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ÖNSÖZ 

 
Çin köklü tarihi boyunca birçok hanedanlık tarafından yöneltilmiĢtir. Bu 

hanedanlıklardan Qin Hanedanlığı Çin‟de siyasi birliği sağlamıĢtır. Qin 

Hanedanlığı‟ndan sonra kurulan Han Hanedanlığı ise günümüz Çin‟inin siyasi 

temellerini oluĢturmuĢtur. Han Hanedanlığı, Çin siyasi tarihi açısında oldukça 

önemlidir. Dört yüz yılı aĢkın süre hüküm süren Han Hanedanlığı, M.S. 9-23 yılları 

arasında kesintiye uğramıĢtır. Bu nedenden dolayı, bazı tarihçiler Han Hanedanlığı‟nı 

Batı Han ve Doğu Han olmak üzere iki döneme ayırarak incelemeyi tercih 

etmektedirler. Han Hanedanlığı tarihinde bu kesintiye Wang Mang adlı kiĢi sebep 

olmuĢtur. ÇalıĢmamızda birçok tarihçi tarafından göz ardı edilen bu dönem ele 

alınacaktır.  

 

Tez konusu seçiminde bana yol gösteren, yönlendiren ve sorunların 

çözümünde yardımcı olan danıĢmanım Sayın Prof. Dr. Bülent OKAY‟a 

teĢekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalıĢmalarımda kaynak temininde bana destek veren 

ArĢ. Gör. Fatma Ecem CEYLAN‟a da teĢekkür ederim. 

 

Ertuğrul CEYLAN  

     Ankara-2015      
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GĠRĠġ 

 

Han Hanedanlığı dönemi Çin tarihinde önemli bir yer tutar. Bu dönemde 

siyasi toplumsal ve kültürel gibi benzeri alanlarda önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. 

Dört yüzü yılı aĢkın süre hüküm süren Han Hanedanlığı bugünkü Çin devletinin 

temellerinin atıldığı dönemdir. 

 

Bilindiği gibi birbirinden bağımsız çok sayıdaki beyliğin aralarındaki 

hesaplaĢmalar sonucunda Qin Shi Huang Di ülkede siyasi birliği sağlamıĢ ve Çin 

devletinin temelini atmıĢtır. Qin Shi Huang Di, kurduğu devletin sınırlarını 

belirlemiĢ ve pek çok konuda devrimler yapmıĢ bir imparatordur. Bazı nedenlerden 

dolayı, Qin Hanedanlığı‟nın ömrü uzun süreli olmamıĢtır. Ancak o dönemde baĢta 

yazıda birliğin sağlanması olmak üzere yapılan tüm reformlar bugünkü Çin 

devletinin temellerini oluĢturmaktadır.  

 

Qin Hanedanlığı‟nın sona ermesinden sonra Han Hanedanlığı kurulmuĢtur. 

Han Hanedanlığı dönemi Çin tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönemde 

siyasi, toplumsal, kültürel gibi benzeri alanlarda önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Han 

Hanedanlığı, çoğu tarihçiler tarafından iki döneme ayrılarak incelenmektedir. M.Ö. 

221 - M.S. 8 yılları arasındaki dönem Batı Han adıyla anılmaktadır. BaĢkenti 

Chang‟an (长安) olan Batı Han Hanedanlığı, M.S. 8 yılında sona ermiĢ ve yaĢanan 

geçici dönem sonrası Doğu Han Hanedanlığı kurulmuĢtur. 
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Han Hanedanlığı‟nın kesintiye uğradığı M.S. 9 - 23 yılları arasındaki 15 yıllık 

dönem, genelde tarihçilerin itibar etmedikleri bir dönemdir. Çok az bilim insanının 

ilgilendiği dönem, Xin Hanedanlığı olarak anılmaktadır. Xin Hanedanlığı‟nı kuran, 

siyasi geçmiĢi olmayan ve tamamen rastlantılar sonucunda devlet yönetimini ele 

geçiren Wang Mang (王莽) adlı kiĢidir. Dört yüz yılı aĢkın süre hüküm süren Han 

Hanedanlığı‟nı kesintiye uğratan Wang Mang ve reformları, çalıĢmamızın konusunu 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢmamızda, Wang Mang‟ın kim olduğunu kısaca anlattıktan 

sonra yapmak istedikleri ve bu konuda ne kadar baĢarılı olabildiği ele alınacaktır.  

 

Wang Mang, Çin tarihi içinde önemli reformistlerden biridir. Çağına göre çok 

ileri düĢünen Wang Mang, ülkesini hızla kalkındırmak istemiĢ ve bir dizi reformlar 

yapmıĢtır. Tezimizde, Wang Mang‟ın yaptığı reformlar, bu reformların ayrıntıları, 

uygulamada yaĢanan sorunlar ve elde edilen sonuçlar birinci el kaynaklardan 

incelenmiĢtir. Ayrıca hızla iktidara giden yolda kısa sürede sorunlarla karĢılaĢması ve 

Xin Hanedanlığı‟nın sona ermesinin nedenleri ele alınmıĢtır. Wang Mang 

reformlarına göz attığımızda; toprak, kölelik, beĢ denkleĢtirme altı tekelleĢtirme, para, 

isim ve ölçü reformlarını görmekteyiz. Günümüzde çok sıradan görünen bu reformlar 

aslında dönem göz önüne alındığında oldukça önemlidir. Tarımla uğraĢan toplumu 

toprak sahibi yapmayı amaçlamak, Wang Mang‟ın halkının refahını düĢündüğünün 

en açık göstergesidir. Ülke ekonomisini geliĢtirmek için uygulamaya koyduğu para 

ve beĢ denkleĢtirme altı tekelleĢtirme reformları, Wang Mang‟ın iyi niyetini 

gösterirken çok becerikli danıĢmanlara sahip olmadığını da göz önüne sermektedir.  

Bazı maddeleri devletin tekeline alarak büyük girdiler elde etmesi ise iyi bir yönetici 
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olduğunu göstermektedir. Ölçü reformu; ağırlık, uzunluk vb. ölçüleri standart hale 

getirmesi açısından son derece önemlidir. Özellikle kumpasın icadı ve kullanılması 

büyük önem taĢımaktadır. Ülkesini ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlayan ve 

halkının refahını düĢünen Wang Mang‟ın yapmak istedikleri ve çöküĢünü hazırlayan 

nedenler incelenmeye değer bir konudur. 

 

Kanımızca Wang Mang, reformlarında aceleci bir tavır sergilemiĢtir. PeĢ peĢe 

uygulamaya koyduğu para reformunda uygulanan sistem, gerçekte uygulanabilir bir 

sistem değildir. Para birimlerini anlamayan esnaf ve halk mağdur olmuĢlardır. Wang 

Mang‟ın bir diğer eksiği de yaptığı reformları denemeden uygulamaya koymuĢ 

olmasıdır. Hızla reformları uygulamak isteyen Wang Mang‟ın baĢarılı olamamasının 

bir nedeni de çoğu eski görevlilerin hala yetkili konumda olmasıdır. 

 

Wang Mang, Çin tarihinde son derece özel bir kiĢidir. Kendisi Han 

Hanedanlığı hükümdarı Ping Di zamanında yaĢamıĢ üst düzey bir memurdur. 

Ġmparator Ping Di ve Ping Di öncesinde yönetimde etkili olan Wang ailesine 

mensuptur. Wang Mang, iyi bir eğitim almasının temelini ailesine borçludur.  

 

Ġmparator Ping Di‟nin ölümünden sonra varisi olan Ru Zi (孺子) henüz iki 

yaĢındadır. Bu durum, Wang Mang için bulunmaz bir fırsattır. Wang Mang, bu Ģansı 

değerlendirmeyi bilmiĢ ve amacına biraz daha yaklaĢmıĢtır. Ġki yaĢında Ru Zi 
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bebeğin naipliğini üstlenmiĢtir. Naiplik görevine atanan Wang Mang, bir anda çok 

yetkili bir kiĢi olmuĢtur.  

 

Wang Mang için naiplikten sonraki adım imparatorluk olmuĢtur.  Sonunda 

M.S. 9 yılında tahta geçmiĢ ve imparatorluğunu ilan etmiĢtir. Wang Mang, tahta 

geçtikten sonra hanedanlığın adını “Xin (新) Hanedanlığı” olarak değiĢtirmiĢtir. “Xin  

(新)”  kelime manası olarak “yeni” anlamına gelmektedir. Bu kelime, Wang Mang 

tarafından özenle seçilmiĢ bir kelimedir. Çünkü  “xin  (新)”  sözcüğü aynı zamanda 

Wang Mang‟ın yapacağı reformların iĢareti olmuĢtur. 

 

Wang Mang, toplumsal problemleri çözebilmek için çareler arayarak 

reformlar uygulamaya koyulmuĢtur. “Zhou Li (周礼 )” klasiği, Wang Mang‟ın 

reformlarını yaparken baĢvurduğu kitap olmuĢtur. Wang Mang‟ın reformlarında hep 

eski bilgilerden yararlandığını görmekteyiz. 

 

 Wang Mang‟ın reformları ilk baĢta heyecanla karĢılanmıĢtır. Uygulamada 

yaĢanan aksaklıklar ile bu heyecan yerini Ģikâyetlere bırakmıĢtır. Örneğin; para 

reformu adeta halkın alıĢveriĢ yapmasını imkânsız hale getirmiĢtir. Günler geçtikçe 

bu durum tepkileri doğurmuĢ, tepkilerin büyümesi sonucunda da ayaklanmalar baĢ 

göstermiĢtir. Bu ayaklanma, Çin tarih kayıtlarına “YeĢil Orman （绿林）” ve “Kızıl 

KaĢ (赤眉)” ayaklanmaları olarak geçmiĢtir. 
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“Wang Mang Çin tarihi açısından niçin bu kadar önemlidir” sorusunun cevabı;  

Çin tarihinde hanedanlık soyundan gelmeyip tahta geçme olayının iki kez 

yaĢanmasıdır. Bunlardan ilki; Wang Mang‟ın tahta geçiĢi, diğeri ise; Tang 

Hanedanlığı döneminde Wu Zetian‟in tahta geçiĢidir. 

Bu çalıĢmamızda Çince imlerin yazımında “Hanyu Pinyin （拼音） ” 

sistemini kullanacağız. 
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1.BÖLÜM 

HAN ÖNCESĠ ÇĠN 

 

 

Han dönemi Çin tarihinde önemli bir yere sahiptir. En uzun süren 

hanedanlıklardan olan Han döneminde siyasi, sosyal ve kültürel yapılanma 

sistemleĢmiĢtir. Bundan dolayı Çin tarihi araĢtırmacıları Han dönemini çok iyi 

bilmek ve analiz etmek zorundadırlar. Ancak Han Hanedanlığı‟nın iyi 

anlaĢılabilmesi için Ġlkbahar-Sonbahar, SavaĢan Beylikler ve Qin Hanedanlığı‟nın iyi 

bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenden dolayı çalıĢmamızda Han öncesi Çin‟de 

hüküm süren Qin Hanedanlığı‟na kısaca değineceğiz. 

 

Han Hanedanlığı kurulmadan önce, Çin‟de M.Ö. 221 yılında kurulan ve 

Çin‟in ilk kez siyasi birliğini sağlayan Qin Hanedanlığı hüküm sürmektedir. Qin 

Hanedanlığı denildiğinde ilk akla gelen isim hiç Ģüphesiz yaptığı reformlarla ve inĢa 

etmiĢ olduğu eserler ile Qin Shi Huang Di gelmektedir. Qin Shi Huang Di‟nin 

yaptıkları Çin‟in temelini oluĢturmaktadır.
1
 Qin Shi Huang Di, yazı birliği, ölçü 

birimlerinin standartlaĢtırılması, tüm tekerlekli taĢıtların çap geniĢliklerinin 

standartlaĢtırılması, takvim düzenlenmesi ve hanelerin kayıt altına alınması gibi 

                                                           
1
 Qin Shi Huang Di‟nin yapmıĢ olduğu yazı reformu günümüz Çin yazısının temelini 

oluĢturmaktadır. 
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reformlar yapmıĢtır.
2
 Yapılan refomların yanı sıra Çin seddi, anıt mezar, Afang 

sarayı ve yollar yapılmıĢtır. Bu yapılar içerisinde bulunan Çin seddi Çin siyasi 

tarihinin önemli yapılarındandır. Bu dönemde seddin uzunluğu 5000 kilometreye 

kadar çıkmıĢtır. Daha sonraki hanedanlıklar döneminde Çin seddi inĢası devam 

etmiĢtir. Böylelikle günümüzdeki halini almıĢtır.
3
 Qin Shi Huang Di yapmıĢ olduğu 

reformlar ve inĢa etmiĢ olduğu eserler ile hanedanlığın merkezi otoritesini 

güçlendirmek istemiĢtir. 

 

Qin Hanedanlığı döneminde yapılan reformlar Qin Hanedanlığı için zirveyi 

temsil etmesinin yanı sıra Qin Hanedanlığı‟nın hızlı bir Ģekilde çöküĢünün de sebebi 

olmuĢtur. Çünkü yapılan reformların dayandığı iki önemli nokta insan gücü ve 

paradır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da yapılan reformlar halk üzerinde 

telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmuĢtur. Çünkü çalıĢabilecek ve evinin 

geçimini sağlayacak olan aile fertleri bu reformlarda çalıĢtırıldıkları için evin geçimi 

yaĢlılar, kadınlar ve çocuklar üzerine kalmıĢtır.  Qin Shi Huang Di yaptığı önemli 

reformlar ile kendi gücünü gösterirken, halk her geçen gün daha da fakirleĢmiĢtir. 

Tüm bu yaĢananlar yetmezmiĢ gibi üstüne üstlük artırılan vergiler ve cezalar ise Qin 

Hanedanlığı‟ndaki yaĢamı adeta yaĢanmaz kılmıĢtır. 

 

                                                           
2
 Görez, Feyza, Beyliklerden Ġmparatorluğa Giden Süreç ve Ġlk Ġmparator Qin 

Shi Huang Di, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)  Ankara, 2011,sf:35 

3
 Okay, Bülent “Çin Seddi’nin YapılıĢı Hakkında DeğiĢik Bir GörüĢ”, Belleten, 

C.LVII, sayı 218‟den ayrı basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1993, sf:27 



3 
 

Qin Shi Huang Di sık sık ülke içerisinde seyahatlere çıkmıĢtır. Bu seyahatler 

genellikle batı ve doğu yönünde gerçekleĢmiĢtir. Toplamda beĢ kez yapılmıĢtır. 

Ancak Qin Shi Huang Di, beĢinci seyahatinde hastalanarak ölmüĢtür.
4
  

 

Qin Shi Huang Di ölümünden önce haremağası Zhao Gao‟a (赵高 )
5
 bir 

vasiyet bırakmıĢtır. Bu vasiyete göre; Ġmparator Qin Shi Huang Di, yerine imparator 

olarak büyük oğlu Fu Su‟yu (扶苏) seçmiĢtir. Ancak baĢ harem ağası Zhao Gao 

imparatorlukta kendi konumunu korumak ve güçlü kılmak adına, yanına dönemin 

veziri Li Si‟yı (李斯 ) 
6
 da alarak Ġmparator Qin Shi Huang Di‟nin vasiyetini 

değiĢtirmiĢtir. Bu değiĢtirilen vasiyete göre; Ġmparator Qin Shi Huang Di‟nin küçük 

oğlu Hu Hai (胡亥) Er Shi Huang Di (二世皇帝) ünvanıyla imparator ilan edilmiĢtir. 

Daha sonra, baĢ harem ağası Zhao Gao, Qin Hanedanlığı‟ndaki yetkin ve etkin 

kiĢileri çeĢitli hilelerle yönetimden uzaklaĢtırmıĢtır.
7
 BaĢ harem ağası Zhao Gao, ilk 

baĢta birlikte çalıĢtığı baĢbakan Li Si‟yı da imparatorluk nezdinde hain olarak 

göstererek ölüm cezasına çarpılmasını sağlamıĢtır.   

                                                           
4
 Tian, Changwu(田昌五), An, Zuozhang(安作璋), Qin-Han Tarihi (秦汉史), 

Renmin Chubanshe (人民出版社), sf:65.  

5
 Zhao Gao (赵高): Dönemin baĢ harem ağasıdır. 

6
 Li Si (李斯): Qin Shi Huang Di ve oğlu Er Shi Huang Di zamanlarında baĢbakanlık 

yapmıĢtır. 

7
  Qin Shi Huang Di‟nin 300.000 kiĢilik ordusunun komutanı olan Meng Tian (蒙恬) 

sahte bir emir sonucunda zehir içerek intihar etmek zorunda bırakılmıĢtır. 



4 
 

Hanedanlığın yeni Ġmparatoru Er Shi Huang Di ise babası Qin Shi Huang Di 

gibi yetkin ve etkin bir kiĢilik olmadığından dolayı ülke yönetimi baĢ haremağası 

Zhao Gao‟ın iki dudağı arasından çıkacak söze kalmıĢtır. Ġmparatorluk içerisinde var 

olan karĢıt sesler daha da yükselmiĢtir. Bunun doğal bir sonucu olarak, hoĢnutsuzluk 

hızla yayılmıĢ ve ayaklanmaya dönüĢmüĢtür. 

 

Çıkan ayaklanmalar içerisinde iki tanesi vardır ki Han Hanedanlığı‟nın 

kuruluĢunu ve daha sonraki Çin tarihini derinden etkilemiĢtir. Bu ayaklanmalardan 

biri Liu Bang‟ın (刘邦) önderliğinde diğeri ise Xiang Yu‟nün (项羽)
8
 önderliğinde 

çıkan ayaklanmalardır. Ġlk baĢta birlikte hareket eden bu iki lider daha sonra ters 

düĢmüĢler ve birbirlerine düĢman olmuĢlardır. 

 

M.Ö. 206 yılında, ayaklanmanın lideri Liu Bang merkezi yönetimi ele 

geçirmiĢ ve imparatoru tahtan indirerek liderliğini pekiĢtirmiĢtir. Ancak Liu Bang 

için asıl sorun, Qin Hanedanlığı‟nın merkezi yönetiminden ziyade rakibi olan Xiang 

Yu olmuĢtur. 

 

 Liu Bang ve Xiang Yü arasında yaĢanan savaĢın galibi Liu Bang olmuĢtur. 

Askeri ve savaĢçı kimliği ile öne çıkan Xiang Yü, bir siyasi deha olan Liu Bang‟a 

karĢı bu savaĢı kaybetmiĢtir. Bu savaĢın sonucunda, Liu soyadı yaklaĢık 400 yıllık 

                                                           
8

 Xiang Yu, M.Ö. 232-230 yılları arasında yaĢamıĢtır. Çin tarihinin en güçlü 

generallerinden biridir. 
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bir tarihi sürece damgasını vurmuĢtur. Zaman zaman zayıflayan zaman zaman güç 

kazanan Han Hanedanlığı tarihçiler tarafından Batı Han ve Doğu Han olmak üzere 

iki döneme ayrılmıĢtır.
9
 Tarihçiler tarafından bu Ģekilde ayrılmasının sebebi, M.S. 9 

ile M.S. 23 yılları arasında kendi hanedanlığını ilan eden Wang Mang (王莽 ) 

olmuĢtur. Hanedanlık tarihinde yaĢanmıĢ 15 yıllık kesinti, Çin tarih kronolojisinde 

Han tarihini iki farklı baĢlık altında incelenmesine sebep olmuĢtur. Bundan dolayı, 

çalıĢmamızın devamında biz de Han Hanedanlığı tarihine bu gözle bakacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9

 Han Hanedanlığı bazı tarihçiler tarafından Ġlk Han ve Son Han olarak da 

adlandırılmıĢtır. 
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2.BÖLÜM 

BATI HAN HANEDANLIĞI 

 

M.Ö. 202 yılında Liu Bang, Han Hanedanlığı‟nı kurmuĢ ve hanedanlığın 

imparatoru olarak Han Gao Zu ünvanını almıĢtır. Asil bir soydan gelmeyen, halktan 

birisi olan Liu Bang‟ın kurduğu Han Hanedanlığı yaklaĢık 400 yıl sürmüĢtür. M.Ö. 

195 yılında ölen imparator Liu Bang, yedi yıl boyunca Han Hanedanlığı‟nın 

imparatorluğunu yapmıĢtır. 

 

Han Hanedanlığı, Çin tarihinin en görkemli ve en uzun süreli 

dönemlerindendir. Bunun en güzel göstergesi, Çinlilerin bugün dahi kendilerini 

“Hanzu（汉族）” yani Han ırkı, dillerini “Hanyu（汉语）” yani Han ırkının dili ve 

kültürlerini “Hanhua（汉化）” yani Han kültürü olarak adlandırmalarıdır.  

Han Hanedanlığının zaman çizelgesi; 

 Batı Han Hanedanlığı  :  M.Ö. 202-M.S. 9 

 Wang Mang Dönemi  :  M.S. 9-23 

 Liu Xuan dönemi  :  M.S. 23-25 

 Doğu Han Hanedanlığı :  M.S. 25-220 

 

 Yukarıdaki tarihi çizelgeyi incelediğimizde, Han Hanedanlığı‟nın Batı Han ve 

Doğu Han olarak adlandırıldığını görmekteyiz. Bu adlandırılmanın yapılmasındaki 
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sebep, M.S. 9 ile M.S. 23 yılları arasında hüküm süren Xin Hanedanlığı‟nın 

varlığıdır. Bu sebepten dolayı, bazı tarihçiler Han tarihini Batı Han ve Doğu Han 

olarak adlandırırken, bazı tarihçiler Ġlk Han ve Son Han olarak adlandırmıĢlardır. 

Tarihçiler bu dönemi baz alarak Han Hanedanlığı tarihini iki bölüme ayırmıĢlar ve 

Batı Han-Doğu Han veya Ġlk Han-Son Han olarak adlandırmıĢlardır.  

 

Batı Han Hanedanlığı‟nın ilk yılları ekonomik açıdan oldukça sıkıntılıdır.
10

 

Çünkü Qin Hanedanlığı döneminde devletin ekonomik gücü Çin Seddi, Anıt Mezar, 

A‟fang sarayı, taĢ yollar vb. alanlarda harcanmıĢtır. YaĢanan ekonomik sıkıntı bazı 

problemleri de beraberinde getirmiĢtir. Bu problemlerin baĢında küçük toprak 

sahiplerinin topraklarını kaybetmeleri ve büyük toprak sahiplerinin yanında 

köleleĢtirildikleri gelmektedir. Hiçbir varlığı olmayan zengin toprak sahiplerine 

çalıĢan halk, toprak sahipleri tarafından alınıp satılabilmektedir. YaĢanan bu olay 

Çin‟e özgü bir kölelik sistemi oluĢturmuĢtur. 

 

Batı Han Hanedanlığı‟nın ilk imparatoru Han Gao Zu‟dan baĢlayarak Xin 

Hanedanlığının kurucusu Wang Mang‟a kadar olan tarihi süreçte Batı Han 

Hanedanlığı‟na hükmetmiĢ imparator kronolojisi aĢağıdaki gibidir. 

 

                                                           
10

 Ekonomik sebeplerden dolayı, Batı Han Hanedanlığı‟nın ilk yıllarında 

imparatorluk arabasını çekecek aynı cins ve aynı renkte dört at dahi bulunamamıĢtır.  
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ĠMPARATOR ADI ĠMPARATORLUK SÜRESĠ 

GAO ZU (高祖) M.Ö. 202-195 

HUĠ DĠ (惠帝) M.Ö. 195-188 

SHAO DĠ (少帝)
11

 M.Ö. 188-184 

SHAO DĠ (少帝) M.Ö. 184-180 

WEN DĠ (文帝) M.Ö. 180-157 

JĠNG DĠ (景帝) M.Ö. 157-140 

WU DĠ (武帝) M.Ö. 140-86 

ZHAO DĠ (昭帝) M.Ö. 86-74 

FEĠ DĠ (废帝)
1213

 M.Ö. 74-74 

XUAN DĠ (宣帝) M.Ö. 74-48 

YUAN DĠ (汉元帝 ) M.Ö. 48-33 

CHENG DĠ (成帝) M.Ö. 33-7 

AĠ DĠ (哀帝) M.Ö. 7-M.S. 1 

PĠNG DĠ (平帝) M.S. 1-5 

RU ZĠ (孺子) M.S. 6-9 

                                                           
11

 Shao Di: Kelime anlamı “küçük imparator” demektir. Çocuk yaĢta tahta geçtikleri 

için bu ünvan verilmiĢtir.  Ancak bu dönemde, Ġmparatoriçe Lü ( 吕 ) tahtın 

arkasındaki gerçek güç olarak Han Hanedanlığı‟nı yönetmiĢtir. 

 

 

 

http://baike.baidu.com/view/2652.htm#sub2652
http://baike.baidu.com/view/60628.htm#sub5064689
http://baike.baidu.com/view/74980.htm#sub5037836
http://baike.baidu.com/view/3279378.htm#sub3279378
http://baike.baidu.com/view/53864.htm#sub53864
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2.1. Ġmparator Han Gao Zu Dönemi  

 

Liu Bang, M.Ö. 256 yılında Pei ilçesinde dünyaya gelmiĢtir. Liu Bang kiĢilik 

olarak, hayatı kafasına göre yaĢamayı seven, arkadaĢlarıyla vakit geçirmeyi, alkolü 

ve eğlenceyi seven bir kiĢidir. Ayrıca ailesine çiftçilik iĢlerinde dahi yardım etmeyen 

ve bu hususta babası tarafından daima eleĢtirilen ancak bunlara aldırıĢ etmeden Pei 

ilçesinde yaĢamını sürdüren bir kiĢidir. O sıralarda kırk yaĢını aĢmıĢ olan Liu Bang, 

sorumsuz davranıĢlarından dolayı evlenecek bir kız bulamamıĢtır. Bu da toplumda 

çok itibar görmeyen bir kiĢilik olduğunun göstergesidir.  

