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ÖNSÖZ 

 

 

 M.Ö. 3. yüzyılda Çin, tarihindeki en büyük değişimlerden birini yaşamaktaydı. 

Toplumsal yapıyı derinden sarsan uzun savaş dönemi sonrasında Qin beyliği çatısı altında Qin 

Shi Huang tarafından siyasi birliğe kavuşan Çin, bambaşka bir toplumsal yapıya 

kavuşmaktaydı. Çalışmada, önemli gelişmelerin yaşandığı ve günümüz Çin’inin de 

oluşmasına zemin hazırlayan dönemi; son zamanlarda ortaya çıkarılan arkeolojik buluntular 

ve kadim tarih kayıtları ışığında incelenmeye çalışıldı. Dönemin incelenmesi; bugünün 

Çin’inin anlaşılabilmesi yönündeki çabalar açısından da hayati önem taşımaktadır. 

 

 Tez konusunun seçiminde, geliştirilmesinde ve konunun işlenmesinde yol göstererek 

yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Bülent Okay’a teşekkür ederim. 

 

 

 

 

           Giray Fidan 
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GİRİŞ 

 

 

 

Dışarıdan bakan birisi için Çin’i anlamak oldukça zordur. Yabancı gözler için son 

derece karmaşık, uzak ve anlaşılmaz görünebilir. O’nu anlamaya çalışırken yapılabilecek en 

iyi benzetme, “ Çin’in bir ülke değil başlı başına bir gezegen olduğu” şeklindeki yaklaşımdır.  

 

 Çin uygarlığı 5000 yıldır kesintisiz devam eden ve eski haliyle günümüze kadar ulaşan 

tek uygarlıktır. Sümer’de tanrı krallar hüküm sürerken, Aristo İskender’e ders verirken, 

Sezar’ın orduları Mısır’a girerken, Hz. Muhammed İslamiyet’i yayarken, Osmanlı 

Adriyatik’ten Kızıldeniz’e hüküm sürerken, Avrupa Rönesans ve Reformu yapıp Coğrafi 

Keşiflere çıkarken ve göçmenlerin kurduğu Amerika dünyaya hükmederken; Çin hep aynı 

coğrafyada ve hiç kesintisiz binlerce yıl varlığını sürdürmeyi başardı. 

 

 

 Çin, neden her bir medeniyet yerini bir diğerine bırakıp tarih sahnesinden ayrılırken, 

hiç kesintisiz binlerce yıl gücünü koruyarak hatta artırarak günümüze kadar ulaşmayı 

başarabildi?  

 

 



 Kanımızca bu sorunun cevabı, imparator olarak tahtta sadece 15 yıl kalmış olan Qin 

Shi Huang1’ın kişiliğinde gizlidir. O dünyada başka hiçbir hükümdarın ulaşamayacağı bir 

mertebeye ulaşmıştır. Dünyada kendi milleti ve birkaç millet hariç ülkesini, bütün milletler 

onun adıyla anacaklardır. Sadece 15 sene tahtta kalmasına rağmen bugün Avrupa Birliğinin 

yapamadığını başaracak ve güneyi, kuzeyi, doğusu ve batısıyla dünyanın bu en kalabalık 

milletini tek bir ülke, tek bir millet olma ideali etrafında birleştirmiştir. Kanımızca Çin’i Çin 

yapan Qin Shi Huang’dır2. 

 

 

 

 

 

Qin Shi Huang’ın en büyük başarılarından biri Çince karakterleri standartlaştırmak 

olmuştur. Bu devrim Çin’in tek bir millet ve tek bir ülke haline gelmesinde önemli rol 

oynamıştır. Öyle ki bugün kullanılan Çince karakterlerin büyük kısmı binlerce yıl içerisinde 

çok büyük değişiklikler geçirmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Bu ilkel yazı sistemini 

kullanarak Çin; uzaya insanlı uçuşu gerçekleştiren üçüncü millet olmayı başarmıştır. Mısır 

hiyeroglifleri, Hititçe, Sümerce gibi bütün resim yazı dilleri zamanla yetersiz kalıp yok 

olmuştur ama Çince 21. yüzyıla kadar ulaşmayı başaran tek resim yazı dili olmuştur. Çince 

bugün de dünyada en çok kullanılan ve yaşayan tek resim yazı dilidir. Ayrıca Çince yazı 

                                                           
1 “Qin Shi Huang (秦始皇)” 
2 Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatının, “World Fact Book” “Dünya Gerçekleri” adlı yayınının, Çin 

bölümünde “İndependence” “Bağımsızlık” maddesinde üç tarih verilmektedir. Bu tarihlerden ilki Qin Shi 

Huang’ın diğer altı beyliği ortadan kaldırarak oluşturduğu birliğin tarihi olan M.Ö. 221 tarihidir. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 



sistemi sadece Çin’de değil Asya kıtasında bulunan birçok ülkede de çok uzun zaman 

kullanılmıştır ve günümüzde de kullanılmaktadır.  

 

 

Çincede ‘ülke’ için iki Çince karakter kullanılır. Bu iki karakter ‘Guo Jia’ ‘国家3’dır. 

‘国4’ Ülke anlamına gelir ancak genelde tek başına kullanılmaz ve yanında mutlaka ‘家’ 

karakteri kullanılır. ‘家5’ ise üstte ‘çatı’ ve altındaki ‘domuz’dan oluşmaktadır. Bu iki karakter 

birleştiğinde ise ‘ev’ ya da ‘aile’ anlamına gelir. Çincede ülke ve ev ya da aile birlikte anılır 

ve ülke; içinde yaşayan herkesin büyük ailesi ya da evidir.  

 

 

Qin Shi Huang döneminde atılan bu temeller üzerinde dünyanın en kalabalık milleti, 

dünyanın gördüğü tek kesintisiz medeniyeti günümüze değin yaşatmayı başarmıştır. Defalarca 

dışarıdan gelen atlı göçebelerin istilasına uğramasına rağmen Çin, her seferinde yenilmiş gibi 

gözükse de, sonuçta Çin topraklarını ele geçiren yabancılar farkında olmadan Çinlileşmiştir. 

Çin topraklarında hüküm süren hiçbir güç, Çin tarafından asimile edilmekten kurtulamamıştır. 

Çinli gibi düşünmeyen hiçbir güç bu toprakları elinde tutamamıştır. En güçlü kavimler bile 

sonunda Çinlileşmiş ve Çin toplumunun içinde eriyip gitmişlerdir.  

 
 

 
                                                           
3 “Gu Dai Han Yu Ci Dian (古代汉语词典)”，(Klasik Çince Sözlük), Shang Wu Yin Shu Guan, Bei Jing, 2002, 

sayfa 523,  

4“Gu Dai Han Yu Ci Dian (古代汉语词典)”，(Klasik Çince Sözlük), Shang Wu Yin Shu Guan, Bei Jing, 

2002，sayfa 522 

5“Gu Dai Han Yu Ci Dian (古代汉语词典)”，(Klasik Çince Sözlük), Shang Wu Yin Shu Guan, Bei Jing, 

2002，sayfa 728 



QİN ÖNCESİ ÇİN’İN GENEL DURUMU 

 

 Shang hanedanı (商潮6) Çin’i 554 yıl yönetti. M.Ö. 1046’da Zhou Wu Wang (周武王) 

Shang hanedanını ortadan kaldırdı ve böylece Çin tarihinde Batı Zhou7 (西周) adlandırılan 

dönem başlamış oluyordu. Ülke 70 aile arasında ‘beylik’ ‘ 侯诸 ’ olarak paylaştırıldı. Doğu 

Zhou 8 ’un çöküşüyle beraber bu 70 aile kendi bağımsız beyliklerini kurdular. Savaşan 

beylikler dönemine ise; 70 beylikten aralarındaki mücadeleden galip çıkan 7 tanesi 

ulaşabilmiştir. Doğu Zhou’un yıkılmasından sonra,   M.Ö. 770’ten M.Ö. 476’ya kadar süren 

döneme Çin tarihinde “İlkbahar-Sonbahar (春秋)” adı verilmektedir. Dönemin adı Lu (鲁) 

beyliğinin tarih kayıtlarının toplandığı İlkbahar-Sonbahar (Chun Qiu, 春秋) adlı kitaptan 

gelmektedir9. M.Ö. 475’ten M.Ö. 221’e kadar süren dönem ise “Savaşan Beylikler” (Zhan 

Guo, 国战 ) dönemi olarak adlandırılmaktadır. “Savaşan Beylikler” adı “Zhan Guo Ce” ( 国策战 ) 

adlı kitabın adından gelmektedir. 

