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EDİTÖRDEN
Farklı coğrafyaları keşfetmek amaçlı yapılan birçok gezi, tarih
araştırmacılığı için hem bir metot hem de bir ürün oluşturmuştur. Bu
ürünlerin başında seyahatnâmeler gelmektedir. Seyahatnâmeler bir
seyyahın gezip gördüğü yerlerdeki ilginçlikleri anlattıkları ve gelecek
nesillere dönemi aktardıkları önemli tarihi kaynakları oluşturmaktadır.
Tarih boyunca Uzak Doğu Ülkeleri ilginç kültürleri dolayısıyla hep
merak edilmiştir. Uzak Doğu ülkelerinden biri olan Çin hakkında da
birçok seyahatnâme yazılmıştır. XVII. yüzyıla kadar olan süreci
anlatan Çin konulu seyahatnâmeler Çin’in kültür ve medeniyeti
hakkında da önemli bilgiler edinmemizi sağlamaktadır.
Bu
seyahatnâmelerden biri de XVI. yüzyıl Çin’i hakkında önemli bilgiler
veren Ali Ekber Hıtaî’nin Hıtaynâme’sidir. Eser, Çin kültür ve
medeniyeti hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Çin’le ilgili bilgi veren birçok kaynağın aksine Hıtaynâme Çin’deki
yaşamı en ince ayrıntısına kadar işlemiştir. Ming Hanedanlığı’nın
yönetime gelmesiyle yeniden şekillenen ülkenin bütün kurumları
Hıtaynâme’de oldukça geniş bir şekilde anlatılmıştır. Çin’in dönem
şehirleri, kaleleri, kanunları, kayıt sistemleri, toyları, eğlence şekilleri,
Çin sarayı, inanç sistemleri, baş şehirleri, tarım ürünleri, sanatları,
bayramları, Çin porseleni, Çin sarayı, gelir kaynakları, sanatları, Çin’e
ulaşan birçok yol güzergahı, efsanler ve binlerce yıllık geleneklerden
de bahsetmiştir. Çin Seddi’nden Tibetlilere, Kalmuklardan kadın
hükümdar bahsine ve İslâm’la benzeşen inançlara değin çok sayıda
konuya da yer verilmiştir. Eserde efsanevi olayların yanısıra Ali
Ekber’in bizzat şahid olduğunu söylediği olaylara da birlikte yer
verilmiştir. Bu yönüyle bölge halkından işitilen ve doğrudan
gözlemlenenlerin de eserde bir arada anlatıldığı anlaşılmıştır.
Hıtaynâme’nin içeriğinde bulunan ve dönem seyahatnâmelerinde
olmayan birçok özgün konu da eserin değerini ortaya koymaktadır.
Eser XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde yazılsa da öncesindeki dönem
hakkında da önemli bilgiler içermektedir. Eser hakkında birçok
nazariye bulunması ve bunların birçoğunun teyide muhtaç olması
konu üzerinde çalışmayı gerektirmiştir.
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Bu çalışma danışmanlığım ve gözetimim altında değerli öğrencim Dr.
Celal ASLAN tarafından Hıtaynâme ve Seyahatnâmeler Işığında Çin
(XVI. yüzyıl) başlığında doktora tezi olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu
çalışmadan ürettiğimiz “Hıtaynâme’ye Göre Çin Kanunları” başlıklı
makalemiz Journal of Social and Humanities Sciences Research,
dergisinin Nisan 2020 sayısında yayımlanmıştır.
Kitabın yayınlanma aşamasında bizden emek ve desteklerini
esirgemeyen İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Başkanı Sayın Mustafa Latif EMEK’e, İktisadi Kalkınma ve Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü Başdanışmanı Sayın Sefa Salih BİLDİRİCİ’ye,
Sayın İbrahim KAYA’ya teşekkürlerimi sunarım.
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ
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ÖNSÖZ
Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkelerinden birini teşkil eden Çin,
tarih boyunca merak edilen bir bölge olmuştur. Bu sebeple dünyanın
birçok bölgesinden gelen seyyahlar ülkeyi ziyaret etmiştir. Seyyahlar
ve onların tuttukları notlar sayesinde Çin'in farklı dönemlerindeki
yaşayış biçimleri ve kültürleri hakkında bilgiye ulaşılabilinmektedir.
İpek Yolu'nun başlangıç noktası olan ve bir nevi bu yola verilen ismin
kaynağını oluşturan ipeğin üretildiği ve pazarlandığı ülke olan Çin,
köklü bir medeniyete sahiptir. Ülkeye yapılan seyahatlerin amacı
sadece merak ve ticaret değil, aynı zamanda bölge teknolojisini
keşfetme ve misyonerlik özelliği de taşımıştır. Çin hakkında IX.
yüzyıldan itibaren birçok eser yazılmıştır. Bu eserlerin çoğunluğunu
ise seyahatnâmeler oluşturmaktadır. Seyahatnâmeler yazılmadan önce
