MO-TU/METE/BAHADIR

ORTA ASYA’NIN İLK BÜYÜK HÜKÜMDARI
Avrasya bozkırlarının ortaya çıkardığı ilk büyük hükümdar Motu’dur. Asya Hun İmparatorluğu’nu M.Ö.209-174 yılları arasında
yönetmiştir. Her ne kadar babası T’ou-man başta olmak üzere
başka devlet idare edenlere rastlasak da Türk ve Avrasya tarihinde
devletini bir imparatorluk hâline dönüştüren, Orta Asya’da bütün
Türk ve komşu toplulukları bir araya getiren, Çinlilerin ifadesiyle
“yay geren” kavimleri birleştiren ilk hükümdar Mo-tu’dur. Devletinin başında bulunduğu yaklaşık 35 yıl içinde ülkesi içinde ve
dışında bir imparator olduğunu herkese hissettirmiştir. Kısacası
Mo-tu üstün gayretleriyle bir bozkır modeli oluşturmuş; ardından
gelen bütün bozkır devlet ve imparatorlukları onun kurduğu
devlet modelini takip etmiştir. Dolayısıyla Mo-tu’yu Türk devlet
geleneğinin başlangıcına koymak mümkündür.
Mo-tu’nun ismi önceleri yanlışlıkla Me-te, Mei-tei şekillerinde
okunmuştu. Bundan dolayı Türkçemizde Mete ismi kabul görmüş
ve kişi adı kullanılarak yaygınlaşmıştır. Daha sonra Mao-tun ve
Mo-tun okunuşları yapılmıştı. Bu iki karakterin çağdaş Çincede
Maodun okunması doğrudur. Fakat onun yazılışında özel okunuş
bulunduğu için Mo-tu okunması (Türkçe okunuşu Modu) gerektiği Çince sözlüklerde açıkça belirtilmektedir. Bunun da Türkçesinin
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Gök Türkler zamanındaki Mou-tu, Mou-ho-tu gibi unvan ve ad
okunuşlarından hareketle karşılığının Bagatur (Bahadır) olduğu
fikrindeyiz. Büyük Hun İmparatorluğu’nu zirveye taşıyacak olan
Mo-tu, M.Ö. 209 yılında tahta çıktı.

Mo-tu’nun Ataları
Her ne kadar Hunların atalarının tarihini M.Ö. 2255’ler, hatta
daha eskilere kadar götürebilsek de somut belge ve bilgiler, M.Ö.
318’de başlar. Hun adının gerçek karşılığını ilk defa bu yılda görürüz çünkü. Bundan önceki devirler için kaplumbağa kabukları ve
kemikler, daha sonra bambu üzerine yazılan metinlerde Hunların
atalarının Çin’deki hanedanlarla ilişkilerine yer verilmektedir.
Daha sonraki devirlerde de görüldüğü gibi Moğolistan’dan güney yönünde Ordos-Kansu koridoru, Hunların atalarının Çin’e
akın yoludur. Bu akınlar neticesinde Çin’deki ilkel tarıma dayalı
Lung-shan kültürünün yerine bozkır özellikli Yang-shao kültürü
ortaya çıkmıştır. Yang-shao kültürü demirin kullanımı, atın evcilleştirilmesi, Gök kültü gibi karakteri dolayısıyla bozkır özellikleri
taşımaktadır. Bu kültürün siyasi sahnede en belirgin temsilcisi
Chou (M.Ö.1122-255) Devleti’dir. Bozkır özellikleri taşıyan bu
devlet zamanla Çinlileşmiştir. Diğer taraftan M.Ö. 318 yılında
bir anlaşma dolayısıyla en bilinen Hsiung-nu transkripsiyonu ilk
defa kullanılmış ve bu durum bir daha değişmemiştir. Söz konusu
olayın niteliği şudur: Çin’de “Savaşan Devletler Çağı”nda14 beylik
birbiri ile mücadele ediyordu. Bunların beş tanesi kuvvetliydi ve
en kuvvetli olan Ch’in’e karşı Hunlardan askerî destek alabilmek
maksadıyla yardım talep etmişlerdir. Fakat Hunların desteğine
rağmen Ch’in devletçiği başarı kazanmıştır. Hunlara karşı savaşlarda başarılı olamayan Çinliler, yüz yıl süren askerî reformlar
yapmışlar, ordularını bozkır tarzında teşkilatlandırarak, eğiterek
silahlandırarak onları durdurmaya çalışmışlardır.
Bu dönemde Hunlar ile yakın ilişki içinde bulunan Chao
devletçiği, onların saldırılarına karşı kendilerini korumak için
M.Ö. 307 yılında askerî reformlara girişti. Kral Wu-ling’in em209
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riyle yapılan reformlara göre Hunların askerî kıyafetinin giyilmesi
kabul ediliyordu. Chao halkı Hunlar gibi ata binmeyi ok ve yay
kullanmayı öğrendi. Hun tarzında reform, sonuçlarını kısa sürede vermiştir. Yani Çinliler, Hunlardan bir tür teknoloji transferi
yapmışlardır. Yüz bin atlıdan oluşan Hun ordusunu yenmeyi
başarmışlardır. Bu bilgilerden anlaşıldığına göre Hunların bu
devirde güneye doğru gelişmeleri Hun tarzında askerî reformlar
yapan Çinliler tarafından önlenmiştir.

Çin Seddi Yükseliyor
Aradan yaklaşık bir asır geçtikten sonra M.Ö.227’de Hunların
adını bir daha duyarız. Kuzey Çin’deki devletçikler arası çekişmelerde Hunlarla ittifak yapılması ihtiyacının duyulması Hunların
önemli bir siyasi güç olduğunu göstermektedir. Bu arada M.Ö.
221 tarihine gelindiğinde bilinen ilk Türk hükümdarının adını
öğrenebiliyoruz. Bugünkü Türkçemizde Teoman olarak yer bulan
T’ou-man’ın adı geçer. Böylece gelişen olaylardan Hun tarihini
daha detaylı öğrenme fırsatı buluruz.
Ch’in Devleti’nin M.Ö. 221 tarihinde bütün Çin’in birleşmesini sağlaması ile Çin toprakları dağınıklıktan kurtuldu. Mağlup
olan Hunların hâkimiyet alanını kuzeye doğru çekmek durumunda kaldılar. Özellikle M.Ö. 214’te General Meng T’ien’in
Ordos bölgesini Hunlardan alması, onların Çin topraklarında
tutunmasını zorlaştırdı. Bu arada daha önce üç ayrı devlet tarafından inşa edilmiş olan savunma duvarlarını birleştirildi. Hatta
öncekileri tamir etti ve batı ile doğuya doğru uzattı. Neticede Çin
Seddi inşa edilmiş oldu.

“Doğu Yabancıları”
M.Ö. 3. yüzyılın sonlarına yaklaşıldığında Hunların diğer komşuları da tarih sahnesinde belirginleşiyordu. Doğularına “Doğu
Yabancıları” anlamına gelen Tung-hu’lar yaşıyorlardı. Biz bunları
bilinen tarihte “Tunguz” diye adlandırıyoruz. Güneylerinde Çin’in
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kuzeybatısında Kansu’da Yüe-chih kavmi bulunuyordu. Bunların
kökenlerinin Hint-Avrupalı olduğu şeklinde tartışmalar söz konusudur. Dikkate değer bir konu da Ting-ling’ler’dir. Ting-ling’ler
bu esnada Güney Sibirya’da Baykal Gölü’nden Yenisey Irmağı’nı
havzasını içine alacak şekilde Batı Kazakistan bozkırlarına uzanan
geniş sahada yaşıyorlardı. Bunlar diğerlerinden farklı olarak Türk
kökenliydi. Yaşadıkları bölgede sincabın çok olmasından dolayı
bu hayvanın kürkünün ticaretini yaptıkları, dolayısıyla Tiyinli
(sincaplı) (Ting-ling) şeklinde anıldıklarına dair fikirler vardır.

