kötücül anlamını korumaktadır. 
64

 Huang Fu’nun ötesiyse “dört yönün sonu” (Si Zhi 四 止 ) olarak adlandırılmıştır. Bknz. 

http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3?ukey=-1873166302&tdb=%A4Q%A4T%B8g 

瀚典 -十三經注 一八一五年阮元刻本)-尚書-夏書-卷六-禹貢 3.htm 04.02.2009  
65
Merkez ile çevre arasındaki karşıtlığa paralel bir biçimde Çin’de çevreye ve dış dünyaya ilişkin düşünceler 

zaman içinde değişiklik göstermekle birlikte temel algı aynı kalmıştır denebilir. Nitekim düşünce dünyasına 

şeklini veren temel metinlerin yeri ve önemi daha sonraki dönemlerde değişmemiştir. <bir fikir vermesi 

açısından, 5 bölge; merkez:500 li, 2. Bölge:400 li, 3. Bölge: 500 li, 4. Bölge: 500 li ve Huang Fu 500 li 

genişliğindedir. Merkez nokta etrafında 5000 li çapında bir çember olarak düşünülebilir. Böylece Huang Fu 

merkezden 1250 km. uzaklıkta yer alır. Shangshu’da aynı yerde Zhou Gong zamanında bu mesafenin iki 

katına çıkarıldığı yazar. http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihpc/hanjiquery?@156^1340994775^802^^^5010 

101400020002@@1931125709  04.02.2009  
66

 Sonraki Han Tarihi içinde, “Ronglar ve Diler Huang Fu’da, Manlar ve Yiler Yao Fu’da [yaşarlar]; fakat 

buradaki Huang [Fu]’nun anlamı daimi değil, değişkendir…曰：「戎狄荒服，蠻夷要服，言其荒忽

無常…” (HHS: 2895) sözleri, Huang Fu “çöller ve atıl topraklar”  tanımlamasının değişken olduğunu 

gösteriyor.   
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Merkez ile çevre arasındaki karşıtlığın yanında, Gök ile yer arasında kurulan 

karşıtlık da geleneksel düşüncenin temel kavramı olan Yin-Yang üst-kavramı ile 

açıklanmaktadır. Yer=Yin, Gök=Yang eşleşmektedir. Gök (Tian), Göğü oluşturulan 

başlıca unsur olan Güneş –Yang ile; Ay ise Yin ile tanımlanmaktadır. Aynı şekilde gün 

Yang ile gece ise Yin ile temsil edilmektedir. Böylece, yer-gece-ay, Yin’in alanına; 

gök-gün-güneş ise Yang’ın alanına dâhil edilmektedir. Bu temel kabuller evrensel 

tanımlar olarak korunurken buna ek olarak yıldızların ve yıldız kümlerinin oluşturduğu 

birlikler de işlenerek yeni kategoriler oluşturulmuştur. Yönlerle ve yönlerin temsil ettiği 

sembolik anlamlarla örtüştürülmüşlerdir.  

 

Organik dünya kurgusu Çin geleneksel düşüncesinde başka kültürlerde 

olduğundan daha belirgindir. Bu anlayış diğer kültür alanlarına kıyasla Çin’de daha uzun 

süre sahip çıkılan bir anlayış olmuştur. (Geaney, 2000: 456) Buna göre yer ile gök 

arasında karşılıklı etkileşim temelinde bir ilişki olduğu varsayılmıştır.
67

 Bu şekilde 

yeryüzünün (yin) diğer parçası ve eşi olan gökyüzünde (yang) bir yansıması bulunmakta, 

yeryüzünde cereyan eden olaylar gökte karşılığını bulmakta ve aynı şekilde göğün iradesi 

ve değişimleri de yeryüzündeki olaylara yön vermektedir.  
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 İnsanın çevreyle ve doğayla sürekli ilişki içinde olduğu kabul edilir. İnsandan beklenen; doğal döngüyü 

(:yol; tao) gözlemleyerek Gök’ün ve Yer’in hareketlerine göre edimde bulunmasıdır. Han Hükümdarı Wu 

Di’nin danışmanlarından Dong Zhongshu’nun fikirlerinde doğa ve insan arasındaki bu ilişki Gök-İnsan 

Etkileşimi 天人感應 düşüncesiyle açıklanmaktadır. Buna göre hükümdar başta olmak üzere, toplumda 

herkesin iyi ve kötü davranışlarının Gök’te bir yansıması olacağına inanılır. Bu hal eski dönemlerde, 

toplumsal davranışın normlarının yerleştirilmesinde başlıca belirleyiciler arasında sayılmaktadır. “Tian Ren 

He Yi 天人合一 Gök ve İnsan Örtüşür” ifadesi ile de anlatılmaktadır; bknz. (HS; 2495) 
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Mekânın yer-gök olarak ikiye ayrılmasının yanında zaman da gece ve gündüz 

olarak yinyang ayrımına bağlanmıştır. Böylece yinyang tanımı zaman ile mekânın 

buluşturulduğu daha üst bir düzlem yaratmakta, felsefi anlamda en üst kategoriyi 

oluşturmaktadır. Döngüsel zamanın en basit yansıması olan gece ve gündüzün
68

 de 

hesaba katılması ile yinyang’ın temsil ettiği bu eşleştirme devingen, birbirlerini izleyen, 

saran ve kuşatan işleyişler olarak kabul edilmiştir.
69

 Böylece, yin ile yang’ın birbirini alt 

ettiği, sarıp kuşattığı ve birbirlerinin yerine geçtiği bir düşünce düzlemi sağlanmıştır.  

 

Gök, yer ve gece-gündüz ayrımı kozmoloji ve astrolojinin başlıca ilgi alanını 

oluşturmaktadır. Buna göre hava olayları ve mevsimsel değişimler ile sosyal ve siyasal 

alan arasında kurulan koşutluluk, doğru davranışın denetlenmesi için bir mastar görevi 

görmektedir. En yalın haliyle, mevsimlere göre farklı renk giyinme ve beslenme 

alışkanlıklarının düzenlenmesinde görülen değişkenler Çin’de fazlasıyla inceltilmiş, ay, 

gün ve haftaların temsil ettiği sembolik anlamlar ile insanların davranış ve tutumları da 
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 Çin düşüncesinde ikilikler her zaman birer karşıt dizi oluştururlar; örneğin. Denge 中; “mekân地”, “yin

阴” ve “durağanlıkla静” aynı saftayken; uyum和, “zaman时”, etkin güç olan “yang阳” ve “hareket动” ile 

yakın ilişki içinde ele alınmaktadır. Bu ikilikler arasında “zaman–mekan” ayrımı dikkati çeken bir karaktere 

sahiptir. Liji’de “göğün zamanı yerin qi’si vardır天有时、地有气” denmektedir. Zaman çoğunlukla bir akış 

ve hareket içinde algılanmış ve etkin güç olan yang ile ilişkilendirilerek mekânın karşısında baskın bir 

konuma yerleştirilmiştir. Mekan ise somut maddeden hareketle oluşturulmuş bir kavram gibi görünür ve 

edilgen bir konuma sahiptir. Çin felsefesinde zaman-mekan karşıtlığı ve kavramlar için bknz. Needham 

2000, Chan 1963 ve özellikle bknz. Zürker 1995. Mekan algısı konusunda bknz. Lewis 2006. 
69

 Yin ve yang geleneksel düşünce içinde ideal bir form olarak kabul edilen yin-yang sembolü (taiji 

sembolü) ile temsil edilir. Bu sembol, ‘antagonistik bir zıtlığı’ değil; varoluşu birbirine dayanan ve birbirini 

besleyen iki unsurun uyumlu ilişkisini resmetmektedir. Yin-yang sembolünde, yin ve yang güçleri, 

birleştiklerinde tam bir daire oluşturan iki (siyah-beyaz) alanla gösterilirler. Bu iki alan, biri eril (yang), 

diğeri dişil(yin) olan iki gücü temsil etmektedir ve her ikisi de kendi içinde, karşıtı olan güçten büyükçe bir 

parça barındırmaktadır. Dengeli bir görünüm arz eden eşit büyüklükteki siyah ve beyaz alanların yumuşak 

hatlı kıvrımlarıyla kucaklamış halleri, sembole akıcı bir hareket kazandırarak iki karşıt gücün devinim 

içinde oldukları izlenimini uyandırmaktadır. Semboldeki denge, evrendeki dengeye, hareket ise doğal 

döngünün devinimine işaret etmektedir. 
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kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır.
70

 Güneş, ay tutulmaları ve fırtına gibi gök 

olaylarına ek olarak bu kez yıldız falı ve astroloji de detaylı gözlemlerle siyasetin 

yararlandığı başlıca araçlar arasında yer almıştır.  

 

Eski gök haritalarında, gök cisimlerinin yanında coğrafya ve siyasi yer adlarının 

da kaydedildiğinin görülmesi bu bakımdan çok ilginçtir. Bu haritalarda siyasi birlik ve 

bölge adları ile yıldız kümeleri iç içe, birarada verilmektedir. Yıldız adları, haritaların 

hazırlandığı döneme ait gök cisimlerini gösterirken, siyasi ad ve tanımlar, daha eski 

dönemlerin siyasi görüntüsüyle temsil edilmektedir. Örneğin Güney Kuzey 

Hanedanlıkları döneminde hazırlanan bir haritada Jin, Qin, Zhao ve Di gibi Zhou 

Hanedanı dönemine ait beylik adları yer almaktadır. Fiilen içinde bulunulan siyasi erki 

temsil eden Kutup Yıldızı, Bi Takm Yıldızı, Jüpiter’in yanı sıra eski beyliklerin siyasi 

konumlarının gökteki yaklaşık konumları da görülebilmektedir. Aynı haritalarda Çin 

beylikleriyle birlikte Yi ve Di adları da yer almaktadır. (bknz. Ek.1)  

 

Bu haritalardaki gök cisimlerinin konumu ve Resmî Tarihler içindeki ilgili 

bölümler beraber ele alındığında; siyasetin gökteki temsili yansımalarının yabancılara 

belirli yıldız kümelerini ayırdığı ve eski siyasi ve coğrafi adların gökteki yansımalarının 

bölgesel olarak baki tutulduğu, böylece Çin siyasi söyleminde toplumsal veraset uyarınca 

bir tür devamlılık gözetildiği anlaşılmaktadır. Eski beyliklerin siyasi ve kültürel mirası 
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 En yaygın olarak bilinen uygulama, Hükümdarların fala, takvime ve yıldızların konumlarına göre yer 

değiştirerek, sarayda farklı odaları kullanmalarıyla geceleri farklı odalarda yatmalarıdır (CHC: 832) Bunun 

yanında Zhou Döneminde falcıların, “doğa olaylarını yorumlayarak sosyal yaşamı yönlendirdikleri 

bilinmektedir. (Harper: CHC içinde: 854-855) 
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Çin hanedanlarına devredilirken, yabancılar için ayrılan gök cisimleri ve gök olayları da o 

dönemin yabancı halklarına işaret etmekte özellikle kuzeyli göçebelerin eski tarihsel 

mirası taşımaya devam ettikleri gösterilmektedir.  

 

Tarih Kayıtları’nın 1342. Sayfasında Baş Tarihçi ve Saray Gök Bilimcisi olan 

yazar Sima Qian’in yorumu eski Çin’de astronomiyle falcılığın
71

, siyasi alanda ne kadar 

önemsendiğini ortaya koymaktadır. Burada Sima Qian; 

 

“İnsanlar var oldu olalı güneşin, ayın ve yıldızların kayıtları tutulmuştur; 

Beş Hükümdar ve Üç Hanedanlık zamanında da [Bu konu üzerine 

eğilinmiş] ve konu aydınlığa kavuşturulmuştur. [Samanyolu’na göre] 

içeride kuşak bağlayıp şapka takanlar, dışarıdaysa Yi ve Diler 

bulunmaktadır. Çin oniki bölgeye ayrılmış, Gök’te yansımalar 

gözlenmlenmiş, [buna göre] yeryüzünde yasalar ve düzenlemeler 

yapılmıştır. Gök’te güneş ve ay, yerde Yin ve Yang bulunur. Gökte beş 

yıldız, yeryüzünde ise beş unsur bulunur. Gökte yıldız kümeleri, 

yeryüzünde [coğrafi] bölgeler yer almaktadır…” “…ve bilge kişiler 

yeryüzünü buna göre yönetmişlerdir.” (SJ:1342)
72
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 Astronomiyle ilgili bölümler, resmî tarihler içerisinde çoğunlukla “Zhi 志” başlığı altında toplanan 

kısımlarda yer almaktadır. Tarih Kayıtları’ndan başlamak üzere, bütün resmî tarih kitapları içerisinde Tian 

Wen 天文 ve Wu Xing 五行 bölümlerinde, astroloji, mevsim değişimleri, geomansi ve falcılık ile ilgili 

deatylı bilgiler bulunmaktadır. 
72自初生民以來，世主曷嘗不曆日月星辰？及至五家、三代，紹而明之，內冠帶，外夷狄

，分中國為十有二州，仰則觀象於天，俯則法類於地。天則有日月，地則有陰陽。天有

五星，地有五行。天則有列宿，地則有州域。三光者，陰陽之精，氣本在地，而聖人統

理之 .  (SJ :  1342)  
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Sima Qian’in bu anlayışı, Qin ve Han Hanedanlıklarından itibaren yaygın olarak 

kabul görmüş olan, siyaset, astronomi ve falcılığının bir arada ele alındığı bir dünyayı 

kurgusunu özetlemektedir. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleri, yeryüzünde siyasetin 

başlıca aktörleriyle ilişkilendirilmekte ve dış politikanın da buna göre belirlendiği 

görülebilmektedir. Eserin 1305 ve 1306. sayfalarında geçen ilgili bölümler, yabancıların 

nasıl tanımlandığı hakkında da ilginç detaylar içermektedir. Burada Çin Seddi ile 

özdeşleştirilen Samanyolu’nun (Tian Jie) kuzeyinde yer alan Mao takımyıldızının Hular 

ile özdeşleştirildiği ve yedi yıldızdan oluşan bu takımyıldızın hareketlerinin, Çinlilerin, 

Hulara (Hunlara) karşı siyasetine yön verdiği görülmektedir;  

 

“Mao, Maotou olarak da bilinir. Yedi yıldıza birden Mao takımyıldızı adı 

verilir. Hu yıldızıdır. [Mao takımyıldızı]  Aynı zamanda ceza 

uygulamalarıyla ilgilidir...” “…[Diğer] altı yıldız ile büyük yıldız 

parladığında, Su [Kuzey] güçlenir. [Bu yıldıza bağlı olan Hu] askerleri 

harekete geçecek demektir. [Yıldızlardan] biri görünmüyorsa askerlerin 

kararsız olduğu anlamına gelir.” (SJ:1305)
73

 

 

Aynı bölümde adı geçen bir başka yıldız daha yabancılarla ilişkilendirilmiştir.  

                                                 
73昴曰髦頭，昴七星為髦頭，胡星，亦為獄事。明，天下獄訟平；暗為刑罰濫。六星明與

大星等，大水且至，其兵大  起；搖動若跳躍者，胡兵大起；一星不見，皆兵之憂也。
(SJ:  1305)  
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“…Bunun doğusundaki büyük yıldızın adı Kurt’tur. Kurt’un boynuzları 

[yıldızın kenarları] renk değiştiriyor;  [bu, sınırlarda] yağma ve talanların 

artacağına delalet eder. (SJ:1306) 
74

 

 

 Bir başka yerde, “Ay’ın Jüpiteri
75

 tutulmaya uğrattığı” yazmaktadır. Buna ek 

olarak “Çoban Yıldızının Nü Takımyıldızı tarafından rahatsız edildiği” gibi bilgilerle 

birlikte Çin Sarayında karmaşanın olacağı kaydedilmiştir. (SJ: 1332)   

 

Han Tarihi ve Sonraki Han Tarihi adlı eserlerde, Tarih Kayıtları’ndan farklı 

olarak, yer-gök etkileşimi düşüncesinin daha da geliştirildiği görülmektedir. Bu gelişme 

daha somut tanımlar ile yeryüzünde yaşanan münferit olayların gökyüzündeki olgular ile 

birebir örtüştürülerek gösterilmektedir. Örneğin, Guangwu Dönemi’ne ait bir kayıtta, 

gökte gözlemlenen bir meteor yağmuru sırasında düşen meteor taşlarının gökteki çıkış 

noktaları ve varış noktaları nazarında elçiler ve komutanlarla özdeşleştirildiği 

görülmektedir. Meteor yağmuru sırasında: “…Hükümdar Guangwu’nun Da Sima unvanlı 

komutan Wu Han’ı 30 bin kişilik bir orduyla Nan Yang’a sefere gönderdiği…” cümlesi 

dikkati çekmektedir. (HHS: 3220) Bu şekilde yer ve gökteki olayların 

ilişkilendirilmesinin sadece tarih eserlerindeki yorumlarda lâfzen yer almadığı, siyasi 

erkin, bizzat gökteki olaylarına bakarak karar alıp ordu sevkettiği anlaşılmaktadır. 

                                                 
74其東有大星曰狼。狼角變色，多盜賊。(SJ:  1307)  
75

 Jüpiter’in 360 günlük döngüsü Çin astrolojisinde “Yıl” adıyla anılmasına sebep olmuştur. Bu yüzden, 

yeni yıl başlangıcı ve doğanın uyanmasıyla ilişkilendirilmiş, siyasi bakımdan iktidarı temsil eden bir sembol 

olarak kabul edilmiştir. (SJ: 1340)  
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Aynı yıl içinde bir süre devam ettiği anlaşılan meteor yağmurları bu kez kuzey ve 

kuzeybatı yönünde gözlemlenmiş bu da Han yönetiminin içinde bulunduğu krizle 

açıklanmıştır. Çin’deki yönetim boşluğundan yararlanarak kendi iktidarını kuran Lu 

Fang’ın Hunların desteğini alması ve birlikte hareket etmeleri de burada konu 

edilmektedir. (HHS: 3221) Bu dönemde yaşanan kitlesel göçler ve enflasyon da bu doğal 

ancak olağan üstü meteor olayı ile açıklanmaktadır. Bir sonraki sayfada, imparatoriçenin 

ölümü ve yerine geçen Yin soylu (kuzeyli!) bir kadının sarayda güç sahibi olması da bu 

nedenle uğursuz sayılmıştır.  

 

Xiaohe Yönetim Dönemine ilişkin bir başka kayıt kozmoloji-siyaset ilişkisini açık 

bir biçimde ortaya koymaktadır:  

 

Xiaohe Döneminin ilk yılında (M.S. 79) gökte meteor görüldü, dört ok 

atımı mesafe [yol aldı],ışık saçıyordu ve rengi sarı beyazdı. İkinci ayda 

kuzeybatı yönünde, Tian Pei’den (Eltanin) hareket eden yeşil beyaz [bir 

başka] yıldız kayması ortaya çıktı, üçüncü ayda [aynı şekilde] kayan bir 

yıldız Tian Jing’den, bir başkası Tian Jiang’dan [bu olayların hepsi] 

ordunun harekete geçmesi anlamına geliyordu. [Buna mukabil] altıncı 

ayda Atlı Arabalı Ordu Komutanları [kuzeye] hareket ettiler ve Lulara 

[Hular] saldırıp 10 bin küsur baş kestiler, yüzbin küsur at, koyun ve büyük 

baş hayvan ele geçirdiler. [Hunların] Rizhu Beyi ile 81 oba baş eğdi, 

toplam 30 küsur bin kişiydiler. [Komutanlar] Chanyü’yü Batı denizine 

kadar kovaladılar.  Bu yıl yedinci aydaki büyük yağmur halkı [sildi] 
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süpürdü. Bütün bu olayların sebebi/işaretleri [gökte gözlemlenen] 

olaylardı. (HHS: 3249)
76

 

 

Başarısız olan bir yüksek memurun ölümü (HHS: 3225), savaşta ölen bir başka 

komutanın kaydı (HHS: 3226) saray içi entrikalar ve sınır boylarında yaşanan olayların 

tamamının önceden gökte işaretlerini gösterdiği anlaşılmaktadır. Gündelik siyaset içinde 

Çinli yöneticiler ile saray gök gözlemcileri ve danışmanların fikir alış verişinde 

bulundukları akla getirilirse, Çin’de ortaya çıkan siyasi olayların kozmik karşılığı olan 

“yıldız falı” ile işaretler ve uyarılara ulaşıldığı, buna göre tanımlar yapıldığı ve siyaset 

üretildiği söylenebilmektedir.. 

 

Yabancılar ile ilişkiler ekseninde de aynı yaklaşımın sergilendiği görülmektedir. 

Hükümdar Xiaohe yönetiminin sonlarına doğru, gökteki hareketlerin ve özellikle Mao 

takımyıldızının önemli bir konumda bulunduğu görülmektedir. M.S. 104 yılına ait bir 

kayıtta sözü edilen bir kuyruklu yıldızın bu takımyıldıza misafir olduğu –kuyruklu yıldıza 

Çinliler Misafir Yıldız客星 adını vermekteler-,  bunu takiben, önce Hükümdar He Di’nin 

(M.S. 88-15), hemen ertesi yıl da onun yerine geçen Shang Di’(105-106) nin öldüğü 

kaydedilmiştir. Bunun üzerine An Di, tahta geçmek üzere başkente çağırılmıştır. Yeni 

hükümdar An Di, bir zamanlar Hunlar ile sınır olan Kuzeyde, Zhao 赵 bölgesinde ikamet 

                                                 
76孝和永元元年正月辛卯，有流星起參，長四丈，有光，色黃白。二月，流星起天棓，東北行三丈

所滅，色青白。壬申，夜有流星起太微東蕃，長三丈。三月丙辰，流 星起天津。壬戌，有流星起

天將軍，東北行。參為邊兵，天棓為兵，太微天廷，天津為水，天將軍為兵，流星起之皆為兵。

其六月，漢遣車騎將軍竇憲、執金吾耿 秉，與度遼將軍鄧鴻出朔方，並進兵臨私渠北鞮海，斬虜
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etmektedir. Gökte yaşanan bu kuyruklu yıldız olayı, Göğün Emri’ni kuzeyde bulunan 

Hulara bahşettiği yorumuna sebep olmuş ve yeni hükümdarlık, sınır bölgesinde yaşayan 

bir şehzadeye bahşedilerek üstüste ölümlerle gelen uğursuzluktan kaçınılmak istemiştir. 

(HHS: 3237)  

 

Yer adlarının Zhou Hanedanlığı dönemindeki beyliklerin adlarıyla anılmaları da 

ilginç bir detaya işaret etmektedir. Gökteki yıldızların konumları Zhou Döneminin 

beyliklerinin adlarıyla eşleştirilmekte, böylece olacak olayların yerleri tahmin 

edilebilmekte, bu beyliklerin kültürel özellikleri ile mevcut siyasi durum arasında da bir 

paralellik kurulduğu görülmektedir. Buna göre, Kuzeydeki “Zhao Beyliği bölgesinden 

getirilen hükümdar” örneği yanında, Nü takımyıldızının Hunların komşusu olan Yan 

Beyliği ile eşleştirildiği ve Hu adıyla anılan Wu Huan halkının siyasi hareketlerine 

böylece anlam verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu şekilde bakıldığında yeryüzünün 

önemli figürleri ile gökteki yıldız ve takımyıldızlar arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu 

kabul edilmektedir. Kuzey göğünün yıldızları kuzeyli göçebeleri, batı göğü batıdaki 

halkları temsil etmekte, güney ve doğu ise saray çevresinin ve Çinlilerin gökteki 

izdüşümleri olarak algılandığı anlaşılmaktadır. 

 

Yeryüzündeki Dian Fu ve Huang Fu gibi tanımların idari özellikte olduğu buna 

karşın siyasi ve kültürel ayrımların eski beylik adlarıyla gösterildiği anlaşılmaktadır. 

Kuzeyin Hunlara sınır beyliklerinin vaktiyle “Hu adetlerini benimsemiş oldukları” ve 

                                                                                                                                                
首萬餘級，獲生口牛馬羊百萬頭。日逐王等八十一部降，凡三十餘萬人。追單于至西海。是歲七

月，又雨水 漂人民，是其應。(HHS: 3249) 
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kuzey güney (Çinli yerleşik – Hu göçebe) ayrımının sembolü Çin Seddi üzerinde yer 

aldıkları akılda tutulmalıdır. Bu şekilde daha önce gösterilen Dian Fu-Huang Fu idari 

bölümlerinin varsayımsal ve değişken olduğu görülmektedir. Diğer yandan klasik 

metinlerde sözü geçen tarihî beyliklerin birer sabit tanım olarak algılandığı 

anlaşılmaktadır. 1344. Sayfada geçen Qin, Chu, Wu, Yue adları buna işaret etmektedir. 

Aynı yerde geçen Yidi adı ise kuzeyli göçebe halkları işaret etmekte, daha eskiden 

yaşamış olan kavimlerin adları olmakla birlikte bu dönemde Hunlar’ı karşılamaktadır. Bu 

bakımdan Tarih Kayıtları’nın Astronomi bölümünde karşımıza beş ayrı yerde çıkan Yidi 

adının Hunlar ile özdeş olması şaşırtıcı değildir. Bunların arasında Yidi adının yanında Hu 

adının da aynı cümlede verildiği görülmektedir. (SJ: 1347-1349)  

 

Siyasi olayların açıklanmasında özellikle kutup yıldızının konumundaki değişim 

dikkatle gözlemlenmektedir. Kutup yıldızı Konfuçyüsçü siyasi söylemde Çin 

hükümdarlarını temsil etmektedir.77 Ancak, onun da diğer gök cisimleriyle birlikte yer 

değiştiriyor olması Göğün bahşettiği iktidar erkinin (Göğün Emri) değişken olduğuna 

işaret etmektedir. Bu şekilde 1347. Sayfadaki tanımlama bu durumu özetlemektedir:  

 

Qin [Beyliği] Jin, Yan ve Dai beyliklerini ele geçirdiğinde nehir ve 

dağların güneyi merkezi topraklara katıldı. İç, güney ve doğu bölgeleri 

Yang olarak [kabul edildi], Yang, Güneş, Jupiter, Ying Huo [Mars] ve 

Satürn’den oluşur. Bi Takımyıldızı [onların] başkanıdır. Kuzey [ve] batı 

                                                 
77

 Göğün Oğlu “diğer bütün yıldızların etrafında toplandığı kutup yıldızıyla özdeşleştirilmiştir. (Lun Yü, 

2.1). 
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[ise] Hularındır [Hunlar], Mo ve Yuezhi gibi sancak taşıyan, yay geren 

halklar Yin [ile temsil edilir]. Yin ise Ay, Venüs ve Kutup Yıldızı’[ndan 

oluşur], Mao Takımıldızı [onların] başkanıdır. (SJ 1347)
78

 

 

 

Yer-Gök etkileşimi çerçevesinde kurulan temsili ve organik ilişki anlayışı, saray 

çevresindeki önemli şahsiyetlerin gök cisimleriyle temsil edildiğini göstermektedir. Buna 

göre bizzat hükümdarlarla ilgili olayların yanında, yöneticilerin eşlerinin ve/ya da 

annelerinin ölümü, danışmanların ve komutanların ihanetleri gibi ikinci derecedeki 

olaylar da yıldız falıyla açıklanmaktadır. (örn. Bknz. HHS: 3220) Gökyüzünün belirli 

bölgelerinin –güney, kuzey, merkez vb.-  takımyıldızların, yıldız kümelerinin ve münferit 

yıldızların yeryüzündeki siyasi işleyiş ile ilişkilendirilmesiyle; yakın saray çevresinden 

sınır komutanlarına, güçlü derebeylerden yabancı halkların güçlü siyasi birliklerine kadar 

yaklaşımın ve algılanışın belirgin bir kırılmaya uğramış olduğu akla gelmektedir. Buna 

göre yeryüzündeki siyasette olduğu gibi, gökyüzünde de yıldızların birbirini kuşatması ve 

“tutulmaya uğratması –Çince “yutması蚀”- siyasi mücadelenin gökte de devam ettiğini 

göstermektedir. Çin özelinde siyasi hareketlerin küçümsenmeyecek derecede mistik bir 

temelde kurgulandığı görülmekte böylece siyaset kurumunun, “metafizik tabanlı batıl 

inançlara” sanıldığından daha çok bağlı kaldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Yin-yang 

düşüncesi temelinde uyumcu ve uzlaşmacı bir dünya kugusunu savlayan geleneksel 

                                                 
78及秦并吞三晉、燕、代，自河山以南者中國。中國於四海內則在東南，為陽；陽  則日、

歲星、熒惑、填星；占於街南，畢主之。其西北則胡、貉、月氏諸衣旃裘引弓之民，為

陰；陰則月、太白、辰星；占於街北，昴主之 (SJ 1347) 
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yaklaşım, yabancıları da bu eksen içinde algılamakta, gök haritalarından onlara önemli 

yerler verirken, yin-yang ikiliği içinde onları yin ile eşleştiriği görülmektedir. 
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2. BÖLÜM 

 

KLASİK METİNLERDE YI 夷, DI 狄, RONG 戎 VE HU 胡 

İLE İLGİLİ KAYITLAR 
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2.1. ZHOU DÖNEMİ VE YABANCI HALKLAR  

Zhou Hanedanı’nın siyasi gücünü yitirmeye başladığı İlkbahar-Sonbahar 

Dönemi’nden (M.Ö. 722-481) itibaren, merkezin otoritesi feodal beylerin eline geçmiş ve 

beyler zaman içinde Zhou Sarayı’ndan bütünüyle bağımsız birer iktidar odağına 

dönüşmüştür. Zhou Sarayı’nın itibari gücünü Göğün Oğlu sıfatı sağlarken, diğer 

beyliklerin pek çoğu Zhoular’dan daha güçlü olsa da yöneticilerinin unvanları “bey公” 

olarak kalmıştır. Savaşan Beylikler Dönemi’ne (M.Ö. 476-221) gelindiğinde ise artık 

Zhou Hanedanı’nın eski gücünü geri kazanamayacağı anlaşıldığından, ülkeyi yönetme 

konusunda yetkinin kime geçeceği tartışılmaya başlanmıştır. (Bai, 1993: 122) Bütün 

beyler kendi konumlarını yükseltmek ve tüm ülkenin yönetimine talip olduklarını 

belirtmek amacıyla unvanlarını Zhou Hükümdarı ile aynı olan “wang 王 ” olarak 

değiştirmişlerdir. 

 

Beylikler arasındaki ilişkiler Çin’de erken diplomasi diyebileceğimiz türden 

ilişkilerin ilk örneklerini göstermektedir. Askeri gücün ve beylikler arası ittifakların 

belirleyici olduğu bu dönemde yaklaşık 300 yıl boyunca Çin toprakları, sayıları yüzü 

bulan beyliklerce paylaşılmıştır. Çin, bu dönemde siyasi bakımdan bölünmüş bir görünüm 

arz etmektedir zira artık iyice zayıflamış olan Zhou Hanedanı’nın elinde yalnızca 

kalıtımdan gelen bir önderlik vasfı ile ahlaki ve törensel bir hükümdarlık yetkisi kalmıştır. 

Zaman içerisinde, sayıları yüze yakın olan bu beylikler, en güçlü yedi beylik tarafından 

ele geçirilmiştir. Chu 楚, Qi 齊, Yan 燕, Qin 秦, Han 韓, Zhao 赵 ve Wei 魏beyliklerinin 

uzun süren mücadelelerine sahne olan Savaşan Beylikler Dönemi’nin sonunda, Batıda yer 
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alan Qin Beyliği diğerlerini egemenliği altına alarak Çin’i tek yönetim altında toplamayı 

başarmıştır.  

 

Qin Beyliğinin güçlenmeye başladığı sırada beylikler arasındaki geliş gidişler 

belirli bir sistem oluşturacak derecede gelişir.
79

 Savaşan Beylikler dönemi boyunca 484 

savaş ve 450 kadar diplomatik ilişki kaydı bulunmaktadır. Bunlara bakarak Wang Kaixi 

belli başlı üç tip ilişki tespit etmiştir, bunlar: (1) bir beyliğin hükümdarı bizzat bir başka 

beyliği ziyarete gitmesi, (2) elçiler gönderilerek ilişkiler geliştirilmeye çalışılması ve (3) 

önemli bir konuda görüşmek için beylerin bir araya gelerek toplantı yapmalarıdır. (Wang, 

1999: 36)
 80

 

 

Bu ilişkiler, büyük oranda Zhou Hanedanına (M.Ö. 1046-221) bağlı beyliklerle 

aynı coğrafyayı paylaşan göçebe komşuları arasında da görülmektedir. Bu dönemde 

beyliklerin düzenlediği toplantılara katılanların arasında “Di狄”,  “Rong戎” ve “Hu胡” 

adları göze çarpmaktadır. Bunun yanında, Diler ve Ronglar çok daha önceleri, İlkbahar 

Sonbahar Döneminden itibaren siyasi ilişkiler içinde güçlü aktörler olarak yer 

                                                 
79

 Erken dönem pre-diplomasi örnekleri arasında Zhang Yi ile Su Qin’in beylikler arası ilişkilerde ortaya 

koydukları çabaları günümüz diplomatlarına parmak ısırtacak derecede başarılıdır. bkz. (Wang, 1999, 7) 

Fakat Zhang Yi de, Su Qin de, modern anlamda diplomat olmaktan uzak birer danışmandır. İlişkilerin 

incelmiş törensel yanlarını bir kenara bırakarak özüne baktığımızda karşımıza, modern dünyanın ulusal 

çıkar merkezli diplomatik yaklaşımından farklı bir yaklaşım çıkmaktadır. Uygulamada bu ilişki biçimi 

misafir ağırlama pratiğinin kurallara bağlanmasıyla ya da mevcut geleneksel adetlerin 

standartlaştırılmasıyla sağlamlaştırılmış olabilir. Ayrıca bkz; (Chai, 1963; 47-58) CC vol. V, Num. 2 içinde.  
80

 Söz konusu üç tür ilişki doğal olarak yalnızca siyasi ilişkileri içermemektedir. Bunun yanında ekonomik 

ve beşeri konularda da işbirliği söz konusudur. Örneğin Qin Beyliğinin Baş Danışmanı Bai Li, Jin 

Beyliği’nde yaşanan kıtlıktan sonra Hükümdarına gıda yardımı yapmanın erdemli bir davranış olacağını 

tavsiye eder. Bai Li şöyle der; “Gök’ün felaketi dolanıp durur; [her] memlekette [her] çağda vuku bulur; 

felakete yardım etmek, komşu[nun derdine] ortak olmak, Yol’a uygun davranmaktır; Yol’a uygun 

davranmak mutluluk getirir.” demektedir. (Zuo Zhuan: 48) 
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almaktadırlar. Bu halklar da kendi aralarında, diğer beyliklerle ve Zhou Sarayı ile 

anlaşmalar yapmaktadırlar. 

 

Zhou Hanedanlığı döneminin siyasi söylemi içinde, göçebe halkların, ilişkilerin 

dışında tutulmaya çalışıldığı görülmektedir. Gong Yang metni içinde, “Çin’in, Yi ve 

Dilerin [yabancıların] ellerine bırakılmaması gerektiği, [ne olursa olsun] onlar tarafından 

yönetilemeyeceği” vurgusu göze çarpmaktadır (Gong Yang; 55). Yine de aşağıdaki 

bölümde ele alınan kaynaklarda, reel politik uygulamalar çerçevesinde, “yabancılar” ile 

somut siyasi ilişkilerin çok çeşitli şekillerde hayata geçirildiği görülmektedir. Buna göre 

Zhou Hanedanı Dönemi’nde Yi, Di ve Rong gibi yabancı halklar ile Zhou Beylikleri 

arasındaki ilişkiler, anlaşma ve ittifakları, evlilikleri, yazışma ve iyi niyet akitlerini 

kapsamaktadır. 
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2.2. YILER (夷) 

Klasik Metinler içinde Yabancılar için kullanılan başlıca sözcükler arasında en 

yaygın olanı Yi 夷 imidir. “Yi”nin ilk anlamı “düzlük”tür. Düz, düzleştirmek ve ortadan 

kaldırmak gibi anlamları bulunmaktadır. (Cao, Su; 1999: 624)  Fal Yazıtlarında geçtiği 

haliyle “insan” imine benzerliği dikkat çekicidir. Diz kırarak oturan bir insan biçiminde 

resmedilmiş olan “yi 夷” ile “ren 人” [insan] yalnızca alt tarafa uzanan bir çizginin 

kıvrımıyla ayırt edilmektedir. (Cao, Su; 1999: 624) Çizginin işaret ettiği diz kırarak 

oturmadan sonra imin “大”(da) [büyük] ve “弓” (gong) [yay]’dan teşkil edilerek yeni bir 

yazıma kavuşmasıyla değişmiştir. Shuo Wen Sözlüğü’nde bu im için kısa bir açıklama 

verilmiştir; “yi, doğulu insanlardır” Qing Dönemi düşünürlerinden Duan Yuzai bu yazdığı 

notta şöyle demektedir; “[Yi] büyük insan demektir, yay taşıyan bir insan” (Duan, 1977; 

343).  

 

Shuo Wen Sözlüğündeki açıklamada Yiler Çin düzlüklerinin doğusunda yaşayan 

bir halka verilen addır. Konuşmalar Kitabı’nda Konfuçyüs’ün bir öğrencisi, Ustanın 

Dokuz Yiler’in arasında yaşayacağını söylediğinde, bir başkası; ‘Usta eğer onlarla 

yaşamak isterse onların artık Yi olmayacağını’ dile getirerek  (Lunyu: 9:13)  Konfuçyüsçü 

kültür çevresinde Yiler’in uygar olmadığını vurgulamaktadır. Aynı izlekte bir başka ifade 

yine Konuşmalar Kitabı’nda kaydedilmiştir. Konfuçyüs bu kez Yiler ile Diler’i aynı 

cümle içinde belirgin bir ayrım oluşturacak şekilde ötekileştirmektedir: “Yi ve Dilerin 

hükümdarı olsa da [Onlar], Çin’in başsız kalmış haliyle [dahi] boy ölçüşemezler” (Lunyu: 

3:5) Konfuçyüs’ün kendi sözleri arasında kabul edilen bir diğer örnekteyse yine bir 
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ayrımcılığın açık izlerini görmek mümkündür. Fan Chi “beşeri münasebetin” nasıl olması 

gerektiğini sorduğunda Konfuçyüs’ün; “Bulunduğun yerde saygılı, işinde ciddi ol [ve] 

başkalarının karşısında haddini bil. [Bu kurallar] Yi ve Diler’de de değişmez” diyerek 

cevap verdiği kaydedilmiştir. (Lunyu: 13: 19) Yi ve Diler ile kendi kültürü arasında bir 

fark olduğu anlaşılmakla birlikte, “beşeri ilişkilerin” temel ilkelerinin evrenselliği ortaya 

konmaktadır. Bir önceki cümle ile birlikte baktığımızda bu ilkeler için Yi ve Diler adeta 

bir ‘kontrol grubu’ görevi gördüğü anlaşılmaktadır. Fakat yine de Yi ve Dilerin de 

“bulundukları yerde saygın”, “yaptıkları işlerde ciddi” ve “başkalarıyla ilişkilerinde 

hadlerini bilebilecekleri” dile getirilmekte, “beşeri” vasıfları teslim edilmektedir.  

 

Aynı metinin bir başka yerinde Yi 夷  iminin farklı bir kullanımı ortaya 

çıkmaktadır. Konfuçyüs eski bir arkadaşını ziyarete gittiğinde, Yuan Xiang adındaki bu 

kişi üstadı oturduğu yerde rahat bir şekilde karşılar. Konfuçyüs; “çocukken de saygısızdın, 

büyüdün adam oldun, bir işe yaramadın, şimdi yaşlandın ve ölmek bilmiyorsun: bu senin 

yaptığın düpedüz suçtur!” der ve asasıyla bacağına vurur. (Lunyu: 14: 43) Burada 

Konfuçyüs’ün arkadaşının oturma şekli de “yi” imi ile anlatılmıştır ve bu oturuşun 

saygısızca olduğu vurgulanmıştır.
81

 

 

Toplamda “Yi” iminin dört farklı anlamı çeşitli metinler içinde bulunmaktadır, 

örneğin; Han Feizi’da ve W’ang Anshi’da “düşük bir düzlük” anlamıyla. Fiil olarak 

düzleştirmek, eşitlemek anlamıyla Guo Yu içinde. Bertaraf etmek, yok etmek anlamıyla 

                                                 
81原壤夷俟。子曰：“幼而不孫弟，長而無述焉，老而不死，是為賊！”以杖叩其脛 (Lunyu: 14: 43) 
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Han Tarihi ve Zizhi Tongjian içinde geçmektedir. (Cao, Su; 1999: 624) “Yi” iminin 25 

Tarih içinde en yaygın kullanımı ise yabancılar için olan kullanımıdır. Dokuz Yiler, Dört 

Yiler, Yabancı Yiler, diğer halklarla birlikte kullanılan Yidi gibi adlar karşımıza en sık 

çıkanlardır.  

 

Çok erken bir dönemde ,“Yi” adının, Çin’in Doğu ve Kuzey doğusunda yaşayan 

halkları işaret eden somut kullanımından hem coğrafi olarak hem de niteliksel olarak 

uzaklaştığı ve zaman içinde Güneyde veya Batıdaki yabancı halklar için de kullanıldığı 

görülmektedir. Örneğin Sonraki Han Tarihi’nde Güneybatıda yaşayan halklar için “Yi” 

teriminin kullanıldığı görülmektedir. (HHS: 121) Bu şekilde “Yi” daha geniş anlamlar 

yüklenerek genel bir “yabancı” tanımı haline gelmiştir ve bu sayede çok uzun süre hayatta 

kalmayı başarabilmiştir.
82

  

 

Xia ve Shang Hanedanları döneminde, Doğu bölgelerinde yaşayan halklar, Zhou 

Hanedanı’na gelindiğinde Zhou kültür çevresi içinde büyük oranda asimile edilmiştir.
83

 

Aradan geçen yüzyıllar boyunca bazı dönemlerde kullanımının azaldığı görülse de, “Yi” 

terimi Qing Hanedanlığı’nın sonlarına değin varlığını korumuştur.  

 

Geç Shang ve Zhou Hanedanları döneminden kalan Bronz Kap Yazıtlarında, Yi 

                                                 
82

 Beş Bölgeli merkez - çevre ekseninde “Yiler”in merkeze daha yakın olan Yao Fu’da (4.bölge) yer aldığı 

görülebilir. Bu anlamda artık somut bir halkı karşılamayan “Yilerin” Çin’e dâhil edilmiş olduğunu 

–Çinlileştiğini- kabul edebiliriz. Öyleyse “Yi” imi çok eski zamanlardan başlayarak genel olarak 

“yabancı”anlamını yüklenmiştir. Bu durum diğer terimler için o dönemde henüz gerçekleşmemiştir.  
83

 Beş Bölgeli merkez - çevre ekseninde “Yiler”in merkeze daha yakın olan Yao Fu’da (4.bölge) yer aldığı 

görülebilir. Bu anlamda artık somut bir halkı karşılamayan “Yilerin” Çin’e dâhil edilmiş olduğunu 
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adı “Yi Yöresi 夷方” tanımıyla karşımıza çıkmaktadır.
84

 Yi Yöresi adaının Sarı Nehrin 

batısındaki bir bölgeye işaret ettiği ve böylece Yi adının Doğu yönü ile özdeşliğinin 

Shang Döneminin sonlarında sona erdiği anlaşılmaktadır. Zhou Hanedanı Döneminde, 

Yilerin çeşitli kollarının olduğu kaynaklarda görülmektedir: Bambu Kayıtları (Zhu Shu 

Jinian 竹书纪年 ) adlı eserde “Dokuz Yiler”den söz edilmekte ve bunlar şöyle 

sıralanmaktadır; “Yu Yi, Ak Yiler, Sarı Yiler, Kızıl Yiler, Feng Yileri, Yang Yileri, Xuan 

Yileri, Fang Yileri ve Quan Yileri” (Rao, 2006, 1). Bunun yanında Mengzi ve Mozi’da da 

Batı Yileri, Kuzey Yileri gibi ifadeler yer almaktadır. (Rao, 2006, 1)
85

  

 

13 Klasik’ten biri olan Törenler Kitabı’nın 36. bölümünde, merkez çevre 

ekseninde oluşturulan beşeri tanımlama birleştirici bir önerme ortaya koymaktadır:  

 

Beş yörenin halklarının her birinin kendine özgü değişmez karakterleri 

vardır. Doğudakilere Yi denir; vücutlarına dövme yapar saçlarını açık 

bırakırlar, aralarında yiyeceklerini çiğ yiyenler vardır. Güneydekilere Man 

denir; alınlarına dövme yaparlar, [oturduklarında] ayak tabanları birbirine 

bakar; [aralarında] çiğ yiyecek yiyenler vardır. Batıdakilere Rong denir; 

                                                                                                                                                
–Çinlileştiğini- kabul edebiliriz. Öyleyse “Yi” imi çok eski zamanlardan başlayarak genel olarak 

“yabancı”anlamını yüklenmiştir. Bu durum diğer terimler için o dönemde henüz gerçekleşmemiştir.  
84

 Fang 方: Yöre anlamı bugünkü Çince’deki anlamı karşılamaktadır. “Eski Kültür İmbilgisi Sözlüğünde” 

“fang 方" imi için; “ülkeyi karşılamak için kullanılan en eski imdir” (GDWHCY: 4)  ifadesi dikkati 

çekmektedir.  
85

 Rao Zongyi, Bronz Yazıtları üzerine yazdığı çalışmasında, Yi Yöresi ifadesinden hareketle, “Yi” adının 

sırasıyla Shi 尸, Hei 黑 ve Hu 瑚 imleriyle olan ilişkisini anlatmakta, tarihsel süreç içerisinde Hu iminin Hu 

adının bir başka kullanımı olduğunu gerekçe göstererek Yiler ile Hular arasında tarihsel bir bağ olduğunu 

ortaya koymaktadır. (Rao, 2006)  Yi 夷 ile Shi 尸 imleri arasındaki karşılıklı değişimli kullanım “Fal 

Yazıtları Büyük Sözlüğünde de kaydedilmiştir. (JGWC: 1144)  
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saçlarını açarlar, deri elbise giyerler, bazıları tahıl yemezler. 