sadece belirli yollardan Çin'e giden tüccarların verdiği malumatlarla
bilinen Çin, seyahatnâmelerin verdiği bilgiler aracılığıyla daha çok
tanınır hale gelmiştir.
Ali Ekber Hıtaî'nin Hıtaynâme adlı seyahatnâmesi dönem Çin'i ve
öncesi hakkında ayrıntılı bilgi veren bir kaynak olması dolayısıyla bu
eserler arasında çok önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Hıtaynâme,
Uzak Doğu tarihi alanında araştırma yapan birçok araştırmacı
tarafından incelenmiş, eserin içeriği yerli yabancı birçok
araştırmacının merak konusu olmuştur. Hıtaynâme'nin özellikle
Süleymaniye nüshası araştırmalarda kullanılmıştır. Bu nüsha Osmanlı
Türkçesi’ne ve Fransızca'ya çevrilmiştir. Bu nüshanın Farsça
metninden hareketle Zeki Velidi Togan, Mehmet Fuad Köprülü, Lin
Yih Min, Paul Kahle, Charles Schefer, Gülçin Çandarlıoğlu. ve Ahmet
Taşağıl dönem ve bölge hakkında araştırmaları ile duayen olan
araştırmacılar değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Hıtaynâme'nin
Kahire nüshası ise başka dillere çevrilmemekle birlikte nüshanın
Farsça'dan Farsça'ya değerlendirmesi İranlı araştırmacı İrec Afşar
tarafından yapılmıştır.
Hıtaynâme ve Seyahatnâmeler Işığında Çin başlıklı bu çalışma
hazırlanırken Ali Ekber Hıtaî'nin Hıtaynâme adlı eseri çalışmamızın
temelini oluşturmuştur. Hıtaynâme’nin Farsça yazılması ve yazıldığı
dönemin dil özelliklerini yansıtması çalışmamız için kısıtlayıcı bir
etken olmuştur. Bu nedenle araştırmaya Hıtaynâme'nin Kahire
nüshasının çevirisi yapılarak başlanmıştır. Hıtaynâme XVI. yüzyılın
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ilk çeyreğinde yazılmış olsa da bu eserin başka seyehatnamelerden
alındığına dair varsayımlar sebebiyle öncesinde ve sonrasında Çin
hakkında bilgi vermek için yazılan seyahatnâmeler taranmış ve
incelenmiş, dönemin seyahatnâmelerinin Çin bahsini ele alan
kısımları, araştırma eserler ve seyehatnâmeler, Hıtaynâme ile
karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.
Özellikle
bazı
araştırmacıların
Hıtaynâme’nin
yazılırken
yararlanıldığını iddia ettikleri Gıyaseddin Nakkaş'ın Hıtay
Seferatnamesi, Süleyman El Tacir'in IX. yüzyılda yazdığı
Seyahatnâmesi, dönemin en ünlü seyahatnâmelerinden olan Uzak
Doğu araştırmaları için her zaman başvurulagelen iki önemli eser
Marco Polo Seyahatnâmesi ve İbn Batuta Seyahatnâmesi,
Hıtaynâme'nin yazıldığı döneme yakın bir zamanda yazılan Defterdar
Seyfi Çelebi'nin Uzak Doğu ile ilgili izlenimlerini yazdığı bir tarihi
coğrafya kitabı olan seyahatnâmesi ile Hıtaynâme karşılaştırılmış, bu
kaynaklardaki Çin hakkında verilen bilgilerin doğruluğu
değerlendirilmiştir. Hıtaynâme üzerine yapılan araştırmalar ve
içeriğindeki tartışmalı konuların sebep olduğu kargaşanın giderilmesi
adına dönem ve bölgeyle ilgili birçok Türkçe ve yabancı kaynak da
taranmıştır.
Hıtaynâme’yi temel alarak hazırladığımız bu çalışmada, Çin kültür ve
medeniyeti hakkında ayrıntılı bir araştırma sunulmuştur. Çin'in
sınırları, yönetimi, yerleşim yerleri, iklimi ve coğrafyası, dinleri,
gelenekleri, şehirleri, posta teşkilatı, yabancıları ağırlama usulleri,
ordusu, hazineleri ve kullanılan para türleri, sarayları, hapishaneleri,
bayramları, bölgeleri, tarım ve tarım ürünleri, sanatı, eğlence
anlayışları, kanunları, İslâmiyet’in ülkedeki etkileri ve Çinlilerin
Müslümanlara
yaklaşımları, Çinlilerin komşuluk ilişkileri,
ibadethaneleri, savaşları vb. birçok konuda bilgiler yer almaktadır.
Çalışmam sırasında bilgi birikimi ve tecrübeleri ile bana yol gösterici
olan değerli hocam Sayın Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ’ye, yoğun
geçen bu süreçte manevi desteğini sürekli yanımda hissetiğim sevgili
eşim Medine ASLAN’a çok teşekkür ediyorum.
Dr. Celal ASLAN
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SEYAHATNÂMELER
Türkçede gezi, göç, yolculuk, seyahat anlamına gelen seyahatnâme;
seyyah adı verilen kişilerin gezip gördükleri yerleri anlattıkları
eserlere verilen isimdir.1 Seyyahlar genel olarak yabancı bir ülkeyi
tasvir etmekte ve özellikle de farklı görülen yaşam tarzı, örf, adet,
insan