Mo-tu’nun Babası T’ou-man
Aradan geçen yıllar içinde Hun tarihi açısından önemli bir
gelişme meydana geliyordu. Çünkü M.Ö. 221’de ilk defa bir
Hun hükümdarı (şanyü) tarihî kaynaklara geçiyordu. Adı da
T’ou-man idi. Hunlarda hükümdarlık unvanı olarak Shan-yü
(orijinal okunuşu Ch’an-yü) kullanılmaktadır. Sonsuz yüce genişlik
anlamlarına geldiği şeklinde fikirler vardır.
Dolayısıyla adı bilinen ilk Hun hükümdarı (ch’an-yü’sü) T’ouman’dır. Hükümdarlığa başlama tarihi kaynaklarda bildirilmese
de M.Ö. 221 yılında Hun tahtında görülen T’ou-man, M.Ö.
209 yılında ölümüne kadar hükümdarlığını sürdürmüştür. Onun
vaktinde Çinliler Hunları yenerek Kuzeybatı Çin’den çıkarmışlardır. Söz konusu geri çekilme Orhun, Selenga, Onon, Ongin gibi
ırmakların havzalarında yani Ötüken ve Moğolistan coğrafyasında
Hunların nüfus açısından yoğunlaşıp güçlenmelerine sebep olmuş;
gelecekteki büyük imparatorluğun temeli atılmıştır.
Babası ve üvey annesinin entrikalarına rağmen kendisine kurulan tuzaklardan kurtulan Mo-tu (Bahadır), M.Ö. 209’da babasını
öldürüp Hun tahtına çıkmıştır. Bundan sonra derhâl devletini
güçlendirmeye girişen Mo-tu, önce doğuda kendini tehdit eden
Tung-huları, daha sonra güneydeki Yüe-chihları yenerek, rakipsiz
olduğunu göstermiştir. Akabinde kuzeybatı Çin’deki atalarının eski
topraklarını alarak devletini özellikle ekonomik açıdan kuvvet211
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lendirmiştir. Bunun yanında Orta Asya’da Kırgızlar, Ting-lingler
gibi 26 boy ve devletçiği kendine bağlayarak Hun Devleti’ni geniş
bir imparatorluk hâline getirmiştir.
M.Ö.201 yılında kendisinden en az dört kat büyük orduya
sahip Çin İmparatoru’nu kuşatarak, büyük bir tehlike yaşatmış,
sebep olduğu korkunun etkisinden dolayı Çin kaynaklarında en
az bin yıl sürecek ölümsüzlüğe kavuşmuştur. Kendisi 26 devlet ve
beyliği itaat ettirdiğini açıklamaktadır. Devletin sınırları Kore’den,
Aral Gölü’ne Baykal Gölü’nden Çin seddine, Doğu Türkistan’ı
içine alacak şekilde Tibet’e ulaşmıştır. Tamamını işgal edecek gücü
olduğu hâlde Çin’i ele geçirmemiş; ancak, kendi ekonomisini güçlendirmek maksadıyla üstünlüğünü tanıtmış ve vergiye bağlamıştır.

Mo-tu, Hükümdarlık Tahtına Oturuyor
Mo-tu’nun tarih sahnesinde yer aldığı dönemde Çin’de Han
Hanedanı (M.Ö.206-M.S.220) ortaya çıkıyordu. Yaklaşık 400
yıldan fazla süren Han Hanedanı bütün eski Çin’i kaplayan gerçek Çinliliğin temelini atma başarısı göstermiştir. Sonradan gelen
hanedanların hepsi bir şekilde onların kurduğu devlet geleneği
üzerinde yükselmişlerdir. Kurumsal ve geleneksel Çin yönetiminin
temelleri bu dönemde şekillenmiştir.
Hem Türklerin hem de Çinlilerin tarihinde çok etkili roller
oynadığı için, onun tahta çıkışı kaynaklarda hikâyeleştirilerek
biraz abartılı anlatılmıştır. Babasının en büyük oğlu olan Motu tahtın en büyük varisiydi. Ancak, babası üvey annesinin de
tahrikiyle başka bir oğlunu tahta geçirmek için onu Yüe-chihlara
rehin olarak yollayacaktı.
Halk tarafından çok sevildiği anlaşılan T’ou-man’ın oğlu Motu’nun yükselişini üvey anne engellemek istedi. Çünkü o kendi
küçük oğlunu tahta geçirmek istiyordu. Hâlbuki ilk hatundan
doğduğu için geleneklere göre tahta en uygun aday Mo-tu idi.
Üstelik halk tarafından da çok sevilmesi artı bir durumdu. Bilindiği
gibi hükümdarlık unvanı Ch’an-yü olan Hunlarda, eşi Yen-chih
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(shih) unvanını taşırdı. Bu Türk tarihinde görülen ilk “Birinci
Kadın” unvanı olması açısından dikkat çekici bir özelliktir.
Mo-tu’nun rehine olarak yollanması babası açısından ondan
kurtulmanın en kolay yolu idi. Çünkü halk tarafından çok sevilen
Mo-tu’yu sebepsiz yere ortadan kaldırmak babası T’ou-man’ı zor
durumda bırakırdı. Mo-tu’nun rehine gönderilmesi Çince metinlerden çok açık şekilde anlaşılmaktadır. Hükümdar oğullarının
rehine olarak gönderilmesi, dünyanın değişik yerlerinde de görülen
bir uygulamadır. Bilindiği gibi daha çok birbirine denk güce sahip
ülkeler rehine alma ya da verme suretiyle kendi aralarında güven
ortamı ve barış sağlardı.
Amacı Mo-tu’yu Yüe-chihlara öldürtmek olan T’ou-man,
oğlunu gönderdikten sonra kendisi Yüe-chihlara saldırı düzenledi.
Böylece Mo-tu kolayca onlar tarafından ortadan kaldırılacak kendisi de Hun kamuoyuna hesap verebilecekti. Ne var ki, Yüe-chihlar
daha onu öldüremeden Mo-tu onların en iyi ve ünlü atlarından
birini çalarak kaçtı. Kaçarken bindiği at muhteşem tanımlanmıştır.
Günde bin li (576 km) koşabildiği söylenmektedir. Mo-tu’nun
rehinliğinin ne kadar sürdüğü konusunda kaynaklarda herhangi
bir bilgi bulunmamaktadır. Girişimi başarısız olsa da T’ou-man
oğlunun geri gelişine memnun olmuş gibi göründü.
Oğlunun başarılı ve inanılmaz hareketine şaşıran babası 10 bin
süvarilik bir okçu birliğini ona verdi. Ona verilen birlik devletin
sahip olduğu 24 tümenden biriydi. Mo-tu, bu birliği sıkı disiplin
içerisinde eğitime tâbi tuttu. Bu arada Mo-tu ıslık çalan bir ok(çavuş oku) yaptı. Kendi okçu atlılarına eğitim yapmalarını, ayrıca
bir buyruk çıkararak emretti. Bundan sonra özenle yetiştirdiği
özel ordusuna şöyle dedi: Islıklı ok nereye atılırsa herkes kendi
okunu aynı hedefe atacaktır. Okunu bu hedefe atmayanların
başları kesilecektir.
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Islıklı Ok...
Bundan sonra Mo-tu ava gitti. Avda Mo-tu’nun ıslıklı okunu
attığı hedefe ok atmayanların başları hemen orada kesildi. Bundan
sonra da Mo-tu bir gün kendisi ünlü ve iyi cins atına ıslıklı bir ok
attı. Fakat sağında ve solunda bulunan bazı askerler Mo-tu’nun
atına ok atma cesaretini gösteremediler. Bunun üzerine Mo-tu
harekete geçti ve hep birlikte aynı hedefe ok atmayanların başlarını
yine hemen kestirdi. Görüldüğü gibi bu bilgiler abartılı ve hikâyeye benzer bir şekilde kaynaklara sirayet etmiştir. Aslında burada,
uygulanan aşırı yoğun eğitimin tasvir edilmesi söz konusudur.
Yine orada Mo-tu, çok sevdiği kadınlarından birini gözleyerek
kadına ıslıklı bir ok attı. Fakat yine çevresindekilerden bazıları
korkup ürktüler. Bu sebeple hatuna ok atmaya cesaret edemediler.
Onların da başları hemen Mo-tu tarafından kesildi. Hunlarda
önceden beri çocuklar koyunlara binip, kuşlara, gelinciklere ve
farelere ok atarlardı. Savaşçıların güç ve yetenekleri, yay çekmelerindeki ustalıkları ile ölçülürdü. Erkekler savaş için eğitim yaparlardı Çok ani baskın ve taarruzlarda bulunurlardı. Bu onların
doğuştan karakterleriydi.
Bilindiği gibi bozkırlarda askerî eğitimin temeli ok atıcılığı
idi. Mo-tu’nun babası, devletin hükümdarı T’ou-man ile çıktığı
devletin resmî avına bütün askerî birlikler katılmıştı.
Öyle ki, kendisinin attığı ıslık çıkartan oku attığı her hedefe
adamları da atacaklardı. Böyle yapmayanlar derhâl orada öldürülüyorlardı. Mo-tu, önce en sevdiği atına, daha sonra en sevdiği
karısına ok attığında, onun gibi yapmayanların hepsini öldürdü.
Daha sonra babasının en sevdiği ata ok attığında herkes atmıştı.
Sonuçta uygulanan sıkı eğitim hedefine ulaşmış disiplinli bir ordu
meydana gelmişti. Neticede Mo-tu her bir bireyinin çok sıkı bir
disiplinle eğitilip yetiştirilmesini hedeflediği 10 bin kişilik ordunun kendi istediği gibi yetiştiğine kanaat getirdi. Artık planladığı
hedeflere doğru ilerleyebilirdi.
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Nitekim bundan sonra tasarladığı ihtilali gerçekleştirerek babasını öldürdü. Olay şöyle gerçekleşti: Mo-tu devletin hükümdarı
T’ou-man liderliğinde çıkılan bir ava katıldı. Av esnasında ıslıklı
okunu babası T’ou-man’a attı. Mo-tu’nun sağında ve solunda
bulunan bütün adamları da hep birden onu takip ederek T’ouman’a ok attılar. Bundan sonra üvey annesi ile küçük kardeşini
ve kendisini istemeyen bütün devlet adamlarını öldürdü. Sonra
kendisini Ch’an-yü olarak tahta çıkardı.
Daha önce kendisine komplo düzenleyen devlet adamları da
onun gazabından kurtulamadı. Böylece Hun İmparatorluğu’nun
başına güçlü bir şekilde oturmuş oluyordu. Nihayet ülkesi içinde
kontrolü sağlayan Mo-tu artık gözünü dış politikaya çevirdi.