Kuzeydekilere Di denir; kürk ve yünden elbiseleri vardır; mağaralarda 

yaşarlar. [Onların da] bazıları tahıl yemezler. Merkezi Ülke, Yi, Di, Man 

ve Rongların hepsi huzur içinde [kendilerince] yaşarlar, kendi tatları, 

kendilerine uygun kıyafetleri, meziyetleri ve araçları vardır. Beş yörenin 

halkı konuşurken [birbiriyle] anlaşamaz; zevkleri ve istekleri farklıdır. 

Niyetlerini ve isteklerini anlamak için, doğuda ulaklar, güneyde betimciler, 

batıda didiler ve kuzeyde tercümanlar iş görür. (Liji: 36)
86

 

  

Dört yön ve merkezle birlikte beş bölgeyi anlatan bu alıntıda yabancılar, merkezi 

ülkeyle eşit sayılmaktadır. Her birinin kendine özgü mizaçları, yaşam biçimleri, adetleri 

ve ayırdedici özellikleri anlatılmıştır. Bu özelliklerde ne semantik olarak ne de 

eğretilemeli olarak küçük gören bir bakış sergilenmemiştir. Aksine halkların yaşam 

biçimleri ve adetleri, övülmeseler de tanımlamış ve tanımışlardır. Yeme içme 

alışkanlıkları konusunda, aralarında çiğ yiyecek yiyenlerin olduğu söylense de bu duruma 

kötücül bir yorum ya da vurgu yapılmamıştır.
87

 Metin özellikle “beş yörenin halklarının 

dillerinin” farklı olduğuna işaret etmektedir.  

 

Törenler Kitabı’nda beşeri ve kültürel tanımların yanında, siyasi ayrımın ilginç bir 

                                                 
86五方之民，皆有其性也，不可推移。東方曰夷，被髮文身，有不火食者矣。南方曰蠻，雕題交趾，

有不火食者矣。西方曰戎，被髮衣皮，有不粒食者矣。北方曰狄，衣羽毛穴居，有不粒食者矣。中

國、夷、蠻、戎、狄，皆有安居、和味、宜服、利用、備器，五方之民，言語不通，嗜欲不同。達

其志，通其欲：東方曰寄，南方曰象，西方曰狄鞮，北方曰譯. (Liji: 36) 
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örneği de göze çarpmaktadır. Feodal yapının hiyerarşik düzeni 104. bölümde, şöyle ele 

alınmaktadır:  

 

Dokuz Bölgeden liderler
88
, Göğün Oğlu’nun ülkesine geldiklerinde, onlara 

“çoban牧” adıyla hitap edilir. Göğün Oğluyla soyadı aynı olanlara [Göğün 

Oğlu] ‘amca baba’ der, farklı soydan olanlar ‘amca dayı’ der. Bunların 

dışındakiler, kendi ülkelerinde hükümdardır; onlara ‘bey 侯’ denir. Doğu 

Yilerinden, Kuzey Dilerinden, Batı Ronglarından [veya] Güney 

Manlarından olanlara, ülkeleri ne kadar büyük olursa olsun ‘oğul 子’ denir. 

(Liji: 104)
89

 

 

Hiyerarşik dizge içerisinde yabancılara ayrılmış özel bir yerin olduğu açıktır. 

Metin içinde, sonda bulunmakla birlikte ‘oğul 子’ imiyle belirtilen makam da bu dizgenin 

sonunda yer almaz. Bu hiyerarşi genellikle Wang 王, Gong公, Hou 侯, Bo 伯, Zi 子, Nan 

男  unvanlarıyla feodal yapının altılı dizgesiyle belirtilir.
90

 

 

Yabancılar ile Çinlilerin bir bütün olarak görüldüğüne başka kaynaklarda da 

                                                                                                                                                
87

 Çiğ et ya da yiyecek yemek bugünkü bakış açısıyla kötücül anlamlar yüklenebilir, yoksa Çin kültürü 

içinde olumsuz bir çağrışıma sahip değildir. Yalnızca belirgin bir özellik olduğu için ifade edildiği 

anlaşılmaktadır. Nitekim çiğ balık ve tuzlanmış et bugün de Çin’in çeşitli bölgelerinde tüketilmektedir.  
88

 Dokuz Bölge ve Beş Bölge geleneksel ayrımının karşılaştırılması hakkında, Michael Loewe’nin The 

Cambridge History Of China içinde “Heritage Left To The Impires” adlı çalışma bknz. (Loewe, 1999: 996)  
89九州之長入天子之國，曰牧。天子同姓，謂之叔父；異姓，謂之叔舅；於外曰侯，於其國曰君。

其在東夷、北狄、西戎、南蠻，雖大，曰子. (Liji: 104) 
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örnekler gösterilebilir. 13 Klasikten biri olan ve yazarıyla aynı adı taşıyan Mengzi içinde, 

bu ortaklık tarihten iki örnekle ortaya konur: Mengzi, eserinin Yedinci Bölümünde, 

Çin’de saygıyla anılan hükümdarlardan olan Shun ve Wen Wang’ın Yilerden geldiğini 

dile getirilir.  Daha da önemlisi her iki hükümdar da “aziz” olarak anılırlar (Mengzi, 174). 

Sözcüğün daha sonraki kullanımına baktığımızda, farklı oturuş biçimleriyle yay geren bir 

halk olan Yiler’e verilen bu adın kısa zamanda anlam genişlemesine uğrayarak yabancılar 

için kullanılan genel bir terime dönüştüğünü görmekteyiz. Mengzi’da geçtiği haliyle “yi” 

adı artık belirli bir halkı imlemekten ziyade Çin’in çevresinde yaşayan yabancı halklar 

için kullanılmaktadır  (Mengzi; 94)
91

  . 

                                                                                                                                                
90

 ‘Oğul 子’, bu sıralamada Nan 男’dan önce gelir ve bu pasaja göre de yabancılar  “yabancı” veya “öteki” 

olmaktan çok siyasi söylemin bir parçası sayılırlar. Daha da önemlisi karşılıklı hitap şekilleri onları bu 

bütüncül siyasi ve bürokratik söylemde ailenin bir parçası konumuna yerleştirir. 
91

 Liang Hui Wang Böl; `中国而抚四夷也`  
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2.3. DILER 

Yi’den faklı olarak Di teriminin anlam yelpazesi dar, kullanımları sınırlıdır. İm, 

çıkış noktası bakımından Kuzeyde yaşayan halkları işaret etmektedir. “Köpek” ve “ateş” 

imlerinin bileşiminden oluşmuştur ve Yu Pian’in Quan Bölümünde, Di için; “Kuzey 

Dileri” açıklamasını vermektedir (Cao ve Su; 1999: 624). İmin en erken kullanımı Shang 

Shu içinde görülmektedir; “Doğuyu fethettik, Batılı Yiler bize kızdılar, Güneyi ele 

geçirdik Kuzeyli Diler üzüldü” ifadesi dikkat çekmektedir. (Shang Shu; 55) Burada da 

Diler’in Kuzey ile özdeş tutulduğu görülmektedir. Bu şekilde Dilerin adının zikredildiği 

bölümlerde Çin’in Kuzeyli komşularının söz konusu edileceği öngörülebilmektedir. Etnik 

bakımdan tam olarak kim oldukları tespit edilememiş olsa da Ak Diler, Kızıl Diler ve 

Uzun Diler gibi boylara ayrıldıkları ve yaşam alanlarının Ordos Bölgesi ve Kuzeyinde yer 

aldığı bilinmektedir. (Di Cosmo, 2002; 75, 78)  

 

Shangshu’da görülene benzer biçimde “Kuzeyli yabancıları” anlamını karşılayan 

Diler’in somut bir kavme işaret eden bir diğer kullanımı, İlkbahar Sonbahar 

Kayıtları’nda
92

 görülmektedir. M.Ö. 660 yılına (Lu Beyi Min Gong’un ikinci yılına) 

tarihlenen olayda, “Diler, Wei Beyliği’nin toprağına girdiler” ifadesi dikkat çekmektedir. 

Zuozhuan’da olayın yalnızca bir ‘işgal’ olmadığı, öncesinde Weililer ile Diler’in Yan Ze 

                                                 
92

 Chun Qiu olarak da bilinen eserin Konfuçyüs tarafından derlendiği kabul edilmektedir. Lu Beyliği’nin 

tarihini anlatan bu eseri özel kılan kronolojik bir tarih çalışması olmasının yanında eserdeki dil kullanımının 

örnek bir ahlaki modele göre düzenlenmiş olmasıdır. Sözcük seçimlerinde, siyasi hiyerarşiyi ve erdemli 

davranışları öven, buna karşın haksızlığı ve kötü davranışları yeren bir yaklaşım gözlemlenmektedir. 

Hiyerarşik dizgenin sınırları içinde “hak ve doğruluk” gibi kavramların karmaşıklaşmasına rağmen, örneğin 

“öldürmek”, “katletmek” ve “canına kıymak” gibi göreceliliği ve yanlılığı gösteren anlatımlar çoğunlukla 

merkezi otoritenin yanında tavır alınmasını tarih yazımında bir dilsel tutum olarak ortaya koymaktadır. 

Mengzi’nın göstermektedir. ıştırılsa da karışık bir kavram olsa da  “ siyasi tarihçiliğin geleneksel 
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adlı yerde savaştığı kaydı da bulunmaktadır. Diğer metinler ilk olayla ilgili bilgi 

vermemektedir.  

 

Ertesi yılın başında Diler’e ilişkin bir kayıt daha bulunmaktadır. Buna göre Qi, 

Song ve Cao Beylikleri’nin oluşturduğu bir ordu, bir başka bağlı beylik olan Xin 

Beyliği’ni kurtarmak için harekete geçmişlerdir. Bu ani ittifakın sebebi olarak Diler’in 

Xin Beyliği’ni işgal etmiş olması verilmiştir. (Chun Qiu, 261). Zuozhuan’da bu hareketin 

Xin Beyliği’ni kurtarmak için olduğu kaydedilse de, diğer metinlerde gerçeğin farklı 

olduğu görülmektedir. Gong Yang’a göre “Xin Beyliği artık yok olmuştur, kurtarılma 

imkânı kalmamıştır” (Gong Yang; 262) Gu Liang’da ise kurtarmak için geldiklerinde 

kamp kurdukları fakat kurtarmak için bir şey yapmadıkları dile getirilmiştir. Bu duruma 

ilişkin olarak yine Gu Liang’da, “kamp kurmak [durmak], kurtarma hareketine 

geçmemek” demektir; “kurtarmaya geldikleri halde neden [kurtarmayıp] kamp 

kurdukları” sorusuna ise “Qi Beyi’ne karşı çıkmaya cesaret edemedikleri” gerekçe olarak 

gösterilmektedir. (Gu Liang; 262) Olaya ilişkin olarak metinlerde geçen ifadelerden, Çin 

Beyliklerinin arasındaki ittifakların güvenilirliği konusunda soru işaretleri belirmektedir.  

 

Min Gong’un ikinci yılının sonunda (M.Ö. 661) “Diler, Wei topraklarına 

girmişlerdi, Wei Beyi Hui Gong’un sevdiği bir adamının
93

 çok sayıda savaş arabası vardı. 

Ondan yardım alarak Diler’e karşı durmayı umuyordu.” Yan Ze’da yapılan savaşta Wei 

komutanları savaşı kaybetmiş, Wei Beyi ise “sancağını bırakmak istememiş” ve 

                                                 
 
93

 衛懿公好鶴，鶴有乘軒者。(Zuo Zhuan; 265) http://ctext.org/dictionary.pl?if=en&id=17748 
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savaşmakta ısrar etmişti. Bu karar, yenilginin “derinleşmesine” sebep olmuş ve Wei 

Ülkesi bütünüyle Diler’in eline geçmişti. (Zuozhuan; 265) 

 

Yukarıda sözü edilen iki olayda Diler’in önce Xin Beyliği’ni sonra da Wei 

Beyliği’ni ele geçirdiği kayddedilmiştir. Kayıtlara göre bu olayların ardından diğer 

beylikler kendi aralarındaki ittifakı geliştirmişler ve Xin Beyliği’ne yönelik olarak bir 

kurtarma harekâtı düzenlemişlerdir. Harekâtın amacına ulaşmaması bir yana Diler’in 

daha da cesaretlenmesine vesile olduğu anlaşılmaktadır. Aynı süreç içinde Jin Beyi’nin 

varisinin Dilere kaçmayı düşünmesi, Dilerin askeri üstünlüğünün yanında, siyasi gücünü 

göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim devam eden yıllarda Dilerin (M.Ö. 652 yılında) 

bu kez Jin Beyliği’ni mağlup ettiği kaydedilmiştir. Bu olay Chun Qiu’da, Gong Yang ve 

Gu Liang’da yorumsuz verilirken olayın öncesi Zuozhuan’da anlatılmıştır. Buna göre, bu 

yenilgiden önce Jin Beyliği’nin Dileri yenilgiye uğrattığı yazılmakta, bunu takiben 

danışmanların Dilerin arkasından gidilmesi konusunda fikir ayrılığına düştüğü kayıtla 

şöyle söylenmektedir: “Danışman Liang You; Diler utanç nedir bilmezler, arkalarından 

gitseydik onlara büyük bir darbe indirebilirdik. Li Ke; onları korkutmamız [şimdilik] 

yeterlidir, [peşlerine düşsek bile zaten o] kalabalığın hızına yetişemeyiz, Guo She; 

“önümüzdeki yıl tekrar gelecekler, [fırsatı kaçırdık] kendimizi güçsüz gösterdik” 

(Zuozhuan; 322) 

 

İki yıl sonra ise Diler bu kez Wen Beyliği’ni “ortadan kaldırırlar”. Bey kaçarak 

Wei Beyliği’ne sığınır. (Chun Qiu; 333) Bu olaya ilişkin Zuozhuan, Wen Beyi Su’nun, 

Zhou Hanedanı’na bağlı kalmayarak Diler’e bağlandığını ve fakat onları kontrol altında 



73 

 

tutamadığını yazmaktadır. Bu nedenle, “Diler saldırdığında Hükümdar onları 

kurtarmamıştır” diye eklemektedir (Zuozhuan; 333). Bu olaya ilişkin her üç komentarda 

yer alan kayıtlar ayrı bir önem arz etmektedir: Wen Beyliği’nin yıkılması üzerine Qi ve 

Xu Beylikleri’nin Kuzey Ronglara karşı sefere çıktığı belirtilmektedir. Burada Diler 

yerine Kuzey Rongları ifadesi kullanılmaktadır. Qi ve Xu Beylikleri’nin saldırdıkları halk 

hem Di hem de Rong olarak belirtilmekte ve böylece iki halk arasında kültürel özdeşlik 

vurgulanmaktadır. Kuzey Ronglar ile Diler’in aynı insanlar olduğunu düşündüren bu 

ifade, aynı zamanda iki adın birbirinin yerine kullanılabildiğini göstermektedir.  

 

M.Ö. 648’in bahar aylarında, tüm beylikler Wei Beyliği’nin Chu Qiu 

başkentinden, şehrin dış duvarlarını güçlendirmek ve yeni duvarlar oluşturmak üzere 

toplanırlar. Buna gerekçe olarak Zuozhuan’da “Diler’in sorun çıkartmasından 

korktukları” yazılıdır.
94

 Bunu izleyen yılda ilk olarak Diler, Wei Beyliği’ni işgal etmişler, 

Huai Yileri ise Qi Beyliği’ne saldırmışlardır. Kayıtlardan bu yılın Çin düzlükleri için 

sorunlarla dolu bir yıl olduğu anlaşılmaktadır. Yaz aylarında Lu Beyi çeşitli beyleri bir 

araya getirmiş, sonbaharda ise Rongların çıkardığı sorunlar sebebiyle Zhou Hükümdarı 

toplantı düzenlemiştir. (Zuozhuan; 343) Bir yıl sonra ise Diler bu kez Zheng Beyliği’ni ele 

geçirmişlerdir.  

 

Birkaç yıllık süre içinde Rong, Di ve Yiler’in Çin Beylikleri üzerinde baskı 

oluşturdukları, çeşitli beylikleri ele geçirdikleri kaydedilmektedir. 648-644 yıllarına ait 
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kayıtlarda ilk kez olarak bu adlar farklı halklara istinaden birlikte kullanılmıştır. Farklı 

göçebe boylar olduğu anlaşılan bu halkların birlikte hareket edip etmedikleri metinlerde 

dile getirilmese de, bu hareketin toplu bir manevra akla gelmektedir.  

 

Zhou Hanedanı’nın iktidarının zayıflamasına paralel olarak Çin’deki halklar 

arasında çeşitli ittifaklar kurulmaya devam etmiştir. ‘Yabancılar’ın bu ittifaklar içinde gün 

geçtikçe daha fazla rol aldığı görülmektedir. Lu Beyi’nin 18. yılına ait kayıtta (M.Ö. 642) 

Song, Wei, Cao ve Chu Beyliklerinin ocak ayında Qi Beyliği’ne saldırdığı yazmaktadır. 

Mayıs ayında Qi Beyliği’ni Dilerin kurtardığı, bundan sonra ise Dilerin, Xin Beyliği ile 

birlikte Wei Beyliği’ne saldırdığı ifade edilmektedir. (Chun Qiu; 377) Diğer metinlerin bu 

olay hakkındaki yorumları farklıdır. Zuozhuan’da kuşatma yapan Dilerin, Wei 

Beyliğindeki halk direnişiyle ‘geri gönderildiği’ yazmaktadır. Chun Qiu’da Diler için ilk 

defa olarak ‘Dili İnsanlar’ anlamında ‘Di Ren 狄人’ ifadesi geçmekte; buna istinaden Gu 

Liang’da “kurtarma hareketi iyidir” ifadesi yer almaktadır. (Gu Liang; 377) İki yıl sonra 

ise Dilerin, Qi ve Xin Beylikleri ile ittifak yaptığı kaydedilmiştir. Bu olay dört metinde de 

verilmiştir.  

 

M.Ö. 636 ve 635 yıllarında Jin Beyi’nin kardeşinin 12 yıl Diler arasında kaldıktan 

sonra memleketine döndüğü kaydedilmiştir. Buna müteakip olaylar yine Zuozhuan’da 

detaylı bir şekilde anlatılmıştır:  

 

                                                                                                                                                
94

 Aynı yıl bu kez başkent çevresindeki Ronglar’ın sorun çıkarmasında hükümdar, amcası Wang Zidai’ı 

sorumlu tutar, Wang Zidai Qi Beyliği’ne kaçar. Bu durum Rongların hanedan içinde de aktif bir politika 
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Bahar aylarında, Zheng Beyliği Hua Beyliği’ne saldırmıştı. Zhou 

Hükümdarı Hui Wang’ın (M.Ö. 651-619) [bu olaya] müdahale etmesine 

kızmış, Xian Wang’ın Wei ile Hua yöresi konusundaki [işbirliğine 

içerlemişti.] Bu yüzden [Zheng Beyi] hükümdarın emirlerini 

reddetmişti… …Bundan sonra Hükümdar Diler’in kuvvetleriyle Zheng 

Beyliği’ni vurmak istemişti. [Baş Danışman] Fu Chen karşı çıkarak şunları 

söylemişti: ‘ Olamaz! Bir memlekette dört adab bulunur; beş sesi ayırt 

edemeyenlere sağır derler, Beş rengi göremeyenlere kör, ahlak ve erdemi 

bilmeyenlere cahil, ağzından sadakat ve itimat sözleri çıkmayanlara ise 

kaypak derler. Diler [işte] bu dört kötülüğe sahiptir.’… Hükümdar bu 

uyarıya kulak asmamış, üst düzey memurlardan Tui Shu ile Tao Zi’yı 

Dilere [elçi olarak] göndermişti...  

 

Yazın Diler [Hükümdarın isteğine uygun olarak] Zheng Beyliği’ne 

saldırmış ve Le [adlı yeri] ele geçirmişlerdi. Bunun üzerine Hükümdar 

Diler’e hediyeler bahşetmiş ve Diler’den bir kızı kendisine baş hanım 

olarak almak istemişti. Fu Chen tekrar itiraz etmiş ve ‘Diler’e ne kadar 

verirsen ver onlar her zaman daha fazlasını isterler. Onlar açgözlüdürler, 

insanları öldürür mallarını alırlar. Şimdi siz onlara kucak açıyorsunuz. 

Sizin faziletiniz sonsuzdur ama hanımın (Dili gelin) dertleri de sınırsız. 

Diler daha sonra [başımıza] bela olacaklardır” demişti. Hükümdar Onun 

                                                                                                                                                
izlediklerini göstermektedir. (Zuo Zhuan; 340) 
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sözüne yine kulak asmamıştı. (Zuozhuan; 48)
 95

 

 
Olayların devamı başkentin işgaline dek varmıştır, Zhou Sarayı’nda cereyan eden 

iç çekişmelerde Diler belirleyici rol oynamışlar ve Zhou Hanedanı’nı ele geçiren “Ta Shu 

ile Di soyundan gelen Wei Shi ile yönetime gelmişleridir”.
96

 Zhou Hanedanı’nın bekası 

için uyarılarını dile getiren Fu Chen, “Diler’e karşı saldırıya kalkışmıştır.”
97

 En önemlisi 

ise Hükümdarın da Zheng Beyliğine kaçmış olmasıdır. (Zuozhuan; 48)  Bunu izleyen 

süreçte Dilerin adeta Çin’de yönetime bütünüyle sahip olduğunu düşündürtecek olaylar 

cereyan etmiştir. Hükümdarın Zheng Beyliğine kaçmış ve buna müteakip Diler, bu kez de 

bu beyliğe saldırmışlardır. Fakat bu olaylar Zuozhuan’dan başka metinlerde 

detaylandırılmamıştır.  Gu Liang, Gong Yang ve orijinal metin olan Chun Qiu’da yalnızca 

olayın sonucu sayılan Zheng Beyliği harekâtı kaydedilmiştir. 

 

Dikkatli baktığımızda, Dilerin bu dönemde önemli bir liderlik ortaya çıkardığı ve 

Çin’de siyaset içinde belirleyici roller üstlendikleri anlaşılmaktadır. Ard arda gelen 

seferler sonucunda, Zhou Sarayı’nı kendi idarelerine aldıkları ve bununla kalmayıp 

iktidarlarını pekiştirmek adına muhalif olan Zheng Beyliği gibi beylikler üzerine 

                                                 
95鄭之入滑也。滑人聽命。如鄭請滑。鄭伯怨惠王之入…又怨襄王之與衞滑也。故不聽  王

命… …王怒。將以狄伐鄭。富辰諫曰。不可。四德具矣。耳不聽五聲之和為聾。目不別五

色之章為昧。心不則德義之  經為頑。口不道忠信之言為嚚。狄皆則之。四姦具矣… 王弗

聽。使頹叔。桃子。出狄師…夏。狄伐鄭。取櫟。王德狄人。將以其女為后。富辰  諫曰。

不可。臣聞之曰。報者倦矣。施者未厭。狄固貪惏。王又啟之。女德無極。婦怨無終。狄

必為患。王又弗聽 (Zuozhuan; 48)  
96

 秋。頹叔  桃子奉大叔以狄師伐周。大敗周師。獲周公忌父。原伯。毛伯。富辰。王出

適鄭。處于氾。大叔以隗氏居于溫。 (Zuo Zhuan: 48) .  
97

 Zuo Zhuan’da böyle bir kayıt bulunmamaktadır. Öte yandan Guo Yu içinde anlatılan aynı hikayenin 

yorumuna dayanarak Danışman Fu Chen’ın “ölüme gittiği” (Chavannes:?) veya “Diler’e saldırdığı” 

(d’Hormon:?)  aktarılmaktadır. Akt. (Di Cosmo, 2002: 99; dpn. 15) 
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akınlarını sürdürdükleri görülmektedir. Uzun soluklu siyasi planlar ile hareket ettiklerine 

bakılırsa, Diler’in “başıbozuk yağmacılar"dan ibaret olmadıkları bilakis savaşçılıkta 

gösterdikleri başarılarını siyaset ve diplomaside de sergiledikleri anlaşılmaktadır. 

 

Diler için metinlerde kaydedilen özelliklerin de dönemin siyasi koşullarına bağlı 

olduğunu söylemek zor olmayacaktır. Danışman Fu Chen’ın kültürel içerikli “hor görme” 

yaklaşımının genel bir “aşağılama” eğiliminden ziyade mevcut durumda siyasi otoriteye 

bir uyarı niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Metin içinde yer alan “beş notayı”, “beş rengi” 

bilmemek ifadeleri bir giriş olarak; “ağızlarından sadakat ve itimat sözleri çıkmayan 

kaypaklar” olarak tanımlanan Diler’in en basit halde Çin siyasetine önceden talip 

olduklarını, Zhou Hanedanı’na bağlılık konusunda söz vermediklerini göstermektedir.
98

  

 

Zuozhuan’da, Çin düzlüklerindeki Di fütuhatının bir süre daha devam ettiğin 

görmek mümkündür; bu dönemde yaklaşık on yıllık aralıksız bir fetih ve hâkimiyet süreci 

gözlemlenmektedir. Zheng Beyliği üzerine yapılan akınlardan sonra sırasıyla Qi ve Wei 

Beylikleri ile savaşlar yaşanmış M.Ö. 628 yılına kadar Diler hakimiyetlerini sürdürmüşler 

ta ki “iç karışıklıktan yararlanan” Wei ile bu yılın yaz aylarında “barış anlaşması” 

yapılana kadar bu durum devam etmiştir. (Zuozhuan; 49-56) Daha sonra Jin Beyliği ile 

Diler arasında yapılan bir savaşın ardından Di lideri, Ak Dilerin Beyi ele geçirilmiştir.
99

 

Bunun yanında Gong Yang’da Jinlerin, Dileri yenmeden önce Qin’e saldırdıkları ifade 

                                                 
98

 Bu ifade ve olayın kültürel farkların belirlenmesi yönünde başka bir değerlendirme için bknz. (Di Cosmo, 

2002: 98-100)  
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edilmiştir. İlginç olan Xiao adlı yerde yapılan bu savaştan sonra Qinlerin artık Dilerden 

sayıldığı kaydedilmiştir. (Gong Yang, 29; Gu Liang, 27) Anlaşılan Çin’de iktidar 

mücadelesinde Dilerin desteklediği Qin ile Rongların desteğinde Jin güçleri birbiriyle 

savaşmışlardır. Gu Liang’da “Qinler, Dilerdir” denmektedir. Chun Qiu’ya atıfla, “neden 

onlara Di denmiştir?” diye soran yazar, bizim için önemli bir açıklama getirmektedir: 

 

Çünkü Qinlerin bin li mesafe ve zorluklardan aşarak zayıf bir memlekete 

saldırıp onu elinde tutamaması; kendine karşı gelemeyen bir orduyu 

mağlup ederek halkın töre eğitimini bozması (?) ve kendi içlerinde erkek - 

kadın ayrımı yapmamaları, onlara Di denmesi için yeterli [gerekçelerdir]. 

(Gu Liang; 27)
100

 

 

Gu Liang’ın uzaklardan geldiğini söylediği Dilerin, Qin siyasi birliği ile hareket 

etmesine karşın, Ronglar ile hareket eden Jin’in “bey (子oğul)” unvanıyla anılmasına 

bakacak olursak; Gu Liang metninde, Diler (Qin Beyliği) ile Ronglar (Jin Beyliği) 

arasında bir ayrıcalık gözetildiği görülmektedir. Öyleyse bu olaya göre, Ronglar merkeze 

Diler’den daha yakın bulunmaktadır.  

 

Bu tanımlamanın bütün gerekçelerinin ötesinde “Dilerden sayılan Qinlerin” 

“kadın erkek ayrımı yapmamaları” ahlaken yanlış bulunmakta ve Çin’de töre ve adetlere 

                                                                                                                                                
99
Bu olaya ilişkin, metinlerde çeşitli yorumlar yer almaktadır; Zuo Zhuan, Chun Qiu’nun anlatımını çok 

değiştirmeden vermektedir, Zuo Zhuan’da Jinlerin Qiang Ronglar ile işbirliği yaparak Dileri mağlup ettiği 

yazarken, Rongların komutanının adı zikredilmiştir. 
100

狄秦也。其狄之何也？秦越千里之險，入虛國，進不能守，退敗其師徒，亂人子女之教，無男女

之別，秦之為狄也. (Gu Liang; 27) 
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aykırı bir örnek oluşturmaktadır. Bu şekilde, çeşitli vesilelerle, “yağmacı”, “açgözlü”, 

“kaypak” ve “cahil” gibi yakıştırmalara maruz kalan Diler’e (genel olarak yabancılara) bir 

sıfat daha yakıştırılmaktadır. Bu da “kadınla erkek arasında ayrım yapmamalarıdır”.
101

  

 

M.Ö. 622 yılında Diler, Qi Beyliğine tekrar saldırır. Ertesi yıl Yilerin ve Dilerin 

Hükümdarı (君) Jie Ge Lu’nun Lu Beyliği’ne ziyarete geldiği yazılmıştır. Gong Yang 

metni bu ziyareti muğlâk bir ifadeyle sorgulamaktadır:  “29. yılın baharında Jie Ge Lu 

geldi. Jie Ge Lu kimdir? Yi [ve] Diler’in beyidir. Neden haraç [vermeye geldi] demiyor? 

[O] haraç veremez.” Jie Ge Lu kış aylarında tekrar Lu Beyliğine gelmiş ve bu kez Onun 

adına “Yan” Töreni düzenlenmiştir. (Gong Yang: 28) 

 

İki yıl kadar sonra Jin Beyliği’nden bir komutanın sığınmak üzere olarak Dilere 

kaçtığı yazılmaktadır. Gerekçesi Gong Yang’da kaydedilmiştir; Hu Yegu başkomutan 

olmak üzereyken, danışmanlardan biri buna karşı çıkmış, bunu öğrenen Hu Yegu söz 

konusu danışmanı tören sırasındayken alçakça (?) öldürmüştür. Gong Yang’ın açıklaması 

emirlere karşı gelen birinin ne olursa olsun haklı olmayacağı yönündedir, hakkaniyetten 

anlamayan Hu Yegu’nun, sıradüzen ve adab bilmeyen Diler’den başkasına kaçması 

düşünülemezdi. Yukarıdaki paragrafla birlikte düşündüğümüzde, bu dönemde Diler’e 

karşı olumsuz bir kanının oluştuğu görülmektedir. Diğer metinlerde sade bir dille 

anlatılan olay Gong Yang’da bir ders mahiyetinde verilmektedir. 

                                                 
101

 Diğer öznel yorumları bir kenara bırakıp yalnızca “ayrım gözetmeme” olgusuna baktığımızda karşımıza 

bir tür ortaklaşa yaşam anlayışı çıkmaktadır. Bu konuda Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler adlı 

kapsamlı çalışmasında Ümit Hassan, kandaşlık merkezinde ele aldığı bu ortak yaşam olgusunun göçebelerin 

toplumsal hayatının temel direği olduğunu ileri sürmektedir. (Hassan, 2009)  
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M.Ö. 622 yılı yaz aylarında Lu Beyi’nin Hükümdarın adamlarının da katılımıyla, 

Jin, Song, Qi, Chen, Cai ve Qin Beyliğinden kimseler (人) ile bir araya geldiği ve ittifak 

kurduğu yazılmaktadır. Bu ittifakın yapıldığı yer ise Di Kaynağı adıyla bilinen ve Luo 

Yang yakınlarında bir beldedir. Burada Di iminin bir yer adı içinde farklı bir kullanımı 

görülmektedir, ittifakın kurulduğu beldenin adının ‘Di Kaynağı 狄泉’ olması ayrıca 

ilginçtir. (Gong Yang: 28) 

 

M.Ö. 620 yılında Wei Beyliği’nin Dileri işgal ettiği ve sonbaharda Diler ile ittifak 

kurdukları kaydedilmiştir. Aynı yıl Diler’in Lu Beyliği’ne saldırdığı kayıtlıdır. (Gong 

Yang: 28) Bu zamana kadar beylikler arası ilişkilerde görece daha sakin ve yansız bir tavır 

sergileyen Lu Beyliği’nin de beylikler arasındaki mücadelelere katılması dikkat 

çekicidir.
102

 Buna göre savaşan iki gücün aynı yıl içinde ittifak oluşturdukları ve kısa 

sürede yeniden taraf değiştirdikleri görülmektedir. Metinlere kronolojik sırayla 

bakıldığında bu tür hızlı dönüşlerin çok sık yaşandığı özellikle bu dönemde belli bir siyasi 

tutarlılığın olmadığı görülmektedir. Metinlerin öznel yorumlarını bir kenara 

bıraktığımızdaysa, Dilerin ve Rongların siyasi arenada Zhou Hanedanı’na bağlı 

beyliklerden daha az tutarlı olmadıkları görülebilmektedir.  

 

Lu Beyliği’nin bir yıl sonra, ilkin Jin ile daha sonra ise Luo Ronglar ile barış 

anlaşması yaptığı görülmektedir. Bu olayın bir yıl önceki olayla ilişkisi metinlerde 

verilmemekle birlikte, son on küsur yılda Dilerin yükselişine paralel bir gelişimin 
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yaşandığını akla gelmektedir. Zuozhuan’ın yorumu, Lu Beyi’nin bu ittifakları yapmakla 

iyi bir liderlik örneği gösterdiği yönündedir. (Zuozhuan; 65) Nitekim Lu Beyi böylece 

kendini güvence altına almıştır. Ancak savaş karşıtı tavrını korumakla birlikte Dilerin, Qi 

ve Song Beyliklerine saldırılarının (M.Ö.617) önünü alamamıştır. 

 

Ertesi yıla ilişkin kayıtlar Dilerin bir kolu olan Uzun Diler ile Lu Beyliğinin 

savaşını konu edinmektedir. Savaşta rol oynayan komutanların adları zikredilmekte ve 

olay karmaşık bir kurgu içinde anlatılmaktadır. Dört metinde de küçük farklarla detaylı 

bir şekilde anlatılan olayın en dikkat çekici yanı, Uzun Dilerin defalarca Çin’i işgal etmiş 

bir boy olması ve onların karşısında “taş ve kil duvarların dahi işe yaramamasıdır”. Uzun 

Dilerin liderin boyunun on metreden uzun olduğunun kaydedilmesi ise daha ilginçtir. Lü 

Si adındaki bu kişiyi öldüren Lu Beyliği komutanına bir methiye mahiyetinde olan bu 

bölümde kısaca, ‘taş duvarların durduramadığı on metre boyundaki bir dev’in nasıl alt 

edildiği zikredilmektedir. (Zuozhuan; 66, Gong Yang; 32, özellikle Gu Liang;30) 

 

M.Ö. 614 yılında Dilerin, Wei Beyliğine, 611’de Rongların Chu Beyliğine, 606, 

605 ve 603 yıllarında Kızıl Dilerin arda arda Qi Beyliği’ne ve 602’de Jin üzerine akınlar 

yaptıkları görülmektedir. M.Ö. 601’de Dilerin bir boyu olan Ak Diler Jin Beyliği ile 

birlikte Qin Beyliği’ne saldırır. Jin Beyliği bir yandan diğer beylikler üzerindeki gücünü 

ve baskısını artırırken öte yandan Diler arasındaki ilişkilerden yararlanmaya çalışmakta 

ve onları kendi denetimi altına sokmaya çalışmaktadır. Zuozhuan’da şöyle yazmaktadır; 

                                                                                                                                                
102

 Konfuçyüs’ün Lu Beyliğinden olduğu ve incelediğimiz metinlerin aslı olan Chun Qiu’nun da onun 

tarafından derlendiği düşünülürse saldırı hakkında yorumun olmaması oldukça şaşırtıcıdır.    
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“Ti Boyları, Kızıl Dilerin baskısından korktukları için Jin Beyliğinin teklifini kabul 

etmişlerdir. Güz aylarında Diler ile görüşmeler yapılmış ve işbirliğine başlanmıştır.” 

(Zuozhuan Wen Gong 11 yılı) Sarayda Dileri kendi yönetimlerine bağlamak isteyen 

memurlar öneride bulunmuşlar ancak “erdemli yönetimin sağlanması durumunda Dilerin 

kendi istekleriyle gelip saraya bağlanacakları yönünde karar alınmıştır. (Zuozhuan; 66)  

 

İlerleyen yıllarda Dilerin siyasette daha sağlam bir konuma sahip olduklarını 

göstermektedir. Artık Diler dağınık savaş birlikleri olarak değil kurumsal yapılarıyla 

güçlü iktidar odakları olarak tanınmaya başlanmaktadır. M.Ö. 594 yılına ait kayıtlarda 

Dilerde yönetimin el değiştirdiğinden söz edilmekte, Zhou Hanedanı’na bağlı çeşitli 

beyliklerde yaşananlara benzer iç dinamikler ve hareketliliğin gözlenmesiyle, Dilerin de 

örgütlü bir yapıda olduğu resmedilmektedir. (Zuozhuan; 87) Buna ilişkin Gong Yang 

metni, Dilere verilen “zi” unvanından söz açmakta ve şu yorumu yapmaktadır; “Dilerin 

Beyi Lu Zi’ya neden “zi” unvanı ile hitap edilmektedir? Çünkü [böylelikle] O 

yüceltilmiştir…”
103

 “…Yi ve Dilerden ayrı tutulmuş ve fakat henüz Çin’e 

bağlanmamıştır.” (Gong Yang; 39) Söz konusu iktidar değişikliğini takiben Jin Beyliği 

Dilerin üzerine yürümüş ve Kızıl Dileri mağlup etmiştir. (Zuozhuan; 87) Ertesi yıl Jin 

Beyliği, Dilerin Lu boyunu yendikten sonra sırasıyla Jia Shi, Liu Yü ve Du Chen 

boylarına da saldırmıştır. Dilerin kendi aralarındaki iktidar kavgası Jin ve Wei 

Beyliklerine hareket imkânı sağlamış ve yaklaşık beş yıllık süre zarfında Jia Shi, Lu Shi, 

Du Chen ve Cang Gao Ru boyları üzerine Jin ve Wei Beyliklerinin saldırıları görülmüştür.  

                                                 
103

 Bu ifadenin Törenler Kitabı’nın sağladığı kalıba uygunluğu dikkat çekicidir. Karşılaştrıma için bknz.  

(Liji: 104)   



83 

 

 

Savaşlar sonucunda Dilerin kuzeye çekildiğini ve Çin Beylikleri üzerindeki etki 

ve güçlerini kaybettiklerini öğreniyoruz. Bunun yanında ilk kez olarak Ak Di ve Kızıl Di 

adlarıyla tanıdığımız Dilerin farklı boylardan teşekkül birlikler olduklarını görmekteyiz. 

Akla gelen ilk düşünce daha önce yaşanan savaşlarda Dilerin hâkim konumunun 

değişmesiyle birlikte metinlerde Dilere ilişkin olarak tasviri ve farazi olmayan, somut ve 

detaylı bilginin verilmesidir. Bir önemli detay da Kızıl Diler ile Ak Dilerin kendi içlerinde 

bir birlik fikrine sahip olduğu izleniminin uyandıran gelişmelerin kaydedilmiş olmasıdır. 

Çünkü kızıl Dilerin yenilgiye uğratıldığı bu sürecin hemen ardından Ak Diler, Kızıl 

Dilerin yerini alarak Jin Beyliği ile mücadeleye girmektedirler. 

 

M.Ö. 582 yılına ait kayıtlarda Ak Dilerin Qin beyliği ile birlikte hareket ederek Jin 

Beyliğine saldırdığı kaydedilmiştir. Diplomatik geliş gidişlerin arttığı, bu diplomasi 

içinde Dilerin de yer aldığı görülmektedir. Zuozhuan’ın 103. sayfasında, Jin Beyinin 

Qinlere elçi gönderdiği ve Qin Beyi ile görüşen Lü Xiang’ın Jin ile Ak Dilerin akraba 

olduğunu, aynı zamanda Qin Beyliği ile Dilerin aynı topraklarda yaşayan komşular 

olduklarını öğreniyoruz. Qin Beyinin, Dileri Jin’e karşı kışkırtmaya çalışırken, Diler ile 

Jin Beyliği (ve muhtemelen diğer beyliklerle) aktif siyasi ilişkiler içinde olduklarını 

görüyoruz. (Zuozhuan; 103) Nitekim M.Ö. 575 yılına ait kayıtlarda Diler, Jin, Qin ve Chu 

Beylikleri ile birlikte Çin’deki “en büyük dört güç” arasında kaydedilmiştir. (Zuozhuan; 

106-107) Bunun yanında Di adı da diğer beyliklerle beraber ayrım yapılmaksızın yan 

yana zikredilmektedir.  

 



84 

 

İlkbahar-Sonbahar Dönemi’nde Diler’in pek çok beylikle ittifak yapmış olmasına 

karşın göçebe yaşamlarının diğer göçebe halklar ile ortaklaşa hareket etmelerine imkân 

sağladığı görülmektedir. Di adının en çok Ronglar ile birlikte anılması bu bakımdan 

anlamlı görünmektedir.  
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2.4. RONGLAR 

Rong sözcüğü, yabancı bir halk için kullanılan bir ad olmasının yanında farklı 

anlamlara da sahiptir. İmin belirgin olan ilk anlamı “savaş aletidir”. Ancak bu savaş aleti 

anlamı belirli bir tür alet için değil, savaşta kullanılan araç gereçlere verilen genel bir ad 

olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde savaşta yararlanılan “askeri birlik” anlamı imin 

ad olarak kullanımında; “savaşmak” ve “saldırmak” anlamları da fiil olarak belirmektedir. 

Bunlara ek olarak im; “savaş arabası”, “ordu”, “asker”, “savaş” ve “düşman” gibi 

anlamlar yüklenmiştir. Bir fiil olarak, “saldırmak” anlamının yanında, “kovmak” ve 

“yardım etmek” gibi çeşitli ve birbirinden uzak anlamları da karşılayan imin ‘yabancı’ 

anlamıyla kullanımı Klasik Metinler içinde görülebilmektedir.  

 

İlkbahar ve Sonbahar Metni ile onun açıklamalı nüshalarında “rong 戎” imin bu 

kullanımı özellikle belirgindir. Çok anlamlılığını uzun süre koruyan im, “savaşçı” 

anlamının Çin Beyliklerinin Batısında yaşayan ve büyük oranda bugünkü Tibet halkının 

ataları sayılan kavimler için özel olarak kullanılmaya başlamasıyla ‘yabancı’ anlamını da 

yüklenmiştir. Bu şekilde, diğer anlamları saklı kalmakla birlikte Klasik metinler içinde 

Çin’in Batısında yaşayan halklar için çokça kullanıldığı anlaşılmaktadır. Sözcüğün anlam 

genişlemesi ve kullanımının ‘yabancı’ anlamıyla yaygınlaşması bir tür anlam kaymasına 

neden olmuş, böylece Rong adı hem Batıda yaşayan halkları hem de genel olarak 

‘yabancı’ anlamıyla, iki anlamı zaman zaman içi içe girecek biçimde kullanılmıştır.    