 

Liu Bang konuĢurken kendisinin bizzat yaĢamadığı ve görmediği olayları 

sanki kendisi bizzat içindeymiĢ gibi anlatan bir kiĢiliktir. Normal Ģartlarda bu durum 

kimsenin ilgisini çekmemektedir. Liu Bang‟ın üst düzey bir davete katılması hayatını 

değiĢtirmiĢtir. 

 

Ġmparatoriçe Lü‟nün babası Lü Gong （吕公）14
 baĢka bir eyaletten Pei 

ilçesine bir arkadaĢını ziyarete gelmiĢtir. Pei ilçesini çok seven Lü Gong, buraya 

yerleĢme kararı almıĢtır. Bu durumun üzerine, ev sahibi tarafından bir ziyafet 

düzenlenmiĢtir. Daveti veren ev sahibi tarafından davete katılacak olan kiĢilere bir 

Ģart getirilmiĢtir. ġartta, davete gelen kiĢilerin hediye olarak en az 1000 para 

getirmeleri istenmiĢtir. Aksi takdirde, davete katılamayacakları bildirilmiĢtir. Davete 

                                                           
14

 Lü Gong （吕公）Ġmparatoriçe Lü‟nün babasıdır. 
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gelenlerin arasında Liu Bang da vardır. Ancak bırakın bin parayı bir parası dahi 

olmamasına rağmen, Liu Bang on bin para vereceğini vadetmiĢtir. Liu Bang‟ı çok iyi 

tanıyanlar, bunun yalan olduğunu hemen anlamıĢlardır. Ancak bunu duyan Lü Gong 

heyecanlanmıĢ ve hemen dıĢarıya kadar çıkarak kendisi bizzat karĢılamıĢtır.”
15

  

 

Esasında o dönemde on bin para çok büyük bir paradır. Normal bir memurun 

bir yıllık maaĢı dahi on bin parayı bulmamaktadır. Bu durumu Lü Gong‟da 

bilmektedir. Ancak bilmesine rağmen heyecan duymasının sebebi, Liu Bang‟ın cesur 

davranıĢı olmuĢtur. Ziyafet bitmiĢ olmasına rağmen, Lü Gong ve Liu Bang sohbete 

devam etmiĢlerdir. Konu Liu Bang‟ın yüz hattına gelmiĢtir. Lü Gong, Liu Bang‟ın 

yüz hattının bir ejderhanın yüz hattına benzediğini söylemesinin üzerine Liu Bang 

birden sol bacağını açarak sol ayağında bulunan 72 siyah noktayı göstermiĢtir.
16

 Lü 

Gong, Liu Bang‟ın gelecekte çok büyük iĢler baĢaracağına inandığından dolayı 

hemen oracıkta Liu Bang‟a büyük kızı Lü Zhi （吕雉）17
 ile evlenmesini teklif 

etmiĢtir. Bunu duyan Liu Bang çok heyecanlanmıĢ ve teklifi hemen oracıkta kabul 

etmiĢtir.  

 

                                                           
15

 Xu, Jisu, 二十四史 .第一册  ( Yirmi Dört Tarih.1.Cilt), Zhongguo Xiju 

Chubanshe （中国戏剧出版社）, Beijing, 2008, sf:123. 

16
 Xu, Jisu “二十四史 .第一册” ( Yirmi Dört Tarih.1.Cilt), Zhongguo Xiju 

Chubanshe （中国戏剧出版社）, Beijing, 2008, sf:123. 

17
 Lü Zhi （吕雉）: Çin tarihinde Ġmparatoriçe Lü olarak anılacak kiĢidir. 
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Liu Bang ile Lü Zhi kısa bir zaman içerisinde evlenmiĢlerdir. Büyük 

umutlarla evlendiği Liu Bang‟ı daha yakından tanıma fırsatı bulan Lü Zhi hayal 

kırıklığı yaĢamıĢtır. Çünkü kısa bir zaman sonra Liu Bang‟ın çok sorumsuz olduğunu 

anlamıĢtır. Ancak ne olursa olsun babasının sözlerine inandığı için uzun yıllar Liu 

Bang‟ın adeta kahrını çekmiĢtir. 

 

Liu Bang‟ın hayatını değiĢtiren bir diğer olay ise; M.Ö. 209 yılında Qin 

Hanedanlığı‟na karĢı baĢlatılan ayaklanmalar olmuĢtur. Hanedanlığın her bölgesinde 

baĢ gösteren ayaklanmalar Pei ilçesine ulaĢmıĢtır. Liu Bang, hiç beklenmedik bir 

biçimde halk tarafından Pei ilçesinin lideri olarak seçilmiĢtir. Bu liderlik yolu daha 

sonra kendisine imparatorluğun kapılarını açacaktır. 

 

Liu Bang, uzun süren iç savaĢ sonunda hemen hemen hepsi asil bir soya sahip 

olan beylikleri tek tek yenmiĢtir. Siyasi birliği büyük ölçüde sağladıktan sonra, Han 

Hanedanlığı‟nı ilan etmiĢtir. Kendisi Han Gao Zu ünvanıyla tahta geçmiĢtir.
18

 Bu 

tarihi sonuç, Çin tarihi açısından oldukça önemlidir. Çünkü ilk defa sıradan halktan 

bir kiĢi hanedanlığını ilan etmiĢ ve imparator olmuĢtur. Diğer bir deyiĢle, 

Ġmparatoriçe Lü‟nün babasının yıllar önce yapmıĢ olduğu kehanet doğru çıkmıĢtır. 

 

                                                           
18

 Çin Tarihinde imparator olarak tahta geçen kiĢiye kendi isminin dıĢında yeni bir 

isim ve ünvan verilir. 
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 Ġmparator Han Gao Zu tahta geçtiğinde ülke ekonomik olarak iflas etmiĢtir. 

Qin Hanedanlığı‟ndan geriye kalan tek miras fakirliktir. Uzun yıllar süren iç savaĢ 

sosyal hayat üzerinde hem ekonomik hem toplumsal yıkımlar oluĢturmuĢtur. Tüm bu 

sorunların yanı sıra yeni kurulan hanedanlığa karĢı çıkan iç ayaklanmaların devam 

etmesi yönetimi daha da zor durumda bırakmıĢtır. Ġmparator Han Gao Zu tahtta 

kaldığı sürece iç ayaklanmaları bastırmak için büyük çaba sarf etmiĢtir. Ancak bu 

durum imparatorluğun dıĢ siyasetini oldukça etkilemiĢtir. Batı bölgesinin en güçlü 

siyasi birliğini Hunlar oluĢturmaktadır. Hunlar zaman zaman sınırları ihlal 

etmiĢlerdir. Batı Han yönetimi ise Hunların saldırılarını güçlükle engelleyebilmiĢtir. 

Dönemin güçlü göçebe kavimi olan Hunların saldırılarını önlemek için çareler 

düĢünmüĢlerdir. Amaç, hanedanlığın güçlenmesi için zaman kazanmaktır. Hunlarla 

barıĢı sağlamak için uygulanan politikalardan birisi “ heqin（和亲）”
19

 politikasıdır. 

Bu politika ile sağlanan barıĢ hanedanlığın toparlanmasını sağladığı için önemli bir 

politikadır.  

 

Heqin politikası ile sağlanan barıĢ sonrası, Han Gao Zu hanedanlığın 

ekonomik olarak kalkınması ve siyasi güce kavuĢması için bazı kararlar almıĢtır. 

Alınan bu kararlardan bazıları Ģunlardır: 

                                                           
19

 Heqin（和亲） : “Kan bağı”, “akrabalık” veya “evlilik” yoluyla yapılan barıĢ 

demektir. Tarihte Çinliler ile Hunlar arasında yapılmıĢ bir anlaĢma türüdür. AnlaĢma, 

Çinlilerin Hun liderine Çinli bir prenses gönderilmesiyle sağlanmıĢtır. 
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 Qin Hanedanlığı döneminden kalma askerlik süreleri yeniden düzenlenmiĢtir. 

SavaĢ dıĢı durumlarda askerlik süresi kısaltılmıĢtır. Böylelikle askerlerin 

memleketlerine dönüĢünün sağlanması ve üretimin artırılması hedeflenmiĢtir. 

 Qin Hanedanlığı‟na karĢı yapılan ayaklanmaya katılmıĢ kiĢilere toprak 

verilerek üretimin artırılması sağlanmıĢtır. 

 Toprak kiralama kolaylaĢtırılmıĢ ve aynı zamanda da vergiler düĢürülmüĢtür. 

Böylelikle halkın toprak iĢleme oranı artırılmıĢ ve böylece tarımsal üretimin 

artırılması sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

 Tüccar sınıfın ipekli elbiseler, özel arabalara binmeleri ve kendilerine ait 

silahlı koruma bulundurmaları yasaklanmıĢtır. Tüccar bir kiĢinin memuriyet 

yolu kapanmıĢtır. 

 

Alınan bu kararlar ile tüccar sınıfının diğer sınıflara olan hakimiyeti 

azaltılmaya çalıĢılmıĢtır. Tahmin edileceği gibi bu reformların geri dönüĢü çok hızlı 

olmamıĢtır. Ancak daha sonraki dönemlerde özellikle üretimin artmasında çok büyük 

rol oynamıĢtır. Bunun yanı sıra, merkezi otoriteyi güçlendirmek için soyadı “ Liu

（刘）” olmayan kiĢilere beylik verilmeyeceği kararlaĢtırılmıĢtır. Böylelikle Liu 

soyadına sahip olmayan bir kiĢinin etkin bir göreve gelmesinin önüne geçilmiĢtir. 

 

Han Gao Zu‟nun saraydaki en büyük sorunlarından biri, kendisinden sonra 

imparator olacak olan veliahdı seçmesidir. Çünkü kendisi Han Hanedanlığı‟nın 

imparatoru olduktan sonra birçok cariyesi ve gözdesi olmuĢtur. Bu durumun doğal 

bir sonucu olarak da kendisinin yerine geçecek olan veliahdı seçmek önemli bir 
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sorundur. Bu konu özellikle oğullarından birinin tahta geçmesini isteyen 

Ġmparatoriçe Lü için son derece önemli bir konudur. Bu konuda Ġmparatoriçe Lü her 

yöntemi denemiĢtir. Böylelikle oğluna rakip olacak tüm kiĢileri tek tek ortadan 

kaldırmayı baĢarmıĢtır. Ġmparatoriçe Lü‟nün gençliğinde tek bir arzusu vardır. O 

arzu ise güçlü bir erkek ile evlilik yapmaktır. YaĢanan tarihi geliĢmeler Ġmparatoriçe 

Lü‟nün hayallerinin gerçekleĢtiğinin göstergesidir. M.S. 195 yılında, Ġmparatoriçe 

Lü‟nün oğlu Prens Liu Ying （刘盈）‟in tahta geçmesi ile Ġmparatorçe Lü hedefine 

ulaĢmıĢtır. 

 

2.2. Ġmparator Hui Di Dönemi  

 

M.Ö. 195‟te Ġmparator Han Gao Zu‟nun ölümü üzerine, Ġmparatoriçe Lü‟nün 

oğlu Liu Ying, Han Hui Di ( 惠 帝 )  ünvanıyla tahta geçmiĢtir. Böylelikle 

Ġmparatoriçe Lü‟nün hayalleri gerçekleĢmiĢtir. Tahtın sahibi Ġmparator Hui Di 

olmasına rağmen, gücün ve yetkinin sahibi Ġmparatoriçe Lü olmuĢtur. Bu durumun 

doğal bir sonucu olarak, Ġmparator Hui Di annesinin sözü dıĢına çıkamamıĢtır. 

Ġmparatoriçe Lü hanedanlığın yönetimden daha çok siyasi düĢmanlarını nasıl ortadan 

kaldıracağını düĢünmüĢtür. Sarayda kendisine rakip olarak Ġmparator Han Gao 

Zu‟nun baĢka bir eĢinden olan henüz çocuk yaĢta olan Ru Yi (如意) ismindeki 

çocuğunu ortadan kaldırmak için fırsat kollamıĢtır. Ġmparator Hui Di annesinin kötü 

planları olduğunu anladığı için kardeĢini yanından ayırmamaya özen göstermiĢtir. 

Ancak Ġmparator Hui Di bir gün ava çıkmıĢtır. Bunu fırsat bilen Ġmparatoriçe M.S. 

http://baike.baidu.com/view/60628.htm#sub5064689
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194 yılında henüz çocuk yaĢta olan Ru Yi‟yi zehirleyerek öldürmüĢtür.
20

 Böylelikle 

geleceğe ait önüne çıkacak olan tüm engelleri kaldırmıĢtır. Çünkü daha sonraki tahtın 

veliahdları yine kendi oğulları olacaktır. 

 

M.Ö. 188 yılında Ġmparator Hui Di hastalanarak ölmüĢtür. Ölümünün 

ardından tahta Ġlk Çocuk Ġmparator ve daha sonra ise Son Çocuk imparator adıyla iki 

imparator geçmiĢtir. Tabi bu süre zarfında da hanedanlığın yönetimini Ġmparatoriçe 

Lü yapmıĢtır.  

 

2.3. Çocuk Ġmparatorlar Dönemi 

 

Ġmparator Hui Di‟nin ölümü üzerine tahta ard arda iki çocuk imparator 

geçmiĢtir. Ġlk Çocuk Ġmparator M.Ö. 188-184 yılları arasında hüküm sürmüĢtür. Son 

Çocuk Ġmparator ise M.Ö. 184-180 yılları arasında hüküm sürmüĢtür. Her iki 

dönemde de hanedanlığı Ġmparatoriçe Lü yönetmiĢtir. 

 

Ġmparatoriçe Lü hanedanlıkta gücünü sağlamlaĢtırmak için kendisine karĢı 

gelecek tehlikeleri gözlemlemiĢ ve gereken önlemleri almıĢtır. Özellikle, Ġmparator 

Gao Zu ailesini yönetimden uzaklaĢtırmak için çabalamıĢtır. Yönetime kendi aile 

bireylerini getirmeye çalıĢmıĢtır.  

                                                           
20

 Tian, Changwu-An, Zuozhang（田昌五-安作璋）, Qin-Han Tarihi (秦汉史), 

Renmin Chubanshe (人民出版社), sf:106. 
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Ġmparatoriçe Lü, saraydaki siyasi gücünü sağlamlaĢtırmak için ilgisini sarayın 

iç iĢlerine vermiĢtir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da hanedanlığı saraya 

hapsetmiĢ ve dıĢ politika ile ilgilenmemiĢtir. Bunun en güzel örneği, Hun lideri 

Metahan liderliğinde güçlenen ve devlet olarak teĢkilatlanan Hunların Çinlilere karĢı 

tehdit oluĢturmaya baĢlamasıdır. Han Tarih Kayıtlarında geçen Hun lideri 

Metahan‟ın Ġmparatoriçe Lü‟ye yazmıĢ olduğu mektup, Çin-Hun iliĢkilerinde gelinen 

noktayı özetlemektedir. Hun lideri Metehan kendisini o kadar güçlü görmeye 

baĢlamıĢtır ki Ġmparatoriçe Lü‟ye evlenme teklifinde bulunmuĢtur. 

 

Hun lideri Metehan‟ın Ġmparatoriçe Lü‟ye göndermiĢ olduğu mektupta Ģu 

sözler yer almaktadır: 

 

“孤偾之君，生于沮泽之中，长于平野牛马之域，数至边境，愿游中国。

陛下独立，孤偾独居。两主不乐，无以自虞，愿以所有，易其所无。” 

 

“ Tek baĢına kalmıĢ bir hükümdarım; bataklığın ortasında doğdum; vahĢi 

sığır ve atların dolaĢtığı düzlüklerde büyüdüm; birkaç kez sınıra kadar geldim; 

Merkez Ülkeyi de gezmek istiyorum. (Siz) majesteleri tek baĢınıza ve yalnız 
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oturmaktasınız. Biz iki hükümdar da mutlu değiliz; zevk alabilecek hiçbir Ģey 

kalmadı. (Dolayısı ile) bende olup sizde olmayanı vermek istiyorum.” 
21

 

 

Mektubu okuyan Ġmparatoriçe Lü çok sinirlenmiĢtir. Derhal Hunlara saldırmak 

üzere ordunun hazırlanmasını istemiĢtir. Ancak saray içerisinde Batı Han 

Hanedanlığı‟nın gerçek gücünü bilen görevliler bu fikirden Ġmparatoriçe Lü‟yü 

vazgeçirmiĢlerdir. Çünkü hanedanlık Hunlarla savaĢacak güçte değildir. Kendisine 

yapılan saygısızlığa asla tahammül edemeyen, sert bir kiĢiliğe sahip olan 

Ġmparatoriçe Lü, Metehan‟ın mektubu karĢısında hırsına yenilmeyip akılcı olmayı 

tercih etmiĢtir. Ġmparatoriçe Lü, Hun lideri Metehan‟ın mektubuna kibar bir dille 

cevap vermiĢtir. 

 

Ġmparatoriçe Lü‟nün Hun lideri Metehan‟a gönderdiği mektupta Ģu sözler yer 

almaktadır: 

 

“单于不忘弊邑，赐之以书，弊邑恐惧。退日自图，年老气衰，发齿堕

落，行步失度，单于过听，不足以自污。弊邑无罪，宜在见赦。窃有御车二乘，

马二驷，以奉常驾。” 

 

                                                           
21

 Onat, A., Orsoy, S., Ercilasun, K., Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-Nu (Hun) 

Monografisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2004, sf:11. 
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“ Chanyu
22

 ülkemizi unutmayarak (bir) mektup gönderme lütfunda 

bulunmuĢsunuz. Ülkem korku ve endiĢe içindedir. Günler geçtikçe kendi kendime 

düĢünüyorum. YaĢlandım, nefesim daralıyor, saçlarım ve diĢlerim dökülüyor. 

Yürürken adımlarım düzensizleĢti. Chanyu! YanlıĢ duymuĢ olmalısınız, ancak 

kendinizi aĢağılanmıĢ hissetmeyiniz. Ülkemin bir suçu yoktur. Bunu böyle kabul 

ederek bizi affetmenizi rica ederim. Bendeniz sahip olduğu iki takım atla çekilen 

imparatorluk arabasını her gün kullanabilmeniz için sunuyorum.”
23

 

 

Bu mektup ile birlikte Hunların Çin için bir tehdit oluĢturmasının önüne 

geçilmiĢtir.  

 

Ġmparatoriçe Lü M.Ö. 180 yılında ölmüĢtür. Ölümünün ardından tahta Lü 

soyundan olmayan Han Gao Zu‟nun cariyelerinden Bao Ji （薄姬）‟nin oğlu Liu 

Heng （刘恒）, Han Wen Di （汉文帝）unvanıyla tahta geçmiĢtir.  

 

2.4. Ġmparator Wen Di ve Ġmparator Jing Di Dönemleri  

 

                                                           
22

 Chanyu: Hun liderlerine verilen unvandır.  

23
 Onat, A., Orsoy, S., Ercilasun, K., Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-Nu (Hun) 

Monografisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2004, sf:12. 
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Ġmparator Wen Di (文帝)  ile Ġmparator Jing Di (景帝) dönemleri birbirini 

tamamlayan iki dönemdir. Bu nedenden dolayı, genellikle Çin tarihinde bu iki dönem 

birlikte ele alınır. Biz de buna uyarak çalıĢmamızda Ġmparator Wen Di ve Ġmparator 

Jing Di dönemlerini birlikte ele alacağız 

 

Ġmparator Han Wen Di dönemine kadar Han Hanedanlığı‟nın ekonomik durumu 

oldukça kötüdür. Bu kötü gidiĢat, Ġmparator Han Wen Di dönemiyle birlikte yavaĢ 

yavaĢ düzelme yoluna girmiĢtir. Doğal olarak, yapılan reformların sonuçları hemen 

alınamamıĢtır. Reformların hem Ġmparator Wen Di hem de Ġmparator Jing Di 

döneminde ciddiyetle uygulamasının sonucunda olumlu sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Ġmparator Wen Di ve oğlu Ġmparator Jing Di zamanlarında izlenen politikanın amacı 

ülkede tarımsal üretimin arttırılmasıdır. Reformların yanı sıra Hunlarla yaĢanan barıĢ 

süreci hanedanlığın ekonomik açıdan güçlenmesi için fırsat sağlamıĢtır. Çünkü 

ülkenin varlığını tehdit eden bir güç olduğunda bu tehdite karĢı hazırlık yapılması 

kaçınılmazdır. Güçlü bir ordu oluĢturmak devlete ciddi bir yükümlük getirmektedir. 

Bu da ülkenin ekonomik açıdan geliĢmesinin önünde önemli bir engeldir. DıĢ barıĢın 

sağlanmasıyla birlikte ülke genelinde iç istikrar sağlanmıĢ, barıĢ ve huzur ortamı 

oluĢturulmuĢtur. BarıĢ ve huzur ortamı ile birlikte üretim artmıĢtır. Böylelikle her 

geçen gün imparatorluk bütçesi güçlenmiĢtir. 

 

Batı Han Hanedanlığı‟nın üretimi artırmak için alınan kararlar Ģu Ģekildedir: 

 Cezaların indirilmesi, 

http://baike.baidu.com/view/74980.htm#sub5037836
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 Vergilerin azaltılması, 

 Askerlik sürelerin kısaltılması, 

 Daha fazla toprağın iĢlenmesinin sağlanmasıdır. 

 

Yukarıdaki baĢlıkları altında kanunlar yayınlanmıĢtır. Tüm bu kanunların tek bir 

hedefi vardır, o da ekonomik açıdan güçlü bir devlet oluĢturmaktır.  

 

Tarihte Wen Jing Di reformları olarak bilinen reformlardan zaman içerisinde bazı 

gruplar memnun olmamıĢtır. Çünkü güçlenen devlet otoritesi karĢısında beyliklerin 

otoritesi zayıflamaya baĢlamıĢtır. Bundan dolayı, hanedanlık içerisindeki beylik 

yöneticileri Han Jing Di döneminde yönetime karĢı ayaklanmıĢlardır. Çin tarihinde 

bu ayaklanma “Qi Guo Zhi Luan （七国之乱）”
24

 olarak adlandırılmıĢtır. Bu 

ayaklanma Ġmparator Jing Di‟nin kararlılığı ile bastırılmıĢtır. Ayaklanmanın 

bastırılmasıyla birlikte hanedanlık kendisine olan özgüveni yeniden kazanmıĢtır. 

Artık kendine daha çok güvenen ve daha güçlü bir imparatorluk vardır. 

 

2.5. Ġmparator Wu Di Dönemi  

 

                                                           
24

 Qi Guo Zhi Luan （七国之乱）, Ġmparator Han Jing Di‟nin imparatorluğunun 

üçüncü yılında soyadları Han Gao Zu‟nun soyadı olan “Liu” soyadına sahip 

derebeylerin birlikte imparatorluğa karĢı ayaklanmasına verilen isimdir. 
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M.Ö. 140 yılında Ġmparator Han Jing Di‟den sonra yerine oğlu Liu Che （刘彻）

Wu Di （武帝）unvanıyla tahta geçmiĢtir. Henüz 16 yaĢında tahta geçen imparator 

54 yıl tahtta kalmıĢtır. 
25

 Bu zaman dilimi birçok hanedanlık tarihinden daha uzun bir 

tarihe sahiptir. Han Wu Di tahta kaldığı süre zarfında aldığı kararlar ve 

uygulamalarıyla Çin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Han Hanedanlığı, Ġmparator 

Wu Di zamanında devlet olarak siyasi yapılanmasını tamamlamıĢtır. 

 

Ġmparator Wu Di döneminde düĢünce ekollerinden Konfüçyüslük yeniden 

gündeme gelmiĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu yorumlamanın sonucunda “Han 

Konfüçyüslüğü” doğmuĢtur. Devlet yönetiminin ideolojisi bu temele 

dayandırılmıĢtır.
26

 

 

Ġmparator Han Wu Di dönemi, Batı Han Hanedanlığı‟nın gücünün zirve yaptığı 

dönem olduğu gibi aynı zamanda da Batı Han Hanedanlığı‟nın geleceğini tehlikeye 

atan bir süreç olmuĢtur. Çünkü Batı Han Hanedanlığı, Ġmparator Han Gao Zu‟dan 

itibaren iki politikayı benimsemiĢtir. Birincisi yürütülen kan yoluyla barıĢ 

politikasıdır. Bu politika sayesinde hanedanlık savaĢtan uzak durmayı baĢarmıĢtır ve 

askeri harcamalar en asgari düzeyde tutulmuĢtur. Asker sayısı azaltılmıĢ ve askerlik 

                                                           
25

 Li, Boqin (李伯钦), Li Zhaoxiang (李肇翔) , Zhongguo Tongshi (中国通史), 

Fengchuang Chuabanshe (凤凰出版社), 2012, sf:105. 

26
 Hardy, Grant, Kinney, Anne Behnke, The Establishment of The Han Empire 

And Imperial China, Greenwood Press, London,2005, sf: 47. 
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süresi kısa tutularak tarımsal üretimin artması sağlanmıĢtır. Ġkincisi ise hanedanlık 

içerisinde barıĢ ve huzur ortamını sağlamayı amaçlamıĢtır. Bu politika sayesinde 

merkezi otorite güçlendirilmiĢ, vergiler azaltılmıĢ, özellikle köylü halkın nefes 

alması sağlamıĢtır. Uygulanan bu iki politika, Batı Han Hanedanlığı‟na Qin 

Hanedanlığı‟ndan kalan fakirliği zenginliğe çevirmesini sağlamıĢtır.  Ancak 

Ġmparator Han Wu Di, hanedanlığın uzun yıllarda kazanmıĢ olduğu zenginliği 

kullanmıĢ ve hanedanlığın kendisinden sonra tekrar yavaĢ yavaĢ gücünü 

kaybetmesine sebep olmuĢtur. Özellikle hanedanlık, Hunlarla girmiĢ olduğu 

savaĢlarda çok büyük askeri harcamalar yapmıĢtır. SavaĢlardan dolayı üretimde etkin 

rol oynayan erkek nüfus askere alınmıĢ ve tarımsal üretimde düĢüĢler yaĢanmıĢtır. 