Tung-hu’lar ile Savaş
M.Ö.III. yüzyılda Tung-hu toprakları İç Moğolistan’dan
Mançurya’ya kadar uzanıyordu. Hunların doğu komşusu olan
Tung-hular; Wu-huan ve Hsien-piler olmak üzere iki ana gruba
ayrılıyordu. Hun topraklarına yaptıkları akınlardan ve Mo-tu zamanında yürüttükleri politikadan oldukça güçlü oldukları anlaşılır.
Ancak, M.Ö. 206’da Tung-huları kesin bir yenilgiye uğratan Motu, onların halkını ve hayvan sürülerini ele geçirmişti. Aldıkları
bu mağlubiyet sonrası Hsien-pi ve Wu-huanlar İç Moğolistan’ı
terk ederek Mançurya’nın doğusuna göç ettiler. Bugünkü Şira
Müren ve Liao Irmağı’nın bulunduğu bölgeye yerleştiler. Her ne
kadar uzaklaşsalar da yine de Hun baskısından kurtulamamışlardı.
Her yıl onlara vergi olarak, sığır, at, koyun ve samur kürkü yolluyorlardı. Eğer vergi vermezlerse Hunlar onlara saldırıp, çocuk
ve kadınlarını yağmalıyorlardı. Onların üzerindeki Hun baskısı
yaklaşık miladın ilk yıllarına kadar devam etmiştir.
Olaylar şöyle gelişti: Hunların doğu sınırındaki komşuları
Tung-hu’lar o sırada çok kuvvetli durumda bulunuyorlardı. Motu’nun bir ihtilal yaparak babasını öldürüp tahta geçtiğini duyunca,
derhâl kendi güçlerini kullanıp onu baskı altına almak istediler.
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Çünkü Hunların zayıf olmalarına ve kendilerinin güçlerine güveniyorlardı. Bunu da üç aşamada göstermek istediler. Önce atını,
sonra eşini, sonra da vatan toprağını talep edeceklerdi. Mo-tu’dan
önce çok değerli bir atını, sonrada kadınlarından birini istediler.
Mo-tu, devletin ileri gelenlerinin hepsini toplantıya çağırdı.
Onlar soru karşısında Mo-tu’ya şöyle dediler: Bin li koşabilen
at, Hunların değerli bir atıdır. Verilemez. Bunun üzerine Motu, “Komşu devleti bir attan nasıl üstün tutarız” dedi. Sonra atı
Tung-hulara verdi. Aldıkları tavizle yetinmeyen Tung-hular daha
da ileri gidecek hamle yaptılar. Tekrar elçi göndererek hatunlarından birini kendilerine göndermesini talep ettiler. Mo-tu, yine
devletin ileri gelenlerini topladı. Devlet adamları çok kızarak,
Tung-hularda ahlakın olmadığını, şimdi de Hatun’u (Yen-chih)
istediklerini, bu yüzden onlara savaş açılması gerektiğini söylediler.
Mo-tu, bu defa da bir hatun kişiyi komşu devletten üstün tutamayacaklarını söyleyerek, çok sevdiği Hatun’unu Tung-hulara verdi.
İstedikleri ağır tavizleri koparan Tung-huların azgınlıkları daha
da arttı. Asıl niyetleri Hunlar ile savaşa tutuşmak idi. Hun ve
Tung-hu ülkeleri arasında otsuz, işe yaramayan boş bir arazi vardı.
Hiç kimse burada yaşamazdı. Çevresinin ölçüsü 1000 li kadar
olan bu sahanın çevrelerinde her iki ülke insanları ömür sürerdi.
Burada Hunların bir ordugâhları (ou-t’ou/otağ) bulunuyordu.
Tung-hular, elçi göndererek bu çorak araziyi talep ettiler. Tekrar devlet meclisini toplayan Mo-tu, durumu gündeme getirdi.
Ancak, bu sefer devlet adamları arazinin gereksiz olduğunu hiçbir
işe yaramadığını ifade ettiler. Mo-tu onların bu tepkisine çok
kızdı ve şöyle dedi: Toprak devletin temelidir. Burasını nasıl onlara hediye edebiliriz. Sonra toprağı verelim diyenlerin hepsinin
başlarını kestirdi. Böylece vatan topraklarının ne kadar değerli ve
vazgeçilemez olduğuna işaret edilir.
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Stratejik Oyalama Taktiği
Sonuçta Mo-tu devlet adamları ile durumu müzakere ettikten
sonra ikisini de fazla direnmeden vermişti. Çünkü bahsettiğimiz
gibi Tung-hular bu dönemde çok kuvvetliydiler ve Hunlardan
güçlü olmasalar da en azından onlara denktiler. Hun İmparatorluğu tahtına yeni çıkan Mo-tu’nun bir stratejik oyalama taktiği
güderek, düşmanları yenilecek hâle getirdiği ya da tedbirsiz duruma gelmelerini beklediği değerlendirilebilir. Ancak Tung-hular,
Mo-tu’nun ondan korktuğunu düşünerek daha da cüretkârlaşıp,
iki ülkenin arasındaki bir bölgeyi de isteyince, Mo-tu çok kızmıştı
ve beklemedikleri bir anda Tung-hulara saldırıp, onları hazırlıksız
yakaladı ve mağlup etti. Hükümdarlarını öldürdü ve çok sayıda
esir ile hayvan ele geçirdi. Neticede Mo-tu, önce Tung-hulara
kendini zayıf ve tavizkar göstermiş; onların yanılgıya düşerek rahat
davranmalarını sağlamıştı. Sonuçta yanlış öngörüde bulunarak
Mo-tu’yu küçümseyen Tung-hular, ondan beklemedikleri ağır bir
baskın yiyince sahip oldukları halklarının mallarının ve değerli
şeylerinin Hunların eline geçmesine engel olamadılar.
Tung-hular, Mo-tu’dan çok ağır darbe yemişlerdi. O devirde
çok güçlü bir durumda bulundukları anlaşılan Tung-hular Hun
baskınına karşı koyamamış, yenilmişlerdi. Kaynakların çok açık
ifadesine göre aslında kendi güçlerine güvendikleri için Hunları
küçümsemişlerdi ve herhangi bir hazırlıkları bulunmuyordu. Yenilgiye uğrayan Tung-huların artakalanlarının bir kısmı Wu-huan
Dağları’na sığındı. Bundan dolayı Wu-huan olarak adlandırıldılar.
Onlardan ayrılan diğer grup Tung-hu ise Hsien-pi Dağları’na ulaştı
ve bu dağın adıyla anılmaya başlandı. Böylece Moğolistan’ın doğusu ve Mançurya tarihinin akışı değişti. Neticede galibiyeti elde
eden Mo-tu’nun hâkimiyeti Doğu Moğolistan ve Jehol’a kadar
genişliyordu. Dolayısıyla doğuda yaşayan bütün kabileler yıllık
vergiye bağlandı. Yıllık vergi olarak sığır at ve koyun ödedikleri
bildirilmektedir. Eğer talep edilen vergi ödenmezse kadınlar ile
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çocuklarına köle olarak el koyarlardı şeklinde kayıtlar da bulunmaktadır.

Yüe-chihlar Üzerine Bir Sefer
Bahsettiğimiz zaferi takiben, Mo-tu güneybatıya yöneldi ve
Yüe-chihları yendi, sonra güneyde Ch’in yönetimi altında Çin
tarafından zapt edilmiş Hun topraklarını geri almayı başardı.
Burada Hunların Ordos bölgesini yeniden işgal edebileceklerini
açıklamaya yardımcı olarak iki açık sebep söz konusudur. Birincisi,
Çinli General Meng T’ien’in ölümüydü. Önceki imparatorun
zamanında, Meng T’ien Çin Seddi’ni savunmak için 300 binden
biraz fazla sayıda bir orduya kumandanlık etmişti. Karargâhı
bugünkü İç Moğolistan’da olan Shang Kumandanlığı’ndaydı.
Bu mevki, savunma için başlıca bölgenin Ordos olduğunu belirtiyordu. Ancak, Meng T’ien, M.Ö. 210 yılında intihar etmeye
zorlandıktan sonra, Ordos bölgesindeki savunma sistemi tamamen
çözüldü. İkincisi, birinci imparatorun zamanında, çok sayıda
Çinli bu araziyi doldurmak ve sınırı müdafaa etmek için Ordos
bölgesinde göçe mecbur tutulmuştu.
Ülkelerinde iç savaşın çıkması neticesinde bütün Çinli halk
kendi memleketlerine dönünce boş kalan topraklara kolayca Hunlar girdi. Mo-tu’nun tahta çıktığı esnada bir başka önemli güç de
komşuları Yüe-chihlar idi. Öncelikle Yüe-chihların epey kuvvetli
oldukları anlaşılmaktadır. Ancak, Mo-tu hükümdarlık makamına
oturduktan sonra Yüe-chihlara saldırıp hükümdarlarını öldürdü.
Doğudaki komşuları Tung-hu’ları yok ettikten sonra güneybatılarındaki Yüe-chihların mağlup edilmesi, Mo-tu’nun önemli
bir rakiplerinin ortadan kaldırılmasıydı. Neticede Çin’deki Han
Hanedanı gibi büyük bir düşmanla karşı karşıya gelmeden önce
ikinci büyük rakibini alt ediyordu.
Bununla da kalmayan Mo-tu, Sarı Irmağın güneyindeki Loufan ve Pai-yang’ı da ele geçirecek, arkasından ordusu Ch’ao-na ve
Fu-shih’ya kadar ilerleyecekti. Nihayet, Yen ve Tai eyaletleri de
218