 

İlkbahar Sonbahar Savaşan Beylikler Döneminde Çin’de Düşünce Ekolleri 

 

 Bu dönem Çin tarihinin en karışık dönemlerinden biridir. Bütün ülke siyasi açıdan 

parçalanmış durumdadır. Halk büyük bir sefalet içindedir. Bu dönemde çok sayıda düşünür 

ortaya çıkmış, toplumu huzur ve barışa götürecek yolları yöneticilere anlatmaya 

çalışmışlardır. 

                                                           
6 Shang Hanedanı: Milattan önce 1600 ve milattan önce1046 yılları arası. Çin tarihinin ilk kayıtlı hanedanıdır. 

Bugünkü Çin’in kuzey doğusunda hüküm sürmüştür. Bilinen en eski Çin yazısı da bu döneme aittir.  
7 Batı Zhou, 西周: Milattan önce 1122 ve milattan önce 771 yılları arasında hüküm sürmüştür.  
8 Doğu Zhou, 东周: Milattan önce 770 ve milattan önce 221 yılları arasında hüküm sürmüştür. 
9 Wang, Ding Guo, “Zhong Guo Li Shi (中国历史)”, (Çin Tarihi), Yun Nan Da Xue Xhu Ban She, Kun Ming, 

2003, sayfa 24 



Ortaya birçok düşünce ekolü çıkmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan dört önemli düşünce akımı 

bulunmaktadır. 

Ru Jia Düşünce Ekolü (儒家) 

 

 Bu düşünce ekolü Çin toplumunu günümüze kadar derinden etkilemiştir. Etkisi sadece 

Çin’le sınırlı kalmamış Japonya ve Kore başta olmak üzere bütün Doğu ve Güney Doğu 

Asya’yı etkisi altına almıştır. Ru ekolünün kurucusu ve sembol kişisi Konfüçyüs 10 ’tür 

(孔夫子). Bu düşünce ekolüne göre toplumun huzura kavuşması için yöneticilerin ‘Jun Zi’ 

(君子) ‘ideal insan’ olması gerekir. Herkes yerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. 

Böylece toplum huzura kavuşacaktır11. 

 

Dao Jia Düşünce Ekolü (道家) 

 

 Bu ekolün kurucusu Lao Zi12’dır (老子). Bu ekolün temel ilkesi ‘Eylemsizliktir’(无为). 

Bu düşünceye göre aydınlar, yönetimde görev almamalı ve kendilerini bilime vermelidirler. 

Çekişmelerden ve çatışmalardan uzak durmalıdırlar13. 

 

 

 

Mo Jia Düşünce Ekolü (墨家) 
                                                           
10 Kong Fu Zi, 孔夫子: Milattan önce 551 ve  milattan önce 479 arasında yaşamış ünlü düşünür. İlkbahar 

Sonbahar döneminde Lu beyliğinde dünyaya gelmiştir.  

11 Okay Bülent, Konfuçyüs, Okyanus Yayınları, İstanbul, 2004 sayfa 25. 

12 Lao Zi, 老子:Milattan önce 4 yüzyıl ya da milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Tam doğum 

tarihi bilinmemektedir. 

13 Okay Bülent, Konfuçyüs, Okyanus Yayınları, İstanbul, 2004 sayfa 27. 



 

 Mo Zi14 (墨子) kurucusu ve sembol kişisidir. Temel ilkesi saldırganlığa karşı olmaktır. 

Herkesin üretici olmasını savunan Mo Jia ekolü kendisine katılanlara bir meslek 

öğretmektedir. Mesleki uğraşlarının yanında katılan herkes dövüş sanatlarını ve savunma 

stratejilerini öğrenmek zorundadır. Mo Jia’nın en önemli özelliği silahlı gücüyle, yaptırım 

gücüne sahip olmasıdır15. 

 

Fa Jia Düşünce Ekolü (法家) 

 

 Yasacılar düşünce ekolünün temel önermesi, toplumu huzura götürecek yolun sert 

yasaların uygulanmasından geçtiğidir. Çin, Han hanedanlığıyla birlikte Ru Jia ekolüne geçmiş 

gibi gözükse de aslında hep Fa Jia ekolüne göre yönetilmiştir. Yasacılar ekolü Qin 

hanedanlığının yönetim anlayışına damgasını vurmuş ve Qin yönetiminin ideolojisi haline 

gelmiştir. Öyle ki, Qin Shi Huang M.Ö. 213’te Ru Jia düşünce ekolünün kitaplarını 

yasaklamış birçok düşünürü de diri diri gömdürerek öldürmüştür. 

 

Fa Ekolüne göre en önemli şey  ‘Fa’ ‘法’, yani yasadır. Yasalar açık şekilde yazılmalı 

ve herkes kanun önünde eşit olmalıdır. Yasalara saygılı olanlar ödüllendirilmeli ve karşı 

gelenler ise sert şekilde cezalandırılmalıdır. Böylece toplum kontrol altında tutulabilecektir. 

Fa düşünce ekolüne göre yasa ile ülke yönetmenin en büyük avantajı ise; hükümdar güçsüz 

bile olsa eğer yasalar düzgün uygulanıyorsa yönetimde herhangi bir sorun ortaya çıkmayacak 

olmasıdır.  

QİN SHİ HUANG’IN AİLESİ 

                                                           
14 Mo Zi, 墨子: Milattan 470 ve milattan önce 390 yılları arasında yaşamıştır.  

15 Okay Bülent, Konfuçyüs, Okyanus Yayınları, İstanbul, 2004 sayfa 28. 



 

 Qin Shi Huang’ın asıl ismi Ying Zheng’dır (贏政). Milattan önce 260 yılında Zhao 

beyliğinin başkenti Han Dan’da (邯郸) doğmuş ve milattan önce 210 yılında ölmüştür. 12 

yaşında beylik tahtına oturmuş ve 21 yaşından itibaren de beyliği tek başına yönetmeye 

başlamıştır.  

 

 Qin Shi Huang’ın hayatının en ilginç yönü ise bugün bile tam olarak bilinmeyen 

babasının kim olduğu sorusudur. Qin Shi Huang’ın biyolojik babası olduğu sanılan Lü Bu 

Wei16 ( 不吕 韦), çok akıllı ve yetenekli bir tüccardır. Qin Zhuang Xiang  (秦庄襄) Qin Shi 

Huang’ın babası olan Qin beyi, Zhao beyliğinde rehinken Lü Bu Wei ile yakın ilişkiler kurar 

ve bir gece Lü Bu Wei’in güzel odalıklarından birini görüp âşık olur. Odalığı Lü Bu Wei’den 

kendisine vermesini ister. Odalığın Lü Bu Wei’den hamile olduğunu bilmemektedir. Lü Bu 

Wei bu isteği geri çevirmez ve odalığını henüz bey olmamış Qin Zhuang Xiang’a hediye eder. 

Qin Zhuang Xiang daha sonra Lü Bu Wei’in yardımıyla Zhao beyliğinden kaçmayı 

başarır.Qin beyliğinin başına geçtikten sonra Lü Bu Wei’i de beyliğin Cheng Xiang (丞相)17’ı 

ve küçük Qin Shi Huang’ın hocası yapar.  

 

 Bu iki adam ve cevabı belli olmayan babalık problemi Qin Shi Huang’ın kişiliğine 

damgasını vurmuştur. Bugün bile Qin Shi Huang’ın biyolojik babasının kim olduğu 

bilinmemektedir. 

 

  

                                                           
16 M.Ö.  291  - 235 yılları arasında yaşamıştır. 

17 Hükümdardan sonra beylik yönetimindeki en üst düzey devlet görevlisidir. 



SAVAŞAN BEYLİKLER DÖNEMİ VE QİN BEYLİĞİNİN ÇİN’DE SİYASİ BİRLİĞİ 

SAĞLAMASI 

 

 İlkbahar Sonbahar dönemi boyunca süren savaşlar sonunda, Savaşan Beylikler 

dönemine ancak 7 tane güçlü beylik ulaşabilmişti. Qin beyliği en kuzey batıda bulunan ve 

diğer beylikler arasında en zayıf olanlardan biriydi. Ancak Qin beyliği, Qin Shi Huang’ın 

yönetiminde hızla güçlenmiş ve rakiplerini yenerek ülkede siyasi birliği sağlamıştır. Kurulan 

devletin adı Qin devleti olarak anılmıştır. kendisine de Qin devletinin ilk imparatoru ünvanı 

olan Qin Shi Huang’ı kullanmaya başladı. 

 

Qin Beyliğinin Diğer Altı Beylikle Yaptığı Mücadele 

 

Han Beyliğinin Ortadan Kaldırılması 

  

 Han Beyliği18 ( 国韩 ) Qin beyliği tarafından ilk ortadan kaldırılan beyliktir. Her yönden 

zayıflamış olan Han beyliğinin ortadan kaldırılması Çin tarihi açısından yeni bir dönemin 

habercisi olmuştur. 