Ayrıca askeri harcamalara kaynak bulunabilmesi için vergiler artırılmıĢtır. Tuz ve 

demir tekelleĢtirilmiĢtir.
27

 YaĢanan tüm bu geliĢmeler, zengin Batı Han 

Hanedanlığı‟nın gerileme dönemini baĢlatmıĢtır.   

 

Han Wu Di, imparatorluğu süresince bu olumsuz geliĢmelerden çok 

etkilenmemiĢtir. Nasıl ki Han Gao Zu döneminde zenginleĢmek için yapılan 

reformlar hemen etkisini göstermemiĢse aynı Ģekilde Han Wu Di‟nin askeri 

harcamaları da hemen kendini hissettirmemiĢtir. Ġmparator Han Wu Di dönemi Batı 

Han Hanedanlığı‟nın zirve noktasıdır. Ancak aynı zamanda da gerilemenin baĢladığı 

noktadır. 

 
                                                           
27

 Li, Boqin (李伯钦) – Li Zhaoxiang (李肇翔) , Zhongguo Tongshi (中国通史), 

Fengchuang Chuabanshe (凤凰出版社), 2012, sf:112. 
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2.6. Ġmparator Zhao Di Dönemi  

 

Ġmparator Han Wu Di‟nin ölümümün ardından, Liu Fuling (刘弗陵) isimli oğlu 

Zhao Di (昭帝) ünvanıyla 8 yaĢında tahta geçmiĢtir. Ancak hanedanlık bu dönemde 

zor bir süreç içine girmiĢtir. Çünkü Ġmparator Wu Di‟nin ölümü üzerine ülkede 

otorite boĢluğu doğmuĢtur. Ġmparator Zhao Di imparatorluğu süresince bu boĢluğu 

doldurmaya çalıĢmıĢtır.  

 

Ġmparator Zhao Di tahtta kaldığı sürece vergileri azaltmıĢtır. Üretimin artması 

için devlete yapılan mecburi hizmet süresini azaltarak üretimin artmasını 

hedeflemiĢtir. Ancak Ġmparator Zhao Di henüz 21 yaĢındayken hastalanarak 

ölmüĢtür.   

 

2.7. Ġmparator Fei Di Dönemi  

 

Ġmparator Zhao Di‟nin çocuğu olmadığı için ölümü üzerine, M.Ö. 74 yılında Han 

Wu Di‟nin 19 yaĢındaki torunu Liu He (刘贺) , Fei Di (废帝) unvanıyla tahta 

geçmiĢtir. Ancak sadece 27 gün tahtta kalabilmiĢtir.
28

 Bu süre Batı Han tarihinde en 

kısa tahtta kalma süresidir.  

 

                                                           
28

 Dönemin baĢveziri olan Huo Guang çok ciddi bir sebep göstermeksizin dönemin 

imparatoru Fei Di‟nin tahtan indirilmesini sağlamıĢtır. 
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2.8. Ġmparator Xuan Di Dönemi  

 

Ġmparator Fei Di‟nin 27 günlük saltanatının ardından baĢvezir Huo Guang‟ın  

(霍光) gayretleriyle yerine Han Wu Di‟nin torunlarından Liu Bing Yi  (刘病已)  

tahta geçmiĢtir. Taht isminde “hastalığa yakalanmıĢ”  imleri bulunan birinin 

geçmesinin uygun olmayacağı düĢüncesiyle ismi Liu Xun ( 刘 询 ) olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Bu isim değiĢikliği sonrasında, Ġmparator Xuan Di (宣帝) ünvanıyla 

tahta geçmiĢtir.  

 

Ġmparator Xuan Di, Ġmparator Han Wu Di‟nin oğullarından Liu Ju‟nün (刘据) 

oğludur. Prens Liu Ju, Çin tarihinde Li Tai Zi (戾太子) yani karĢı gelen, isyan eden 

prens olarak bilinmektedir. Liu Ju, Ġmparator Han Wu Di zamanında M.Ö. 91 yılında 

meydana gelen ve daha sonra Wu Gu Zhi Huo (巫蛊之祸)
29

  olarak adlandırılan 

siyasi bir olayın ardından öldürülmüĢtür. Tabi bu ölüm Ġmparator Han Wu Di için 

gerekli tedbirin alındığı anlamına gelmemiĢtir. Bunun üzerine henüz yeni doğmuĢ 

Liu Bing Yi sütannesi ile birlikte hapsedilmiĢtir. Hapishanede hastalandığı için Liu 

soyadının ardına isim olarak “hastalığa yakalanmıĢ” manasında Bing Yi (病已 ) 

                                                           
29

 Wu Gu Zhi Huo (巫蛊之祸) : Ġmparator Han Wu Di‟nin bir rüyasının büyücülere 

yorumlatmasının ardından M.Ö. 91 yılında ortaya çıkan olaylardır.  Türkçe çevirisini 

“Büyücünün Laneti” olarak çevirebiliriz. Bu siyasi olaylara birçok tarihçi Han 

Ġmparatorluğu‟nun kıyameti olarak tanımlamıĢlardır. Çünkü Çin inanıĢlarına göre 

yapılan bu zulümden gök memnun olmamıĢtır. Daha sonraki dönemlerde birçok olay 

bu olayın laneti olarak anılmıĢtır. 
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konulmuĢtur. M.Ö. 87 yılında Ġmparator Han Wu Di‟nin emri ile Liu Bing Yi‟nin beĢ 

yıllık hapis hayatı sona ermiĢtir. Ġmparator olduktan sonra, Liu Bing Yi‟nin  (刘病已)   

isminin Liu Xun (刘询) olarak değiĢtirilmesi iade-i itibar olarak düĢünülebilir. 

 

Ġmparator Xuan Di, imparator olmadan önceki hayatını halktan biri olarak 

yaĢadığı için imparatorluğu süresince halkın zenginleĢmesi yönünde uygulamalara 

önem vermiĢtir. Ġmparator, saray içi dengeleri yeniden gözden geçirmiĢ ve bunun 

sonucunda siyasi iktidarını sağlamayı baĢarmıĢtır. M.Ö. 48 yılında Ġmparator Xuan 

Di ölmüĢtür. Yerine oğlu Liu Shi (刘奭), Yuan Di (元帝) ünvanıyla imparator 

olmuĢtur. 

 

2.9. Ġmparator Yuan Di Dönemi  

 

Ġmparator Yuan Di (元帝)  M.Ö. 48 yılında tahta geçmiĢtir. Bu dönem, Batı 

Han Hanedanlığı‟nın çöküĢ sürecinin baĢladığı dönem olarak ele alabilir. Tahtta 

kaldığı on beĢ yıl boyunca, sık sık Hunların üzerine akınlar düzenlemiĢtir. Bu 

akınların birçoğunda Hunları sınırların dıĢında tutmayı baĢarmıĢtır. Ancak 

hanedanlıktaki iç karıĢıklardan dolayı M.Ö. 33 yılında Hunlar ile kan yoluyla barıĢ 

yapmak zorunda kalmıĢtır. 

 

Ġmparator Yuan Di, M.Ö. 33 yılında Hunlara prenses adı altında saraydan bir 

cariye göndermiĢtir. Hunlara gönderilen bu cariye, Çin tarihinin dört güzel 
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kadınlarından biri olan Wang Zhao Jun ( 王 昭 君 )‟dür. Wang Zhao Jun‟ün 

gönderilmesi sırasında Ġmparator, Wang Zhao Jun‟ü görür ve çok piĢman olur. 

Çünkü Wang Zhao Jun çok güzel bir kadındır. Bu olayın üzerine çok üzülen 

Ġmparator M.Ö. 33 yılında hastalanarak ölmüĢtür. Yerine oğlu Liu Ao (刘骜), Cheng 

Di (成帝) ünvanıyla imparator olmuĢtur. 

 

2.10. Ġmparator Cheng Di Dönemi  

 

Ġmparator Cheng Di, M.Ö. 33 yılında tahta geçmiĢtir. Eğlenceyi ve içkiyi 

seven bir kiĢilik olduğu için tahta bulunduğu süre zarfında hanedanlık yönetimiyle 

çok fazla ilgilenmemiĢtir.
30

 

 

Ġmparator Cheng Di‟nin hanedanlık iĢlerine olan ilgisizliğinin sonucunda 

saray içindeki güç çekiĢmesi daha da artmıĢtır. Bu mücadelenin sonucunda Wang (王) 

ailesi saray yönetiminde söz sahibi olmuĢtur.
31

 Konumuz açısından Ġmparator Cheng 

Di döneminin en büyük özelliği, hiç Ģüphesiz Wang ailesi bireylerinin saray 

yönetiminde üst düzey görevlere getirilmesidir. Wang Mang‟ın (王莽) siyasi hayatı 

                                                           
30

 Yu, Haidi（于海娣） , Xishuo Dahan（细说大汉） ,  Zhongguo Huaqiao 

Chubanshe（中国华侨出版社）, Beijing, 2010, sf:209. 

31
  Wang ailesinin sarayada söz sahibi olamasını sağlayan Ġmparator Xuan Di‟nin eĢi 

olan Wang Zheng Jun (王政君) olmuĢtur. 
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da bu dönem de baĢlamıĢtır. Ġmparator Cheng Di M.Ö. 7 yılında ölmüĢtür. Yerine 

yeğeni Liu Xin (刘欣), Ai Di (哀帝) unvanıyla imparator olmuĢtur.  

 

 2.11.Ġmparator Ai Di Dönemi  

 

Ġmparator Cheng Di‟den sonra tahta Ġmparator (哀帝)  geçmiĢtir. YaklaĢık 6 

yıl imparatorluk yapmıĢtır. Ġmparatorluğu süresince hanedanlığın en önemli konuları 

olan toprak ve köle konuları üzerine çalıĢmalar yapmıĢtır. Bu çalıĢmaların sonucunda, 

toprak varlığı ve köle hakkında fermanlar yayınlamıĢtır. Ancak yayınlanan fermanlar 

teoride kalmıĢ, pratikte uygulanamamıĢtır.  

 

Ġmparator Ai Di döneminin saray içi siyasetindeki en önemli olay Wang 

Mang‟ın baĢvezirlik görevine getirilmesidir. Sıradan gibi görünen bu atama Çin 

tarihinde çok önemli bir geliĢmenin baĢlangıç noktasıdır. 

 

2.12.Ġmparator Ping Di Dönemi  

 

  Ġmparator Ai Di M.S. 1 yılında ölmüĢtür. Ġmparator, ölümünün ardından 

arkasında bir veliaht bırakmamıĢtır. Bunun üzerine, Ġmparator Yuan Di‟nin soyundan 

gelen Liu Kan (刘衎), 9 yaĢında Ġmparator Ping Di (平帝) ünvanıyla tahta geçmiĢtir.  
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Ġmparator Ping Di döneminde, Wang Mang‟ın halası Wang Zheng Jun saray 

yönetiminde çok etkin rol oynamıĢtır. Zaman içerisinde halasının baĢarılı hamleleri 

yerini bulmuĢ ve sonuçta Ġmparator‟un yardımcılığına Wang Mang getirilmiĢtir. Bu 

güç ile yetinmeyen Wang Mang saraydaki konumunu güçlendirmek ve kalıcılığını 

kan bağıyla bağlamak için Ġmparator‟a kendi kızını vermiĢtir.
32

 Ġmparator Ping Di 

M.S. 5 yılında henüz 14 yaĢında iken aniden ölmüĢtür. 

 

2.13. Bebek Ġmparator Ru Zi Dönemi  

 

Ġmparatorun genç yaĢta ölmesi ve arkasında bir veliaht bırakmaması Batı Han 

Hanedanlığı‟nı oldukça sıkıntıya sokmuĢtur. Çünkü Ġmparator Yuan Di soyundan 

gelen ve tahtta hak iddia edebilecek kiĢi sayısı çoktur. Ġleride yaĢanabilecek siyasi 

krizi gören, o sırada baĢvezir görevinde bulunan Wang Mang, Ġmparator Yuan Di 

soyundan gelen bir kiĢinin imparator ilan edilmesinin hanedanlığın geleceği 

açısından tehlikeli bulmuĢtur. Bu sebepten ötürü bir önceki imparatorun soyundan 

gelen birinin imparator seçilmesinin daha iyi olacağını söylemiĢtir. Bu sözünün 

dayanağı olarak da Zhou Hanedanlığı‟ndan yaĢanmıĢ bir olayı örnek olarak 

göstermiĢtir.
33

 Bunun üzerine, M.S. 6 yılında henüz bebek olan Ru Zi (孺子 ) 

imparator olarak seçilmiĢtir. Ġmparator bebek büyüyünceye kadar tüm yetkileri 

                                                           
32

 Lewis, Mark Edward, The Early Chinese Empires Qin And Han, Harvard 

University Press, 2007, sf: 117 

33
 Keay, John, Çin Tarihi, Ġnkılâp Kitapevi, Ġstanbul, 2011, sf: 159. 
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baĢvezir Wang Mang‟a verilmiĢtir. Böylelikle Wang Mang‟ın siyasi amacına 

ulaĢmak için önünde bebek imparatordan baĢka hiçbir engel kalmamıĢtır.  

 

Batı Han Hanedanlığı, Çin tarihinin en görkemli hanedanlıklarının baĢında 

gelmektedir. Qin Hanedanlığı‟nın ardından kurulan Batı Han Hanedanlığı 

kurulduktan sonra miras olarak geriye ekonomik ve sosyal problemler kalmıĢtır. 

Ekonomik ve sosyal problemler arasındaki bağ sebebiyle, Batı Han Hanedanlığı‟nın 

ilk yılları fakirlik içerisinde geçmiĢtir. Han Hanedanlığı‟nın kurucusu olan Han Gao 

Zu döneminde ekonomiyi düzeltmek için alınan kararlar hemen sonuç vermemiĢtir. 

Bunun iki önemli sebebi vardır. Birincisi, Han Gao Zu‟dan sonra imparatorluğun 

yönetiminde en etkin kiĢi olan Ġmparatoriçe Lü‟nün hanedanlık üzerindeki kiĢisel 

hırslarının ön planda olmasıdır. Ġkinci sebep ise; ekonomik ve sosyal alanlarda 

yapılan reformların geri dönüĢünün kısa bir zaman içerisinde olmamasıdır. 

 

Ġmparatoriçe Lü‟nün hanedanlık üzerindeki siyasi etkisinin son bulmasıyla 

hanedanlığın ekonomik ve sosyal hayatında önemli geliĢmeler olmuĢtur. Özellikle 

Ġmparator Wen Di döneminde yapılan reformların disiplin içerisinde sürdürülmesiyle 

birlikte ekonomik ve sosyal alanda baĢarılar elde edilmiĢtir. Ġmparator Wen Di‟den 

sonta tahta geçen oğlu imparator Jing Di ise aynı babası gibi ekonomik reformlara 

ağırlık vermiĢ ve babasının kaldığı yerden devam etmiĢtir. Baba-oğul yaklaĢık 40 

yıllık bir zaman diliminde hanedanlığın en büyük problemi olan fakirlik ile mücadele 

etmiĢ ve baĢarılı olmuĢlardır.  
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Ġmparator Jing Di‟den sonra tahta geçen Ġmparator Wu Di dönemi 

hanedanlığın zirve yaptığı dönemdir. Aynı zamanda hanedanlık tüm siyasi 

yapılanmasını en üst düzeyde gerçekleĢtirmiĢtir. Hanedanlık her alanda gücünü 

hissettirmiĢtir. Ancak Ġmparator Han Wu Di ile güçlenen hanedanlık Hunlar üzerine 

büyük seferler düzenlenmiĢtir. Böylelikle Ġmparator Wu Di hanedanlığın gücünü 

hanedanlık sınırları dıĢına taĢımayı baĢarmıĢtır. Ancak yapılan her sefer daha uzun 

askerlik süresi demektir. Daha uzun askerlik süresi, daha az üretim daha çok tüketim 

demektir. Bu durum ise hazinenin boĢalmasına sebep olmuĢtur. Ġmparator Wu 

Di‟den sonra hanedanlık yavaĢ yavaĢ gerileme devrine girmiĢtir. Bu süreç, Ġmparator 

Zhao Di‟den baĢlayarak Ġmparator Yuan Di‟ye kadar uzanmaktadır. Bu dönemde 

ekonomi alanında yapılan yeni reformlarda ciddi baĢarılar elde edilememiĢtir.  

 

Batı Han Hanedanlığı‟nın son dönemini en güzel Ģekilde özetleyen bir rapor 

vardır. Bu rapor, Han Tarih Kayıtları‟nda Bao Xuan monografisinde yer alan ve Bao 

Xuan‟in  (鲍宣) kendisi tarafından yazılan ve daha sonra Ġmparator Ai Di‟ye sunulan   

“七亡七死” (yedi periĢanlık, yedi ölüm) olarak isimlendirilen rapor, hanedanlığın 

siyasi ve ekonomik durumunu en iyi Ģekilde özetlemektedir. 

 

“凡民有七亡：阴阳不和，水旱为灾，一亡也；县官重责更赋租税，二

亡也；贪吏并公，受取不已，三亡也；豪强大姓蚕食亡厌，四亡也；苛吏徭役，

失农桑时，五亡也；部落鼓鸣，男女遮列，六亡也；盗贼劫略，取民财物，七

亡也。七亡尚可，又有七死：酷吏殴杀，一死也；治狱深刻，二死也；冤陷亡
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辜，三死也；盗贼横发，四死也；怨雠相残，五死也；岁恶饥饿，六死也；时

气疾疫，七死也。民有七亡而无一得，欲望国安，诚难；民有七死而无一生，

欲望刑措，诚难。”
34

 

 

“Tüm halkı periĢan eden yedi durum vardır: Birincisi; yinyang 

anlaĢmazlığının sonucunda tabiatın dengesinin bozulması ve felaketlerin artması, 

ikincisi; bölgesel yönetimlerin vergilerin toplanmasında halka sert davranması ve 

vergilerin artırılması, üçüncüsü; yetkilerin kötüye kullanılması ve kamu düzeninin 

sağlanamaması, dördüncüsü; güçlü ailelerin rahata olan düĢkünlüğü, beĢincisi; 

çalıĢabilecek nüfusun çoğunun devlete vergi karĢılığında çalıĢmasından dolayı tarım 

üretimin ağır darbe alması
35

, altıncısı; yerleĢim birimlerin dört bir yanından yardım 

çığlıkları yükselmesi ve kadın-erkeğin bulunduğu yeri korumaya çalıĢması
36

, 

yedincisi; eĢkıyaların halkın malını gasp etmesidir. Bu sayılan yedi durum yedi 

ölümcül durumun yanında çokta ağır Ģartlar olduğu söylenemez. Bunlardan birincisi; 

yöneticilerin acımasız dayak yetkileri ve ölümlerin yaĢanması, ikincisi; davaların çok 

sert görülmesi, üçüncüsü; masum insanların haksızlığa uğraması, dördüncüsü; 

hırsızlığın yaygınlaĢması, beĢincisi; insanların birbirlerini düĢmanca öldürmeleri, 

                                                           
34

Rong, Zhen (荣真), Wang Mang, Yabancı Diller Yayınevi  (外文出版社) , 

Beijing, 2013 sf:117. 

35
 FakirleĢen halk vergisini ödeyememiĢtir. Bunun karĢılığında bireylerin 

hanedanlığa bedenen çalıĢarak vergisini ödemesinden dolayı tarım iĢleri aksamıĢ ve 

üretim azalmıĢtır. 

36
 Hanedanlık içerisinde can ve mal güvenliği kalmamıĢtır. 
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altıncısı; yıl yıl hasat mevsimlerin kötü olması ve halkın açlıkla yüz yüze kalması, 

yedincisi; salgın hastalıkların yayılmasıdır. Halkı periĢan eden yedi nedene 

bakıldığında hiçbir olumlu nokta yoktur, ülkeye istikrar getirmek gerçekten zordur. 

Halkı öldüren yedi nedene bakıldığında hayatta kalmak için hiçbir fırsat yoktur, 

cezaları kaldırmak ve adalet getirmek gerçekten çok zordur.” 

 

Buradan çıkarılan sonuç Ģudur: 

 Doğal afetler artmıĢtır.  

 Vergiler artmıĢ ve bunu sonucunda vergilerinin ödenmesi zorlaĢmıĢtır. 

Vergisini ödeyemeyenler hanedanlık iĢlerinde bedenen çalıĢarak 

vergisini ödemiĢtir. 

 Yöneticiler yetkilerini kötüye kullanmıĢtır. 

 Güçlü aileler rahatını korumak için fakir halkı ezmiĢtir. 

 Vergilerinin bedenen ödenmesi sonucunda tarım üretimi azalmıĢtır. 

 Can ve mal güvenliği yoktur. 

 Yasaklar çok sert ve acımasız uygulanmıĢtır. 

 Salgın hastalıkların artmıĢtır. 

 

Rapor, iki ana baĢlık altında verilmiĢtir. Bunlardan birincisi, halkın ekonomik 

gücünü kaybetmesi sonucunu “periĢanlık” olarak adlandırılmıĢtır. Ġkinci baĢlıkta ise 

adalet kavramının kaybolması sonucu “ölüm” olarak adlandırılmıĢtır. Bu rapor, Batı 

Han Hanedanlığı‟nda yaĢanan sosyal ve ekonomik sorunların ne denli ağır olduğunu 
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anlatmaktadır. AnlaĢılan Ģudur ki ülke yaĢanamaz hale gelmiĢtir. Kanımızca, bütün 

bu olumsuzluklar Wang Mang‟ın yönetime gelmesini kolaylaĢtıran unsurlar olmuĢtur. 
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3. BÖLÜM 

WANG MANG VE XĠN HANEDANLIĞI 

 

3.1. Wang Mang   

 

Ju Jun (巨君)
37

 adıyla da bilinen Wang Mang (王莽)  M.Ö. 45-M.S. 23 yılları 

arasında yaĢamıĢtır. Wang Mang, Batı Han Hanedanlığı‟nın soylu ailelerinden Wang 

ailesine mensuptur. Wang ailesinden yönetimde bulunan dokuz kiĢiden beĢi üst 

düzey memurdur.
38

  Wang Mang‟ın ailesinden amcaları ve diğer akrabaları üst düzey 

memuriyete sahip olmalarına rağmen, Wang Mang‟ın babası Wang Man (王曼) Batı 

Han Hanedanlığı‟nda bir rütbeye ve bir eyalete sahip değildir. 

 

Wang Mang‟ın ailesinden amcalarının ve diğer akrabalarının üst düzey 

memuriyete sahip olmalarından dolayı hayatları refah içerisinde geçmiĢtir. Erken 

                                                           
37

 Eski Çin tarihinde, erkekler 20 yaĢına geldiğinde, kızlar ise evlenme çağında 

kendilerine saygı uyandıracak ikinci bir isim alma uygulamasıdır. Bu uygulamanın 

kaynağı törenler klasiğinde bulunan “男子二十，冠而字。父前，子名；君前，臣

名。女子许嫁，笄而字。” bu söze dayandırılmıĢtır. 

38
 Da Sima (大司马): Eski Çin tarihinde orduda görev alan kiĢilere verilen en üst 

düzey memurluğa verilen isimdir. Günümüze en yakın anlam olarak “baĢvezir” 

diyebiliriz. Wang sülalesinden beĢ kiĢi bu dereceye kadar yükselmiĢtir. Bu kiĢilerin 

isimleri: Wang Feng (王凤), Wang Yin (王音), Wang Shang (王商), Wang Gen (王

根)ve Wang Mang‟dır (王莽). 
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yaĢta babasını kaybeden Wang Mang, Wang ailesinin en fakir ferdi olduğundan 

dolayı yaĢantısı akrabalarının yaĢantısı gibi refah içerisinde olmamıĢtır. Ancak Wang 

Mang‟ın öyle bir özelliği vardı ki; o da tüm bu olumsuzlukları bir anda avantaja 

dönüĢtürebileceği öğrenme aĢkı ve Ģevkiydi. Bitmez tükenmez öğrenme aĢkı 

sayesinde Zhou Li‟yi (周礼)
39

 bir bilgin gibi en ince noktasına kadar öğrenmiĢtir. 

Aynı zamanda, dul annesine ve yengesine hizmet etmekte ve babasının yetim 

yeğeninin bakımına ayrı bir özen göstermektedir. Günlük iĢleri ve aile fertleriyle 

ilgilenmenin yanı sıra bilgili ve kültürlü arkadaĢları ile devamlı görüĢmektedir.  

 

Wang Mang‟ın amcalarından Wang Feng bir gün hastalanır. Hastalığı çok 

ciddi olan amcası kendi baĢına elini yüzünü dahi yıkayamayacak durumdadır. 

Amcasının hastalığı süresince Wang Mang, amcasına ilaçlarının içiminde ve her 

türlü ihtiyacında yardımcı olmaktadır. Hatta bu bakım sırasında günlerce amcasının 

yanından ayrılmadığı anlatılmaktadır. Amcası Wang Mang‟ın kendisine olan 

yakınlığı ve yardımlarından dolayı çok duygulanmıĢtır. Çünkü kendi öz oğlunun dahi 

yapmadıklarını yeğeni Wang Mang yapmıĢtır. Amcası son günlerinde Wang Mang‟ı 

dönemin imparatoru Cheng Di‟ye anlatmıĢ ve ona yönetimde görev verilmesini teklif 

etmiĢtir. Bunun sonucunda M.Ö. 22 yılında, o sırada 24 yaĢında
40

 olan genç Wang 

Mang saraya memur olarak atanmıĢtır. Bu atama sonrası Wang Mang‟ın hayatı hızla 

değiĢmeye baĢlamıĢtır. Normal bir memur olarak atanan Wang Wang çok kısa sürede 

                                                           
39

 Zhou Li (周礼): Konfüçyüs ekolünde bulunana on üç klasik eserden biridir.  