Ahmet Taşağıl

Hun saldırılarından kurtulamayacaktı. İşte, Yüe-chih galibiyetinin
aslında anlamı Kansu koridorunun açılması demekti. Mo-tu,
Çinli General Meng Tien’in ele geçirdiği toprakları bu seferler
neticesinde geri almayı başarıyordu.
Çin’in Kansu, ya da genel olarak kuzeybatısında yaşayan Yüe-chihların Mo-tu’nun Çin üzerine düzenleyeceği akınlara önemli
bir engel olduğunu anlıyoruz. Ancak, Yüe-chihların hızla güçlenen
Mo-tu’ya karşı direnmeleri söz konusu olamazdı. Nitekim öyle de
gerçekleşti. Orta Asya’yı geçerek Afganistan’a göç eden Yüe-chihlar,
bu bölgede çok önemli tarihi roller oynayacaklardır.
Yüe-chihlar bu esnada ve sonrasında Tun-huang ile Ch’i-lien
Dağları arasında yaşıyorlardı. Ağır bir yenilgi alan Yüe-chihlar bu
bölgede daha fazla tutunamadılar. Aralarındaki savaş çok kanlı
geçmişti. Yüe-chihlar Hunların karşısında aldıkları yenilgi sonrası
batıya doğru çekileceklerdir. Uğradıkları yenilgilerinden sonra
batıya Fergana bölgesine kadar göç eden Yüe-chihlar burada da
tutunamayıp Toharistan’a gittiler. O bölgeyi işgal edip orada yaşamaya başladılar.
Yüe-chihların üzerine M.Ö. 176 yılında Hunların Sağ Bilge
Prensi ikinci bir akın daha gerçekleştirdi. Yüe-chihların ortadan
kaldırılmasıyla güney yönünde önü açılmıştı. Çünkü onlar varken
Çin üzerine yapılacak herhangi bir seferde zor durumda kalınabilinirdi. Böyle Çin ile doğrudan cephe alarak tek başlarına kaldılar.
Bundan sonra Çin topraklarına giren Mo-tu, güneye doğru
ilerledi. Lou-fan ile Sarı Irmağın güneyinde bulunan Pai-yang
krallıklarını işgal etti. Arkasından doğuya yönelerek Yen ve Tai
bölgelerine ilerledi. Babası T’ou-man zamanında kaybedilen eski
Hun topraklarını geri almayı başarmıştı. Meng T’ien adlı general
M.Ö.215 ve takip eden yıllarda Yin Dağları’ndaki geçitleri ve Sarı
Irmağın güneyindeki bazı yerleri Hunlardan aldığı ve onları kuzeye
sürdüğü topraklar tekrar Hunların kontrolü altına giriyordu. Neticede P’ing-liang’dan Fu-shih’ya kadar Hun toprakları genişlemiş
oluyordu. Bunun yanında ticari ve askerî stratejik değeri olan
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noktalar da Hunların eline geçti. Kazandığı bu başarılardan sonra
kaynaklarda “Ch’un-wei zamanından beri en kuvvetli durumuna
çıkardı” ifadesi Mo-tu’nun kazandığı başarıları efsanevi devirlere
kadar 2000 yıl öncesine götürmektedir.

Mo-tu, Orta Asya’da Birliği Sağlıyor
Artık, ordusu 300 bine ulaştığı bildirilen Mo-tu, Çin’e üstünlüğünü açık bir şekilde kabul ettirmişti. Kaynaklar Çin ordusunun Hunlarla savaşmaktan yorgun düştüğünü bildirmektedir.
Han Shu’da anlatılan Ch’un-wei’den T’ou-man Kalesi’ne kadar
Hunların bazen güçlenip bazen zayıfladıklarının bildirilmesi ilgi
çekicidir. Şimdi Hunlar çok güçlenmişlerdi ve bütün kuzey kavimlerini kendilerine bağlamışlardı. Dolayısıyla Çinliler onları
daha teferruatlı kaydetmeye başladılar.
Doğudaki, güney ve güneybatıdaki düşmanlarına karşı üstün
başarılar elde eden Mo-tu, yönünü batı ve kuzeye çevirdi. Bunda
amacının Orta Asya’da birliği sağlamak olduğu çok açıktır. Aslında
onun bu eylem sırası, Eski Türk Dünya Hâkimiyeti telakkisi ile
doğrudan uyuşmaktadır. M.Ö. 201 öncesi tamamlanan faaliyetlerde Orta Asya ve Sibirya’nın derinliklerinde yaşayan bozkır
toplulukları Büyük Hun İmparatorluğu’na katılmıştır.
Kaynaklarda “kuzeye döndü” ifadesinden sonra sırasıyla Hunyü, Ch’ü-she, Ting-ling, Ke-k’un ve Hsin-li gibi boy ve ülkeleri
kendine bağladığı yazar. Hun devletinin ileri gelenleri ve memurlarının hepsi ona bağlandı. Bu akınlar M.Ö. 203 öncesinde
tamamlanmış olmalıdır. Kuzeye gittikten sonra batıya dönmüş,
sonra Kuca’yı almıştı.
Bu bilgilerle birlikte Türk tarihinin adeta temelini oluşturan
boylar ve boy kavramıyla karşı karşıya geliyoruz. Tarihi kaynaklarda
yer alan boy ya da boy grupları daha sonraki devirlerde farklı adlar
altında devam edecek boy toplulukları meydana çıkmıştır. Daha
doğrusu zaten var olan boylar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.
Hâkimiyet merkezi her devirde Moğolistan olduğu hâlde Orta
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Asya’nın geniş bozkırlarını kaplayan boylar Türk Dünyası’nın
temelini oluşturmuştur. Dolayısıyla Türk tarihinin temelini anlamak için bunları ayrı bir başlık altında incelemeyi uygun gördük.

Çin İmparatoru’na Mo-tu Ayarı
Mo-tu’nun sahne almasıyla Hunların sıçrama yaparak büyük
bir yükselişe geçtikleri sırada Çin tarihinde de dikkate değer bir
değişim yaşanıyordu. Bu değişim daha sonraki asırlarda Çin milletine ad verecek olan Han Hanedanı’nın ortaya çıkmasıdır. Yani
Mo-tu’nun tahta geçişine paralel olarak, M.Ö. 206 yılında Çin’in
ilk büyük hanedanı Han kurulmuştu. Onların yeni yükselen
hanedanına karşı aynı esnada Mo-tu’nun gücü Orta Asya’da hızla
yayılıyordu. Zirveye çıkan söz konusu bu güç, takip eden yaklaşık
dört asır birbiri ile mücadele edecektir. Kısacası Han Hanedanı
Çin’de kendinden sonra gelenler için model hâline dönüşürken,
aynı modeli bozkırda Hunlar oluşturacak ve kendinden sonra
gelenleri derinden etkileyecekti.
Önce doğuda Tung Hu’ları, daha sonra Yüe-chihları mağlup
eden Mo-tu, iki yakın rakip gücü kendisi için tehlike olmaktan
çıkarmakta hiç zorlanmamıştı. Arkasından çok geçmeden Orta
Asya’nın geniş bozkırlarında yaşayan boyları kendine itaat ettirdi.
Bu boylar Moğolistan’daki merkezine göre batıda bulunan boylardı. Tarihte ilk defa bozkır boylarının birliği böylece gerçekleşiyordu. Bu arada Çin’de taht değişikliği olmuş Han Hanedanı
kurulmuştu (M.Ö.206). Çin tarihinin ilk büyük imparatorluğu
hâline dönüşecek bu devlet gerçek anlamda Çinliliğin başlangıcı
sayılmaktadır. Artık iki büyük güç Asya’nın doğusunda karşı
karşıya gelerek, uluslararası siyaseti şekillendireceklerdi. Nitekim
karşılıklı ilk çatışma fırsatı çok geçmeden doğdu.
Hun saldırılarına karşı durabilmek maksadıyla İmparator
Kao-tsu, bazı tedbir alma faaliyetlerine girişti. Han bölgesi kralı
(prens/idarecisi) Hsin’i Ma-i bölgesinde M.Ö. 201 yılında sınırlarını Hunlara karşı korumak için gönderdi. Aynı yılın sonba221
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harında uzun süre Mo-tu’nun güçleri tarafından kuşatma altına
alınan Hsin, barış için birkaç defa Hunlara elçi yolladı. Onun
sık sık Hunlarla ilişki kurması, Han Hanedanı İmparatoru tarafından hain olarak suçlanmasına yol açtı. Durumu kavrayan
Hsin, öldürülmekten korkarak Ma-i şehrini Hunlara teslim etti.
Hatta T’ai-yüan şehrini de ele geçirmelerine yardım etti. Aleyhine
gelişen bu durum üzerine büyük bir ordunun başında sefere çıkan
Han İmparatoru Kao-tsu, Hunlarla savaşmak için Ping-ch’eng’a
(Ta-tung’da) kadar ilerledi. Çin İmparatoru’nun ordusu 300 bin
kişiden fazlaydı. Mo-tu, çok iyi bir strateji uygulayarak Çin İmparatoru’nu daha ordusunun tamamı gelmeden sıkıştırdı ve kuşatma
altına aldı. Yedi gün bu zor durumda kalan İmparator, Mo-tu’nun
kuşatmayı açması sonucu bir yerden kaçarak kurtuldu. Neticede
zor durumda kalan Çin İmparatoru ağır tavizler vermek suretiyle
Mo-tu ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Artık Hunlar, Çinlilere
askerî açıdan daha üstün durumda olduklarını hissettirmişlerdi.
Özellikle hızlı hareket eden süvarilerle hücum etmeleri Çinlileri
şaşırtarak morallerini bozup savaştan yıldırmıştı. Ortaya çıkan bu
durum yani Çin’e karşı Hun üstünlüğü uzun süre böyle devam
edecekti.

