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Özet: M.S. 199 y›l›nda Güney Hun ordusunun ele geçirdi¤i, harabe
haline gelmifl Çin baflkentinden kaçmaya çal›flan bir grup insan›n ara-
s›nda Ts’ai Wen Chi ad›nda bir soylu genç k›z da bulunmaktayd›. Bu
genç k›z, Sol Bilge Beyiyle evlendirildi ve Hunlar aras›nda on iki y›l
yaflad›. Ülkesine döndü¤ünde onlarla yaflad›¤› hayat› “Hun Flütünden
On Sekiz fiark›” adl› bir fliirde anlatt›. XI. Yüzy›lda resimlendirilen bu
fliir Hunlar›n siyasi ve kültürel hayat› hakk›nda bilgi edinmemizde ol-
dukça önemlidir.
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Girifl

Binlerce y›ll›k Çin tarihi ve bu topraklarda yaflayan çeflitli halklar hakk›n-
da en detayl› bilgilerinin kaydedildi¤i Çin Hanedan Y›ll›klar› sadece tari-
hi olaylar›, savafl ve anlaflmalar› anlatmakla kalmazlar. Dikkatle ve sab›r-
la incelendi¤inde tarihi olaylar›n sat›r aralar›nda birkaç k›sa cümleyle an-
lat›lm›fl hüzünlü hayat hikayelerine de rastlamak mümkündür. Do¤u Han
Hanedanl›¤›n›n (M.S. 25-M.S. 220) son y›llar›nda yaflam›fl olan Bayan
Ts’ai Wen-chi’nin hikayesi de bunlardan biridir ve en meflhur, en etkile-
yici hikayelerin bafl›nda gelir. 

“Zarif bir genç k›z olan Ts’ai Wen-chi, babas›n›n Do¤u Han Hanedanl›¤›-
n›n yüksek rütbeli bir görevlisi olmas›ndan dolay› iyi bir e¤itim alm›flt›.
Çok iyi bir edebiyatç› ve müzisyen olan babas› Ts’ai ‹, k›z›n› bu konular-
da bizzat kendisi yetifltirmiflti. Babas›n›n yeteneklerini alm›fl olan Wen-
chi, edebiyata, özellikle de müzi¤e karfl› büyük ilgi ve sevgi beslemektey-
di. Babas› akflamlar› müzik çalarken onu dinler ve yapt›¤› hatalar› hemen
farkederdi. Baba Ts’ai ‹, “Siyah Flüt”ad› verilen bir alet çalarken k›z›, “
Ku Ch’ing1” adl› bir Çin enstruman›nda ustalaflm›flt›. K›sa süre sonra ba-



bas› onu Hanedanl›¤›n ileri gelenlerinden biri ile evlendirdi. Ancak genç
k›z bir y›l sonra kocas›n›n ölümü üzerine baba evine geri döndü (‹chisada
1997: 40-42).

Hanedanl›¤›n en kar›fl›k y›llar›ndan olan M.S. 194 y›l›nda bir Hun birli¤i
Çin baflkentine sald›rm›fl, hatta saraya kadar girerek ya¤ma yapm›flt›. Bu
ya¤ma s›ras›nda Ts’ai Wen-chi de yakaland› ve Hun topraklar›na esir ola-
rak götürüldü. Zarafeti ve güzelli¤iyle Hunlar›n Sol Bilge Prensinin dik-
katini çeken genç k›z, onun cariyesi yap›ld›. Tam on iki y›l Hunlarla bir-
likte yaflayan Wen-chi, prense iki erkek evlat verdi. Babas›n›n arkadafl›
olan ünlü general Ts’ao Ts’ao, alt›n ve de¤erli hediyelerle bedelini ödeye-
rek, onu ülkesine geri getirtti. Ancak Wen-chi, b›rakmak zorunda kald›¤›
çocuklar›n›n ac›s›n› hep yaflad›” (HHS 477: 94/2800).

Bu duygusal hikaye Do¤u Han Hanedanl›¤›n›n son y›llar›nda geçmekte-
dir. Ülke kar›fl›kl›k içindedir ve güç mücadelelerine sahne olmaktad›r.
Uzun y›llard›r Taoist rahiplerin halk› k›flk›rtmas›yla ortaya ç›kan ve isyan-
c›lar›n bafllar›na dolad›klar› sar› renkli bezlerden dolay› “Sar› Sar›kl›lar”
ad›yla an›lan isyanlar›yla u¤raflan hanedanl›k, en sonunda Yü-fu-lo bafl-
kanl›¤›ndaki Hun ordular›n›n da yard›m›n› alarak M.S. 189 y›l›nda bu is-
yanlar› tamamen bast›rd›. Han ordusu bu kez baflkent Ch’ang-an’a gele-
rek görevlerini suistimal ettiklerine inand›klar› görevlileri tutuklamaya
bafllad›lar. Fakat gönüllü milislerin karfl› koymalar›yla ortal›k bir anda ka-
r›flt› ve savafl sonunda baflkent büyük bir katliam yaflad›. Kimin yendi¤i ya
da yenildi¤inin belli olmad›¤› bu mücadelelere M.S. 191 y›l›ndan itibaren
uzak eyaletlerdeki yönetimi ele geçirmifl olan generallerin birbirleri ara-
s›ndaki mücadeleler de eklenince ülke tam bir kaos havas› yaflamaya bafl-
lad› (Gumiliev 2001:319).