40
 Bizim kültürümüzde on iki ayı tamamlayan bebek bir yaĢında sayılır. Çinde ise 

yeni doğan bir bebek bir yaĢında sayılır. 
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hızla yükselmiĢtir. Wang Mang‟ın bu hızlı yükseliĢinde halası Wang Zheng Jun‟ün 

etkisi çok büyüktür.
41

 

 

Wang Mang‟ın amcası Wang Shang, Cheng Du ( 成 都 ) bölgesinin 

yöneticisidir. Wang Shang kendi yönetimindeki topraklarının yönetimini Wang 

Mang‟a devretmek istediğini imparatora bildirmiĢtir. Üst düzey yöneticilerinde 

Wang Mang hakkında olumlu görüĢ bildirimleri neticisinde Wang Mang M.S. 16 

yılında,  30 yaĢında eyalet yöneticiliğine atanmıĢtır.  

 

Bu hızlı geliĢmeler karĢısında, Wang Mang ĢımarmamıĢ aksine daha 

mütevazı bir insan haline gelmiĢtir. Eyalet yöneticiliğine atanan Wang Mang‟ın adı 

devlet yönetiminin her köĢesinde anılır olmuĢtur. Wang Mang adı her anıldığında 

onun zekâsı ve yetenekleri hep dile getirilmiĢ ve hep övgüyle bahsedilmiĢtir. Her 

geçen gün Wang Mang‟ın ünü ülkeyi sarmıĢtır.  

 

Wang Mang saraydaki kariyer basamaklarını birer birer çıkmaktadır. Ancak 

kritik bir noktada bulunan çok önemli bir rakibi vardır. Bu rakip Ġmparator Cheng Di 

zamanında Ġmparatoriçenin yeğeni olan Chun Yuzhang (淳于长) adlı kiĢidir.  Wang 

Mang‟ın amcası Wang Feng öldükten sonra, baĢvezirlik görevine ve ordunun 

                                                           
41

 Xu, Jisu , 二十四史 .第三册  ( Yirmi Dört Tarih.3.Cilt), Zhonguo Xiju 

Chubanshe （中国戏剧出版社）, Beijing, 2008, sf:1325  
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generalliğine Wang Gen getirilmiĢtir. Wang Gen‟ın da sağlık durumu çok iyi değildir. 

Bu yüzden imparator Cheng Di sık sık General Wang Gen‟ın evine dönüp 

dinlenmesini istemektedir. Wang Gen‟ın dinlenmek için eve döndüğü bu zamanlarda 

ise baĢ vezirlik makamına kendisi yerine Chun Yuzhang vekâlet etmektedir.  

 

Chun Yuzhang kiĢilik olarak kendini beğenmiĢ ve baĢına buyruk bir kiĢiliğe 

sahiptir. KiĢiliğinden dolayı hanedanlığın merkezinde ve dıĢında adından hiç iyi 

bahsedilmemektedir. Wang Mang, Chun Yuzhang‟ın hakkında bilgi toplatmak için 

bir adamını görevlendirmiĢtir. Buradan aldığı bilgiye göre Chun Yuzhang‟ın saray 

içerisinde gayri meĢru bir iliĢki yaĢadığını öğrenmiĢtir. Chun Yuzhang‟ın gayri 

meĢru iliĢkisi Ġmparator Cheng Di tarafından gözden çıkarılan Ġmparatoriçe Xu‟nün 

(许 ) kız kardeĢiyledir. 
42

 Wang Mang‟ın ikinci planı ise Wang Gen ile Chun 

Yuzhang‟in arasını açmak olmuĢtur. Wang Mang, Wang Gen‟a; “ Chun Yuzhang 

sizin hastalığınızın ciddiyetini öğrendikten sonra çok sevindi.” demiĢtir. Bunun 

üzerine çok sinirlenen Wang Gen ile Chun Yuzhang‟ın arası açılmıĢtır. Wang Mang 

bu olayın hemen sonrasında Ġmparatoriçe Xu‟nün huzuruna çıkarak Chun Yuzhang 

„ın gayri meĢru iliĢkisini açıklamıĢtır. Bu olayın üzerine çok öfkelenen Ġmparatoriçe, 

Chun Yuzhang‟ın derhal tutuklanarak hapse atılması emrini vermiĢtir. Tutuklanarak 

hapse atılan Chun Yuzhang kısa bir süre sonra ölmüĢtür. Bu Ģekilde Wang Mang en 

büyük rakibini ortadan kaldırmıĢtır. 
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 Rong, Zhen (荣真), Wang Mang, Yabancı Diller Yayınevi  (外文出版社) , 

Beijing, 2013 sf: 36. 
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 Bu olayların sonrasında Wang Mang, Chun Yuzhang‟in suçunu ilk olarak 

gündeme getirdiği için imparator Cheng Di tarafından takdir edilmiĢtir. M.S. 8 

yılında, Wang Gen resmi olarak Wang Mang‟ı baĢvezirliğe getirildiğini ilan etmiĢtir. 

Wang Mang göreve geldikten sonra ilk iĢ olarak Chun Yuzhang‟ın oğlunu öldürmek 

için fırsat kovalamıĢtır. Çünkü siyasi rakibinin ardında onun intikamını alabilecek bir 

kiĢi dahi bırakmak istememektedir.  

 

Ġmparator Cheng Di, M.Ö. 7 yılında ölmüĢtür. Böylelikle hanedanlıkta 

imparator Ai Di dönemi baĢlamıĢtır. Bu dönem Wang Mang için oldukça sıkıntılı 

baĢlamıĢtır. Çünkü Ġmparatoriçe bir ferman yayınlayarak da sima Wang Mang‟ın 

görevinden ayrılarak eyalete döneceğini ilan etmiĢtir. Bu haberi duyan Ġmparator Ai 

Di uzun süre düĢündükten sonra Wang ailesinin gücünden yararlanmayı bahane 

ederek Ġmparatoriçe‟ye üst düzey yöneticilerden beĢ kiĢi göndermiĢtir. Bu yöneticiler 

imparatoriçenin huzuruna çıkarak; “Ġmparatorun fermanı duyduktan sonra çok 

üzüldüğünü, eğer Wang Mang‟ın görevi iade edilmeze imparatorun devlet iĢlerinde 

çok zorlanacağını” vurgulamıĢlardır.
43

 Bunun üzerine imparatoriçe fermanı geri 

çekmiĢ ve Wang Mang görevinin baĢına dönmüĢtür. Ancak sıkıntılar bu kadarla 

kalmamıĢtır. M.Ö. 7 yılının 6. ayında düzenlenen bir Ģölende Ġmparatoriçe Fu ile 

Ġmparatoriçe Wang aynı protokolde yer almaktaydılar. Bu durumu fark eden Wang 

Mang, Ġmparatoriçe Fu‟yu aĢayılacı bir tavırla: “nasıl olurda sıradan bir imparator 
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 Rong, Zhen (荣真), Wang Mang, Yabancı Diller Yayınevi  (外文出版社) , 

Beijing, 2013 sf:42. 
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cariyesi ile imparatoriçe aynı protokolde yer alır ve aynı saygıyı görür.”
44

 diyerek 

ithamda bulunmuĢtur. Bunu duyan Ġmparatoriçe çok sinirlenmiĢ ve Wang Mang‟ın 

görevden alınmasını istemiĢtir. Bu sefer Wang Mang‟ın görevden alınmasına 

Ġmparator Ai Di‟de ses çıkarmamıĢtır. Çünkü son zamanlarda Wang Mang‟ın agresif 

davranıĢlarından hem korkan hem de hoĢlanmayan imparator bu durumu fırsat 

bilerek kararı onaylamıĢtır. Wang Mang‟a yaptığı hizmetlerden dolayı altın ve at 

verilerek eyaletine dönmesi sağlanmıĢtır.  

 

M.S. 1 yılında, Ġmparator Ai Di arkasında veliaht bırakamadan ölmüĢtür. 

Ġmparator Ai Di‟den önce Ġmparatoriçe Fu‟da öldüğü için cenaze merasimini 

Ġmparatoriçe Wang tek baĢına yapmak zorunda kalmıĢtır. Cenaze iĢlemlerinden 

sonra ilk iĢ olarak da daha önce vezir görevinden alınan Wang Mang‟a saraya 

dönmesi için haber gönderilmiĢtir. Bunun üzerine saraya gelen Wang Mang 

baĢvezirlik görevine getirilmiĢtir. Bu görev ile birlikte Wang Mang‟ın saray 

içerisindeki konumu daha da güçlenmiĢtir. 

 

 3.2. Wang Mang’ın KiĢiliği  

 

Wang Mang‟ın kiĢiliğini analiz etmek için bakabileceğimiz en temel kaynak 

Han Tarih Kayıtları‟nda bulunan Wang Mang monografisidir. 
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 Rong, Zhen (荣真), Wang Mang, Yabancı Diller Yayınevi  (外文出版社) , 

Beijing, 2013 sf:42. 
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 “The Restoration of The Han Dynasty” adlı eserde Hans Bielenstein Wang 

Mang için Ģöyle söylemektedir: 

 

“Çin tarihinde Wang Mang en ilgi çekici ve en tartıĢmalı konulardan biri 

olmuĢtur. Ancak Wang Mang hakkındaki kaynakların yetersiz olması büyük bir 

Ģansızlıktır.”
45

 

 

 Wang Mang‟ın kiĢiliği hakkında Wang Mang‟ın yaĢamıĢ olduğu dört olay ve 

bu olaylar karĢısında verdiği tepkileri incelediğimizde bize Wang Mang‟ın kiĢilği ve 

düĢünce yapısı hakkında bilgi verir.  

 

Bu olaylardan birincisi, bir cariye satın alma olayıdır. Olay Ģu Ģekilde 

gerçekleĢmiĢtir. Bir seferinde, Wang Mang kendi parasıyla bir cariye satın almıĢtır. 

Bu olay duyulması üzerine, Wang Mang‟a cariyeyi niçin satın aldığı sorulmuĢtur. 

Wang Mang Ģöyle cevap vermiĢtir : “Arka birlik komutanı Zhu Ziyuan‟in kendinden 

sonra soyunu devam ettirecek bir erkek evladı yoktur. Duydum ki erkek evladı 

olmasını çok istemektedir. Bu cariye ona erkek çocuk doğursun diye satın aldım .” 

Bu cevap karĢısında herkes çok duygulanmıĢ ve Wang Mang‟ın iyi kalpliliğinden 

bahseden sözler söylemiĢlerdir. 

                                                           
45 Bielenstein, Hans, The Restoration of The Han Dynasty: With Prolegomena 

On The Historiography Of The Hou Han Shu, Stockholm, 1953, sf: 84. 
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YaĢanan ikinci olay ise Ģöyledir: Wang Mang‟ın annesi çok hastadır. Wang 

Mang‟ın arkadaĢları annesine geçmiĢ olsun dileklerini iletmek için eve gelmiĢlerdir. 

Kapıyı Wang Mang‟ın eĢi açmıĢtır. Dönemin giyim geleneklerine göre; bir evin 

hanımı uzun ve gösteriĢli elbiseler giymektedir. Ancak Wang Mang‟ın eĢi kısa ve 

gösteriĢsiz bir elbise giymiĢtir. Bu olaya Ģahit olanlar ĢaĢkınlıklarını 

gizleyememiĢlerdir. Nasıl olur da bir evin hanımı bir hizmetçi ile aynı giyinmiĢtir. 

YaĢanan bu olay, Wang Mang‟ın mütevazılığını göstermiĢ ve ona olan sevgiyi ve 

güveni daha da artırmıĢtır. Bu olay, Wang Mang ve ailesinin gösteriĢten ne kadar 

uzak olduklarını gösteren güzel bir örnektir. 

 

YaĢanan üçüncü olay ise Wang Mang‟ın Ġmparator Yuan Di zamanında 

devlet memurluğundan istifa edip Nanyan bölgesine döndüğünde yaĢanmıĢtır. Wang 

Mang‟ın oğullarından Wang Jue cariyelerden birini döverek öldürmüĢtür. Dönemin 

kanunlarına göre; cariyenin öldürülmesinin cezası belirli bir kan bedeli ödenmesidir. 

Çünkü Batı Han döneminde cariye en alt sınıftır ve alınıp satılan bir metadır. Ancak 

bu olayı duyan Wang Mang çok kızmıĢtır. Olayın ardından oğlunun üzerinde bir 

psikolojik baskı oluĢturmuĢtur. Bu baskılara dayanamayan oğlu intihar ederek 

hayatına son vermiĢtir. Bu olay, özellikle alt sınıf üzerinde çok olumlu etkiler 

bırakmıĢtır. 

 

YaĢanan son olay ise M.S. 2 yılında Jun eyaletinde yaĢanan bir doğal afet ile 

ilgilidir. YaĢanan doğal afet tam manasıyla felakettir. Çünkü yaĢanan doğal afet, hem 

mal kaybı hem de can kaybına sebep olmuĢtur. Wang Mang bu olayda felaket 
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zedelere kendi cebinden parasal destekte bulunmuĢtur. Bununla da yetinmeyip 

kendisine ait toprağını felaket zedeler arasında adil bir Ģekilde paylaĢtırmıĢtır. 

YaĢanan bu olay ise köylü halkın üzerinde çok olumlu etkiler bırakmıĢtır. 

  

 Yukarıda anlatılan her bir olay, halkın belli bir sınıfının hoĢuna giden 

davranıĢlardır. Sırasıyla yaĢanan olaylar ve Wang Mang‟ın olaylar karĢısındaki 

tepkisi Wang Mang‟ın düĢünceli, mütevazı, adaletli ve yardımsever bir kiĢiliğe sahip 

olduğunu göstermektedir. Tabi bu davranıĢlar halkta ilgi uyandırdığı gibi, Wang 

Mang‟ın çevresinde de olumlu etki bırakmıĢtır. 

 

3.3. Adım Adım Xin Han Hanedanlığı’na 

 

Ġmparator Ai Di‟nin ölümünden sonra, Wang Mang‟ın siyasi durumu daha da 

güçlenmiĢtir. Ancak Wang Mang‟ın daha sonraki eylemleri isteklerinin bu kadarla 

sınır olmadığını göstermiĢtir. Wang Mang ileride saray içerisinde kendisi için engel 

gördüğü kiĢileri yönetimden uzaklaĢtırmak için çok gayrte sarfetmiĢtir. Bu konuda da 

baĢarılı olmuĢtur.
46

 

 

 M.S. 1 yılında henüz dokuz yaĢında olan Ġmparator Ping Di (平帝) tahta 

geçmiĢtir. Sarayda rakibi kalmayan Wang Mang, Ġmparator Ping Di‟nin yardımcılığı 

                                                           
46

 Hanedanlıkta üst düzey görevde bulunan Kong Guang ( 孔光 )  ve danıĢmanlarını 

yönetimden uzaklaĢtırmayı baĢarmıĢtır. 
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görevine getirilmiĢtir. Ġmparatorun yaĢı küçük olduğundan dolayı hanedanlıkla ilgili 

alınan tüm kararlar aslında Wang Mang‟ın kararlarıdır. Wang Mang ilerleyen 

zamanlarda, kızlarından birini Ġmparator Ping Di ile evlendirmeyi baĢarmıĢtır. 

Böylelikle saraydaki konumunu adeta perçinleyen Wang Mang‟ın önünde hiçbir güç 

kalmamıĢtır. 

 

M.S. 5 yılında, 14 yaĢındaki Ġmparator Ping Di hastalanmıĢ ve ölmüĢtür. 
47

 

Bu olayın üzerine hanedanlıkta tahta kimin geçeceği konusunda tartıĢmalar 

baĢlamıĢtır. Çünkü Ġmparator Ping Di‟nin ölümü üzerine, Ġmparator Yuan Di‟nin 

soyundan gelen erkek nesli kalmamıĢtır. Bu duruma göre; bir önceki nesilden yani 

Ġmparator Xuan Di‟nin soyundan gelen bir kiĢinin tahta geçmesi gerekmektedir. 

Ancak Ġmparator Xuan Di‟nin neslinden tahta geçme söz konusu olduğunda, 

varislerin çokluğu nedeniyle tam bir kargaĢa ortamı olacaktır. Böyle bir durumun 

yaĢanmasında Wang Mang zor durumda kalacak ve yapmıĢ olduğu tüm planlar 

bozulacaktır. Bunun farkında olan Wang Mang, hanedanlık soyundan en son 

dünyaya gelen Ru Zi (孺子) bebeği imparator olarak ilan etmiĢtir. Bu durumu da eski 

bir gelenek olan, yeni bir soydan imparatorun tahta çıkabilmesi için öncekinin 

                                                           
47

 Bazı kaynaklarda, Ġmparator Ping Di‟yi Wang Mang‟ın öldürdüğünden bahseder. 

Olay Ģu Ģekilde anlatılır: „‟Ġmparator Ping Di‟nin doğum günü kutlamalarında Wang 

Mang, Ġmparator Ping Di‟ye imparatorun Ģerefine bir kadeh içki uzatır. Bu kadehi 

içen imparatorun çok geçmeden fenalaĢtığı ve öldüğünden bahsedilir.‟‟ 

 (Jin Kai Cheng (金开诚)，Wang Mang Yapılanması (王莽改制)，  Jilin Wenshi 

Chubanshe (吉林文化史出版社)，Changchun, 2010, sf: 37.) 
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üzerinden yüz yıl geçmesi gerektiğini örnek göstermiĢtir. Böylelikle Ġmparator Ping 

Di‟nin yardımcılığından bebek imparator Ru Zi‟nin yardımcılığına geçmiĢtir.
48

 

 

Tüm bu yaĢanan olayların sonucunda, Han Hanedanlığı Ġmparator yardımcısı 

Wang Mang aslında Han Hanedanlığı‟nın fiili imparatoru olmuĢtur. Çünkü bebek 

yaĢta olan imparatorun tüm yetkileri Wang Mang‟ın elinde toplanmıĢtır. Hanedanlık 

her ne kadar Batı Han Hanedanlığı olsa da yapılan uygulamalar ve alınan kararlar 

yavaĢ yavaĢ hanedanlığın sonuna gelindiğini göstermektedir. Ancak gücü elinde 

toplayan Wang Mang, oluĢabilecek tüm muhalif sesleri önceden susturduğu için 

kendisine karĢı çıkacak hiçbir güç kalmamıĢtır. 

 

Burada Wang Mang‟ın en büyük yardımcılarından biri olan tabiat olaylarını 

analiz etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü Çin tarihinde imparator göğün oğludur. Bu 

bağlamda göğün onay vermediği aile hanedanlığın yöneticisi olamaz. Han 

Hanedanlığı‟nın sonu Xin Hanedanlığı‟nın ilan edilmesi süresince yaĢanan doğal 

afetler Han Tarih Kayıtları‟nın, Cheng Di bölümünde “yangınlar, kuyruklu yıldızlar, 

güneĢ tutulması, sis, böcek istilaları, kuraklık, sel, deprem, çığ, gök taĢları ve 

tayfunların yaĢanmadığı birkaç sene var o kadar”
49

Ģeklinde anlatılmaktadır. 

 

                                                           
48

 Keay, John, Çin Tarihi, Ġnkılâp Kitapevi, Ġstanbul, 2011, sf: 159. 

49
 Keay, John, Çin Tarihi, Ġnkılâp Kitapevi, Ġstanbul, 2011, sf: 159. 
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Bu doğal afetlerin hepsi birer kehanet olarak yorumlanmıĢtır. Yani Gök, 

yaĢanan olaylardan ve hanedanlık yönetimden memnun değildir. Göğün, hanedanlığa 

karĢı tepkisini bu Ģekilde belirttiği inancı her geçen gün yaygınlaĢmıĢtır. Artık gök 

hanedanlığın değiĢmesi gerektiğini kendi dili ile yani doğal afetlerle anlatmaktadır. 

Bu durum, Wang Mang‟ın hanedanlığı değiĢtirmesinde yolunu açan ve olabilecek 

ciddi ayaklanmaların önünü alan bir durumdur. AnlaĢılan o ki “gök” görünürde 

Wang Mang‟ı sevmiĢ ve onay vermiĢtir. 

 

Wang Mang, plan ve stratejilerin yanında doğal afetler ve Han 

Hanedanlığı‟nda üç nesil devam eden Wang ailesinin siyasi gücünü de yanına alarak 

M.S. 9 yılında imparatorluğunu ilan etmiĢtir. Ġmparator Wang Mang‟ın ilk fermanı; 

“Gök; iĢaretler ve deliller, Ģekiller ve yazılar, bir metal kutu ve yazılı bir metinle 

imparatorluğu bana emanet ettiklerini bildirdiler‟‟ olmuĢtur. Wang Mang bu sözü 

söyledikten sonra imparatorluk tacını takmıĢ ve daha sonra Ģöyle devam etmiĢtir: 

“Han Gao Zu gökten aldığı yetki ile devleti metal levha üzerine yazılı bir metin ile 

bana devretti. Göğün oğlu olarak tahta oturuyorum. Bundan sonra hanedanlığın adını 

„Xin Han‟ olarak ilan ediyorum.” 
50

Wang Mang bu Ģekilde, adı “Xin” olan yani 

“yeni” anlamına gelen hanedanlığını ilan etmiĢtir. Wang Mang‟ın uygulamalarının 

ve reformlarının temelini oluĢturacak “yeni” kelimesi Çin tarihinde halen tartıĢılan 

önemli bir yere sahiptir. 

                                                           
50

 Keay, John, Çin Tarihi, Ġnkılâp Kitapevi, Ġstanbul, 2011, sf: 160. 
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4.BÖLÜM 

WANG MANG REFORMLARI 

 

Batı Han Hanedanlığı‟nın son dönemlerine doğru iç karıĢıklar artmıĢ ve 

merkez yönetiminin gücü zayıflamıĢtır. Bu zayıflamanın sonucu olarak halk kendini 

korumak için belli ailelerin önderliğinde Wubao‟lar (坞堡) inĢa etmiĢtir. Dilimize 

“ ev kale” olarak çevirebileceğimiz bu yapılar, Çin Siyasi tarihinde önemli bir yere 

sahiptir. ġöyle ki, baĢlangıçta dıĢarıdan gelen saldırılara karĢı ortak savunma 

amacıyla kurulan bu yapıların zamanla nüfusları artmıĢ ve devlet içinde devlet 

olmuĢlardır.
51

 

 

Bu yapılar güçlü ailelerin önderliğinde kurulan yapılardır. Belirli bi yaĢam 

alanının korunmak amacıyla surla çevirilerek oluĢturulmuĢtur. BaĢlangıçta 

kendilerini korumaya yönelik olarak kurulan bu yapılar hem inĢa Ģekli ile hem de 

siyasi olarak devlet içinde devlet olmuĢlardır. Hatta yapı içerisinde yaĢayan halk 

vergilerini hanedanlığa değil, bu yapılar içerisindeki yönetime vermiĢtir. Aynı 

Ģekilde zorunlu askerlik hizmetleri hanedanlık için değil bu yapı için yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Hatta bu yapılar içerisinde ölümler ve doğumlar merkezi yönetime 

bildirilmemektedir.
52

 Bu nedenlerden dolayı hanedanlık düzenli vergi 

toplayamamaktadır. Sonuç olarak bu yapıların içerisinde yaĢayan bireyler kendisini 

                                                           
51

 Bazı Wu Bao‟lar on bin nüfuslu yerleĢim birimleri haline gelmiĢlerdir. 

52
 Doğumların ve ölümlerin merkezi yönetime bildirilmediği için bu dönemlerde net 

bir nüfus sayımı yapılamamıĢtır. 
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hanedanlıktan daha çok bu yapının vatandaĢı olarak görmektedirler. Bu durumun 

doğal bir sonucu olarak, ev kaleler içeresinde yaĢayan insanlar için hanedanlık 

kavramı ve aidiyet hissi oluĢmamıĢtır.  

 

Wang Mang, aileler arası güç mücadelesi sonucu ortaya çıkmıĢ biri olarak 

hem bu yapıların gücünü hem de hanedanlık için gelecekteki tehlikesini çok iyi 

bildiğinden dolayı bu yapılarının gücünü zayıflatmak istemiĢtir. Bu yapılanmayı 

ortadan kaldırmak amacıyla bazı önlemler almaya çalıĢmıĢtır.  

 

Çin tarihinde reform yapmak isteyen pek çok lider çıkmıĢtır. Ancak bütün 

ülkeyi kapsayan genel çapta reform yapan kiĢi sayısı yok denecek kadar azdır. Bu 

tarihi kiĢilikler; 

 

 Ġlkbahar Sonbahar döneminde takriben M.Ö. 723-645 yıları arasında yaĢamıĢ 

olan Guan Zhong (管仲), 

 SavaĢan beylikler döneminde takriben M.Ö. 395-338 yılları arasında yaĢamıĢ 

olan Shang Yang (商鞅), 

 M.Ö. 140-86 yılları arasında yaĢamıĢ olan Batı Han Hanedanlığı‟nın 

Ġmparatoru Han Wu Di (汉武帝), 

 M.Ö. 45-M.S. 23 yılları arasında yaĢamıĢ olan Xin Hanedanlığı‟nın kurucusu 

Wang Mang (王莽), 
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 Kuzey Song Hanedanlığı döneminde M.S. 1021-1086 yılları arasında yaĢamıĢ 

olan Wang An Shi (王安石)‟dır. 

 

Yukarıda ismi geçen kiĢiler, yaptıkları reformlarla yaĢadıkları dönemin kaderini 

değiĢtirmiĢlerdir. Bu kiĢiler arasında bulunan Wang Mang önce yönetimi ele 

geçirmiĢ ve daha sonra hanedanlığın ismini değiĢtirerek kendisini imparator ilan 

etmiĢtir.   

 

Bürokrasiden gelen Wang Mang, Batı Han Hanedanlığı‟nın sosyal ve ekonomik 

olarak geldiği çöküĢü en iyi bilen birkaç kiĢiden biridir. Bu sebepten dolayı, Wang 

Mang dönemin sosyal ve ekonomik problemlerinin tespitini çok iyi yapmıĢtır. Wang 

Mang kendisini imparator ilan ettikten sonra ilk yaptığı ard arda gelen refomları 

yayınlamak olmuĢtur. Bu reformların iki amacı vardır. Birincisi, Batı Han 

Hanedanlığı‟nın son zamanlarında yaĢanan sosyal ve ekonomik sıkıntıları çözmektir. 