Mo-tu, Çin İmparatoru’nu Tuzağa Çekiyor
Çin toprakları üzerinde hâkimiyeti tesis etme aşamasındaki
Han Hanedanı’nın İmparatoru Kao-ti, Han prensi Hsin’i Mai’ye yollayarak Tai eyaletinde görevlendirdi. Hunlar kendilerine
yakın konumdaki bu bölgeye akın düzenleyerek Ma-i’yi kuşatma
altına aldılar. Durumunun çaresizliğini anlayan Prens Hsin, Hunlara teslim olmak zorunda kaldı. Ancak, Hunlar ele geçirdikleri
Ma-i toprakları ile yetinmediler. Çin’in içlerine doğru yürüdüler.
Kou-chu Dağı kolayca geçildi. Nihayet T’ai-yüan’e hücum edip
Chin-yang’a ulaştılar.
Hızla gelişen Hun saldırılarını durdurmak üzere 320 bin askerden meydana gelen ordusu ile savaşa hazırlanan Çin’deki Han
Hanedanı İmparatoru bölgeye geldi. Bu arada hava soğumuş, Çin
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askerleri etkilenmeye başlamıştı. Kaynaklar her on askerden iki
ya da üçünün parmaklarının soğuktan düştüğünü bildirmektedir.
Diğer yandan Mo-tu’nun asker sayısı ise 300 bin 400 bin gibi
rakamlarla ifade edilmektedir. Kanaatimizce bu rakam abartılıdır. Çinli tarihçiler daha sonraki devirlerde de Türk ordusunun
asker sayısını 400 bin süvari ile verirler. Genelde Türklerin güçlü oldukları zamanlarda orduların asker sayısı bu şekilde, yani
400 bin sayısıyla tanımlanmıştır. Bazen süvari yerine yay çeken
ifadesi de kullanılır. Ordusunun kalabalıklığına rağmen Mo-tu
geri çekilmeye başladı. Hun hükümdarı stratejik bir hamle daha
yapmış; askerlerinin zayıf ve savaşamayacak olanlarını Çinlilerin
görebileceği yerlere yerleştirmişti. Amacı askerlerinin güçsüz olduğu izlenimini vermekti. Böylece Çin ordusu kendini güvende
hissederek Hun ordusunu takibe devam etti.
Mo-tu, Chü-chu Dağı’nın kuzeyindeki Tai Vadisi’nde mevzilenmişti. Chin-yang şehrinde karışıklıklar devam ederken yardım için o bölgeye ulaşan Hun öncüleri başarılı olamadı. Hun
kumandanı Hu-pai-ti Çinlilere esir düşerek öldürüldü. Aslında
Hunlar geri çekiliyorlardı. Lou-fang üç yerleşim yerini yağmalayan
Hunlar, Çin İmparatoru’nu oraya çekmeyi başardılar. Yine bozguna uğramış gibi görünen Hun öncüleri Mo-tu’nun bulunduğu
yere ulaştı. Yolladığı on kişilik elçi heyetine kendini zayıf gösteren
Mo-tu hedefine ulaştı. Bu arada durumun farkına varan bir başka
elçi, imparatora gerçeği bildirse de inandıramadı. P’ing-ch’eng
şehrinin yakında Pai-teng Dağı’nda tuzağa düştü.

Kuşatma Başlıyor
Neticede Çin İmparatoru daha yaya askerlerinin tamamı toplanmadan P’ing-ch’eng’a ulaştı. Geri çekilmesini tamamlayan
Mo-tu ileri harekete geçti. Pai-teng Dağı’nda Çin İmparatoru’nun
ordusunun etrafını sardı, artık kuşatma başlamıştı. Yedi gün boyunca kuşatılan Çin ordusuna herhangi bir yardım gidemedi.
Yiyecek vesair ihtiyaçları da temin edilememişti. Bu arada Türklerin tarihî yön kavramlarıyla ilgili ilginç bilgiler kaynaklarda
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anlatılmaktadır. Doğudaki Hun ordusunun atlarının gökyüzü
renginde (gri), güneydekilerinin doru (al), batıdakilerinin kır
(beyaz) kuzeydekilerin yağız atlardan oluştuğu bildirilmektedir.
Bence çok sayıda anektodal anlatıma şahit olduğumuz bu devirde
atların rengi değil askerî birliklerin flamaları söz konusu edilmiştir.
Ya da böyle bir değerlendirme de dikkate alınmalıdır.
Çin İmparatoru girişeceği herhangi bir çarpışma ile kuşatmadan kurtulamayacağının farkına varmıştı. Gizlice Mo-tu’nun
hatununa adam yollayarak çok fazla hediye takdim edildi. Hediyelerden memnun kalan ve çok etkilenen hatun (yen-chih)
hükümdar kocasına, iki hükümdarın birbirine karşılıklı zorluk
çıkarmamalarını, şimdi Han (Çin) topraklarını ele geçirseler dahi
sonsuza kadar buralarda oturamayacaklarını, ayrıca Han İmparatoru’nun koruyucu ruhları bulunduğunu, Ch’an-yü’nün bunu
mutlaka dikkate alması gerektiğini söyledi.
Bu sırada kendisine teslim olan Han prensi Hsin’in iki generali Wang Huang ve Chao Li’nin söz verdikleri hâlde Mo-tu ile
buluşmaya gelmemeleri de Hun hükümdarının dikkatini çekip
şüphelenmesine yol açmıştı. Bunun üzerine karısının sözlerinin
uygulanmasına karar verdi. Kuşatmayı bir köşeden açtı. Çin İmparatoru buna rağmen çok endişelenip herhangi bir saldırıdan
çekindiği için temkini elden bırakmayarak askerlerine ok ve yaylarını hazırlamalarını emretti. Neticede açılan köşeden dikkatlice
çıkarak kuşatmadan kurtuldu.
Mo-tu da ordusunu geri çekerek savaş alanından uzaklaştı. Her
iki ordu bu şekilde savaş durumunu terk ederken Han İmparatoru
Liou Ching’i akrabalık yoluyla barış anlaşması yapmak üzere Hun
ülkesine yolladı. Çin ülkesinin genişliği nüfusunun yoğunluğu
ikliminin nemli ve sıcak oluşu bozkırlılar için uygun olmadığının
Hunlar da farkında idi. Mo-tuda durumu böyle değerlendiriyordu.
Ayrıca Çin’deki bir iç mücadeleden Han Hanedanı muhaliflerinden gerekli desteği görememesi kuşatmayı kaldırmasında etken
olmuştur. Devam eden süreçte Hunlara sığınmış Çinli generaller
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anlaşmaya uymayarak Tai ve Yün-chung’a uzanan akın yaptılar.
Yine Mo-tu, Tai topraklarına sürekli hücumlar gerçekleştirdi.
Hunların saldırılarından iyice bıkan Han Hanedanı İmparatoru,
akrabalarından bir kızı Mo-tu’ya göndererek akrabalık yoluyla barış
anlaşmasını onayladı. Bunun Hunlara, yanında her yıl ipek, içki,
pirinç ve yiyecek gönderilecekti. Anlaşma gerçekleştikten sonra
Mo-tu akınlarını sonlandırdı.
Ancak, Yen prensi Lu Wan, Çin’de Han Hanedanı’na karşı
10 bin kişi ile ayaklanmış, Hunlara bağlanmıştı. Onun çıkardığı
çatışmalar İmparator Kao-tsu ölene kadar sürmüştü. Aslına bakılırsa Hsin olayında da görüldüğü gibi Hunların bakış açısı sadece
askerî değil siyasi açıdan üstün nitelik de taşıyordu. Bunu takiben
diğer Kuzey Çin’de görev yapan generalleri ve Yen devletçiğinin
kralı Lu Wan ve Tai devletçiğinin başbakanı ve generali Ch’in
Hsi Hunlara iltica ettiler. Bunlardan bazıları tüccardı ve daha
önceden Hunlarla temas kurmuşlardı. Bunu belki Çin’de merkezi
devletçiliğin henüz yeteri kadar gelişmediği şeklinde yorumlamak
mümkündür.