 

“Rong” terimi klasik metinler içinde çoğunlukla ‘Batı’ yönü ile birlikte anılmıştır. 
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Özellikle Konfuçyüs’ün derlediğine inanılan İlkbahar Sonbahar Kayıtları’nda ve 

açıklamalı nüshalar Zuozhuan, Gong Yang Zhuan ve Gu Liang Zhuan’da sık sık 

karşımıza çıkmaktadır.
104

 Bu dört metin, Chun Qiu’nun asıl metninin yorumlu nüshaları 

olduğu için ‘Rong’ adı bu metinler içinde karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Böylece 

yalın ve kısa cümlelerden ibaret olan orijinal metnin farklı yorumları görülebilecek ve 

Klasik Metinler içinde sayılan bu yorumlu nüshalardaki kullanımlarıyla diğer yabancı 

adları gibi Rong adı da anlam kazanmış olacaktır.  

 

Bu dört metin içinde yabancılara ilişkin olarak kullanılan adların çok sık geçtiğini 

söylemek mümkündür. Zuozhuan’da Rong adı 111 kez karşımıza çıkar. Yi adı 126, Di adı 

ise 92 kez geçmektedir. Bu metinlerin kısa tarihî kayıtların yine kısa komentarları 

olduklarını aklılda tutacak olursak; metinlerin kapsadığı tarihî dönemde (M.Ö. 772-481) 

yabancıların ve özellikle Çin’in kuzey, kuzeydoğu ve batısında yaşayan göçebe halkların 

siyasetin başlıca aktörleri arasında yer aldıkları söylenebilir. Çünkü güneyli yabancılar 

için kullanılan bir ad olan ‘man’ adı yalnızca 21 yerde geçmektedir. Geçtiği yerlerde ise 

belirgin bir olay ekseninde değil genel olarak ‘yabancılar’ anlamıyla kullanılmıştır ve 

çoğunlukla yabancılar için kullanılan ‘Yi’, ‘Di’ ve ‘Rong’ adlarıyla birlikte bir tamlama 

oluşturacak şekilde yazılmıştır. Bu şekilde söz konusu tarihler arasında Çin’in ilişki içinde 

olduğu başlıca yabancı kavimlerin kuzeyli göçebeler oldukları belirgin olarak ortaya 

çıkmakta, bu kavimlerin Çin’de siyasete yön verdikleri anlaşılmaktadır. 

                                                 
 
104

 Metnin asıl adı Chun Qiu春秋’dur. Sözcük karşılığı Bahar ve Güz’dür. Anlamı ise bir eser adı olarak 

kullanılmasına binaen ‘yıllık’tır. Bu eser bir yıllıklar derlemesi olarak Doğu Zhou Hanedanı’nın (772-481)  

yılları arasında yaşanan tarihî olayları ele almaktadır. 
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Üç komentarlı nüshasıyla birlikte Chun Qiu’nun içindeki kullanımları, yabancı 

adlarının ötekileştiren ve zaman zaman da küçümseyen bir anlam yüklendiklerini 

göstermektedir. Küçümseme ifadeleri, genel olarak adet, gelenek ve göreneklerinin 

farklılığından hareketle ortaya konmakta, yabancıların Çin adap ve törenlerinden 

anlamadıklarını göstermek amacıyla dile getirilmektedir. Aynı kullanımlar, göçebe 

halkların kestirilemez davranış biçimleriyle özdeşleştirilmekte, güvenilmez oldukları 

vurgulanırken Onlara karşı Çin’de –en azından saray ve çevresinde- yaygın bir korkunun 

bulunduğuna işaret etmektedir. 

 

İlk örnek Chun Qiu’nun 20’de karşımıza çıkmaktadır. M.Ö. 721 yılında Lu 

Beyi’nin Ronglar ile yaptığı bir anlaşmaya istinaden Gu Liang Zhuan’da “Ronglar’la 

anlaşma yapılırken daha dikkatli olunmalıdır” ifadesi ile görülmektedir. (Gu Liang; 20) 

Aynı anlaşmanın devamında vuku bulan olaylar bu anlaşmanın ve Ronglar’la yapılan 

ittifakın zarar gördüğünü, Rongların, Zhou Sarayı’na bağlı bir bey olan Fan Beyi’ni 

kaçırarak öldürdüklerini dile getirmektedir. (Chun Qiu; 54-55) Bu olaya istinaden Gong 

Yang Nüshası ile Gu Liang Nüshaları farklı yorumlarla Rong adının kullanımına ilişkin 

fikir vermektedir. Gong Yang’da, kaçırılan Fan Beyi’nin Zhou Hanedanı’na tabi yüksek 

bir memur olduğu ve bu yüzden Ronglar’ın “bandolu ordu ile” ona saldırdıkları 

yazmaktadır. Böylelikle belki de kendi güçlerini göstererek Çin’de iktidara talip oldukları 

yorumu getirilmekte ve “Çin’in yabancıların (yi ve diler) ellerine bırakılmaması gerektiği, 

[ne olursa olsun] onlar tarafından yönetilemeyeceğini” vurgulamaktadır (Gong Yang; 55). 

Gu Liang Nüshası daha ilginç bir yorum yapmaktadır; ona göre burada geçen Ronglar, 

Rong Kavmi değil Wei Beyliği’nden askerlerdir. Gu Liang, bu kısımda Wei Beyliği’ni 
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kasten Rong adının kullanılmasının kasıtlı olduğunu belirtmekte; bunun ise, Saray’ın üst 

düzey bir memur olan Fan Beyi’ne saldırmalarından dolayı onları küçümsemek için 

kullanıldığını dile getirmektedir. (Gu Liang; 55).  

 

Bu olaya ilişkin iki metnin birbirinden farklı yorumları içinde Rong adının kimler 

için kullanıldığı Gu Liang’ın yorumunda daha belirginken Gong Yang yorumu o kadar 

açık değildir. Öyle ki Gong Yang’da ‘yabancı karşıtı’ yaklaşım yalnızca Ronglar söz 

konusuyken bile; “Çin’in Yi ve Diler’in yönetimine bırakılamayacağı’ ifadesiyle 

Ronglar’ın, Yiler ve Diler’le özdeşliğini ortaya koymaktadır. Gong Yang’ın, Rong adını 

–Gu Liang’ın söylediği gibi Ronglar aslında Wei Beyliği olsun ya da olmasın- genelleyici 

bir bakış ile totolojiye yöneldiğini göstermektedir. Gong Yang’da bu tür ifadelere sık sık 

rastlanmaktadır.  

 

Çoğunlukla Batı yönü ile birlikte anılan Ronglar, Zuozhuan’da, Yin Gong 

Dokuzuncu Yıla ait kayıtlarda ‘Kuzeyli’ olarak gösterilmektedirler. (Zuozhuan; 7)  Aynı 

yerde Ronglar’a karşı savaş kaybettikten sonra kaçan Zheng Beyi’nin söylediği cümleler 

Ronglar’ın savaşçılıktaki maharetleri ve hızlarına bir övgü niteliğindedir: “Ronglar’ın 

piyadeleri [bile] benim [savaş] arabama yetişebilir [ve hatta onu] geçebilirler” (Zuozhuan; 

7). Bey’in oğlu ve aynı zamanda Zheng Beyiliği’nin şehzadesi olan Tu ise, onların 

mizaçlarından dem vurmakta ve şöyle demektedir: 
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“[Ronglar] cesur olsalar da dayanıklı değildirler, yağmaya gelir ve hemen 

giderler. [onları alt etmek için] Beyimin üç pusu kurdurarak beklemesi 

yeterli olacaktır. Ronglar hafif ama disiplinsizdirler, açgözlü ve 

birbirlerine [karşı] sadakatsizdirler. Galip geldiklerinde diğerlerine izin 

vermez ve kaybettiklerinde birbirlerini kurtarmazlar. [Pusuya düştükleri 

zaman] Öndekiler ganimet elde etmek amacıyla saldıracaklar ve pusuyu 

fark ettiklerinde kaçmaya çalışacaklar; arkadakilerse onları kurtarmayacak 

ve [savaşmaya] devam etmeyecekler. Böylece [onlara günlerini?] 

göstermiş olacağız” (Zuozhuan; 7) 
105

 

 

Aynı yerde Zheng Beyi’nin öneriyi kabul ettiği ve pusunun başarılı olduğu 

kaydedilmiştir. Bu olay M.Ö. 714’te gerçekleşmiştir ve fakat Gong Yang ve Gu Liang 

metinlerinde bu olaydan söz edilmemektedir. 

 

M.Ö. 710 yılına ait kayıtlarda Ronglar’la M.Ö. 721 yılında yapılan anlaşmanın 

tekrarlandığı ve yeni anlaşmanın da daha önceki anlaşmada olduğu gibi Tang adlı yerde 

(bugün bu yer Shan Dong Eyaleti’nin Jin Xiang İlçesi’nin doğusunda yer almaktadır) 

yapıldığı kaydedilmiştir. (Zuozhuan; 84) Aynı metnin 91. bölümünde ise bu anlaşmayla 

“eski dostluğun canlandırıldığı” yazmaktadır. Diğer metinler bu olaya yer vermişler fakat 

yorum yapmamışlardır. Dört yıl sonra ise Zheng ve Qi Beylikleri Ronglar’a karşı bir ordu 

                                                 
105

公子突曰，使勇而無剛者，嘗寇，而速去之，君為三覆以待之，戎輕而不整，貪而無親，勝不相

讓，敗不相救，先者見獲，必務進，進而遇覆，必速奔，後者不救，則無繼矣，乃可以逞。(Zuozhuan; 

7) 
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oluşturarak birlikte hareket etmiş ve onları mağlup etmişlerdir.
106

 Ronglar’ın müttefiki
107

 

olan Lu Beyliği’nin bu olaya karışıp karışmadığı bilinmemekle birlikte. Dönemin 

diplomatik ilişkileri içinde çeşitli türden anlaşma ve ittifakın yer aldığı bunun kayıtlarda 

açıkça görüldüğü ve Ronglar’ın bu sistem içinde aktif biçimde rol oynadıkları, ittifaklar 

kurdukları görülebilmektedir.   

 

Zhuan Gong’un 18. yılına (M.Ö.677) gelindiğinde Lu Beyliği ile Ronglar’ın 

ilişkileri bozulmuş görünmektedir. Chun Qiu’daki ifade küçümseyici niteliktedir; “Yazın 

[Lu] Beyi Rongları Ji Nehri’nin batısına kovmuştur” (Chun Qiu; 206). Olayla ilgili 

Zuozhuan’da; “Rongların geldikleri yazılmamıştır [olaylar hakkında bazı gerçekler] 

saklanmıştır” (Zuozhuan; 208) ifadesi yer alırken, Gong Yang’ın yorumları ilginçtir: 

“[Chun Qiu’da] Çinliler’in Rongları kovaladığı yazmaktadır, bunun sebebi nedir?” 

“Bunun sebebi, Ronglar büyük olduğu için öncelikle onlara karşı durmak gerekmektedir” 

denmektedir. (Gong Yang; 208) Bu ifade “kovalama” eylemine ilişkin bir açıklama 

olmakla birlikte konuya ilişkin kafa karışıklığını gidermekten uzaktır. Yine de 

Zuozhuan’ın açıklamasıyla birlikte düşündüğümüzde Gong Yang yorumu, olayın 

öncesine ilişkin bazı olayların gizlendiğini kabul etmeyi ve belki de “Rongların 

‘büyüklüğünün’, ‘kovalama’ ile örtülmüş olabileceğini akla getirmektedir. Gu Liang’da 

ise “Rongların, Lu Beyliği’nden uzak durmalarını istediğini” yazmaktadır. (Gu Liang; 

208) 

 

                                                 
106

 Bu olayda Ronglar’ın Da Liang ve Shao Liang adında iki komutanının esir edildiği yazmaktadır. (Zuo 

Zhuan; 113) 
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M.Ö. 674 yılında Qilerin Ronglar’a saldırdığı yorumsuz olarak geçmektedir. 

(Chun Qiu; 214).  670 yılında ise Rongların, Caolar’a saldırdığı Beyin kaçtığı ve bir 

başkasının Cao Beyliği’nin başına geçtiği yazılmıştır. (Chun Qiu; 228). Gong Yang 

Nüshası’nda bu olayın öncesinde bir vezirin Cao Beyi’ni uyardığı ve şöyle dediği 

kaydedilmiştir; “Ronglar kalabalık ve acımasızdırlar, savaşa çıkmayın [onun yerine] bir 

savunma hazırlayın.” Gong Yang bu uyarıyı yapan vezirin erdemli olduğunu da dile 

getirmektedir (Gong Yang; 228). İki yıl sonra ise Lu Beyi’nin Ronglar’a saldırdığı ve yaz 

ayında seferden ülkesine döndüğü kaydedilmiştir. Bu olay dört metinde de yorumsuz 

olarak yer almaktadır.  

 

Ronglar, Chun Qiu’da ve metnin yorumlu nüshalarında çoğunlukla belirli bir 

bölgede yaşayan, göçebe bir yaşam biçimine sahip belirli halklar olarak gösterilmektedir. 

Bu kısma kadar Rong adının genel ve yalnızca isnat edilen bir ifade olarak ‘yabancı’ 

anlamında kullanımının sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki metnin içinde genel 

anlamda yabancılardan bahisle, Ronglar söz konusuyken dahi Yi ve Di adlarının 

kullanıldığı görülmektedir. (Gong Yang; 55)  

 

M.Ö. 665’te meydana gelen bir olay diplomatik açıdan Çin ile Ronglar’ın 

ilişkilerinin yalnızca savaş ve anlaşmadan ibaret olmadığını göstermesi açısından 

önemlidir. Zuozhuan’da yer verilen bu olay Jin Beyliği ile Ronglar arasındaki 

                                                                                                                                                
107

 Anlaşma imzalanmasından kasıt ittifaktır: 盟 
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anlaşmazlığın evlilik yoluyla çözüme kavuştuğuna işaret etmektedir
108

. (Zuozhuan; 239) 

Bu olayla birlikte Ronglar’ın Çinliler tarafından daha iyi tanındığına dair kanıtlar 

getirmek mümkün olmaktadır. Artık Rong adının kullanımı genele ve özele doğru 

evirilmekte; Rong adı bir yandan kavmin çeşitli boylardan oluştuğu ve bu boyların 

adlarının daha açık görüldüğü kullanımından; diğer yanda Di Rong ve Rong Man gibi 

tanım ve tamlamalar içinde genel olarak yabancıları imlediği bağlamlardaki kullanımıyla 

çeşitlenmektedir.  

 

Ertesi yıla ilişkin kayıtlarda Qi Beyliği’nin Dağ Rongları’na saldırdığı 

yazılmaktadır. Olayın sebebi olarak ise Dağ Rongları’nın daha önce Yan Beyliği’ne 

saldırmış olması gösterilmektedir. (Zuozhuan; 246) Bu anlamda Çin’de Zhou 

Hanedanı’na bağlı beylikler arasında bir birlik olduğu vurgulanmak istenmektedir. (Gu 

Liang; 246) Benzer biçimde, Yağız Atlı Ronglar, Köpekli Ronglar ve Dağlı Rongları, 

Mao Rongları ve Jiang Rongları adlarıyla anılan halklar arasında da benzer ittifakların 

kurulduğu anlaşılmaktadır. Nitekim metinler içinde ‘Rongların hepsi’, “bütün Ronglar’ 

gibi ifadeler bu anlamda anlaşılabilmektedir. (Zuozhuan; 935, 939, 993, 1006 vb.)  

 

M.Ö. 663 yılında Qi Beyi’nin Ronglar üzerine yaptığı seferden galibiyetle 

döndüğü kaydedilmiştir. Bu galibiyet sonucu elde edilen esirlerin Lu Beyliği’ne armağan 

edilmesi, Gong Yang ve Gu Liang metinlerinde eleştirilmiştir. Gong Yang’da bu davranış 

Qi Beyi’nin Lu Beyliği’ne karşı bir güç gösterisi olarak değerlendirilirken (Gong Yang; 

                                                 
108

 Aynı yerde Ronglarla yapılan evlilikten doğan çocuklara toprak ıkta edildiği ve böylece Diler’e karşı 

güçlü bir duruş sergilendiği de yer almaktadır. Bu, siyaseten yararlı olacak bir stratejik hareket olmakla 
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249) Gu Liang’da Qi Beyi’nin bu davranışının ‘geleneğe uygun olmadığı’ kaydedilmiş; 

Zuozhuan’da ise ‘Dört Yilere karşı başarı kazandığında bütün beyler, ganimetleri sadece 

Zhou Hükümdarı’na hediye edebilirler’ denmektedir (Zuozhuan; 249). Burada Ronglar 

‘Dört Yiler’ arasında sayılmışlar ve Çin – yabancı ayrımı açıkça ifade edilmiştir.  

 

Min Gong’un Birinci Yılı’nın başlarında (M.Ö. 661), Diler’in Xin Beyliği’ne 

saldırmaları üzerine yapılan toplantıda, Guan Zhong adında bir danışmanın Qi Beyi’ne 

söylediği sözler genel olarak yabancılar ve özelde Ronglar hakkındaki genel kanıyı tekrar 

ortaya koymaktadır: “Ronglar ve Diler çakallar ve kurtlar gibidirler, doymak nedir 

bilmezler; Xialılar [i.e. Çinliler, ise birbirleriyle] yakın akrabadırlar. [Xin Beyliği’ni 

yalnız] bırakmamız uygun değildir.” (Zuozhuan; 256). Başka metinlerde de Rongların ve 

Diler’in vahşi hayvanlarla özdeş tutulmasının örnekleri bulunmaktadır.
109

  

 

Ronglar’ın ve diğer yabancı halkların hor görüldüğü ifadeler özellikle Gong Yang 

metninde göze çarpmaktadır. Diğer metinlerde geçen ifadeler çoğunlukla ya bir 

danışmanın ya da bir beyin konuşmalarında yer almaktadır. Öte yandan yabancıların 

davranış ve tutumlarıyla ilgili genel kanı onların güvenilmez olduğu yönündedir. Fakat 

metinlere dikkatlice göz gezdirdiğimizde benzer tutarsız ve ahlaken yetersiz davranışların 

Zhou yönetimine bağlı beyliklerin yöneticilerinde de ortaya çıktığı görülmektedir. Bunun 

yanında yaşam biçimleri temelde farklı olmakla birlikte yaşam alanları örtüşen 

                                                                                                                                                
birlikte bizim açımızdan Diler ile Ronglar’ın ortaklığına vurgu yapmaktadır. 
109

 Bu konu üzerine oldukça keskin ve yanlı bir çalışma; “Beasts or Humans: Pre-Imperial Origins of the 

Sino-Barbarian Dichotomy”, Mongols Turks And Others: Eurasian Nomads and the Sedentary World 

içinde, Leiden, 2004; p.59-67 
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‘yabancılar’ ile ‘Çinlilerin’
110

 arasındaki akrabalık ilişkilerinin de evlilikler yoluyla 

kurulduğu görülmektedir. Bir örnek bu tür evliliklerin, Çinli – yabancı ayrımı ekseninde 

karmaşık sonuçlar doğurabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Halk tabakasında 

karşılıklı evliliklere ilişkin elimizde bilgi olmamakla birlikte Çinli soylular ile Ronglar 

arasında evliliklerin akdedildiği bilinmektedir.
111

  

 

Jin Beyi M.Ö. 654 yılında Qu yöresine kaçan oğullarından Yi Wu üzerine bir 

sefere çıkmış, Yi Wu karşı koyamayacağını görünce Diler’e sığınmak istemiş, danışmanı 

Xi Rui Liang memleketine sığınmasının daha iyi olacağını söylemiştir. Bu dönemde Diler 

ve Ronglar Çin siyasetinde gittikçe daha belirgin rol oynamaya başlamışlardır.
112

  

 

M.Ö. 649 yılının, “yaz ayında Yang, Ju, Quan, Gu, Jia, Yi ve Luo bölgelerinden 

Ronglar bir araya gelerek Başkent’e saldırıp doğu kapısını ateşe verdiler. Hükümdar bir 

emirname çıkartarak Qin ile Jin Beyliklerini Zhou Hanedanı’nı kurtarmaları için yardıma 

çağırdı. Sonbaharda Jin Beyi Rongları bastırarak, Hükümdarı Ronglar’dan kurtardı.” 

ifadesi Zuozhuan’da yer almaktadır. Olayın detayları verilmemiştir ve diğer metinler de  

bu konuda sessiz kalmışlardır. 

  

                                                 
110

 Çinli adının bu döneme ait kullanımları bir ön kabul üzerinden anakronik olarak anlaşılmalıdır. Çünkü 

Çinli adı Qin Beyliği (M.Ö. 221-206) ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu metinde geçen ‘Çin’ adı retrospektif 

bir anlamda Çin düzlüklerinde kurulmuş olan Zhou Hanedanı’na bağlı beylikleri işaret etmektedir.   
111
Zuo Zhuan, M.Ö. 656 yılına ait kayıtlarda Jin Beyi’nin, Yağız Atlı Ronglar’dan bir kızı kendisine birinci 

eş olarak aldığı, bu kızın Jin Beyi’ni zehirlemek istediği, daha sonra suçu eski eşinden olan oğluna atıp 

kendi oğullarını uyararak kaçmalarını sağladığı kaydedilmektedir. 

http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihpc/hanjiquery?@49^632041196^802^^^701010010007000800010005@

@1365979696  02.10.2010 
112

 Bknz. Diler Bölümü. 
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Bundan sonra Rongların siyasi hareketleri konusunda metinlerde oldukça az bilgi 

bulunmaktadır. Bunun sebebi kuzeyde yer alan Dilerin güçlü bir birlik ortaya çıkarmaları 

ve güneye doğru hareket ederek diğer göçebe halkları kendi yönetimleri altında 

toplamaları olabilir. Nitekim ele aldığımız dört metne göre, birkaç yerel olay dışında 

yaklaşık 80 yıl boyunca Ronglar adeta tarih sahnesinden çekilmişlerdir. M.Ö. 5. yüzyılın 

ortalarında tekrar gündeme gelirler. 

 

M.Ö. 569 yılına tarihlenen bir kayıtta Jin Sarayı’nda Ronglarla yürütülen ticari 

ilişkilere ilişkin bir fikir ayrılığına yer verilmiştir. Jin Beyi, Ronglardan gelen Men Le adlı 

elçiyi huzuruna kabul etmek istemez. Wei Zhuang Beyi ise Rongların getirdiği deri 

eşyaları ticari amaçla almak istemekte bu vesileyle bir dostluk anlaşması imzalamak 

istemektedir. Jin Beyi; “Ronglar sevgi nedir bilmezler ve asla tatmin olmazlar, onlara 

saldırmak daha akıllıca olacaktır” dediğinde Wei Zhuang Beyi;  

 

‘Diğer beyler size yeni boyun eğdiler, Chen Beyi ile yeni barış yaptınız. 

Herkesin gözü üzerinizde, erdemli davranış barışçı tavrı gerektirir. 

Ronglara saldırırsak, Chu Beyliği de Chen’a saldırmak için bahane 

bulacak, onları kurtarmak için, [bu defa] bizim gerekçemiz olmayacaktır 

ve [bu yüzden Chen] bize sırt çevirecektir. [Haklısınız] Ronglar vahşi 

hayvanlardır [ancak] Ronglar’ı [işgal ederek] kazanıp, Çin’i kaybetmek 

[doğru mudur?]” diyerek yanıt verir. (Zuozhuan; 116)
113

 

                                                 
113

 …因魏莊子納虎豹之皮，以請和諸戎，晉侯曰，戎狄無親而貪，不如伐之，魏絳曰，諸侯新服，

陳新來和，將觀於我，我德則睦，否則攜貳，勞師於戎，而楚伐陳，必弗能救，是棄陳也，諸華必
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Diğer metinlerde yer almayan ve sadece Zuozhuan’da kaydedilmiş olan bu olayda, 

Rongların Wu Zhong Beyinin unvanı ile kendisiyle ticari ilişkiler kuran Wei Jiang 

Beyi’nin ‘zi’ unvanına sahip olmaları ilginçtir. Aynı unvan ve makamdaki kişilerin eşit 

muameleye tabi tutulmadıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanında Rongların, “sevgisiz”, “aç 

gözlü” ve “hayvan 野兽” gibi aşağılayıcı ifadeler ile atanımlanmaları feodal devlet 

örgütlenmesi içinde dağıtılan unvanların geçerliliği konusunda şüpheler uyandırmaktadır.  

 

Bu açıdan baktığımızda reel politika, “erdemli ve ilkeli” yönetimin arka plana 

itilmesine; Rong ve Di gibi adların birer yafta ve sıfat olarak politik çıkarlara göre farklı 

yerlerde keyfi bir biçimde kullanılmasına vesile olmaktadır. Söz konusu dönem içinde 

Çin’deki siyasi retoriğin belirli bir anda, siyasi gücün çıkarları doğrultusunda şu ya da bu 

boyu Rong ve Di gibi adlarla tanımladığı görülmektedir. Öyleyse metinler içerisinde kısa 

cümlelerle kaydedilen “Ronglar [ya da Diler], Jin’e saldırdı” gibi ifadelerin de gerçekliği 

şüpheye mazhar olmaktadır. Nitekim Di ve Rongların Çin beyliklerinin bazılarıyla 

ittifaklar kurdukları, akrabalık ilişkisi içine girdikleri, bizzat yönetiminde yer aldıkları 

bilinmektedir.
114

 Bu çerçevede, somut ve çok açık bağlamlardaki anlatılar dışında, kısa 

cümlelerle kaydedilen tarihî olaylardaki Di ve Rong adlarının belki de bu halklara mensup 

olmayan ve belki de o anda saldırgan bir tutum sergileyen Çin beyliklerinden biri için, bir 

                                                                                                                                                
叛，戎禽獸也，獲戎失華，無乃不可乎... . (Zuozhuan; 116) 
114

 Bu konuda Di Cosmo’da benzer bir şüpheye düşüyor ve şöyle diyor: “gerçekte Yi ve Diler kimdi? Bu 

adlar besbelli yabancılara işaret ediyor ama aynı kategori Zhou kültürel ve siyasi sisteminin parçası olan 

beylikler için de geçerli olmuştu. Örneğin Jin, Qin ve Wu beylikleri en az bir kez bu [Yi ve Di] adıyla 

anılmışlardı ve bunun sebebi kuralları çiğnemeleriydi.” (Di Cosmo, 2002:100)  Chambridge History of 

China içinde Derk Bodde’da aynı şekilde “barbar komşularından etkilendiği için Qin Devleti barbar bir 

devlet olarak yaftalanmıştı” diye yazıyor.  (Bodde, 2008: 31) 
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sıfat olarak kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir.  

 

Aynı yerde Rongların, saf oldukları, uygar olmadıkları, mala mülke düşkün 

oldukları, yerleşik yaşam mevhumuna sahip olmadıkları ve bu yüzden topraklarını 

sattıkları, yazmaktadır. (Zuozhuan; 116) Ticari çıkarları doğrultusunda Jin Beyi’ni ikna 

etmeye çalışan Wi Jiang, Ronglara iyi davranmakla sağlanabilecek faydaları 

sıralamaktadır. Bunların arasında belki de en önemlisi, Rongların ticaret yoluyla kontrol 

altında tutulmasının sınırlara sükûnet getirecek olmasının yanında, diğer beyliklerin, Di 

ve Ronglarla mücadele konusunda Jin Beyliği’ne bağlı kalarak ondan ‘korkması’ ve savaş 

durumunda asker sevkiyatında Ronglardan yararlanılabilecek olmasıdır. (Zuozhuan; 

117)
115

 

 

Üç yıl sonrasına tarihlenen bir başka olay, Çin ile göçebe halkların ortaklaşa 

yaşamları konusunda örnek teşkil edecek nitelikte bilgiler vermektedir.  

 

On dördüncü yılda (M.Ö. 559), Jin Beyliği’nin komutanlarından Fan Xüan 

Zi, Rongların Beyi Ju Zhi’yı yakaladı. Bir mahkeme kurarak Ju Zhi’yı 

yargılamaya başladı: ‘Qiang Ronglar, eskiden Qin Beyliği’nin baskısından 

kaçıp bize sığınmışlardı…’ ‘…Eski beyimiz Hui Gong bereketli tarlalarını 

senin atalarınla paylaşmıştı. Şimdilerde diğer beyler eskisi gibi bize bağlı 

                                                 
115

 Daha sonra M.Ö. 562 yılında, Jin Beyi, Wei Jiang’a hediyeler gönderir, gerekçe olarak, Wei Jiang’ın, 

Rong ve Diler ile dostluk anlaşması yapması yönündeki eski telkini sayesinde, kendisinin sahip olduğu gücü 

ve kazandıklarını sıralar: “Di ve Ronglarla barış içinde yaşamak ülkenin mutluluğudur demektedir (Zuo 

Zhuan; 126) 
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değiller. Bunun sebebi dilimizin bozulmuş olması ve siz Rongları 

[içimizde] barındırmamızdır. Saray toplantılarına katılmıyorsunuz, iş 

birliği yapmıyorsunuz. [Bana düşense] sizi yakalayıp [cezalandırmaktır]. 

Ju Zhi buna karşılık; ‘Qin beyi topraklarımıza göz dikip bizi sürmüştü, biz 

de buraya geldik. Hui Gong bize güneydeki yaban araziyi verdi. Böylece 

çakalların yaşadığı, kurtların dolaştığı araziyi dikenlerden ve otlardan 

temizleyerek orada yerleştik. Biz asla başkaldıran olmadık. Bugüne kadar 

[Jin Beyliğine karşı] görevimizi sürdürdük…’ ‘...Xiao savaşında Jin 

kuzeyden biz güneyden Qin’e karşı mücadele ve tüm gücümüzü seferber 

ettik. Daha sonra Jin ordusunun yüzlerce savaşına katıldık ve yönetime hep 

saygı gösterdik. Şu anda Jin [yönetimi] kendi eksikleri yüzünden diğer 

beyliklerin bağlılığını kaybetti. Bunun suçunu bize atıyorsunuz. Biz 

Rongların giyim kuşamları ve yiyecekleri Çin’e benzemez, paramız da, 

dilimiz de farklıdır. Size ne kötülük yaptık? Toplantılara katılmıyoruz ama 

yine de yolumuzdan şaşmadık’ demişti. Bunun üzerine Fan Xüan Zi 

kendisinden özür dilemişti. (Zuozhuan; 128)
116

 

                                                 
116十四年，春，吳告敗于晉，會于向，為吳謀楚故也，范宣子數吳之不德也，以退

吳人，執莒公子務婁，以其通楚使也，將執戎子駒支，范宣子親數諸朝，曰，來，

姜 戎氏，昔秦人迫逐乃祖吾離于瓜州，乃祖吾離被苫蓋，蒙荊棘，以來歸我先君，

我先君惠公有不腆之田，與女剖分而食之，今諸侯之事我寡君，不如昔者，蓋言語

漏 洩，則職女之由，詰朝之事，爾無與焉，與將執女，對曰，昔秦人負恃其眾，

貪于土地，逐我諸戎，惠公蠲其大德，謂我諸戎，是四獄之裔冑也，毋是翦棄，賜

我南 鄙之田，狐狸所居，豺狼所嗥，我諸戎除翦其荊棘，驅其狐狸豺狼，以為先

君不侵不叛之臣，至于今不貳，昔文公與秦伐鄭，秦人竊與鄭盟，而舍戍焉，於是

乎有殽 之師，晉禦其上，戎亢其下，秦師不復，我諸戎實然，譬如捕鹿，晉人角

之，諸戎掎之，與晉踣之，戎何以不免，自是以來，晉之百役，與我諸戎，相繼于
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Diler, Kuzey yönü ile özdeşleştirilirken Ronglar’ın Çin’in Batısında yaşadıkları 

kabul edilmektedir. Sözlükler bu halklara istinaden bilgilerini bu şekilde vermektedirler. 

Öte yandan bu halkların büyük oranda göçebe oldukları ve “su ve otlak peşinde” yer 

değiştirdikleri düşünülürse coğrafi yönlere bağlı bu tanımlamanın tam doğru olmadığı 

anlaşılmaktadır. Rongların Kuzeyde boy gösterdiği, Dilerin Batıya geldikleri, hatta bu 

halkların kimi boylarının Güneye yerleştiği görülmektedir. Göçebe hareketliliğinin yanı 

sıra, terimlerin sık sık birbirlerinin yerine kullanıldıklarını akılda tuttuğumuzda, Çinli 

yazarların “Yi”, “Di” ve “Rong” göçebe kültürlerinin ortaklığına özellikle vurgu 

yaptıkları sonucu çıkarılabilmektedir.  

 

Metinler içinde göçebeler, düzensizlikleri ve başına buyruk halleriyle bazı 

metinlerde aşağılanmış ve hatta hayvanlar ile bir tutulmuşlardır. Ancak kayıtların 

yakından incelenmesi sayesinde onlara atfedilen “açgözlü”, “güvenilmez” ve “sözünde 

durmaz” gibi sıfatların, belirli fiili durumlarda dile getirilmiş öznel yorumlardan 

kaynaklandığı, yalnızca bu halklara özgü özellikler olmadığı ve çoğu zaman Zhou 

Hanedanına bağlı beyliklerin de benzer davranışlar sergiledikleri görülebilmektedir. Bu 

tür davranışlar sergileyen beyliker zaman zaman Yidi gibi adlarla anılmışlardır. Bu 

şekilde sözcüklerin kötücül çağrışımları tespit edilmiş olmaktadır. Bu anlamda “Yi”, “Di” 

“Rong” terimlerinin kötücül çağrışımları, Zhou beylikleri ile aralarındaki farklar kadar 

dönemin siyasi ilişkileriyle de yakından bağlantılıdır.  

                                                                                                                                                

時，以從 執政，猶殽志也，豈敢離逷，今官之師旅，無乃實有所闕，以攜諸侯，

而罪我諸戎，我諸戎飲食衣服，不與華同，贄幣不通，言語不達，何惡之能為，不

與於會，亦 無瞢焉，賦青蠅而退，宣子辭焉。(Zuozhuan; 128) 
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2.5. HULAR 

Diğer terimlerden farklı olan Hu, Klasik Metinler içinde ‘yabancı’ anlamıyla 

bulunmamaktadır. Sözcüğün zamanla yüklendiği farklı anlamlar bir yana, Hu imi geneli 

itibariyle yansız, özel durumlarda olumsuz ve bazen de olumlu çağrışımlara sahiptir. 

Günümüzde “hushuo” (saçmalık) gibi deyimlerde görülen kötücül anlamı da Klasik 

Metinler içinde yer almaz. Hu adının kötücül çağrışımları çok daha sonraki dönemlerde 

ortaya çıkmıştır.  

 

Hu’nun ilk anlamı “gıdık veya kursak”tır; bu, hayvanların çenelerinin altından 

sarkan deri parçasına verilen addır.
117

 Aynı zamanda kuşların gagalarının altında, derinin 

sarkık kısmına da aynı ad verilir. Bugünkü Çincedeki sakal anlamının “gıdık” ile olan 

yakınlığına rağmen çok sonraları ortaya çıkmış olması ilginçtir. Aynı zamanda bir soyadı 

olan Hu: “Soylu Adları” adlı eserde 158. sırada yer almaktadır.
118

 Zhou Hanedanı 

zamanında, Çin topraklarında Hu adıyla kurulmuş iki devlet göze çarpmaktadır. Birincisi 

bugünkü Henan Eyaleti’nde yer alır. Batı Zhou zamanında, hükümdar ile aynı soyadını 

taşıyan bir aileye verilmiş ve daha sonra bağımsız olan bir derebeyliktir. Huzi Guo 胡子

国 (Hu Oğulları Beyliği ?) önce Wu Beyliğine karşı Chu Beyliği ile iş birliği yapmış, daha 

sonra her iki beylikle de savaşa girmiştir. Bu beylik en sonunda Chu Beyliği tarafından 

ortadan kaldırılmıştır. Diğer Hu Beyliği ise daha geç bir dönemde ortaya çıkmıştır. Gui 

                                                 
117

 Fal Yazıtlarında ve Bronz Yazıtlarda kaydı bulunmayan bu im Shuowen Sözlüğünde “hayvanların 

çenesinin altından sarkan et parçası” açıklamasıyla veriliyor. İmi oluşturan parçalar sol tarafta 古“eski” , sağ 

tarafı ise “et”ten 肉 oluşuyor. Eski (sarkmış?) et anlamına geliyor. Et ile ilişkisi göçebe hayvancılık ile 

bağlantılı görünmektedir. 
118

 Zhou Hanedanı’nın Wu Hükümdarı, Hu Gongman adlı bir soyluya Chen yöresini ıkta eder. Bu kimse, 

Çin’in efsanevi hükümdarlarından Yü Shun’un 30. kuşaktan torunudur. 
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ailesi tarafından yönetilen bu beylik de Güney Çin’in güçlü beyliği Chu tarafından 

ortadan kaldırılmıştır. (Zuozhuan: 217, 248)  

 

Bu iki Hu Beyliği de ortadan kaldırıldıktan sonra beyliğin soyundan gelenler Hu 

adını soyadı olarak benimsemişlerdir. Böylece, Hu soyu iki faklı koldan devam ederek 

varlığını sürdürmüştür. Bugünkü Çincedeki Hu soyadlarının bir kısmı olasılıkla bu iki 

kolun devamıdır. Ancak bu kullanımın Kuzeyli göçebe halklara verilen “Hu” adının genel 

kullanımıyla ilişkisi tespit edilememiştir.  

 

Hu iminin Klasik Metinler içindeki başlıca kullanımları örneklerle bu şekilde 

toparlanabilir: 

 

1. Soru zamiri olarak “ne” ve “nasıl” anlamıyla: (Maoshi: 8,10,23 vd.); 

(Zuozhuan: 244, 266); (Guliang: 31, 36) 

2. Kurdun boğazının alt kısmı “gıdık, kursak ya da sakal(?)” anlamıyla. (Maoshi: 

40) 狼跋其胡。載疐其尾。”[Yaşlı] Kurt sakalına basar, döner kuyruğuna 

takılır” 

3. “Uzun ömür壽” ile birlikte ‘ebedi’ anlamında. (Yili: 3) 

4. “Mutluluk/saatdet福” ile birlikte, ‘ebedi’ ya da ‘uzun ömür’ anlamında. (Yili: 

70)  

5. Huzi Ülkesi anlamıyla: (Gongyang: 64); (Guliang: 49, 56, 59) 
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6. Yer tapınısının ve ibadetin gerçekleştirildiği “tepe” ya da “tümülüs” anlamıyla: 

(Erya: 10) 

7. Bir bitki olan “perilla” anlamıyla: (Erya: 11) görülmektedir. 

 

Bu anlamlarının yanında, Zhouli içerisinde Huzi memleketiyle ilgili bölümde 

dikkat çeken bir ifade kayda değer görünmektedir. “Qinlerin秦 [Beyliğinin], çatılı evleri 

yoktur, Yanlerin 燕 [Beyliğinin] yazıları yoktur, Huların ise okçu arabaları yoktur” 

denmektedir. (Zhouli: 65) Bu üç beylik Zhou Hanedanı’nın doğrudan denetiminin dışında 

yer almaktadır. Bunun yanında, Kao Gongji Bölümünün 66. Sayfasında bu kez “en iyi ok 

ve yayı Huların yaptığı” kaydedilmiştir. (Zhouli: 66) Anlaşılan “Huzi Guo” Hularının, 

okçuları için hususi atarabaları yoktur ve fakat yine de “en iyi yay ve okları” onlar 

yapmaktadır. “Huzi Guo” Huları, Zhoular ile akraba olmalarının yanında “düzene 

uydukları için 不淫” Gong 公 unvanını almışlardır. (Zuozhuan: 189) Daha sonra Chu 

Beyliğine biat etmedikleri için onlar tarafından ortadan kaldırılmışlardır. Fakat Huların, 

Chulara boyun eğmeyi reddetikleri olaylar, Zuozhuan’da bir cesaret gösterisi şeklinde 

kaydedilmiştir. (Zuozhuan: 248) Burada Chu Beyliği’ne boyun eğmeyi reddeden Hu Beyi 

Bao’nun (Panter) “varolmak da yokolmak da kadere bağlıdır” sözlerine yer verilmiştir.  

 

İkinci anlamıyla Hu, Çin’in kuzeyinde ve Kuzeybatısında yaşayan göçebe 

halklara verilen genel bir tanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Temelde genel ve 

tanımlayıcı anlamının yaygın olduğu bir terim olan “Hu”, farklı dönemlerde değişik 

göçebe boyları için de özel olarak kullanılmıştır ve böylece çok geniş bir anlamsal 



104 

 

yelpazeye sahip olmuştur. Öyle ki, Han Hanedanı döneminde “Hunlar ve Tibetliler için 

kullanılan Hu adı, daha sonraki dönemlerde, Soğdlular, Türkler, Moğollar, Mançular ve 

Çin’in doğusunda, kuzeyinde ve kuzeybatısında bulunan neredeyse bütün halkları 

karşılamıştır. Yukarıda incelenen eski anlamından bağımsız olan bu anlamı belki de 

soğuk iklim şartlarında yaşayan ve sakal bırakan insanları imlemek için özellikle 

seçilmiştir. Bu durum, sözcüğün ilk anlamlarından olan gıdık, kursak ya da sakal 

anlamıyla ilişkisini sezdirişli olarak vermektedir.
119

 Aynı şekilde bugün Çincede 

kullanılan “hushuo 胡说”, saçmalık “hu” sözcüğünün “kaba” anlamının dildeki bir 

kalıntısı olduğunu düşündürmektedir.
120

 Bunun yanında Resmî Tarihler içinde görülen 

“Hu yağmacıları” “Hu eşkıyaları” gibi kötücül çağrışımlı tamlamalar bu saptamayı 

doğrular niteliktedir.  

  

 

 

 

 

                                                 
119

 “Hu” ile “Barbar” özdeşliğinin yanlış bir tanımlama olduğu savında olan bu çalışmanın belki de en 

büyük şansızlığı, “barbar”ın “barba” ile günümüz İtalyancasına da Çincede olduğu gibi bir miras bırakmış 

olmasıdır. Bu bir tesadüf müdür? Öyle ise çok ilginçtir. Eğer değilse ve Avrupa’dan Asya’nın diğer ucuna 

dek uzanan bir ortak praksisten söz etmek mümkün olacaksa bu daha da ilginç olacaktır. Ancak bu, büyük 

olasılıkla siyasi bir tehdit unsuru olan halkların her iki yerleşik toplumun da kuzeyinde yaşam sürmüş 

olmalarından, Akdeniz’in ve Çin düzlüklerinin ılıman iklimine karşın kuzeyin soğuk iklim şartlarının 

burada yaşayan halklara benzer şekilde sakal bıraktırmasından kaynaklanmaktadır. Her iki dilde de böylesi 

ortak bir bakışın kalıntılarını görmek yine de şaşırtıcıdır. Hatta belki de “göçebe-yerleşik” ve 

“uygar-barbar” gibi dikotomik tanımlamalara “sakallılar - sakalsızlar” ikiliğini de eklemek gerekecektir. 
120

 Sözcüğün kötücül çağrışımları günümüzde varlığını sürdürmektedir. Zarf ve sıfat olarak kullanılan, “胡

画拉”gaf ; “胡柴” saçma; “胡白” anlamsız, 胡拿, 胡闹 dikkatsizce, deli gibi vb. yanında, 胡说八道 saçma 

sapan konuşmak, 胡作非为 saçma sapan iş yapmak ve 胡行乱为 saygısızca ve dikkatsizce davranmak gibi 

yaygın olarak kullanılan deyimlerde de karşımıza çıkmaktadır.  
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3. BÖLÜM 

RESMİ TARİHLER İÇİNDE YABANCILAR VE HU TERİMİ 
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3.1. RESMİ TARİHLER İÇİNDE YABANCILAR 

Resmî Tarihler içinde geçen “Yi”, “Di” ve “Rong” adlarının artık çoğunlukla 

somut halkları işaret etmediği görülmektedir. Buna karşın, bu adlar birer sınıflandırıcı 

yaftaya dönüşmüş, Hunlar, Yuezhilar, Wuhuanlar ve Xianbeiler gibi halklardan söz 

ederken genel bir ifade olarak kullanılmışlardır. Buna ek olarak, yansız bir biçimde 

“yabancı” ve “göçebe”  gibi anlamlar yüklendikleri ve olumsuz kullanımlarında daha 

belirgin bir anlam pekişmesi oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu şekilde sözcüklerin eski somut 

anlamlarını kaybetmeleriyle daha belirsiz anlamlar yüklenerek, daha çok öznel 

yorumlarda kullanılan birer terime dönüştükleri görülmektedir. Bu terimler, Resmî 

Tarihler içindeki, doğrudan kaleme alınan kayıtlarından daha çok danışmanların ve saray 

çevresinden kimselerin dile getirdiği kişisel kanı bildiren öznel ifadeleri içinde daha çok 

görülmektedir. 