Ġkinci ise; hayalindeki “ideal” 
53

 yönetimi kurmaktır. Wang Wang‟ın yapmıĢ olduğu 

reformlara baktığımız zaman, bu reformların Çin tarihinde önemli bir yere sahip 

olduğunu görmekteyiz. Reformların hemen hemen hepsinin sosyal ve ekonomik 

problemlerin çözümü üzerine olduğunu görürüz.
 54

  Örneğin; toprak reformu, köle 

reformu, beĢ denkleĢtirme altı tekelleĢtirme ve para reformları gibi. 

                                                           
53

 Zhou Li‟de anlatılan barıĢ ve huzur ortamının sağlandığı örnek devlettir. 

54
 Meng, Xiangcai (孟祥才 )，Xian Qin Qin-Han Shilun (先秦秦汉史论 )，

Shandong Chubanshe (山东大学出版社), Jinan, 2001，sf: 386. 
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“托古改制” dört imden oluĢan bu ifade Wang Mang reformlarının nasıl olacağını 

tamamen anlatmaktadır. Bu ifadeyi dilimize “geçmiĢe dönük reformlar”
55

 olarak 

çevirebiliriz. Wang Mang, Eski Çin Klasikleri‟ni çok iyi bildiğinden dolayı söylediği 

her sözüne ve yaptığı her eylemine tarihten deliller getirmiĢtir.
56

 

 

Wang Mang, hem hanedanlığın ismi ile hem de yapılan reformlarla hep “yeni” 

vurgusu yapmıĢ olsa da esasında hem hanedanlığın vizyonu hem de reformların kökü 

Eski Çin Tarihine dayanmaktadır.  

 

4.1. Toprak Reformu 

 

Çin toplumu tarih boyunca yerleĢik hayatı seçmiĢ olduğundan dolayı geçimini 

tarımla sağlamıĢtır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak “toprak” Çinliler için 

vazgeçilmez olmuĢtur. Tarihte birçok çatıĢmanın ve savaĢın sebebi toprak paylaĢımı 

olmuĢtur. Toprağın halk arasındaki dağıtımı sosyal adaleti gösteren en önemli 

kavramlardan biridir. Çünkü toprağın hanedanlıkta dağıtımı, iĢlenmesi ve 

                                                           
55

 GeçmiĢe dönük kendi benliğinde sistem değiĢmeden yani reformların ana kaynağı 

Çin tarihinde daima övgüyle bahsedilen ve Konfüçyüs tarafından da daima atıf 

yapılan Zhou Hanedanlığı dönemidir. BaĢka bir deyiĢle, Batı Han Hanedanlığı‟ndan 

kalan problemleri klasik yöntemlerle çözme çabasıdır. 

56
 Meng, Xiangcai (孟祥才 )，Xian Qin Qin-Han Shilun (先秦秦汉史论 )，

Shandong Chubanshe (山东大学出版社), Jinan, 2001，sf: 388. 
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vergilendirilmesinin adaletli bir Ģekilde yapılıp-yapılmaması o hanedanlık için adalet 

kavramının sosyal hayata nedenli ölçüde yansıdığını gösteren en önemli göstergesidir.  

 

Qin Hanedanlığı döneminde yapılan toprak reformu Shang Yang (商鞅 ) 

reformları olarak bilinmektedir. Shang Yang reformlarının toprak ile ilgili bölümü 

Çin Tarih Kayıtları‟nda Ģu Ģekilde anlatılmaktadır: 

 

“废除贵族的井田制，开阡陌封疆，废除奴隶制土地国有制，实行土地

私有制，国家承认土地私有，允许自由买卖”
 57

 

 

“ Asillerin iĢleme hakkı bulunan toprak sistemi kaldırılmıĢ ve yeni toprak 

sınırları belirlenmiĢtir. Toprak devletindir anlayıĢı ve toprağa bağlı kölelik 

kaldırılmıĢtır. Toprağın özel mülk edinme sistemi getirilmiĢ, devlet bu özel mülkiyet 

sistemini onaylamıĢ ve alınıp satılmasına izin vermiĢtir.” 

 

Bu reform maddesinin savaĢan beylikler döneminde Qin Hanedanlığı‟nın 

büyümesine ve geliĢmesine çok büyük katkısı olmuĢtur. Özellikle, toprağın özel bir 

mülkiyete dönüĢmesi ve alınıp satılması, Qin Hanedanlığı‟nın büyümesinde önemli 

                                                           
57

 Tarih Kayıtları, Shang Yang ( 史 记 记 载 ： 商 鞅 ): Toprak sınırlarının 

belirlenmesi ve vergi düzenlenmesi bölümü  (“为田，开阡陌封疆，而赋税平”) 
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bir yere sahiptir. Ancak daha sonraki dönemlerde bu durum avantajdan dezavantaja 

dönüĢmüĢtür. Çünkü zaman içerisinde özellikle zengin toprak sahipleri tarafından 

fakir toprak sahiplerinin toprakları satın alınmıĢtır. Bu durum, her geçen gün büyük 

toprak sahiplerininin zenginleĢmesini sağlamıĢtır. ZenginleĢen büyük toprak 

sahipleri ülke içerisinde siyasi bir güce dönüĢmüĢtür. Küçük toprak sahipleri elindeki 

toprağı iĢleme gücü olmadığı için ellerindeki toprakları büyük toprak sahiplerine 

satmıĢlardır. Bunun sonucunda, topraklarını kaybeden küçük toprak sahipleri tarım 

köleleri haline gelmiĢtir. 

 

Qin Hanedanlığı‟ndan kalan toprak sistemi, Han Hanedanlığı döneminde de 

aynen devam ettirilmiĢtir. Özellikle, Ġmparator Han Wu Di yönetim, askeri, 

ekonomik ve kültür alanında ne kadar baĢarılıysa, büyük toprak sahiplerinin güç 

kazanması ve siyasi bir güce dönüĢmesi konusunda da bir o kadar baĢarısızdır. 

Çünkü büyük toprak sahiplerinin gücü her geçen gün halk üzerinde bir baskıya 

dönüĢmüĢtür. Toplumun üzerinde oluĢan bu baskı sosyal problemleri doğurmuĢtur. 

Toprak bir bereket kaynağı olmaktan çıkmıĢ adeta sosyal adaletsizliğin bir simgesi 

olmuĢtur. Han Wu Di, son dönemlerinde bu durumun ciddiyetini kavramıĢ olsa da 

ömrü bu problemi çözmeye yetmemiĢtir. Daha sonraki dönemlerde çözüm için 

atılacak her adım bu güçler tarafından engellenmiĢtir. Bunun sonucunda halkın 

çoğunluğu tarımsal köle haline dönüĢmüĢtür. 
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Hanedanlığın son döneminde tarımsal köle sayısının artmaya devam 

etmesinin sonucunda, devlete vergi verecek ve askerlik yapacak kiĢi sayısında ciddi 

sıkıntılar yaĢatmıĢtır.  

 

 Han Hanedanlığı döneminde ve daha sonraki dönemlerde “toprak alınıp 

satılamaz, tüm topraklar devletindir” görüĢünü savunan iki kiĢi vardır:  Bunlar Wang 

Mang ve Sun Zhongshan (孙中山)‟dır. Wang Mang, toprak hakkındaki görüĢünü 

uygulama fırsatı bulmuĢtur. Ancak Sun Zhong Shan bu fırsatı bulamamıĢtır.
58

 

 

 Wang Mang‟ın M.S. 9 yılında yapmıĢ olduğu toprak reformu Çin tarihinin en 

köklü reformlarından biridir. Çünkü bu reform, yüz yıllardır süre gelen büyük toprak 

sahiplerinin hepsine meydan okuyan bir reformdur. Wang Mang‟a göre; sosyal 

adaletsizliğin en büyük sebeplerinden birisi ülke topraklarının belli güçlerin elinde 

tutulmasıdır. Bu sebepten dolayı Xin Hanedanlığı‟nı ilan eder etmez ilk yaptığı 

reformlar arasında toprak reformu vardır. 

 

 Wang Mang‟ın “Wang Tian” olarak isimlendirdiği toprak reformunun 

kaynağı klasik eserlerden biri olan Zhou Li (周礼)‟ye dayanmaktadır. Zhou Li de bu 

toprak sisteminin en ideal sistem olduğu vurgulanmaktadır. Bu sitemin adı “jing (＃)” 

                                                           
58

 Wu, Xiaobo (吴晓波 ), Lidai Jingji Biange Deshi (历代经济变革得失 ), 

Zhejiang Daxue Chubanshe(浙江大学出版社), Hangzhou, 2013, sf: 69. 
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toprak sistemidir. Bilim adamları, bu toprak sistemi hakkında iki farklı düĢünceye 

sahiptir.  Bazı bilim adamlarına göre; “jing (＃ )” toprak sistemine göre Zhou 

Hanedanlığı‟nın tüm Ģehirlerinin büyüklükleri dahi hesaplanmıĢtır. Ancak bazı bilim 

adamları da bu uygulamanın sadece teoride var olduğunu ancak uygulamada 

kullanılmadığını vurgulamaktadırlar. Toprak için bu sistemin kullanılmasının en 

önemli sebebi toprağın adaletli bir Ģekilde paylaĢımını sağlamaktır.
5960

 

 

ġimdi yukarıda sıkça geçen “jing＃” toprak sitemini kısaca inceleyelim. 

 

“Jing (＃)” toprak sistemi, bir toprak parçasının her bir parçası 100 mu‟dan
61

 

oluĢacak Ģekilde dokuz eĢit parçaya bölünmesi ile oluĢan toprak sistemidir. Çin 

tarihinde “ jing (＃)” toprak sistemi çeĢitli dönemlerde gündeme gelmiĢtir. Özellikle 

bu toprak sisteminden Zhou Li‟de ideal toprak sistemi olarak bahsedilmiĢtir. Daha 

sonra ise Ġlkbahar - Sonbahar savaĢan beylikler döneminde ise Meng Zi (孟子) ile 

gündeme gelmiĢtir. Batı Han Hanedanlığı‟nda Konfüçyüs ekolünün önde gelen 

                                                           
59

 Rong, Zhen (荣真), Wang Mang ,Yabancı Diller Yayınevi  (外文出版社) , 

Beijing, 2013 sf:150. 

60
 Jing (＃) toprak sistemi toprağın halk arasında adaletli bir Ģekilde paylaĢımının 

yapılmasını sağlamasının yanı sıra, devletin vergileri düzenli bir Ģekilde toplanmasını 

sağlayacaktır. 

61
 100 mu yaklaĢık olarak 6.6666667 hektardır. 
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isimlerinden biri olan Wang Mang ise bu sistemi Xin Hanedanlığı‟nı ilan eder etmez 

bir ferman ile kanun olarak yayınlayarak uygulamaya çalıĢmıĢtır. 

 

Zhou Li de yer alan metine göre “＃ jing” toprak sistemi Ģu Ģekildedir: 

 “……九夫为井，四井为邑，四邑为丘，四丘为甸，四甸为县，四县为

都，以任地事而令贡赋。” 

 

“……dokuz fu bir jing, dört jing bir yi, dört yi bir qiu, dört qiu bir dian, dört 

dian bir xian, dört xian bir du oluĢturur. Böylece en ideal sistem oluĢur.” 

 

Wang Mang‟ın  “jing (＃)” toprak sistemini örnek aldığı bir diğer kaynak ise; 

Konfüçyüs öğretilerinin en büyük temsilcilerinden Meng Zi‟nın  (孟子)  “jing (＃)” 

toprak sistemidir. Bu toprak sistemi Ģu Ģekildedir: 

 

“方里而井，井九百亩，其中为公田。八家皆私百亩，同养公田，公事

毕，然后敢治私事。”
62

 

 

                                                           
62

 Meng Zi - Teng Wen Gong Shang  (孟子.滕文公上) 
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“900 mu dan oluĢan  kare Ģeklinde ki toprak parçası jing‟in (＃) ortasındaki 

parça kamuya aittir. Sekiz parça ise kiĢi baĢına 100 mu olmak üzere kiĢilere aittir.
63

 

Kamuya ait toprak parçası, ortak ekilip biçilecek ve geliri kamuya verilecektir. Daha 

sonra kendi iĢlerini yapacaklardır.” 

 

100 mu 

Birinci 

KiĢi 

100 mu 

Ġkinci KiĢi 

100 mu 

Üçüncü 

KiĢi 

100 mu 

Dördüncü 

KiĢi 

100 mu 

Devlete 

Ait 

100 mu 

BeĢinci 

KiĢi 

100 mu 

Altıncı 

KiĢi 

100 mu 

Yedinci 

KiĢi 

100 mu 

Sekizinci 

KiĢi 

*Meng Zi “jing (＃)” toprak sistemi   *Wang Mang “jing (＃)” toprak sistemi 

 

Burada önemli olan bir nokta Meng Zi‟nın savunduğu “jing (＃)” toprak 

sisteminde, 9 parçadan oluĢan toprağın ortasındaki bir parça kamuya aittir. Diğer 

sekiz parça ise kiĢiler arasında paylaĢtırılacaktır. Meng Zi “jing ( ＃ )” toprak 

                                                           
63

 “Sekiz parça ise kiĢi baĢına 100 mu olmak üzere kiĢilere aittir” cümlesinde “aitlik” 

ifadesinin açılımı Ģöyledir: Toprak miras olarak gelecek nesillere aktarılamaz. 

Toprağı iĢleyen kiĢi öldüğünde toprak devlete aittir. Toprağın iĢleme hakkı kiĢiye 

aittir. 

 

100 mu 

Birinci 

KiĢi 

100 mu 

Ġkinci KiĢi 

100 mu 

Üçüncü 

KiĢi 

 100 mu 

Dördüncü 

KiĢi 

100 mu 

KiĢiye Ait 

100 mu 

BeĢinci 

KiĢi 

    100 mu 

Altıncı 

KiĢi 

100 mu 

Yedinci 

KiĢi 

100 mu 

Sekizinci 

KiĢi 
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sisteminin Ģiddetli savunucuları arasında olmuĢtur. Meng Zi, bu sistemin tam 

manasıyla uygulanması durumunda hiç kimsenin memleketinden göçmeyeceği ve 

toprağını barıĢ ve huzur içerisinde iĢleyebileceğini, herkesin birbirine saygılı 

olacağını ve bunun sonucunda barıĢ ve huzurun uzun süre sağlanabileceğini 

savunmuĢtur. 
64

 

 

Wang Mang henüz Batı Han Hanedanlığı‟nda görevli iken klasik eserlerden 

okuduğu teorik bilgiyi yerel bir bölge üzerinde uygulamıĢ ve baĢarılı olmuĢtur. Bu 

sebepten dolayı yapılacak olan toprak reformunun baĢarılı olacağı düĢüncesinden hiç 

Ģüphesi olmamıĢtır. Bunun üzerine, M.S. 9 yılında bir ferman yayınlayarak toprak 

reformunu duyurmuĢtur. 

 

M.S. 9 yılında yayınlanan fermanda Ģu Ģekildedir: 

‚……今更名天下田曰‘王田’，奴婢曰‘私属’，皆不得买卖。其男

口不盈八，而田过一井者，分余田予九族邻里乡党，故无田，今当受田者，如

制度，敢有非井田圣制，无法惑众者，投诸四裔，以御魑魅。 

                                                           
64

 “死徙无出乡，乡田同井，出入相友，守望相助，疾病相扶持，则百姓亲睦”。

Meng Zi- Teng Wen Gong Shang  (孟子.滕文公上). 
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“……Bugünden itibaren göğün altındaki
65

 toprakların ismi „Wang Tian', 

köleliğin
66

 ismi ise „Si Shu‟dır. Her ikisi de alınıp satılamaz. Ailesinde sekiz erkek 

nüfusu bulunmayan ailelerin toprak varlığı bir jing  (#)‟i geçemez. Geçtiği takdirde 

fazla olan toprağı akrabaları ve toprağı olmayan komĢularına paylaĢtıracaktır. 

Önceden hiç toprağı olmayan ailelere ise bu sisteme göre toprak dağıtımı yapılacaktır. 

Bu sisteme karĢı çıkan kiĢiler, toplum düzenini bozduğu için sınır bölgelerine 

sürülecektir.” 

 

Yukarıdaki fermana göre; 

 Toprak devletindir, alınıp satılamaz. 

 Köleler ailenin birer bireyi olarak kabul edilecek ve alınıp satılamayacaktır. 

 Bir ailenin erkek nüfusu sekiz erkek ise o ise o aileye bir jing (#) yani 900 mu 

verilecektir. Eğer bir ailenin erkek nüfusu sekiz kiĢiden az ve toprakları da 

900 mudan fazla ise artan topraklarını akrabalarına ve komĢularına 

paylaĢtıracaktır. 

 Hiç toprağı olmayan ailelere de yukarıdaki ölçüler oranında toprak 

verilecektir. 

 Bu kurallara uymayan kiĢiler, dönemin ağır cezalarından biri olarak kabul 

edilen sınır bölgelerine sürülecektir. 

                                                           
65

 Çince de “天下” kelimesinin sözlük anlamı  “dünya” demektir. Ancak Antik Çin 

tarihinde bu kavram genellikle hanedanlık sınırların altında bulunan toprak parçasını 

temsil eder.  

66
 Tarımsal kölelik. 
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Wang Mang‟ın bu fermanı ivedilikle yayınlamasının amacı, Qin 

Hanedanlığı‟ndan baĢlayıp Batı Han Hanedanlığı‟nın son dönemine kadar çok ciddi 

bir sorun olarak devam eden  “toprak birleĢtirme (兼并)” problemini çözmektir. 

Toprak birleĢtirme; büyük toprak sahiplerinin küçük toprak sahiplerine ait olan 

toprakları satın alarak topraklarına katmasıdır. Bu problemin varlığı, hanedanlık 

içindeki sosyal düzenin bozulmasına sebep olmuĢtur. Çünkü her geçen gün büyük 

toprak sahiplerinin küçük toprak sahiplerinin topraklarını satın alması, sosyal 

toplumun en önemli sınıflarından biri olan köylü nüfusun hızla tarımsal köle bir 

nüfusa dönüĢmesine sebep olmuĢtur.  

 

Büyük toprak sahipleri her geçen gün hanedanlığın yönetiminde daha çok etkin 

olmaya baĢlamıĢlardır.  Bu sebepten dolayı fermanın toprak ile baĢlayan cümlesinin 

hemen ardından köle ifadesinde isim değiĢikliğine gidilerek toprağın ve kölelerin 

alınıp satılması yasaklanmıĢtır. Yayınlanan bu ferman ile hedeflenen, hem toprak 

hem de köle sayısının artıĢı gibi kemikleĢen problemlerin çözümüdür. Böylece ülke 

üretimine katkısı olmayan nüfusun artmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır. Kölelik 

konusu köle reformu ile ilgili bölümde ayrıntılı bir Ģekilde ele alınacaktır. 

 

 Wang Mang Batı Han Hanedanlığı‟nın son dönemlerinde toprak reformunun 

hayati öneme sahip olduğunu gözlemlemiĢtir. Bunun üzerine M.S. 9 yılında Xin 

Hanedanlığı‟nı ilan etmesinin hemen sonrasında ilk yaptığı uygulamalardan biri de 

toprak reformunu ilan etmek olmuĢtur. Bu açıdan bakacak olursak; Wang Mang‟ın 

dönemin sosyal sorunlarını iyi analiz ettiğini görebiliriz. Wang Mang toprak reformu 



59 
 

ile Xin Hanedanlığı‟nı sağlam sosyal adalet temeli üzerine oluĢturmayı hedeflemiĢtir.  

Diğer bir hedefi ise; büyük toprak sahiplerinin ileride hanedanlığın karĢısına bir güç 

olarak çıkmasını engellemektir. Ancak M.S. 9 yılında yürürlüğe konan toprak 

reformu baĢarısız olmuĢ ve M.S. 12 yılında yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

 

 Wang Mang‟ın toprak reformunun baĢarısız olmasının en büyük sebebi; 

sorunu doğru tespit etmiĢ olmasına rağmen çözüm yöntemi ve uygulamalarında yeni 

sorunlarla karĢılaĢmıĢ olmasıdır. ġöyle ki:  

 Wang Mang, uygulamak istediği “jing ( ＃ )” toprak sistemini üzerinde 

değiĢiklik yaparak uygulamaya koymuĢtur. Meng Zi‟nın “jing (＃)” toprak 

sistemindeki dokuz parça topraktan bir parçası devlete ait olarak dağıtım 

yapılırken, Wang Mang‟ın toprak sistemindeki “jing (＃)” toprak sisteminde 

dokuz parçanın tamamını kullanma hakkı halka verilmiĢtir. Bundan dolayı, 

merkeze tarımsal verginin dıĢında direk olarak bir ürün girdisi olmamıĢtır. Bu 

ise; toprağın üzerindeki devlet otoritesinin kaybolmasına neden olmuĢtur. 

 

 BaĢkente yakın bölgelerde bu sistem uygulanabilmiĢtir. Ancak baĢkente uzak 

bölgelerde bu sistem baĢarılı olamamıĢtır. Çünkü toprak reformunun 

hedefinde büyük toprak sahipleri vardır. Bunun neticisinde, büyük toprak 

sahipleri toprak reformunun uygulanmasını zora sokmuĢtur.  

 

 Toprak reformunun maddeleri içerisinde bulunan “…hiç toprağı olmayan 

ailelere de yukarıdaki ölçüler oranında toprak verilecektir”  maddesini biraz 
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daha açacak olursak; hiç toprağı olmayan bir çifte 100 mu toprak verilecektir. 

Ancak bu ifade gerçeklikten uzaktır. Çünkü dönemin toplam tarımsal 

iĢlenebilir toprak miktarı nüfusa oranlandığında kiĢi baĢına 67 mu toprak 

düĢmektedir. Buradan da anlaĢılmaktadır ki Wang Mang reformlarını genel 

bir hesap üzerinden yapmıĢtır. 
67

 

 

 

BaĢarısız olan toprak reformu M.S. 12 yılında yürülükten kaldırılmıĢtır. 

 

4.2. Kölelik Reformu 
 

 Kölelik, Çin tarihi boyunca sosyal hayatın daima kanayan bir yarası olmuĢtur. 

Sosyal sınıf sıralamasının en alt tabakası olan kölenin sosyal hayatta hiçbir değeri 

yoktur. Çoğu zaman bir at dahi köleden daha fazla değer görmüĢtür. Batı Han 

Hanedanlığı‟nın son zamanlarında köle sayısı günden güne artmıĢtır. Wang Mang 

Xin Hanedanlığı‟nı ilan eder etmez ilk reformlarının arasında kölelik ile ilgi 

reformda yer almaktadır.  

 

Wang Mang‟ın toprak ve kölelik reformunu ilan ettiği ferman Ģu Ģekildedir: 
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 Lin, Donglin (林东林), Mouguozhe （谋国者）, Shanghai Sanlian Shudian（上

海三联书店）, Shanghai, 2013, sf: 58. 
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“……又置奴婢之市，与牛马同栏，制于民臣，颛断其命。奸虐之人因

缘为利，至略卖人妻子，逆天心，悖人伦，缪于„天地之性人为贵” 

 

“……köle pazarları ile hayvan pazarları birlikte kurulmaktadır, sivil vatandaĢ 

ile köleler arasındaki çapraz geçiĢ kaderini engellemektedir. Hain ve acımasız bir 

yöntem ile kar elde edilmektedir. Hatta kiĢiler, karılarını ve çocuklarını zorla satarak 

göğün hakikatine karĢı çıkılmaktadır. Ġnsanların kendileri arasındaki iliĢki hakkı 

elinden alınarak „gök ve yer arasındaki en onurlu canlı insandır‟  prensibine karĢı 

gelinmektedir.”
68

  

 

Wang Mang yayınladığı fermanda, öncelikle kölelik hakkındaki düĢüncelerini 

ifade etmiĢtir. Wang Mang, kölelerin hayvanlarla bir tutulduğunu ve insan yerine 

konmadığına değinmiĢtir. Köle ticaretinin ise haince ve acımasızca olduğuna 

değinmiĢtir. Konfüçyüs öğretilerinden bir örnek ile bu ticaretin etik olmadığına 

vurgu yapmıĢtır. Aynı fermanın son bölümünde toprak reformu ile köle reformunu 

bir arada yayınlayarak kölelik probleminin çözümü için bir adım atmıĢtır. Fermanın 

son bölümü ise Ģu Ģekildedir: 

 “……今更名天下田曰„王田‟，奴婢曰„私属‟，皆不得买卖…..” 

 

                                                           
68

 Xu, Jisu, 二十四史 .第三册 ” ( Yirmi Dört Tarih.3.Cilt), Zhongguo Xiju 

Chubanshe （中国戏剧出版社）, Beijing, 2008, sf:1363 
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 “……Bugünden itibaren göğün altındaki toprakların ismi “Wang Tian”, 

köleliğin ismi ise Si Shu‟dur. Her ikisi de alınıp satılamaz.”  
69

 

 

Fermanda, toprağın isim değiĢikliği yapıldıktan hemen sonra, köleliğin isim 

değiĢikliği yapılmıĢ ve toprak gibi alınıp satılması yasaklanmıĢtır. Burada yapılan 

isim değiĢikliğiyle, kölelerin hayvanlar ile birlikte sınıflandırılmasından çıkarılarak 

sosyal statüsü olan insan seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir. Burada oldukça 

önemli bir nokta vardır. Wang Mang yaptığı reform ile köleliği kaldırmayı 

hedeflememiĢtir. Wang Mang‟ın asıl hedefi, köle sayısının artıĢını durdurarak çok 

büyük bir sosyal problem olan köle sorununun büyümesini engellemektir.
70

 

Böylelikle sorunu çözmekten çok sorunu dondurarak geliĢmesini engellemeye 

çalıĢmıĢtır. Çünkü köle sayısının artması hem sosyal hem de ekonomik bir sorundur. 