 

 Han beyliği, San Pu (三普) olarak adlandırılan üç beylikten biridir. Pu (普) beyliği uzun 

süre gücünü korumuş ancak sonra zayıflamış ve Savaşan Beylikler döneminde karşımıza 

çıkan üç beylik tarafından parçalanmış ve tarih sahnesinden silinmiştir.  

 

 

                                                           
18 Han beyliği M.Ö. 403 – 230 yılları arasında hüküm sürmüş savaşan beylikler döneminin 7 beyliğinden biridir.  



 San Pu (三普) yasacılar açısından da çok önemlidir. Yasacıların önde gelen düşünürleri 

de bu beylikten çıkmışlardır. Bu beyliğin de birliğini uzun süre korumasında yasacıların 

önemli katkısı bulunmaktadır19. 

 

 Qin yönetimi bu dönemde artık ordusunu güçlendirmiş ve gözünü doğuya dikmişti. 

Topraklarına katmak istediği ilk yer de San Pu (三普)’dan geriye kalan üç beylikti. Bu üç 

beylik arasında askeri ve ekonomik açıdan en zayıfı Han beyliğiydi. Bu durumuyla da Han, 

Qin için yutulması en kolay lokmaydı. Ordusuna savaş deneyimi kazandırmak. Çok acımasız, 

savaşa başladıktan sora hayatta kalma şansı yok.  

 

 Qin Shi Huang yönetimi ele aldıktan sonra Li Si’nın da ısrarla savunduğu önce Han 

beyliğini ortadan kaldırma konusunda ikna olmuştu. Bu haberin Han beyine ulaşması çok 

zaman almamıştır. Han beyi, Qin Shi Huang’ı Han beyliğini ortadan kaldırmaması konusunda 

ikna etmesi için Han Fei Zi20 ( 非子韩 ) ‘yı Qin Shi Huang’a elçi olarak gönderir.  

 

 Qin Shi Huang Çin’i tek çatı altında birleştirecek savaşı başlatmadan önce önünde iki 

seçenek bulmuştu. Birinci seçenek Li Si’nın da ısrarla savunduğu; zayıf olan ve en yakında 

bulunan Han beyliğinin ortadan kaldırılmasıydı. Shi Ji’deki kayıtlara göre Li Si, Han 

                                                           
19 Zhang Fen Tian, (张分田), “Qin Shi Huang Zhuan (秦始皇传)”, (Qin Shi Huang Biyografisi), Ren  Min Chu 

Ban She, Bei Jing, 2005, sayfa 140 

20  Han Fei Zi milattan önce 280 yılında dünyaya gelmiş milattan önce 233 de ölmüştür. Han Beyliğinin 

soylularındandır. Han beyliğinin zayıflamasını ve çökmeye başlamasını fark etmiş ve Han beyine birçok yazı 

göndermiştir ancak düşünceleri Han beyi tarafından dikkate alınmamıştır. Fakat düşünceleri hiç taraftar 

bulmamış değildir. Rivayet odur ki Qin Shi Huang bu yazıları okuduktan sonra ‘Bu adamla tanışıp arkadaş 

olabilirsem, ölsem de pişman olmam’ der. O sırada yanında bulunan Li Si’da Qin Shi Huang’a ‘Bunları Han Fei 

Zi yazdı’ diye cevap verir. ( 非御法韩 ， 江文 出版社张 艺 ) 



beyliğinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili şöyle düşünüyordu. “Önce Han’ı ortadan kaldıralım 

ve diğer beyliklere korku salalım” (先取 以恐他国韩 21 ). Ayrıca Han beyliğini ortadan 

kaldırmadan diğer beyliklere saldırmak geri dönülmez bir hata olabilirdi. Bir zayıflayıp bir 

güç kazanan bu beylik zaman içinde yeniden güçlenebilir ve Qin’e saldırabilirdi. İkinci görüş 

ise önce Zhao beyliğinin ortadan kaldırılmasıydı ki bu görüşü Han Fei Zi ortaya atmıştı. Bu 

görüşü memleketini korumaya 22  çalışan Han Fei Zi ortaya attığı için Qin Shi Huang 

tarafından ciddiye alınmadı ancak bu sayede Han beyliği biraz daha zaman kazanmıştı.  

 

 Qin Shi Huang tahta geçtiğinden beri yaptığı hazırlıkların ilk sonucunu görmek 

üzereydi artık. Qin ordusu hazırlıklarını tamamlamıştı. Başlangıçta ilk hedef Zhao beyliğiydi. 

M.Ö. 236’dan itibaren bu beyliğe defalarca saldırı yapılmıştır. Zhao beyliğinin ünlü generali 

Li Mu (李牧) bu saldırıları durdurmayı başardı ancak beylik saldırılardan güçsüz düşmüştü. 

 

 Qin Shi Huang ‘ın burada uyguladığı yöntem en akıllıca yöntemdi. Qin’e yapılan 

bütün saldırılarda Zhao beyliğinin önemli rolü bulunmaktaydı. M.Ö. 241’de beş beyliğin 

birleşerek Qin’e yaptığı saldırıyı Zhao beyliği planlamıştır. Bu yüzden Zhao beyliğinin 

güçsüz düşürülmesi ve hiçbir beyliğe yardım edemeyecek hale getirilmesi hayati önemdeydi.  

 

 M.Ö. 231’de Qin Shi Huang Han beyliğine saldırdı ve dokuz ay süren kuşatma ve 

muharebelerden sonra M.Ö. 230’da Han beyliğini topraklarına kattı. 

 

 

 

Zhao Beyliğinin Ortadan Kaldırılması 
                                                           
21 史记，卷六，秦始皇本纪 

22 “Cun Guo (存国)” 



 

 Zhao beyliği ( 国赵 ) San pu olarak adlandırılan üç beylikten birisidir. Zhao beyliği 

başından beri Qin beyliğinin en azılı düşmanı ve en önemli rakibi olmuştur. Bu yüzden Qin 

Shi Huang’ın Çin’i birleştime savaşının en önemli safhası Zhao beyliğinin ortadan 

kaldırılmasıdır.  

 

 Zhao beyliğinin askeri açıdan güçlü olmasının nedeni ise sınırlarında sürekli atlı 

göçebelerin saldırılarına maruz kalmasıydı. Zhao beyliği Xiong Nu (匈奴), Lin Hu (林胡), 

Dong Hu ( 胡东 ), ların saldırılarıyla baş etmek durumundaydı. Zhao beyi Zhao Wu Ling 

( 武灵赵 ) atlı göçebeler gibi giyinen onların kullandığı silahları kullanan ve atlılardan oluşan 

yeni bir ordu kurmuştur23. Kurulan ordu hareket kabiliyeti son derece yüksek bir orduydu. Bu 

yeni kurulan ordu Çin askeri tarihi açısından bir devrim niteliği taşımaktaydı. Zhao beyliğinin 

Qin saldırılarına uzun süre dayanabilmesine önemli katkısı olmuştur. 

 

 M.Ö. 230 yılında Zhao beyliğinde büyük bir kuraklık baş gösterir. Qin Shi Huang bu 

fırsatı kaçırmaz ve Zhao beyliğine saldırır24. M.Ö. 228 yılında Zhao beyliğini topraklarına 

katar. 

 

 

 

 

Wei Beyliğinin Ortadan Kaldırılması 

 

                                                           
23 “胡服骑射以教百姓” 史记，卷四三，赵世家. 

24 “赵为号，秦为笑。以为不信，视地之生毛”， 史记，卷四三，赵世家. 



 Wei (魏), San Pu olarak adlandırılan üç beylikten birisidir Savaşan beylikler 

döneminin başında en güçlü beyliklerden biri olan Wei, zamanla Han beyliğinin yaptığı 

hatalara benzer hatalar yapmış ve zayıflamış M.Ö. 225 yılında Qin Shi Huang tarafından tarih 

sahnesinden silinmiştir.  

 

Chu Beyliğinin Ortadan Kaldırılması 

 

 Qin Shi Huang Han ve Wei beyliklerini ortadan kaldırdıktan sonra gözünü güneydeki 

Chu25 (楚) beyliğine diker. Savaşan Beylikler döneminin toprak bakımından en büyük beyliği 

Chu’dur. Qin Shi Huang M.Ö. 226’da Zhao beyliğine saldırır ve on kenti zapt eder.  Chu 

ordusu dağılır ancak, çatışmalar yer yer devam eder. Bir yıl sonra ise Chu beyliği tamamen 

ortadan kaldırılmıştır. 

 

Yan Beyliğinin Ortadan Kaldırılması 

 

 Yan (燕) beyliği M.Ö. 222’de Qin Shi Huang tarafından tek bir savaş sonucunda ele 

geçirilmiştir. Bu şekilde tek savaşla ele geçirilen tek beylik Yan beyliğidir. Yan beyliğini de 

ele geçiren Qin Shi Huang için “Göğün Altında Gerçekleştirilecek Birleştime”nin önündeki 

tek engel artık Qi beyliğidir.  