Bu generaller aras›ndaki en güçlü olan “Sar› Sar›kl›lar” isyanlar›n› bast›-
rarak kendine büyük bir itibar sa¤lam›fl olan Kuzey bölgeleri generali
Ts’ao Ts’ao’d›.2 Çünkü ordusunu savaflç›l›kta usta olan yabanc› kavimler-
den, özellikle de Hun ordular›ndan takviye güçleriyle donatm›flt› (Eber-
hard 1987:111). Bu birliklerin bafl›ndaki kifli de Hun ch’an-yüsü3 Ch’iang
Ch’ü’nün o¤lu olan Yü-fu-lo’nun bizzat kendisiydi (Eberhard 1944:5).

Babas› öldürüldükten sonra Yü-fu-lo, Çinlilere s›¤›nd› ve bunun üzerine
Hun taht›na Hsü-pu ku-tu-hou Ch’an-yü getirildi, ancak bu Ch’an-yü bir
y›l sonra eceliyle öldü. Hun taht› bir süre bofl kald›, daha sonra yafll› bir
bey taraf›ndan yönetildi (TCTC 1084 :1905.; Ögel 1981: 413). Bu beyin
güçsüzlü¤ünü f›rsat bilen Yü-fu-lo 189 y›l›nda kendini ch’an-yü ilan etti.
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Böylece ortaya iki Güney Hun devleti ortaya ç›km›fl oldu. Yü-fu-lo Beyaz
Dalgalar adl› bir çeteyle birleflerek Ho-nei bölgesini ya¤malama giriflimle-
rinde bulundu ancak baflar›l› olamad›. Bunun üzerine ülkesine dönmek is-
tedi, fakat Hun kabileleri onun ülke topraklar›na girmesine izin vermediler.
Çaresiz kalan Yü-fu-lo, P’ing-yang flehrinde ikamet etmek zorunda kald›.
Önce Ta-yüan ve Ho-tung flehirlerini ya¤ma eden Yü, daha sonra Ho-nei
bölgesinde karargah kurdu (Eberhard 1987:5). Y›k›lmaya yüz tutmufl Çin
taht›n›n bafl›ndaki imparatora yak›nlaflman›n tahta yak›nlaflmak say›ld›¤›
zamanlarda Yü-fu-lo da bu giriflimlerde bulunmufl, ancak amac› General
Ts’ao Ts’ao taraf›ndan anlafl›lmakta gecikmemiflti. General, 192 y›l›nda
Yü-fu-lo’ya Nei-Huang adl› yerde sald›rd› ve a¤›r bir yenilgiye u¤ratt›
(Ögel 1981:414). Bunun üzerine Yü-fu-lo baflka bir generalle birlik kur-
mak zorunda kald› (TCTC 1084:1942). Yü-fu-lo yedi y›l tahtta kald›ktan
sonra 195 y›l›nda öldü ve yerine kardefli Hu Ch’u-ch’üan (195 -216) geç-
ti (HHS, 477: 89 / 2965; TCTC 1084:1976). O¤lu Liu Pao ise gelece¤in li-
deri olarak kendi boylar›n›n bafl›na getirilmiflti. Hunlar, befl gruba ayr›lma-
lar›na ra¤men birlikte Chin-yang’da Feng nehri civar›nda oturuyorlard›.
Liu Pao ise bu dönemde Hsüan Shih4’ye yerlefltirilen Sol grubu idare edi-
yordu. Tüm bu olaylardan yap›lacak hesaplamalar sonucunda Liu Pao’›n
bir boy lideri olabilecek yaflta yani 14 veya 15 yafl›nda oldu¤u kabul edile-
cek olursa onun 179 y›l›ndan sonra do¤mufl oldu¤unu söyleyebiliriz. Liu
Pao, “Sol Bilge Beyi” olarak veliaht, yani gelece¤in ch’an-yü’sü idi (Bo-
odberg 1936:293). ‹flte kay›tlarda Wen-chi’nin cariyeli¤ini yapt›¤›, ad› ve-
rilmeyen Hunlar›n “Sol Bilge Prensi” büyük ihtimalle Liu Pao olmal›d›r. O
s›ralarda Wen-chi kadar gençtir ve afla¤› yukar› on befl yafllar›ndad›r.5

P’ing-yang flehrinde yaflamakta olan Güney Hunlar›n›n yeni ch’an-yü’sü
Hu-ch’u-ch’üan, bu tarihten itibaren Çin imparatoruna ba¤l›l›¤›n› bildirdi.
K›sa bir süre sonra Sa¤ Bilge Beyi olan Ch’ü-p’i’yi birkaç bin kiflilik bir
süvari birli¤iyle Çin baflkenti Ch’ang-an’a gönderdi. Ch’ü-p’i’nin görevi
Çin ‹mparatorunu korumakt› (Eberhard 1940:377).