Hun Devleti’nin Örgüt Şeması
Bu olayları anlatan Çin kaynakları Hunların sosyal yapısı ve
devlet teşkilatı hakkında eşsiz bilgiler verirler. Bunlar Eski Türklerin sosyal ve idari yönlerini açıklayan ilk metinlerdir. Buna
göre Ch’un-wei döneminden T’ou-man’ın saltanatına kadar
(M.Ö.221’e) Hunların ataları bazen kuvvetli hâle gelmişler bazen
de zayıflayarak küçük parçalara ayrılmışlardı. Hayatları bu şekilde
sürüp gelmişti. Dolayısıyla Çinliler, Hunların tam şecerelerini
öğrenip kayıt tutamadılar. Ne var ki Mo-tu’nun tahta çıkışıyla birlikte güçlerini artırdılar. Hatta kuzeydeki bütün yabancı milletleri
kendilerine itaat ettirmişlerdi. Bunun sayesinde Çinliler de onları
daha yakından tanıyarak haklarında bilgiler kaydedebilmişlerdi.
Hükümdar Karşılığı unvanı taşıyan Ch’an-yü’nün mensup olduğu
aile Luan-ti idi. Tahta geçtikten sonra Ch’eng-li Ku-t’u Ch’an-yü
unvanı ile tanınmıştır. Özünde halkı ona bu unvanı vermiştir.
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Hunların Göğe Ch’eng-li(tengri) dedikleri kut karşılığında ise K’ut’u kullandıkları ifade edilmiştir. Hükümdarlık unvanı Ch’an-yü
ise enginlik anlamına gelmektedir. Kısacası hükümdarlarını Gök
gibi Engin Sonsuz Genişlikte olarak tanımlarlardı.
Devletin yüksek idare sisteminde Sol ve Sağ Bilge Beylikleri,
Sol ve Sağ Lu-li beylikleri, Sol ve Sağ Kanat Büyük Generallikleri, Sol ve Sağ Kanat Merkez Komutanlıkları, Sol ve Sağ Büyük
Tang-hulukları ve Sol ve Sağ Ku-tu houlukları gibi askerî ve idari
makamlar ihdas edilmişti. Bu makamları işgal edenler adı geçen
unvanları taşırlardı. Bahsedilen şematik idari yapı Türk tarihinde
bilinen devlet teşkilatları için ilktir.
Bilge (hsien)sözünün Hunlardaki karşılığı T’u-ch’i’dir. Sol
T’u-ch’i Beyi makamına getirilen kişi aynı zamanda geleceğin
hükümdar adayı, yani veliaht gösterilirdi. İlerideki zamanlarda
bu konuya çok dikkat edildiğini, aksi uygulamalarda ülke içinde
büyük problemler çıktığını görüyoruz.
Sağ ve Sol Bilge Beyleri’nden Tang-hu makamına kadar idarecilerin on bin, daha küçüklerinin ise birkaç bin atlı askere kumanda
ettiklerini görüyoruz. Ayrıca yüksek makamların babadan oğula
geçtiği de açıklanmıştır. Bunların yanında diğerlerine nazaran
daha fazla ön planda bulundukları kabul edilen üç büyük aile
vardı. Adları Hu-yen, Lan ve Hsüan-pu idi. Diğerlerine göre
devlet nezdinde üstünlüklerinin olduğu varsayılırdı.
Geleneksel Türk devlet yapısına göre sol ile başlayan makamlar hiyerarşik açıdan üstün sayılır ve doğu tarafında yer alırlardı.
Shang-ku’nun doğusundan başlayan topraklar Huei-mo ve Ch’ao-hsien’e kadar geniş alanı kaplıyordu. Neticede Hun topraklarının Kore’ye kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Batıda yaşayan sağ
kanat idarecileri ise toprakların kuzeyin ıssız yerlerine ve Tibet’e
uzandığını belirtmiştir. Hükümdarlığın Çin sınırları ise Tai ve
Yün-chung’a kadar uzanırdı. Her birinin idare ettiği toprağı olduğu
belirtilirken, su ve otlakları takip ederek yaşadıkları kayıtlıdır. Bu
tanımlama 20. yüzyılın 30’lu yıllarına kadar süren, bozkırda yaşa226
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mış Türk kökenli halkların hayat tarzlarının ifade ediliş şeklidir.
Söz ettiğimiz sistem içinde en geniş topraklara Sol ve Sağ Bilge
Beyleri ile Sol ve Sağ Lu-liler hâkimdi. Neticede 24’e bölünen
idari sistem içinde binbaşılık, yüzbaşılık, onbaşılık, küçük beylik,
danışmanlık, merkez komutanlığı, Tang-huluk ve Chü-ch’ülük
gibi makamlar mevcuttu. Hükümdardan sonra devletin sistemi
24 ayrı makama ayrılarak idare ediliyordu.

Düşman Olmayana Kılıç Çekilmez
Bunun yanında devlet nezdinde ilk toplantı yılın ilk ayında
(yaklaşık şubat sonları) hükümdarın sarayında gerçekleştiriliyordu. İkinci toplantı yeri Lung-ch’eng idi. Beşinci ayda yapılan bu
toplantı da Gök Türk döneminde olduğu gibi atalara, yere göğe,
ruhlara kurban sunarlardı. Sonbaharda atların semirdiği zaman
ise ormanın çevresini (bu konu Tai-lin olarak da yorumlanmıştır)
dolaşırlar (bu bir spor oyunu olabilir), insan ve hayvan sayımı
yaparlar, dolayısıyla ülkenin ekonomik durumu hakkında tespitte
bulunurlardı.
Hukuk sistemleri hakkında da ilginç bilgiler verilmektedir.
Buna göre başka birine kılıcını bir ch’ih (23,1 cm) kadar kınından
çeken öldürülür. Başka birinin malını çalmak suretiyle hırsızlık
yapan öldürülerek cezalandırılırdı. Suçu ağır olanlar öldürüldüğü
gibi hafif olanların kemikleri kırılarak ceza verildiği açıklanmıştır.
Hapis cezalarının ise 10 günü aşmadığı, bu yüzden mahkûm
sayısının çok az olduğu bildirilmiştir.
Hun hükümdarı sabahları çadırından çıkar, doğuya doğru
döner ve güneşe saygısını sunardı. Önlerini güneye döndükleri için
doğuda yani güneş tarafında kalan yöne daha çok değer verirlerdi.
Hükümdarın geceleri de aya saygı gösterdiği ifade edilmiştir.10
günlük takvim devrelerinin 5. ve 6. günlere daha çok önemsendiği
ifade edilmiştir. Cenazeler defnedilirken iç ve dış olmak üzere iki
tabut yapılırdı. Daha sonra ölü ile birlikte altın gümüş ve değerli
giysiler koyarlardı. Mezarın üstünü düz bırakırlar, herhangi bir
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tümsek oluşturmazlardı. Çin’de olduğu gibi cenaze elbiseleri giymedikleri, mezara ağaç dikmedikleri anlaşılmaktadır. Hükümdar
defnedilirken yakın ve sevdiği hizmetkârları ve odalıkları ile defnedilirdi. Bazen bunların sayısı yüz kişiye kadar ulaşabilirdi. Hun
mezarlarında hizmetçileri sembolize eden çok sayıda saç örgüsü
ele geçmiştir. Aslında hizmetçilerin kendileri değil, sembol niteliğinde saç örgüleri ve benzer şeylerin koyulduğu anlaşılmaktadır.
Bir işe başlayacakları zaman ayın durumuna göre hareket ederlerdi. Özellikle dolunayda hücuma geçtikleri bilinmektedir. Ay
küçüldüğü zaman geri çekilirlerdi. Savaşlarda başarılı olanlara, yani
düşman öldüren veya esir alanlara bir kap içki verilerek ödüllendirilir, ele geçirdikleri ganimetler pay edilerek dağıtılır, yakaladıkları
esirler köle yapılırdı. Bu Hunların savaşçılık özelliklerini artıran
bir durumdu. Çünkü herkes kendi menfaati uğruna da savaşmış
olurdu. Savaşlarda özellikle düşman askerlerini üzerlerine çekerek
etrafını sarmak işinde uzmanlaşmışlardı. Sonuçta düşmanla karşılaştıklarında ganimet kazanmak için kuş sürüleri gibi bir araya
gelerek ortak hareket ederler, yenilgiye uğradıklarında bulutlar
gibi dağılarak kendilerini kurtarırlardı. Savaşta ölen arkadaşını
getirenlere, o kişinin bütün malları verilirdi.