 

 

 

Qi Beyliğinin Ortadan Kaldırılması 

 

                                                           
25 M.Ö. 481 - 212 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bir başka ismi de “Jing (荆)”’dir. 



 M.Ö. 221’de Qin Shi Huang Qi beyliğini de çok güçlük çekmeden topraklarına katar 

ve büyük ideali olan “Göğün Altında Yaşayanları Birleştirme26” yi gerçekleştirmiş olur. 

Bunun hemen ardından Qin Shi Huang Çin tarihinin en kapsamlı değişim hareketlerine 

girişecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUKUK ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER 

 

                                                           
26 “Tong Yi Tian Xia (统一天下)” 



 Qin Shi Huang Çin tarihindeki, ‘fa zhi’ ‘法制’ olarak ifade edilen yasalara dayalı27 

yönetim sistemini kullanan ilk hükümdardır. Diyebiliriz ki,  Qin Hanedanlığı dünya tarihinin 

yasalara dayanan yönetimi başlatan ilk yönetimlerinden sayılabilir 28 . Kanımızca Qin 

beyliğinin kısa zamanda bu kadar güce ulaşmasının altında “kanuna dayalı” düzenin tesis 

edilmiş olması yatmaktadır. Qin beyliğinde yönetimde “Fa ekolü” (yasacılar) hâkimdir. 

Yönetim, Qin Shi Huang’dan önceki beylerden, Qin Xiao Gong29 (秦孝公) ve düşünür Shang 

Yang 30  (商鞅)’dan sonra yasacılık ekolünün etkisine girmiştir ve bu etki Qin Shi Huang 

döneminde her alanda doruk noktasına ulaşmıştır. 

 

 Qin Shi Huang Çin tarihinin en acımasız ve gaddar hükümdarı olarak bilinir. Ancak  

Qin Shi Huang’ın acımasızlığı ve gaddarlığı yasalara dayanmaktadır. Eskiden tapınaklarda 

uyulması gereken kurallara ‘li’ ‘礼法’ kuralları denirdi. Töreni en üst düzeyli memur yapardı 

ve törenin kuralları yazılı değildi. Daha sonra soyluların uyması gereken, töreye benzeyen, 

yazılı olmayan ama toplum düzenini sağlayan kurallar haline gelirler. Qin Shi Huang 

hazırlattığı sert ve acımasız yasalarla halkı kontrol eder. Li soylular için, yasa ve cezalar halk 

içindir.  

 

                                                           
27 “Fa Zhi (法治)” 

28 Zhang Fen Tian, (张分田), “Qin Shi Huang Zhuan (秦始皇传)”, (Qin Shi Huang Biyografisi), Ren  Min Chu 

Ban She, Bei Jing, 2005, 432 sayfa 

29 M.Ö. 381’de dünyaya gelir ve M.Ö. 338’de ölür. Qin beyliğini M.Ö. 361’den 338’e kadar yönetmiştir.  

30 Doğum tarihi bilinmemektedir. Ölüm tarihi ise M.Ö. 338’dir. Qin beyi Qin Xiao Gong’un desteğiyle Qin 

beyliğinde yasacılık ekolünün yerleşmesine büyük katkıları olmuştur.  



 Shi Ji31  (史记) ve Han Shu32  (汉书) gibi sonraki döneme ait tarih kayıtlarında söz 

konusu yazılı kanunlarla ilgili fazla bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak 1975 yılında Hu Bei 

eyaletinde yapılan bir mezar kazısında ortaya çıkarılan kayıtlar Qin döneminin kanunları ile 

ilgili bize önemli bilgiler vermektedir33.  Mezar sahibinin adının “Xi” (喜) olduğu anlaşılan 

kazı alanındaki 11 numaralı mezarda ortaya çıkarılan kayıtlar, söz konusu kişinin M.Ö. 

262’de dünyaya geldiğini ve M.Ö. 217’de öldüğünü göstermektedir. Qin Shi Huang 

döneminde An Lu (安陆) bölgesinde hanedanın resmi tarihçisi (御史34)  olarak görev yaptığı 

anlaşılan bu kişinin Qin Shi Huang’la yüz yüze görüştüğü sanılmaktadır. Mezardan, toplam 

1555 adet “bambu belgeler” üzerine yazılmış kayıt ortaya çıkarılmıştır35. Kayıtlar Qin Shi 

Huang dönemi kanunlarını kapsamaktadır. Bu kayıtlar Çin tarihinin en eski yazılı kanun 

kayıtlarıdır.36 

 

Qin Hanedanlığı Öncesi Dönem Kanunları ve Yasacılığın Kanun İdeali 

 

 Qin hanedanlığı ile birlikte İlkbahar-Sonbahar ve Savaşan Beylikler döneminde ortaya 

çıkan Yasacılar yavaş yavaş yönetimin teorisi haline gelmiştir. Bu dönemde geçmişte yazılı 

olmayan gizemli örf adetlere dayalı kanunlardan, yazılı ve açık bir kanun sistemine geçiş 

                                                           
31 Shi Ji, Han hanedanlığı döneminde ünlü tarihçi Si Ma Qin (司马迁) tarafından yazılmıştır.  

32 Han Tarihi, Batı Han Hanedanlığının tarihini M.Ö. 206 – 25 yılları arasında yaşanmış tarih olaylarını anlatır. 

33 Bu kazı alanına kısaca 云梦秦简 ya da 睡虎地秦简 adı verilmektedir. 

34 34 “Gu Dai Han Yu Ci Dian (古代汉语词典)”，(Klasik Çince Sözlük), Shang Wu Yin Shu Guan, Bei Jing, 

2002, sayfa 1935.  

35Bambu kamışları şeritler haline getirilir ve üzerine yazı yazmak için kullanılır.  

36 “Shui Hu Di Qin Mu Zhu Jian (睡虎地秦墓竹简)，(Shui Hu Di Qin Bambu Kayıtları), Wen Wu Chu Ban 

She, 1978. 



başlamıştır. Bu da cezaların artık kanunlara göre uygulanacağını, Çin’in artık bir kanun 

devleti haline geleceğini gösteren en önemli göstergelerdendir.  

 

 Yasacılığın bu yaklaşımı aslında diğer düşünce ekollerince de dile getirilmekte ve 

desteklenmekteydi. Konfüçyüs ekolünden; Xun Zi (荀子37)’nın ortaya attığı Ru Fa (儒法38) ve 

Li Fa (礼法39 )’nın birleştirilerek bir sistem haline getirilmesi düşüncesi, Dao Jia (道家) 

ekolünden bazı grupların 40  kanunun ‘Dao’un ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu ileri 

sürmeleri gibi birçok örnek verilebilir. Ancak bütün bu düşünce ekolleri arasında ‘Kanun’u 

temel hedef olarak ortaya koyan sadece Yasacılar ekolüdür.  

 

 Yasacılar ekolünün kanunu temel olarak kabul etmesi ve her şeyin sert cezalarla 

önlenebileceği düşüncesini öne sürmesi yasacıları,  diğer düşünce ekollerinden tamamen 

ayırmaktadır. Yasacılığın sembol sloganı ‘Ülkeyi kanun yönetir’ (以法治国)’dir. Ana hatlarıyla 

bu düşünce beş maddede açıklanabilir: 

 

1. Sert yasalarla yönetim tarihsel süreçte bir zorunluluktur.41 

2. Ülkeyi istikrarla yönetmek kanunsuz olamaz. (治国安邦，不可无法) “商君书-定分” 

3. Kanun halkın hayatıdır. (民之命) 

4. (Yasalar) Yönetimin temelidir. (治之本) 

5. Kanunsuz ülke yönetmek; açken gıdasızlığa, üşürken giysisizliğe benzer. 

(治国而无法，犹如 而无食饥 ，寒而无衣) dipnotlar eklenecek! 
                                                           
37 M.Ö. 310 – 238 yılları arasında yaşamış Ru Jia ekolünün önde gelen düşünürlerinden.  

38 Ru Jia ekolünün kuralları. 

39 Yazılı olmayan; törenlerde soyluların uyması gereken kurallar. 

40“Huang Lao Xue Pai,  黄老学派” 

41 “商君书-开塞”, “韩非子” 



 

Yasacılara göre, Dao (道) evrenin ve evrendeki her şeyin temelidir. Yasa (法) ise Dao 

(道)’ın evrenin düzeninin insanlaşmış, toplumlaşmış halidir. Dao (道) her şeyi kapsar, ülke 

düzeni için insanların yaşamıyla ilgili her şeyi de yasa (法) kapsar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QİN DÖNEMİ CEZALARI 

 



Ölüm Cezası: 

 

 Ölüm cezası Qin yönetimi için istikrarın sağlanmasında önemli rolü olan cezalardan 

biridir. Ölüm cezası çok çeşitli ve acılı şekilleri uygulanmaktaydı. Ancak, ölüm cezası sadece 

Qin yönetimine özgü bir ceza sanılmamalıdır; Qin’den önce hüküm süren Xia (夏) ve Shang 

(商) dönemlerinde de sıklıkla uygulanan bir cezadır. Ölüm cezası, bugün bile Çin Halk 

Cumhuriyetinde yürürlükte olan bir cezadır ve dünyada uygulanan ölüm cezalarının büyük bir 

kısmını Çin tek başına gerçekleştirmektedir42. Bu ceza uygulaması sadece Çin’e özgü bir 

uygulama değildir. 20. yüzyıl sonuna kadar da dünyanın çeşitli ülkelerinde yürürlükte 

kalmıştır ve günümüzde de yürürlükte olduğu ve uygulandığı birçok ülke bulunmaktadır.  