Kay›tlardaki bu bilgi ile Ts’ai Wen-chi’nin hikayesi bu tarihte çak›flmak-
tad›r. Ts’ai Wen-chi’nin babas›n›n ba¤l› oldu¤u general, bir baflka general
taraf›ndan yenilmifl, imparator onun ve maiyetindeki bütün yüksek görev-
lilerin idam emrini vermiflti. Böylece bir çok bürokrat›n araya girmesine
ra¤men Ts’ai ‹ idamdan kurtulamam›flt›. O s›rada Shan-hsi bölgesi halk›-
n›n, ç›kan kar›fl›kl›ktan, açl›k ve savafltan flehirleri terkederek tüm güçle-
riyle kaçmaya çal›flt›klar›n› biliyoruz. Büyük ihtimalle Wen-chi, babas›
Ts’ai ‹’nin ölümünün hemen ard›ndan yaflanan bu felakette çareyi herkes



gibi kaçmakta bulmufl olmal›d›r. Bu kargafla içinde Hun askerleri ya¤ma
olarak birçok insan› yakalam›flt›r ve bu kalabal›¤›n içindeyken Wen-chi
de yakalanm›flt›r. Çünkü kaynaklar›n ifadesinden Wen-chi’nin özel olarak
kaç›r›lmad›¤›, hatta kim oldu¤unun bile bilinmedi¤i anlafl›lmaktad›r.

Kaynaklara göre Sa¤ Bilge Beyi Ch’ü-p’i, Chien-an y›l›, yani 196 y›l›nda
Hun ülkesine geri döndü. Ele geçirilen savafl esirlerini de ülkesine götür-
dü¤ünü tahmin etmek zor de¤ildir. Bu tarihten itibaren Çin kay›tlar› Gü-
ney Hunlar›ndan pek s›kça söz etmemektedirler. Ancak befl y›l sonra
Ts’ao Ts’ao’›n Güney Hunlar›n›n tabiyete girmeleri için bir görevliyi Hun
hakan›na gönderdi¤ine rastlamaktay›z. Hunlar bunu bir savafl nedeni ola-
rak telakki etmifl ve Ts’ao Ts’ao’›n birliklerine Hu-tung civar›nda sald›r-
m›fllard›r. Savafl›n neticesi kay›tlarda bildirilmemifltir. Ancak Hunlarla il-
gili bir sonraki kay›t 216 y›l›nda Hun ch’an-yüsünün Çin saray›nda kabul
resmine kat›lmas›d›r ve bu bize Ts’ao Ts’ao’›n 202’deki savafl› kazan›p
kazanmad›¤›n› göstermese de en az›ndan ve bu tarihe kadar Hunlarla iyi
geçinmek istemifl olmas›n› göstermektedir. Çünkü Çinli general, ordusu-
nu savaflç› Hun birlikleriyle desteklemeyi planlamaktad›r. Hatta bu yüz-
den k›sa bir süre sonra kalabal›k Hun boylar›n› Çin topraklar› içinde befl
grupta befl de¤iflik bölgeye yerlefltirecektir.6

General Ts’ao Ts’ao’›n bilmeden yol açt›¤› bu olay, tarihi bir sürecin bafl-
lang›c› olmufltur. O Hunlara birkaç otlak vermenin sak›ncal› olmad›¤›n›
düflünmüfl, ayr›ca Çinlilerin yabanc› kavimlere karfl› uygulad›¤› Çinlilefl-
tirme politikas›n›n zamanla Hunlar üzerinde de baflar›l› olaca¤›n› zanne-
derek tarihi bir yan›lg›ya düflmüfltür. Art›k bundan böyle yeni olaylar bafl-
layacak, Hsien-piler’in bask›lar›yla güneye itilen di¤er baz› Hun boylar›
da Çin’deki akrabalar›yla birleflerek IV. ve V. Yüzy›llarda kurulacak Hun
Devletlerinin temelini teflkil edeceklerdi (Ögel 1981:416; Eberhard
1987:112-122; Onat 1977:36).

196 y›l›nda Hun birlikleriyle Hun topraklar›na giden Ts’ai Wen-chi tam
on iki uzun y›l Hunlarla birlikte yaflam›flt›r. Bu süre zarf›nda Sol Bilge Be-
yine iki de erkek evlat do¤urmufltur. Ancak Wen-chi, rahat bir hayat sür-
mesine ra¤men derin bir vatan hasreti çekmifltir. Enstrüman›n› yan›ndan
hiç ay›rmam›fl, hasretini onu çalarak gidermeye çal›flm›flt›r.

12 y›l sonra babas›n›n yak›n arkadafl› olan general Ts’ao Ts’ao, Do¤u Han
Hanedanl›¤›n›n perde arkas›ndaki yöneticisi durumuna gelmifl, tüm güç-
leri eline geçirmiflti. Ts’ao Ts’ao, çok sevdi¤i arkadafl›n›n k›z›n›n Hunla-
r›n elinde oldu¤unu ö¤renince derhal harekete geçmifltir. Güney Hunlar›-
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na bir heyetle birlikte bir savafl esiri say›lan Wen-chi’nin özgürlük bedeli
olarak yüklüce bir miktarda alt›n ve de¤erli hediyeler gönderdi, onun ge-
ri gönderilmesini istedi. Hou Han Shu, Hun Beyinin eflinin geri gönderil-
mesi konusunda nas›l bir tepkide bulundu¤una dair hiçbir ipucu verme-
mektedir. Bildi¤imiz onun eflini geri vermifl olmas›n› kabul etti¤idir. Bu-
nun sebeplerini o dönemin kanunlar›nda ve Güney Hunlar›n›n içinde bu-
lunduklar› flartlarda aramak do¤ru olacakt›r. 

Belki eski Türk hukukuna göre savaflta ele geçirilen kifliler köle say›lmas›
ve bedeli ödenen esirin özgür olma hakk›na sahip olmas› (Bafltav, 2000:I/
7/859) ihtimallerden biridir. Ne de olsa Wen-chi de bir savafl ganimetiydi
Sol Bilge Beyi gibi büyük bir liderin cariyesi bile olsa esir say›lmaktayd›.