 

Bunun sebebi, Hunların tarih sahnesine çıkmalarıyla birlikte “Hu” teriminin, diğer 

terimlerin mirasını yüklenerek kullanımda daha ön plana çıkmasıdır. Nitekim diğer 

terimlerin “Rongdi”, “Yidi”, “Dirong” gibi bileşik kullanımları Resmî Tarihlerde daha 

belirgin olarak görülmekte böylece eskiden coğrafi yönlere bağlı, somut halklara 

istinaden kullanılan tekil imler -çoğu zaman keyfi biçimde olsa da- karıştırılarak 

anlamları soyutlaştırılmaktadır. Böylece daha önceden yaşamış olan belirli halkları 

karşılayan anlamları örtülenmekte, terimlere yeni anlam ve işlevler yüklenerek kullanım 

alanları genişletilmektedir.  
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Bu bölümde “yabancı” kavramı “Hu” terimi merkezinde değerlendirilecektir. 

Bunun başlıca iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi, “Hu” teriminin Klasik Metinler 

içinde “yabancı” anlamıyla bulunmaması ve Resmî Tarihlerle birlikte diğer terimlerin 

mirasını oranda yüklenmiş olmasıdır. İkinci neden ise “Hu” teriminin “yabancı” 

anlamının, Hunlar’ın tarih sahnesine çıkışıya birlikte oluşması ve “Hu” ile Hunların uzun 

süre özdeş tutulmuş olmasıdır.  

 

Bu nedenlerle, Tarih Kayıtları içinde “Hu” teriminin anlamsal yükünün 

incelenmesi, Hunlar ile bağlantılı olarak tarihsel olaylar ekseninde yapılan kültürel 

çözümlemeler ile gerçekleştirilecektir. Böylece daha önce “Yi”, “Di” ve “Rong” 

terimlerinin tarihsel anlatımları ile parallelik kurulabilecek, “Hu” teriminin diğer 

terimlerden yüklendiği anlamsal miras ortaya konabilecektir. Bu sebeple “Hu” teriminin 

metinsel bağlamları içinde ele alınması sırasında birkaç noktaya dikkat edilecektir. Bunlar 

sırasıyla, imlerin çağrışımları, özel ad olarak ya da özel ad içinde her hangi bir çağrışıma 

yer vermeyen kullanımları ve cümle içinde ad sıfat ve zarf halinde tanımlayıcı ve bizim 

için açıklayıcı olan kullanımlarıdır.  

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

3.2. TARİH KAYITLARI’NDA HU TERİMİ VE YABANCILAR 

“24 Tarih” adıyla bilinen külliyat
121
, Çin’de hanedanlık tarihlerini anlatan 24 adet 

tarih eserine verilen addır. Tarih boyunca gördükleri itibar, eserlerin ‘Resmî Tarihler’ 

adıyla anılmalarına ve böylece resmî söylemin tarih külliyatı olma özelliğine sahip 

olmalarına sebep olmuştur.
 122

 “24 Tarih”, toplamda 40 milyon imi aşan zengin içeriğiyle 

tarih araştırmalarının başlıca başvuru kaynaklarıdır. İlk eser olan ‘Tarih Kayıtları’ndan 

başlayarak en sonuncusu olan ‘Ming Tarihi’ adlı esere kadar 1800 yıllık uzun zaman 

diliminde yazılmasıyla dünyanın en kapsamlı yıllıkları olarak da kabul edilmektedirler. 

Çalışmamız, bu eserler içinde Tang Hanedanlığı’na kadar olan eserleri içermektedir. 

Bunlar; Tarih Kayıtları (Shiji史記),  Sonraki Han Tarihi (Hou Hanshu後漢書), Üç Devlet 

Kayıtları (Sanguo Zhi三國志), Wei Tarihi (Wei Shu魏書), Jin Tarihi (Jin Shu晉書) ve 

Yeni Tang Tarihi (Xin Tang Shu新唐書)’dur. 

 

M.Ö 109-91 yılları arasında yazılmış olan ve orijinal adıyla ‘Shiji’(史記) olarak 

da bilinen eser, yazar Sima Qian’in Sarı İmparator döneminden kendi dönemine dek Çin 

tarihini nakleden eseridir. İlk sistematik Çin tarih metni olan Kayıtlar, Çin tarih 

yazarlığını ve düzyazı üslubunu derinden etkilemiştir.
123

 Konfuçyüsçü öğretiyi 

                                                 
121

 1921 yılında, Moğol yönetim dönemini anlatan “Yeni Yuan Tarihi 元史” ve “Manchu yönetim dönemini 

anlatan “Qing Tarih Yazmaları清史稿” adlı eserlerin de ‘Resmî Tarih’ statüsüne alınmasıyla ’24 Tarih’ adı, 

’25 Tarih’ olarak değiştirilmiştir. 
122

 Eserlerin aktardığı olaylar, efsanevi hükümdar Huang Di’den (yaklaşık olarak M. Ö. 2550), Ming 

Hanedanı’nın yıkıldığı tarih olan 1644 yılı arasında geçen 4000 yıllık zamanı kapsamaktadır. Eserler toplam 

3213 rulo ve yaklaşık 40 milyon imden oluşmaktadır. Eserlerin hemen hemen tamamı ‘biyografik 

yöntem’le kaleme alınmış, hepsi ortak bir sistematik yapıda oluşturulmuştur. 
123

 Eserin Yapısı: (1) Metin 130 ciltten oluşmaktadır ve çeşitli bölümler halinde sınıflandırılmıştır. (2) Oniki 

ciltlik Benji 本紀 ya da “Hükümdar Kayıtları”, Sarı İmparator’dan Qin Shihuang’a ve Xia, Shang ile Zhou 
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benimseyerek çoğunlukla olayları saraydan yana yorumlayan diğer metinlerden farklı 

olarak, Sima Qian’in nesnel nesri, daha sonraki yazarlar tarafından benimsenmiştir. 

Biyografiler bölümünün çoğu cildi, olayların ve kişilerin canlı ve gerçekçi tasvirleridir. 

Gerçekçi yaklaşımı antik çağlarda geçen hikâyeleri de eleştirel bir şekilde, kayıtların 

güvenilirliğini ve doğruluğunu tartarak kaleme aldığı inancını pekiştirmiştir. 

 

Tarih Kayıtları, Resmî Tarihlerin ilki olması sebebiyle ve daha sonraki eserler için 

örnek oluşturacak bir yöntem geliştirmesi sebebiyle önemlidir. 130 bölümden oluşan bu 

eserde yabancılar için kullanılan adlar çokça görülmektedir. “Hu” imi 胡 353 kez, “yi” 夷 

imi 435 kez, “di” imi 狄105 kez, “rong” 戎 imi 184 kez ve “man” 蠻 imi 85 kez karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

Hu 胡 imi öncelikle özel adlar içinde karşımıza çıkar. Çoğunlukla soyadı olan 

“hu”nun bir ad içindeki en dikkat çekici örneği ise Qin Hükümdarı Shihuang’ın oğlunun 

adında geçmesidir. Kayıtlarda Hu Hai 胡亥 (M.Ö. 230-207) adıyla geçen Qin’in ikinci 

hükümdarının resmî adı Qin Ershi’dır. Bütün Çin’i tek yönetim altında toplayan Qin 

Hanedanı onun döneminde son bulmuştur. Buna ilişkin olarak Tarih Kayıtları’nın 252. 

                                                                                                                                                
hanedanlıkları hükümdarlarına dek önde gelen bütün hükümdarların biyografilerini içerir. Kendi çağının 

öncesindeki Batı Han Hanedanlığı’nın bir imparatoriçesi ile dört hükümdarının biyografilerine de yer 

verilir. Bunun yanında Xiang Yu ülkenin tamamını hiçbir zaman yönetmemiş olmasına rağmen biyografisi 

bu bölüm içinde yer almaktadır. (3) On ciltlik Biao 表 ya da “Tablolar”, olayların zaman çizelgesi içerir. (4) 

Sekiz ciltlik Shu 書 ya da “Anlaşmalar” kısmı ekonomik anlaşmalarla zamanın diğer konularını kapsar. (5) 

Otuz ciltlik Shijia 世家 ya da ‘’Feodal Hanelerin ve Seçkin Kişilerin Biyografileri’’, çoğunlukla, İlkbahar 

ve Sonbahar dönemi ile Savaşan Beylikler döneminden tanınmış yöneticilerin, soyluların ve bürokratların 

biyografilerini içerir. Yetmiş ciltlik Liezhuan 列傳 ya da ‘’Biyografiler ve Monografiler’’ kısmı ise Laozi, 
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sayfasında yer alan bir kehanette, Kâhin Lu: “Qin’e son verecek olan Hu’dur” dediği 

yazılmaktadır. Buna istinaden Qin Shihuang, komutan Meng Tian’i 300 bin askerle 

birlikte Hunların üzerine sefere göndermiştir. (SJ: 252) Fakat hükümdarlık kısa süre sonra 

yıkılmıştır. Daha sonra kehanette geçen “Hu”nun Hular değil, Hükümdarın kendi oğlu Hu 

Hai olduğu söylenmiştir.
124

 

 

Tarihsel olarak “Hu” teriminin, “Hun/Xiongnular”ın tarih sahnesine çıkmasından 

önce ortaya çıktığı görülmektedir. Hunlar Monografisi içinde yer alan Jin Wen Gong 

(636-628) dönemine ait şu alntıda oldukça eski bir dönemde Hulardan söz edilmektedir:  

 

Jin’in Kuzeyinde Orman Huları (Lin Hu), Lou Fanlar [gibi] Ronglar 

bulunmakta, Yan’in kuzeyinde Doğu Huları (Tung Hu) ve Dağ 

Ronglarının her biri, dağınık biçimde vadilerde oturmaktaydı. Hepsinin 

kendi liderleri vardı. Zaman zaman yüz küsur savaşçı (rongun) bir araya 

geldiği görülmekle birlikte, tam anlamıyla bir birlik oluşturamıyorlardı. 

(SJ: 2885)
125

 

 

 

                                                                                                                                                
Konguçyüs, Mengzi v.d.kapsayan önemli bireylerin uzun biyografilerini içerir. Bunun yanında “Hun 

Monografisi” bölümü de burada yer almaktadır 
124

 Sima Qian, bu yorumu yapmasa da Qin Shihuang’ın çılgın düşüncelerini anlatmaktadır.  因使韓終﹑侯

公﹑石生求仙人不死之藥。始皇巡北邊，從上郡入。燕人盧生使入海還，以鬼神事，因奏錄圖書

，曰「亡秦者胡也」。始皇乃使將軍蒙恬發兵三十萬人北擊胡，略取河南地。(SJ: 252) 
125晉北有林胡、樓煩之戎，燕北有東胡、山戎。各分散居谿谷，自有君長，往往而聚者

百有餘戎，然莫能相一 (SJ: 2885) 
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“Hu” adının sözü edilen döneme ait Zuozhuan gibi kayıtlarda yer almaması, yazar 

Sima Qian’in bu adı geçmişe dönük olarak kullandığını düşündürmektedir. Bu konuda Gu 

Yanwu; “Rongların ve Huların özdeşleştirilmesi ile [iki] bin yıl boyunca kayıtlarda geçen 

Kuzeylilerin Hu adıyla anılması alışkanlığını başlamıştır. Kuzey Dilerin Hu olarak 

anılması da bu dönemden itibaren görülür.” diyerek, geçmişe dönük bu adlandırmanın 

yanıltıcı olduğunu göstermektedir. (akt. Chen. Y: 64) Bu döneme ait bir diğer kayıt ise 

Han Feizi’ya atfedilmektedir. Buna göre; “Zheng Wu Gong’un (?- M.Ö 774) Huların 

üzerine hareket düzenlemek istediği”
 
yazılmıştır. Bu kayıtta bir savaş stratejisi olarak 

beklemediği anda iyi ilişkiler içinde olunan bir ülkeye saldırarak kolayca ele 

geçirilebileceği anlatılmaktadır. Danışmanların dile getirdiği bu görüş için Zheng Wu 

Gong’un “Hu bizim kardeş ülkemizdir!”
 126

 dediğine bakılırsa, sözü geçen Hu Ülkesinin 

göçebe bir devlet olup olmadığı şüphe uyandırmaktadır. Sözü edilen ülke büyük ihtimalle 

yukarıda ele aldığımız Huzi Guo olmalıdır.
127

 

 

Hu adının Kuzeyli göçebeler ile ilgili kesin görülebilecek kaydı yine Tarih 

Kayıtları’nın Hun Monografileri Bölümü içinde, Savaşan Beylikler Döneminin 

sonlarından söz eden bir bölümde görülmektedir: 

 

[Qin] Hui Wang zamanına gelindiğinde (M.Ö.356-311), [Qin] Yiqu 

[Rongların]’nün 25 kalesini ele geçirmiş; Hui Wang, Weiler’e saldırıya 

                                                 
126

 Han Feizi 12 Shuo Nan Böl. http://gx.kdd.cc/I/3X/ 04.08.2011 
127

 Huzi Guo bugünkü Anhui Eyaletindedir. Ordos bölgesinin oldukça güneyinde olsa da diğer göçebe 

çoban kavimlerin büyük mesafedeki göç ve hareketleri akla getirildiğinde Hunlar ile özdeş olan Hular ile 

ilişkisi tespit edilememektedir. 



112 

 

geçmiş, Weiler Xihe ile Shangjun’ü Ch’in Beyliği’ne bırakmak zorunda 

kalmıştı… …Böylece Qin Beyliği, Longxi, Beidi ve Shangjun’ü ele 

geçirmiş, Çin Seddi’ni inşa ederek Hular’a karşı savunmaya geçmişti. (SJ: 

2885)
128

 

 

 Bu dönemde Hu adının kullanımının hem coğrafi açıdan mantıklı hem de tarihsel 

bakımdan Hunların tarih sahnesine çıkmasına yakın bir dönemde kullanıma girdiği 

görülmektedir. Bu dönemden sonra kayıtlarda görülen Hu teriminin başka bir ad içinde 

tamlanan (Lin Hu 林胡 gibi) olmadığı durumda Hunlar’a işaret ettiğini düşünmek yanlış 

olmayacaktır. Bu alıntıda Hulara karşı durmak için (以拒胡 ) Çin Sedinin inşasının 

başlatılmış olması dikkate değerdir.
129

 Bu dönemde, büyük çapta bir kültürel etkileşimin 

ortaya çıktığı ve göçebe yaşamın savaştaki üstünlüğünün Çin beylikleri arasında yeni 

kültürel bir bilincin gelişmesine vesile olduğu görülmektedir. Aynı şekilde duvarların 

inşaasının başlamasıyla, göçebe fütuhatının Kuzeyli halklarda birlik düşüncesini 

pekiştirdiğini, kültürel farkındalıklarını artırdığını varsayabiliriz. Nitekim Qin Beyliği 

gibi, göçebelerin komşusu olan Zhao Beyliği’nde de bu etkinin yansımalarını 

görebilmekteyiz: 

 

…Bu sırada, Zhao Wuling Wang (M.Ö. 325-299) da adetleri değiştirerek 

Hulara benzemişti. Atçılık, okçuluk talimleri yaparak kuzeyde Lin Hu ve 

                                                 
128至於惠王，遂拔義渠  二十五城。惠王擊魏，魏盡入西河及上郡于秦… …於是秦有隴西

、北地、上郡，築長城  以拒胡(SJ: 2885) 
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Lou Fanlar’ı alt etmişti. [O da] Uzun Duvarı (Çin Seddi) inşa etmişti…(SJ: 

2885)
130

 

 

Kültürel ve siyasi etkileşimin paralelinde diplomatik ilişkilerin de geliştiğini Yan 

Beyliği ile ilgili kayıtta görmek mümkündür. Bu dönemde henüz Hu-Hun (Xiongnu) 

özdeşliğini kesin olarak kanıtlayacak veriler tam olarak ortaya çıkmamış olsa da Huların 

Güneyli komşularını kültürel olarak kendilerine öykündürecek ve sedler inşa ettirecek 

denli siyasi bir güç olarak güçlendikleri görülmektedir.
131

 

 

…Yan [Beyliğinin] Qin Kai adında zeki bir komutanı Hular’a rehin 

verilmişti, Hular Ona güven duymuşlardı. Memleketine döndüğünde Dong 

Hular’ı bozguna uğratmış, bin kusür li uzaklara sürmüştü. Yanliler de Çin 

Seddi inşa etmişler, şehirler kurarak Hulara karşı savunmuşlardı… (SJ: 

2886, 87)
132

 

 

Hun adı açıkça kaydedilmiş olmasa da “Hu” ile Hunların kastedildiği 

anlaşılmaktadır. Çünkü aynı yerde, sözü geçen Yan Beyliği’nin Hunlar ile komşu 

oldukları kaydedilmiştir. Tarih Kayıtları içinde Hun adının en erken geçtiği tarih M.Ö. 2. 

                                                                                                                                                
129

 Aynı bölüm içinde Çin Seddiniin inşatına başlayan beyliklerin “Hunların komşusu oldukları” 

kaydedilmektedir. Böylece Hu-Hun özdeşliği şüpheye yer bırakmamaktadır. Chen Yong da, eserin 10, 30, 

93, 110 ve 123. Biyografileri içinde bu özdeşliğin açık olduğuna işaret etmektedir. (Chen. Y: 65-66) 
130而趙武靈王亦變俗胡服，習騎射，北破林胡、樓煩。築長城(SJ: 2885) 
131

 Hu 胡 Hun ses benzerliği ile Hunların kısa bir süre sonra tarih sahnesinde Xiongnu adıyla sahne alacak 

olmalarını akılda tutarsak, tarihsel somut bir eşleştirme olmazsa dahi en azından Hu adı altında büyük bir 

fütuhatın ortaya çıktığını Çinlilerin gözünde belirginleştiğini görebilmekteyiz.  
132

 …燕有賢將秦開，為質於胡，胡甚信之。歸而襲破走東胡，東胡卻千餘里… …燕亦築長

城，自造陽至襄平。置上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東郡以拒胡…(SJ: 2886, 87) 
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yüzyılının ortalarına işaret etmektedir. Bu tarihten sonra Hun (Xiongnu) adı Hu terimiyle 

çok açık bir biçimde eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

    

…Bu sırada, [Çin’de] şapka ve kuşak takanlardan [olan] savaşan yedi 

Beylik’ten (Qi, Yan, Chu, Zhao, Han, Wei, Qin) üç tanesi (Yan, Zhao, Qin) 

Hunlarla sınır komşusuydu. Daha sonra, Zhao generali Li Mu
133

 

zamanında Hunlar, Zhao sınırına girmeye cesaret edememişlerdi… (SJ: 

2886)
134

 

 

 

M.Ö. 3. Yüzyıldan itibaren “Hu” teriminin olgunlaşmaya başladığı ve bu 

gelişimin Hunlar’ın siyasi gücü ile örtüştüğü anlaşılmaktadır. Öte yandan diğer Kuzeyli 

göçebe halkların da “Hu” teriminin şemsiyesi altına gireceğini de öngörebilmekteyiz.  

 

Bunun yanında Hunların menşei hakkında zikredilen ifadelerde, Hunların kadim 

Çin’in Xia Hanedanı’nın soyundan geldiği belirtilmektedir. Böylece Çinliler kadim 

geçmişte Hunlarla aynı soydan geldiklerini iddia etmekte, onlarla kendi geçmişlerinde 

ortaklık kurumaktadırlar: 

  

Hunların atası Xia Hou soyundan Chun Wei adında [biri]dir. [Xia 

Hanedanı’ndan] önceki zamanlarda da Dağ Rongları, Xianyunler ve Hun 

                                                 
133

 Ölümü M.Ö. 219. 
134

 …當是之時，冠帶戰國七，而三國邊於匈奴 .  趙將李牧時，匈奴不敢入趙

邊…(SJ: 2886) 
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Yuler vardı [ve bunlar] kuzeydeki yabani [topraklarda] yaşamakta, 

hayvanlarını güderek dolaşmaktaydılar. (SJ: 2879)
135

 

 

 Ronglar ve diğer göçebe halklar da Hunların tarihi içinde gösterilmektedir. 

Bilindiği üzere Xia Hanedanı (M.Ö. 21-16 yy), bilgiler büyük oranda efsanevi olmakla 

birlikte Çin’in en eski hanedanı olarak kabul edilmektedir. Tarih Kayıtlarında geçen 

“Hunların ilk atası Xia Hou soyundan Chun Wei adında biridir.” ifadesi, Hunları Çin’in 

tarihsel geçmişinin alanının içine dâhil etmektedir. Yazar Sima Qian’in bu tavrı özellikle 

Hunlar söz konusu olduğunda belirgindir. Bu yüzden bu çaba yazarın yaşadığı çağda 

büyük bir imparatorluk olan Hunlar’ın bu kadar güçlü ve etkili olmalarına açıklık 

getirmeye çalışan bir yaklaşım olarak görünmektedir.  

  

Sima Qian’in Hunlar Monografisi Bölümünde anlattığı tarihsel arkaplanın verdiği 

bu izlenim, en yalın haliyle Hunların Çin’in Kuzeyinde daha önceden yaşamış olan 

halkların tarihsel mirasını yüklenmesidir. Bu bölümde farklı boy ve birlikleriyle Rong, Di 

ve Yi halkları karışık olarak görülmekte, her biri Hun tarihinin bir parçası içinde rol 

oynamaktadır. Bu halkların Çin tarihi alanına bağlanması da bu seyre paralel bir şekilde 

gelişmektedir. Aşağıdaki bölümde bu ortaklık vurgulanmaktadır:  

 

Xia [Hanedanı] zayıflayıp, Gong Liu tahıl idaresini kaybedince, Batı 

Ronglarına dönüşmüştü 變 . Bundan üç yüz küsur yıl sonra, Ronglar ve 

                                                 
135匈奴，其先祖夏后氏之苗裔也，曰淳維。唐虞以上有山戎、獫狁、葷粥，居于北蠻，
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Diler, Da Wang Tan Fu’ya saldırmışlardı. Tan Fu yenilerek Qi 

[Dağının]
136

 eteklerine kaçmıştır. Binliler Tan Fu’yu izleyerek onunla 

birlikte buraya yerleştiler ve Zhou Hanedanını kurdular.(SJ: 2881)
137

 

 

 Kültürel etkileşim, tarihsel olarak Hunları Çin’e bağlamak için, Rongları Çin’e, 

Zhou Hanedanını da Ronglara bağlamaktadır. Metnin devamında Köpek(li?) Yiler, 

Ronglar, Diler ve Yiler, daha sonra Hu terimiyle anılacak olan Hunların egemenliğinde 

bulunan coğrafyada karışık olarak sahne almışlardır. Hun Monografisi Bölümünde, Yi, Di, 

Rong ve hatta Man terimleri karışık olarak kullanılmıştır. 2889, 2890, 2895 ve 2896. 

sayfalarda belirli halklara istinaden Hunların tarihini anlatan başlangıç kısmında bu 

ifadeler yoğunluktadır. Di terimi yalnızca 2880. sayfada beş kez geçmektedir. Rong terimi 

onlarca kez kullanılmıştır. Bu kullanımlarda en dikkat çekici özellik, başlardaki 

anlatılarda, tarihte geçen Rong ve Di terimleri tek başlarına kullanılırken, daha sonraları 

bileşik olarak birlikte bulunmalarıdır. Bunu takiben, Hunların tarih sahnesine çıkmasına 

yakın, yukarıda alıntılarda yer alan kullanımlarıyla Huların adı zikredilmeye başlanmakta 

ve nihayet Mete (Maodun) dönemine gelindiğinde “Rongdi/Dirong” birleşik kullanımları 

yer bularak Hu terimi bunların somut içeriğini oluşturmaktadır. Metinde kültürel 

ortaklıklar temelinde kurulan bu izlek, Sima Qian’in oluşturmak istediği bir düşünce 

zemini gibi görünmektedir. Bu düşünce, Çin’de sağlanan siyasi birliğe paralel biçimde 

Çin’in Kuzey, Kuzeybatı ve Batısında yaşayan halkların da bir birliğe dâhil olduğudur. 

                                                                                                                                                
隨畜牧而轉移 (SJ: 2879) 
136

 Bugünkü Shan Xi Eyaletinde Qi Shan ilçesi. 
137夏道衰，而公劉失其稷官，變于西戎，邑于豳。其後三百有餘歲，戎狄攻大王亶父，

亶父亡走岐下，而豳人悉從亶父而邑焉，作周 (SJ: 2881) 
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Böylece her şeyde bir denge arayan Çin düşüncesi, Han birliğinin karşısında, Hu terimi 

yardımıyla Hun birliğinin siyasi ve kozmogonik konumunu kabul ederek tescillemektedir.  

 

 Hunlar ie birlikte somut bir kimliğe sahip olan Hu terimi bir yandan da bazı 

coğrafi ve kültürel tanımlamalar için merkezi bir terim olma yönünde bir işlev 

yüklenmektedir. Aynı metin içinde, Doğu Huları ifadesine eklenen açıklamada;  

 

“Doğu Huları, Wuhuanlar ile Xianbeilerin atalarıdır. Huların doğusunda 

yer aldıkları için bu adı almışlardır” (SJ: 2885) demektedir.  

服虔云：「東胡，烏丸之先，後為鮮卑。在匈奴東，故曰東胡。」 

 

Bu şekilde eskiden “Yi” terimiyle anılan bölgeye yeni bir tanımlama getirilmiştir. 

Hu, bu coğrafyanın da adı olmuştur. Böylece “Yi” iminin coğrafi bağlarından artık 

tamamen kurtulduğunu, genel olarak “yabancı” anlamını karşılamaya başladığını 

düşünebiliriz.  

 

Hunlar Monogrifisi Bölümünde, Hunların kültürel özellikleri de detaylı ve canlı 

anlatımlarla tasfir edilmektedir. Aynı şekilde Hu terimine yüklenen bazı kötücül anlamlar 

henüz belirgin olmamakla birlikte burada bulunmaktadır.  

 

…Yazıları yoktur; [birbirlerine] söz vererek andlaşma 

yaparlar… …Bunların uzun menzilli silahları yay ve ok, kısa menzilli 
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silahları ise kamadır. Kazanacaklarını anladıklarında ilerler, 

yenileceklerini sezdiklerinde geri çekilirler; kaçmaktan utanmazlar. 

Önlerine bir fırsat çıktığında adap, muaşeret bilmezler. (SJ:2879)
138

 

 

Çinlilerle Huların örf ve adetleri farklıdır. Bu farklılık üst düzey memurların 

tartışmalarına değin yansımıştır. Hunlara gönderilen ve orada kalarak yerleşen eski Çinli 

memur Zhong Hangyue, Hunlar’a Çin sarayı tarafından gönderilen bir elçi ile bu konuda 

tartışmaya tutuşur. Bu olay tarih kitabında şöyle kaydedilmiştir: 

 

Han [Çin] elçilerinden biri, “Hun gelenekleri yaşlılara değer vermez”, der. 

Zhong Hangyue, Han elçisini sıkıştırarak, “sizin Han geleneklerinde 

orduyla kışlaya gönderilirken onların yaşlı yakınları kendi rahatlarından ve 

boğazlarından fedakârlıkta bulunup giden askerlere yiyecek, içecek 

yardımında bulunmazlar mı?” der. Han elçisi, “evet, öyledir”, diye yanıtlar. 

Zhong Hangyue, “Hunların savaşçılıkla uğraştıkları açıkça bilinir, onların 

yaşlıları ve zayıfları savaşamaz. Bu nedenle iyi yiyecek, içeceklerini güçlü 

ve sağlıklı olanlara vererek böylece kendilerini güvence altına almış 

olurlar...” “…Bu yolla baba-oğul her biri her zaman karşılıklı olarak 

birbirlerini kollarlar. Hunların yaşlıları küçümsediğinden nasıl söz 

edilebilir?” Han elçisi [bu kez] der ki, “Hunlarda baba-oğul aynı çadırda 

yatıp kalkarlar. Baba ölünce üvey anneleriyle evlenirler. Kardeşler ölünce 

                                                 
138毋  文  書，以言語為約束… …長兵則弓矢，短兵則刀鋋。利則進，不利則退，不羞遁走

。苟利所在，不知禮義 (SJ:2879) 

http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihpc/hanjiquery?@97%5E812082779%5E807%5E%5E%5E5020200100050050%5E322@@1272897472#hit011
http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihpc/hanjiquery?@97%5E812082779%5E807%5E%5E%5E5020200100050050%5E322@@1272897472#hit013
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hepsi onların eşleriyle [yengeleriyle] evlenirler. [Bunlar] uygar görünüm 

ve saray terbiyesinden yoksundurlar.” Zhong Hangyue, “Hunların 

geleneklerine göre insanlar besledikleri hayvanların etini yer, sütünü içer, 

derisini giyer, hayvanları otlatır, su[lak alanlar peşinde]  mevsimlere göre 

yer değiştirirler. Bu nedenle olağanüstü durumlarda adamları binicilik ve 

okçuluk talimi yaparlar. Barış zamanında ise keyiflerine bakarlar. Buyruk 

ve yasaları basittir, kolay uygulanabilir. Hükümdar ve memur ilişkileri 

basittir. Bütün bir ülkenin yönetimi tek vücut halindedir... (SJ: 

2899-2900)
139

 

 

Bu tartışma, yerleşik ve göçebe halkların örf ve adetlerine ilişkin farklılıkları 

ortaya koymaktadır. Hunlar, basit ve uygulanabilir devlet yönetimleri, pratik ve çözüme 

yönelik sosyal uygulamaları, bireyden çok toplumun tamamının iyiliği ve salahiyetinin 

gözetildiği pastoral bir yaşam tarzına sahiptirler. Adetlerin gündelik yaşamın ihtiyaçlarına 

göre düzenlenmesi sayesinde, hareketli ve hızla değişen yaşam koşullarına uyum 

sağlamak kolaylaşır. Sosyal yapıda ast - üst ayrımı olmakla birlikte, topluluğun yararı ve 

bekası ön planda olduğu için yönetenle yönetilen arasında yerleşik toplumlardaki uzaklık 

söz konusu değildir.  

 

                                                 
139漢使或言曰：「匈奴俗賤老。」中行說窮漢使曰：「而漢俗屯戍從軍當發者，其老親豈

有  不自脫溫厚肥美以齎送飲食行戍乎？」漢使曰：「然。」中行說曰：「匈奴明以戰攻為

事，其老  弱不能鬬，故以其肥美飲食壯健者，蓋以自為守衞，如此父子各得久相保，何

以言匈奴輕老也？」漢使曰：「匈奴父子乃同穹廬而臥。父死，妻其後母；兄弟死，盡取

其妻妻之。無  冠帶之飾，闕庭之禮。」中行說曰：「匈奴之俗，人食畜肉，飲其汁，衣其
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Zhong Hangyue Çin sarayının eski bir memuru olmasına karşın, göçebe Hunların 

pastoral yaşam biçimlerinin sadeliğini övmektedir. Bu pastoral yaşam yalnızca doğal bir 

yaşam biçimini imlemez. Gerçek bağıntı bir arada yaşayan insanların toplu biçimde 

hareket etme becerilerinde yatmaktadır Bu yüzden elçi Hunların aile içi evlenme 

alışkanlıkları eleştirildiğinde, Zhong Hangyue, cevap olarak toplumun birliğini, bütün 

bireyleri, hayvan sürülerini de içine alarak “tek vücut” ifadesiyle tanımlar. Bu organik ve 

ortaklaşa bir yaşamı imlemektedir. Topluluğun lider(ler)i her birey ile bire bir 

ilgilenmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük bugün anladığımız türden bir sosyal devlet 

fikrinden kaynaklanmamakta, aksine; “kandaşlık” ilkesi çerçevesinde, topluluğu 

oluşturan bireylerin soydaş oldukları fikrinden oluşmaktadır.
140

  

 

Toplumda her birey “kandaşlık” ilişkileri içinde hısım-akrabadır. Yaşamlarının bir 

parçası olan hayvanların etinden, sütünden yararlanıp derilerinden giyecek 

yapmaktadırlar. Ancak bu yerleşik tarım toplumlarındaki hayvancılık ile belirgin bir 

şekilde ayrıdır. Tarımcı toplumlarda da görülen hayvanlara bağlı yaşam, göçebelerde bir 

tür “simbiyos” yani ortaklaşa yaşam biçiminde ortaya çıkar. Nitekim yerleşikler 

hayvanlarının yiyecekleri tükendiğinde farklı çareler üretirken, göçebeler hayvanların 

ihtiyaçları doğrultusunda “su ve otlak” peşinde kendi yaşamlarını da sürüklerler. Bu 

şekilde her bir hayvan adeta topluluğun bir üyesi gibi görülür ve sahiplenilir. Aynı 

                                                                                                                                                
皮；畜食草飲水，隨  時轉移。故其急則人習騎射，寬則人樂無事，其約束輕，易行也。

君臣簡易，一國之政猶一  身也(SJ: 2899-2900) 
140

 Eski Türklerde Kandaşlık hakkında bknz. . (Hassan, 2009)  Ayrıca bknz. (Osawa: 2005; E. V. Boikova 

(Ed.) içinde 219-231) 
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yaklaşım doğal olarak dul kalan kadınlara, yetim kalan çocuklara karşı da sergilenir. En 

iyi yiyecekler güçlülere ayrılır ki onlar da gerektiğinde yaşlı ve güçsüzleri koruyup 

kollayabilsinler. Yerleşik toplumlarda bu durum bir tür “hayırsızlık” olarak kabul edilir.  

 

Eşitlik ilkesi çerçevesinde gelişen diplomatik ilişkilerin birkaç pratik sonucu 

bulunmaktadır. Bunlar “heqin” adı verilen evlilik akitleri, kandaş kavramlar yardımıyla 

kurulan sözsel akrabalık tanımlamaları ve toplumsal kaynaşma ve karşılıklı alışverişin en 

yoğun yaşandığı ortam olan “sınır pazarlarıdır”. Genel olarak barış dönemlerinde, 

özellikle de Hükümdar Xiao Wen Döneminde bu uygulamalar dikkat çekici bir düzeyde 

gerçekleşmektedir. Diplomatik ilişkilerde da karşılıklı mektuplaşma, hediyeleşme ve 

nezaket kuralları “Hu” adıyla anılan Hunların Çin ile münasebetlerinde önemli bir yer 

tutmaktadır. 2902. sayfadaki cümleler bunun bir örneğini vermektedir. 

 

Xiaowen Di, M.Ö 162 yılında Hunlara bir mektup göndererek şöyle dedi: 

“Hükümdar saygıyla Hunların Ulu Hükümdarının sağlığını sorar. Danghu 

Ju Ju Diao Qunan, [ve] Saray Muhafızı Han Liao ile bana gönderdiğiniz iki 

at geldi, saygılarımla kabul ettim. Eski hükümdarların düzenine göre, 

Çin Seddi’nin kuzeyi yay gerenlerin ülkesi Chanyu’nün emrinde; Çin 

Seddi’nin içinde şapkalılar ve evlerde oturanlar benim yönetimim 

altındadır. Böylece tüm halklar toprağını sürüp, dokumasını dokuyup, 

avını avlayarak giyinip beslenirler. Baba oğul birbirinden uzaklaşmaz, 

teba ve hükümdarların huzur içinde olması sağlanır, baskı ve başkaldırı 

olmaz. Şimdi duyduğuma göre bazı kötü kişiler, çıkarları peşinde, 
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doğruluğa sırt çevirip antlaşmaları çiğnemişler, halkların kaderini bir 

kenara itip, iki hükümdarın iyi bağlarını koparmışlar, ancak bu mesele 

geride kalmıştır. Mektubunuzda: ‘İki ülke arasında uyum ve akrabalık 

ilişkisi kurulduğunda iki hükümdar da birbirlerine iyi bağlarla bağlanırlar, 

savaşa son verilip, askerler dinlendirilir, atlar beslenir, nesiller refah içinde 

mutlu olurlar, istikrar böylece yeniden başlar.’ diyorsunuz, ben bunu 

takdirle karşılıyorum. Bilge hükümdarlar kendilerini yenilerler, [hatalarını] 

düzeltip yeniden başlangıç yaparlar. Yaşlıları huzura kavuşturur, çocuklar 

büyür, herkes ömrünce yaşar. Ben ve Chanyu birlikte bu yolda yürürsek, 

Göğün isteklerine uyup halka şefkat gösterip, nesilden nesile aktarıp, [bu] 

ilelebet sürdürürsek, Göğün altında bundan faydalanmayan kalmaz. Han 

ve Hunlar [birbirine] denk iki komşu ülkedir...(SJ: 2902)
141

 

 

Tarih Kayıtları içinde “Hu” imi 353 kez bulunurken yalnızca Hun Monografisi 

Bölümünde 53 kez görülmekte ve bunlar büyük oranda Hunları işaret etmektedir. 

Yukarıdaki alıntılar ışığında düşündüğümüzde, Çinlilerin, Hunları “Hu” terimiyle 

tanımlamalarının onların daha aşağıda olduklarını ve kendilerinin üstün gördüklerini 

                                                 
141孝文帝後二年，使使遺匈奴書曰：「皇帝敬問匈奴大單于無恙。使當戶且

居雕渠  難、郎中韓遼遺朕馬二匹，已至，敬受。先帝制：長城以北，引弓之

國，受命單于；長城  以內，冠帶之室，朕亦制之。使萬民耕織射獵衣食，父

子無離，臣主相安，俱無暴逆。今聞  渫惡民貪降其進取之利，倍義絕約，忘

萬民之命，離兩主之驩，然其事已在前矣。書曰：『二  國已和親，兩主驩說，

寢兵休卒養馬，世世昌樂，闟然更始。』朕甚嘉之。聖人者日新，改  作更始，

使老者得息，幼者得長，各保其首領而終其天年。朕與單于俱由此道，順天

恤民，世世相傳，施之無窮，天下莫不咸便。漢與匈奴鄰國之敵 .  (SJ: 2902) 
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düşünmek oldukça zorlaşmaktadır.
142

 Zira yukarıda da gösterildiği gibi pek çok durumda, 

Çin hükümdarlarının Hun Hükümdarlarına eş bir konumda olduğu ve hatta zaman zaman 

Hun Hükümdarlarının üstün bir konumda bulunduklarını görmek şaşırtıcı gelmemelidir: 

 

Han [hükümdarı] Chanyu’ye bir mektup gönderir, Han, Chanyu’ye 1 cun 1 

chi (25cm) uzunluğunda bir tablet üzerinde, “Hükümdar, Hunların Ulu 

Chanyu’sünün saygıyla sağlığını sorar”, diye hitap etmekte, gönderdiği 

eşyaları ve sözlerini sıralamaktaydı. Chanyu, Hanlara 1 cun 2 chi (27cm) 

bir tablet üzerine mektup yazdırdı. Mührünü, zarfını, hepsini koca koca 

yaptırdı. Mağrur bir şekilde, “Gök ve yerin doğduğu yerdeki, güneş ve 

ayın durduğu yerdeki Hunların Ulu Chanyu’sü hükümdarın saygıyla 

sağlığını sorar”, diyerek hediyeler gönderir ve çeşitli sözler eder.” (SJ: 

2899)
143

 

 
 
Bu durum o dönemin mevcut askeri güç dengesi ile bağlantılıdır. Pek çok örnekte 

Çinliler, Hunların gücünü ve konumlarını kabul ederler ve zaman zaman onlara boyun 

eğerler. Bu parça aynı zamanda Çinlilerle Hunların benzer bir kozmogonik anlayışı 

paylaştıklarını düşündürmektedir. Çinlilerin ve Hunların gündelik yaşamları ve adetleri 

farklı olmakla birlikte, bu farklar yaşam biçimleri ve ihtiyaçlarıyla ilgilidir. “Gök ve yerin 

doğduğu yerdeki, güneş ve ayın bulunduğu yerdeki Hunların Ulu Chanyu’sü” ifadesi açık 

                                                 
142

 Bu bağlamda Antik Yunan’da görülüğü ve günümüze miras kaldığı anlamıyla “barbar” ifadesinin “hu” 

ifadesinin tam karşılığı olduğunu düşünmek doğru olmayacaktır. 
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bir şekilde bu ortak dünya kurgusunun yansımasıdır. Mektupta dile getirilen “yer”, “Gök” 

“ay ve “güneş” birer iktidar sembolü olarak Çinli dünya görüşünde de yer alan 

sembolleridir. Fakat Orta Asya’daki pek çok kavim için olduğu gibi Hunlar için –ve daha 

sonraları Göktürkler için de- bu semboller kutsal sayılmışlardır. Bunların arasında 

özellikle “Gök” ve “yer” bilindiği üzere kozmogoninin ve bununla bağlantılı olarak 

siyasetin temel dayanakları arasında sayılır. Nitekim daha sonraki dönemlerde Göktürk 

Kağanlarının diğer Türk kavimlerindeki gibi “Gök”ten ‘kut’ yani onay aldığı “Gök” 

tarafından kutsanarak atandığı bilinmektedir.
144

 “Yer” ise “Gök”le birlikte 

kullanıldığında bütün dünyayı imlemektedir. Böylece Hun Hükümdarı kendisini bütün 

dünyanın hükümdarı addetmekte, bu anlamda Çin Hükümdarından evrensel egemenlik 

düşüncelerinden geri kalmamaktadır. 

 

Tarih Kayıtları’nda yer almamakla birlikte, Han Tarihi’nde kayıtlı olan bir cümle, 

ortak dünya kurgusu bağlamında Güney-Kuzey ayrımını açık bir biçimde ortaya 

koymaktadır;  

[Han Wudi zamanında M.Ö. 156-87], Chanyu bir elçi ile Han 

[Sarayına] mektup göndererek şöyle dedi; ‘Güneyde Büyük Han, 

                                                                                                                                                
143漢遺單于書，牘以尺一寸，辭曰「皇帝敬問匈奴大單于無恙」，所遺物及言語云云。單

于遺漢書以尺二寸牘，及印封皆令廣大長，倨傲其辭曰「天地所生日月所置匈奴大  單于敬

問漢皇帝無恙」，所以遺物言語亦云云 .  (SJ: 2899) 
144

 Eski Türklerde siyasette iktidarın kaynağı konusunda bknz.(Divitçioğlu, 2000) Tang Hanedanı 

hükümdarlarından Tai Zong’un tahta çıktığı zaman kendisine Göksel Kağan anlamında Tian Kehan 

Unvanını alması bir başka örnektir. http://military.china.com/zh_cn/history2/06/11027560/20050509 

/12296244.html . Li Shimin’in unvanı alması Jieli Kağan’ın ziyaretinden sonra gerçeklemiştir. XTS 31. 

Sayfada, “Kuzeybatılı beyler Gök Kağanı unvanını almasını istediler” ifadesi geçmektedir.(XTS: 31) 

Ayrıca “Gök Kağanı” unvanı, 4046, 6054, 6116, 6120. vd. karşımıza çıkmaktadır.  
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Kuzeyde Güçlü Hu bulunur. Hu, Göğün mağrur oğludur, [Çinin] 

önemsiz törenlerini kendine dert etmez…” (HS: 3780)
145

 

 

Güneyin Çinlilere, Kuzeyin ise Hulara ait olduğunu gösteren başka kanıtlar da 

bulunabilir. Burada Güney-Kuzey sınırını belirleyen ise, bugün Çin’in iç kesimlerinde 

kalan Çin Seddidir. Çin hükümdarının ağzından kaydedilmiş bu bölüm oldukça net bir 

biçimde Güney - Kuzey ayrılığına işaret etmektedir:  

 

Hükümdar Xiao Wendi ikinci yılında Hunlara elçi göndererek; “Uzun 

Duvarın Kuzeyinde yay geren halklar Chanyu’nün, Güneyde şapka [takıp] 

kuşak bağlayanlar bana bağlıdır”dedi... (HS: 3761)
146

 

 

Hun Hükümdarına atfedilen şu sözler de bu yöndedir: 

“Loulan, Wusun, Hujie [ve] çevresindeki 26 ülkenin hepsi kendini 

Hulardan sayıyor. Yay geren halkların tamamı [artık] bir aile…” (HS: 

3757)
 147

 

 

Tarih Kayıtlarından anlatıldığı şekliyle “yabancılar”, Hunların tarih sahnesine 

çıkmasıyla birlikte somut bir kimliğe bürünen “Hu” terimi ile tanımlanmaya başlamıştır. 