Çünkü kölelerin sosyal statüde herhangi bir kimliği yoktur. Sosyal bir kimliklerinin 

olmaması bir kölenin ülkeye herhangi bir katma değerinin olmaması demektir. Her 

geçen gün köleleĢen toplumun giderek atıl bir topluma dönüĢmesi demektir. Bu 

durumun farkında olan Wang Mang kölelik reformunu çıkararak en azından kölelik 

sayısının artmasının önüne geçmeyi hedeflemiĢtir.  
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 Xu, Jisu, 二十四史 .第三册   ( Yirmi Dört Tarih.3.Cilt), Zhonguo Xiju 

Chubanshe （中国戏剧出版社）, Beijing, 2008, sf:1363 

70
 Jin Kai Cheng (金开诚)，Wang Mang Yapılanması (王莽改制)，  Jilin Wenshi 

Chubanshe (吉林文化史出版社)，Changchun, 2010, sf: 79. 
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Kölelik reformunun toprak reformu ile birlikte yayınlanması tesadüfi değildir. 

Çünkü toprak ile kölelik arasında sıkı bir bağ vardır. Adeta bataklık ile sivrisinek 

arasındaki bağ gibidir. Bu bağın oluĢmasının en büyük sebebi ise büyük toprak 

sahiplerinin küçük toprak sahiplerinin topraklarını alması sonucunda kiĢilerin 

köleleĢtirilmesidir. Wang Mang, toprak reformu ile köle üreten toprak sistemini 

sonlandırmak istemiĢtir.  

 

Wang Mang‟ın yaptığı köle reformu çok önemli bir reform olmasına rağmen 

baĢarılı olamamıĢtır. Çünkü kölelik reformunun baĢarılı olması toprak reformunun 

baĢarılı olmasına bağlıdır. Toprak reformunun baĢarısızlığı kölelik reformunun da 

baĢarısızlığını getirmiĢtir. M.S. 12 yılında toprak reformu ile birlikte yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. 

 

Köle reformu kaldırılmıĢ olsa da köle sorunu her zaman Wang Mang‟ın 

gündeminde olmuĢtur. ġöyle ki M.S. 17. yılında yayınladığı bir ferman ile dönemin 

vergi çeĢitlerinden biri olan “nüfus vergisi (口钱)” 
71

 köleler için otuz kat artırılmıĢtır. 

Bu kanun ile hedeflenen elinde çok fazla köle bulunduran kiĢilerin önüne geçmektir. 

Çünkü bir kiĢinin elinde ne kadar köle varsa o kadar vergi verecektir. Bu durumda 
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 “Nüfus vergisini (口钱)”: KiĢi baĢı alınan bir vergi türüdür. Bu vergilendirmede 

kölelerde vergiye dâhil olduğundan dolayı köle sahipleri bu vergiyi ödemek 

zorundadır. 
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birçok kiĢi elinde fazla köle tutmayacaktır. Ancak bu kanunda tam uygulanamadığı 

için baĢarısız olmuĢtur.
72

 

 

4.3. BeĢ DenkleĢtirme Altı TekelleĢtirme Reformu  

 

Wang Mang, Xin Hanedanlığı‟nı ilan ettikten sonra iki konuya öncelik 

tanımıĢtır. Birincisi; sosyal sorunların çözümü, diğeri ise; ekonomik sorunların 

çözümüdür. Çünkü sosyal sorunlar ile ekonomik sorunlar bir diĢli sisteminin iki çarkı 

gibidir. Bu sebepten reformların ikinci ayağını ekonomik reforlar oluĢturmaktadır. 

 

M.S. 10 yılında yayınlanan bu reformun ilk bölümü olan “BeĢ DenkleĢtirme 

(五均)” doğrudan üretici ile tüketici arasında olan ekonominin düzenlenmesi ile 

ilgilidir. Reformun çıkıĢ noktası beĢ klasik eserden biri olan Le Yu (乐语)‟dür. Le 

Yu‟ye göre; Ġmparator pazara adamlarını göndererek pazardaki ürünlerin fiyatları ve 

kalitesini kontrol ettirmekle görevlidir. Yapılacak olan kontrolün temel noktası; 

“Halkın faydası için pazarda ikinci bir fiyat oluĢmasının önüne geçmektir (市无二贾，

四民常均)”. Bu maddeyle, pazarlar imparatorun adamları tarafından teftiĢ edilerek 

pazarda oluĢacak fiyat düzenlenmesi hedeflenmektedir.
73
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 Rong, Zhen (荣真), Wang Mang, Yabancı Diller Yayınevi  (外文出版社) , 

Beijing, 2013 sf:125. 

73
 Jin Kai Cheng (金开诚)，Wang Mang Yapılanması (王莽改制)，  Jilin Wenshi 

Chubanshe (吉林文化史出版社)，Changchun, 2010, sf: 81. 
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Wang Mang klasik eserlerin iyi bir okuyucusu olduğundan dolayı bu sözden 

ilham alarak baĢkent ve beĢ büyük Ģehir merkezlerine pazarları denetlemekten 

sorumlu görevli birimler kurmuĢtur. BaĢkent ve seçilen beĢ Ģehir geliĢi güzel 

seçilmemiĢtir. ġehirlerin seçiminde Ģehrin jeopolitik konumu etkin rol oynamıĢtır. 

BaĢkent Chang‟an (长安) ve beĢ Ģehrin isimleri ve bulundukları jeopolitik konumları 

Ģu Ģekildedir: 

 Chang‟an (长安) : Özel bölge olarak kabul edilmiĢtir.  

 Luoyang (洛阳) : Ülkenin merkez pazarının kontrolü bu Ģehirden yapılacaktır. 

 Handan (邯郸)   : Ülkenin kuzey pazarının kontrolü bu Ģehirden yapılacaktır.  

 Wan (宛)             : Ülkenin güney pazarının kontrolü bu Ģehirden yapılacaktır.  

 Linzai (临甾)      : Ülkenin doğu pazarının kontrolü bu Ģehirden yapılacaktır.  

 Chengdu (成都)  : Ülkenin batı pazarının kontrolü bu Ģehirden yapılacaktır. 

 

BaĢkent Chang‟an ve diğer beĢ Ģehirle birlikte ülke merkez, kuzey-güney ve batı-

doğu olmak üzere yukarıda belirtilen Ģehirlere yetkisini direk olarak imparatordan 

alan birimler kurmuĢtur. Bu birimlerin görevleri Ģu Ģekildedir: 

 Ürünler üç sınıfa ayrılarak fiyat oluĢturulacaktır. Amaç üst kalite, orta kalite 

ve alt kalite kategorilerine göre ürünler için fiyat belirlenmesini ve ürünlerin 

halka bu fiyatlardan satılmasını sağlamaktır. 
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 Pazar arz talep dengesinin sağlanmasıdır. Halkın temel ihtiyaçları olan 

ürünlerde üreticiyi korumak için ürünlerin maliyetinin devlet tarafından 

hesaplanıp ona göre fiyatlandırılarak üretimin dengede kalmasını sağlamaktır. 

 VatandaĢa faizsiz kredi vermektir. Amacı vatandaĢa ölüm, atalara kurban 

kesmek vb. durumlarda belirli süre zarfında (örneğin; ibadet için verilen süre 

on gün, ölüm için verilen süre üç ay gibi) ödemek koĢuluyla faizsiz kredi 

verilmesini sağlamaktır. 

 Vergilerin düzenli bir Ģekilde toplanmasını sağlamaktır. 

 

Wang Mang beĢ denkleĢtirme reformu ile ülke içindeki her bir noktanın ürün 

fiyatı açısından istikrarının sağlanmasını, vergilerin düzenli bir Ģekilde toplanmasını 

ve halkın kredi ihtiyacını hızlı bir Ģekilde çözümlemeyi amaçlamıĢtır. BeĢ 

denkleĢtirme reformunun yöneticileri her ilin zengin yöneticilerinden seçilmiĢtir. Bu 

yöneticilere yukarıdaki tüm yetkiler verilmiĢtir. Ancak bu kiĢiler yukarıdaki yetkileri 

kendi çıkarları için kullanmıĢtır.  

 

Devleti devlet yapan unsurlardan birisi bazı maddelerin tekelinde olmasıdır. 

Devlet en büyük gelirini buradan el eder. Aynı zamanda bu maddelerin üretim ve 

satımını kontrol eder.
74

 Örneğin; tuz yaĢam için gereklidir. Demir ise; bir ülkenin 

savunmasında önemli yere sahiptir. Öyle ki bir ülke demir olmadan devlet 

bütünlüğünü koruyamaz. Bu sebepten dolayı, Wang Mang beĢ denkleĢtirme 

reformunu henüz yeni yayınlamıĢ ve uygulamaya koymuĢ iken hemen ardından M.S. 

                                                           
74

 Cumhuriyet tarihinde de tuz, tütün, kibrit vb. ürünler devlet tekeline alınmıĢtır. 
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10 yılında altı tekelleĢtirme reformunu yayınlanmıĢtır. M.S. 10 yılında yayınlanan 

reform, M.S. 17 yılına kadar devam eden Xin Hanedanlığı‟nın ekonomik kalkınma 

programının önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. Bu ekonomik kalkınmanın en 

önemli ürünlerini oluĢturan altı baĢlık devlet tekeline alınmıĢtır.  Tekel uygulaması, 

esasında Wang Mang öncesi dönemlerde de uygulanmıĢtır. Ancak biz Wang 

Mang‟ın tekel uygulamasını sistematik hale getirdiğini görüyoruz. 

 

4.3.1. Tuz 

 

Tuz insanlık tarihinde her zaman hayati öneme sahip olan bir maddedir. Çin 

tarihinde her zaman önemli olan tuzun üretimi ve çeĢidi oldukça yaygındır. Hayati 

öneme sahip olan bir maddenin üretilmesi, iĢlenmesi, satılması ve devlet kontrolüne 

geçmesinin hanedanlığın ekonomisine çok ciddi katkıda bulunacağı hesaplanmıĢtır. 

Bu sebepten dolayı yayınlanan ferman ile birlikte tuzun üretilmesi, iĢlenmesi ve 

satılması yetkisi hanedanlığa verilmiĢtir. 

 

4.3.2. Demir 

 

Tarihte bir devrin kapanıp bir devrin açılmasına sebep olan demir maddesi, Çin 

tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Yaygın olarak silah ve tarım sanayisinde 

kullanılmıĢtır. Batı Han Hanedanlığı‟nda ve daha önceki dönemlerde demiri elinde 

tutanlar, gücün ve zenginliğin sahibi olmuĢlardır. Bu gücün tamamen hanedanlığın 

eline geçmesi hiç Ģüphesiz hanedanlığın zenginleĢmesini sağlayacaktır. Bu sebepten 
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dolayı, yayınlanan fermanla birlikte demirin üretilmesi, iĢlenmesi ve satılması yetkisi 

hanedanlığa verilmiĢtir.  

 

4.3.3. Alkol 

 

Dönemin en çok gelir getiren ticari ürünlerinden biri olan alkolun yayınlanan 

ferman ile birlikte üretimi ve satılması hanedanlığın yetkisine geçmiĢtir. Özellikle 

alkolün seçilmesinin en önemli nedeni, ham maddesinin ucuz olması ve iĢçilik 

maliyetinin az olmasıdır. Alkol üretimini ve satıĢını hanedanlık gerçekleĢtirdiği 

takdirde hanedanlığın hazine gelirine büyük katkısı olacaktır.  

 

4.3.4. Bakır 

 

Demir madeni ile hemen hemen aynı öneme sahip olan bir madendir. Özellikle 

para basımında sıkça kullanılmıĢtır. Böylesine önemli bir maden olan bakırın 

yayınlanan ferman ile birlikte para üretimi için tüm imtiyazı hanedanlığa verilmiĢtir. 

Böylelikle bakır da demir gibi hanedanlığın kontrolüne girmiĢtir. 

 

4.3.5. Doğal Kaynaklar  

 

Doğal kaynaklar olarak tanımlanan dağ, nehir, göl ve ormanlar hanedanlığın 

mülkü kabul edilmiĢtir. Önemli dağlar, ormanlar ve nehirler devlete geçmiĢtir. Diğer 

doğal kaynaklar için de,  bu kaynakları kullanacak olan kiĢilerin hanedanlığa vergi 
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ödemeleri kararlaĢtırılmıĢtır. Bu Ģekilde hanedanlığın hazinesine gelir oluĢturan bir 

kalem oluĢturulmuĢtur. 

 

4.3.6. Maddi Yardım ĠĢlemlerinin Hanedanlık Tarafından Yönetilmesi  

 

“BeĢ denkleĢtirme” reformundaki halkın acil ihtiyaç zamanında alacağı maddi 

yardım
75

  miktarı, faizi ve geri ödenmesi gibi baĢlıklar, hanedanlık tarafından 

yönetilerek oluĢabilecek olumsuzluklar için önlem almayı amaçlamaktadır. 

 

Wang Mang‟ın ekonomi alanında yapmıĢ olduğu reformların iki yönü vardır. 

Birincisini halka bakan yönü olarak özetleyebiliriz. ġöyle ki; beĢ denkleĢtirme 

reformunun amacı Chang‟an ve beĢ Ģehirde açılmıĢ olan birimlerle birlikte 

pazarlarda fiyat istikrarını sağlamak ve acil durumlar için ihtiyacı olanların kredi 

alması sağlayarak halkın yaĢam koĢullarını iyileĢtirmektir. Ġkincisi hanedanlığın 

hazinesine bakan yönüdür. ġöyle ki; altı tekelleĢtirme reformu ile birlikte yaĢam için 

hayati önem taĢıyan maddelerin üretilmesi ve satılması hanedanlığın yetkisine 

verilerek hazinenin zenginleĢmesi sağlanmak istenmiĢtir. Reformun diğer bir 

maddesiyle, doğal kaynaklardan faydalanarak ticaret yapanlardan yüzde on vergi 

alınması kararlaĢtırılarak atıl olan bir alan hazine için önemli bir gelir kaynağına 

dönüĢtürülmüĢtür. Aynı zamanda, beĢ denkleĢtirme reformu içerisinde yer alan 
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 Maddi yardım desteği, hanedanlığın belli bir zaman içerisinde faiz almadan 

kiĢilere yapmıĢ olduğu yardımdır. Ancak verilen zamanın geçmesi üzerine faiz 

uygulaması yapılır. Günümüzde kredi uygulamasına benzetilebilir. 
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ihtiyaç kredilerinin geri dönüĢünün sağlanması için hanedanlığın kredi olayını bizzat 

yönetmesi sağlanarak hazinede oluĢacak kara deliklerin önlemleri alınmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

 

Wang Mang bu reformların uygulanabilmesi için bölgelerin zengin tüccarlardan 

seçtiği kiĢileri na yan (纳言)
76

 ünvanıyla memur olarak görevlendirmiĢtir. Bu kiĢiler, 

yayınlanan reformun tüm maddelerinin düzgün Ģekilde uygulanması ve denetiminden 

sorumlu kiĢilerdir. Bu kiĢilerin tüccarlardan seçilmiĢ olmasının en büyük dezavantajı 

ise; her uygulamayı kendi çıkarları yönünde uygulaması ve denetlemesi olmuĢtur. 

Böylelikle yapılan reformlar, halkı refah içinde yaĢatmamıĢ tam aksine tüccar 

memurların refah içerisinde yaĢamasını sağlamıĢtır. Aynı Ģekilde, hazineye gelir 

temin etmekten çok küçük bir grubu zenginleĢtirmiĢtir.  

 

Ekonomik düzeni korumak için görevlendirilen bu kiĢiler, kendi çıkarlarını 

düĢündükleri için düzensizliğin mimarları olmuĢlardır. Bu durumun farkına varan 

Feng Chang (冯常) isimli bir memur durumu Wang Mang‟a rapor etmiĢtir. Raporda 

uygulamanın her geçen gün kötüye gittiğini yazmıĢ ve derhal uygulanan bu 

politikadan vazgeçilmesini önermiĢtir. Raporu alan Wang Mang çok sinirlenmiĢ ve 

memur Feng Chang‟ı görevden almıĢtır. Mevcut politikasından vazgeçmemiĢtir.
77
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 Na yan (纳言): Halk ile hükümdar arasındaki irtibatı sağlayan devlet memurudur.  

77
 Jin Kai Cheng (金开诚)，Wang Mang Yapılanması (王莽改制)，  Jilin Wenshi 

Chubanshe (吉林文化史出版社)，Changchun, 2010, sf: 90. 
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Aslında Wang Mang‟ın uygulamıĢ olduğu bu reformun bir benzeri Ġmparator Han 

Wu Di zamanında baĢarıyla uygulanmıĢtır. Wang Mang bu reformu yaparken Dong 

Zhongshu‟nun (董仲舒)
78

 fikirlerinden faydalanmıĢtır.
79

 Ġmparator Han Wu Di‟nin 

baĢarıyla uyguladığı reformları Wang Mang‟ın baĢarıyla uygulamayıĢının 

arkasındaki en önemli sebep, siyasi ve ekonomik refomların bir arada yapılmamıĢ 

olmasıdır.
80

 

 

Wang Mang döneminde yayınlanan beĢ denkleĢtirme altı tekelleĢtirme 

reformunun reformlar arasında en uzun süreli uygulanılabilir olmasının tek sebebi 

toprak ve köle reformlarında olduğu gibi karĢısına çıkan zengin ve güçlü gruplar ile 

mücadeleye girmiĢ olmamasıdır. Aksine bu reform, soylu ve zenginlerin rahatlıkla 

çıkarları için kullanacağı bir reform olmuĢtur. 
81
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 Dong Zhongshu ( 董仲舒 ), M.Ö 179-104 yılları arasında Han Hanedanlığı 

zamanında yaĢamıĢtır. Dönemin önemli düĢünürlerindendir. Konfüçyüs ekolünün 

öncüllerindendir. 

79
 De Bary, W.M Theodore, Sources of East Asian Tradition Volume:1, Columbia 

University Press, Newyork, sf: 204. 

80
 Wu, Xiaobo (吴晓波 ), Lidai Jingji Biange Deshi (历代经济变革得失 ), 

Zhejiang Daxue Chubanshe(浙江大学出版社), Hangzhou, 2013, sf:71. 

81
 Jin Kai Cheng (金开诚)，Wang Mang Yapılanması (王莽改制)，  Jilin Wenshi 

Chubanshe (吉林文化史出版社)，Changchun, 2010, sf: 90. 
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4.4. Para Reformu  

 

Halk ve ülke ekonomisinin vazgeçilemez bir değeri olan para, Çin tarihinde de 

önemli bir yere sahiptir. Çin tarihinde, çeĢitli dönemlerde farklı para çeĢitleri 

kullanılmıĢtır. Bunlar, deniz kabuğu, kumaĢ, demir, bakır, gümüĢ, altın vb. 

maddelerden yapılmıĢtır. Wang Mang, Ġmparator Ru Zi bebeğin naipliği zamanında 

(M.S. 7) bir kez, Xin Hanedanlığı‟nı ilan ettikten sonra ise üç kez para reformu 

yapmıĢtır. Wang Mang, yapmıĢ olduğu ilk para reformu sonrası yapmıĢ olduğu 

reformları bir önceki reformların aksaklıklarını gidermek için yapmıĢtır. Ancak 

yapılan reformlar baĢarısızlık sonuçlanmıĢ ve belirli bir zaman sonra yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. 

 

Wang Mang‟ın yapmıĢ olduğu para reformu ile; 

 Batı Han Hanedanlığı‟nın son dönemlerinde kullanılan para biriminin her 

geçen gün değer kaybının önüne geçilmesi amaçlanmıĢtır. 

 Değer kaybına uğrayan paranın tekrar değer kazandırılarak, artan 

fiyatlarının önüne geçilmesi amaçlanmıĢtır. 

 Batı Han Hanedanlığı‟nda, Ġmparator Han Wu Di zamanında yapılan para 

reformları ile tüccar sınıfını kontrol altında tutulması sağlanmıĢtır. Wang 
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Mang, bu yöntemi kullanarak imparatorluğu süresince tüccar sınıfını 

kontrol altına almak istemiĢtir.
82

 

 

Wang Mang, ilk para reformunu M.S. 7 yılında Batı Han Ġmparatorluğu‟nun 

bebek imparatoru Ru Zi‟nın naipliğini yaptığı zaman yapmıĢtır. Bu reform, 

kullanımda olan Wu Zhuqian (五铢钱) para birimine yeni para çeĢitleri eklenmesiyle 

yapılmıĢtır. Wang Mang, yayınladığı ferman ile var olan para çeĢitlerinin 

kullanılmaya devam edeceğini ancak bunlara ek olarak daqian (大钱) ve savaĢan 

beylikler zamanında kullanılan para çeĢitlerinden iki çeĢit daobi ( 刀币 ) para 

çeĢidinin de kullanacağını ilan etmiĢtir.  

 

Bu para çeĢitlerinin Wu Zhuqian (五铢钱) olarak değer karĢılığı Ģu Ģekildedir: 

 Bir daqian (大钱)   =   50 Wu Zhuqian (五铢钱) 

 Bir qidao (契刀)    = 500 Wu Zhuqian (五铢钱) 

 Bir cuodao (错刀)   =   5000 Wu Zhuqian (五铢钱)
83
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 Jin Kai Cheng (金开诚)，Wang Mang Yapılanması (王莽改制)，  Jilin Wenshi 

Chubanshe (吉林文化史出版社)，Changchun, 2010, sf: 97. 

83
 Rong, Zhen (荣真), Wang Mang, Yabancı Diller Yayınevi  (外文出版社) , 

Beijing, 2013 sf:157. 
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Bu yeni para çeĢitlerinin basımında kullanılan malzeme ile yayınlanan ekonomik 

değer karĢılığı aralarında büyük fark vardır. ġöyle ki; daqian (大钱) para birimi için 

kullanılan bakır miktarı, mevcut para birimi Wu Zhuqian‟in (五铢钱) basımında 

kullanılan bakır miktarının bir katından biraz fazladır. Ancak ekonomik değer olarak 

bu oranın elli katıdır. Aynı Ģekilde, cuodao‟ın (错刀 ) basımında çok az altın 

kullanılmıĢtır. Ancak, ekonomik değer olarak 5000 kat daha değerli kılınmıĢtır. 

Paranın ekonomik değeri, paranın basımında kullanılan malzemenin değerini kat kat 

aĢmıĢtır. Bu durum yeni çıkarılan para çeĢitlerinin kullanılmasında kafaları 

karıĢtırmıĢtır. 
84

 Yapılan bu reformun ekonomik olarak olumsuz etkileri olmuĢtur. 

Özellikle, paranın piyasada dolaĢmasında çeĢitli sıkıntılar yaĢanmıĢtır. Ancak eski 

para biriminin kullanılması, bu sıkıntıların ciddi manada hissedilmesinin önüne 

geçmiĢtir. 

 

Wang Mang M.S. 9 yılında yeni kurduğu Xin Hanedanlığı‟nın imparatoru olarak 

kendisinin ikinci imparatorluğunun birinci para reformunu gerçekleĢtirmiĢtir. 

Yapılan bu reformunun ilk yapılan reformdan farkı, mevcut kullanılan para 

çeĢitlerinin kullanılmasının yasaklanmasıdır.  
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 Rong, Zhen (荣真), Wang Mang, Yabancı Diller Yayınevi  (外文出版社) ,  

sf:157. 
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 Ġkinci olarak yapılan bu reformla birlikte yeni kurulan hanedanlıkta, Batı Han 

Hanedanlığı‟nın izleri silinerek Xin Hanedanlığı‟nın kendine özgü bir hanedanlık 

olduğu vurgulanmak istenmiĢtir. Bu durumu en net Ģekilde açıklayan uygulama, 

paralarda ve damgaların üzerindeki “Liu (刘)”  yazılı imlerin ortadan kaldırılmasıdır. 

Bu açıdan bakıldığında, yapılan ikinci reform ekonomik olmaktan daha ziyade siyasi 

bir reformun izlerini taĢımaktadır.  

 

 Kullanımdan kaldırılan paraların yerine daqian ve xiaoqian para çeĢitlerinin 

kullanılmasına karar verilmiĢtir. Ayrıca yeni paraların korsan basımını önlemek için 

bakırın bireylerde bulunması ve saklanması yasaklamıĢtır. Bu para çeĢitleri, wu 

zhuqian baz alınarak hesaplanan ekonomik değerleri Ģu Ģekildedir:  Daqian; elli wu 

zhuqian değerinde, xiaoqian ise; bir wu zhuqian değerindedir.  

 

Yeni paralar piyasaya sürüldükten sonra, halk ve piyasa bu paraların 

kullanımına alıĢamamıĢtır. Bu durumun doğal bir sebebi olarak da wu zhuqian tekrar 

ticarette kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Aynı zamanda, halk arasında daqian‟in 

değersizliği hakkında çıkan söylentiler, Wang Mang‟ın yapmıĢ olduğu reformu 

baĢarısızlığa götürmüĢtür. Bu durumun farkına varan Wang Mang, özellikle yapılan 

para reformunun siyasi amacını göz önüne almıĢtır. Çünkü gelinen bu nokta, halkta 

eskiye doğru bir özlemin olduğunu göstermektedir. Bu durumun önüne geçmek için, 

“halk elinde eski para olan wu zhuqian bulundurmayacak ve daqian hakkında 
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kullanımdan kaldırılması hakkında bir söz söylemeyecektir. Aksi takdirde, toprak 

reformunda bulunan ceza uygulanacaktır.”
85

 

 

Yapılan yeni reformunun üzerinden henüz bir yıl geçmiĢtir ki Wang Mang 

M.S. 10 yılında, üçüncü para reformunu yayınlamıĢtır. Ancak bu reform diğer iki 

reformdan oldukça farklıdır. ġöyle ki üçüncü kez yapılan para reformu oldukça 

kapsamlı bir reform olmasının yanı sıra Çin tarihinde tektir. Uygulamaya konulan 

yeni para sistemi, Çin tarihi boyunca uygulanan para sisteminden daha karmaĢık 

olması, kullanılan para çeĢidi ve para basımında kullanılan malzemelerin çeĢitliği 

açısından oldukça farklıdır.
86

 

 

 Yeni para sistemi bao huo (宝货) olarak isimlendirilmiĢtir. Bu para sisteminin 

içerisinde altı adet alt baĢlık oluĢturulmuĢtur. Bu alt baĢlıkların isimleri ve wu zhu 

qian 
87

 üzerinden ekonomik değerleri aĢağıdaki gibidir: 

1. Qian huo (钱货) 

 Bir da quan(大泉)            =  50 Wu zhu qian (五铢钱) 

                                                           
85

 Rong, Zhen (荣真), Wang Mang, Yabancı Diller Yayınevi  (外文出版社) ,  

sf:158. 