Bir di¤er ihtimali ise flöyle aç›klayabiliriz. O dönemde Güney Hunlar› ha-
la Çin hakimiyetinde bulunuyorlard›. Hu-ch’u-ch’üan baflkanl›¤›ndaki
Hunlar ile yeni bir devlet kurmay› düflünen Çinli general Ts’ao Ts’ao bafl-
kanl›¤›ndaki Do¤u Han Hanedanl›¤›, çok uzun zamand›r ilk kez böylesi
bir bar›fl dönemi içine girmifllerdi. Sol Bilge Beyi, gönül r›zas›yla bile ol-
masa da Wen-chi’ini gönderilmesine karar vermifl, böylece devletin gele-
ce¤ini kendi isteklerinden önde tutmufl olmal›d›r. Ancak çocuklar Hun
Hakan›na aitti ve onlar verilemezdi. Teklif bile edilemeyecek olan bu ko-
nu üzerinde durulmad›, fakat Wen-chi bu kez evlat ac›s›yla karfl› karfl›ya
kalm›flt›. Yap›lacak bir fley yoktu ve genç kad›n çocuklar›n› geride b›rak-
mak pahas›na ülkesine geri döndü.

Çin’e geri dönen Wen-chi, Ts’ao Ts’ao taraf›ndan bürokrat Tung Chih ile
evlendirildi. Fakat daha sonra Tung Chih, yasalara karfl› geldi¤i iddias›yla
tutukland› ve idam›na karar verildi. Wen-chi, bu kez kocas›n›n hayat› için
mücadele etmeye karar vermiflti. Eflinin affedilmesi için Ts’ao Ts’ao’›n
köflküne yalvarmaya giden Wen-chi’nin düzgün konuflmas› ve terbiyesi o
s›rada toplant› için köflkte bulunan bürokratlar› oldukça etkiledi. Konuflma
sonucunda Ts’ao Ts’ao, onun hat›r›na binaen Tung Chih için bir af ç›kar-
d›. Periflan bir halde olan kad›na so¤uktan korunmas› için kal›n giysiler ve
baflörtüsü verilmesini emretti. Ts’ao Ts’ao, Wen-chi’nin babas›n›n zengin
kütüphanesinin durumunu sorunca savaflta hepsinin yok oldu¤unu ö¤rendi.
Fakat Wen-chi, dörtyüzden fazla klasik eseri ezberlemiflti. Ts’ao Ts’ao on-
dan ezberindeki herfleyi kaleme almas›n› istedi. Böylece Ts’ai Wen-chi,
yüzlerce eseri yeniden yaz›ya döktü ve bunlar› Ts’ao Ts’ao’a gönderdi.

Ts’ai Wen-chi’nin Çin tarihinde çok önemli bir yer almas›n› sa¤layacak
olan as›l olay ise onun on iki y›l boyunca yaflad›klar›n› “Hun Flütünden7

On Sekiz fiark›” ad›n› verdi¤i fliirinde dile getirmesiyle bafllar. On sekiz
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bölümden oluflan fliirde Hun bozk›rlar›na gidiflinden geri dönüflüne kadar
olan zamanda duygular›n›, ac›lar›n› ve vatan hasretini dile getirmifltir. Bu
fliir onu Çin Edebiyat tarihinin en ünlü kad›n flairlerinden biri yapm›fl, ünü
günümüze kadar gelmifltir. 

Wen-chi’nin bu fliirinin halk aras›na yay›lmas› ve herkes taraf›ndan tan›n-
mas› ise VIII. Yüzy›l›n sonlar›na do¤ru olmufltur. Türk, Mo¤ol ve Tibetli
kabilelerin IV. yüzy›lda bafllatt›klar› ataklar sonucunda Çin hükümeti Gök
Irmak’›n güneyine kaçmak zorunda kalm›fllard›r. Yaklafl›k 1000 y›l kadar
sürecek olan bu durum ancak Ming Hanedanl›¤› (1368-1644) döneminde
bozulabilmifltir. 770 y›l›nda güneydeki Sung Hanedanl›¤›na mensup bir
flair olan Liu Shang, Wen-chi’nin fliirini bozk›r fliir üslubuyla yorumlam›fl,
yeniden düzenlemifltir. fiiirin ilk yaz›ld›¤› halinden farkl› olan bu versiyo-
nunda Wen-chi, protesto ve flikayet dolu hali yerine sessizce sabreden, za-
rif bir Çinli ideal kad›n olarak betimlenmifltir. Dikkati çeken en önemli
özellik ise Hun karakterlerine daha insanc›l özellikler kat›lm›fl olmas›d›r.
fiairin fliiri bu hale getirmifl olmas›n›n nedenlerini o dönemin siyasi ve
ekonomik durumunda aramak do¤ru olacakt›r. 

VIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Ötüken’de kurulan Uygur Devleti, T’ang
Hanedanl›¤›n›n (M.S.618-907) kar›fl›kl›¤›ndan faydalanarak ekonomik
gücünü ve siyasi otoritesini artt›rm›fl durumdayd›. Çin baflkentine durma-
dan ak›nlar düzenleyen Tibetli kabilelere karfl› koyabilmek için Uygurlar-
dan yard›m isteyen Çin hükümeti Uygur ordusunun ald›¤› baflar›lar karfl›-
s›nda onlara her y›l a¤›r vergiler ödemek zorunda kalmaktayd›. Giderek
güçten düflen Çinliler karfl›s›nda onlar› ekonomik olarak s›k›flt›ran Uygur-
lar Çin pazarlar›nda sözü geçen tüccarlar haline gelmifllerdi (Çandarl›o¤-
lu 2004:18-19) Bunun yan›s›ra zaten uzun zamandan beri süregelen ya-
banc› kültür ak›fl› içinde So¤dlu, Tibetli tüccarlar, Budhist ve Maniheist
yabanc› rahipler Çin flehirlerini doldurmufl, Çin topraklar›na getirdikleri
kendi kültürleri Çinliler aras›nda moda olmufltu. Örne¤in 568 y›l›nda
Göktürklerin, Kuzey Chou imparatoruyla evlenmesi için Çin’e gönderdik-
leri A-shi-na prenses (Tafla¤›l 1994:25-26) ile Ch’ang-an’a gelen Kuçal›
Sucup adl› bir müzikolog, “12 Melodi Kanunu”nu yazm›fl ve “Müzisyen-
lerin flefi” ünvan›n› alm›flt›r. Çin Müzi¤inde devrim yaratan bu eser Ja-
ponya’ya kadar ulaflm›flt›r. Ayn› zamanda müzikle tedavi yöntemi de ge-
lifltiren Ts’ao Hsiao-k’uei, aslen Semerkantl› olup 713-741 y›llar›nda Çin
baflkentinde bulunmufl ünlü bir müzisyendir. T’ang döneminin ünlü bud-
hist rahip ve ressam› olan Vaycra Viçi de Hotanl› idi. Ünü öylesine yay›l-
m›flt› ki Çin imparatoru T’ang T’ai-tsung (627-649) kendisini bizzat Çin
baflkentine davet etmiflti. Burada Budhist tap›naklarda resim teorisi ders-
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leri de veren rahip, oyma-kabartma stilini keflfetmesiyle de Çin-Budhist
resim sanat›n›n yap› tafllar›ndan biri olmufltur (‹nayet, 2002:IV/ 48-50)8.

Bu yabanc› kültürler Çin kültürü karfl›s›nda öylesine eziciydi ki Çinli halk ara-
s›nda hem kaç›n›lmaz bir özenti hem de bilinç alt› bir nefret beslenmekteydi. 

fiiir, Liu Shang’›n yorumlad›¤› bu haliyle öylesine benimsenir ki Wen-
chi’nin yurt sevgisi Çinli halk taraf›ndan bayraklaflt›r›larak neredeyse
yüzy›llard›r “medeniyetsiz” addettikleri kuzey kavimlerinin hakimiyetine
karfl› bir onur gösterisi olarak ele al›n›r. Böylece Ts’ai Wen-chi, Çin tari-
hinin bir kad›n kahraman› haline gelir. 

Ku-ch’ing adl› enstrüman için yaz›lm›fl bir flark› havas›nda olan fliirde
Wen-chi’nin duygular›n›n yan›s›ra Hun adetleri ve yaflad›klar› co¤rafya
ile ilgili baz› bilgiler de bulmaktay›z. Afla¤›da eserin Liu Shang yorumun-
dan baz› bölümlerin tercümesini vermekte fayda görüyoruz.

...
Hun garnizonlar›n›n ›fl›klar› kilometrelerce uzaktan ›fl›ld›yor.
Burada yafll› ve güçsüzü öldürmek,
Gence ve güçlüye tap›nmak, bir gelenek!
Yeni otlaklarda geziniyor, seddin arkas›nda konakl›yorlar!
Ar› ve kar›ncalar gibi, s›¤›r ve koyun sürüleri otlaklara üflü-
flüyorlar.
Otlar ve su tükenince atlar›na binecek ve s›¤›rlar›n› sürecek-
ler...
Bu yedinci bölüm aray›fllar›m›n flark›s›d›r!
Bu flekilde yaflamaktan nas›l da nefret ediyorum!
...
Kendimi öldüremem zira; hala umut dolu kalbim!
Tek arzuma kavuflmak için, yeterince uzun yaflabilirim.
Birgün dut ve katalpa a¤açlar›n› evimin,
Belki de yeniden görebilirim!
Kemiklerim çoktan yok olurdu e¤er ölmeye raz› olsayd›m. 
Hun Karargah›nda günler ve aylar geçti, 
Hun kocam beni sevdi, ona iki o¤ul verdim.
Onlar› utanmayaca¤›m bir flekilde yetifltirdim, büyütttüm!
Ama bozk›r kamplar›nda yetifltikleri için üzgünüm,
Bu on birinci bölüm o¤ullar›m›n ac›s› içindir. 
Yaflad›klar›ma bak›nca yüre¤im paramparça oluyor!



...
Zavall› hayat›mda, asla inanmazd›m!
Bir gün gelip aniden evime dönece¤im hiç akl›ma gelmezdi 
Hun o¤ullar›m› kucakl›yor ve onlar› okfluyorum,
Gözyafllar› giysilerimizi ›slat›yor
Han saray›ndan rüzgar gibi koflan dört atla 
Bir elçi geldi beni almaya
O¤ullar›m›n ac›s›n› kim ölçebilir?
Onlarla yaflayaca¤›m› düflünmüfllerdi, onlarla ölece¤imi,
fiimdi ayr›lmak zorunda olan benim!
O¤ullar›m›n ac›s› karartt› güneflimi!
Beraberce uçard›k uzaklara, e¤er kanatlar›m›z olsayd›.
Ayaklar›m› hareket ettiremiyorum !
Att›¤›m her ad›mda onlardan bir ad›m daha uzaklafl›yorum!
Ruhum bo¤uluyor...
Siluetleri kaybolup gitti uzakta,
Geriye sadece sevgim kald›!
On üçüncü bölüm, telleri h›zla çekerek çal›yorum,
Fakat melodi hüzünlü!
Hiç kimse içimi parçalayan kederimi bilemez! 