ilişkileri,

yer vermektedirler.

yönetim

tarzı

Çoğunlukla

vb.

herkesin

konulara

eserlerinde

farkına

varamadığı

bilgileri sunmaya çalışan seyyahlar, bazen de kaleme aldıkları
yazıların ilgi görmesi için mübalağa yapmayı gerekli görmüşlerdir.
Bazı seyyahlar ise kendinden önceki dönemlere ait seyahatnâmelerden
de pasajlar kullanarak kendi gözlemlerini veya intibalarını aktarma
yoluna

gitmişlerdir. Seyahatnâme

için,

Türk

edebiyatında

“seyahatnâme”, Fars edebiyatında “sefer-nâme” Arap edebiyatında ise
“rihle” denilmektedir. “Edebü’r-rihle”,” edebü’r-rahalât” terkipleri
modern

zamanlarda

ortaya

çıkmış,

özellikle

İbn-i

Batuta

Seyahatnâmesi’nin XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransızca,
İngilizce gibi dillere çevrilmesinden hemen sonra Arap edebiyatında
kullanılmaya başlanmıştır.” şeklinde ifade edilmiş, İbn-i Batuta'nın
yazdığı Tuhfetün'-Nuzzâr fî Garâibi'l-Emsâr ve Acâibi'l-Esfâr adlı eser
literatürde “rihle” adıyla anılmıştır.2
Farklı iklimleri merak, zorlayıcı sebepler ve daha iyi bir yaşam için
gerekli olan seyahat eylemi, insanoğlunun yeryüzünde var oluşuyla
M. Coşkun, Bosnalı Muhlis’in Manzum Hac Seyahatnâmesi Delilü’l-Menâhil ve
Mürşidü’lMerâhil, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007, s. 39.
2
Battûta İbn, İbn Battûta Seyahatnamesi, çev. A. Sait Aykut, C.I, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul 2004. ss. 25. ; İbrahim Hatiboğlu, “Rihle”, Diyanet İslâm
Aksiklopedisi, C. XXXV, İstanbul, 2008, s. 106.
1
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yaşıttır. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem’in aynı zamanda
ilk seyyah olduğu ve insanlığın ilk seyahatinin de Hz. Âdem’in
Serendip-Mekke

arasındaki

yolculuğu

olduğu

söylenebilir.