Daha önce kullanılan terimlerin kullanımı devam etmekle birlikte somut durum ve 

                                                 
145單于遣使遺漢書云：「南有大漢，北有強胡。胡者，天之驕子也，不為小禮以自煩 (HS: 

3780) 
146

 …孝文十四年… …長城以北引弓之國受令單于，長城以內冠帶之室朕亦制之…(HS: 3761) 
147

樓蘭、烏孫、呼揭及其旁二十六國皆已為胡。諸引弓之民并為一家…(HS: 3757)
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hallerin anlatıldığı bölümlerde, anlamsal yüklerini büyük oranda “Hu”ya aktarmışlardır. 

Yuakarıda ele alınan Hun Monografisi Bölümü’nün giriş kısmı hem tarihsel olarak hem 

de anlamsal olarak “Hu” ile bu terimlerin özdeşleştirildiğini göstermesi bakımından 

dikkat çekicidir. Buna göre etimolojik bağlantılarının yeniden kurulması mümkün 

olmamakla birlikte, göçebe çoban halkların Hun Birliği adı altında bir araya toplandıkları 

süreçte, Zhou Döneminde kullanılan Yi, Di ve Rong terimleri de Hu teriminin şemsiyesi 

altında toplanarak anlamsal ve kullanıma bağlı yüklerini Hu terimine bırakmışlardır. 

 

Somut bir karşılık yüklenen “Hu”nun yaygınlaşmasıyla “Yi” “Di” ve özellikle 

“Rong” terimleri eski somut anlamlarından bağımsızlaşarak bileşik kullanımlara daha 

fazla açılmışlar ancak bu kullanımlar yine de pek çok durumda “Hular”a işaret etmeye 

devam etmişleridir.   

 

“Yidi” bileşik kullanımı, Çin Seddi merkezinde kurulan iç-dış ikiliğiyle Çin ile 

Hunları kasten, 35, 1342, 1835 ve 3303. sayfalardaki örneklerde açıkça görülmektedir. 

Bunların arasında 1835. sayfadaki kullanım astronomi ile ilgilidir. Kozmolojik açıdan Çin 

düşüncesinin merkezi kavramı olan yin-yang düşüncesinin söylemiyle verilmektedir. Bu 

ayrımda Hular –Yin/Kuzey ile Çin ise Yang/Güney ile eşleştirilmektedir. (SJ: 1835)  

 

Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleri, yeryüzünde siyasetin başlıca aktörleriyle 

ilişkilendirilmekte ve dış politikanın da buna göre belirlendiği görülebilmektedir. Eserin 

1305 ve 1306. sayfalarında geçen ilgili bölümler, yabancıların nasıl tanımlandığı 
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hakkında da ilginç detaylar içermektedir. Burada Çin Seddi ile özdeşleştirilen 

Samanyolu’nun (Tian Jie) kuzeyinde yer alan Mao takımyıldızının Hular ile 

özdeşleştirildiği ve yedi yıldızdan oluşan bu takımyıldızın hareketlerinin, Çinlilerin, 

Hunlara karşı siyasetine yön verdiği görülmektedir;  

 

“Mao, Maotou olarak da bilinir. Yedi yıldıza birden Mao takımyıldızı adı 

verilir. Hu yıldızıdır. [Bu takımyıldız]  Aynı zamanda ceza 

uygulamalarıyla ilgilidir...” “…[Diğer] altı yıldız ile büyük yıldız 

parladığında, Su [Kuzey] güçlenir. [Bu yıldıza bağlı olan] Hu askerleri 

harekete geçecek demektir. [Yıldızlardan] biri görünmüyorsa askerlerin 

kararsız olduğu anlamına gelir.” (SJ:1305)
148

 

 

 

“Güneyde Büyük Han, Kuzeyde Güçlü Hu” ifadesiyle birlikte düşündüğümüzde, 

Mao (Hu) ve Bi (Çin) takımyıldızlarıyla temsil edilen kozmogoni daha fazla anlam 

kazanmaktadır. Buna göre Büyük Seddin, güneyi Çinlilerin, Kuzeyi ise Hularındır. Hular, 

eskiden Yi, Rong ve Di adlarıyla anılan halkların bir araya toplanmış ve Hu adıyla 

yeniden tanımlanmış halidir. “Yidi” bileşik teriminin açık bir biçimde “Huları” karşıladığı 

yerler 35, 1306, 1347, 1349 ve 1442’de bulunmaktadır. Bu sayfalarda geçen ifadelerde ya 

bir önceki ya da bir sonraki cümlede “Hu” terimi de Hunlar anlamıyla açık bir biçimde 

kaydedilmiştir. Yansız olan bu kullanımlarının yanında, gelenek, görenek, karakter, hal, 

                                                 
148昴曰髦頭，昴七星為髦頭，胡星，亦為獄事。明，天下獄訟平；暗為刑罰濫。六星明

與大星等，大水且至，其兵大起；搖動若跳躍者，胡兵大起；一星不見，皆兵之憂也。
(SJ:  1305)  
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tavır ya da davranışların gözetildiği kötüleyici bağlamdaki kullanımlar ise 2836 ve 3065. 

sayfalarda bulunmaktadır.  

 

“Rongdi” bileşik terimi 12 yerde geçmektedir. Çoğunluğu Zhou Hanedanı 

Dönemi kayıtlarıyla ilgili olan anlatılar yanında yorumlar içinde de bu bileşik terim yer 

almaktadır. Hunları karşılayan kullanımı Komutan Meng Tian’in Biyografisinde 

geçmektedir. (SJ:2565) Bu kullanıma kötücül bir anlam yüklendiği görülmemektedir. 

Fakat “Yidi” ile karşılaştırıldığında daha somut bir anlamı olduğu, özellikle Zhou Dönemi 

ile ilgili bölümlerde belirli halk ve kavimlerden söz edildiği görülmektedir. Bunlara ek 

olarak dört imin bir arada bulunduğu “Manyi Dirong” ifadesi de 122 ve 2265. sayfalarda 

yer almaktadır. Bu ifade bütün yabancılara işaret etmektedir. 
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3.3. HAN KAYITLARI İÇİNDE HULAR:  

HANSHU 漢書 VE HOUHANSHU 後漢書149
 

Sonraki Han Tarihi, Fan Ye tarafından Beşinci yüzyılda derlenmiş, kaynak olarak 

erken dönem dokümanlarını kullanıldığı bir resmî Çin tarih çalışmasıdır.  Bu eser, Tarih 

Kayıtları, Han Tarihi ve Üç Devlet Kayıtları ile birlikte 24 Tarih külliyatının ilk 4 tarih 

metnini oluşturur. Fan Ye, aralarında Sima Qian, Ban Gu ve daha pek çok kişinin 

çalışmalarının da bulunduğu erken dönem tarih kayıtlarınından yararlanmıştır. (M.S. 2. 

yüzyıldan Doğu Han Hanedanlığının Han Tarihi ve 4. yüzyıldan Yuan Hong’un Sonraki 

Han Kayıtları’nın pek azı bugüne gelebilmiştir.)  Kitabın son 30 cildi, M.S. 3. yüzyılda 

Sima Biao tarafından yazılmış Han Kitabının Devamı’ndan alınan sekiz ek bölüm, Altıncı 

yüzyılda Liu Zhao tarafından eklenmiştir.  

 

Orta Asya ve Çinin kuzeyindeki yabancı halklarla ilgili olan Batı Bölgeleri 

Kayıtları bölümü Komutan Ban Yong’un raporuna dayanmaktadır. Bu rapor M.S. 125 yılı 

dolaylarında hükümdara sunulmuştur ve komutanın babası olan bir başka komutan Ban 

Chao’nun da notlarını içermektedir. Sonraki Han Tarihinin 88’inci bölümünü tamamen bu 

rapor oluşturur ve Batı Bölgeleri hakkındaki kültürel ve sosyo-ekonomik veriler açısından 

da önemli bir kaynak olma niteliği taşır.
150

 

                                                 
149

 Bu döneme ilişkin Han Tarihi ve Sonraki Han Tarihi adıyla iki eser bulunmaktadır. Sonraki Han Tarihi 

adından da anlaşılacağı gibi daha geç bir dönemde kaleme alınmıştır. Eserin yazımında yararlanılan 

kaynakların zenginliği ve tarihsel kapsamının genişliği göz önüne alınarak Sonraki Han Tarihi temel 

alınmıştır, yeri geldikçe diğer eserden de alıntılar yapılmıştır. 
150
M.S. 125’te Hükümdar An Di’nin ölümünden sonraki olaylar hakkında az sayıda bilgi içermesine 

rağmen, M.S. 166’da Roma’dan ilk resmî heyetlerin gelişine yer vermektedir.Fan Ye’nin kendisi, bu 

bölümde bulunan Batı Bölgeleri hakkındaki yeni bilgilerin çoğunlukla General Ban Yong’un raporuna 

dayanmakta olduğunu söyler: “Ban Gu önceki kitapta [Hanshu ya da ‘İlk Han Hanedanlığı’nın Tarihi] her 
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Sonraki Han Tarihinin içinde yabancı anlamıyla Hu adı 73. sayfada Anding 

Yöresi’ndeki [merkeze] bağlı Huların ayaklandığı bilgisiyle başlamaktadır.
151

  (HHS: 73) 

Bunu müteakip 167. sayfada bir danışmanın ifadesiyle; Hükümdar He Di’nin Hular ile 

ilişkilerde dikkatli olması gerektiği vurgulanmaktadır; “Daha önceki hükümdarlar Xiao 

ve Wu, Hulara karşı uzun erimli politikalar oluşturdular, bu yüzden hükümdarımız [bu 

konuda] rehavete kapılmamalı” denmektedir. Bu bağlamda Çinli memurların 

yolsuzlukları gündemdedir. Burada Hu adı genel olarak kuzeyli halkları özel olarak ise 

Hunları kastetmektedir. Bunun yanında, sarayın görevlendirdiği memurlarla göçebe 

halklardan kimi kişilerin çıkar ilişkileri içinde oldukları anlaşılmaktadır. Olayların 

detayları verilmemiştir. (HHS: 167) 

 

Hu adı daha dar anlamlı kullanımıyla sayfa 179’da karşımıza çıkmaktadır. Bu kez 

Hun, Wuhuan ve Xianbeiler adları bir arada zikredilmekte; Güney Chanyü’ye bağlı “Feng 

Hou’un “isyancı Hular” ile birlikte sınırdan çıktığı” anlatılmaktadır. Buna karşılık “saraya 

bağlı Hular”dan olan Xianbei ve Wuhuan güçlerinin onları izleyerek yakaladıkları 

kaydedilmiştir. Burada Hun, Xianbei ve Wuhuan gibi boylar arasındaki çatışmaların Han 

Sarayı’nın çıkarları doğrultusunda cereyan ettiği; göçebelerin yine göçebeler tarafından 

kontrol altında tutuldukları anlaşılmaktadır.
152

  

                                                                                                                                                
krallığın yerel şartlarını ve adetlerini ayrıntılı bir şekilde kaydetmiştir. Batı Bölgeleri’nin bu bölümünde 

kaydedilen Jianwu döneminin raporları [M.S 25-26], öncekilerden farklıdır. 
151

 Burada Huların kim oldukları metinde belirtilmemekle birlikte, verilen notta Wuhuan ve Xian Beilerden 

söz edildiği görülmektedir 
152

 “Yabancıya Karşı Yabancıyı Kullanmak” şeklinde çevirebileceğimiz bir dış siyaset yöntemi olan 以夷

制夷  “böl ve yönet” anlayışına benzeyen bu yöntemin ilk örneğini Han Hanedanı hükümdarından Wu 

Di’nin Xiongnular’a karşı Yuezhilar’la ve Wusunlar’la ittifak kurma uğraşları gösterilebilir. Bu amaçla 

Zhang Qian Batı Bölgeleri’ne uzun iki yolculuk gerçekleştirir. Daha sonra Hunlar güney ve kuzey olmak 
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Bir sonraki kayıt, Doğulu Wuhuanlar ile Batıdaki Qiang Huları’nın isyan edip 

Shang Jun garnizonunu yağmaladıklarını ve liderleri olan Che Niu’yu kendilerine Chanyu 

olarak seçtiklerini anlatmaktadır. Hun Merkez Komutanı Zhang Geng daha sonra onları 

ele geçirmiş ve boyun eğdirmiştir. (HHS: 270) İsyanın yukarıdaki gibi Çin ile ilişki içinde 

olan Güney Hunlarına karşı yapılmış bir hareket olduğu görülmektedir. Hu adı burada 

Hunları dışarıda bırakacak şekilde “Doğudaki Wuhuanlar ile Batıdaki Qiang Huları” için 

kullanılmıştır. İsyandan sonra kendilerine bir Chanyu seçmeleri, bu halkların Hun siyasi 

gelenekleri içinde hareket ettiklerini göstermektedir. 

 

Hu adı metin içerisinde çok sayıda kişi adı içinde geçmektedir, ilginç olan bu 

adların çoğunun Çinli adı olmasıdır. Hu Guang adlı garnizon komutanı buna örnektir. 

Yanı sıra 272, 282, 370, 371, 378, 465, 471, 474…de görülen Hu, bir kişi adı, daha doğru 

bir ifadeyle soyadıdır. Bu çerçevede Hu adının menşei hakkında bir fikir edinmek 

mümkün olmaktadır. Bu im görsel kökü itibarıyla Çince bir sözcüktür. Bunun yanında 

“Hun” adı ile olan ses benzerliği de bu kullanımı pekiştirmiş olmalıdır. Daha önce de 

gösterildiği gibi bu sözcük Klasik Metinlerde yabancı anlamıyla kullanılmamıştır.  

 

Kuzey Çin’de yaşayan göçebe halklar arasında çeşitli sebeplerle ayaklanmalar 

yaşanmaktadır. Bu ayaklanmalar kimi zaman küçük grupların başlattığı yerel hareketler, 

kimi zaman da büyük ve kapsamlı fetih hareketleridir. Hükümdar Shun Di (M.S. 115-144) 

zamanında patlak veren bir olayda Hun Merkez Komutanı Ma Yan’in Güney Hunlara 

                                                                                                                                                
üzere ikiye bölündükten sonra da aynı yöntem uygulanmıştır. Bir zaman sonra sınır boylarına yerleştirilen 

Güney Hunları kendilerini soydaşlarıyla karşı karşıya bulmuşlardır. Tang Hükümdarları da Göktürkler’le 
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saldırıp onları yendiği ve bunu takiben Qiang Hu (Tibetli Hular) ile Wuhuanlara baş 

eğdirdiği kaydedilmiştir. (HHS: 274) Burada Hu adı, Hun, Wuhuan ve Tibetliler için 

kullanılmakla birlikte ‘Güney Hunlara saldıran Hun Merkez Komutanı’ ifadesi dikkat 

çekmektedir.
 153

 270. sayfadaki kayıtlarda da karşımıza çıkan bu ifade, Sonraki (Doğu) 

Han Hanedanlığı zamanında oluşturulmuş bir makama işaret etmektedir. Hun Merkez 

Komutanı’nın iki şekilde belirlendiği bilinmektedir, bunlar: Çin Sarayına bağlı bir Hun 

Liderinin komutan olarak görevlendirilmesi ya da Hunları ve bölgeyi tanıyan bir Çinlinin 

Hunlara elçi olarak gönderildikten sonra bu göreve getirilmesidir. Bu unvana ilk kez M.S. 

50 yılına ait kayıtlarda rastlanmaktadır. (HHS: 74) Toplam 23 farklı kişiye bu unvanın 

verilerek bu makama getirildikleri görülmektedir.  

 

 Kayıtlara göre ayaklanmalar Çin’in kuzey bölgelerinin pek çoğunda 

yaşanmaktadır. Huang Zhong yöresindeki Yi Cong Hularından Bei Gong Bo Yu’nün 

isyanı (HHS: 350), Xiutu’daki çeşitli Huların başkaldırmaları (HHS: 355), Doğulu 

Wuhuanlar ile Batıdaki Qiangların hareketleri bunlara örnek teşkil etmektedir. Kayıtlarda 

başkaldırıların ortak bir yönü dikkat çekmektedir. İster yerel ister genel çaplı hareketler 

olsun, hareketler başladıktan sonra hemen hemen tamamı bölgede konuşlanmış olan Çin 

Garnizonlarına yönelmekte, garnizon komutanlarını ya da Han yönetiminin bölgedeki 

işbirlikçilerini hedef almaktadır.
154

  

                                                                                                                                                
ilişkilerde aynı yöntemi uygulamaya çalışmıştır. 
153

 Bu konuda kapsamlı bir çalışma için bknz: (Li, 1994) 
154

 Bu konu ayrı bir çalışma konusu olduğu için burada detaylarına yer verilmemiştir. Örneğin, Tibetli lider 

Bei Gong’un ayaklanması Jin Cheng Kalesinin komutanını hedef alırken (HHS: 350) 355. sayfada 

kaydedilen olayda, Xiu Tu’daki çeşitli Hular Güney Chanyü’yü öldürmüşlerdir (HHS: 355)   
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 Sonraki Han Tarihi’nin 492 ila 508. sayfaları arasında Han Hanedanlığı içinde bir 

ara dönem ve fetret devri olarak görülen Wang Mang yönetim dönemine (M.Ö. 45- M.S. 

23) ait olaylar anlatılmaktadır. Lu Fang adlı soylunun biyografisi içinde
155

 Hu adının 

kullanımı doğrultusunda Hunlar ile Çinlilerin ilişkilerini açıklayıcı bilgiler yer 

almaktadır.  

  

Wang Mang Dönemi (Saltanatı M.S.8-23) merkezi otoritenin zayıflayarak Han 

Yönetiminin çözülmeye uğradığı, Hanedan soyundan olmayan Wang Mang’ın, 

iktidardaki zafiyetten yararlanarak kendi yönetimini kurduğu bir dönem olarak bilinir.
156

  

Böylece Hanedan üyelerini ve bürokrasiyi yönetimden uzaklaştırır. Bu süreçte Çin’deki 

olaylara yakından tanık olan Hunlar, Çin Hanedan ailesinden gelen Lu Fang adındaki bir 

soyluyu, Jiu Quan yöresinde kurduğu (yeni) Han yönetiminin başına geçirerek destek 

verirler. Bu yönetim Hunlara yakın bir merkezi başkent yaptığından (HHS: 506) ve Lu 

Fang ile Hunlar arasındaki yakın ilişkiler sebebiyle Hun eliyle kurulmuş bir hanedan 

olarak tarihe geçmiştir. Her ne kadar bütün Çin’de iktidar olacak denli güçlenemese de 

belirgin bir örnek teşkil etmesi bakımından bu olay önemlidir. 

 

 Sonraki Han Tarihi’nin 505-507. sayfalarında kaydedilen olaylar, Hunların, Çin 

siyasi arenasında belirleyici bir rol oynadıklarını ortaya koymaktadır; Hun ile Han 

arasında vuku bulan evlilik akitleri bu hakkı onlara vermektedir. Bunun yanında Lu Fang, 

                                                 
155

 http://baike.baidu.com/view/406312.htm 05.04.2010 
156

 Wang Mang’ın kurduğu yeni yönetimin adı Xin新’dir. Dönemindeki olaylar hakkında genel bir 

değerlendirme için bknz. (HHS: 517) Wang Mang’ın iktidarının meşruiyeti konusunda detaylı bir tartışma 

için ayrıca bknz. (Loewe, 1974: 287-306). İktisadi durum hakkında bknz. (Huang, 2005, 58-60) 
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“Hular arasına girip çıkmış” (HHS: 492) birisidir. Daha da önemlisi Han Hanedanlığının 

kurucu soyu olan Liu ailesinden gelmekte ve “ataların mirasını yüklenmektedir” (HHS: 

506) Bunun yanında Lu Fang Çin halkı arasında kayda değer bir desteğe sahiptir. Lu 

Fang’ın elçisi huzuruna geldiğinde Hun Hükümdarı; 

 

‘Hunlar ile Han vaktiyle kardeş olmuşlardı. Sonra Hunlar zayıf düştü, 

Chanyü Hu Hanye Han’a bağlandı, nesiller boyu Ona tabi oldu. Şimdi Han 

içinde parçalanmalar oluyor, [bu kez] Liu Soyu bize bağlanıyor ve biz onu 

iktidara getiriyoruz ve [böylece] bize saygı duyuyorlar’ demişti. Bunun 

üzerine Juli Beyini [Lu] Fang’ı karşılamaya göndermiş ve Chanyü, Lu 

Fang’ı Han Hükümdarı ilan etmişti. (HHS: 506)
157

  

 

Lu Fang’ın Hunlarla birlikteliğine daha ilerideki kayıtlarda da yer verilmektedir. 

Sayfa 737’de yer alan Wang Ba’nın Biyografisi’nde, Lu Fang’ın adı ‘Hu Lu’ kısaltması 

ile gösterilmektedir.
158

 ‘Hu Lu’ ifadesi, ‘Hular ve Lu Fang’, ‘Lu Fang’ın emrindeki 

Hular’ ve ‘Hulardan olan Lu Fang’ gibi çeşitli biçimlerde anlaşılabilir.  

 

Bu çerçevede metin içinde, Han Hanedanı soyundan gelen ve iktidar hakkı onay 

gören bir soylunun, önce Hunlarla ortak hareket ettiği daha sonra ise Hunlardan sayılmaya 

                                                 
157單于曰：「匈奴本與漢約為兄弟。後匈奴中衰，呼韓邪單于  歸漢，漢為發兵擁護，世世

稱臣。今漢亦中絕，劉氏來歸我，亦當立之，令尊事我。」乃  使句林王將數千騎迎芳，芳

與兄禽、弟程俱入匈奴。單于遂立芳為漢帝 (HHS: 506) 
158

 Olay kısaca, üç Çinli komutanın on binlerce asker eşliğinde Lu Fang’ın üzerine yürümesi ve yoğun yağış 

sebebiyle arabalarının çamura saplanması sonucu sadece az sayıda askerle “Hu Lu”ya saldırdıklarını 
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başlandığı görülmektedir. Çoğunlukla tersi vuku bulan ‘böl ve yönet politikasının’ Han 

yönetimine karşı bu kez Hunlar tarafından uygulanması da ayrıca dikkat çekicidir. Metin 

içinde farklı bölümler ve yıllara ilişkin olaylarda kayıt altına alınmış olan Lu Fang’ın 

Hunlar ile olan birlikteliğinin bir süre devam ettiği ve Çin tarihi içinde özel bir yere sahip 

olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Lu Fang’ın, Gu Lan’ın emrindeki Hu Atlıları’nın başında saldırıya uğrayan Yi 

You’u kurtarmaya gittiği kaydedilmiştir. (HHS: 777) Metin içinde en sık karşılaşılan 

ifadelerden biri olan ‘Hu Atlıları’ ifadesi, anlaşılacağı üzere kuzeyli göçebelerin atlı 

birlikleri için kullanılan genel bir tanımdır. Metinde toplam 16 yerde geçen bu ifade, ‘Hu 

Atlıları Hafif Birliği’ (HHS: 708), ‘Hu Atlıları Garnizonu’ (HHS: 524) ‘Çeşitli Soydan 

Hu Atlıları’ (HHS: 2463) ve ‘Wuhuan Hu Atlıları’ (HHS: 3612) gibi birkaç biçimde 

karşımıza çıkmaktadır. İlk bakışta Hun birliklerine (ya da kuzeyli göçebelere) bağlı 

olduğu düşünülen Hu Atlıları ifadesi kimi yerde Çin yönetimine bağlı olan birlikler için 

de kullanılmaktadır. (HHS: 2959)  

 

‘Hu Atlıları Garnizonu’ ise adından da anlaşılacağı gibi Han yönetimi tarafından 

kurulan resmî bir makam olarak diğerlerinden farklı bir konuma sahiptir. Hu Atlıları 

                                                                                                                                                
anlatmaktadır. Ertesi yıl Hunların Sol Güney Komutanı, Lu Fang’ı kurtarmaya gelmiş ancak yenildikleri 

için Çinlilerden kaçarak seddin dışına çekilmişlerdir. (HHS: 737) 
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Garnizonu, Çin Hükümdarı Wu Di zamanında oluşturulmuştur. 2000 dan iaşesi olan bir 

makamdır. (HHS: 524) Wu Di’nin kurduğu sekiz makam arasında yer almaktadır.
159

  

   

Hu adının tamlayıcı olarak kullanıldığı ve çeşitli halkların adlarının sonuna 

getirilerek bu halkların yaşam biçimleri hakkında tanımlayıcı bir işleve sahip olduğu 

durumlarda: ‘Küçük Yüezhi Huları’ (HHS: 606), Lu Shui Huları (HHS: 609), Qing Shan 

Huları (HHS: 651) Jie Huları (HHS: 697) ve sık sık karşımıza çıkan Qiang Huları (HHS: 

786, 779, 799, 810 vd.) gibi ifadeler, Hu adının kullanımına ilişkin olarak kimi soruları da 

beraberinde getirmektedir. 

 

Çincenin sembolik dil mantığı ile Çinlilerin bu sembolleri alegorik kullanma 

alışkanlıkları Hu gibi bazı imlerin birer tanımlayıcı sıfat mı yoksa ad mı olduğu 

konusunda kafa karışıklığı yaratmaktadır. Buna göre yukarıdaki birkaç örnek açıklanmayı 

gerektirmektedir. Küçük Yuezhilar bilindiği üzere Hunlardan farklı bir halktır.
160

 Burada 

Hu bir tamlama imi olarak kullanılmakta ve ‘Küçük Yüezhi Huları’ ifadesiyle göçebe bir 

halk olan Yuezhiların gelenek göreneklerine dikkat çekilmektedir. Qing Shan Huları 

ifadesinde ise, bu ad bir yöreye işaret ettiğinden ‘Qing Shan’daki Hular’ olarak 

anlaşılmalıdır. Jie Huları ise yine Küçük Yuezhilar’daki kullanıma benzemekte, Hunların 

soyundan geldiği bilinen Jielerin adet ve yaşam biçimlerini belirterek ötekileştirici bir 

anlam çağrışımına sebep olmaktadır.  

                                                 
159

 Hu Atlıları Garnizonu Han Wudi zamanında kurulmuştur. Adından da anaşılacağı üzere Çin yönetimine 

bağlı olan “Hular”dan oluşan bir askeri birliktir. Huları iyi tanıyan bir Çinlinin ya da bir göçebe beyinin 

komutasında bulunur. 
160

 Hun Hükümdarı Mete (Maodun), Hunlar monografisi’nde Önce Yuezhilar’a rehin verilir. Teoman ile 

Yuezhilar aralasındaki siyasi bir anlaşma uyarınca yapılan bu uygulama Mete’nin kaçarak kendi ülkesinin 
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Bu çerçevede bir ara sonuç çıkarmak gerekirse, Hu adının daha önceki 

dönemlerde karşımıza çıkan Rong ve Di gibi adlara nazaran daha kapsamlı ve özgür bir 

kullanıma sahip olduğu görülmektedir. Buna paralel olarak terim, siyasi dil çerçevesinde 

bir ‘öteki’ anlamını kullanımının çeşitliliği bakımında fazlasıyla karşılamaktadır. Öyle ki, 

Çin’in kuzeydoğusundan Kuzeybatı sınırlarına kadar hemen hemen bütün halklar bu adın 

şemsiyesi altında toplanmaktadır. Bu halkların pek çoğu hakkında bu dönemde artık 

detaylı bilgilere sahip olunmasına karşın “Hu” teriminin kullanılması terimin anlamının 

coğrafi olarak genişlediğine işaret etmektedir. 

  

Bu, uygulamanın dikkat çekici bir örneği Di Zigu’nun biyografisinde 

kaydedilmiştir. Kuzeye yapılan bir seferi konu alan bu bölümde, Di Zigu adındaki 

komutanın Yumen’dan çıkarak Tanrı Dağları’na kadar ulaştığı ve hatta Kaşgar’a kadar 

geldiği anlatılmaktadır.
161

 Sonraki Han Tarihi’nin 810. Sayfasında kaydedilen olayda 

Kaşgar’da yaşayan halklardan bahsederken Hu adının yanında Qiang adının da 

kullanıldığı görülmektedir. (HHS: 810) Bu bağlamda Hu adının kapsamı anlaşılır olmakla 

birlikte, yanında Qiang adının bulunması göçebe halkların çok geniş bir coğrafyada 

hareket ettiklerini göstermektedir. Aynı şekilde Hu terimi ek olarak eskiden Ronglar 

olarak anılan Qiangların üst adı olmakta, “Hu” terimi yine anlam genişlemesine 

uğramakta ve Rong terimini de kapsamaktadır.  

 

                                                                                                                                                
hükümdarı olmasıyla sonuçlanır. Mete ilk seferini Yuezhilar üzerine gerçekleştirir. Bu şekilde Yezhiların 

Hunlardan farklı bir halk olduğunu düşünmek doğrudur.     
161

 Lu Fang’ı takip ettiği anlaşılmaktadır. (HHS: 810) 
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Hunlar ve Qiang adlarının metin içinde sık sık yan yana kullanılması bu halkların 

yaşam biçimleri ve gelenek göreneklerinin benzerliğini akla getirmektedir. Buna bir örnek 

610. sayfada görülür: “Qianglar ve Hular hastalanarak ölmeyi uğursuzluk sayarlar. 

Ölümcül hastalığa yakalandıklarında kendilerine kıyarlar.” (HHS: 610) Bu, Tibetliler için 

bilinen bir özelliktir. Bunun yanında, Tibetlilerin ataları olduğu kabul edilen Ronglardan 

söz ederken; “Rong adetleri, ana babaları öldüğünde ağıt yakmayı, kulak ve yüz çizmeyi 

gerektirir. Ata biner feryat figan ederler, [hatta] bazen kendilerini bıçakla keserler” (HHS: 

610-611) diye yazmaktadır. Aynı geleneklerin Wuhuanlar için de geçerli olduğu 

eklenmektedir. (HHS: 611) Ağıt yakma ve “yüz çizme” Hunlarda da rastlanan bir 

gelenektir.
162

 Bu anlamda Hu adıyla anılan ve bir kısmı en Doğuda bir kısmı ise Çin’in 

Batısında yaşayan halkların ortak adetlere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu durum Hu 

teriminin yaygın kapsama sahip oluşuna da gerekçe sağlamaktadır.     

 

Hun Merkez Komutanı Geng He’nın Biyografisinde siyasi bir strateji olarak 

göçebelerin birbirlerine karşı kışkırtılmaları benimsenmektedir; “memleketin [Çin] 

ezelden beri süregelen siyaseti vahşi Dilerin bölünmesi ve Huların kontrol altında 

tutulmasıdır” cümlesi göze çarpmaktadır. (HHS: 725)
 163

 “Hu” teriminin, Diler ile bir 

arada kullanılması Diler ve Hular arasında özdeşlik kurulduğunu, Hunlar anlamıyla Hular 

ve Savaşan Beylikler Döneminde Çin’de aktif rol oynayan Dilerin özdeşleştirildiğini 

göstermektedir. Etnik bakımdan Huların Dilerden neşet ettiği söylenemese de dönemin 

siyasetçileri için iki kavim arasındaki yakınlığın kabul edildiği oldukça belirgindir. 

                                                 
162

 Bu ve benzeri adetlerin Asya’dan Avrupaya yaygınlığı hakkında bknz. (Helfen, 1973: 274-75) 
163

 國圖久策，分此凶狄。秉洽胡情 . (HHS: 725) 
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Nitekim Hu, Di özdeşliği bir başka yerde de Konfuçyüs’e atıfla görülmektedir. (HHS: 696) 

Aynı doğrultuda Wang Ba’nın Biyografisi içinde de Hunlar söz konusu olduğunda benzer 

bir özdeşlik örneği sergilenmektedir; Di Ying adlı komutanın “Dilere karşı durmak 

konusunda iradeye sahip” olduğu dile getirilmektedir. (HHS: 786) Burada da Di adıyla 

Hular kastedilmektedir.  

 

Metin içinde Hu teriminin en fazla göçebe halklar için kullanıldığı görülmektedir. 

En belirgin kullanımlar, Çin’in kuzeyindeki halklarla ilgilidir ve içeriği bakımından “Hu” 

terimi çoğunlukla savaş ve siyaset ekseninde görülmektedir. Bunların yanında sözcüğün 

istisnai bağlamlarda farklı olaylarla ilgili kullanımları da göze çarpmaktadır. 823. Sayfada 

Jia adı verilen bir müzik aletinin Hu müziğine ait olduğu kaydedilmiştir. Yanı sıra eserin 

farklı bölümlerinde Tüccar Hular ifadesine de rastlanmaktadır. (HHS: 843, 1022)  

 

Bir başka yerde ise Hu sözcüğünün tekil bir kullanımına rastlanmaktadır. Lu 

Gong’un Biyografisinde, Hunların, Xianbeiler tarafından mağlup edilmesinden sonra 

sınırlardaki hareketsizliği anlatmak amacıyla; “sınırdan çıkan memurlar bir tek Hu dahi 

görmediler” ifadesinde Hu, tekil olarak kullanılmıştır. Aynı ifadede Xianbeilerin, 

Hulardan ayrı tutulduğu ve Hu adının Hunlar için özel olarak kullanıldığı görülmektedir. 

(HHS: 877) 

 

Sonraki Han Tarihi’nin Biyografiler Bölümü’nde Hu’lar 88 biyografi ve 

monografiyi içermektedir. Bunların arasında saray hizmetinde önemli işler yapmış 

kişilerin biyografik kayıtları yer aldığı gibi Çin’e komşu memleketler hakkında da 
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anlatılar, monografiler şeklinde yer almaktadır. Biyografiler Bölümünde “hu” imi toplam 

353 kez geçmektedir. Bunların çoğu Çin’e komşu yabancı halklardan söz eden 

bölümlerde kaydedilmişken, yakından baktığımızda tek bir metin içinde dahi “hu” iminin 

beş farklı kullanımının olduğu görülmektedir. Bir sınıflandırma yapacak olursak:  

(1) Yabancı anlamıyla Hu, (2) “Hunlar” anlamında Hu (3): Tibet Kavmi’ni karşılayan 

anlamıyla Hu, (4): Bir unvan olarak ya da unvan içinde Hu, (5): Kuzey Huları vb. gibi 

coğrafi yönle birlikte anılan Hu genel başlıkları altında toplayabiliriz. 

 

Genelleyici adlar ve kullanımları içinde de yaygın olarak karşımıza çıkan “Hu” 

terimi, bu anlamıyla “yabancı”yı karşılamaktadır. Örneğin, Wu Di zamanında girişilen 

fetihlerden sonra “Hu” ve “Yiler”in hepsinin [Çine] gelerek hizmete girdiği” dile 

getirilmektedir (HHS: 745)
164
. Savaşlarda kazanılan başarılardan sonra düşman yenilgiye 

uğratılarak boyun eğdirilmiştir. “Hizmete giren” göçebe boyları, sınır bölgelerinde 

himaye edilerek yerleştirilmiştir.
165

 Burada Huların kimler olduğu açık değildir fakat 

Yiler ile birlikte kullanılmasından anlaşılan genel anlamda “yabancılar” özel olarak ise 

“eski düşmanlar”dır. Fiilen bu düşman Hunlar’dır. 

 

                                                 
164

 胡 夷 皆 來 內 附 (HHS: 745) 
165

 Bu, Han dönemi güvenlik politikalarından birisi olan “böl ve yönet” stratejisidir. Böylece hem sınır 

güvenliği sağlanmış olur hem de atlı göçebe boylarının birleşmelerinin önü alınır; merkezi yönetim 

“yabancılara karşı yabancıları kullanarak以夷制夷” sınır güvenliği için büyük bir külfetten kurtulmuş olur. 
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Bir başka yerde de Hu’nun, “Yiler”le birlikte benzer bir kullanımı yer alır. Burada 

imin olumsuz çağırışımı açıkça görülmektedir; “Hu ve Yilerin duyguları değişkendir” 

(HHS: 1576)
166

  demektedir ve burada kastedilen ‘güvenilmez’ olduklarıdır.  

 

Olumsuz çağrışımlarının yanında “Hu”, “yabancı” anlamı ekseninde yalnızca 

“göçebe” anlamında da kullanılır: Daha önce de belirtildiği gibi “Hu Atlıları” ifadesi 

metin içinde karşımıza sık sık çıkar. HHS; 708, 1305, 1407 ve devamında bu kullanım 

özellikle dikkat çekicidir; “[Çin ordusundaki] kuzey askerlerinin tamamı [bu sıralarda] 

Hu atlılarından oluşmuştu, hepsi iyi okçuydular, karavana yay germezlerdi” denmektedir. 

(HHS: 1449)
167

 “Iskalamayan mahir okçular” pek tabi ki Çin saflarına geçen boyların 

savaşçılarıdır. Bu savaşçılar, Han Sarayı’nın “hizmetine girdikten” sonra sınır bölgelerine 

yerleştirilen boylardan oluşmaktadır. Bu sebeple “hu” imine burada olumlu özellikler 

eşlik etmekte “Hu” “güçlü, kuvvetli” anlamına uygun olarak kullanılmaktadır.  

 

 Sonraki Han Tarihi’nin Biyografiler Bölümü’nde “Hu” terimi en çok bir yer ile 

özdeşleştirilmekte ya da bir kavmin adı içinde görülmektedir. Bunlar; Lu Shui Hu 

(HHS:609), Gao Hu (HHS: 899), Yuezhi Hu (HHS: 610),  Qing Shan Hu (HHS: 651) ve 

Jie Hu  (HHS: 697) gibi adlardır. Bu kullanımında “hu”, ya bir bölgede yerleşmiş olan 

kavimlerin adları içinde ya da bir kavmin adının içinde geçer. Örneğin Jie Huları adı, 

                                                 
166

 胡 夷 情 數 (HHS: 1576) 
167

 皆 北 軍 胡 騎 ， 便 兵 善 射 ， 弓 不 空 發 (HHS: 1449) 
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önceleri Yuezhilar’ın yönetimindeyken sonraları Hunların tabiiyetine geçen küçük bir 

kavmin adıdır. Bunlar Çinlilerle karışık olarak yaşayan, tarımla uğraşan halklardır.
168

  

 

Metinde bir kavim adı içindeki kullanımıyla “hu”, “Qiang Hu 羌胡” ifadesiyle 

yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Qianglar, bugünkü Tibet halkını oluşturan halkların 

en önemlilerindendir. Metin içinde “Qiang Huları” ifadesi pek çok yerde geçer. Sonraki 

Han Tarihinin 506, 523, 611, 717, 723, 786, 797, 799, 810, 814, 820, 857, 1098, 1099, 

1220. sayfalarından örnekle bu ifade, doğrudan Qiangları (i.e. Tibetlilerin atalarını) 

karşılamak için kullanılmıştır.  

 

Bunun yanında Hu imi bir unvan olarak da kullanılmıştır; Huları[n kökünü?] 

Kazıyan Bey (HHS: 507) ve Hu Atlıları Garnizon Komutanı
169

 (HHS: 524) gibi ifadeler 

görülmektedir. Bunların yanında Sınır Huları (HHS: 968), Batı Bölgelerinden Tüccar 

Hular 西 域 賈 胡(HHS: 1182), Merkeze Bağlı Hular (HHS: 508) gibi özel ifadeler de 

bulunmaktadır.  

 

Hu adı belirgin bir biçimde Hunlar için kullanılmıştır. Bu durum “hu” adının en 

fazla Hunlar Monografisi Bölümünde kullanılmasından da anlaşılmaktadır. Hunlar 

Monografisi Bölümü’nde Hu imi toplam 20 kez kaydedilmiştir ve imin kullanıldığı her 

bağlamda Hunları imlemektedir.  

 

                                                 
168

 Jie Huları, Jin Hanedanı Dönemi’nde (265-420) Sonraki Zhao Beyliği’ni kurmuşlardır.  
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Bu özdeşlik, “uygarlığı” Çin’in değişmez bir vasfı olarak gören Çin merkezi 

yönetiminin dünya kurgusuyla paralel bir görüntü vermektedir. Zira Çinliler kendi 

ülkelerini Merkezi Ülke ya da Ortadaki Çiçek adlarıyla anmışlardır. Ortadaki Çiçek, Çin 

olunca çevredeki diğer halklar bozkırda yaşayan kimseler olarak görülmüştür. Bu 

anlamıyla “hu” tanımı yerleşik ve göçebe yaşam kurgusundaki temel farklardan 

kaynaklanmaktadır. Bu farklar her iki toplumun, örgütlenme biçimlerinin farklı 

ihtiyaçlarından doğmaktadır. Çinliler, çok zaman düşmanları olarak gördükleri Hunların 

yaşam biçimleri hakkında oldukça detaylı bilgiye sahiptirler. Bu sebeple metin içerisinde 

birkaç yerde “Hu adetleri” ifadesi karşımıza çıkar. Örneğin 2941. sayfada, Hun 

Hükümdarı Hu Hanye’nin eşi olan meşhur prenses Wang Zhaojun’ün kocasının 

ölümünden sonra Çin’e geri dönmek istemesi üzerine, Çin hükümdarı Cheng Di, “Hu 

adetleri”nin uygulanmasını ve prensesin Hu Hanye’nin yerine geçen oğluna itaat ederek 

onun eşi olmasının uygun olacağını dile getirir. (HHS: 2941) 

 

Sonraki Han Tarihi içinde Hu’dan başka eski Yi, Di ve Rong terimleri de sık sık 

karşımıza çıkmaktadır. Yi ve Di adları tek başlarına yabancıları tanımlayan adlar olmanın 

yanında bir çift olarak da kullanılmaktadır. Yiler ve Diler, “Han” olmayan demektir ve bir 

çift olarak kullanıldıklarında daha genel bir anlam yüklenmektedir. Bu ifade Sonraki Han 

Tarihi içinde 25 yerde geçmektedir. Bu eser içinde Yidi çift adı yabancıları imlerken, en 

somut kullanımlarında yine Hunlar kastedilmektedir. Toplam on kadar ifade, bağlamı 

çerçevesinde Hunlar’ı konu edinmektedir. 945. sayfada Chanyü’nün elçisiyle karşılaşmak 

istemeyen Çinli memur Gong; “Yidiler [:Hunlar] isimleri ayırt edemezler” diyerek kendi 

                                                                                                                                                
169

 Wu Di zamanında (M.Ö. 156-87) kurulmuştur. 
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yerine başka birinin geçmesini ister. Bir başka yerde Yidi genel ifadesiyle Hunların 

sahtekârlıklarından söz edilmekte, tatmin olmayan doğaları konu edilmektedir. (HHS, 

1518) Oysa aynı bağlam içinde, Chanyü’nün talebinin gerçekte ne olduğu 

görülebilmektedir;  

“Yuan He ikinci yılında (+86), Wu Wei Komutanı Meng Yun saraya bir 

talepname sundu: ‘Kuzeydeki düşmanla, evlilik yoluyla barış yapılmıştı, 

ancak güneydekiler [kuzeyde] yine yağma yapıyorlarmış. Kuzey 

Chanyü’sü Çin’in kendisini kandırdığını söylüyor, teskin edilmesi için, 

[kendisine tahsis edilen?] ticaret pazarlarının yeniden açılmasını aksi halde 

sınıra saldıracağını ileri sürüyor.’ (HHS, 1518-19)
170

 

 

Devamında, An Du adında bir başka memur aynı konu hakkında söz aldığında 

Hunları bu kez bir başka genel ad ile tanımlamaktadır: “Rongdiler’e kolay kolay 

güvenilmez, [fakat] uzaktakinin memnun edilmesi Çin’i iyi gösterir, sınırda huzur sağlar” 

demektedir. Aynı bağlamda Rongdi adının kullanılması da Chanyü’nün söz konusu 

talebinin ve “tehdidinin (HHS, 1518)” önemsendiğinin bir göstergesi olarak 

yorumlanabilir, çünkü aynı paragraf içinde aynı konu ve halk için kullanılan genel tanım 

Yidi 夷狄 yerini, sözcük kökü itibarıyla savaşçı anlamına gelen “rong戎”un bulunduğu 

Rongdi 戎狄’ye bırakmaktadır. Tartışmalar sonucunda hükümdarın öneriyi dikkate aldığı 

yazılmıştır. (HHS: 1519) 
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Eserin 1575. sayfasında “Yidi” teriminin daha kapsamlı bir kullanımı karşımıza 

çıkar. Jian Chu 3. yılına ilişkin olarak Çin’in çeşitli Orta Asya devletleriyle başlattığı 

diplomatik ilişkiler çerçevesinde günümüz Doğu Türkistan’ında yer alan çok sayıda 

devletin de aynı terimin kapsamı içerisinde yer aldığını göstermektedir. 1576. sayfada bu 

durum bir dış siyaset stratejisi çerçevesinde ifade bulmuştur. Çin’in elçilik heyetlerinin 

çabaları sonucunda Kangju, Kaşkar ve Aksu gibi devletler Çin ile yakın ilişkiler kurmuş 

buna mukabil Hunlar’ın bölgedeki etkisi azalmıştır. Bölgede devletlerarasında yaşanan 

çatışmalar ve iktidar mücadeleleri, “iti ite kırdırmak” anlamına gelen, Çin’in “Yidi’ye 

karşı yidi’yi kullanmak” stratejisinin uygulanabilir olmasına vesile olmuştur. Bu 

çerçevede “Yidi” hem Hunlar’ı göstermekte hem de yerleşik hayat sürdüren çeşitli Doğu 

Türkistan halklarına işaret etmektedir.  