(http://www.radcliffe.edu/fellowships/profiles/idema/gallery/gal-
lery1.html 3.11.2003)

Wen-chi’nin fliiri ilk kez yine Kuzey Sung Hanedanl›¤› (960-1126) zaman›n-
da Pai Yun-li adl› ressam taraf›ndan resmedilmifltir. fiiirin her bölümü için
bir kompozisyon yap›lm›flt›r. Resim, rulo resim halindedir ve boyutlar› 29x
129 cm’dir. Orjinal resimden birkaç sayfa Boston sanat müzesinde bulun-
maktad›r ve “Bayan Ts’ai Wen-chi’nin Ülkesine Dönüflü” ad›n› tafl›maktad›r
(http://www.silkqin.com/04qart/07sqmp/47dhj.htm 3.11.2003)

Ressam, fliire konu olan Hunlar›, zaman›n›n göçebeleri olan Kitanlar gibi
betimlemifl, yeni bir hikaye yaratm›flt›r. Bunun sebeplerini ise Kuzey
Sung Hanedanl›¤›n›n yaflad›¤› siyasi hayatta aramak gerekir. 960 y›l›nda
kurulan Kuzey Sung Hanedanl›¤› geniflleme politikas›n›n yönünü kuzeye
de¤il güneye do¤ru çevirmiflti. Kuzeyde, bugünkü ‹ç Mo¤olistan bölge-
sinde bulunan ve giderek kuvvetlenen Mo¤ol as›ll› Kitanlar zaman zaman
bu hanedanl›¤a sald›r›yor, ve baflar›lar elde ediyordu. Bütün bunlara ra¤-
men hanedanl›k yine de kuzeye yönelmiyordu. Bunun yerine güneydeki
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bölgeleri ele geçiriyor, buralardan hammadde al›p onlara haz›r Çin malla-
r› ithal ediliyordu. Bu durum Çinli tüccar ve ayd›n kesiminin menfaatine
geldi¤i için hükümet destekleniyordu. Üstelik Kitanlarla yap›lacak bir sa-
vaflta yap›lan masraf hayli fazla olacakt›. Bu yüzden onlara, savafl masra-
f›n›n çok daha az miktar›n› haraç olarak vermeyi kabul ederek bar›fl için-
de yaflamay› tercih ettiler (Eberhard 1987: 232-235). ‹flte bu bar›fl döne-
minin etkisiyle ressam, Hunlar› Wen-chi’yi tutsak eden barbarlar olarak
de¤il, onun ailesi olarak betimlemifltir. Baz› sahnelerde Hunlar›n gündelik
hayat›, Sol Bilge Beyi ve kar›s›n›n Hun orkestras›ndan müzik dinleyiflle-
ri, çocuklar› ve hizmetçileriyle bozk›rda gezinen Wen-chi, kös ve zurna
çalan Hunlar tasvir edilmifltir. Özellikle final sahnesi oldukça içten ve yu-
muflakt›r. Veda s›ras›nda ona al›fl›p sevgiyle ba¤lanan Hun halk›n›n, ko-
cas› ve çocuklar›n›n a¤lay›fllar›, Wen-chi’nin binece¤i araban›n haz›rlan-
mas›, kazanlarda yemek piflirilmesi vs. resmedilmifltir. 

Bu resmin bir kopyas› ise ad› bilinmeyen bir sanatç› taraf›ndan Ming Ha-
nedanl›¤› döneminde (1368-1644) yap›lm›flt›r. Bu kopya ise eksiksiz ola-
rak Newyork Metropolitan Sanat Müzesinde sergilenmektedir.9 Resmin
bir baflka kopyas› Sung Hanedanl›¤› zaman›nda ressam Li T’ang taraf›n-
dan yap›lm›fl olan 50.7x39.7 cm boyutlar›nda 18 sayfadan oluflan kopya-
d›r ve Taiwan National Palace Müzesindebulunmaktad›r.

(http://www.npm.gov.tw/english/exhbition/epla0104/b/main04.htm
3.11.2003).

Bu resim daha sonra Ming Hanedanl›¤› ressamlar› taraf›ndan restore gör-
müfltür. Ayn› müzede yine Sung Hanedanl›¤› ressamlar›ndan Ch’en Chu-
chung taraf›ndan yap›lm›fl oldukça büyük bir kopya daha vard›r. Resim
ipek üzerine yap›lm›flt›r ve boyutlar› 147.4 x 107.7 cm’dir. Ancak resmin
birçok parças› eksiktir.