İnsanoğlunun doğasında olan bu eylem, hemen hemen bütün
peygamberlerin tebliğ süreçlerinde zorunlu olarak yaşanmıştır. Hz.
İbrahim’in Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır
ve Hicaz’ı kapsayan yolculuğu bilinmektedir. Hz. Yusuf’un Mısır; Hz.
Musa’nın Mısır-Filistin; Hz. Peygamber’in Mekke-Şam arasındaki
yolculuk ve gezileri gibi birçok örnek vardır. Ayrıca Hz. İsa, seyahat
ettiği için Mesih unvanını almıştır. Bu gelenek, nerdeyse bütün
çağlarda gerek devlet görevlendirmeleri gerekse de şahsi olarak birçok
insan tarafından sürdürülmüştür.3
Farklı zaman ve mekânlarda ortak bir kültür amaçlanmasa da ortak bir
kültür oluşturmak adına önemli bir zemin oluşturan seyahatnâmeler
dönem, yer ve toplum adına önemli bilgiler içermektedir. Seyyahlar
ise başka bir toplum başka bir zemin olduğunu farklı bir ekrandan
bizlere sunan önemli karakterlerdir. Bir seyahatnâme bize yalnızca
bilgi vermez zamanın ruhunu da aktarır. Her seyyah kendi yaşayış ve
inanışları çerçevesinde yazılarını şekillendirir.4 Dahası seyyahlar ve
seyehatnameler mensup olunan dünyayı başka bölgelerle mukayeseye
edip yeniden bir dünya kurmaya imkân verirler. Seyahatlerin
dayandığı bir takım şartlar, ortaya çıkardığı bazı kanıt ve sonuçlar
Betül Ok, İbn Batuta Seyahatnamesi: Sosyolojik Bir Çözümleme, Yüksek Lisans
Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Konya. s.1. ; İpek,
Selahattin, 2005, “Güneş Hep Arkada”, Keşkül (Sufi Gelenek ve Hayat) Dergisi,
Nisan/Haziran, S:4, s:17.
4
Fatih Mehmet Şeker, “Türklerin İslâmlaşmasında ve Batılılaşmasında Seyahatlerin
Rolü”, Kültür, Kış 2008/2009, Sy. 13, s. 38.
3
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vardır. Seyahatnâmeler insanlığın en eski kültür ürünleri arasında yer
almaktadır. İnsanın var oluşundan, günümüze değin yer değiştirme
eyiliminde olan insan, bu yolla farklı olanı tanımakta, farklı olanın
ilginç yönlerine eğilmekte ve bu farklılıkta belli bir değere sahip olan
yanları kendi kültürüne aktarmaktadır.5
Seyahatnâme türünde ilk önemli eserleri verenlerin başında XIII.
yüzyılda Marco Polo ile XIV. yüzyılda Arap gezgini İbn Batuta
olmuştur. Marco Polo, Yakın Doğu ve Orta Asya ülkelerini kapsayan
bir yolculuğa çıkmış ve bu yolculuğunda gezip gördüğü yerleri
anlatan bir eser yazmıştır. Onun eseri döneminde oldukça ilgi
görmüştür. Bunun sebebi ise gezip gördüğü yerleri olduğu gibi
aktarması olarak gösterilmiştir. Arap bir gezgin olan İbn Batuta ise
Anadolu, Harezm, Maveraünnehir, Horasan, Türkistan ve Çin'i
dolaşarak orada yaşayan halkların toplumsal özelliklerini anlatan bir
eser kaleme almıştır. Türk edebiyatında ilk gezi yazıları Farsça yazılan