 

 Qin devletinde ölüm cezası, değişik şekillerde uygulanmaktaydı: 

 

Zha (斩): 

Suçlunun kesici aletler kullanılarak öldürülmesi. Qin Shi Huang’ın kardeşi Chang An ( 安长 ) 

yöneticisi, hükümdara karşı geldiği için bu yöntemle ölüm cezasına çarptırılmıştır.  

 

Yao Zha (腰斩) 

Bel kırarak öldürme. Qin Er Shi (秦二始) Qin hanedanlığının güçlü devlet adamı Li Si (李斯)’yı 

bir haini bildirmediği gerekçesiyle (Bu gao jian, 不告奸) bu ölüm cezasına çarptırmıştır.  

Qi Shi (弃市) 

Topluluk önünde ölüm cezasıdır. Qin Shi Huang’ın başlattığı Ru Jia ekolünün kitapların 

yasaklanması hareketinde (禁书),  konfüçyüsçü düşünürler topluluk önünde ölüm cezasına 

çarptırılmıştır.   

                                                           
42 http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-facts-eng 



 

Wu Ma Fen Shi (五 分尸马 ) 

Suçlunun bedeninin beş ata bağlanarak atların farklı yönlere koşmasıyla parçalanması (Bir 

diğer adı da Che Lie 裂车 ’dir).  

 

Sheng Mai (生埋)  

Diri diri gömme. Bu yöntem konfüçyüsçü düşünürlerin ölüm cezalarında uygulanmıştır. 

(Kang Shu Shi, 坑 士术 ) 

 

 

Lian Zuo ( 坐连 ) 

Tüm ailenin yok edilmesi. Suçlunun işlediği suça göre bu cezanın alanı genişlemekteydi. Bu 

cezada suçlunun sadece kendisi değil ailesi ve yakınları da suçun büyüklüğüne göre suçluyla 

aynı cezaya çarptırılmaktaydı (Zu, 族，Mi Qi Zong, 其宗灭 ，San Zu Mie, 三族灭).  

 

Ding Sha (定杀) 

Bulaşıcı hastalığı olan suçluların suya atılıp boğularak ölüm cezasına çarptırılmasıdır.  

 

Ci Si ( 死赐 ) 

Suçlunun intihara zorlanarak ölüm cezasına çarptırılmasıdır. Genelde hükümdar ailesi, yüksek 

sınıf yöneticilere uygulanırdı. Qin Er Shi böyle ölmüştür. 43 

 

                                                           
43 Zhang Fen Tian, (张分田), “Qin Shi Huang Zhuan (秦始皇传)”, (Qin Shi Huang Biyografisi), Ren  Min Chu 

Ban She, Bei Jing, 2005, sayfa 464  



Bu idam yöntemlerinin dışında bazı uzuvların koparılması ve ölüm cezasına mahkûm 

edilen kişinin ölene dek yukarıdaki cezaların her birinin tek tek uygulanması da söz 

konusuydu (Ju Wu Xing, 具五刑).  

 

 Uygulanan bu ölüm cezalarının yanında hükümdarların kanunlara dayalı olmadan 

uyguladıkları cezalarda bulunmaktaydı. Buna örnek; Qin Shi Huang’ın annesinin yasak 

aşkından doğan iki kardeşini bulduktan sonra onları çuvallara koydurup ırmağa attırmasıdır.  

 

 Bedene uygulanan cezalar (肉刑): 

 

 Bu cezada vücudun çeşitli uzuvları kesilir. Bunların arasında dil, kulak gibi organlar 

bulunmaktadır. Suçlunun kesici aletlerle vurularak öldürülmesi de bu cezanın kapsamındadır. 

Suçlu ölene kadar büyük acılar çeker.   

 

Sürgün (徒刑):  

 Sürgün cezasına çarptırılan suçlular Çin Seddi inşaatına ve büyük projelerin 

yapımında çalışmak üzere gönderilirdi. Sürgün cezasından geri dönmek mümkün 

olmadığından bu cezanın da sonu aslında suçlu açısından idamdan farksızdır. Çoğunlukla bu 

sürgünden geri dönmek mümkün olmamıştır. Ayrıca bütün ailenin göç ettirildiği cezalarda 

bulunmaktadır (Liu Xing, 流刑).  

 

Ağır Ceza Düşüncesi ve Kökeni 

 

 Qin Shi Huang kendi döneminden önceki kanunları da toplayarak, dönemin 

olağanüstü şartlarında yeni bir kanun geleneğinin ortaya çıkmasını sağladı. Çin tarihinin en 



karmaşık dönemlerinden biri olan Savaşan Beylikler döneminin sonuna rastlayan bu 

olağanüstü dönemde, olağanüstü kanunlar uygulayan Qin Shi Huang tarihe adını “Çin’in 

gelmiş geçmiş en acımasız hükümdarı” olarak yazdırmıştır. 

 

Küçük Suça Büyük Ceza (Qing Zui Zhong Fa, 罪重轻 罚) 

 

 Küçük suça büyük ceza düşüncesi İlkbahar-Sonbahar döneminden beri birçok düşünür 

tarafından dile getirilmekteydi. Ancak bunu düşüncenin temeli haline getiren yasacılar 

olmuştur. Yasacılığa göre, “yasa, toplumu yönetmenin temelidir” (制民之本).  

 

 İnsanlık var olduğundan beri her toplumda az ya da çok hırsızlık gasp gibi suçlar var 

olmuştur. Bu tür suçlar son derece sert bir şekilde cezalandırılmaktaydı ve suçun cezası eğer 

devlet malına ya da devlet görevlisinin malına karşı işlenmişse cezalar daha da 

sertleşmekteydi.  

 

Devlete ve düzene karşı işlenen suçlar da çok ağır şekilde cezalandırılmaktaydı. 

Düzeni bozan ve devlete karşı suç işleyenler sadece kendi canlarını değil ailelerinin, 

komşularının, hatta arkadaşlarının da canlarını tehlikeye atmış oluyorlardı. Bu cezanın birçok 

ismi bulunmaktadır (Lian Zuo 坐连 ，Yuan Zuo 坐缘 ，Cong Zuo 从坐). Bu cezanın mantığı; suçu 

işlemiş olan kişiyle suçu işlememiş, ancak suçu işleyenle yakınlığı bulunan kişilerin aynı 

cezayı çekmeleridir. Bu ceza toplumda oto kontrolün oluşması için koyulmuş en ağır cezadır. 

Söz gelimi aileden birisi suç işlerse aile fertleri bunu bildirmekle yükümlüdürler. Eğer 

bildirmezlerse suçları olmasa da suçu işleyen kişiyle aynı cezaya çarptırılırlar. Aynı durum 

komşu ve arkadaşlar için de geçerlidir. Bu kanun sayesinde yönetim halk üzerinde tam bir 

kontrol sağlamayı amaçlamaktadır.  



 

 Bu kadar acımasız gözüken bu kanunları aynı dönemde ortaya çıkmış batı 

kanunlarından ayıran kanunların uygulanacağı kişilerin özellikleriydi. Suçu işleyen eğer reşit 

değilse; ya cezadan muaf tutulurdu ya da cezası hafifletilirdi. Bu kanuna göre reşit olmak içim 

erkeklerin boyunun 6 chi, 尺 5 cun,寸 44 (cm.), kızların boyunun ise 6尺2寸 (cm.) uzunluğunda 

olması gerekmekteydi. Bu ölçüler ortalama olarak erkeklerin ve kızların 15 yaşında 

ulaşacakları boya denk düşmekteydi. Bugün bile Çin Halk Cumhuriyetinde 14 yaşından 

küçük çocukların cezai ehliyeti bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında dönemin 

kanunlarının günümüz kanunlarıyla benzerlik gösterdiğini görmek mümkündür.45  

 

 Qin yönetimi bu ağır cezaları geçmişten miras almıştı. Qin dönemi cezaları Shang (商) 

ve Zhou (周) dönemine göre biraz da hafiflemişti. Ancak ağır ceza sorununun çözümü Sui 

(隋46) ve Tang (唐47) hanedanlıkları dönemine kadar bekleyecekti. Çin tarihinde Tang (唐) 

hanedanlığına kadar olan dönem ağır cezaların uygulandığı bir dönem olarak bilinmektedir.  