Bu hüzünlü hayat hikayesi yaln›zca fliir, resim olarak Çin kültürüne dam-
gas›n› vurmaz. 1959 y›l›nda ünlü Çinli yazar Kuo Mu-jo taraf›ndan bir
opera haline getirilmifltir (http://www.asiasociety.org/arts/wenji/histori-
cal/essay.html 3.11.2003). Eser bu tarihten itibaren ise dünyan›n bir çok
merkezinde sahnelenmifltir. Türk tarih araflt›rmac›lar›n›n pek dikkatini
çekmeyen hikaye baz› bat›l› tarihçiler taraf›ndan ise yanl›fl aktar›lm›flt›r.
Ligeti, Wen-chi’yi Hun hükümdarlar›na gönderilen Çinli prenseslerden
biri sanm›fl, üstelik fliirin orijinalinden ald›¤› bir bölümü de yanl›fl çevir-
mifltir (Ligeti 1986:45).
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Sonuç
Bu makalemizde Çin kültüründe önemli bir yeri olan ve çok bilinen bir fli-
ir ve resimden yola ç›karak M.S. III yüzy›l bafllar›nda Güney Hunlar›n›n
tarihinden baz› detaylar› ortaya ç›karmaya çal›flt›k. Araflt›rmam›z› yapar-
ken as›l amac›m›z›n yan›s›ra Çin tarihinde M.S. III yüzy›ldan itibaren bafl-
lay›p X. yüzy›lda yo¤unlaflan Bozk›r kültürlü etnik gruplar›n siyasi ve kül-
türel bask›s›n› hatta etkisini de bu resim sayesinde bir kez daha vurgulad›k. 

Türk tarihinin ve kültürünün detaylar›n› tespit edebilmek, baflka milletler
taraf›ndan yaz›lan kendi tarihimizin do¤ruluk oran›n› ölçebilmek için ya-
z›l›, sözlü ve görsel her malzemeyi çok iyi de¤erlendirmek laz›md›r. Özel-
likle de ‹slamiyet öncesi dönemlerimizin bilinmezleri için sürekli iliflki
halinde oldu¤umuz milletlerin tarihi ve kültürünü de yak›ndan izlememiz
gerekmektedir. Çünkü tarih, co¤rafi yak›nl›k içindeki kültürler aras›nda
kültür al›fl veriflini kaç›n›lmaz k›lm›flt›r. Bu yüzden kendi tarihimizdeki
yabanc› kültür izlerini ararken yabanc› kültürlerde de kendi kültürümüzün
izlerini bulmak kaç›n›lmazd›r. Bu bilgiler ise bizim baz› bilinmeyenleri
çözmemizi veya bilinenleri onaylamam›z› sa¤layacakt›r. 

Aç›klamalar
1 Kanuna benzer eski bir Çin enstrüman›d›r. Telleri çekilerek çal›n›r. Üst taraf›

yuvarlak alt taraf› köflelidir. ‹çi bofltur. Eskiden befl telli olan bu alet Chou Ha-
nedanl›¤› döneminde (M.Ö. 1050-M.Ö. 247) iki tel daha artt›r›larak yedi telli
olmufltur. Çin kültür tarihinde erdemlili¤in enstruman› olarak adland›r›lan bu
müzik aleti günümüze kadar kullan›lagelmifltir ve Çin müzi¤inin temel enstrü-
manlar›ndan birisidir (Yang 1986: 682).

2 Ts’ao Ts’ao’›n as›l ad› Meng-te’d›r ve bugünkü An-hui Eyaletinde do¤mufltur. Ba-
bas›n›n ad› Sung’dur. Do¤u Han imparatoru Huan-ti (M.S. 147-M.S. 167) dönemin-
de saray refakatçisi Ts’ao Sheng taraf›ndan büyütüldü. ‹mparator Ling-ti zaman›nda
‹mparator Muhaf›z Ordusu Kumandanl›¤› görevine getirilen Ts’ao son derece kur-
naz bir politikac›yd›. Çin tarihinin en ünlü simalar›ndan biri olan Ts’ao Ts’ao devlet
adaml›¤›n›n yan›s›ra önemli bir edebiyatç›d›r. Onun ölümünden sonra o¤lu Ts’ao P’i
yerine geçerek Wei devletini kurdu (M.S. 200-264). San Kuo Chih, 429:1/1-57;
Böylece Do¤u Han Hanedanl›¤› y›k›ld› ve topraklar›nda üç devlet kuruldu.

3 Sonsuz genifllik, yücelik,ululuk anlam›na gelen ve en yüksek yöneticiye veri-
len unvand›r. Tanhu, yabgu, Taniu olarak da bilinir. Bugünkü Çince’de “Shan-
yü” veya “Ch’an-yü”’ olarak okunur. Bkz. Kafeso¤lu 1986:59

4 Bugünki Shan-hsi Eyaleti Kai -p’ing flehri
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5 Pao, y›llar sonra çok geç yafllar›nda bir erkek evlat sahibi olacakt›r. Hu-yen ai-
lesinden olan kar›s›ndan 252 y›l›nda Liu Yüan-hai adl› bir çocu¤u olur. Liu Yü-
an-hai, babas›n›n ölümünden sonra Hun liderleri taraf›ndan “ch’an-yü”lü¤e ge-
tirilir ve nihayet 304 y›l›nda yaklafl›k bir as›rd›r da¤›n›k halde yaflayan bütün
Hunlar› bir bayrak alt›nda birlefltirerek Han veya ‹lk Chao Hun Devletini kura-
cak olan ünlü flahsiyettir. CS, 648:101/2548; WS, 554:95/2043; SLKCC,YIL:
I/1, Baykuzu 2003:33-35

6 Ts’ao Ts’ao, Hun yard›mlar›yla ele geçirdi¤i bu iktidar› elde tutmak için yine
onlar›n güçlerine ihtiyac› oldu¤unun fark›ndayd›. Bu yüzden ödüllendirme ola-
rak gösterdi¤i ama asl›nda bu savaflç› millete, düflmana karfl› en iyi silah olduk-
lar› için yan›nda tutmak amac›yla Çin topraklar›nda yer verdi. Da¤›n›k kabile-
ler halinde yaflayan 19 Hun boyunu 180-200 y›llar› aras›nda 5 gruba ay›rarak
Shan-hsi eyaletine yerlefltirdi.