 

Bu bölümde dikkati çeken bir başka husus Orta Asya devletleri için “Dış Ülke 外

國” ifadesinin kullanılmasıdır. “Dış Ülke” sözcük anlamıyla ve bugünkü kullanımıyla tam 

olarak “yabancı ülke”
171

 demektir. Yaygın olarak çok daha sonraları kullanılmaya 

başlandığı anlaşılan bu ifadenin burada Orta Asya’daki devletler için kullanılması, Çin’in 

bu bölgeye özel bir önem atfettiğini göstermekte, Çin Seddi merkezinde iç-dış ayrımının 

bir sonucu olarak bu ifadenin ortaya çıktığına işaret etmektedir.   

 

                                                                                                                                                
170元和二年，武威太守孟雲上書：「北虜既已和親，而南部復往抄掠，北單于謂漢欺之，

謀欲犯邊。宜還其生口，以安慰之」(HHS, 1518-19) 
171

 Yabancı Ülke, Wai Guo ifadesi, eserlerde çok az sayıda geçmekle birlikte, nei-wai ikiliği çerçevesinde 

anlaşıldığında yine Çin Seddinin dışını işaret etmekedir. Zhang Qian elçilik seferiyle ilgili olarak “Dış 

ülkelerde rehin kalmıştı” ifadesi fiilen Zhang Qian’in uzun yıllar Hunların arasında kaldığı için, burada 

Hunları kastetmektedir. (SJ:2693) 
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Eserin Batı Bölgeleri Kayıtları Bölümünde “Yidi” tanımı Orta Asya’daki “Dış 

Ülkeler” yanında yine Hunlar’ı içermektedir. Batı Bölgeleri Kayıtları 78’de (HHS, 2909)  

Han Hükümdarı Wu zamanındaki etkin dış siyasete göndermeler yer almaktadır. Kimi 

yerde “Dış Ülkeler”in Çin’e bağlandığı yazılırken, aynı “bağlanma” ifadesi kullanılarak 

bazı ülkelerin “Hunlar’a bağlı kaldığı” kaydedilmektedir. Hükümdar Zhang zamanında 

dış siyasete ayrılan kaynağın ülkeyi zora soktuğu dile getirilerek; “Hükümdar Zhang 

Di’nin, Yidi işleriyle uğraşarak Çin’in daha fazla zarar görmesini istemediği” kaydedilmiş, 

böylece “Yidi” ifadesi bir halkı ya da yabancıları ifade etmekten başka “dış siyaset” 

anlamında da kullanılmıştır. (HHS; 2910)
 172

 

 

Metin içinde toplam on yerde Yidi ile Hunların özdeşliği görülebilmektedir. 

Ancak “Yidi” tanımının, “Hun” özel adından daha kapsayıcı bir anlama sahip olması 

sebebiyle; Yidi = Hun bire bir eşleştirmesi eksik olabilmekle birlikte; Hunların, Yiler ve 

Diler’den sayılması anlamında Hun=Yidi önermesinin doğru olduğu kabul edilebilir. 

Eserin 1575, 1576, 1594, 2909, 2910, 2923. sayfalarında Yidi adının kullanıldığı 

bağlamlar açıkça Hunlara işaret etmektedir. Bu bağlamda, siyasi dildeki yeri açısındandan 

bakıldığında, “Yidi” bileşik kullanımının “Yi” ve “Di” terimlerini belirsizleştirdiği ve 

soyutlaştırdığı görülmektedir. “Hu” terimi ile kıyaslandığında; “Yidi”nin iki terimden 

oluşması sebebiyle daha kapsayıcı olması sonucunda “Hu”ya nazaran daha genel bir 

                                                 
172

 Ek olarak; “yabancı” anlamıyla Yidi, Hunlar ve Orta Asya halkları dışında özel olarak Hindistan’ı ifade 

etmek için de kullanılmıştır.
 
(HHS; 1082) Budizm inancının geldiği yer olan Hindistan o dönemde Çinlilerin 

henüz detaylı bilgiye sahip olmadıkları bir ülkedir. Budizm inancının geldiği yer olan Hindistan bu 

dönemde henüz Çinlilerin detaylı bilgiye sahip olmadıkları bir ülkedir. Hindistan’ın ve Budist öğretinin 

“Hu” terimiyle anılması daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Batı Jin Hanedanlığı Taocularından 

Wang Fu 王浮, “Taocu Hu Klasiği” adlı eserinde, Laozi’nin Çin’den ayrıldıktan sonra Hindstan’a gittiğini 
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çağrışıma sahip olduğu söylenebilir. Öyleyse “yabancı” = “Yidi” önermesi, “yabancı” = 

“Hu” önermesinden daha geçerli görünmektedir. Aynı çıkarımı, “Rongdi” bileşik adı için 

de geçerlidir. Hu terimi, henüz Hunlar ile oluşan özdeşliğine bağlı kalmıştır. 

 

 

 

                                                                                                                                                
ve burada Budacı düşünceyi yaydığını ileri sürmüştür. Laozi’nin, Buda’nın öğretmeni olduğu savı Sonraki 

Han Tarihi’nde de geçmektedir. (HHS, 1082) 
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3.4. ÜÇ DEVLET KAYITLARINDA 三國志 HULAR 

Üç Devlet Kayıtları (三國志), Çin tarihinin, M.S 189-280 yılları arasındaki, Üç 

Devlet dönemi hakkında resmî ve güvenilir bir tarihî metin olarak kabul edilir. 3. 

Yüzyıl’da Chen Shou tarafından yazılan eser, rakip devletler olan Cao Wei (曹魏), Shu 

Han (蜀漢) ve Doğu Wu’nun (東吳) tarihlerini kısa tek bir metinde birleştirmektedir. Üç 

Devlet Kayıtları, 14. Yüzyılda yazılmış olan tarihî roman Üç Devlet için de temel 

oluşturmuştur.  

 

220 yılında Cao Pi’nin, iktidarı, Doğu Han Hükümdarı Xian Di’den devralmasıyla 

birlikte Çin, Wei, Shu ve Wu adındaki üç yönetim merkezine bölünmüştür. Bu durum Jin 

Hükümdarı Wu Di’nin 280 yılında ülkeyi tekrar tek yönetim altında birleştirmesine kadar 

devam eder. Üç Devlet içinde Cao Sülalesi’nin Wei Devleti en güçlü olanıdır ve kuzeyde 

yer alan Wei Devleti’nin sınırları diğerlerine kıyasla daha geniştir. 

 

Eser, Tarih Kayıtları, Han Tarihi ve Sonraki Han Tarihi ile birlikte 24 Tarih 

eserinin erken dönem dört tarih yazıcılığının bir parçasıdır. Üç ana bölüme ayrılmış olan 

eser, 65 cillten ve yaklaşık 360,000 imden oluşmaktadır. Wei Kayıtları 30 cilt 

içermektedir, Shu Kayıtları 15 cilt içerir, Wu Kayıtları ise 20 ciltten oluşmaktadır. Her cilt, 

bir ya da daha çok biyografi formunda düzenlenmiştir. Bir biyografinin kapladığı yer 

miktarı, anlattığı kişinin statüsüne göre belirlenmiştir.  
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Kitabın gerçek yazarı Shu topraklarında doğmuş olan Chen Shou’dur. 263 yılında 

Shu’nun çöküşünün ardından Üç Krallık’ın tarihini yazması için görevlendirilmiştir. 280 

yılında Wu Devletinini yıkılması sırasında bu çalışma dönemin baş memurlarından Zhang 

Hua’nın beğenisini kazanmıştır. O döneme dek, Wei ve Wu devletlerinin kendilerine ait 

tarih kayıtları bulunmaktaydı ve Chen Shou bunları temel alarak çalışmasına başlamıştı. 

Fakat, Shu Devleti’nin kendine ait bir kaydı bulunmadığından dolayı, bilgiler, Zhuge 

Liang’ın çalışmalarının ve özel belgelerin yanında kendi hatırlayabildiklerinin bir 

derlemesinden oluşmaktadır.  

 

Üç Devlet Kayıtları
173

 (Sanguozhi 三国志: 220-280) içinde “Hu” teriminin daha 

önceki dönemlerde oluşan zemin üzerinde gelişmeye devam ettiği görülmekredir. Bu 

dönem Han Hanedanlığının iktidarının zayıfladığı, Çin’in üç devlet tarafından 

paylaşıldığı bir ara dönem; bir tür fetret dönemi olarak görülmekle birlikte, bu dönemde 

siyasi ve kültürel bakımdan Çin’in yoğun olarak yabancı etkisi altında kaldığı da 

anlaşılmaktadır. 

 

 Atmış yıllık bir dönemi kapsayan Üç Devlet Kayıtları içinde Hu adı en çok yine 

kuzeyli göçebe halklar için kullanılmıştır. Bu anlamıyla Hu adı Hunlar’ın yanında bu kez 

Xianbeiler ve Wuhuanlar için de yaygın olarak görülmektedir. Hu’nun kullanıldığı 

                                                 
173

 Bu eser tarihsel olarak Sonraki Han Tarihi’nden daha önce yazılmıştır. Ancak eserin içeriği daha sonraki 

bir dönemi ele aldığı için, çalışmamızda Sonraki Han Tarihi’nden sonraya yerleştirilmiştir. 
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bağlamlar başlıca (1) bir özel ad içinde soyadı olarak
174
; (2) Hunları ve kuzeyde yaşayan 

göçebe halklar için; (3) Tibetliler için (4) Koreliler için (5) tüccar Hular adıyla (6) 

Batıdaki bütün yabancılar anlamıyla karşımıza çıkar. Bu bağlamda Hu iminin, Sonraki 

Han Tarihi’ndeki kullanımıyla paralel olduğu görülmektedir. Diğer metinlere kıyasla bu 

metnin daha kısa olması sebebiyle yabancılar için kullanılan sözcüklerin azlığı da 

gözlemlenmektedir. Sanguo Zhi içinde “Hu” terimi toplam 200 yerde geçmektedir. 

Sayıca daha az kullanılan Yi, Di, Rong ve Man adlarının aksine Hu adının kullanımının 

pekiştiği ve daha da belirginleştiği söylenebilir. 

 

Xianbeiler ve Wuhuanlar, Hunların bölgedeki etkinliklerini yavaş yavaş 

kaybettikleri süreçte tarih sahnesine çıkarlar. Her iki kavim de Doğu Huları’nın soyundan 

gelmektedir. San Guo Zhi’nın 832. sayfasında verilen açıklamada geçmişleri ve 

gelenekleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Tarihsel olarak Hunlardan boşalan yeri 

aldıkları ve Hu adının ortaklaşa kullanımıyla birlikte düşündüğümüzde Hunların devamı 

olan bu kavimlerin gelenek görenekleri ve yaşam biçimlerine San Guo Zhi’da 

kaydedildiği şekilde kısaca değinmekte yarar görüyorum.   

 

Wuhuanlar Doğu Hularındandır. Han Hanedanı’nın başlarında, Hun 

[Hükümdarı] Maodun [onların] ülkelerini yok etmişti. Kalanlar Wuhuan 

Dağı’na kaçmıştı, bu yüzden bu adı almışlardır. At üstünde iyi yay gerer, 

su ve otlak peşinde hayvancılık yaparlar, [bu nedenle] yaşadıkları daimi bir 
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 Özel adlar içinde genellikle soyadı olarak kullanılan sözcük bu metinde Çinli soyadı olarak çok sayıda 

görülmektedir. Soyadı olarak Hu, Huhanye örneğinde olduğu gibi Hunların ve diğer yabancı halkların adları 
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yerleri yoktur. Kapısı doğuya bakan çadırlarda yaşarlar, güneşin 

doğuşuyla ava çıkarlar, süt içer yün elbise giyerler. Gençleri yüceltir, 

yaşlıları pek önemsemezler. Mizaçları serttir, öfkelendiklerinde 

kardeşlerini [hatta] babalarını dahi öldürebilirler. Fakat annelerine asla 

dokunmazlar. [Bunun sebebi] soyun anadan geçmesidir... …işgalcileri 

savuşturanlara Büyük Adam (大人 daren) adı verilir. Her küçük obanın 

kendi başkanı vardır ancak vesayet sistemi yoktur. Yüz ila bin oba arasında 

obalar birleşerek bir boy oluşturur. Büyük Adamlar [boyun ileri gelenleri] 

çağrı yapacakları zaman bir ağaç parçasını çizerler, bu [ağaç parçası] 

obalar arasında dolaştırılır. Yazıları yoktur… …soy ve soyadları daimi 

değildir. Boy başkanının adını, soyadı olarak benimserler. Büyük 

Adamların altındakilerin kendi [bağımsız] üretimleri ve yönetimleri vardır. 

Birbirlerine angarya yüklemezler… …babaları ya da erkek kardeşleri 

öldüğünde üvey anneleri ve yengeleriyle evlenirler.
 175

 (SGZ: 832)
176

 

 

                                                                                                                                                
içinde de geçmektedir. 
175

 San Guo Zhi’daki anlatım, hemen hemen her olguyu sebebi ve sonuçlarıyla birlikte vermektedir. Pek çok 

metinde benzer tarzda yazılmış olan bu açıklamaların, tarihsel olayların anlatıldığı asıl metinlere ek 

açıklamalar olduğunu düşündüğümüzde, yabancılara karşı asıl metinlerde yer alan öznel yorumlardan farklı 

bir dilin kullanılarak daha yansız bir anlatım sergilendiği görülmektedir. Buradaki açıklama Wei Shu’ya 

dayandırılmaktadır.  
176烏丸者，東胡也。漢初，匈奴  冒頓  滅其國，餘類保烏丸山，因以為號焉。俗善騎射，

隨水草放牧，居無常  處，以穹廬為宅，皆東向。日弋獵禽獸，食肉飲酪，以毛毳為衣。

貴少賤老，其性悍驁，怒則殺父兄，而終不害其母，以母有族類… …訟相侵犯者為大人

，邑落各有小帥，不世  繼也。數百千落自為一部，大人有所召呼，刻木為信，邑落傳行

，無文字… …氏姓無常，以大人健  者名字為姓。大人已下，各自畜牧治產，不相徭役… 

…父兄死，妻後母執嫂… (SGZ: 832) 

http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihpc/hanjiquery?@19%5E8732866%5E807%5E%5E%5E60202004000100300001%5E35@@791794624#hit001
http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihpc/hanjiquery?@19%5E8732866%5E807%5E%5E%5E60202004000100300001%5E35@@791794624#hit003
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Wuhuanlar hakkında kaydedilmiş olan bu anlatının Han Tarihi’nde ve Tarih 

Kayıtlarında geçen Hunlar hakkındaki bölümle benzerliği dikkat çekicidir.
177

 Ayrıca 

dikkate değer bir diğer kısmı, Hunlar ile Wuhuan ve Xianbeiler arasındaki adet, gelenek 

ve göreneklerin benzerliğinden öte göçebe yaşamın tasvirlerinin ince ayrıntılara kadar 

değinilmesinde ve bu anlatılarda tasvir edildiği şekliyle göçebe yaşamın kendi bütünlüğü 

içinde tutarlı ve insan ilişkileri bakımından mantıklı açıklamalarla desteklenmesidir. 

Yalnızca bir bölümüne yer verdiğimiz bu parçanın dili, metnin aslından daha rafine ve 

tutarlıdır. Yansız yaklaşımı ve açıklayıcı niteliğiyle bu pasaj adeta antropolojik bir gözlem 

metnini andırmakta, yabancılar için kullanılan genel adlara yer verilmemektedir.
 178

  

 

Metin içinde yer alan bir başka bölümde ise Kuzey Çin’de eskiden beri süregelen 

kültürel ve siyasi hayatın ortaklığına ve devamlılığına işaret eden ifadeler yer almaktadır. 

Wuhuan Monografisi başlığını taşıyan bu bölümde Wuhuanlar’ın siyasi ve kültürel 

özellikleri, Shang Shu ile Şarkılar Kitabı’ndan yapılan iki kısa alıntıyla başlatılır. Burada, 

Kuzey Çin’de yaşayan eski halklardan Yiler ve Xianyunler’den hareketle, Hunlar’ın ve 

Wuhuanlar’ın aynı kökenden oldukları, Kuzeyin eski halklarının mirasçıları oldukları dile 

getirilir:  

 

Shang Shu’da; ‘Manlar ve Yiler’in Çin’i işgal ettikleri’, Şarkılar 

Kitabı’nda ‘Xian Yunler’in [Çin’de] korku saldıkları’ kaydedilmiştir. Bu 

                                                 
177

 Hatırlamak gerekirse, Hun Sarayı’na gönderilen bir cariyeye eşlik etmek için giden Çinli eski saray 

danışmanı, Hunların yaşam tarzlarını ve gelenek göreneklerini övmüş, devlet işlerinin ve yasalarının 

uygulanabilirliğine dikkat çekmişti.  
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halklar uzun yıllar Çin’in başına dert olmuşlardı. Qin ve Han 

Hanedanlığından itibaren ise Hunlar sınırlara zarar verdiler. Hükümdarlar 

Xiao ve Wu zamanında dört [bir taraftaki] Yiler’e karşı mücadele verilmiş, 

Doğu düzene kavuşturulmuş, [güneydeki] iki Yue devleti [saraya] 

bağlanmış, Batıda Ershi, Dayuan ve Yelang yolları açılmıştı. Bunların 

tamamı [o zamanlarda] vahşi toprakların 荒服179
 dışındaydı. Çin için pek 

önemli değillerdi. Fakat Hunlar Çin’in her yerine baskı yaptıkları sırada, 

Hu atlıları güneye indiklerinde üç taraftan düşmanla sarıldılar. Bu sebeple 

komutan Huo [Qubin] onlara karşı görevlendirildi. [Huo Qubin] Kuzeye 

ilerleyip Chanyu’nün peşine düşmüştü… …Jian An Döneminde Güney 

Chanyü saraya gelmiş [ve] Sağ Bilge Beyini ülkesini yönetmek üzere 

bırakarak burada kalmıştı. Hunların gücü kırılmış, uzun süre [Çin’e] bağlı 

kalmışlardı. Bu sırada Wuhuanlar ve Xianbeiler güçleniyorlardı. Han 

[Hanedanı’nın] sonlarında yaşanan karışıklıklar sırasında Merkezi 

Topraklarda fazlaca olay çıkardılar. Şehirleri yağmaladılar, Kuzey 

sınırlarında sorunlar devam etti
180

. Yuan Shao Döneminde He Bei 

[Bölgesinin ülkeye] katılması sırasında Wuhuanlardan üç bölük hizmete 

kabul edilmiş, beylerine bağışta bulunularak atlıları [orduya] alınmıştı. 

[Böylelikle] Yiler ve Diler [saraya] bağlanmış oldu… …Daha sonra 

Xianbeilerin Büyük Adamı Kebineng Diler’i gözetmek üzere 

                                                                                                                                                
178

 Açıklama 833-836 sayfaları arasında devam etmekte, Wuhuanlar’ın yaşam biçimleri, yaşadıkları 

bölgelerdeki doğal kaynaklar, komşuları ve komşularıyla ilişkileri anlatılmaktadır. 
179

 Huang Fu, efsanevi hükümdar Yu Gong’a atfedilen bir siyasi ve coğrafi tanımlamadır. Bkz. s.  
180

 ‘Devam etti’ 仍、ifadesi  ‘eskiden olduğu gibi’, ‘Hunların zamanındaki gibi’ anlamına gelmektedir.  
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görevlendirildi ve Hunların eski topraklarının tamamını ele geçirdi… 

(SGZ: 831)
181

 

 

 Wuhuanlar ve Xianbeiler’e gelinceye kadar kuzeyli göçebe halklar ile Çin 

düzlüklerindeki yerleşik iktidar merkezleri arasındaki ilişkilerin kısa bir özetinin verildiği 

bu bölümde yabancılar için kullanılan adların kullanımlarına ilişkin bazı veriler göze 

çarpmaktadır. Kısacık bir paragraf içinde, Xianyun, Yi benzerliği; Hunların Yilerden 

sayılması, Hular ile Hunların özdeşliği, Wuhuanlar ile Xiabeiler’in Hunların devamı 

olduğu ve son olarak Wuhuanlar ve Xianbeiler'in de Yiler ve Diler’den sayıldığı 

görülmektedir.   

 

 Benzer biçimde 469. sayfada Hu imi bu kez Di imi ile birlikte kullanılmıştır. Bu 

kullanım karşımıza ilk defa çıkmaktadır ve eski Di kavmi ile Hular arasında bir tür 

devamlılık ve kültürel ortaklığa işaret etmektedir. (SGZ:469) Zamansal açıdan devamlılık 

ve kültürel-siyasi vesayetin yanında Üç devlet Dönemi’nde Kuzey Çin’de göçebe 

menşeden gelenlerin baskın olduğu bir iktidar odağının varlığı Orta Asya’dan Kore’ye 

kadar olan bölgelerle ilişkilerin gelişmesine kaynaklık etmiştir. Bu çerçevede somut ve 

tarihsel kavimleri işaret eden anlamlarıyla Yi, Di ve Rong adlarının birer tarihsel arketipe 

                                                 
181書載「蠻夷猾夏」，詩稱「玁狁孔熾」，久矣其為中國患也。秦、漢以來，匈奴久為邊

害。  孝武雖外事四夷，東平兩越、朝鮮，西討貳師、大宛，開邛苲、夜郎之道，然皆在

荒服之外，不  能為中國輕重。而匈奴最逼於諸夏，胡騎南侵則三邊受敵，是以屢遣衞、

霍之將，深入北  伐，窮追單于… …建安中，呼廚泉南單于入朝，遂  留內侍，使右賢王撫

其國，而匈奴折節，過於漢舊。然烏丸、鮮卑稍更彊盛，亦因漢末之亂，  中國多事，不

遑外討，故得擅（漢）〔漠〕南之地，寇暴城邑，殺略人民，北邊仍受其困。會袁紹  兼河

北，乃撫有三郡烏丸，寵其名王而收其精騎 ,  夷狄懾服… …後鮮卑大人軻比能復制御羣狄

，盡收匈奴故地…  (SGZ: 831) 
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dönüştükleri bu adların yerini daha belirgin bir biçimde Hu adının aldığı görülmektedir. 

Örneğin eserin Doğu Yileri
182

 bölümünde Sarı Deniz’de yaşayan bir ada halkına Zhou Hu 

(Ada Huları) adı verildiği ve bu insanların Xianbeiler’e benzediği kaydedilmektedir. 

(SGZ: 852) Burada “Hu” teriminin denizde yaşayan bir halk için ilk defa kullanıldığı 

görülmektedir.
183

 Sarı Deniz ve çevresi ile Kore Yarımadası’nda yaşayan halklara daha 

önceleri “Yi” adı verilirken, Ada Huları ifadesi ile bu durumun istisnasının oluştuğu 

görülmektedir. “Hu” teriminin Kuzeyli, Batılı ve Kuzeybatılı halklar için kullanıldığı 

bilinmektedir. Genelde Doğu yönü için kullanılan “Yi” teriminin yanına böylece “Hu” da 

ilk defa eklenmiş olmaktadır. Bu bağlamda sonuç olarak, “Hu” teriminin, dönemin siyasi 

koşullarında etkinlik alanlarını genişleten Kuzeyli göçebe halkların güçlerine paralel 

olarak anlam genişlemesine uğradığını söyleyebiliriz.   

 

Özel olarak bakıldığında Sanguo Zhi içinde geçen “Hu” teriminin diğer 

kullanımları aşağıdaki gibi özetlenebilir: Sınır Huları (SGZ: 730), Lu Shui [Bölgesinde 

yaşayan] Hular (SGZ: 526, 733), teslim olan Hular (SGZ: 845),  Tibetliler ve [Tibetli] 

Hular (SGZ: 476, 734), Hu Atlıları (Wuhuanlar için (SGZ: 555), Batı Bölgelerinden Hular 

(SGZ: 512), Hu Beyi Shamoke (SGZ:1347) ve sayıca en fazla olmak üzere özel kişi adları 

içinde görülmüştür. Metin içerisinde dil bakımından en istisnai kullanım ise soru 

“nasıl/ne”  soru zamiri olan “hu”dur. İmin bu anlamı “yabancı” anlamından daha eskidir 

ve Üç Devlet Kayıtları’nda da bu anlamını korumuştur. Ancak imin “yabancı” anlamıyla 

kullanımı yoğunlaştıkça soru zamiri olan kullanımının gerilediği de gözlemlenmektedir. 

                                                 
182

 Bir bölüm adı olarak Doğu Yileri, Çin’in doğusunda yaşayan halkları konu edinmektedir. Bunlar 

Koreliler ve Kuzeyi de dahil olmak üzere Kore Yarımadasında yaşayan halklara işaret etmektedir.  
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3.5. JIN TARİHİNDE 晉書 HULAR  

Resmî Tarihlerden biri olan eser, Tang Döneminde, sarayda oluşturulan bir heyet 

tarafından yazılmıştır. Başyazarı Fang Xuanling房玄齡 olan kitabın düzenlenmesinde 

çoğunlukla önceki arşivlerden kalan resmî belgelerden yararlanılmıştır. Eserde Jin 

Hanedanlığı’nın M.S. 265 – 420 arasındaki tarihi anlatılmaktadır. Biyografi bölümü olan 

1, 3, 54 ve 80’deki bazı bölümler, Tang Hükümdarı Taizong tarafından bizzat kaleme 

alınmıştır. Eserde Jin Hanedanlığı tarihinin yanında Doğu Jin’in çağdaşı olan 16 Devlet’in 

tarihine de yer verilmiştir. Kitap 648 yılında tamamlanarak Tang hükümdarına 

sunulmuştur. 

 

Jin Tarihi içinde “Hu” terimi geneli itibarıyle daha önceki eserlerin oluşturduğu 

temel üzerinde gelişmiştir. Ancak bu metin içinde imin kullanımının öncekilerden daha 

kapsamlı olduğu izlenimi oluşmaktadır. En yaygın kullanım yine Kuzeyli göçebe halklar 

hakkındaki bölümlerde geçmektedir.  

 

Bu dönem Çin’de “Beş Hunun Çini Karıştırması” adıyla anılan bir dönemin 

öncesidir. Adından da anlaşıldığı üzere “Hu” adıyla anılan halklar Güney yönünde 

baskılarını artırmakta kitlesel bir biçimde Çin’in iç bölgelerine göç etmektedirler. Bu 

durum Jin Hanedanının siyasi otoritesini sarsılmasına neden olmuştur. Bu nedenle “Hu” 

teriminin kötücül çağrışımları bu dönemde beliriginleşmeye başlamıştır. Huların Güneye 

                                                                                                                                                
183

 Daha önce geçen Su Huları ile karıştırılmamalıdır. Su Huları çoklukla Güneyde yaşayan bir halktır.  
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doğru hareketleri yerleşik yaşam alanlarını tehtid etmektedir. “Hu” terimi, halk arasında 

yayılan söylentiler içinde hurafelerle karışık olarak görülmeye başlanır: 

 

Xiao Huaidi (284 -313) zamanında Wu yöresinde Zhanglin Hanesinin 

köpeği dile gelmiş ve: “Memlekette insanlar açlıkta ölecek!” demişti, 

bunun üzerine iki Hu’nun felaketi başgöstermiş, ülke sefalete düşmüştü. 

(JS: 852)
184

 

 

Üç Devlet Döneminin sonlarında “Hu” teriminin bir korku ifadesine dönüşmeye 

başladığı, halk arasında da kötü çağrışımlarının da yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. 144. 

sayfada ilk kez “uğursuz/kötü” sözcüğüyle bir arada “uğursuz Hular, xionghu 凶胡” 

ifadesi içinde görülmektedir. Xionghu ile Xiongnu’nun ses benzerliğini de düşünecek 

olursak, yazarın bu ifadeyi kasıtlı seçtiği anlaşılmaktadır. Hun’un (匈奴 Xiongnu), “xiong

匈” kısmı “göğüs, döş” anlamına gelirken imin içinde bulunan eşsesli “xiong” imi 凶 

“uğursuz”, “korkunç” gibi anlamları karşılamaktadır. Yazarın burada “Hun” adıyla bir 

söz sanatı yaptığı görülmektedir. 

 

 Bir başka kayıtta, yine halk arasında yayılan söylentiler, falcılık ve astroloji ile 

karışık bir biçimde kayda geçirilmiştir: 

Min Di zamanında (313─316), bir köpek ve bir domuz çiftleşmiş. Han 

kayıtlarında Jingdi zamanında da böyle bir olayın yaşandığı yazılmış, 
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karmaşa anlamında yorumlanarak, [buna] it domuz felaketi denmişti.  

Fallarda it, savaş anlamına gelir, domuz ise Kuzeyli Hunların işaretidir. 

Ağıza alınmaz bir söz [bu], farklı türler birbirine karışıyor, [bundan] 

kötülük doğacağı besbelliydi. Hükümdar Huların elinde öldü, [işte] sonucu 

bunlardır. (JS: 852)
185

 

 

 

Eserin “Domuz Felaketleri” Bölümü başlığı altında, “kötü bir alamet” olarak 

gösterilen bir başka olayda, bu kez “Hu” terimi “büyük ve güçlü” anlamıyla karşımıza 

çıkmaktadır: 

 

Hükümdar Cheng Di zamanında, Qian Tangların evindeki erkek domuz iki 

yavru yapmış; ikisinin de yüzü insan yüzüymüş ve ikisi de “Hu” gibi 

kuvvetli ve büyükmüş, gövdeleri büyük domuz gibiymiş. Jing Fang falcısı; 

‘domuzlar insan başlı domuz doğuruyor, [bu] tehlike ve karmaşa 

demektir…’ diye yorumlamış. (JS: 881)
186

 

 

 

Dönemin sosyal ve siyasi koşulları doğrultusunda geliştiği anlaşılan bu 

kullanımlar. “Hu” iminin Çince içinde daha geniş bir kullanım alanına sahip olmaya 

                                                                                                                                                
184孝懷帝永嘉五年，吳郡嘉興張林家狗人言云：「天下人餓死。」於是果有二胡之亂，天

下饑荒焉 (JS: 852) 
185愍帝建興元年，狗與猪交。案漢書，景帝時有此，以為悖亂之氣，亦犬豕禍也。犬，

兵  革之占也。豕，北方匈奴之象。逆言失聽，異類相交，必生害也。俄而帝沒于胡，是

其應也。(JS: 852) 
186成帝咸和六年六月，錢唐人家猳豕產兩子，而皆人面，如胡人狀，其身猶豕。京房易

妖  曰：「豕生人頭豕身者，危且亂 (JS:  881)  
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başladığını, kötücül çağrışımları daha belirgin olmakla birlikte, imin diğer anlamlarının 

da bu doğrultuda geliştiğini göstermektedir.  

 

Hunların Kuzey Çin’in kültür çevresindeki etkinliklerinin yoğun olarak devam 

ettiği, eserin 2548-2551. sayfalarında görülebilmektedir. Beş Hu tanımlaması ise metin 

içinde 976, 2346 ve 2698. sayfalardaki örneklerde bulunmaktadır. Son örnekte, Hu Hun 

eşleşmesi şüpheye yer vermeyecek şekilde gösterilmiştir. Beş Hu: “Hu, Jie, Xianbei, Di 

ve Qiang” halkları içinde bütün halklar “Hu” tanımı altında verilirken Hunların adı 

“Xiongnu” yerine “Hu” terimi kullanılmıştır. Bu sayede “Hu” hem Hunları göstermekte 

hem de diğer kavimler için bir ‘üst ad’ olarak kullanılmaktadır.  

 

 “Hu” teriminin “güçlü, kuvvetli” ve “büyük” anlamlarını gösteren kullanımllar 

çoğunlukla 強胡ifadesiyle geçmekte (örn. 1793, 2030, 2116), “Büyük Hu” ise 2700. 

sayfada yer almaktadır. Burada, “Büyük Hular ezelden beri kendilerine rakip bir güçle 

karşılaşmadılar” sözleriyle Hular yüceltilmekedir. 

 

Bunun yanında siyasi koşullar uyarınca oluşan durumlarda, Hulara atfedilen 

olumsuz özellik ve tamlamalar da; “uğursuz”, “pis kokulu” (JS: 1707), “sevgisiz不仁” 

(JS: 2703), “vahşi hayvan” (JS: 2269); “kalpsiz” (JS: 1322) ve “açgözlü, güvenilmez” (JS: 

2346) sıfatlarını içinde açıkça görülmektedir. Ek olarak “Hu yağmacıları” ve “Hu 

eşkıyaları” ifadeleri de metin içinde, sayfa 1680, 1934 ve 1935’teki gibi pek çok yerde 

karşımıza çıkmaktadır.  
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Jin Shu içinde eski ve yaygın kullanımı olan “nasıl/ne” zamiri halen varlığını 

korumaktadır. Bu kullanımı, 967, 1424, 1965, 3427 ve 3004. sayfalardaki örneklerde 

görülmekle birlikte, Qin ve Han dönemlerinde onun yerine kullanılmı yaygınlaşan 何 

“nasıl” soru zamiri metnin geneline bakıldığında çok daha fazla görülmektedir.   

 

Kültürel etkileşim bağlamında, “Hulaşmak 變為胡狀” (JS: 2590); eğretilemeli 

olarak Huları kasteden bir anlamda “Hu atı” (JS: 2472; 1684); “Hu kıyafet ve adetleri 胡

服” (JS: 768); “Hu zhuang胡牀” “oturak/tabure” içinde (JS: 2118); “Hu ekmeği胡餅”(JS: 

2138); “kelebek 胡蝶” (JS: 1906) gibi söz öbekleri içinde tamlayan ve tanımlayıcı 

görevinde görülebilmektedir. Bunların yanında “Hu Müziği 胡樂” bağlamında “Hu 

kavalı 胡笳” ve müzikteki “Hu makam(lar)ı胡角” ifadelerini de görmek mümkündür. (JS: 

715) Sözel kullanımının dil içindeki kökleşmesine ek olarak daha önceki metinlerde 

olduğu gibi coğrafi anlamda da daha geniş bir alana yayılma yönünde gelişim 

göstermektedir. Daha önceki metinlerde ortaya çıkan, Hindistan ve İran’ı kapsayan 

içeriğine bu metinde Vietnam da dâhil olmuştur. (JS: 2546) 

 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, çeşitlenen kullanımıyla “hu” imi 

terimsel özelliğini pekiştirmekte, çeşitli nesnelerin ve olguların adlarını tanımlayıcı bir 

işlev yüklenerek gelişimini sürdürmektedir. Klasik Metinlerde görülen sınırlı anlamlarına 

yenileri eklenmektedir. Yukarıda verilen örneklerin geçtiği bağlamlarda “Hu”nun büyük 

oranda yine Kuzeyli halkları imlediği anlaşılmaktadır. Böylece kültürel etkileşimin ve 

karşılıklı alış verişin Kuzey-Güney yönünde geliştiğini; Çin’e gelen yeni eşya ve 
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nesnelerin Kuzeyli komşular aracılığıyla getirildiğini söylemek mümkün olmaktadır. Bu 

durum siyasi koşullarla açık bir paralellik arz etmektedir. Nitekim imin olumsuz 

çağrışımları gelişirken bir yandan da kaçınılmaz olan kültürel etkinin yarattığı yansız 

anlamların, “Hu” teriminin merkezinde bulunan Hunların siyasi ve kültürel 

hareketliliğinden de nasibini alarak canlandığı görülmektedir. “Hu” terimi zamanla daha 

dinamik ve yaygın bir konuma yükseltilidiği anlaşılmaktadır. 
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3.6. WEI TARİHİ’NDE 魏書 HU TERİMİ 

Wei Tarihi 魏書 551-554 yılları arasında Wei Shou tarafından derlenmiş olan 

Resmî Tarih eseridir ve 386-550 tarihleri arasında Kuzey Wei ile Doğu Wei tarihini 

anlatan önemli bir metindir. Eserin derlenmesi sırasında Wei Shou, siyasi müttefiklerinin 

atalarının tarafını tutmakla eleştirilmiştir. Eseri kötüleyenler, kitabı, Wei Shu’ya yakın bir 

telaffuzu olan fakat ‘Kirlilik Kitabı’ anlamına gelen Hui Shu (穢書) adıyla anmışlardır. 

Modern tarihe göre, Kuzey Wei’i aşırı derecede övdüğü ve Batı Jin’e, Sonraki Zhao’ya, 

Önceki Yan ile Önceki Qin’e bağlı olan eski Dai Devletinin tarihini kasıtlı olarak 

çarpıtarak, Dai’dan aslında diğerlerinin kendisine bağlı olduğu güçlü bir 

imparatorlukmuşçasına söz ettiği için eleştirilmiştir. Bununla birlikte, Dai Devletinden 

başlayarak erken dönem Kuzey Wei’e dek, oldukça karmaşık olan ve parçalar halindeki 

tarihsel olayları bir araya getirerek tutarlı sonuçlar ortaya koymuştur.  

 

Kitap yazıldığında 114 ciltten oluşmaktadır fakat Song Hanedanlığı’ndan itibaren 

bazı ciltlerin çoktan kayıp oldukları bilinmektedir. Sonraki derleyiciler, 7. yüzyıla 

dayanan Kuzey Hanedanlıkları Kayıtları’nın içeriğini kullanarak kayıp ciltleri yeniden 

oluşturmuşlardır. 

 

Wei Tarihi içinde “Hu” teriminin kullanımı aynı dönemi anlatan diğer metinlere 

kıyasla farklılık arz etmektedir. Sonraki Han Tarihi ve Üç Devlet kayıtlarında görülen 

anlamları bu metin içinde de bulunmakla birlikte bu metinde imin sayıca çok olması 

dikkat çekicidir. Buna göre Wei Shu içinde “Hu” teriminin 384 kez geçtiği görülmektedir. 
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Bunların çoğu özel adlar içindeki kullanımlarıyken, diğer metinlerden farklı olarak az 

sayıdaki istisna dışında imin kötücül çağrışımlı kullanımının da görülmediği dikkati 

çekmektedir. Yanısıra “Hu” teiminin “yabancı” anlamının oldukça geniş bir yelpazede ele 

alındığı görülmekte, ancak yine de “Hu” “Hun” özdeşliği belirgin bir biçimde kendini 

göstermektedir. (WS: 2350) Örneğin, daha önce Xianbeiler için kullanımını gördüğümüz 

“Hu” teriminin, Hun ve Xianbei halklarından birlikte bahsedildiği yerlerde “Hu”yu 

Hunlar için ayırırken, Xianbeilerin kendi adlarıyla anıldıkları görülmektedir. (WS: 2054)  

 

Bu metinde “Hu”nun Kuzey yönü ile özdeşleştirilmesi net bir biçimde ifade 

edilmektedir. (WS: 1876) Ancak Wei Hanedanı döneminde yaşanan toplumsal 

hareketlilikle, Kuzeyin artık neredeyse tamamen “Hular” tarafından iskân edildiğini 

gösteren ifadeler bulunmaktadır. Hular kendiaralarında evlenerek yeni soylar ve aileler 

meydana getirmektedirler. Örneğin “Tiefular” babası Hun annesi Xianbei olan çocuklaın 

soyundan gelenlere verilen isimdir. (WS:2054) Bu bölümde geçen “Kuzey İnsanı” (北人) 

ifadesi ise bugünkü Kuzey Çin’i ve hatta Orta Çin’i kapsamaktadır. Bu ifade günümüz 

Çincesinde de yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. 

 

Wei Tarihi içinde görülen “Hu” teriminin kullanımlarındaki bir başka farklılık da 

Hulu /Hu İnsanı 胡人 tamlamasının oldukça sık kullanılmış olmasıdır. Daha önceki 

metinlerde çok az karşımıza çıkan bu ifade 186, 1112, 1113, 1114 ve 2244’teki örnelerde 

belirgindir. Bu çerçevede yabancı halkların bölgede hâkim olması ile ortaya çıkan 

ortaklaşa yaşam pratiği içinde Hu ile Han soyundan gelen Çinlilerin kültürel bir birliktelik 
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oluşturduğu anlaşılmaktadır. Daha önceki metinlerde daha belirgin olarak görülen “Hu” 

terimine yüklenen olumsuz anlamlar, “Hu yönetimi” altında olan Çin’de sözcüğün gözden 

düşmesine neden olmamış, aksine Çince içindeki yansız anlamlarının kullanımı ağırlık 

kazanmıştır. Bunun yanında Hükümdar Xiao Wen Di’nin soyadı değişikliği politikası 

doğrultusunda eskiden soyadı Hegu olan kimselerin, soyadlarını “Hu” olarak 

değiştirdikleri kaydedilmiştir. (WS: 3006) Bu durum, farklı dönemlerde, kılık kıyafet 

değişikliği ve göçebe yaşam tarzına özenme şeklinde karşımıza çıkan “Hulaşma 胡化” 

olgusunda farklı bir aşamayı göstermesi açısından önemlidir. 

 

Yabancı - Çin ayrışması bu dönemde yaşanan çatışma ve siyasi karışıklık 

dönemine rağmen oldukça etkili sonuçlar doğurmuştur. Batı Jin Hanedanı’nın (M.S. 317 

-420) son yıllarında patlak veren göçebe ayaklanmaları Çin’in iç bölgelerine doğru 

kitlesel göç hareketlerine dönüşmüş, Çin’de buna karşı duracak bir iktidar odağının 

olmaması nendeniyle, tarihte “Beş Hu’nun Çin’i Karıştırması” adıyla anılan, Kuzey 

Çin’de yabancı egemenliğinin baş gösterdiği “16 Devlet” Dönemi ortaya çıkmıştır.  

 

Wei Hanedanı yaklaşık yüz yıl süren bu dönemin sonunda Kuzey Çin’i 

egemenliği altına almıştır. Bu açıdan bakarak, Resmî Tarih kayıtlarının Çinli yazarlar 

tarafından kaleme alındığını aklımızda tutarsak, “Hu” adının kötücül kullanımının ya 

daha da belirginleşeceği ya da Kuzey Çin’deki göçebe iktidarlarca yasaklanabileceği akla 

gelmektedir. Ancak terimin Wei Shu’daki kullanımlarında görüldüğü üzere bu dönemde 

toplumsal kaynaşmanın derin etkileri sonucunda, Çin düşünce dünyası eskiden “yabancı” 
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olarak gördüklerini içselleştirmekte; Çin’e hâkim olan yabancı yönetimlerin sayesinde 

yabancı kültürler Çin kültürüne derinlemesine nüfuz etmektedirler.  

 

Yine Wei Shu içinde kaydedilmiş olan Wei Hükümdarı Wen di (Gao Zu) ile 

danışmanları arasında geçen bir konuşma, halklarının kültürel açıdan kaynaşması 

konusunda daha önce başka örneği olmayan bir yaklaşıma sahne olmaktadır. Eserin 186. 

sayfasında Wei Hükümdarı Gao Zu’nun memleket gezisi için hazırlıkların tamamlandığı 

dile getirilmiştir. Bunun üzerine danışmanlar şu sözleri söyler:  

 

İnsanların hükümdarı olan kişi adil olamamaktan endişe duymalıdır, 

maddi varlığı ile gösteriş yapmamalıdır, yalnızca samimi bir adalet [均

eşitlik] sayesinde, Hular ile [Güneydeki] Yue halkı adeta kardeşmişçesine 

birbirine bağlanır. (WS: 186)
187

 

 

“İnsanların Hükümdarı” ifadesi ile Güney ve Kuzeyin birliği dile getirilmektedir. 

Kuzey “Hu ile anılırken “Yue” Güney Çini anlatmaktadır. Ancak bütün Çine hükmetme, 

“Güney ile Kuzeyin birleştirilmesi “kardeşlik” ifadesi ile dile getirilmekte belki de bu 

dönemde yaygın olan kültürel kaynaşmaya, akrabalık ilişkileriyle değinilmektedir.  