 

Genelde Qin ve Han dönemleri karşılaştırıldığında Qin döneminin daha sert cezalara 

sahip olduğu gibi bir görüş ortaya atılmaktadır. Oysaki Han döneminin yasalarıyla Qin 

dönemi yasaları arasında büyük farklar yoktur. Fark aslında Han Hanedanlığı 48  ( 朝汉 ) 

döneminde Konfüçyüs düşüncesinin yeniden sahneye çıkmasından ileri gelmektedir. Qin 
                                                           
44 Qin dönemi bir “chi (尺)” 23.1 cm.’dir. 10 “cun (寸)” bir “chi (尺)”’a eşittir. Zhang Fen Tian, (张分田), “Qin 

Shi Huang Zhuan (秦始皇传)”, (Qin Shi Huang Biyografisi), Ren  Min Chu Ban She, Bei Jing, 2005, sayfa 507 

45 Zhang Fen Tian, (张分田), “Qin Shi Huang Zhuan (秦始皇传)”, (Qin Shi Huang Biyografisi), Ren  Min Chu 

Ban She, Bei Jing, 2005，sayfa 473 

46 581-619 yılları arasında Çin’de hüküm sürmüş olan hanedanlık 

47 618  - 907 yılları arasında Çin’de hüküm sürmüş olan hanedanlık.  

48 Qin’den hemen sonra Çin’i kontrolü altına alan hanedanlık. M.Ö. 206 – 220 yılları arası.  



dönemini cezalarının daha sert olduğunun düşünülmesi Qin döneminin teorik altyapısının 

Yasacılar olmasındandır.  

 

Han döneminde bazı cezaların oldukça ağır olduğunu görmekteyiz. Han Wen Di 

( 文帝汉 ) döneminde bazı cezaların adı değiştirilmiş ancak cezalar daha da ağılaştırılmıştır. 

Ünlü tarihçi Si Ma Qian (司 迁马 ) bunu şöyle anlatır: “ceza, görünüşte hafif ama aslında 

ölümcül.”49.    

 

Kültür İle İlgili Kanunlar: 

 

Qin Shi Huang’ın yaptığı en büyük devrim ve günümüz Çin’ini oluşturan büyük 

değişim şüphesiz Çince karakterlerin standartlaştırılmasıdır. Qin Shi Huang’ın başlattığı 

“Göğün altındaki herkesi birleştirme” ( 一天下统 ) fikri sadece kültür alanında değil başka 

birçok alanda da günümüze bile damgasını vuran büyük bir değişimin başlangıcı olmuştur. 

 

Kitap Yazıdandır ( 同文字书 50) 

 

Çin kültürünün birleştirilmesinde en önemli adım yazının standartlaştırılması 

olmuştur. Standart olarak ilk kullanılan yazı şekli Li Si (李斯) ve birkaç kişinin ürettiği (小篆) 

ya da (秦篆) olarak bilinen karakterlerdir. Ancak daha sonra Çince ve Çin kaligrafisi 51 

açısından tarihi öneme sahip olan (Lu shu, 录书) standart yazım biçimi olarak kabul 

                                                           
49 “外有轻刑之名，内实杀人”, 史记，卷一二(孝文帝本纪). 

50 史记，卷六（秦始皇本纪） 

51 Çin hat sanatı. 



edilmiştir52. Bu dönemde yapılan yazıda birlik çalışmaları,  1949 sonrası girişilen sadeleştirme 

hareketine son derece benzemektedir. Sadeleştirmenin bir amacı da, zamandan kazanmaktır. 

 

Shui Hu Di (睡虎地53) kazılarında ortaya çıkan iki mezardan elde edilen buluntular 

yazının (录书) ya göre standartlaştırıldığını göstermektedir. Kazılarda Lu beyliğinin ortadan 

kaldırıldığı savaşa katıldığı anlaşılan bir askerin ailesine yazdığı 200 Çince karakterden 

oluşan bir mektup ortaya çıkarılmıştır. Bu da bu yazının sadece devlet görevlilerince ve resmi 

yazışmalarda değil aynı zamanda halk tarafından artık standart yazı biçimi olarak benimsenip 

kullanıldığını ortaya koymaktadır.  

 

Çin gibi çok büyük bir coğrafyaya ve binlerce yerel lehçeye sahip bir ülkenin 

birleştirilmesi için atılan en büyük adım, kuşkusuz Qin Shi Huang’ın Çince karakterleri 

standartlaştırmasıdır. Bugün çinde birliği sağlayan tek şey çin yazısıdır. 

 

 

 

EKONOMİ ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER 

 

 Çin bir tarım toplumudur. Yarattığı uygarlık da tarımsal bir temele oturur. 

Tarıma dayalı bir ülkede ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin standartlaştırılması son derece 

önemlidir. Bu standartların oluşturulması yönetim ve halk için hayati önem taşımaktaydı. 

 

                                                           
52“Shui Hu Di Qin Mu Zhu Jian (睡虎地秦墓竹简)，(Shui Hu Di Qin Bambu Kayıtları), Wen Wu Chu Ban She, 

1978. 

53 1975 Hu Bei (湖北) eyaletinde yapılan kazı. 



Qin Shi Huang M.Ö. 221’de bir emir yayınlayarak ölçü ve ağırlık birimlerini 

standarda bağladı 54 . Merkezi hükümet her bölgeye standart ağırlık ve ölçü birimlerini 

gönderdi. Bu sayede Qin yönetimi tüm ülkede kullanılan ve ekonomi için hayati önem taşıyan 

ağırlık ve ölçü birimlerini kendi kontrolü altına almış oldu. 

 

Paranın Standartlaştırılması: 

 

Savaşan beylikler döneminde her beyliğin ayrı bir parası bulunmaktaydı ve kullanılan 

paraların ağırlık ve şekil yönünden herhangi bir standartları yoktu. Qin Shi Huang Çin’i 

birleştirdikten sonra parayı ve finansmanı ilgilendiren bütün konuları çıkardığı bir kanunla 

standarda bağlamıştır (金布律). 

 

Büyük değerdeki paralar altından, küçük değerdeki paralar ise bronzdan imal 

edilmiştir. Savaşan beylikler döneminde değişik şekillerde olan para standarda bağlanmış ve 

bütün paralar yuvarlak ve ortası delik olacak şekilde basılmıştır. Büyük değerdeki paraların 

ağırlık değeri de sabitlenmiştir. Para basım hakkı sadece devlete bırakılmış şahısların para 

basması yasaklanmıştır. 

 

Paranın dolaşımı ve yönetimi için kanun çıkarılmıştır(金布律) 55 .  Bu kanuna göre 

paranın kalitesi ne olursa olsun kullanımda kalacaktır. Devletin bastığı parayı kabul etmeyen 

memur ya da tüccar ağır cezaya çarptırılacaktır56.  

                                                           
54 史记， 卷六，秦始皇本纪 

55“Shui Hu Di Qin Mu Zhu Jian (睡虎地秦墓竹简)，(Shui Hu Di Qin Bambu Kayıtları), Wen Wu Chu Ban She, 

1978. 

56 Çin’de kâğıt para basma mantığına yol açacak ilk gelişme sayılabilir.   



 

Merkezi hükümet, kanunların uygulanması için birçok memur görevlendirmişti. En 

küçük yerleşim birimlerine kadar ekonomiyi kontrol eden memurların dışında, kanun altyapısı 

da mükemmel şekilde hazırlanmıştı. Ekonomiyi ilgilendiren ve ekonomiyle ilgili her alanı 

kapsayan çok kapsamlı yasalar çıkarılmıştı. 

 

Devlete Ait İmalathanelerin Yönetimi: 

 

Qin yönetimine bağlı, el yapımı ürünler yapan birçok imalathane bulunmaktaydı. Bu 

konuda da çok çeşitli ve kapsamlı kanunlar çıkarılmıştı. İmalathanelerde çalışacak kişilerin 

sahip olması gereken özelliklerden ürünün kalitesine ve imalathanelere yeni ustaların 

yetiştirilmesine kadar birçok ayrıntı ile ilgili çok kapsamlı kanunlar yürürlüğe konmuştu. Bu 

kanunlar: 

 

Gong Ren Cheng, 工人程: 

Çalışma zamanlarını, cinsiyeti, yaşı, yapılan işteki ustalığı ayrıntılı olarak kurallara 

bağlar.   

 

 

 

Gong Lü, 工律: 

Üretilen her malın aynı standartta olmasını kurala bağlar.  

 

Si Kong Lü, 司空律: 

At arabalarında kullanılan her tür malzemeyi standartlaştırır. 