- 10.000 haneyi sol, yani do¤u bölümünü oluflturarak T’ai yüan’a,

- 6000 hanelik bir grubu ise sa¤ (bat›) bölüm olarak Chih-hsien ‘ e,

- 3000 haneyi güney bölümü olarak P’u-ts’e’ya,

- 6000 hanelik bir grup orta bölüm olarak T’ai-Iing hsien’e,

- 4000 haneden fazla olan bir grup ise Hsin-hsing’e yerlefltirildi. Eberhard ve
Onat’›n görüfllerine göre merkez grubu olarak yerlefltirilen boyun çad›r say›s›
1000 olarak belirtilmifltir. Oysa kaynaklar bu say›y› 6000 olarak zikretmekte-
dirler. (CS, 648:97/2548); Ayr›ca Onat, Hunlar›n befl grup olarak yerlefltirildi-
¤ini yazm›fl ancak dört grubun yerlefltirildi¤i bölgelerin ad›n› vermifltir. Ayr›ca
bu bölgeler Eberhard ile farkl›l›k göstermektedir. Onat 1977:36; Toplam
29.000 olan oba hesapland›¤›nda karfl›m›za yaklafl›k 600.000 kifli gibi oldukça
yo¤un bir Hun nüfusu ç›kmaktad›r. Otkan, Erdem:15/776

7 Tarihin çok eski dönemlerinden beri bilinen bir Hun üflemeli müzik aletidir.
Önceleri yapraklar› k›v›r›p üflemek suretiyle müzik yapan Hunlar daha sonra
bunu a¤açtan yapm›fllard›r. Üç deliklidir. Han Hanedanl›¤› döneminde kuzey
s›n›rlar›ndaki kabilelerde ve Türkistan topraklar›nda yaflayan halklar aras›nda
oldukça yayg›n olarak kullan›lmaktayd›. Zamanla Çin Hanedanl›klar› orkestra-
lar›n›n vazgeçilmez enstruman› haline gelmifltir. Yang,1986:680

8 Bu dönemlerdeki Türk ve di¤er bozk›r kavimlerinin kültür etkileri konusunda
daha fazla bilgi için Bk: Gumiliev 1999:222-224

9 Makalemizde kulland›¤›m›z resim New York Metropolitan Sanat Müzesinde
bulunan kopyad›r
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Hun beyi ve �inli e�i Hun orkestras�ndan m�zik dinliyor, g�revliler ise yemek servisi yap�yorlar.

Hun beyinin g�ndelik ya��nt�s�ndan bir sahne. �inli e�iyle �adt�r�nda oturan beye kad�nlar ye-
mek servisi yap�yorlar. az ilerde mutfak olarak kullan�lan �a�r�n �n�nde a���lar yemek yap�yor-
lar. �adt�r�n �n�nde ise be� renkli sancak ve davul g�r�nmekte.

Ts�ai wen-chi�nin �lkesine d�nmeden �nce Hunlarla vedala�mas�n�n betimlendi�i sahne. Ar-
ka tepelerden �inli g�revliler Wen-ch�i�yi almaya gelirken, hunlar ona araba ve yolluk haz�rl�-
yorlar. Hun kad�nlar� �z�nt� i�erisinde a�la��yorlar.
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Wen-chi bebe�ini emzirirken

Wen-chi bebe�ini emzirirken
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Wen-chi �ocuklar� ve hizmet�ileriyle gezinirken



K›saltmalar
CS: Chin Shu (Chin Hanedanl›¤› Y›ll›¤›)

HHS: Hou Han Shu, (Sonraki Han Hanedanl›¤› Y›ll›¤›)

SLKCC: Shih-liu Kuo Ch’un-ch’›u, (On Alt› Devlet Tarihi)

TCTC: Ts’e-Chih T’ung-chien 

WS: Wei Shu (Wei Hanedanl›¤› Y›ll›¤›)
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Southern Hsiung-Nus 
And

“Eighteen Stanzas For Nomad Reed Pipe”

Dr. Tilla Deniz BAYKUZU*

Abstract: At 199 A.A. army of the Southern Hsiung-nu captured
some people whom fleeing from the Chinese capital on account of
disorderliness ofthe city. In these  captive people there was a nob-
le girl named Ts’ai Wen-chi. The was married with “Tzuo Hsian
Wang” of Hsiung-nu and lived with him during twelve years.
When she returned to her homeland, wrote a poem named “Eigh-
teen Stanzas for the Nomad Reed Pipe” that describes her life bet-
ween the Hsiung-nu. This poem and the illustration of it drawn at
twelfth century are very important by reason of informing us abo-
ut the manner of living and culture of the Hsiung-nu. 

Key Words: Southern Hsiung-nus, Ts’ai Wen-chi, Ch’ang-an,
Ts’ao Ts’ao, Liu Pao
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