 

Kültürel kaynaşma olgusu olarak dilsel özelliklerin ön planda yer alması farklı 

biçimlerde kendini göstermektedir. Bunların arasında bu dönemde Çin’e Orta Asya’dan 

                                                 
187每言：凡  為人君，患於不均，不能推誠御物，苟能均誠，胡越之人亦可親如兄弟 (WS: 

186) 
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gelen maddi kültür unsurlarının Hu ön adıyla anıldığına tanık olmaktayız. Örneğin 

metinde geçen “hufen 胡粉” “kurşun tozu” (WS: 2266)  ve “huchuang 胡床” (WS: 1574) 

adıyla bilinen “tabure”nin Çin’e Orta Asya’dan geldiğini bu şekilde öğrenmekteyiz. Bu 

eşyaların adlarının önüne, tamlayan olarak getirilen “hu” Han Hanedanlığı döneminden 

itibaren görülmekte ve gittikçe artan bir biçimde Çinceye yeni giren sözcüklerin menşeini 

göstermektedir.  

   

Wei Shu içinde kullanıldığı şekliyle “Hu” teriminin anlamsal çeşitliliğinin daha 

önce incelenen eserlere nazaran arttığını söylemek mümkündür. Bu çeşitlilik, imin bir 

tamlayan olarak cins isimler içindeki kullanımının artması ve Kuzey yönü gösteren 

anlamının (WS: 186, 1876) belirginleşmesiyle sınırlı kalmamaktadır. “Hu”nun Hunları 

karşılayan temel anlamının yanına daha önce geçen Xianbei ve Wuhuanlar’a (WS: 2237) 

işaret eden kullanımlarına, Gaocheların (WS: 2244), Yan Zhi adıyla anılan Aksu’nun 

(2244), Tiefuların (2054), Tuobanların (WS: 2268) ve yine Budizmin Çin’e yayılması 

çerçevesinde Hindistan’ın daha net olarak eklendiğini görmekteyiz. Yabancı halklar 

konusunda “Hu” teriminin kullanımında coğrafi yayılmanın devam ettiğini, terimin 

tanımladığı halkların bir yandan Batıya diğer yandan Güneyde Çin’in içlerine doğru 

yayıldığını söyleyebilmekteyiz. Bu durum somut olarak bu dönemde ortaya çıkan kitle 

hareketleriyle paralel bir görüntü vermektedir. Nitekim “Hu” terimini göçebe halklar için 

bir gözlem merceği (monitör) olarak kabul edersek, Kuzeyli göçebe halklar Güneye ve 

Batıya doğru hareket ettikleri süreçte terimin kullanımı da onlarla birlikte 

yaygınlaşmaktadır.  
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Bu bağlamda Hindistan’ın “Hu” adıyla anılmasında iki önemli olgu da dikkat 

çekici bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi 1860. sayfada geçen bir ifadede 

Budist rahibin Hu Shamen 胡沙門, “Hulu Şaman” adıyla anılmasıdır. (WS: 1860) İkincisi 

ise Eserin Hotan Monografisi Bölümünde geçen “Laozi’nın Buda’yı eğitmesi 老子化胡

成佛” ifadesiyle Budizmin bir “Hu öğretisi” olarak görülmesidir. (WS: 2263)  Hotan 

Monografisinde dikkat çeken bir başka anlatım ise Hu teriminin fiziksel bir farklılık 

bağlamında kullanılmasıdır: “Gaochang’ın Batısında bütün ülkelerin [insanları] çökük 

gözlü ve uzun burunludur, sadece [Hotanlılar] Hulara daha az benzer, ciltleri Çinlilerinki 

[華夏] gibidir” (WS: 2263) Burada Huların görünümleri bakımından (貌) Çinlilerden 

farklı olduğu gösterilmektedir. 1114’te geçen “Hu lei 胡類” ifadesi de yine Çin ile 

yabancıların kültürel zeminde farklı kimlikler oluşturduğunu göstermektedir. 

 

Hindistan ve İran’ın da (Anxi安息adıyla. WS: 2266) bu tanımın içine girdiği 

düşünülürse “Hu” teriminin genel olarak “yabancı” anlamında kullanıldığı görülebilir. Bu 

şekilde terimin, “Hu yağmacıları” (WS: 603) ifadesi, Hun, Xianbei vd. gibi belirli halklara 

istinaden az sayıdaki kötücül anlamından, aynı bağlamdaki yansız anlamlarına ve çok 

daha geniş bir coğrafyayı kapsayan salt “yabancı” anlamına uzanan bir anlam yelpazesi 

içinde görülmektedir. Bu anlamda sözcüğün anlam genişlemesine uğradığı, daha önceki 

anlamsal içeriğini koruyarak daha uzak coğrafyaları ve kültürleri içermeyi sürdürdüğü 

görülmektedir.   
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3.7.  YENİ TANG TARİHİ 新唐書 İÇİNDE HU TERİMİ  

Yeni Tang Tarihi 新唐書, Ouyang Xiu, Song Qi tarafından derlenmiş olan Tang 

Hanedanlığı hakkında klasik bir tarihi çalışmadır. 1044 yılında hükümdar önceki Tang 

Tarihi’nin yenilenmesini istemiştir. Yeni kitap 1060 yılında hükümdara sunulmuştur. 

Öncekinden ayırmak için “Xin新” (“yeni”) adı verilmiştir ve 24 Tarih arasında sayılır 

 

Xin Tang Shu’da “Hu” imi 361 kez geçmektedir. Bunların arasında en yaygın 

kullanım diğer metinlerde de olduğu gibi özel adlar içinde yeralmaktadır.
188

 Sayısal 

çokluğu ve anlamsal yelpazesine bakıldığında “hu” iminin bu dönemde anlamsal ve 

işlevsel bakımlardan olgunluk düzeyine ulaştığı söylenebilir. Kullanımı bakımından “Lu 

Shui Hu”, “Qiang Hu” vb. tamlamalarda tamlanan olarak yaygın bir şekilde görülen “hu” 

artık “tüccar Huların şehri賈胡堡” gibi bileşik söz öbekleri içinde geçmekte, imin işlevsel 

özelliklerinin geliştiği görülmektedir. Çoğunlukla bir son ek gibi kullanılan eski 

ifadelerden farklı olarak bu kez daha çok tamlayan konumunda görülmektedir. Örneğin 

“Jie Huları” ifadesi daha önceki metinlerde görmeye alıştığımız bir tamlamayken bu 

metin içinde “Hulardan [olan] Jieler 胡羯” ifadesi dikkat çekmektedir.
189

 

 

Yabancı halkları tanımlayan bir terim olarak “Hu”nun Yeni Tang Tarihi içinde 

olgunlaştığını görmek mümkündür. Hunlar ile birlikte anıldığı uzun süre boyunca 

                                                 
188
16 devlet döneminde uygulanan soyadı değişikliğinden sonra bu özel adların Çinli adı mı yoksa göçebe 

kavimlerin adları mı olduğu artık kestirilememektedir. 
189

 Metin içinde “Hular ve Jieler” olarak da anlaşılabilecek olan bu ifadede geçen “Jieler”, bilindiği üzere 

Hunların bir koludur ve 16 Devlet Dönemi’nde Kuzey Çin’de siyaseti aktif olarak etkileyen “Beş Hular”dan 

biridir. Tang Döneminde de aynı adla tarih sahnesinde varlıklarını devam ettirmektedirler. 
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“Hunlar” özelinde oldukça itibarlı olan “Hu” teriminin, onların tarih sahnesinden yavaş 

yavaş ayrılmalarıyla birlikte anlamının belirsizleşerek “yabancıları” tanımlayan bir terim 

olma yönünde değiştiği görünmektedir. Bu olgunlaşma sürecinde “Hu” olumsuz anlamlar 

yüklenmeye devam etmiştir. Fakat Eski Tang Tarihi’nden birkaç örnek alıntılayacak 

olursak, tarihsel olayların gündeme getirildiği, 853, 855, 6023 ve 6024. sayfalarda “Hu” = 

“Hun” özdeşliğinin düşünsel arkaplanda varlığını koruduğu görülebilmektedir. 6024. 

sayfada geçen cümlede; “[bu sırada] Huyiler mağrurlaşıyor, Çin (Huaxia) zayıflaşıyordu” 

(JTS: 6024) ifadesinden anlaşılacağı üzere “Hu” terimi de, daha önceleri “Yidi” ve 

“Rongdi” bileşik terimlerindeki kullanıma benzer bir genelleşmeye maruz kalmış, “Yi” 

terimiyle bir ortaklığa girmiştir. 

 

“Hu” “Hun” özdeşliği hakkında Yeni Tang Tarihi’nden bir başka örnekteyse, 

Çin’e bağlanan bir “Hu” için şöyle denmektedir: 

 

…‘Yeryüzünde iki [hükümdara birden bağlanmak] olmaz, Hunlar ondan 

korkuyorlar’ [diyerek Ona] ‘Uçan Komutan’ unvanını verdi. Şimdilerde 

Hu Atlıları [ekonomik açıdan] yağmaya bağımlılar; Onun bu becerisinden 

yararlanalım, Wendi [Ona] büyük bir görev veremez, aksine Onun hayatını 

satın alır… (XTS: 2946)
190

      

 

“Hu” teriminin Hunlar için kullanılmaya devam ettiğini gösteren diğer bölümlerde 

                                                 
190

 …天下無雙，匈奴畏之，號為「飛將」，爾時胡騎憑凌，足伸其用。文帝不能
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ise artık farklı adlarla anılan ancak Hunların devamı olan Jie Huları ve Ji Huları (Dağ 

Huları olarak da geçmektedir) adları kaydedilmiştir. Jie Huları 羯胡 3282, 3345, 3465 ve 

4921. sayfalarda, Ji Huları 稽胡ise 11, 104, 133, 2281, 3845 ve 2347. sayfalardaki 

örneklerde görülmektedir. Bu halkların adının geçtiği hemen hemen her yerde 

“ayaklandıkları” kayıtlıdır. Buna bağlı olarak önceki metinlerde gördüğümüz “Hu 

yağmacıları” ve “Hu eşkıyaları” ifadeleri de görülmektedir. Eserin hemen başlarında, 

Hükümdar Li Yuan’e ait Hükümdar Kayıtlarında, Liang Beyliğinden bir komutanın 

önderliğinde Dağ Hularının Türkler’le birlik oldukları ve sınırları yağmaladıkları 

kaydedilmiştir. (JTS: 11) Eski Tang Tarihi’nde olduğu gibi “Hu” terimine yüklenen 

kötücül anlam Yeni Tang Tarihi içinde de dikkat çekmektedir; “Hular, doğuştan 

zalimdirler” ifadesi bunların en göze çarpanıdır. (XTS: 5904)  

 

Öte yandan metin içinde “Hu” teriminin Türkler ile özdeşleştirilmesi bir iki açık 

örnek dışında daha önceki metinlerde “Hu” –“Hun” özdeşliğinde gördüğümüz kadar 

belirgin değildir. Yeni Tang Tarihi’nde kaydedilmemiş bir olayda bir Türk beyinin Tang 

Sarayı’nda katıldığı bir eğlenceyi anlatmaktadır:  

  

Zheng Guan Sekizinci yılı üçüncü ayının 11.de Hükümdar Gaozu 

(566—635), Batı Türk elçisi için Liang Yi Köşkü’nde bir davet 

verdi, bununla ilgili olarak Changsun Wuji’ye; ‘Manlar ve Yiler 

artık bize bağlılar, [bu] daha önce hiç olmamış bir şey.’ dedi. 

                                                                                                                                                

大任，反歎其生... (XTS: 2946) 
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Changsun ‘bin yaşa’ diyerek Onu kutladı. Gao Zu çok mutluydu, 

oğlu Tai Zong’a içki ikram etti, O da çok yaşa! diyerek babasını 

kutladı ve gözleri yaşlı bir ifadeyle; ‘herkes huzura erdi, dört 

[taraftan] Yiler bize bağlandı, hepsi hükümdarımın emirlerini 

alıyor, ne büyük kudret bu!’ dedi… …Gao Zu, Türk elçisi Jili 

Kağan’ın dans etmesini istedi, bir de Güney Yueler’in lideri Feng 

Zhizai’dan bir deyiş söylemesini istedi ve sonra neşeyle; ‘Hular ve 

Yueler bir aile oldu, geçmişten bugüne olmamış bir şey bu!’ 

dedi…(JTS: 17)
191

 

 

Tang Hanedanlığı’nın kurucu hükümdarı Gao Zu’ya atfedilen bu sözlerde önce 

Türklerin “Dört Yi”den sayıldığı ve sonra daha net bir biçimde Türk adı ile “Hu”nun eş 

tutulduğu görülmektedir. “Hu” bir genel ad, “Tujue” ise özel ad olduğuna göre “Hu” 

teriminin anlamsal olarak Türkleri kapsadığı anlaşılmaktadır. Benzer bir ifade 2552’de de 

görülmektedir. Bir başka örnekte ise bu kez aslen Türk olan ve Tang Hanedanlığı’nın 

sonunu hazırlayan An Lushan’ın kendini tanımladığı bölümde, iki halkın açık bir biçimde 

farklı algılandığını görmekteyiz: 

 

…[Ge Shu] Han, Lu Shan ve Si Shun anlaşamıyorlardı, [fakat] 

Hükümdar herbirini diğeriyle kardeş ilan etmişti. [747 yılının] kış 

                                                                                                                                                
 
191貞觀八年三月甲戌，高祖讌西突厥使者於兩儀殿，顧謂長孫無忌曰：「當今蠻夷率服，  

古未嘗有。」無忌上千萬歲壽。高祖大悅，以酒賜太宗。太宗又奉觴上壽，流涕而言曰：
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ayında,  Lu Shan, Si Shun ve Han birlikte saraya geldiler, 

Hükümdar Saray Muhafızı Gao Lishi ve orta düzey seçkinleri 

görevlendirerek, şehrin doğusundaki Cui Hui Tong Göletinin 

köşkünde  [Onlar için] davet hazırlattı. Han’ın annesi Yu Shi 

Soyundandı, [bu] Hotan’ın [önemli] bir ailesiydi. Lu Shan, Si 

Shun’un Han’ı sevmediğini düşünüyordu Onu denemek istedi [ve 

Ge Shu Han’a dönerek]; ‘benim babam Hu [imiş], annem Türk; 

sizin babanız Türk anneniz Hu, [benim] atalarımla sizinkiler aynı, 

biz akraba olmayacağız da [kim olacak]?’ dediğinde, Han karşılık 

olarak; ‘yabani tilkinin [ayının] mağarasında kükremesi 

uğursuzluktur, [bu] ona aslını unutturur, akılsızca davranıyorsun’ 

demişti. [Karşısındakinin] Hu oluşuyla dalga geçtiğini sanan An 

Lushan çok öfkelenmişti ve ‘[bir] Türk nasıl böyle konuşur!’ 

diyerek onu paylamıştı… (JTS: 3213/ XTS: 4571)
 192193

 

 

Meşhur An Lushan isyanı sırasında bu iki komutanın birbirlerine düşmüş olmaları 

bir kenara, metinden çıkan sonuç, “Hu” ile “Tujue” terimlerinin birbirine çok yakın iki 

halkı karşılamasına rağmen yine de farklı algılanıyor olmalarıdır. Bunun bir Çinli’nin 

                                                                                                                                                
「百姓獲安，四夷咸附，皆奉遵聖旨，豈臣之力！」… …高祖命突厥頡利可汗起舞，又遣

南越酋長馮智戴詠詩，既而笑曰：「胡、越一家，  自古未之有也。」  (JTS: 17) 
192

 Yeni Tang Tarihi içindeki diyalog biraz farklı olmakla birlikte bizim değerlendirmemiz açısında aynı 

içerik anlatılmaktadır. 
193

 …翰素與祿山、思順不協，上每和解之為兄弟。其冬，祿山、思順、翰並來朝，上使

內侍高力士及中貴人於京城東駙馬崔惠童池亭宴會。翰母尉遲氏，于闐之族也。祿山以

思順  惡翰，嘗銜之，至是忽謂翰曰：「我父是胡，母是突厥；公父是突厥，母是胡。與公
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değil bir Türk’ün ağzından kaydedilmiş olması da ayrıca dikkate değerdir.  

 

 Bu dönemde Türklerin ayrıcalıklı olduğu sonucunu çıkrabileceğimiz bir başka 

anlatıda ise; “…Kuzey yönünde sekiz günlük yürüyüz mesafesinden sonra [Türklerin] 

Kuzey Sarayı’na ulaşılır; Tiele (Tölös), Kuça ve Batı Bölgelerindeki bütün Hu ülkelerinin 

hepsi Onlara tabidir” denmektedir. (JTS: 5179)  

 

Bu tabiyet yalnızca siyasi anlamda anlaşıldığında kültürel olarak “Hu” - “Türk” 

ayrımı ortaya konulamamaktadır. Diğer yandan, 5163 ve 5164. sayfalardaki anlatılarda, 

daha önceleri Kuzey Asya’nın en itibarlı hükümranlık unvanı olan Chanyu makamının 

yerini Türklerin “可汗  kehan/kağan” unvanına bıraktığını görmekteyiz.
194

 Kağanlar, 

çeşitli halkların Chanyu unvanlı hükümdarlarını kendi vasalları olarak bir yönetim altında 

toplamaktadırlar.  Daha önceki dönemlerin “Göğün Mağrur Oğlu” olan Chanyu’sü Türk 

Kağanlarının Yabgusuna (?) dönüşmektedir.  

 

Bir başka yerde, Tang Sarayı’ndaki davete katılmış olan Jili Kağan’ın soyundan 

gelen Simo için, Şipi (609—619) ve Chuluo Kağanların (619—620), “Onu Hulara 

benzettiği, Türk’ten saymadığı” yazılmakadır. 始畢、處羅以其貌似胡人，不類突厥 (JTS: 

5163) Sonraki sayfada Türkler ile Huların farklı olduğunu ileri süren bir ifade daha yer 

                                                                                                                                                
族類同，  何不相親乎？」翰應之曰：「古人云，野狐向窟嘷，不祥，以其忘本也。敢不盡

心焉！」祿山  以為譏其胡也，大怒，罵翰曰：「突厥敢如此耶！」…(JTS: 3213/ XTS: 4571) 
194

 Kağan unvanının en erken örneklerinden biri Wei Shu içinde görülmektedir. Burada asıl metin içinde, 

“Kehan, Çincede ‘Hükümdar’ demektir” ifadesi göze çarpmaktadır. (WS: 2291) Bunun yanında bu unvanın 

Tarih Kayıtlarında ve Han Shu’da görülmemektedir. XTS’da Kağan/Kehan unvanının eski Chanyu ile aynı 

olduğu dile getirilmektedir. (XTS: 6028, 6042) 
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almaktadır. Anlaşılan Türklerin anlayışında “Hular” kendilerinden aşağı sayılmaktadır. 

Bu görüşün Çinlilere sirayet ettiği de görülmektedir. Bundan 100 yıl kadar sonra 725 

yılında saraya gelen elçilik heyetleri sayılırken, Türklerin ayrıca kaydedildiği 

görülmektedir. (JTS: 900) Bir başka yerde ise “Türkler saf ve sığdırlar, [birbirlerinden]  

kolaylıkla ayrılabilirler; ancak içlerinde çok fazla Hu var, onlardan akıl alıyorlar…” 

sözleri kaydedilmiştir. (XTS: 3933)  

 

Tarih Kayıtları, Han Tarihi ve diğer metinlerde “Hu” = “Hun” eşleştirilmesine 

benzer bir eşleştirmenin Türkler için yapılmadığı, aksine Türklerin daha ayrıcalıklı bir 

konuma sahip oldukları anlaşılmaktadır. “Hu” terimi ise Jie Huları, Ji Huları, Xianbeiler 

yanında Orta Asya halkları için kullanılmaktadır. Metinde geçen “çeşitli Hular “ifadesi 

buna işarete etmektedir Bunun yanında, “Tüccar Hular” adı altında İranlılar da 

zikredilmektedir. (XTS: 4702)  

 

Tang Dönemi Resmî Tarihleri’nde de Tarih Kayıtlarında ve Sonraki Han 

Tarihi’nde görülen “Hu = Hun” özdeşliğinin devam ettiği görülmektedir. Ancak “Hu”nun 

“Türk” adı yerine kullanımından sakınıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum birkaç şekilde 

yorumlanabilir: öncelikle “Hu”nun dinamik ve yaygınlaşan kullanımına karşın “Hu = 

Hun” özdeşliğinin oluşturduğu yerleşik toplumsal bilinç, “Türk” adını birebir 

karşılamasını engellemiş görünmektedir. “Hu” teriminin anlamsal açıdan bu dönemde 

iyice olgunlaşmış olması da bu eşleşmeyi engellemiş görünmekte, imin zaman içinde 

yüklendiği olumlu, olumsuz ve yansız anlamların ‘ağırlığı’ “Hu = Hun” benzeri yeni bir 

özdeşleşmeye engel olmuştur. Paralel bir düşünce ile “Hu”, Hunlardan sonra, Xianbei ve 
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Wuhuan halkları için de kullanılmış, bu dönemde “Beş Hunun Çini Karıştırması” olayı 

“Hu” teriminin olumsuz anlamlarını artırmış olmasıdır. Tang Tarihi Kayıtlarında, Türkler 

için “Hunların bir başka koludur” tanımının bulunmasına karşın Türkleri, “Hunlardan” ve 

dolayısıyla Hulardan ayrı tutan bir yaklaşım belirgin olarak göze çarpmaktadır.  

 

Toba Wei Döneminde yaşanan kültürel kaynaşmanın belirli bir düzeye geldiği ve 

Çin’de kültürel dokuyu değiştirdiği bilinmektedir. Buna ek olarak, Sui ve Tang 

Hanedanlarının kuruluşu sırasında, Kuzey Çin’e hâkim olan ailelerin Türk ve Xianbei 

soyundan geldikleri akılda tutulduğunda, bu bölgede yeni bir etnik kimliğin ortaya çıktığı 

ve Han Henadanlığı’ndan miras kalan Çinli bakış açısının yerini Kuzey Çin’in kültürel 

alanları üzerinde etkili olan bu yeni sınıfın bakış açısına bıraktığı görülebilmektedir. Bu 

bakış açısı, ayrıcalıklı bir konuma yerleştirilen Türkler’in, “Hu” teriminin kapsamı içine 

alınmamasına dikkat edildiğini göstermektedir.
195

  

 

Tang Hanedanlığı’nın kuruluş döneminde Türkler’den alınan desteğin ve yakın 

ilişkilerin, bu dönemin saray dilinde Türkleri ayrıcalıklı bir konuma yerleştirdiği açıkça 

görülmektedir. Bunların yanında, Eski ve Yeni Tang Tarihleri’ne genel olarak 

baktığımızda, eserlerin dil kullanımı ve anlatım gücü bakımından daha gelişmiş bir yapıda 

                                                 
195

 Jacque Gernet, A History of Chinese Civilization 1999 adlı eserinde, şunları söylüyor; “Sui ve Tang 

Döneminin büyük ailelerinin çoğu, M.S. 600-800 yılları arasında Tang hanedanı’nın en önemli 

destekçileriydiler. Bunlar Yümen, Mujung, Linghu, Tu-gu, Yü-chih gibi Türk veya Xianbei asıllı adlar 

taşıyorlardı. Ancak pek çok durumda barbar adları, Çince adlar alınarak gizleniyordu(?), Tang Hanedan 

ailesi Li soyadını taşıyordu ve yarıyarıya Türk’tü…”(Gernet: 1999, 200) Siyasi ve kültürel etkileşimin 

derinliği bir kenara, bu dönemde “Hu” ile “Türk” adları arasında belirgin bir ayrımın yapılmış olmasına 

karşın, Gernet’in “barbar” kavramını kullanmış olması dikkat çekicidir. Batılı yazarların bilinçaltındaki 

politik kasta paralele diğerlerinde de gördüğümüz taxonomi Onda da açıkça ortadadır: “Türk” = “Hu” = 

“Barbar”.     
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oldukları görülmektedir. Nitekim derlenme tarihleri göz önüne alındığında, en eski Resmî 

Tarih ile Yeni Tang Tarihi arasında bin yıldan uzun bir zamansal fark dikkati çekmektedir. 

Çincenin bu zaman zarfında çok geliştiği görülmektedir. Tarih yazıcılığının ise, alegorik 

ve eğretilemeli anlatım alışkanlıklarından uzaklaşarak, kavramları birbirine 

karıştırmaktan kaçınan, daha detaylı olarak sınıflandırmaya meyilli bir yaklaşımı 

benimsediği görülmektedir.  

 

Bu eserlerde, kaydedilen olaylar ekseninde daha çok olaylara konu olan yabancı 

halkların gerçek adlarının kullanıldığı anlaşılsa da “Hu” terimi bu dönemde de anlamsal 

genişlemesini sürdürmüş, coğrafi olarak içeriği daha da zenginleşmiş Asya’nın neredeyse 

tamamında yaşayan halkları içine alacak denli genişlemiştir. 

 



177 
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SONUÇ 

Geleneksel siyaset terminolojisinde “yabancıları” karşılayan “Yi 夷”, “Di 狄” 

“Rong 戎” ve “Hu 胡” adları büyük oranda göçebe-çoban halklar için kullanılmıştır. 

Yabancı algısının neredeyse tamamını oluşturan bu adların, yönlerle ilişkili sabit 

kullanımları zaman içinde zayıflayarak, adlar yeni bileşik kullanımlara açılmışlardır. Bu 

kullanımlarda öncelikle göçebeler arasında gerçekleştirilen siyasi ittifakların ve daha 

sonra coğrafi yakınlık ve kültürel benzerliklerin etkin faktörler olduğu anlaşılmıştır.  

 

Klasik Metinler’de ve Resmî Tarihler içinde geçen bu terimlerin işaret ettiği 

göçebe halklar farklı kavim ve boylardan oluşmaktadır. Bunların arasında “Yi 夷” 

terimiminin, Doğu yönü ile özdeşleştirildiği ve somut olarak karşıladığı kavmin erken bir 

zamanda “Çinlileştiği” anlaşılmaktadır. Bu değişimin en geç Savaşan Beylikler 

Dönemi’ne gelindiğinde tamamlanmış olduğu görülmektedir. Nitekim “Yi” teriminin 

geçtiği yerlerde bu dönemden sonra artık belirli bir halk ya da kavimden söz edilmemekte, 

“yi 夷” imi ile yalnızca genel anlamda “yabancılar” kastedilmektedir. Bu süreçte, “yi 夷” 

iminin eski anlamından bağımsızlaşarak bir terime dönüştüğü, Doğu yönü ile olan 

sınırlandırılmasının da büyük oranda ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Bu durum 

“Köpek(li) Yiler” kavim adının “Köpek(li) Ronglar” şeklinde değişmesinde ve 

“Güneybatı Yileri” gibi genel kullanımının ortaya çıkmasında görülebilmektedir. “Yi”, 

adının bir kavmin özel adından, anlam genişlemesi yoluyla “yabancı” anlamına geçişi de 

Çince sözcüklerin anlam kayması ve genişlemesi yoluyla yeni anlamlar yüklenmelerine 

örnek oluşturmaktadır.  
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Yabancılar için kullanılan sözcükler, somut ve tekil bir anlamdan, yaygın olarak 

kullanılan geniş bir ‘anlam yelpazesi’ kazanmakta; kullanım yoğunluğu oranında bu yeni 

anlamlar, im olgunluk düzeyine ulaşana dek gelişimini sürdürmektetir. Terimler, 

toplumsal hafızada tuttukları yer, yazın alışkanlıkları ve dönemin siyasi söyleminin 

‘yabancı algısı’ doğrultusunda içerik kazanmaktadır. Bu bağlamda “yi 夷 ” iminin 

gelişiminde iki faktörün önemli olduğu anlaşılmıştır. Birincisi imin sembolik içeriği, 

diğeri ise sesletime bağlı olarak saray çevresinde yaygın olarak kullanılmış olmasıdır. “Yi 

夷” iminin “insan/büyük  大 ” ve “yay  弓 ”dan oluşan “okçu” formundaki görseli, imin 

kullanmını artırmıştır. Coğrafi olarak daha çok kuzeyde yaşayan “yay geren halklar” 

böylece imin görsel çağrışımıyla özdeşleştirilmişlerdir. İkinci faktör ise, saray dilinde, 

hitabet ve belagatte, ‘kafiyeli’ söyleyiş alışkanlığının, yaygın sesletimli imlerden olan “yi 

夷”nin sık kullanılmasına yol açmış olmasıdır. Bu sebeple hitabette çokça tercih edilmiş 

olduğu akla gelmektedir. Ancak bugün için, Çince imlerin antik dönem sesletimlerinin 

‘hala’ bir ‘muamma’ olması nedeniyle, bu düşüncemiz bir varsayımdan öteye 

geçememektedir.
196

  

 

İlk elde belirttiğimiz “yay geren okçu” görselliğinin, “öteki”nin tanımlanması 

sırasında bu imin daha çok kullanılması yönünde olumlu katkı yaptığını açıkça 

söyleyebilmekteyiz. Bu nedenle, resmî tarih kayıtlarında, yabancı halkların bu ad ile 

oluşturulan “Yidi”, “Yiman” tamlamaları ile ifade edilmesi de yine aynı işitsel, görsel ve 

                                                 
196

 “Yi 夷” imi için Baxter’ın verdiği Orta Çince sesletiminin bugünkü sesletime yakın oluşu, “yi” sesinin 

eskiden de bugünkü gibi yaygın bir ses olduğunu, imin bu sekilde kafiyeli söyleyişlere uygun olduğunu 

düşündürüyor. (Baxter, 2001: 161) http://www-personal.umich.edu/~wbaxter/etymdict.html 
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imin zamanla pekişen anlamsal kullanışlılığına katkı yapmıştır. “Yabancı” anlamındaki 

terimler arasında diğerlerinde bu denli baskın olmayan bir özellik, “Yi” terimine hem 

sayısal hem de niteliksel olarak en geniş kullanım alanını sağlamıştır. Çin tarih 

yazıcılığının bakış açısından “Yi”nin diğer halklar için “öteki”, “kendinden olmayan” ve 

“yabancı” anlamlarının yükünün büyük bölümünü yüklendiği görülmüştür. Bu durum, 

imin Tarihi Metinlerde ve diğer kaynaklardaki görülme sıklığını da açıklar niteliktedir.   

 

Klasik Metinlerin sağladığı bakış açısıyla baktığımızdaysa, “Yi” teriminin 

kullanımı ve içeriği özelinde bir anlam karmaşasının yine de bulunduğu görülmektedir. 

M.S. 100 yılına tarihlenen Shuowen Sözlüğü’nde, imin “doğulu insan” tanımına karşın, 

Konfuçyüs’ün “Yi ve Dilerin hükümdarı olsa da [Onlar], Çin’in başsız kalmış haliyle 

[dahi] boy ölçüşemezler” (Lunyu: 3:5) ifadesi bu tezata işaret etmektedir. Burada 

Konfuçyüs’ün “Yileri” Çinin özgün kültürel birliğinin karşıtı olarak ötekileştirdiği 

anlaşılmakla birlikte, en etkili takipçisi olan Mengzi’nın, Çin tarihinin iki saygın 

hükümdarı Shun ve Wen Wang’ın ‘Yilerden olduğu’ (Mengzi, 174) sözleriyle de çelişkili 

görünmektedir. Öyleyse, “Yi” teriminin tek başına kullanıldığında farklı, bir tamlama 

içinde geçtiğinde ve özellikle “Di” ile birlikte kullanıldığında farklı bir anlam yüklendiği 

tespit edilebilmektedir. Bu bakımdan, birinci kullanım, ikincisinin sahip olduğu keskin 

“yabancı” anlamına sahip değildir. Nitekim çalışmanın Üçüncü Bölümünde, “Yidi 夷狄” 

bileşik kullanımının “yabancı” anlamının zaman içinde pekiştiği, özellikle Han 

Dönemi’nden sonra, Sonraki Han Tarihi’ndeki kullanımlarıyla daha da belirginleştiği 

ortaya konmuştur.  
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“Di  狄” terimi ise daha açık bir biçimde göçebe-çoban halklara işaret etmektedir. 

Kuzey yönü ile eşleştirildiği görülen terimin, “öteki” ve “düşman” anlayışının en keskin 

anlatımları içinde, hor gören ve kötüleyici anlamları belirgindir. Kullanım sıklığı 

açısından kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu yönler ile özdeşleştirilen bileşik adlardan en 

fazla “yidi” (kuzeydoğu) ve “dirong/rongdi” (kuzeybatı)  bileşik adlarının bulunduğu; 

“yirong/rongyi” (doğu-batı)’nın az ve işlevsiz olduğu görülmüştür. Bu bakımdan 

yabancılar için “di” ile türetilen terimlerin baskın olması, imin görsel çağırışımına bağlı 

olarak Dilerin, göçebe-çoban kültürel özellikleri ve Çin Seddi ekseninde oluşan iç-dış 

ayrımı temelinde, “öteki ve düşman” kavramlarını karşıladığı anlaşılmıştır. Kuzey 

yönünün belirleyiciliği burada önemli bir rol oynamaktadır. 

 

Klasik Metinler’de anlatılan tarihî olaylar, Di’nin belirli kavimleri karşılayan 

somut bir anlamsal içeriğe sahip olduğunu göstermektedir. Görsel bakımdan bir “köpek 

犬” ve “ateş 火” imlerinin bileşiminden oluştuğu akla getirilirse, imin yüklendiği kötücül 

ve korkutucu anlamlar bir oranda anlaşılabilmektedir. İmi oluşturan parçalardan “köpek 

犬”in, özellikle “büyük köpek” ve “çoban köpeği” olduğu akla getirilmelidir. Nitekim 

Zhoular Döneminde besi hayvanlarından sorumlu olan “Köpekçi Başı 犬人” adlı bir 

memuriyet makamının bulunması dikkat çekicidir. (Zhouli: 53, 55)  Bu imin Fal 

Yazıtlarında, “büyük大” imi ve “–de, -da” anlamındaki “yi 亦” ile benzerliği ise imin 

kökeni bakımından “insan 人 ” ve “büyük [insan] 大 ” imleriyle olan ilişkisini 

göstermektedir. (JGWZD: 1102) Nitekim im, “büyük” iminden sadece sol elin üzerine 

eklenmiş olan bir noktayla ayrılmaktadır. (大 = 犬) “Köpekli Yiler 犬夷” ve “Köpekli 
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Ronglar 犬戎 ” gibi kavim adlarından da çıkarsanacağı üzere, adı içinde bu imin 

kullanıldığı halklar gerçekte hayvancılıkla uğraşan, bu yüzden büyük çoban köpekleri 

besleyen halklardır.
 197

  

 

Okunuşu bakımındansa, Orta Çincede “tej” sesletiminin Çince “düşman: di 敌” 

(OÇ: “tej”) ile aynılığı, olumsuz işitsel çağrışımı pekiştirmiş olmalıdır. “Yi” teriminden 

daha geç olmakla birlikte “Di” de, zamanla anlam genişlemesine uğramış, belirli, somut 

bir halkı karşılayan anlamından uzaklaşarak genel “yabancı” anlamını yüklenmiştir. Eski 

anlamı Kuzey yönü ile bağlı olduğundan ve Klasik Metinler’deki kullanımlarında başka 

bir yön ile eşleştirilmediği için Çin’de tarih sahnesine çıkan Kuzeyli halkların tamamı bu 

genel terim ile tanımlanmışlardır. Bu durum Tarih Kayıtları ve Sonraki Han Tarihi’ndeki 

kullanımlarında görüldüğü gibi daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Tang 

Dönemine gelindiğinde, Resmî Tarihler’de, aralarında Türkler’in de bulunduğu kuzeyli 

halklar “Kuzey Dileri Monografileri” başlığı altında kayda geçirilmiştir. Bu anlamda, 

“Yi”nin yaşadığına benzer coğrafi bir anlam kaymasına maruz kalmamakla birlikte “di” 

de onun gibi genişlemeye uğrayarak genel “yabancı” anlamını yüklenmiştir. Bu süreçte, 

Hunların tarih sahnesine çıkmasıyla “Hu” teriminin yaygınlık kazanması bizce önemli bir 

etkendir. Nitekim önceden “Diler”in yaşadığı coğrafya, daha sonra uzun süre “Hu” adıyla 

anılan Hunlar tarafından iskân edilmiştir. Resmî Tarihler içinde “yabancı” anlamıyla “Di” 

teriminin “Yi”den sonra en çok “Rong” ile birlikte kullanıldığı görülmüştür. Böylece 

Ronglar ve Diler’in kültürel ortaklıkları vurgulanmıştır. 

                                                 
197

 Kangxi Sözlüğü, belki de bu sebeple “küçük kopek: gou 狗” ve “büyük çoban köpekleri” arasındaki 
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Klasik Metinler içinde, “rong” iminin ‘savaş’ ile ilgili anlamlarının Çin’in 

batısında yaşayan “Rong” halkı ile yakından ilgili olduğu görülmektedir. “Rong” da, “Di” 

gibi, İlkbahar Sonbahar ve Savaşan Beylikler döneminde somut bir kavmi karşılamaktadır. 

Daha sonra o da “Di” terimi gibi yerini bir başka ada bırakmış ve anlam genişlemesine 

uğrayarak göçebe ve savaşçı halklar için “yabancı” anlamını yüklenmiştir. Özellikle Chun 

Qiu’da (ve nüshalarında) tarih sahnesini birlikte paylaştığı “Di” ile zaman içinde bir 

bileşik ada dönüşmüş, “Rongdi” ve “Dirong” terimleri genel olarak Batılı, Kuzeybatılı ve 

Kuzeyli halklar için kullanılmaya başlanmıştır. Bileşik kullanımlar Qin ve Han 

Hanedanlıkları’ndan itibaren somut olarak Hunları karşılamaya başlamış, açıkça kimden 

söz edildiği belli olan bağlamlarda ise yerini yabancı anlamındaki “Hu” terimine 

bırakmıştır.  

 

“Man” terimi ise hem metinlerde çok daha az kullanılması hem de tarihsel olarak 

Çin’de önemli bir rol oynamaması açısından “Yi” teriminden de daha belirsiz bir anlama 

sahip olmuştur. Tarihsel ve sözcük anlam ve kullanımı açısından araştırmaya etkisinin 

olmayacağını düşündüğümüz için üzerinde durmadık. En yoğun olarak “Manyi 蛮夷” 

bileşik kullanımında geçmekte ve bu kullanımda bütün yabancı halklar kastedilmektedir. 

Çinlilerin, kendilerinin farklı olduğunu dile getirdikleri bağlamlarda, “Çin ve yabancılar” 

gibi kullanımlarda anlam kazanmaktadır. Han Hanedanlığı’ndan başlayarak bu terim 

yerini “Yue” adına bırakmış, Çin’in Güneyi artık bu adla anılmıştır. “Man” ise çoğunlukla 

bileşik kullanımlar içinde bir anlam kazanmıştır. Bu da imlerin tekil kullanımlarından 

bileşik kullanımlarına doğru değişiminin, Çince sözcüklerde, somut ve özel anlamlardan 

                                                                                                                                                
ayrımı vurgulamakta, çoban köpeklerinin üç türünden söz etmektedir. http://www.zdic.net.htm 
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“yabancı”yı karşılayan genel anlamlara doğru bir genişlemenin gerçekleştiğini 

desteklemektedir. 

 

Çalışmamızın İkinci Bölümü’nde, Klasik Metinlerde geçen terimler ele alınmıştır. 

Zhou Hanedanı Dönemini (M.Ö. 1100-221) anlatan Klasik Metinlerin, söylemde de olsa 

göçebe halkları dışarıda tutma eğiliminde olduğu anlaşılmıştır. Ancak kaynaklarda, reel 

politika ekseninde somut ilişkilerin çok çeşitli şekillerde hayata geçirildiği görülmüştür. 

Buna göre Zhou Hanedanı Dönemi’nde “Di” ve “Rong” gibi yabancı halklar ile Zhou 

Beylikleri arasındaki ilişkilerin, anlaşma ve ittifakları, evlilikleri, yazışma ve iyi niyet 

akitlerini kapsadığı gösterilmiştir. Çin sarayını merkez alan söylemin dışlayıcı tavrı ne 

kadar belirgin olursa olsun, ilişkilerin yoğunluğu, “yabancı” halkların fiilen dönemin 

güçlü siyasi aktörleri olduğunu ortaya çıkarmıştır.  

 

Siyasi bakımdan ele alındığında, somut bir gerçeklik olan “düşman di 敵 ” 

kavramının, Klasik Metinlerin tamamında sadece 78 yerde geçmesi de önemli bir 

göstergedir.
198

 Tarih Kayıtları’ndan (Shiji) başlayarak, “di 敵 -düşman” iminin 

kullanımının artması, “düşman” mefhumunun siyaset kurumu nezdinde çok sonraları 

geliştiğine işaret etmektedir. İlginç olan, imin yaygın olan bir diğer anlamı “denk” veya 

“eşit”tir. Nitekim Han hükümdarının Hunlar’a yazdığı mektupta geçen “Han ve Hunlar 

birbirine denk (di) iki ülkedir” ifadesi bunu açıkça ortaya koymaktadır. Metinlerde 

                                                 
198

 Bunun yanında “dichou敌仇” tamlamasıyla olgunlaşan “düşmanlık” teriminin diğer imi olan “chou” da 

haset ve kin anlamlarıyla bu metinlerde bulunmaktadır. Ancak o da “kin gütmek” gibi kişisel ilişkilerde 

kullanılan, duygusal çağrışımlı bir anlama sahiptir. 
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geçtiği haliyle “düşman”, bireysel kullanımda, “haset” ve “kin” gibi anlamlar 

yüklenmekte, devletin –ya da siyasi bir birliğin- düşmanını tanımlarken 

kullanılmamaktadır. Han döneminde ‘en yaman düşman’ olan Hunların (ve daha sonra 

Xianbei ve Wuhuanların) dahi bu sıfatla tanımlanmadığı görülmektedir. Böylece fiili 

düşmanın, bütünüyle reddedilen kategorik bir “öteki” olarak tanımlanmadığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Çin siyasi söylemi içinde “düşman”, gerçekte kudreti bakımından kendine 

“denk” olana ve “rakibe” işaret etmektedir.
199

 

 

“Yi”, “Di” ve “Rong” terimlerinin bileşik kullanımlarının yaygınlaşmasıyla 

birlikte, bu ifadelerin Qin ve Han Hanedanlıkları döneminde çok net ve açık biçimde 

“yabancı” anlamıyla kullanıldıklarını göstermiştir. Fakat bu durum, “Hu” teriminin, 

Kuzey, Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Batı ve hatta Çin’in iç kesimlerinde yaşayan “yabancı” 

halkları karşılayan bir “üst terime” dönüşmesi süreci hakkında bize bir fikir 

vermemektedir. Bu süreçte yerleşik terimler bir şekilde Hunları karşılamakta yetersiz 

kalmış ve “Hu”  terimi tarih sahnesine çıkarak onların anlamsal mirasını yüklenmiştir.  

 

Hunların tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte Çin siyasi coğrafyasında yaşanan 

belirgin değişim “Hu” teriminin tarihsel önemini de göstermektedir. Siyasi coğrafyadaki 

bu değişim, Çin Beyliklerinin inşa ettikleri savunma duvarlarının iç-dış ayrımını 

                                                 
199

 Düşman ve dost kavramlarının çeşitli dillerde farklı mantıksal ve dilsel yapıları vardır. Dost ilk 

anlamıyla “hısım” ve “yakın” olma durumunu belirtir.  (Shmitt, 1938, 125) Carl Shmitt, Almanca’da 

“düşman” sözcüğünün “nefret etmekten” geldiğini dile getirmektedir. Farsça kökenli Türkçe “düşman” ise 

“kötülük düşünen: ‘duşmanah’, kin tutan” anlamındadır. Çince’de ise ETü ‘teg =denk’ ile benzerliği 

görülen Orta Çince ‘dek’ sesletimli di敵 iminden gelmesi, iki merkezli dünya kurgusunun batıdan farklı 

olduğuna işaret etmektedir. (etimolojiler için bknz. Nişanyan ve Baxter 2000, 26) 
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belirginleştirmesiyle olgunlaşmıştır. Resmî Tarihlerde “sınır 赛 ” adıyla anılan Çin 

Seddi’ni oluşturan bu duvarlar, böylece yerleşik ve göçebe halkların kimlik bilinçlerinin 

gelişmesinde önemli rol oynamış ve Çinliler açısından ‘sınırın dışı’, “öteki”ni tanımlayan 

bir çoğrafi zemini oluşturmaya başlamıştır. Böylece Çin’in çok yönlü dünya kurgusu 

zarar görmüş ve Hu terimi merkezinde Hunların büyük birliği diğerlerinin yerini almıştır. 

Daha önce kullanılan terimlerle kıyaslandığında “Hu” teriminin, Hunlar ile özdeşleşerek 

daha güçlü bir tanım olarak ortaya çıkışıyla, çok yönlü dünya algısının, iki merkezli bir 

dünya kurgusuna dönüştüğü görülmüştür. Bu durum imin tarih sahnesindeki ayrıcalıklı 

yerinden, günümüz Çincesine miras kalan zengin kullanımlarına değin pek çok alanda 

kendini göstermektedir.  