86
 Rong, Zhen (荣真), Wang Mang, Yabancı Diller Yayınevi  (外文出版社) ,  

sf:159. 

87
 Wu zhuqian (五铢钱): Çin para tarihinde en uzun süre kullanılan para birimidir. 
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 Bir zhuang quan (壮泉)  =  40 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir zhong quan (中泉)   =  30 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir you quan (幼泉)  =  20 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir yao quan (幺泉)  =  10 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir xiao quan (小泉)  =  1 Wu zhu qian (五铢钱) 

2. Bu huo (布货) 

 Bir da bu (大布)   =  1000 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir cı bu (次布)    =  900 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir di bu (第布)    = 800 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir zhuang bu (壮布)    = 700 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir zhong bu (中布)   =  600 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir cha bu (差布)   =  500 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir xu bu (序布)    =  400 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir you bu (幼布)   =  300 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir yao bu (幺布)   =  200 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir xiao bu (小布)  =  100 Wu zhu qian (五铢钱) 

3. Bei huo (贝货) 

 Bir da bei (大贝)   =  216 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir zhuang bei (壮贝)  =  50 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir yao bei (幺贝)  =  30 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir xiao bei (小贝)  =  10 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir bei (贝)   =  3 Wu zhu qian (五铢钱) 
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4. Gui bao (龟宝) 

 Bir yuan gui ju ran  (元龟岠冉)  =  2160 Wuzhuqian (五铢钱) 

 Bir gong gui (公龟)   =  500 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir hou gui (侯龟)   =  300 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir zı gui (子龟)    =  100 Wu zhu qian (五铢钱) 

5. Yin huo (银货 ) 

 Bir zhu ti yin (朱提银)   =  1.580 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir ta yin (它银)    =  1.000 Wu zhu qian (五铢钱) 

6. Jin huo (金货) 

 Bir huang jin (黄金)   = 10.000 Wu zhu qian (五铢钱) 

 

Wang Mang‟ın yapmıĢ olduğu üçüncü para reformu baĢarısız olmuĢtur. 

Bunun en önemli sebeplerinden biri, yeni çıkarılan paralardan “altın (黄金)” para 

çeĢidi hariç diğer para çeĢitlerinin basımında kullanılan malzeme ile paraların 

ekonomik değerlerinin örtüĢmemesidir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da yeni 

çıkarılan paralar piyasada değer kaybına uğramıĢtır. YaĢanan bu değer kaybı, ürün 

fiyatlarının hızlı artıĢına neden olmuĢtur. Halk alıĢveriĢ yapmak için yanında ağırlığı 

çok ancak değeri az olan paralar taĢımak zorunda kalmıĢtır. Diğer bir sebep ise, para 

sisteminin çok karmaĢık olmasından dolayı halk para sistemini çözememiĢtir. Yeni 

çıkarılan para birimleri ve hesaplanması noktasında zorluğu, tarihçi Prof. Dr. Rong 

Zhen (荣真) „ın Wang Mang adlı eserinde  “ Wang Mang‟ın kendisi bile Bao huo (宝

货) para sistemindeki paraları ayırt edememiĢtir” sözüyle vurgulamıĢtır. 
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 Zaman içerisinde Bao huo para sistemindeki paralarının aĢırı değer kaybı ve 

para sisteminin karmaĢıklığı nedeniyle, Wang Mang üçüncü para reformunu M.S. 13 

yılında geri çekmiĢtir. 

 

Bir önceki para reformundaki aksaklıkları gidermeye çalıĢmak için Wang 

Mang M.S. 14 yılında dördüncü para reformunu yayınlamıĢtır. Reformun adı Bao 

huo para sistemi olarak kalmıĢtır. Ġsmi değiĢmeyen reformun esasında özünde ciddi 

değiĢiklikler yoktur. Yapılan çalıĢmalar, para hesaplamalarında ortaya çıkan çeĢitli 

karıĢıkları gidermek üzerine olmuĢtur. Ancak paraların ekonomik değerleri üzerine 

çalıĢmalar yapılmamıĢtır. Yapılan reformla birlikte en büyük değiĢiklik, da qian ve 

xiao qian‟in kullanımdan kaldırılması olmuĢtur. Bunların yerine, Huo bu (货布) ve 

Huo quan (货泉) adlı iki yeni para çeĢidi getirilmiĢtir.  

 

Bu yeni paraların ekonomik değerleri Ģu Ģekildedir: 

 Bir Huo bu (货布)  =  1 Wu zhu qian (五铢钱) 

 Bir Huo quan (货泉)  =  25 Wu zhu qian (五铢钱) 

 

Yapılan bu reformda dikkat çeken en önemli nokta, ikinci para reformuyla 

birlikte kullanımdan kaldırılan Wu zhu qian para çeĢidinin yerinin doldurulması 

olmuĢtur. Ancak Wu zhu qian ile yerine getirilen iki para arasındaki en büyük fark, 
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para basımında kullanılan malzeme ile ekonomik değerleri arasındaki farktır. Paraya 

verilen değer ile maddi değer arasında denge sağlanamamıĢtır.  

 

Wang Mang‟ın Xin Hanedanlığı‟nı ilan ettikten sonra yapmıĢ olduğu üç para 

reformunun hem siyasi hem de ekonomik yönü vardır. Yapılan reformların siyasi 

yönü, eski para birimi olan Wu zhu qian‟i kullanımdan kaldırılarak Batı Han 

Hanedanlığı‟na ait izleri silmek olmuĢtur. Bu uygulama ile Wang Mang, toplum 

üzerinde var olan eskiye dönme özlemini ortadan kaldırmak istemiĢtir. Özellikle 

reformlarda Wu zhu qian para çeĢidinin yerine değiĢik isimlerde para çeĢitlerini 

getirmesi bunun en büyük örneğidir. Çünkü Çin tarihinde para sisteminde en uzun 

süre kullanılan Wu zhu qian para çeĢidi, Batı Han Hanedanlığı‟nın en büyük 

sembollerinden biridir. Wang Mang, para reformu ile Batı Han Hanedanlığı‟nın 

sembolü olarak bilinen para birimini ortadan kaldırarak hanedanalığa ait izleri 

kaldırmak ve halka kendi kurmuĢ olduğu yeni hanedanlığı hızlı bir Ģekilde kabul 

ettirmeyi amaçlamıĢtır. 

 

Wang Mang‟ın yapmıĢ olduğu para reformlarının ekonomik yönden amacı ise, 

daha önce toprak, sanayi ve ticaret alanında yapmıĢ olduğu reformlarla birlikte yeni 

bir para sisteminin kullanılmasını sağlayarak Xin Hanedanlığı‟nın siyasi ve 

ekonomik yönden geleceğini garanti altına almaktır. Ancak yapılan tüm para 

reformları baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. Bu baĢarısızlıklar toplum üzerinde derin 

ekonomik izler bırakmıĢtır. Wang Mang‟ın kendisini ve hanedanlığını güvence altına 

alma isteği, hanedanlığın çöküĢünün hızlanmasına neden olmuĢtur. Ġleride çıkacak 
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ayaklanmaların en büyük nedenlerinden biri, bir biri ardına yapılan baĢarısız para 

reformlarıdır. 

 

4.5. Ġsim Reformu 

 

Wang Mang, Konfüçyüs ekolünde bulunan;  “名不正，则言不顺；言不顺，

则事不成。” 
88

 

 

“ Ġsim doğru değilse,  dil uyum sağlamaz;  dil uyum sağlamazsa, iĢ baĢarılı 

olmaz”  söylemini kendisine çıkıĢ noktası yaparak yer isimlerini, unvanları ve diğer 

milletlerin isimlerini dahi değiĢtirmiĢtir. 
89

 

 

 Ġsim değiĢiklikleri aĢağıdaki gibi yapılmıĢtır: 

Yer isimleri: 

Eski isim                                                 Yeni isim 

Chang‟an      (长安)                   Xinshi Xi Du      (新室西都) 

                                                           
88

 Chen, Guangzheng (陈光政), Meipi Lunyu (眉批论语), Li Wen Wenhua Shiye 

(丽文文化事业) , Gaoxiong, 2014, sf: 250-251. 

89
 Bir kiĢiye, yere ve olaylara isim vermek sıradan bir olay değildir. “Ġsim geleceği 

etkiler” anlayıĢından dolayı değiĢik ayrıntıları vardır. Bu nedenden dolayı, Wang 

Mang isim konusunda çok hassas davranmıĢtır. 
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Luoyang        (洛阳)                     Xinshi Dong Du  (新室东都) 

Anhan           (安汉)            Anxin                   (安新) 

Hanyang       (汉阳)       Xintong                (新通) 

Duyang         (杜阳)                   Tongdu               (通杜) 

Quni              (曲逆)        Shunping            (顺平) 

Donghun       (东昏)                   Dongming          (东明) 

Fuli                (符离)        Fuhe                    (符合) 

Kangfu          (亢父)                  Shunfu                 (顺父) 

Baitu             (白土)                 Huangtu                (黄土) 

 

Bina isimleri  

Eski isim                                                 Yeni isim 

Changlegong   (长乐宫)                        Leshi (乐室) 

Weiyanggong  (未央宫)     Chouchengshi (寿成室) 

Qiandian (前殿)                 Wanglutang (王路堂) 

Men  (门)       Wanglumen  (王路门) 
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Ünvanlar 

Eski isim                                         Yeni isim 

Dasima (大司马)   Siyun (司允) 

Dasitu (大司徒)   Sizhi (司直) 

Dasikong (大司空)   Siruo (司若)                       

Dasinong (大司农)   Xihe (羲和)
90

                        

 

Diğer  Milletlerin Ġsimleri 

Eski isim                                                 Yeni isim 

Gaogouli (高句丽)
91

    Xiajuli((下句丽) 

Xiongnu (匈奴)                  Jiangnu Fuyu (降怒服于)  

                                                           Gongnu Shangyu (恭奴善于)
92

 

 

                                                           
90

 Bu unvan ikinci bir isim değiĢikliği ile “nayan (纳言)” olarak değiĢtirilmiĢtir. 

91
 Goguryeo veya Koguryo (Korece: 고구려) eski bir Kore krallığıdır. Sınırları 

günümüz Kore yarımadasını, güney Mançurya ve güney Rusya Denizi'nin kuzeyini 

ve güneyini kapsamaktadır.  

92
 Hunların ismi iki kez değiĢtirilmiĢtir. 
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Wang Mang merkezi yönetimi güçlendirmek ve tek otorite yapmak için Batı 

Han Hanedanlığı‟nda var olan ve beylik sisteminde önemli bir yere sahip olan 

beylerin (诸侯王) Çince isminde bulunan “Wang(王)” imini değiĢtirerek “Gong (公)” 

yapmıĢtır. Bu değiĢikliği, Çince Klasik eserlerde var olan “ gökte iki güneĢ, yerde iki 

hükümdar olmaz (天无二日，土无二王)” kuralına göre gerçekleĢtirmiĢtir.
93

 Aynı 

Ģekilde, dıĢ siyasette Hunların ve Koguryo milletlerinin ismini değiĢtirmiĢtir. Bu 

değiĢiklik, Xin Hanedanlığı‟nın gücünün büyüklüğünü göstermek ve diğer milletlere 

siyasi olarak ben sizden üstünüm izlenimi vermek için yapılmıĢtır. 

 

Bu isim değiĢikleri dıĢında birçok alanda da isim değiĢikleri yapılmıĢtır.  

Yapılan bu isim değiĢiklerde her ne kadar Çin klasik eserlerinde sıkça dile getirilen, 

dilimize “isim cismi yaratır” kuralının çıkıĢ noktası olarak alındığı vurgulansa da bu 

değiĢikliklerdeki asıl amaç; Wang Mang‟ın Batı Han Hanedanlığı‟na ait izleri 

ortadan kaldırma isteğidir. Böylelikle halkın yeni kurulan hanedanlığı benimseme 

süresinin hızlandırılması hedeflenmiĢtir. 

 

4.6. Ölçü Reformu 

 

                                                           
93

 Xu, Jisu, 二十四史.第三册 ( Yirmi Dört Tarih.3.Cilt), Zhonguo Xiju Chubanshe 

（中国戏剧出版社）, Beijing, 2008, sf:1362. 
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SavaĢan beylikler döneminde her beylik kendi ölçü birimlerini kullanmıĢtır. 

Qin Shi Huang Di siyasi birliği sağladıktan sonra ülke çapında çeĢitli reformlar 

yapmıĢtır. Bu reformlardan en önemlisi ise ölçü birimlerinin standartlaĢtırılması 

olmuĢtur. Ancak Qin Hanedanlığı yıkıldıktan sonra kurulan Batı Han 

Hanedanlığı‟nın zamanla sınırlarını geniĢletmesiyle bazı bölgeler eskiden 

kullandıkları ölçü birimlerini kullanmaya devam etmiĢtir. Bu durum ülke geneline 

yayılmıĢ ve zaman içerisinde karmaĢık bir hal almıĢtır. Wang Mang, M.S. 9 yılında 

ölçü birimlerinin standartlaĢtırılması adına ölçüde reform yapmıĢtır.  

Yeni ölçü değerleri ise Ģu Ģekildedir: 

 Bir chi (尺) = 23,08864 santimetre  

 Bir shen (升) = 200,63492 mililitre 

 Bir jin (斤) = 226,6666 gram 
94

 

 

Ölçüm yapmakta kullanılan araçlar aĢağıdaki gibidir. 

 Bakır kumpas (铜卡尺): Hassas uzunluk ölçümlerinde kullanılmıĢtır.
95

 

                                                           
94

 Jin Kai Cheng (金开诚)，Wang Mang Yapılanması (王莽改制)，  Jilin Wenshi 

Chubanshe (吉林文化史出版社)，Changchun, 2010, sf: 104. 

95
 Bakır kumpasının Wang Mang döneminde keĢfedildiği Çin tarihçileri tarafından 

belirtilmektedir. Bunun kaynağı olarak; 1992 yılının Mayıs ayında Yangzhou (扬州) 

Ģehrinin 8 km. kuzey batısında bulunan Hanjiang(邗江) ilçesinde yapılan kazıda 

Doğu Han Hanedanlığı‟na ait bir mezarda bulunan kumpasa benzeyen bir alet 
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 Dört köĢeli bakır kap (铜方斗): Pirinç, buğday, arpa, mısır vb. maddelerin 

miktar ölçümlerinde kullanılmıĢtır. 

 Bakır halka toplar (铜环权): 10 adet bakır halkadan oluĢur ve katı maddelerin 

ağırlık ölçüleri için kullanılmıĢtır. 

 Xinmang jialiang (新莽嘉量): Sıvılarının ölçümünde kullanılmıĢtır. 

 

Wang Mang‟ın yapmıĢ olduğu ölçü reformu, yapmıĢ olduğu reformlar arasında 

en baĢarılı refomdur. Bunun en önemli kanıtı, bu reformun Wang Mang sonrası 

Doğu Han Hanedanlığı‟ndaki ve daha sonraki dönemlerdeki ölçü standartlarının 

temelini oluĢturmuĢ olmasıdır.
96

 

 

4.7. Reformlarının BaĢarısızlığının Sebepleri 

 

Wang Mang‟ın yaptığı reformların kökeni, Çin Klasik eserlerine 

dayanmaktadır. Bu nedenden dolayı, Wang Mang dönemine uymamaktadır. Çünkü 

Eski Çin ile Wang Mang dönemi arasındaki nüfus, toprak, ekonomi ve toplum 

tamamen farklıdır. Diğer bir deyiĢle yapılan reformlar gerçeklikten uzaktır. 

 

                                                                                                                                                                     

bulunması gösterilir. Bu veriler bizlere kumpasın Avrupa‟dan yaklaĢık 1600 yıl önce 

icat edildiğini göstermektedir. 

96
 Jin Kai Cheng (金开诚)，Wang Mang Yapılanması (王莽改制)，  Jilin Wenshi 

Chubanshe (吉林文化史出版社)，Changchun, 2010, sf: 105. 
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Bunun en güzel örneklerinden biri toprak reformunda bulunan, “toprağı 

olmayan çiftlere 100 mu büyüklüğünde toprak verilecektir” maddesidir. Tüm 

hanedanlığın toplam toprak miktarı ülke nüfusuna bölünse dahi kiĢi baĢına düĢen 

toprak miktarı 68 mu kadardır.
97

 

 

Ekonomik alanda diğer yapılan beĢ denkleĢtirme altı tekelleĢtirme ve para 

reformu ekonomiyi düzeltmek için yapılmıĢtır. Ancak istenen sonuç alınamamıĢtır. 

BeĢ denkleĢtirme altı tekelleĢtirme reformu ile piyasa ve pazar dengesi alt üst 

olmuĢtur. Wang Mang‟ın imparatorluğu zamanında yapmıĢ olduğu üç para reformu 

da baĢarısız olmuĢtur. Her yapılan para reformu halkta ve ekonomide büyük yaralar 

açmıĢtır. 

 

Wang Mang‟ın inandığı “isim cismi yaratır” ilkesi hanedanlığın iç ve dıĢ 

siyasetinde yaĢadığı problemleri çözmeye yetmemiĢtir. Sadece yapılan isim 

değiĢikleri ile baĢarı hedeflenmiĢtir. Bu durum ise sonuçta baĢarısızlık getirmiĢtir. 

Örneğin; beylik devlet sisteminde bulunan ve beylere verilen 诸侯王  isminin 

sonundaki wang karakteri imparatoru simgelediği için o ismi tamamen değiĢtirmiĢ ve 

yeni isim olarak “gong (公)” ismini vermiĢtir. Bu yapılan isim değiĢikliği iç siyasete 

                                                           
97

 Jin Kai Cheng (金开诚)，Wang Mang Yapılanması (王莽改制)，  Jilin Wenshi 

Chubanshe (吉林文化史出版社)，Changchun, 2010, sf: 114. 
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yönelik bir isim değiĢikliğidir. Bu değiĢiklikle merkezi otoritenin gücünü artırmayı 

hedeflemiĢtir.  

 

Ölçü reformunda getirilen standartlaĢtırma yaĢamı kolaylaĢtırdığı için 

baĢarıyla uygulanabilmiĢtir. Ölçü reformu, Wang Mang reformları arasında baĢarılı 

olarak adlandırılabilir. 

 

Wang Mang yapmıĢ olduğu reformları, Xin Hanedanlığı‟nı hem siyasi hem 

ekonomik yönden güçlü kılmak için yapmıĢtır. Ancak bunu baĢaramıĢtır. Wang 

Mang reformlarının sonuçlarını bir cümle ile özetleyecek olursak büyük hamle 

büyük baĢarısızlık diyebiliriz. 
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5.BÖLÜM 

AYAKLANMALAR 

 

 Wang Mang‟ın hanedanlık yönetimini ele geçirip daha sonra kendi 

hanedanlığını ilan etmesi Çin tarihinde sıradan bir olay değildir. Çünkü yönetimi ele 

geçirirken ve daha sonra kendisine ait hanedanlığı ilan ederken hanedanlıkta bir 

ayaklanma veya askeri hareket olmamıĢtır. BaĢka bir deyiĢle; bürokratik bir darbe 

olmuĢtur. Ancak Wang Mang dönemi ayaklanma ve savaĢlar ile sona ermiĢtir.  

 

Ülkenin birçok yerinde birbirinden bağımsız ayaklanmalar çıkmıĢtır. Bazı 

ayaklanmalar, Wang Mang‟ın ordusu tarafından bastırılmıĢtır.  Ancak Xin 

Hanedanlığı‟nın son dönemlerine doğru çıkan ayaklanma, tarihe “köylü ayaklanması 

(农民起义 )” olarak geçmiĢtir. Bu ayaklanmalar, zaman içerisinde ülke çapına 

yayılmıĢtır. Köylü ayaklanmaların iki ordusu vardır. Bunlardan birisi, ülkenin 

güneyinde oluĢturulan “yeĢil orman (绿林 )” ordusudur. Bir diğeri ise; ülkenin 

kuzeyinde oluĢturulan “kızıl kaĢ (赤眉)” ordusudur. 

 

YeĢil orman ayaklanması, M.S. 17 yılında Wang Kuang (王匡) ve Wang 

Feng (王风) adlı iki kiĢinin önderliğinde baĢlayan ve kısa zaman içerisinde sayıları 

binlerle ifade edilen köylü ayaklanmasıdır. YeĢil orman asileri bölgede bulunan 

“YeĢil Orman Dağı (绿林山)” nda barınmaktadırlar. Ayaklanmanın ismi, bu dağın 

isminden gelmektedir. M.S. 21. yılında bu hareketin giderek büyümesi üzerine Wang 
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Mang, 20.000 kiĢilik bir orduyu bu bölgeye göndermiĢtir. Ancak sonuç tam bir 

hüsrandır. Wang Mang‟ın ordusu yeĢil orman asilerine karĢı mağlup olmuĢtur. 

YaĢanan bu olayın ardından her geçen gün daha da güçlenen yeĢil orman asilerinin 

sayısı bu kez on binlere ulaĢmıĢtır. Ancak sayının kısa bir süre içerisinde artması 

yeĢil orman dağında hayatı yaĢanılmaz kılmıĢtır. Kısa bir süre sonra çıkan bulaĢıcı 

hastalıktan dolayı asilerin sayısı yaklaĢık yarı yarıya azalmıĢtır.
98

 Ordu, her geçen 

gün azalan sayılarını koruyabilmek için kaldıkları yerden ayrılmaya karar vermiĢtir.  

 

Bu ayrılma iki koldan olarak gerçekleĢmiĢtir. Birinci kol, Wang Chang (王常) 

önderliğinde oluĢturulan, batı tarafından Nanjun (南郡)  
99

 bölgesine doğru harekete 

geçecek olacak gruptur. Bu birliğe Xia Jiang Bing (下江兵) adı verilmiĢtir. Ġkinci kol, 

Wang Kuang (王匡) ve Wang Feng (王凤)  önderliğinde oluĢturulan, kuzeyden 

Nanyang (南阳)‟a geçecek olan gruptur. Bu birliğe Xin Shi Bing (新市兵) adı 

verilmiĢtir.  Bu ayrılmayla birlikte, dar ve fakir bir bölgeden daha geniĢ ve zengin 

bölgelere gitmeyi hedeflemiĢlerdir.  Bu ayaklanma, ülke çapında büyük bir etkiye 

sebep olmuĢtur. Bu etkinin sonucunda ayaklanmaya katılımlar artmıĢtır.
100

 

                                                           
98

 Yu, Haidi（于海娣） , Xishuo Dahan（细说大汉） , Zhongguo Huaqiao 

Chubanshe（中国华侨出版社）, Beijing, 2010, sf:224. 

99
 Bu bölge günümüzdeki Hubei (湖北) eyaleti, Jianglin (江陵) ilçesidir.  

100
 Yu, Haidi（于海娣） , Xishuo Dahan（细说大汉） , Zhongguo Huaqiao 

Chubanshe（中国华侨出版社）, Beijing, 2010, sf:224. 
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Kızıl KaĢ Ayaklanması, M.S. 18 yılında Fan Chong (樊崇) önderliğinde Tai 

(泰山) dağında toplanan ve birlikte hareket eden köylülerin çıkardığı ayaklanmadır. 

Ġsmini kaĢlarına sürdükleri kırmızı boyadan almıĢlardır. Bu uygulamanın nedeni, 

savaĢ esnasında sayıları on binleri bulan grupların birbirlerini kolayca tanımalarını 

sağlamaktır. Kızıl KaĢ Ayaklanması‟nın çok hızlı bir Ģekilde büyümesinin en büyük 

sebebi, Çin tarihinde ilk kadın isyancı olan ve “Lü Ana  (吕母)”
101

 adıyla anılan 

kiĢinin M.S. 18 yılında hastalanarak ölmesinin sonucunda emri altındaki kiĢilerin hep 

birlikte Fan Chon‟un hareketine katılmasıdır. 

 

Kızıl KaĢ Ayaklanması, halk tarafından destek görmüĢtür. Bu destekte, kızıl 

kaĢlılar tarafından uygulanan “kim ki halktan birini öldürürse o kiĢi öldürülür. Kim 

ki halka zarar verirse o kiĢi cezalandırılır (杀人者死，伤人者偿创)
102

” kuralı çok 

etkili olmuĢtur. Bu kural sayesinde halk bu kiĢileri saklamıĢ ve korumuĢtur. Halktan 

desteğini alan ayaklanma her geçen gün güçlenmiĢtir.  

 

                                                           
101

 Lü Ana (吕母), M.S. 14 yılında Wang Mang reformlarına ilk karĢı çıkan kiĢidir. 

Varlıklı bir ailenin kızıdır. Ġhtiyacı olan fakirlere yardım etmesi ve sıkıntılarını 

gidermesi sebebiyle kendisine  “Lü Ana (吕母)” adı verilmiĢtir. M.S. 18 yılında 

hastalanarak ölmüĢtür. Emri altındaki kiĢiler “Kızıl KaĢ” ayaklanmasına katılmıĢtır.  

102
 Yu, Haidi（于海娣） , Xishuo Dahan（细说大汉） , Zhongguo Huaqiao 

Chubanshe（中国华侨出版社）, Beijing, 2010, sf:225. 
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Ayaklanmayı bastırmak isteyen Wang Mang, M.S. 21 yılında kızıl kaĢların 

üzerine bir ordu göndermiĢtir. Ancak ayaklanmayı bastırmak için gönderdiği ordu 

kızıl kaĢların karĢısında hezimete uğramıĢtır. Kızıl kaĢların kazandığı zaferin 

sonucunda ayaklanmaya destek vermek için çok sayıda insan kızıl kaĢlara katılmıĢtır. 