 

Jin Bu Lü, 金布律: 

İmalathane yöneticilerini ham madde, kalite ve maliyetin düşürülmesi konularında 

sorumlu tutar. 

 

Jun Gong Lü, 均工律: 

Ustaların çırakları yetiştirmesini, işçiliklerini geliştirmelerine yardımcı olmalarını 

kurala bağlar. 

 

Özel Teşebbüsün Yönetimi 

 

 Qin yönetimi dönemin ticareti ve ekonomik hayatı için finans, para ve ağırlık 

ölçü birimleri açısından tam bir standart oluşturmuştur. Qin yönetimi kanuna saygılı tüccarları 

korumuş, karşı gelenleri ise sert şekilde cezalandırmıştır. Konuyla ilgili kanunlar aşağıda 

görülmektedir: 

 

Tian Lü, 田律: 

Köylülerin içki satmasını yasaklayan kanundur. 

 

Jin Bu Lü, 金布律: 

Yöneticilerin merkezi yönetimden habersiz mallarını satmalarını yasaklayan kanundur. 

 

Jiu Fan Lü, 厩范律: 

Arabalara koşulan atların öldükten sonra etlerinin ve derilerinin yönetimin 

denetiminden geçmeden satılmasını yasaklayan kanundur. 



 

Qin yönetimi ürünlerin fiyatlarını da kontrol altına alan kanunlar koymuştur. Belli 

başlı ürünlerin fiyatları merkezi yönetim tarafından belirlenmekteydi. Fiyat istikrarının 

sağlanması ile ilgili yasalar aşağıda görülmektedir: 

 

Jin Bu Lü, 金布律: 

Fiyatı belli bir seviyenin altındaki ürünler hariç, satıcının ürünlerin fiyatını sabit 

tutmasını gerektiren kanundur. 

 

Si Kong Lü, 司空律: 

 Yiyeceklerin fiyatlarını standartlaştıran kanundur.  

 

 Qin yönetimi, yabancılara karşı ticaret ve ekonomi alanında bazı kısıtlamalar 

getirmişti. Yeşim, inci gibi değerli malların yabancılara satışı yasaklanmıştır. Halkın yabancı 

tüccarlarla direk ticaret yapması da yasaklanmıştır. Ticaret devletin tekelinde yapılmaktaydı.  

 

 

 

 

QİN VERGİ SİSTEMİ 

 

 Çin’in tarih boyunca uyguladığı vergi sistemleri oldukça karmaşıktır. Vergi, şüphesiz 

devletin ayakta kalabilmesi için en önemli unsurlardan biridir. Qin yönetimi altındaki Çin’de 

devletin iki önemli gelir kaynağı vergi ve devletin topladığı kiralardı. Qin vergi sistemi 



İlkbahar-Sonbahar ve Savaşan Beylikler döneminin izlerini taşımaktadır. Alınan vergiler çok 

çeşitlidir.  

 

Tu di zu shui 土地租税: 

Halktan toplanan toprak kirasıdır. Topraktan elde edilen ürün üzerinden alınan vergidir. 

 

Ren tou shui 人 税头 : 

Kafa vergisi; ailede bulunan kişi sayısına göre alınan vergidir. Belli bir yaşın üstündekilerden 

ve altındakilerden farklı miktarlarda alınırdı. 

 

 Yukarıda sayılan vergiler dışında İlkbahar-Sonbahar ve Savaşan Beylikler 

döneminden itibaren hızla gelişmeye başlayan serbest teşebbüsten de vergi alınmaya 

başlanmıştır. İçkiden, demirden ve tuzdan ayrıca vergi alınmaktadır. İçkiden, demirden ve 

tuzdan alınan vergilerle ilgili kanun Savaşan Beylikler döneminden kalmıştır. Bu vergilerle 

ilgilenen ve vergileri toplayan özel memurlar bulunmaktadır.   

 

 

 

 

 

BÜYÜK PROJELER 

 

 Qin Shi Huang Çin tarihinin o güne kadar görülmüş en görkemli projelerine imza 

atmıştır. Çin Seddi ve Qin Shi Huang’ın anıt mezarında bulunan heykeller bunların arasında 

sayılabilir. 



 

Çin Seddi 

 

 Çin Seddi 57  insanlık tarihinin en görkemli ve uzun projelerinden biridir. Qin Shi 

Huang Çin’i tek çatı altında birleştirdikten sonra başlattığı en büyük proje Çin Seddi’dir. 

Şehirlerin etrafını surlarla çevirmek ve kaleler inşa etmek devletin ortaya çıkmasıyla 

başlamıştır. Çin Seddi’ne benzer örnekleri başka medeniyetlerde de görmek mümkündür. 

Ancak bu çapta bir proje sadece Çin’e özgüdür. Çin Seddi’nin bugünkü uzunluğu 6000 

kilometreden fazladır. 

 

 Qin öncesinde de surlar ve duvarlar inşa edilmişti. Genellikle beyliğin başkenti 

etrafında sur ve önemli kentlerde de kale inşa edilmekteydi. Bu dönemde Çin Seddi 

büyüklüğünde bir projeyi hayata geçirecek ekonomik ve siyasi bir güç ortaya henüz 

çıkmamıştır.  

 

 Çin tarihinde bilinen en eski set Chu beyliğine aittir ve Fang Cheng (方城) adıyla anılır. 

Diğer beyliklerin de Chu beyliğinin ardından set inşasına başladıklarını görmekteyiz. Bu 

setler arasında zaman içerisinde en büyüğü Qi beyliğininki olmuştur58. 

 

 

 Qin Shi Huang’ın başlattığı set ise o güne dek görülmüş en büyük set olmuştur. İnsan 

gücü kullanımı ve ekonomi açısından büyük kayıplara neden olmuş ve Qin beyliği için sonun 

başlangıcını hazırlayan en önemli nedenlerden birisi haline gelmiştir. 

 
                                                           
57 “Wan Li Chang Cheng (万里长城)” 

58 史记，卷四〇，楚世家，正义，齐记 



 Her imparatorluğun başarılı ve başarısız büyük projeleri mutlaka vardır. Qin 

yönetiminin başlattığı bu proje birçok açıdan başarılı sayılabilir. Kuzeyden Qin’i tehdit eden 

atlı göçebe saldırılarını yavaşlatmanın ya da durdurmanın yolu böyle bir yapının inşasına 

bağlıydı. Aksi takdirde kayıp, yapıya harcanacak insan gücü, zaman ve paradan çok daha 

fazla olacaktı. Qin’den sonra yönetimi ele alan Han hanedanlığının ve ardıllarının da Çin 

Seddi’nin inşasına devam etmiş olması yapının önemini ve gerekliliğini de gözler önüne 

sermektedir. 

 

 Çin Seddi yapımının yukarıda belirttiğimiz atlı göçebe saldırılarını yavaşlatma ya da 

durdurma nedeniyle yapıldığı görüşü yanında başka görüşler de bulunmaktadır. Seddi’n 

aslında Çin halkını kontrol altında tutmak için yapıldığı iddiası da bulunmaktadır. Çin Seddi 

inşasında çalışan işçilerin sayısı bir milyondan fazladır ve işçilerin kaçmamasını sağlamak 

için üç yüz bin kadar da asker görevlendirilmiştir. Diğer büyük projelerde çalışan insan sayısı 

da hesaba katıldığında, dönemin nüfusunun da on milyondan biraz fazla olduğu düşünülürse 

nüfusun üçte birinin bu büyük projelerde çalıştırıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda ikinci 

görüş de son derece sağlam temellere dayanmaktadır59.    

 

Qin Shi Huang’ın Anıt Mezarı 

 

 Qin Shi Huang’ın öteki dünyadaki hükümdarlığı için 8000’den fazla pişmiş toprak 

heykelden oluşan ‘Qin ordusu 60 ’ ile beraber M.Ö. 210’da anıt mezarına gömüldü. Anıt 

                                                           
59 Okay Bülent, Çin Seddi’nin yapılış nedeni hakkında değişik bir görüş Belleten, C. LVII, sayı: 218, Türk Tarih 

Kurumu, Ankara, 1993, ayrıbasım.  

60 Çince adı Bing Ma Yong (兵马俑) olan heykeller aynı zamanda ‘Qin ordusu’ ya da ‘Qin Shi Huang’ın 

ordusu’ olarak da adlandırılmaktadır 



mezarın yapımına M.Ö. 246 yılında başlandığı ve 700.000 kişinin çalıştığı sanılmaktadır.

  

 Heykellerin en önemli özelliği ise ordudaki her bir askerin gerçek birer kopyası 

olmalarıdır. Her bir askerin giysisi, saçları, yüzü gibi ayırt edici özellikleri çok ince 

ayrıntılarına kadar yansıtılmıştır. Bu da dönemin sanatı ve üretim gücü hakkında bizlere çok 

önemli bilgiler vermektedir. Bu büyüklükte bir projeyi tamamlamak bile çok güçlü bir 

ekonomik ve teknik altyapı gerektirmektedir.  