 

“Yi”, “Di”, “Rong” ve “Man” terimleri, dört yön ile anılmışlardır. Bu bağlamda 

“yabancılar” Çinli bakış açısıyla yönlere göre parçalanmışlardır. Hunların tarih sahnesine 

çıkışı ve Çin Seddinin inşası bu bölünmüş “yabancı” anlayışını yıkarak “iki yönlü” bir 

yaklaşımın gelişmesi yönünde “tek ve güçlü” bir “yabancıyı” yaratmıştır. Aynı şekilde, 

Kuzey Çindeki göçebe fütuhatı, Çin dünya kurgusunu kökten etkilemiş ve Çin’de birlik 

düşüncesini desteklemiştir. Nitekim bu değişim, Savaşan Beylikler Döneminde, “Beş 

Unsur” kuramının, “Qin ve Han Hanedanlıkları Dönemlerinde ise “Yin Yang” 

düşüncesinin baskın oluşunda da görülebilmektedir.  

 

Birinci bölümde, Kozmoloji ile siyaset arasındaki ilişki, “yabancı” tanımı 

ekseninde ele alınmış ve Çin Seddi’nin gökteki yansıması olan Tianjie’deki yıldız 
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kümelerine yüklenen anlamlara değinilmiştir. Astrolojide, Kuzeyli göçebeler ile 

özdeşleştirilen Gök cisimleri, yıldızlar ve yıldız kümeleri hangileridir? Resmî Tarihler 

içinde bulunan Astroloji ve “Beş Unsur Bölümleri”nde göçebeler için ne tür tanımlama ve 

adlandırmalar yapılmıştır? Bu soruların gösterdiği izlekte birinci bölümde kısaca 

alıntılanan orijinal metinler, gök-yer etkileşimi çerçevesinde kurulan organik karşılıklılık 

anlayışını göstermiştir. Buna göre saray çevresindeki başlıca aktörlerin ve yabancı siyasi 

birliklerin, gökte temsil edildiği görülmüştür. Hükümdarların değişmesi gibi çok önemli 

olayların yanında, hükümdarın eşinin ya da annesinin ölümü ve/veya danışmanların ve 

komutanların ihanetleri gibi ikinci derecedeki olayların da yıldız falıyla açıklandığı 

anlaşılmıştır. Böylece geleneksel Çin’de “yabancı” algı ve anlayışının bu açıdan da 

değerlendirilebileceği görülmüştür.  

 

Buna göre, Resmî Tarihler içindeki “gök çizelgeleri 天文” bölümlerinin siyasi 

temsillerinde belirli yıldız kümeleri yabancılara ayrılmıştır. Eski siyasi adların gökteki 

yerlerinin baki tutulduğu, böylece sosyal veraset yoluyla Çin siyasi söyleminde 

devamlılık gözetildiği anlaşılmıştır. Bu şekilde eski beyliklerin siyasi ve kültürel mirası 

Çin’in devam eden hanedanlarına kalırken, Yi, Di ve Rongların kültür mirasının da gök 

cisimleri aracılığıyla Hular’a vasiyeti görülmüştür.
200

 Hulara atfedilen gök cisimleri 

arasında Kuzey Yıldızı’nın bulunmasıysa, siyasi erkin göçebe-çoban halklarda olduğunu 

                                                 
200

 [Samanyolu’na göre] içeride kuşak bağlayıp şapka takanlar, dışarıdaysa Yi ve Diler bulunmaktadır. Çin 

oniki bölgeye ayrılmış, Gök’teki yansımalar gözlenmlenmiş, [buna göre] yeryüzünde yasalar ve 

düzenlemeler yapılmıştır.” (SJ:1342) İç, güney ve doğu bölgeleri Yang olarak [kabul edildi], Yang, Güneş, 

Jupiter, Ying Huo [Mars] ve Satürn’den oluşur. Bi Takımyıldızı [onların] başkanıdır. Kuzey [ve] batı [ise] 

Hularındır; [Hunlar], Mo ve Yuezhi gibi sancak taşıyan, yay geren halklar Yin [ile temsil edilir]. Yin ise 

Ay, Venüs ve Kutup Yıldızı’[ndan oluşur], Mao Takımıldızı [onların] başkanıdır. (SJ 1347)  
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göstermiştir.  

 

Üç devlet Dönemi’nde (M.S. 220-285) Kuzey Çin’de göçebe menşeden gelenlerin 

baskın olduğu iktidar odaklarının ortaya çıkışıyla Orta Asya’dan Kore Yarımadası’na 

kadar olan bölgelerle ilişkiler gelişmiştir. Bu dönemle birlikte somut ve tarihsel kavimleri 

işaret eden anlamlarıyla Yi, Di ve Rong adlarının birer tarihsel arketipe dönüştükleri bu 

adların yerini daha belirgin bir biçimde “Hu” teriminin aldığı bu eserde gösterilmiştir. 

Buna göre, Hu adı eşkullanımı olan Hun kavim adından zamanla ayrılmış ve bu dönemde 

tarih sahnesine çıkan diğer halklar için de kullanılmaya başlanmıştır. “Hu” teriminin 

anlamsal yelpazesi, Hunlar için (M.Ö. 2.yy – M.S.4. yy. arası) kullanırken daha sonra 

istisnai olmakla birlikte Türkler için (7. yy.ve sonrası) ve daha fazla Soğdlular (7-8. yy) 

için kullanılmıştır. Bunun yanında Hu, Çin topraklarında M.S. 2. yüzyıldan sonra yaklaşık 

iki yüzyıl boyunca Wuhuanlar için ve çok daha uzun süre Xianbeiler için kullanılmıştır. 

Hu terimi bin yıla yakın bir süre (M.Ö. 2yy- M.S. 8.yy) boyunca anlamsal genişlemesini 

sürdürmüştür. 

 

Farklı halklardan oluşan siyasi güçlerin Hu terimiyle adlandırıldığı ve bu güçler 

ile tarihin değişik dönemlerinde yakın ilişkiler ve ittifaklar kurulduğu bilinmektedir. Bu 

sebeple benzer biçimde yabancı halkların arasında da ittifakların oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Çin sarayının bakış açısından, siyasi tarih yazını özelinde farklı çağ ve zamanlarda 

yaşamış olan kavimler arasında oluşturulan özdeşlik görülmektedir. (Yi, Di, Rong = Hu) 

Bu fikrin zaman zaman ‘düşman’ olan kavimlerden bazı boyların, saray tarafından kendi 

safına çekilmesi ve unvan ve makamlarla yeniden konumlandırılması, “Hu” teriminin 
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mutlak bir biçimde ‘öteki’ ve/veya ‘düşman’ olarak görülmesini de zorlaştırmaktadır. Bu 

bağlamda incelemelerimiz sonucunda, ‘yabancı’, ‘öteki’ ve ‘düşman’ tanımlarının, Resmî 

Tarihler içinde değişken bir yapıya sahip olduklarını göstermiştir. En belirgin örneklere 

bakarsak, Hun Chanyü’sünün Çin Sarayına gelişinde olduğu gibi Wuhuanlar’ın saf 

değiştirerek Çin’e bağlanmalarında da “hu” ifadesinin iyicil anlamlar yüklendiği 

görülmüştür. Oysa Hu Atlıları gibi ifadeler çoğunlukla göçebe fütuhatı ve savaşlar 

bağlamında düşmanla ilişkilendirilerek adeta bir korku nesnesi şeklinde algılanagelmiş 

olmalıdır.  

 

Birbirine karşıt olan anlam ve kullanımların bir arada varolmalarını mümkün kılan 

koşullar nasıl anlaşılmalıdır? Bizce bunlar, öncelikle Çincenin sembolik dil mantığıyla 

sıkı sıkıya bağlıdır. Bu durum, Hu teriminin göçebe halklara bağlanarak, bir monitör gibi 

kullanılmasında, her daim dinamik ve canlı kalışında ve özellikle siyasi yazını denetim 

altında tutan iktidarın tarih boyunca, yerleşik ve göçebe iki taraf arasında el 

değiştirmesinde yatmaktadır. 

 

Kültür tarihi açısından, Hu vb. terimlerle anılan yabancı kavimlerin mevcut siyasi 

koşullar gereğince bir dönemden ötekine iyi ya da kötü olarak tanımlanmasındaki değişim 

gözlenebilmektedir. Aynı şekilde çağdaş Çinceye miras kalmış olan bu sözcüklerin iyicil 

ve kötücül anlamlarının bugünkü varlığı da anlamlı hale gelmektedir. Bu çerçevede geneli 

itibarıyla “kaba”, “düzensiz” ve “saçma” gibi anlamları bulunan “Hu”nun “güçlü”, 

“büyük” “cesur” ve “birleştirmek” gibi iyicil anlamlarının da olmasının nedenlerini, belki 

de göçebe-çoban yaşam biçimlerini yüzyıllar boyunca sürdüren “yabancıların” 
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değişiminde değil, Çin yazınının değişken bakış açısında aramak daha doğru olacaktır. 

Öyleyse Çin kaynaklarına dikkatle baktığımızda, Kuzey Çin’de yaşamış olan göçebe 

halkların Çin kültür tarihinde gitgide daha etkili bir konuma sahip olduğunu ve hatta bu 

etkinliğin, Hunların Üç Devlet Dönemi’ne kadar Kuzey Çin’de sahne almış tüm halkları 

kapsayacak şekilde genişlediğini görmek mümkün olmaktadır. Tang dönemine 

gelindiğindeyse artık kuzeyli halkların kültürel özelliklerinin Çin’de seçkin kültürü 

tanımlar hale geldiği görülmüştür. 

 

Hu iminin Klasik Metinler içindeki en eski ve en yaygın kullanımı bir soru 

zamiridir. Günümüz Çincesinde “ne” ve “nasıl” soru zamiri olan “he 何” ile ses benzerliği 

olan Hu iminin bir zamir olarak kullanımının zaman içinde bugünkü “he”ya dönüştüğünü 

düşündürmektedir. Nitekim Qin ve Han Hanedanlıklarından itibaren hu iminin soru 

zamiri olarak kullanımına daha az rastlanmakta bunun yerine “he何”nın kullanıldığı 

görülmektedir. Öyleyse, “yabancı” anlamıyla “Hu” teriminin kullanımının yaygınlaşması, 

“ne/nasıl” soru zamiri olarak kullanımını körelterek azaltmıştır denebilir. 

 

Özel olarak baktığımızda, “hu”nun “hushuo 胡说” içindeki anlamına da farklı bir 

yaklaşımla açıklama getirilebileceği görülmektedir. Bizce imin yüklendiği “saçma” 

anlamının, ‘anlaşılmazlık’ ifadesinin zeminini oluşturan eski “nasıl/ne” soru zamiri olarak 

kullanımıyla ilişkili olabileceği de göz önüne alınmalıdır. Nitekim “bu nasıl söz?” ve 

“saçma söz!” ifadelerinin iki tür söyleyişi arasındaki fark, Çince için yalnızca bir vurgu 

sorunudur. Song Hanedanı Döneminde derlenen San Jia Ping Yao Zhuan içinde bu iki 
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kullanım görülmektedir. “Zhi Zhou dedi ki; ‘Xiude [bu konuda] ne diyor? 休得胡說？ 

Paha biçilmez neyi varmış ki?’” (SJPYZ: 257) “Li Er dedi ki; ‘Saçmalık! / [bu] nasıl söz! 

胡說！Devlet kapısı oyun alanı değildir, bilesin!’” (SJPYZ: 283) Sözlüklerde “saçmalık” 

sözüyle karşılanan ifadenin gerçekte tam karşılığı, “nasıl/ne söz”dür. Türkçede, “bu nasıl 

söz!”, “ne münasebet!” gibi anlatımlarda benzerini gördüğümüz bu durum Çincede 

kötücül çağrışımları olan “yabancı” anlamındaki “Hu” terimi ile karışmış görünmektedir. 

Nitekim “saçmalık” anlamıyla kullanımı Song Hanedanı Döneminden sonra ortaya çıktığı 

görülen bu ifade ne Klasik Metinlerde ne de Song Dönemine kadar olan Resmî Tarihler 

içinde bulunmaktadır. Öyle ise akla gelen ilk soru şudur, “Hu yağmacıları”, “Hu 

eşkıyaları” gibi kullanımları özellikle Han Döneminden itibaren oldukça belirgin olan 

“yabancı” anlamıyla “Hu” sözcüğünün, “saçma” anlamını yüklenmesi için neden bin yıla 

yakın bir süre beklemesi gerekmiştir?  

 

Daha akla yakın açıklama, kendi yerini “nasıl/ne” zamiri “he”ya yavaş yavaş 

bırakırken, ‘boşa çıkan hu’, “bu ne söz!” ifadesinde, Türkçedeki “ne münasebet!” içinde 

“ne”nin yaşadığına benzer bir keskinleşmeye uğramıştır.
201

 Öyleyse “hu” soru zamiri, 

yerini çok uzun bir süreçte bir başkasına bırakmış, sembolik görüntüsü olan “gıdık veya 

kursak” anlamıyla çirkinliğini yeni anlamına taşımış ve tarihsel zemininde “Hu”nun 

“yabancı”, anlaşılmayan ve bu yüzden hoyrat bulunan davranış ve sözleriyle perçinlenen 

bir birikimi de miras almış görünmektedir. Bunun Hular’ın tarih sahnesine çıkmasından 

ancak bin yıl (!) sonra olması hu imi daha çok korku uyandıran, saygı duyulan zaman 
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zaman gıpta edilen “ötekiyken”; güçlü, büyük, gür, geniş, cesur? gibi sıfatların da 

katkısıyla olumlu bir genel çağrışıma sahip olmuştur. Hu, tarihsel bakımdan da Çin’in 

(Han) yaşadığı ilk binyıl boyunca göçebe-çoban olan Orta Asyalı halklar ile kaynaşma ve 

uzlaşma döneminin ardından Song Hanedanlığıyla beraber, olumsuz bir anlam yüküne 

maruz kalmıştır. 

 

Bir sözcüğün, duruma göre iyicil ve kötücül anlamlar yüklenmesinin doğal olduğu 

düşünülebilir. Fakat Hu terimi için bu durumun doğallıktan öte bir zaruret olduğu 

görülmektedir. Çünkü bu im zaman içinde eşine az rastlanır türden geniş bir anlamsal 

yüke ve kullanım çeşitliliğine sahip olmuştur. Hem iyicil hem de kötücül anlam ve 

çağrışımları dil içinde önemli işlevler yüklenmiştir. Bu şekilde yabancıyı tanımlayan Hu, 

bir yandan “korku duyulan insanları” diğer yandan da saygı duyulan, gıpta edilen ve 

kıskanılan
202

 bir kültürü karşılamaktadır.   

 

Birbirinin karşıtı olan iki anlam yükü,  ancak varlığın iki yönünü anlatan yinyang 

fikriyle anlaşılabilmektedir. Bu anlayışla Çin geleneksel düşüncesi, iç-dış karşıtlığı 

yardımıyla Çin Seddi’ni merkeze alarak Kuzey ile Güneyi bir araya getirmek istemiştir. 

Böylece siyasi kimliğini “Hu” teriminde bulan Yin-Kuzey-göçebe-dış ortaklığı ile 

                                                                                                                                                
201

 Türkçe soru zamiri, yerini bir başkasına bırakmamış olduğu için, “saçma” sözcüğü dil içinde hali hazırda 

mevcut olduğu için ve en önemlisi Türkçenin fonetik bir dil oluşu sebebiyle anlamsal yükünde bir değişim 

olmamış, daha doğru bir ifadeyle sözcük bu kullanımdan etkilenmemiştir. 
202

 Buyruk ve yasaları basittir, kolay uygulanabilir. Hükümdar ve memur ilişkileri basittir. Bütün bir ülkenin 

yönetimi tek vücut halindedir... (SJ: 2900)  Tang Shu içinde ise kültür yaşamının Hu modasına ilişkin 

anlatımı yer almaktadır: “…çoğunlukla müzik ve eğlence Hu müziğinden oluşmaktadır. Seçkinler, sarayın 

sofralarında, hep Hu yemekleri yerlerdi, beyler ve bayanlar Hu kıyafeti giyerlerdi…” (JTS: 1958) 太常乐

尚胡曲。贵人御馔,尽供胡食。士女皆竟衣胡服。” 
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Yang-Güney-yerleşik-iç kavramlarının oluşturduğu birlik daha büyük bir bütünsellik 

içinde Çin’in tarihsel dünya kurgusunu tamamlamıştır. Yeryüzündeki yaşamın izdüşümü 

olan yıldızlar aracılığıyla bu bağlamda bir karşıtlık oluşturulmuş ve çok önemli bazı 

takımyıldızlar Huları temsil etmişlerdir. Yedi yıldızdan oluşan Mao takımyıldızı Huları 

temsil etmiştir. Mao takımyıldızının karşısındaki Bi takımyıldızı ise Han Sarayını 

karşılamıştır. Bu iki takımyıldızın arasından geçtiği varsayılan Samanyolu çizgisi (Tianjie) 

ise Çin Seddini ve iki karşıt konum arasındaki sınırı belirlemiştir. Tang Hüküdarı Gao 

Zu’nun “Güney ve Kuzey bir aile oldu, bu tarihte hiç görülmemiş bir şeydir” sözleri bu 

yaklaşımın hedefine ulaştığı bir dönüm noktası olarak görülmelidir.  

 

Hu’dan önce benzer anlamlar yüklenmiş olan sözcükler onun sahip olduğu 

anlamsal derinliğe ve yüke ulaşamamışlardır. Diğer terimler de başka imlerle bir araya 

gelerek yeni sözcüklerin türetilmesine imkân vermiştir ancak “hu” iminin bu konudaki 

niteliksel ve niceliksel üstünlüğü şaşırtıcıdır. Kangxi Sözlüğü’nde tek başına kaydedilmiş 

onlarca anlamının yanında, söz öbekleri içinde bir tamlayan olarak işlev gördüğü 600 

kadar sözcüğün bulunması dikkat çekmektedir. Tamlanan olarak geçtiği yerler tespit 

edilememiştir. Fakat bir genellemeyle, bugün sözlüklerde yer alan yaklaşık 1000’e yakın 

sözcükte bu ime rastlanabileceği görülmüştür. Bu açıdan, Hunların tarih sahnesine 

çıkmasıyla birlikte önemli bir anlamsal yüke ve ivmeye sahip olan “Hu”nun, özel 

adlardaki kullanımlarından gündelik nesnelerin adlarına ve deyimlere kadar çok geniş bir 

kullanıma yayıldığı anlaşılmıştır. Hu terimi merkezinde Çin’e dışarıdan gelen çok sayıda 

maddi kültür ögesi Hu imini bir ön ek gibi alarak Çinceye girmiştir. Yalnızca müzik 

aletleri arasında Orta Asya menşeini gösteren “hu” adlı otuza yakın saz bulunmaktadır. 
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Bunların arasında Çin Klasik Müziğinin başlıca enstrümanları arasında bulunan, Dahu 大

胡, Erhu 二胡, Zhonghu 中胡, Gaohu 高胡, Banhu 板胡, Jinghu 京胡, Sihu 四胡, Gehu 

革胡, Beigehu 倍革胡, Yehu 椰胡, Zhuihu 坠胡 yalnızca bazılarıdır.  

 

Hu müziği, yalnızca bu ön adı alan çalgılarla da sınırlı değildir. Jia ve Konghou 

adlı müzik aletlerinin de Hu müziğine ait olduğu kayıtlıdır. (HHS: 1978, 2936)Yabancı 

menşeili çalgılar arasında yaylı çalgılar çok olsa da, bunların yanında Pipa’ya benzeyen 

çalgıların da Orta Asya menşeili olduğu göze çarpmaktadır. Han Hükümdarı Ling Di’nin 

Konghou’dan çok hoşlandığı kaydedilmiştir. (JTS: 1076,1077) Han Hanedanlığından 

itibaren Çin’e getirilen bu müzik aletleriyle beraber değişik müzik makam ve dansları da 

girmiştir. Orta Asya’dan geldiği bilinen müzisyenlerin sarayda büyük rağbet gördüğü 

anlaşılmaktadır. Öyle ki gündelik eğlencelerden öte, resmî davet ve bazı törenlerde de 

eskiden icra edilen müziğin yerine bu yeni tarzın geçtiği görülmektedir. (XTS: 4295)
203

 

Aynı süreçte Türklerin, Uygurların ve Tibetlilerin, gerek fütuhatla gerekse münferit 

göçlerle Çin’in içlerine yerleştiği kaydedilmektedir. Pek çoğunun da kendine başkenti 

mesken tuttuğu bilinmektedir. “Şimdilerde, kuzeyli Hularla başkentin ileri gelenleri 

karışık olarak oturmaktalar, kız alıp evleniyor, çolukçocuğa karışıyorlar. Changan’daki 

gençlerde [artık] Hu yüreği 胡心 var” sözleri, Türklerin de içinde bulunduğu yabancıların, 

kendi kültürel alışkanlıklarını ve yaşam biçimlerini Çin’e taşıdığı ve burada kök 

saldıklarını anlatmaktadır. Özellikle üst sınıf arasında “Hu modası 胡风”, kılık kıyafetten 

                                                 
203

 Danışmanlardan Ping Yi’nin, hükümdara sunduğu önergede “Bütün Hu müziği, dört Yilere göre 

hazırlanmıştır, hepsinden kurtulmak gerekir” sözlerinin yanında, bu müziği “ülkenin sonunu getirecek” ve 
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yemeklere, eğlence anlayışlarından inançlara kadar pek çok alandaki değişimle bir tür 

“Hulaşma 胡化” olgusuna yol açmıştır. Sekizinci yüzyılda zirveye ulaşan bu akım Çin’in 

hem etnik hem de sosyal olarak büyük bir değişim yaşadığı ve kültürel olarak fazlasıyla 

zenginleştiği bir döneme işaret etmektedir. (TDCCD: 550)  

 

Bu süreçte Çin’e gelmiş olan maddi kültür unsurları arasında; sandalye ‘huchuang

胡床’, karabiber ‘hujiao胡椒’, susam ‘huma胡麻’, soğan ‘hucong胡葱’, ceviz ‘hutao 胡

桃’, kişniş ‘husui 胡荽’, arı’hufeng胡蜂’ gibi gıda maddeleri ve kullanım eşyaları dikkati 

çekmektedir. Bunlarda hu bir ön ad olarak eşyaların geldiği yeri gösterirken; kahkahayla 

gülmek ‘hulu胡卢’, ovmak, bir araya getirmek ‘hulu胡噜’, birleştirmek, düzenlemek 

gibi fiillerde eylem olarak kullanılmıştır. Sözcük türetme kapasitesinin zenginliği 

bakımından pek az sözcüğün sahip olduğu bir ayrıcalığa sahip olan hu, iki, üç ve daha çok 

sayıda imden oluşan sözcük ve söz öbekleri içinde de sıkça kullanılmaktadır.
204 

Bu söz 

öbeklerinin çoğunluğunda bir ön ek gibi sözü geçen ada ya da eyleme, sıfat ya da zarf gibi 

eklenmekte ve onu tanımlamaktadır. Böyle pek çok durumda hu’nun “Orta Asya’dan 

gelen’ anlamında olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, “[büyük] arı胡蜂”, “kahkaha

                                                                                                                                                
“cadı marifeti” gibi ifadelerle tanımlamaktadır. (XTS: 4295) aynı yerde hükümdarın bu görüşü dikkate 

almadığı da kaydedilmiştir. 
204

 İmin yaygın olarak görüldüğü söz öbekleri şunlardır. 胡琴、胡桃、胡椒、胡荽、胡瓜、胡豆、胡马、

胡风、胡姬、胡客、胡人、胡床、胡饼、胡羹、胡笳、胡虏、胡律、胡服、胡骑、胡寇、胡臭、胡

鼓、胡杨、胡麻、胡葱。胡言、胡扯、胡搅、胡来、胡吃、胡喝、胡乱、胡闹、胡说、胡诌、胡侃、

胡赖、胡拿、胡为、胡浪、胡做、胡猜、胡混、胡搞、胡闯、胡缠、胡坐、胡想、胡吹、胡市、胡

拜、胡柴、胡聊、胡抓、胡打、胡语。胡支对、胡画拉、胡瓜答、胡罗惹、胡打嚷、胡言语、胡弄

局、胡厮哄、胡厮混、胡遮刺、胡雕刺、胡铺搭、胡扑俺。胡搅蛮缠、胡说乱道、胡思乱想、胡作
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胡笑”, “[büyük] şahdamar 胡脉”, “[büyük] ağustos böceği 胡螓”, “büyük balık 胡沙”, 

“[büyük] sarımsak 葫”, büyük çiçekli bir bitki olan kui 胡葵, “kereviz 胡芹”, “geniş 

çayırlık alan 胡芥” ve “uzun halat yapılan bir tür keten 胡绳” gibi pek çok yerde imin 

“büyük” veya “gür” anlamlarına sahip olduğu görülmektedir. Zuo Zhuan’da geçen “uzun 

ömür 胡寿” ve Liji’de geçen “büyük mutluluk 胡福” ifadelerini çıkış noktası olarak 

düşündüğümüzde, imin sahip olduğu “büyük” anlamının yeni sözcükler türetmekte 

yararlanılan önemli bir sıfat olduğu ortaya çıkmaktadır. Hu’nun “büyük” ve “güçlü” 

anlamları, “Güneyde Büyük Han, Kuzeyde Güçlü Hu bulunur. Hu, Göğün mağrur 

oğludur” (HS: 3780) ve “Hu gibi kuvvetli ve büyük” (JS: 881)gibi ifadelerde de 

görülmektedir.   

 

Resmî Tarihler’de hu’nun en yaygın kullanımına Hunlar anlamıyla rastlanmıştır. 

İmin “büyük/gür” ve “uzun” anlamlarını akılda tuttuğumuzda bu kullanımın bir tesadüf 

olmayabileceği ortaya çıkmaktadır. Wang Guowei, haklı olarak “Çin’in kuzeyinde 

yaşayan halkların oluşturduğu büyük birliğe verilen ad” açıklamasında, “hu”nun “büyük” 

anlamıyla olan ilişkisini sezdirişli olarak ortaya koymaktadır. Bu durum, imin anlam(ları) 

konusunda yüklü bir birikimin oluştuğunu bu yüzden de imin etimolojik kökeninin 

anlaşılmasında sorunları çoğalttığını göstermektedir. Asıl soru hu sözcüğü gerçekte kökü 

itibarıyla Çince bir sözcük müdür? Yoksa ‘hu’ bir başka dilden alıntı bir ses ya da söz 

müdür? İlginç olan her ikisinin de doğru olma ihtimalinin ortada oluşudur. Birincisi, 

                                                                                                                                                

非为、胡言汉语、胡言乱语、胡吃海喝、胡打海摔、胡诌八扯、胡走油飞、胡猜乱想、胡诌乱口旁、

胡说八道、胡枝扯叶、胡拼乱凑、胡编乱造.  
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görsel olarak “eski (sarkık?) et” bileşik görsel imge ile “kursak/gıdık” anlamının 

bulunmasıdır. Aynı şekilde “hu” imi ile karşılanmış olan yabancı menşeli bir başka 

sözcüğün hu görsel imgesiyle temsil edilmesidir. 

 

Çince’ye yabancı sözcükler ödünçlenirken hem görsel hem de işitsel yakınlık göz 

önünde bulundurulmaktadır. (Gu, 2009: 108) Bu şekilde hem mevcut bir sözcük 

işlevselleştirilmekte hem de yabancı sözcük/ses veya ünlem daha kolay kabul edilir bir 

kıyafete bürünmektedir. Hu imi özelinde hem ‘ok yapmakta ün salmış olan bir beyliğin 

adı’ yeniden canlandırılmakta, hem “gıdık/kursak” anlamının “eski/sarkık et” görselliği 

ortaya çıkartılmakta, 古  anahtarıyla “kadim”, “uzak” anlamları ve “büyük/gür” 

çağrışımları yapılırken, “rou月 /肉  = et” ile göçebe-çoban halklardan söz edildiği 

sezdirilmektedir.  Bu, tarih sahnesine Hunlar ile birlikte yeniden çıkan “hu” adının 

mükemmel bir karşılama olduğunu göstermektedir.   

 

Hu iminin sesi bakımından köken bilgisi ile pek az araştırmacı özel olarak 

ilgilenmiştir. “Hun” ve “yabancı” anlamındaki “hu” sesinin bir alıntı sözcük olduğu 

konusunda görüşler bulunmaktadır. (Karlgren, 1996: 34; Gu, 2006: 109) Öyleyse bugün 

‘hu’ olarak okunan ve kimi ağızlarda ‘xu’ ve ‘fu’ sesletimleri olan imin Han Dönemi 

okunuşlarının neler olduğu önem kazanmaktadır.  

 

Baxter, OC için hu sesletiminin aynı olduğunu ileri sürerken (Baxter, 2000: 50), 

Karlgren: g’o / γuo:/ hu değişimini önermektedir. (Karlgren, 1996: 34) Richard Sears ise 
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ku /gu /hu/ izleğini göstermektedir.
205

 Pulleyblank, “Kişniş”ten hareketle: hou/ ko/ hu 

değişim izleğini önermektedir. (Pulleyblank, 1961: 132) Pek çok eski okunuşta olduğu 

gibi bunda da tam bir uzlaşı görülmemekle birlikte, ‘hu’ sesinin eski sesletimlerinden 

günümüze çok az değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Eski Türkçe sözcükler çoğunlukla 

“h” sesi ile başlamadığına göre, gu+ ile ku+’nun test edilebileceği anlaşılmaktadır.  

    

Bunun için imin “Kuzey Çin’deki bazı yerel okunuşları içinde “ghur/gür” 

sesletimi (Qiao, 2000; 114) ile; gu+ ve ku+ başlangıçlarının Altay Dilleri’ndeki olası 

kökleri ise karşımıza şu sonuçları getirmektedir;  

 

1. 胡’nun “gıdık/kursak” anlamıyla ETü: Ku-rgsak/ Mong: ku-rkag’dan belki 

PTung. Kuᵹi/Koᵹe’den (boyun) (Starostin vd. 2003: 750) 

2. 胡福 ve 胡寿 kullanımlarında “geniş ve büyük” anlamıyla, ETür: gür /Mong: 

gür’den (Starostin vd. 2003: 573) 

3. 胡搂、 胡掳 ve 胡撸 kullanımlarında “toplamak, birleştirmek ve kurmak” 

anlamıyla ETür: kur veya gür’den ya da PMong. Kura, kurija: toplamak, 

biriktirmek, bir araya getirmek’ten (Starostin vd. 2003: 745) 

4. 胡拉 kullanımında “koru-mak” anlamıyla, ETür ve Mong Kori’den  (Krylov, 

2011)
 206

 alıntılanmış olabilir. 

                                                 
205

http://www.chineseetymology.org/CharacterEtymology.aspx?submitButton1=Etymology&characterInp

ut=%E8%83%A1 
206

 Burada yararlanılan veritabanı http://starling.rinet.ru adresinde yer alan ve zengin bir kaynakçaya sahip 

karşılaştırmalı ve notlandırılmış bir veritabanıdır. Bu veri tabanı temelde Starostin’in çalışmasını baz 

almaktadır. 
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Bunlara ek olarak, “hu”ya kaynaklık etmiş olabilecek, ETür: Kür (kürümek, 

küreklemek); Kuru: (Taş, kaya) gibi başka olasılıklar da bulunabilir ancak imin bu 

semantik karşılıkları Çince’de belirgin ya da mevcut olmadığı için bu olasılıklar dışarıda 

bırakılmışlardır. Buna göre Klasik Metinler ve Resmî Tarih eserlerinde geçtiği bağlamlar 

da göz önüne alınarak, Hunları karşılayan anlamıyla “hu” iminin kökeni için; (1) 

göçebe-çoban halkların dillerinden Çince’ye geçen bir alıntı sözcük olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. (2) Bu alıntılamanın ise ya “gür”den
207

 ya da “kur”dan gelmiş olabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Buna ek olarak bazı sorular hala yanıt beklemektedir: (1) “Gıdık/kursak” anlamı 

ilk elden görülen anlamıyken “hu”,  “sakal” anlamını çok daha sonra kazanmıştır. Görsel 

benzerliğine ve basit bir analojiyle “hayvan kursağından’ndan “insan sakalı”na geçiş 

yapılabilecekken neden Kuzey Wei, hatta Tang Dönemi’nin sonuna kadar bu anlamı 

gelişmemiştir?
208

 (2) Günümüz Çince’sinde en yaygın olarak bilinen “saçma”, “hoyrat”, 

“kaba” gibi kötücül anlamları ise ancak Song Döneminden sonra görülmeye başlanmıştır. 

Sözcüğün yakın çağrışımlı bir anlamının basit bir analojiyi engellediği görülmektedir. Bu 

durum sözcüğün diğer anlamlarının “büyük/uzun-uzak vb.” bunu gölgelediği ve 

engellediği anlaşılmaktadır. Diğer kötücül anlamlı kullanımların da aşırılık bildiren 

“gür-güç(?)” ile ilişkisi sezilebilmektedir. 

 

                                                 
207

 Büyük/gür anlamının değişik dönemlerden farklı metinlerden tenkidi için bakınız Tan, 2001: 103-104 
208

 Jin Tarihi’nde ve Eski Beş Hanedan Tarihi’nde, “hu” ile “sakal”ın bir arada kullanıldığı görülmekle 

birlikte, “Hu [gibi] sakallı Zhangfei” veya “sakallı Hular” ifadeleri yer alıyor. (Wang, 2000: 24) Çinlilere 
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Klasik metinlerde imin “sakal” anlamı hiç görülmemektedir. “Ne” ve “nasıl” soru 

zamiri, “kursak/gıdık”, “büyük/gür
209

/uzun”, “pelikan/saka?/kutan?”
210

 gibi semantik 

ilişkinin belirgin ve açık olduğu örnekler yanında; “kap”
211

, “balta /teber
212

; “gül-mek
213
” 

                                                                                                                                                
göre daha çok sakalı olan kuzeylilere verilen adın sakalla özdeşleşmesi daha sonra oluşuyor. (Wang, 2000: 

25) 
209

 Proto-Turkic: *gü-r Altaic etymology:  1 stout-hearted, courageous 2 thick, dense, abundant 3 wide, 

broad 4 well fed. Karakhanid: kür 1Turkish: gür 2Tatar: kör 1, 4 Azerbaidzhan: gür 2 Turkmen: gür 2 

Khakassian: kür 1 Chuvash: kǝʷrǝʷ 1, 2 Yakut: kür 3 Tuva: xür 'healthy, well fed' Kirghiz: kür 'powerful' 

Noghai: kür 'friendly' Bashkir: kör 1, 4 Gagauz: gür 2 Karaim: kür 2 Kumyk: kür 1 Comments: 310-311, 

EDT 735, ЭСТЯ 3, 106, Федотов 1, 277-278. Turk. > WMong. kür, Kalm. kür (KW 246). 
210

 《禮·表記詩云維鵜在梁註》Pelikan鵜，鵜胡 dihu。~ Fr pélican bir tür kuş, pelecanus << OLat pelecanus 

a.a. ~ EYun pelekán πελεκάν "balta gagalı", a.a. (veya ağaçkakan) < EYun pélekys πέλεκυς sivri uçlu balta 

= Akad pilaqqu iğ ~ Sumer balak  .a.  Türkçe: saban>kazık?, Proto-Turkic: *Kāta- Meaning: 1 to stick 

into 2 nail, Turkish: kada- 1, kadak 2 (dial.) Tatar: qada- 1, qadaq 2 Middle Turkic: qada- (Abush., Pav. C., 

MA) Uzbek: qada- 1, qadɔq 2 Uighur: qada- 1, qadaq 2 Sary-Yughur: qataɣ 2 Azerbaidzhan: GadaG 2 

Turkmen: Gadaq 2 Oyrat: qada- 1 Chuvash: xudav 2 (Anatri) Yakut: xatā- 1 Dolgan: katā- 1 Tuva: qada- 1, 

qadaɣ 2 Kirghiz: qada- 1, qadō 2Kazakh: qada- 1, qadaq 2 Noghai: qada- 1, qadaq 2 Karakalpak: qada- 1, 

qadaq 2 Kumyk: qada- 1 Comments: VEWT 217-8, ЭСТЯ 5, 180-182, TMN 3, 420-422, Ашм. XIV, 257, 

Stachowski 141. Because of the lack of ancient attestation one cannot exclude a borrowing < Mong. 

(although the variant qadaɣa is very poorly represented there, and may itself be borrowed < Turk.). 
211

 Proto-Turkic: *kumba(ka?) *Ku-mgan 又禮器。與瑚同。《左傳·哀十一年》仲尼曰：胡簋之事，

則嘗學之矣。《註》胡簋，禮器。夏曰胡。 Xia Hanedanı döneminde Hu adı verilen bir tören kabı. : 

*kumba(ka?) *Ku-mgan  Altaic etymology: kettle, jug  Karakhanid: qumɣan (MK) Turkish: kumɣan (dial.) 

Tatar: qomɣan Middle Turkic: qumɣan (Pav. C.) Uzbek: qumɣɔn Uighur: qumɣan Azerbaidzhan: Gumɣan 

Turkmen: Gumɣān (dial.) Kirghiz: qumɣan Kazakh: quman Noghai: qumɣan Bashkir: qomɣan Balkar: 

qumɣan Karaim: qumɣan, quman Karakalpak: quman Kumyk: qumman Comments: EDT 627, VEWT 300, 

ЭСТЯ 6, 136-137 ( > Mong. qumaɣan, see Щербак 1997, 143). 
212

 Baltanın kıvrık ağzı Kangxi Sözlüğü: 正字通》鋒之曲而旁出者曰胡。戈頸也。《周禮·冬官考工

記·冶氏》戈胡三之，戟胡四之。《註》三之長六寸，四之長八寸。 又戟名《揚子·方言》凡戟而

無刃，東齊秦晉之閒謂其大者曰鏝胡，其曲者謂之鉤釨鏝胡。Kama> <kazma<kazık PTurkic: *Karmak 

1 fishing rod 2 hook Middle Turkic: qarmaq (IM, MA) 1, 2Proto-Turkic: *Kurč: sharp, hard (of steel) 

Karakhanid: qurč (MK) Tatar: qorɨč Middle Turkic: qurč (Houts.) Uzbek: qurč Uighur: qujuč Oyrat: qurč 

Chuvash: xor ъ 'steel' Kirghiz: qurč Kazakh: qurɨš Noghai: qurɨš Bashkir: qoros alkar: qurč Karaim: qurč  

Kumyk: qurč Comments: VEWT 303, EDT 647, ЭСТЯ 6, 170-171, Федотов 2, 367. Proto-Turkic: *Kun- 

Altaic etymology: to rob, plunder, attack; Old Turkic: qun- (OUygh.) Karakhanid: qun- Sary-Yughur: 

q`un- Turkmen: Gunuš- (dial.)Tuva: xunā- Kirghiz: qun Staroskin, Comments: ЭСТЯ 6, 141, VEWT 300, 

EDT 632. 
213

 正字通》盧胡，笑在喉閒聲。《孔叢子·抗志篇》盧胡，大笑。Kahkayala gülmek/gırtlaktan çıkan ses: 
Proto-Turkic:  bogu  > bogaz;  bokur-dak, Meaning: 1 throat 2 Adam's apple Russian meaning: 1 горло 2 

кадык Old Turkic: boɣuz 1 (OUygh.), boɣzɨ   (Orkh., OUygh.) Karakhanid: boɣoz (MK, KB) 1 Turkish: 

boɣaz 1, boɣurdak, boɣurtlak (dial.) 2 Tatar: buɣaz 1 (k), puɣɨrtaq (dial.), pūrtaq (dial.) 2 Middle Turkic: 

boɣuz (Abush., Бор. Бад.) 1, boqurdaq, boɣardaq (Sangl.) 2 Uzbek: b ɣiz 1 Uighur: boɣuz 1 Azerbaidzhan: 

boɣaz 1 Turkmen: boGaz 1, boqurdaq 1 Halaj: boɣaz, boɣuz, boɣɨz 1 Chuvash: pɨr 1 Yakut: buosax 1 Tuva: 

boos (bosqu) Tofalar: boos (boqsu) Kirghiz: boɣos 'place where two rivers meet' (South.) Kazakh: buɣaz, 

buɣɨz 'shaft-bed in a shovel' (dial.) Noghai: boɣaz 'double chin; channel, strait', boɣɨrdaq 1 Bashkir: boɣaδ 1, 

boɣarδaq 'trachea' Balkar: boqqur 2, boɣurdaq 2 Gagauz: buwaz 1 Karaim: boɣoz, boɣaz 1Karakalpak: 

buwaz-aq 'glass for a kerosene lamp' Salar: poɣtaχ, poχtaχ 1Kumyk: boɣaz 'channel, strait' Comments: 
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gibi ikinci derece bağlantılar da kurulabilir. Yine de “hu”nun özünde “kur < bir araya 

getirmek <birlik-” ve “gür” karşılıklarının daha akla yakın olduğu anlaşılmaktadır. Bunun 

bir sebebi Qin-Han döneminde özelleşen Hu=Hun kullanımından etkilenen “gür: büyük” 

anlamının bir sıfata doğru yeniden anlam kazanması ve isim tamlamaları ve yabancı 

menşeli sözcüklerde tamlayan olmasıdır. Diğer yandan “kur”un
214

 “Hun” ile “hu” 

arasındaki bağa benzer bir bağı olduğu en azından Çince nezdinde görülmüştür.  

 

Böylece, “hu” iminin temelde iki izlekte anlam kazandığı ortaya çıkmıştır. Bunlar 

“kursak” ve “gür-kür” anlamlarının sağladığı zemin üzerinde gelişmiştir. “Kursak”ın Batı 

Zhou döneminde (M.Ö. 1100-751) ortaya çıktığı görülmektedir. Bunun proto-altay bir 

kökten gelmiş olabileceği ya da iki sözcüğün en azından ortak bir kavramsal zemine sahip 

oldukları anlaşılmıştır. “Gür-Kur-Kür” ise, Hun siyasi birliğinin ortaya çıkışıyla birlikte 

kendine “gür=büyük=yüce” adını verdiğini, ya da aynı şekilde “birlik” anlamıyla “kur” 

adını vermiş olabileceğini düşündürmektedir. Her iki anlam da Çince “hu” imiyle 

karşılanmıştır. Bu durum her ikisinin birden Çince’ye Altay dillerinden giren bir (ya da iki 

farklı) alıntı sözcük olabileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

 

 

                                                                                                                                                
VEWT 78, TMN 2, 344, ЭСТЯ 2, 167-168, 184, Лексика 230-231. The derivative *bokur-dak consistently 

displays reflexes of voiceless *-k-; it is present also in some reflexes of *bogu  (Kirgh. boɣos, Kaz. buɣaz, 

Nogh. boɣaz, Bashk. boɣaδ, Kum. boɣaz) - all probably under the influence of *bokak 'crop, craw' (v. sub 

 pu  k`a).  
214

 Ku-rgan[ETü] Or 735 korgan/korıgan sığınak, kale; [Kıp] CodC 1300 kurğan mezar höyüğü;[Çağ] Pav 

<1500 kurğan sur, hisar, büyük türbe; [TTü] LO 1876 kurgan/korgan hisar (nişanyan) 
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Böylesi semantik bir anlamsal yükle ve etimolojik geçmişle donatılmış bir yabancı 

tanımı, tezimizin başlarında sorguladığımız, “Yi–Di-Rong–Hu = barbar” 

eşleştirilmesine yanıt vermektedir. Batılı düşünce geleneği içinde ilk anlamıyla 

“barbarlar”, “uygar” dünyaya katkı yapma ihtimali olmayan “kölelerden” sayılmış ve 

temel dünya kurgusunda önemli bir yerleri olmamıştır. (Aristotle, 2007: 3) Öte yandan 

Çin’de “kendine has karakterleri olan beş yörenin halkı (Liji:36)” daha sonra yinyang’ın 

‘yin’i ile özdeşleştirilen “yabancı” anlayışı sonucunda, Batılı “barbar”dan tamamen farklı 

bir konuma sahip olmuştur. Böylece Antik Yunan’da ve Roma’da yok hükmünde sayılan 

“öteki”nin; Çin için önceleri çevresiyken, daha sonrayasa kendini tamamlayan “diğer 

yarısı”na dönüştüğü görülmüştür. İncelemelerimiz sonucunda; “Yi 夷”, “Di 狄”, “Rong 

戎” ve “Hu 胡” ile “barbar” eşleştirmelerinin yanıltıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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