Düşmana Zeytin Dalı
M.Ö.198 yılına gelindiğinde Hunlarla, Çinliler arasında bir
barış anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Hun Hükümdarı (Ch’anyü) bir Çinli prenses ile evlenecekti. Han İmparatorluğu belirli
bir miktar ipek, şarap ve yiyeceği ihtiva eden hediyeler toplamını
her yıl birkaç defa Hunlara yollayacaktı. Hunlarla Hanlar eşit ve
kardeş devlet sayılacaktı. Karşılığında artık Hunlar, Çin topraklarını istila etmeyeceklerdi. Bu yılda prenses Liou Ching Hunlara
elçi olarak gitti. Neticede tarihte ilk defa Çincesi Ho-ch’in Anlaşması (akrabalık kurmak yoluyla barış) imzalandı. Liou Ching’in
tavsiyesi üzerine akrabalardan biri Ch’ang unvanıyla gönderildi.
Liou Ching önce İmparator’a öz kızını göndermeyi tavsiye etmiş; İmparatoriçe’nin çok ağlaması üzerine saraydan güzel bir
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kız seçilerek Mo-tu’ya gelin olarak yollanmıştır. Adı geçen vezir
özellikle Çinli Prenses’in oğlunun veliaht olarak Hunları idare
edeceğine vurgu yapmıştır. Bu durum ileride Gök Türk ve Uygur
devirlerinde sıklıkla yaşanacaktır. Dolayısıyla bu şahıs aslında
devlet stratejilerinden birinin temelini atmıştı.
Bundan sonraki yıllarda Mo-tu, söz konusu anlaşmanın şartlarından rahatsız olmaya başladı ve Çin’e karşı daha hâkimane
tavırlar almak yoluna gitti. M.Ö. 192 yılında İmparator Huei,
tahta çıkınca Mo-tu ile evlenmesi için yine bir Çinli prenses gönderdi. Bu İmparator’un hükümdarlığı esnasında esas güç annesi Lü
elindeydi. Mo-tu, bu sefer ona bir mektup yazarak dedi ki: “Ben
sazlıklar arasında doğup sığır ve at topraklarının vahşi bozkırlarında büyütülmüş yalnız bir dul hükümdarım. Çin’e seyahat etmek
özlemiyle çok defa sınır bölgesine gelmişimdir. Zatı şahaneleri de
yalnız bir yaşam süren dul bir hükümdardır. İkimiz de zevklerden
mahrum bir yaşam sürmekte olup kendimizi eğlendirme imkânımız yoktur. Ümidim ikimizin birbirimizde olanları, olmayan
eksikliklerimiz için değiş tokuş etmemizdir.”
İmparatoriçe Lü de bu mektuba şöyle cevap verdi: “Yaşım
ilerlemiş ve gücüm zayıflamaktadır. Saçlarım ve dişlerim dökülmekte, düzgün ve dengeli bir şekilde dahi yürüyememekteyim.
Ch’an-yü herhâlde çok abartılmış haberler duymuş olmalı. Ben
kendisini bu kadar alçaltmasına layık değilim. Ancak, ülkem hiçbir
yanlış yapmadı ve ümidim kendisinin ülkeme zarar vermekten
sakınmasıdır.”
Bunun üzerine isteklerinden vazgeçen Mo-tu, İmparatoriçe’ye
teşekkürlerini sunmak için bir elçi yolladı. Eskiden olduğu gibi
Ho-ch’in Anlaşması’nın uygulanmaya devam ettiği bildirildi.
Bahsedilen tarihten aşağı yukarı 15 yıl sonra M.Ö. 176 yılında
Mo-tu, İmparator Hsiao Wen’a cüretkârlığını daha da artırıcı bir
mektup yolladı. Her iki ülke arasında anlaşma olmasına rağmen
Hunların Sağ (Batı) Bilge Beyi Sarı Irmağın güneyine akınlar düzenlemesine karşı Çinliler 80 bin kişilik ordu hazırlayarak tedbir
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aldılar. Bu mektupta Mo-tu kendisini Gök tarafından kurulan
Hunların büyük Ch’an-yü’sü olarak göstermekteydi. Devam eden
mektupta, “Gök’ün yardımı, savaşan erlerimizin mükemmelliği
ve atlarımızın gücüyle, her üyesini baskı altına alarak veya itaate
zorlayarak, Yüe-chih’yı silip süpürmeyi başardık. Üstelik Lou-lan,
Wu-sun ve Hu-chie kabileleriyle, civardaki 26 devleti de fethettik,
böylece hepsi Hunların halkının bir parçası oldu. Yay çekerek
yaşayan tüm halklar artık tek ailede birleşti ve tüm kuzey bölgesi
barış içinde. Böylece ben şimdi silahlarımı bırakıp, askerlerimi
dinlendirmek ve atlarımı otlaklara çıkarmak istiyorum. Bu yakın
geçmişte olan olayı unutup eski anlaşmamızı tekrar yürürlüğe
koymak arzusundayım.” Çok değerli ipek elbiselerden saç tokaları,
altın işlemeli kemer, sarkıtlı altından Hun kemeri 10 top işlemeli
kumaş, 20 top desenli kumaş kırmızı ve yeşil ipekli kumaşlardan
40 top yolladı.
Orta Asya’da ilk siyasi birliğin gerçekleştiğinin vurgulandığı
mektup Türk tarihi için çok önemlidir. Bunun yanında Çin’e
karşı hâkimane Hun politikasının da açıkça belirtildiğini görürüz.
Mo-tu gönderdiği mektupta önce Çin İmparatoru’nun barış ve
dostluk üzerine haberleştiklerini, İmparator’un yazdığı mektupta
işittiklerini kendisine haber verdiğini söyler; buna rağmen Çin’in
sınır görevlilerinin kendisinin Sağ Bilge Beyi’ne hücum ederek
taciz ettiklerini bildirir. Bunun üzerine Sağ Bilge Beyi’nin de Motu’ya sormadan Hou-i-lu Beyi Nan-chih ve diğer kumandanlarla
Çin sınırlarını taciz ettiğini vurgular. Arkasından Çin İmparatoru’nun şikâyet mektuplarının iki defa geldiğini, kendisinin
de iki defa cevap verdiğini, fakat elçilerinin geri dönmediğini
bildirir. Bu yüzden İmparator’un anlaşmaya sadık kalarak dostça
davranmadığını, dolayısıyla kendilerine bağlılığının kalmadığını
açıklar. Anlaşmalarının alt düzeydeki memur ve subaylar tarafından zarar gördüğünü ifade eder. Ayrıca izin almadan Çin’e
saldıran Sağ Bilge Beyi’nin cezalandırılarak batıya Yüe-chihlar
üzerine gönderildiğini söyler. Tanrının lüftu ve ve yardımlarıyla
Sağ Bilge Beyi’nin Yüe-chihları yendiğini, hepsinin başını kesti230
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ğini, artakalanlarının Hunlara bağlandığını bildirir. Devamında
ise Lou-lan, Wu-sun, Hu-chie ile beraber 26 devletçiğin hepsinin
Hunların egemenliğini tanıdığını, yay çeken halkların hepsinin
tek aile olduğunu, kuzeydeki ülkelerde barış ve huzur sağlandığını
dile getirir. Hedefine ulaştığını subay askerlerini dinlendirmek,
atlarını beslemek niyetinde olduğunu, antlaşmaları devam ettirmek istediğini, sınırlarda yaşayan halkı huzura kavuşturmak ve
eski durumun devam etmesini temenni ettiğini vurgular. Ayrıca
anlaşmanın gelecek nesillerde de devam etmesi arzusunu taşıdığını bildirir. Bunu göstermek için de saray görevlilerinden Hsihu-ch’ien’i mektupla yolladığını, ayrıca iki binek atı ve iki araba
atını sunmak istediğini, Çin Seddi’ne yakın bulunan halkın biraz
sınırlardan uzaklaşması gerektiğini, elçisinin alıkonulmadan geri
yollanmasını” söyler.
Mo-tu’nun gönderdiği mektup Çin sarayında tartışılmış, Yüe-chihlar üzerinde galibiyeti söz konusu edilerek barış yapılması
gerektiği kararına varılmıştır. Dolayısıyla Mo-tu’nun mektubunda
ifade ettiği Yüe-chih galibiyeti ve Orta Asya hâkimiyeti Çinliler
üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca Hun topraklarının tuzlu ve bataklık olarak değerlendirilerek orada yaşanılamayacağının söylenmesi
Çinlilerin geleneksel kuzey bozkırlarına bakışlarının ilk yorumlarıdır denilebilir. Mektuptan anlaşıldığına göre Yüe-chih ve diğer
Orta Asya boylarını itaat altına aldıktan sonra Mo-tu kendini
daha da güçlenmiş hissediyordu. Yani o zamanın dünyasında Çin
sınırlarının dışının tek hâkimi o idi. Onun istekleri Çin sarayında
uzun süre enine boyuna tartışıldı. İmparator Wen, eski anlaşmayı
tekrar kabul etmek zorunda kaldı.