Kuzeyden baĢlayan ayaklanma yavaĢ yavaĢ Chang‟an‟a doğru ilerlemeye baĢlamıĢtır.  

 

YeĢil Orman Ayaklanması ve Kızıl KaĢ Ayaklanması‟nın baĢarıya ulaĢması 

ülkenin diğer bölgelerinde de domino etkisi oluĢturmuĢtur. Bunun sonucunda 

hanedanlığın hemen hemen her noktasında patlak veren ayaklanmalar, Wang 

Mang‟ın ve Xin Hanedanlığı‟nın sonunu getirmiĢtir. 

 

YeĢil Orman Ayaklanması‟nın Kızıl KaĢ Ayaklanması‟ndan en büyük farkı 

ayaklanmaya destek veren ve birlikte hareket eden bazı kliklerin olmasıdır. Özellikle 

bunlar Han soyadına mensup Liu Bin (刘缤) ve Liu Xiu (刘秀) kardeĢlerdir. Bu iki 

kardeĢ YeĢil Orman birlikleriyle güçlerini birleĢtirmiĢlerdir. Böylelikle Wang 

Mang‟a karĢı yapılacak savaĢta ciddi bir güç kazanmıĢlardır. Ancak bu birleĢme 

ciddi bir problem olan orduyu kimin yöneteceği problemini beraberinde getirmiĢtir. 

TartıĢmaların sonucunda, ordunun baĢına soyu Batı Han Ġmparatoru Xuan Di‟ye 

dayanan Liu Xuan (刘玄)‟in getirilmesine karar verilmiĢtir. M.S. 23 yılında, Liu 

Xuan imparator ilan edilmiĢtir ve böylelikle Han Hanedanlığı‟na dönüĢ sağlanmıĢtır. 

Bu tarihten sonra YeĢil Orman Ayaklanması‟nın birliklerinin adı Han ordusu 

olmuĢtur. Bu yapılan birliktelikle birlikte ayaklanma siyasi bir harekete dönüĢmüĢtür.  
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YeĢil Orman Ayaklanması ile Han Hanedanlığı‟na mensup ailenin birleĢmesi 

ile oluĢturulan Han ordusu zaman kaybetmeden harekete geçmiĢ ve ülkede birçok 

yerleĢim birimi iĢgal etmiĢtir. Bu haberi duyan Wang Mang, hemen karĢı atağa 

geçmiĢtir. Çünkü Wang Mang özellikle Batı Han Hanedanlığı soyundan gelen ve 

imparatorluğunu ilan etmiĢ bir kiĢinin kendisi için ciddi bir tehdit oluĢturduğunun 

farkındadır.  

 

Wang Mang‟ın ordusu ve Liu Xuan‟in ordusu arasında büyük çatıĢmalar 

yaĢanmıĢtır. Bu çatıĢmalar Kunyang (昆阳)
103

 bölgesinde savaĢa dönüĢmüĢtür. Adını 

savaĢın çıktığı bölgeden alan Kunyang SavaĢı (昆阳之战) Çin tarihinde az rastlanan 

bir savaĢtır.  Wang Mang‟ın ordusu Liu Xiu‟nun (刘秀) Han ordusu karĢısında 

sayıca fazladır. Bundan dolayı Çin tarihinde bu savaĢ “(asker) sayısı az zaferi büyük 

(以少胜多 )” savaĢlardan biri olarak isimlendirilmiĢtir. SavaĢ sonucunda, Wang 

Mang‟ın ordusu geri çekilmek zorunda kalmıĢtır. Han ordusu takibini sürdürmüĢ ve 

kısa zaman içerisinde Luoyang‟ı ele geçirmiĢtir. Aynı zamanda, Han ordusu baĢka 

bir koldan Chang‟an‟a doğru yola çıkmıĢtır. 

 

ÇatıĢmaların sonucunda, Wang Mang‟ın ordusu geri çekilmiĢtir. Liu Xuan‟in 

ordusu M.S. 21 yılında Chang‟an‟ a girmiĢtir. Kısa bir süre içerisinde, Chang‟an‟ı da 

ele geçirmeyi baĢaran ordunun askerleri Wang Mang‟ı bulup öldürmenin peĢine 

düĢmüĢlerdir. 

                                                           
103

 Günümüzde Henan ( 河南) eyaletinde Ye (叶) kasabası olan bölgenin adıdır. 
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Tüm bu geliĢmeler yaĢanırken, Wang Mang çevresindeki insanlara klasik 

eserlerden örnekler vermektedir. YaĢanan olayları bir yerlere bağlayarak yanlıĢ giden 

bir sistemin olduğundan bahsetmektedir. Ancak ülke çapında isyan çıkaran ve asi 

olarak görülen insanlar, baĢlarında Han Hanedanlığı‟na mensup kiĢinin önderliğinde 

Chang‟an‟ a ulaĢmıĢlardır. Wang Mang‟ın ordusu dağılmıĢ ve en yakınındaki yetki 

sahibi insanlar dahi kaçmıĢtır. Wang Mang ise halen saraydadır. Han ordusuna 

mensup kiĢilerin saraya gelmesiyle, Wang Mang ve çevresinde kalan bir grup insan 

hep birlikte göl adasında
104

 bir konağa sığınmıĢtır. Wang Mang‟ın buraya kaçtığını 

anlayan, Han ordusuna mensup köylü ayaklanmasında bulunan Du Wu (杜吴) bu 

konakta Wang Mang‟ı küçük bir odada yakalayıp hemen oracıkta öldürmüĢtür. 
105

 

Ancak bu ölüm ona az göründüğü için öldükten sonra ceseti parça parça edilmiĢtir. 

Odaya daha sonra giren askerler tarafından önce Wang Mang‟ın baĢı gövdesinden 

ayrılmıĢtır. Daha sonra Wang Mang‟ın vücudu tam 708 parçaya bölünmüĢtür. 
106

 

Wang Mang‟ın baĢı, daha sonra Gengshi (更始) ünvanıyla Han imparatoru ilan 

edilen Liu Xuan‟e sunulmuĢtur. Liu Xuan halkın gözü önünde Wang Mang‟ın baĢını 

                                                           
104

 Göl adası, saray dıĢında suni olarak yapılan yerdir. Bir tehlike durumunda 

saraydan kaçıp sığınmak için yapılmıĢtır. 

105
 Jin Kai Cheng (金开诚)，Wang Mang Yapılanması (王莽改制 )，   Jilin 

Wenshi Chubanshe (吉林文化史出版社)，Changchun, 2010, sf: 126-127. 

106
 Bazı kaynaklarda, Wang Mang‟ın baĢının 200 yıl hanedanlığın hazinesinde 

saklandığı söylenmektedir. (Eberhard, Wolfram, Çin Tarihi, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara, 2007, sf: 105.)  
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bir taĢ ile ezerek parçalamıĢtır. Bazı rivayetlere göre ise; Liu Xuan‟in Wang Mang‟ın 

dilini yediği söylenmektedir.
107

  

 

Wang Mang öldürüldükten sonra Wang Mang‟ın cesedi üstünde yapılan 

vahĢet, Wang Mang‟a duyulan nefreti göstermektedir. 
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 Rong, Zhen (荣真), Wang Mang, Yabancı Diller Yayınevi  (外文出版社) , 

Beijing, 2013 sf:259. 
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SONUÇ 

 

Çin tarihinde en uzun hüküm süren hanedanlıklardan biri olan Han 

Hanedanlığı, Çin tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde Çin‟in siyasi 

sistemi iyice oturmuĢtur. Han Hanedanlığı tarihi genellikle iki döneme ayrılarak 

incelenir. Tarihte bu iki dönem Batı Han Hanedanlığı ve Doğu Han Hanedanlığı 

olarak adlandırılmaktadır. Han Hanedanlığının iki döneme ayrılmasının sebebi M.S. 

9 – 23 yılları arasında kurulan Xin Hanedanlığı‟dır. Xin Hanedanlığı‟nın kurucusu 

Wang Mang Çin siyasi tarihi açısından oldukça önemlidir.  

 

Bildiğimiz kadarıyla, 20. yüzyıla kadar Wang Mang araĢtırmalarında 

tamamen “Han Tarihi” temel alınılmıĢtır. Bu nedenle Wang Mang ile ilgili yapılan 

çalıĢmalar, Han tarihi içindeki bilgiler ile sınırlı kalmıĢtır. Yapılan tek yönlü 

çalıĢmalar sonucunda Wang Mang; “tahtı gasp eden kiĢi (篡位)” olarak anılmıĢtır. 

Ancak 20. yüzyıldan sonra yapılan çalıĢmalar daha farklı bakıĢ açıları getirmiĢtir. 

 

Birçok çalıĢmanın ana kaynağını oluĢturan “Han Tarihi Wang Mang Kayıtları” 

bu alanda yapılan çalıĢmaların temel kaynağını oluĢturmaktadır. “Han Tarihi” 

yazıcılığı Ban (班) ailesi tarafından yapılmıĢtır. Ancak Wang Mang ile Ban ailesinin 

iliĢkisi hiçbir zaman iyi olmamıĢtır. Bunun sebebi, Wang Mang Xin Hanedanlığı‟nı 

ilan ettikten sonra tarih yazıcılığı görevini Ban ailesinden almıĢtır. Xin Hanedanlığı 

yıkıldıktan sonra, Ban ailesi tarih yazıcılığı görevine tekrar getirilmiĢtir. Wang 

Mang‟ın Han tarih kayıtlarındaki tasviri, Ban ailesinin Wang Mang‟a karĢı olan kini 
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ve nefretini göstermektedir. Belki de bu sebepten dolayı, “Han Tarihi” Wang Mang‟ı 

gaspçı, düzenbaz vb. sıfatlarla nitelemiĢtir. Dikkat çeken diğer bir nokta ise; “Wang 

Mang” bölümünün “Han Tarihi” imparatorluk kronoloji listesinde kronolojiye uygun 

olarak yer verilmemiĢ olmasıdır. Bu bölüme bölümün sonunda yer verilmiĢtir. 

 

 Wang Mang üzerine yapılan diğer araĢtırmalarda araĢtırmacılar Ģu 

değerlendirmelerde bulunmuĢlardır. 

 

“Cambridge Tarihi: Çin, Qin and Han Ġmparatorlukları ” adlı eserde Wang 

Mang için Ģu ifadeler kullanılmaktadır:  

 

 “Wang Mang kolay bir Ģekilde etiketlenemez. “Eski Klasikler”in ıĢığında 

yaptığı kölelik ve toprak reformu onun bir reformist olduğunu göstermektedir. BeĢ 

denkleĢtirme altı tekelleĢtirme reformu ise onun yenilikçi biri olduğunu 

göstermektedir. Wang Mang bir hayalist değildir. Ondan önce Çin‟i yöneten Han 

imparatorlarından çok daha fazlasını yapmıĢtır.” 

 

 Çinli tarihçi Hu, Shi (胡适), Wang Mang‟a haksızlık yapıldığını düĢünerek 

Ģöyle söylemektedir: 
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“Wang Mang, 1900 yıldır suçlanan yöneticidir. Günümüzde halen hakkında 

tarafsız bir değerlendirme yapılmamıĢtır. Ben son zamanlarda “Wang Mang Kayıtları 

(王莽传)”, “Gıda ve Para bölümü (食货志)” ve “Zhouli (周礼)” üzerinde çok titiz 

araĢtırmalar yaptım ve anladım ki Wang Mang aslında bir sosyalisttir.” 

   

 Wang Mang Batı Han Hanedanlığı‟nda bulunduğu önemli görevlerden dolayı 

hanedanlığın sorunlarını en iyi bilen kiĢilerden biridir. Bundan dolayı, Wang Mang 

Xin Hanedanlığı‟nı ilan eder etmez çok kısa sürede çok Ģeyler yapmak istemiĢtir. 

Wang Mang‟ın yaptığı reformların amacı hanedanlığı hem ekonomik hem de sosyal 

yönden daha güçlü hale getirme gayretidir. Halkınnın refah içinde yaĢamasını 

hedeflemiĢtir. Ancak çok hızlı bir Ģekilde yapılan reformların siyasi zemini hazır 

olmadığı için reformların uygulanmasında sıkıntılar yaĢanmıĢtır. Bu sıkıntılar 

reformları ya tamamen geri çekmeyle ya da reformlarda bazı düzenlemelere gitmekle 

giderilmeye çalıĢılmıĢsa da baĢarılı olunamamıĢtır. 

 

 Wang Mang, Çin Klasiklerini çok iyi bilen bir kiĢi olduğundan dolayı yaptığı 

tüm refomlar eski Çin bilimine dayanmaktadır. Wang Mang, kafasındaki yenilikleri 

aktarmak isterken dönemin yöneticileri ve halk buna hazır değildir. Wang Mang, 

reformlarını uygalamak isterken Zhou Hanedanlığı‟ndaki dönem ile Han 

Hanedanlığı‟ndaki dönem arasındaki siyasi, ekonomik, coğrafi ve tarihi farkları göz 

önüne almamıĢtır. 
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 Wang Mang‟ın baĢarısızlığının arkasındaki önemli bir etken de çevresinde 

danıĢabileceği, tartıĢabileceği ve Wang Mang‟ı yanlıĢlıklardan uzak tutacak 

danıĢmanlarının olmamasıdır. Bundan dolayı, Wang Mang yapmıĢ olduğu 

reformların eksiklerini görememiĢtir. Reformlar uygulamaya konulduktan sonra 

uygulamada yaĢanılan aksaklıklar dahi giderilememiĢtir. Kısaca, Wang Mang‟ın 

baĢarısızlığını özetleyecek olursak büyük hamle büyük baĢarısızlık diyebiliriz.  

 

 Wang Mang‟ın yönetime gelmesinde ve yönetimine son verilmesinde 

özellikle iki konu dikkat çekmektedir. Wang Mang‟ın iktidara geliĢinde askeri veya 

toplumsal bir ayaklanma yaĢanmamıĢ ve kan dökülmemiĢtir. Wang Mang, kansız bir 

darbe ile iktidarı ele geçirmiĢtir. Çin tarihinde iktidarın kansız el değiĢtirmesi sık 

görünen bir durum değildir. Wang Mang döneminin sona ermesi ise ayaklanmalar ile 

son bulmuĢtur. Ayaklanmada öldürülen Wang Mang, tam 708 parçaya bölünmüĢtür. 

Bu durum bile ayaklanmanın ne kadar kanlı olduğunun en büyük göstergesidir. 

 

 Batı Han Hanedanlığı‟nın son döneminde, ülkede yaĢanan kıtlık, kuraklık gibi 

doğal afetler Wang Mang‟ın iktidara gelmesinde önemli rol oynamıĢlardır.  Halk, 

tüm bu yaĢananlardan imparatoru sorumlu tutmuĢtur. Artık  “Gök”, “ülkeyi iyi 

yönetemeyen yöneticiyi değiĢtirmek istemiĢtir” anlamını çıkarmıĢtır. AnlaĢıldığı 

üzere, doğal afetler Wang Mang‟ın iktidara gelmesinde önemli rol oynamıĢtır. Wang 

Mang‟ın son dönemlerinde de ülkede yine kuraklık ve kıtlık felaketi meydana 

gelmiĢtir. Wang Mang‟ı iktidara taĢıyan bu olumsuz ortam, bu kez Wang Mang‟ın 

sonunu hazırlamıĢtır. 
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“Wang Mang, Çin tarihi açısından niçin bu kadar önemlidir” sorusunun 

cevabı;  Çin tarihinde hanedanlık soyundan gelmeyip tahta geçme olayının iki kez 

yaĢanmasıdır. Bunlardan ilki; Wang Mang‟ın tahta geçiĢi, diğeri ise; Tang 

Hanedanlığı döneminde Wu Ze Tian‟in tahta geçiĢidir. YaĢanan bu iki olay, tarihten 

günümüze kadar tüm araĢtırmacıların ilgisini çekmiĢtir. 

 

Çin tarihinde birçok reformist bulunmaktadır. Ancak bütün ülkeyi kapsayan 

genel çapta reform yapan kiĢi sayısı oldukça azdır. Bunların arasında Ġlkbahar 

Sonbahar Beylikler döneminde yaĢamıĢ olan Guan Zhong (管仲), SavaĢan Beylikler 

döneminde yaĢamıĢ olan Shang Yang (商鞅) ve Xin Hanedanlığı‟nın kurucusu Wang 

Mang (王莽) önde gelmektedir. Wang Mang yapmıĢ olduğu birçok reformda baĢarız 

olmuĢtur. Ancak Wang Mang tüm bu baĢarısızlıklara rağmen adını Çin tarihine 

“Büyük Reformist” olarak duyurmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

ÖZET 

 

Han Hanedanlığı dönemi Çin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde 

siyasi toplumsal, kültürel gibi benzeri alanlarda önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Dört 

yüz yılı aĢkın süre hüküm süren Han Hanedanlığı M.S. 9-23 yılları arasında kesintiye 

uğramıĢtır. Bu nedenle bazı tarihçiler Han Hanedanlığı‟nı Batı Han ve Doğu Han 

olmak üzere iki döneme ayırmıĢlardır. Han Hanedanlığı tarihinde bu ayrımın 

yapılmasına sebep olan kiĢi, M.S. 9- 23 yılları arasında imparatorluğunu ilan etmiĢ 

olan Wang Mang‟dır. Wang Mang imparatorluğunu ilan ettikten sonra, hanedanlığın 

adını “Xin (新) Hanedanlığı” olarak değiĢtirmiĢtir. Wang Mang, dönemin sosyal ve 

ekonomik problemlerini çözebilmek için peĢ peĢe reformlar yayınlamıĢtır. Bu 

reformlar; toprak, kölelik, beĢ denkleĢtirme altı tekelleĢtirme, para, isim ve ölçü 

reformlarıdır. Bu reformların hemen hemen hepsi baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. 

Reformların baĢarısızlığı ayaklanmalara sebep olmuĢtur. Ayaklanmalar sonucunda, 

Wang Mang dönemi sona ermiĢtir. Han Hanedanlığı, Doğu Han Hanedanlığı olarak 

devam etmiĢtir.  
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ABSTRACT 

 

The Han Dynasty has a very important place in Chinese history. In this period 

there were great economic, cultural, and social progresses in China. The Han 

Dynasty, the sovereignity of which had continued for at least 400 years, was 

interrupted by the Xin Dynasty of Wang Mang from 9-23 C.E. Due to that, some 

historians separate the Han Dynasty into two periods: the Western and the Eastern 

Han. The person, having caused this separation, was Wang Mang, who proclaimed 

his empire between AD 9–23. After proclaiming his emperorship Wang Mang 

changed the name of his dynasty as “Xin (新) Dynasty”. Wang Mang also made 

many economic and political reforms. These reforms were land, slavery, 

administrative, currency, changes of name, and  measurement units reforms all of 

which were failed. The failure the reforms caused the riots. As a result of the 

rebellions, Wang Mang‟s reign ended. The period after Wang Mang's Xin Dynasty is 

called the Eastern Han Dynasty.  
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EKLER 

 

EK-1 

 

“HAN TARĠHĠ” WANG MANG KAYITLARI 

王莽传上 

王莽字巨君，孝元皇后之弟子也。元后父及兄弟皆以元、成世封侯，居位辅

政，家凡九侯、五大司马，语在元后传。唯莽父曼蚤死，不侯。莽群兄弟皆

将军五侯子，乘时侈靡，以舆马声色佚游相高，莽独孤贫，因折节为恭俭。

受礼经，师事沛郡陈参，勤身博学，被服如儒生。事母及寡嫂，养孤兄子，

行甚敕备。又外交英俊，内事诸父，曲有礼意。阳朔中，世父大将军凤病，

莽侍疾，亲尝药，乱首垢面，不解衣带连月。凤且死，以托太后及帝，拜为

黄门郎，迁射声校尉。 

 

  

久之，叔父成都侯商上书，愿分户邑以封莽，及长乐少府戴崇、侍中金涉、

胡骑校尉箕闳、上谷都尉阳并、中郎陈汤，皆当世名士，咸为莽言，上由是

贤莽。永始元年，封莽为新都侯，国南阳新野之都乡，千五百户。迁骑都尉

光禄大夫侍中，宿卫谨敕，爵位益尊，节操愈谦。散舆马衣裘，振施宾客，

家无所馀。收赡名士，交结将相卿大夫甚众。故在位更推荐之，游者为之谈

说，虚誉隆洽，倾其诸父矣。敢为激发之行，处之不惭恧。 

 

  

莽兄永为诸曹，蚤死，有子光，莽使学博士门下。莽休沐出，振车骑，奉羊   

http://ctext.org/han-shu/wang-mang-zhuan-shang/ens


104 
 

酒，劳遗其师，恩施下竟同学。诸生纵观，长老叹息。光年小于莽子宇，莽

使同日内妇，宾客满堂。须臾，一人言太夫人苦某痛，当饮某药，比客罢者

数起焉。为私买侍婢，昆弟或颇闻知，莽因曰：“后将军朱子元无子，莽闻

此儿种宜子，为买之。”即日以婢奉子元。其匿情求名如此。 

 

王莽传中 

始建国元年正月朔，莽帅公侯卿士奉皇太后玺韍，上太皇太后，顺符命，去

汉号焉。 

 

  

初，莽妻宜春侯王氏女，立为皇后。本生四男：宇、获、安、临。二子前诛

死，安颇荒忽，乃以临为皇太子，安为新嘉辟。封宇子六人：千为功隆公，

寿为功明公，吉为功成公，宗为功崇公，世为功昭公，利为功著公。大赦天

下。 

 

  

莽乃策命孺子曰：“咨尔婴，昔皇天右乃太祖，历世十二，享国二百一十

载，历数在于予躬。诗不云乎？‘侯服于周，天命靡常。’封尔为定安公，

永为新室宾。于戏！敬天之休，往践乃位，毋废予命。”又曰：“其以平

原、安德、漯阴、鬲、重丘，凡户万，地方百里，为定安公国。立汉祖宗之

庙于其国，与周后并，行其正朔、服色。世世以事其祖宗，永以命德茂功，

享历代之祀焉。以孝平皇后为定安太后。”读策毕，莽亲执孺子手，流涕歔

欷，曰：“昔周公摄位，终得复子明辟，今予独迫皇天威命，不得如意！”

  

http://ctext.org/han-shu/wang-mang-zhuan-zhong/ens
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哀叹良久。中傅将孺子下殿，北面而称臣。百僚陪位，莫不感动。 

 

王莽传下 

四年五月，莽曰：“保成师友祭酒唐林、故谏议祭酒琅邪纪逡，孝弟忠恕，

敬上爱下，博通旧闻，德行醇备，至于黄发，靡有愆失。其封林为建德侯，

逡为封德侯，位皆特进，见礼如三公。赐弟一区，钱三百万，授几杖焉。” 

 

  

六月，更授诸侯茅土于明堂，曰：“予制作地理，建封五等，考之经艺，合

之传记，通于义理，论之思之，至于再三，自始建国之元以来九年于兹，乃

今定矣。予亲设文石之平，陈菁茅四色之土，钦告于岱宗泰社后土、先祖先

妣，以班授之。各就厥国，养牧民人，用成功业。其在缘边，若江南，非诏

所召，遣侍于帝城者，纳言掌货大夫且调都内故钱，予其禄，公岁八十万，

侯伯四十万，子男二十万。”然复不能尽得。莽好空言，慕古法，多封爵

人，性实遴啬，托以地理未定，故且先赋茅土，用慰喜封者。 

 

  

是岁，复明六管之令。每一管下，为设科条防禁，犯者罪至死，吏民抵罪者

浸众。又一切调上公以下诸有奴婢者，率一口出钱三千六百，天下愈愁，盗

贼起。纳言冯常以六管谏，莽大怒，免常官。置执法左右刺奸。选用能吏侯

霸等分督六尉、六队，如汉刺史，与三公士郡一人从事。 

 

 

  

http://ctext.org/han-shu/wang-mang-zhuan-xia/ens
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临淮瓜田仪等为盗贼，依阻会稽长州，琅邪女子吕母亦起。初，吕母子为县

吏，为宰所冤杀。母散家财，以酤酒买兵弩，阴厚贫穷少年，得百馀人，遂

攻海曲县，杀其宰以祭子墓。引兵入海，其众浸多，后皆万数。莽遣使者即

赦盗贼，还言“盗贼解，辄复合。问其故，皆曰愁法禁烦苛，不得举手。力

作所得，不足以给贡税。闭门自守，又坐邻伍铸钱挟铜，奸吏因以愁民。民

穷，悉起为盗贼。”莽大怒，免之。其或顺指，言“民骄黠当诛”，及言

“时运适然，且灭不久”，莽说，辄迁之。 
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EK-2 

 

Wang Mang Dönemi Paraları 

 

 Zhong Bu (中布)        Zhuang Bu (壮布)  You Bu (幼布) 

   

 

   Xu Bu (序布)       Ci Bu (次布) 
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Cuo Dao (错刀)           Qi Dao (契刀) 

 

Zhuang Quan (壮泉) 
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EK-3 

 

Wang Mang Dönemi Ölçü Aletleri 

                         

 

Bakır kumpas (铜卡尺): Hassas ölçümlerde kullanılmıĢtır. 

 

 

Dört köĢeli bakır kap (铜方斗): Prinç, buğday, mısır vb. maddelerin ölçümlerinde 

kullanılmıĢtır. 
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Bakır halka toplar (铜环权): Katı maddelerin ağırlık ölçümleri için kullanılmıĢtır. 
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Xinmang Jialiang (新莽嘉量): Sıvı maddelerin ölçümlerinde kullanılmıĢtır. 
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EK-4 

 

Haritalar 

 

YeĢil Orman ve Kızıl KaĢ Ayaklanmaları 
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Kunyang SavaĢı 
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