Yollar 

 Milattan önce 220’de Çin’de siyasi birliği sağlayan Qin Shi Huang bütün ülkeyi taş 

yollarla donatmak için emir verdi. Yolların genişliği bazı yerlerde 50 adıma kadar ulaşıyordu. 

Ülke’nin her yerine ulaşan yollar yapılmıştır. Bu yolların yapımı ülkeyi bir arada tutmanın en 

önemli unsurlarından biriydi. Qin Shi Huang, milattan önce 220’dan 219’a bir yıl süresince bu 

yolları kullanarak ülkeyi gezmiştir.  

 

 

 

SONUÇ 

 Qin Shi Huang tarihin gördüğü en güçlü hükümdarlardan biridir. Doğunun büyük gücü 

Çin’in siyasi birliğini günümüzden iki bin yıl önce sağlamıştır. Qin Shi Huang’ın o günlerde 

başardığı bu siyasi birlik bugün dünyanın birçok coğrafyasında hala sağlanamamıştır. 

Kanımızca Qin Shi Huang, bugün Avrupa Birliği’nin oluşturmaya çalıştığı siyasi birliği 



günümüzden iki bin yıl önce gerçekleştirmeyi başarmıştır. Çin tarihinde böyle bir siyasi birlik 

sağlanamamış olsaydı bugün Çin yerine birçok devletten bahsediyor olabilirdik. Bu nedenle 

Qin Shi Huang Çin tarihinin gördüğü en önemli hükümdarlardan biridir. Günümüzün Çin’i 

Qin Shi Huang’ın kurduğu siyasi birlik üzerinde birliğini korumayı başarmaktadır. 

 

Qin Shi Huang döneminde yasalarıyla tam bir devlet sistemini oluştuğu görülmektedir. 

Yasalar her alanı kontrol altına almaktadır. Ekonomik alanda çok ciddi tedbirler alınmış ve 

ekonominin belli kurallara oturtulması sağlanmıştır. Bu dönemde önemli toplum yaşamı için 

hayati önemde olan içki, tuz, demir gibi maddelerde devlet tekeli ve kontrolünün 

oluşturulmaya başladığını görmekteyiz. 

 

 Yasalar ve cezalar bir standarda kavuşmuştur. Cezalar yöneticilerin keyfiyetinden 

çıkarılmış yazılı hale getirilmiş ve herkese eşit uygulanmıştır. Qin Shi Huang siyasi birliği 

sağlarken ortadan kaldırdığı diğer 6 beyliğin halkına ve kendi halkına da aynı yasaları 

uygulamıştır. Bu durumda yasaların hiçbir ayrıcalık olmadan herkese eşit olarak 

uygulandığını gösteren önemli bir gösterge olmuştur. 

 

  Para’da standardın oluşturulduğu görülmektedir. Savaşan Beylikler döneminde her 

beyliğin kendine ait bir parası bulunmaktaydı. Qin yönetimi ise siyasi birliği sağlar sağlamaz 

bütün bu paraları ortadan kaldırdı ve kendi parasını tek geçerli para birimi haline getirdi. Para, 

devletin belirlediği değeri taşımaktadır. Bu sayede maden olarak değeri ne olursa olsun 

paranın taşıdığı değer değişmez. Bu düşünce de kâğıt paraya giden yolu açmıştır. Bilindiği 



gibi kâğıt para da ilk kez Çin’de 11. yüzyılda Song Hanedanlığı (宋) döneminde ortaya 

çıkmıştır61. 

 

Ticaret ve tarım ölçü ve uzunluk birimleri standartlaştırıldığı için belli temeller 

oturtulmuştur. Özellikle zanaat konusunda devlet bazı kurallar koyarak kontrolü sağlamıştır. 

Böylece artık bütün ekonomik hayat devletin kontrolündedir ve sapmaz standartlara bağlı hale 

getirilmiştir. 

 

Bilindiği gibi Çin’de bir inanç ya da ülkü bir birliği yoktur. Bu nedenle Çin’de siyasi 

birliği sağlamanın yolu Çinlilerin tek ortak değeri olan Çin yazısını standartlaştırmak ve 

tekleştirmekten geçmekteydi. Qin Shi Huang Çince karakterleri birleştirmekle aslında Çin’i 

bugün bile bir arada tutan birliğin temellerini atmıştır. Bilindiği gibi Çincenin yüzlerce farklı 

lehçesi bulunmaktadır ve bu lehçeleri konuşanlar birbirlerini Çin yazısı olmadan anlayamazlar. 

Qin Shi Huang konuşmayı standart hale getirmemiştir. Konuşmanın standartlaştırılması 

hareketi ancak 20. yüzyıl ortalarından sonra Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 

başlatılabilmiştir.  

Bir toplumda bu çapta büyük değişimler gerçekleştirmek son derece zor bir iştir. Qin Shi 

Huang bu zor işi başarmış ve bugünün Çin’ini oluşturan ve Çin’i bir arada tutan birçok 

değerin temellerini atmıştır. Kanaatimizce bu yönüyle Qin Shi Huang, Çin tarihinin en önemli 

kişiliklerindendir.  
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TEZ YAZIMINDA KULLANILAN İKİ ÖNEMLİ KAYNAK 

Shi Ji (史记) Tarih Kayıtları: 

 

 M.Ö. 109 – 91 tarihleri arasında ünlü tarihçi Si Ma Qian (司马迁) tarafından yazılmış 

olan “Shi Ji (史记 )”, Türkçede ‘Tarih Kayıtları’ olarak adlandırılmaktadır. Çin tarihini 

efsanevi Huang Di’den kendi zamanına kadar anlatır62. Çin tarihindeki ilk sistematik tarih 

kitabıdır. Çin tarihçiliğini derinden etkilemiştir.  

 “Shi Ji (史记)”, Türk tarihi açısından da çok önemlidir. Türk tarihiyle ilgili en eski 

yazılı kayıtlar “Shi Ji (史记)”’nin içinde bulunmaktadır. Bu nedenle Türk tarihini araştırmak 

isteyen herkesin incelemesi kaçınılmaz olan bir eserdir.  

130 bölümden oluşmaktadır: 

1. 12 bölüm Ben ji (本记)’den oluşmaktadır. Bütün hükümdarların biyografileri yer 

almaktadır.  

2. 30 bölüm Shi jia (世家) ’dan oluşmaktadır. Önemli yöneticilerin, soyluların çoğunluğu 

İlkbahar-Sonbahar Savaşan Beylikler döneminden birçok devlet memurunun 

biyografileri yer alır. 

3. 70 bölüm Lie zhuan (列传)’dan oluşmaktadır. Lao Zi, Mo Zi gibi önemli kişilerin ve 

uluslar hakkında bilgi verilmektedir. biyografilerinden oluşmaktadır. 

4. 8 bölüm Shu (书)’dan oluşmaktadır. Zamanın ekonomik ve kültürel olayları 

anlatılmaktadır. 

                                                           
62 M.Ö. 2697-  91 yılları arasında yaşanmış tarihi olayları kapsar.   



5. 10 bölüm Biao (表)’dan oluşmaktadır. Olayların zaman çizelgesi verilmektedir. 

 

Yun Meng Qin Jian (云梦秦简) 

1975 yılında Hu Bei eyaletinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bambu belgeler. 

Yayınlanan kısmı azdır. Ancak Qin Shi Huang döneminden günümüze kalan en kapsamlı ve 

en güvenilir belgelerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÖZET 

 

 Zhou Hanedanlığının zayıflamasından sonra Çin, İlkbahar-Sonbahar ve Savaşan 

Beylikler dönemi olarak adlandırılan ve yüzyıllar sürecek bir parçalanma dönemine girmiştir. 

Savaşan Beylikler döneminin sonuna yüzlerce küçük beylikten ancak 7 tanesi ulaşabilmiştir. 

Qin beyliği, Qin Shi Huang’ın yönetiminde 6 beyliği ortadan kaldırarak Çin’de siyasi birliği 

sağlamıştır. Siyasi birliğin sağlanmasından sonra Qin Shi Huang, ülke’de büyük bir 

standartlaştırma hareketine girmiş ve yasalar, cezalar başta olmak üzere topyekûn bir devrime 

başlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 After the collapse of the Zhou  Dynasty China was in the era of disintegration which 

will last for several centuries called Spring –Autumn and Warring States. At the end of the 

Warring states period only 7 states could survive among hundred little states. Qin State, under 

the control of Qin Shi Huang eliminated other 6 states and provides the political unity in 

China. After the providing of political unity Qin Shi Huang, started a great standartization 

movement which includes laws and punishment.   
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