Bir İhtilalin Türk Tarihine Etkisi
Kaynaklardan anlaşıldığına göre yaklaşık 35 sene hükümdarlık
yapan Mo-tu, bütün Orta Asya’yı bir siyasi kuruluş bünyesinde
toplamayı başarmıştı. Önce yaptığı bir ihtilal ile babasını devirmiş,
devleti zor durumda olmasına rağmen güçlü düşmanları Tunghu ve Yüe-chihları dağıtabilmişti. Arkasından tuzağa düşürerek
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kuşattığı Han Hanedanı İmparatoru Kao-ti’yi ağır bir antlaşma
yapmaya zorladı. Devamında Ho-ch’in anlaşmasıyla ilişkilerini
sağlam temele oturttu. Sıcak nemli ve yoğun nüfusa sahip Çin
içlerine girmenin kendisine uzun vadede bir şey kazandıramayacağını aksine zararı olacağını fark etmişti. Onun başarılı bir şekilde
ortaya koyduğu devlet modeli kendisinden sonra gelen bozkırlı
siyasi kuruluşlar tarafından takip edilmiştir.
Mo-tu, yaptığı bir ihtilal ile Asya Hun İmparatorluğu’nun
başına M.Ö. 209’da oturdu. 35 sene başarılı bir hükümdarlık
sürecinden sonra M.Ö.174 yılında öldü. Onun olağanüstü başarıları Hun tarihini yazan Çin kaynaklarının yazarının dikkatini
her zaman çekmiştir. Aradan bin yıl geçtikten sonra bile Çin
saraylarındaki müzakerelerde onun adı zikredilmiş; daima büyük
bir düşman olarak adından söz edilmiştir. Çünkü Çin tarihinde ilk
defa kuzeyinden büyük bir tehlikeye maruz kalmış, imparatorları
kuşatılmış, yok olmaktan zor kurtulmuştu. İşte, böyle büyük bir
düşman unutulamazdı ve unutulmadı. Neticede Çin tarihinde
kendine önemli bir yer edindi.
Bozkırlı kavimler de ilk defa kendilerini bir bayrak(tuğ) altında birleştiren bir lider buldular ve onun etrafında toplandılar.
Onların bir araya gelmesi yay geren ve at binen toplulukların bir
ara gelmesi şeklinde değerlendirildi. Bu durum o devre kadar
görülmemiş üstün bir başarıydı. Aslında Mo-tu tahta kolay bir şekilde oturmadı. Günümüz tabiri ile tırnaklarıyla tırmanarak çıktı.
Babası T’ou-man zamanında Hunların ağırlık merkezi Kuzey Çin
topraklarındaki verimli arazilerdi. Ancak, M.Ö.214’te uğradığı ağır
yenilgi sonrası o bölgeleri terk ederek kuzeye çekildi. Zaten gerçek
Hun toprakları buralarıydı. Nitekim arkeolojik kalıntılar bunu
doğrulamaktadır. Geldiği Moğolistan coğrafyasında T’ou-man’ın
çok başarılı bir idare göstermese de devletini ayakta tutmakta başarılı olduğu söylenebilir. Ancak, o kendi yerine halkın çok sevdiği
oğlu Mo-tu yerine başka bir eşinin etkisinde kalarak yanlış tercih
yaptı. Halkın tepkisinden çekindiği için Mo-tu’yu öldürtemedi.
Başka bir yol buldu. Oğlunu komşularına öldürtecekti. Nitekim
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Mo-tu’yu rehin olarak komşusu Yüe-chihlara yolladı. O, Yüe-chih
ülkesine vardıktan sonra kendisi Yüe-chihlara savaş açtı. Amacı
oğlunu onlara öldürterek ondan kolayca kurtulmaktı. Ne var
ki, olağanüstü yeteneklere sahip Mo-tu, durumun farkına varıp,
önceden kaçıp kurtulmayı başardı. Kaynakların ifadesine göre
çok hızlı ve uzun mesafe koşabilen bir atı vardı.

Devrimi Tasarlamak
Ülkesine geri döndüğünde hiçbir şey olmamış gibi babası
tarafından gayet iyi karşılanan Mo-tu hayatına devam etti. Babası
onu yeni bir göreve getirdi. 10 bin kişilik bir askerî birliği eğiterek
hazırlayacaktı. Önce kendisine ıslıklı bir ok yaptı. Her asker onun
okunu takip edecekti. Sıkı bir disiplin ile eğitime başladı. Burada
kaynaklar abartılı bir şekilde anlatsalar da önemli ipuçlarına ulaşabiliriz. Askerlerinin disiplinini ve sadakatini ölçmek için önce
en sevdiği atına, sonra eşine ok attı. Aynı hedefe ok atmayanları
cezalandırdıktan sonra tasarladığı ihtilali gerçekleştirdi. Babası
T’ou-man’a ok attığında bütün askerleri aynı hedefe nişan aldı.
Böylece ihtilal başlamıştı. Nitekim kendisine düşman olan üvey
annesi ve diğer devlet adamlarını ortadan kaldırdıktan sonra Hun
tahtına oturdu. Bundan sonra kendisi için başka yöneticlerle yeni
bir devlet modeli meydana getirdi. Mo-tu’nun verdiği sıkı disiplin
sonrası devletin tahtını ele geçirmesi planlanan akıllı bir stratejinin
aşama aşama uygulanmasıdır.
Aynı başarılı plan ve stratejiyi dış düşmanlarına karşı da
uygulayabilmiştir. Özellikle kendileri henüz güçsüz, komşuları
Tung-hular kuvvetli iken gerekli geri çekilmeyi uygulamıştır. Yine
kaynaklar tarafından abartılı anlatılan olaylarda sevdiği atının,
eşinin verilmesine karşı çıkmamış; ancak toprak parçası istenildiğinde, toprağın kendisine değil milletine ait olduğunu söyleyerek
savaş açmış ve düşmanlarını bozguna uğratmıştır. Yaptığı sabırlı ve
yerinde hamlelerle ülkesinin güçlenmesini beklemiş, sonrasında
kendisinden kuvvetli olduğunu düşündüğü düşmanını alt etmiştir.
Neticede Mo-tu’nun bu sistemli hareketi sayesinde Hunlar, doğu233
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larındaki düşmanlardan kurtuldukları gibi, yüzyıllarca doğudan
saldırıya maruz kalmamışlardır. Aslında o, planlı hareket ederek
sabırlı davranarak kalıcı bir çözüm yolu bulmuş ve uygulamıştır.
Ülkesi içinde huzur ve istikrarı sağlayan, doğudaki rakiplerini
bertaraf eden Mo-tu, Yüe-chihları da bozguna uğratarak, onları
batıya doğru göç ettirdi. Nitekim Afganistan’ın kuzeyine gelen Yüe-chihlar Kuşhan Devleti’nin kurulmasına katkı sağlayacaklardır.
Devamında Mo-tu’nun Orta Asya’da yay geren toplulukları
bir araya getirdiğini görüyoruz. Kendisi bu durumu Orta Asya’da
26 devletçik ve boyu bir araya getirdiğini söyleyerek ifade eder.
Bu bir bakıma Türk kökenli insan topluluklarının onun tuğunun
altında toplanmasıdır. Türk birliğinin onun liderliği altında gerçekleştiğinden söz edilebilir.
Daha sonra sıra büyük komşuya gelmiştir. O kendisinden sonra
gelecek birçok bozkır hükümdarının yaptığı hataya düşmez. Yani
Çin’in içlerine girerek milletinin orada asimile olmasını engeller.
Ama kendi devletinin ve milletinin çıkarları doğrultusunda oradaki Han Hanedanı’nı baskı altına alıp, ekonomik fayda sağlar.
Kurulan siyasi üstünlük kesintisiz 80 yıl devam edecektir. Önce
askerî dehasını konuşturarak, Çin İmparatoru’nu Pai-teng’da kuşatır, Çin’i ele geçirmenin gereksiz olduğunu fark eder. Anlaşma
sağladıktan sonra Çin İmparatoru’nun kuşatmadan çıkmasına
izin verir. Kurtulan İmparator daha sonra yaptığı bir anlaşma ile
Hunların üstünlüğünü tanır ve evlilik yoluyla akrabalık sağlar
ve böyle bir barış dönemine girilir. Tarihlerinde ilk defa Çinliler
başka bir kavmin hâkimiyetini tanır ve yıllık vergiye bağlanırlar,
nitekim bu durum onlarca yıl devam edecektir.

Örnek Model
Mo-tu, Çin’deki Han Hanedanı’nı bu şekilde baskı altına almıştır. Ama gözünü Çin iç siyasetinden ayırmaz. İmparatorlarının
ölümü ve çocuk yaşta birinin yerine geçmesi üzerine ipler İmparatoriçe’nin eline geçer. Bunu fırsat bilen Mo-tu, kolay yoldan Çin’i
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kontrol altına almaya teşebbüs etti. Bunun için dul İmparatoriçe’ye
evlenme teklifinde bulundu ise de nazik bir biçimde reddedilmiştir. M.Ö. 178 dolaylarında bazı Hun kumandanlarının bağımsız
hareket ederek Çin’e akın yaptıkları görülse de Mo-tu, M.Ö.176
yılında yazdığı bir başka mektupla durumu açıkladı. Ayrıca kendi
hâkim olduğu alanları belirterek, bir anlamda gücünü Çin’e bir
daha hissettirdi. Çok geçmeden de M.Ö.174’te hayatını kaybetti.
Bozkırların derinliklerinde Türk ve komşu milletlerin tarihlerinde örnek alınacak bir model devlet oluşturan Mo-tu, faaliyetleri ile ölümsüzlüğe ulaşmıştır. Özellikle planlamacı kişiliği,
çok başarılı stratejiler üretmesi, büyük hedeflere varmak için
gerektiğinde küçük tavizler vermesi, kararlı duruşu çok açık bir
şekilde görülmektedir. Amaca ulaşmak için mutlaka sıkı disiplin
ve eğitim gerektiğinin farkındadır. Uygulama safhasında asla taviz
vermediği görülür. Bütün bunları Türk hükümdarlık geleneğinde
rastladığımız bilge olmak vasfında bulabiliriz. Neticede bilge olduğu için başarmış ve hedefine varmıştır. Ülkesini kalkındırmak
için elinden geleni yaptığı gibi bozkır halklarını yanına çekerek
büyük bir siyasi organizasyon gerçekleştirmiştir. Çin’i tamamen
işgal etmenin sonuçlarının getireceği olumsuzluğu önceden sezmiş
ve bunu ekonomik çıkar hâline dönüştürmüştür. Bundan gelecek
öngörüsü ve sezgilerinin üst düzeyde olduğunu anlayabiliriz.
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