Hoca Gıyaseddin Nakkaş'ın Acâibü'l Letâif'i, Ali Ekber Hatâî'nin
1515'te yazdığı Hıtaynâme'si ve denizci Seydi Ali Reis’in Mir’atü’lMemâlik adlı eseri gösterilebilir. Türk edebiyatında gezi türünde en
önemli kitap ise Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme
adını taşıyan on ciltlik eseridir.6
Batı’da seyahatnâme türünün ilk örneklerine Antik dönemlerde
rastlanmaktadır. Bugünkü bilgilere göre bu türün ilk örneklerinden
B. Asiltürk, Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa, Kaknüs Yay. , İstanbul. 2000,
s. 4.
6
Abdurrahman Demircan, Arap Edebiyatın Seyahatname Türü ve Seyahatnameler,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Anabilim
Dalı Arap Dili ve Belağatı Bilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, Van, 2010, s.5.
5
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birini Heredotos yazmıştır. Seyahatnâmelerin bütün dünyada, özellikle
Batı dünyasında çok önemli bir yeri vardır. Venedikli Seyyah Marco
Polo ve İngiliz asıllı John Mandeville’nin seyahatnâmeleri ve Arap
Edebiyatında da İbn-i Batuta’nın Seyahatnâmesi XVI. yüzyıla kadar
en tanınmış seyahatnâmelerdir. Dünyaca ünlü seyahatnâmeleri Nail
Tan şöyle sıralamaktadır:
“İbni Fazlan, Ebû Dülef, Marko Polo, İbni Batuta’nın Türk
dünyası ile ilgili seyahatnâmelerinden sonra Julia Pardoe,
Ogier Ghiselin de Busbecg, Lamartine, Lady Montagu, General
Moltke, Raphaela Lewis, Jacop Philipp Falmerayer, Pretextat
Locommte, Wilhelm Radloff, A. Dejavad, Alexander William
Kinglake, Th. Deyrolle, Henri de Couliboeuf de Blocqueville,
Pierre Loti, L. De Lounay, Vital Cuinet, Gerard de Nerval,
Charles D. Warner, Edmondo de Amicis, Theophile Gautier, J.
P. Tournefort, Fynes Moryson, Thomas Allome, Hermann von
Pückler–Muskau, Marcelius Le Croix, Ponqueville, Claude
Farrere, Richard Hakluyt, Samuel Purchas, Hans Dernschwam,
Cornelias de Bruyn”7
Seyahatnâmeler pek çok bilim dalı için önemli bir kaynak olarak
değerlendirilmiştir. Özellikle insanı ve toplumu tanımayı amaçlayan
disiplinler bu eserlere sıklıkla başvurmaktadırlar. Bu türden eserler
edebiyatın da ilgi alanına girmektedir. Yolculuğun yapıldığı ülkeye ait
gözlemler taşıması bakımından önemli olan ve bir tarih belgesi niteliği
gösteren bu tarz eserler, üslûp özellikleri, yeni ülkeler ve çeşitli
7

Nail Tan, Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler, İstanbul,1995, s. 55.
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olaylar karşısında yazarın davranışını belirten ustalığıyla da edebi
eserler arasında yer almaktadır. Orhan Şaik Gökyay, seyahatnâmelerin
edebi

eserler

içinde

değerlendirilmesi

gerektiğini

şöyle

açıklamaktadır:
“Bu yapıtlarda gezgin, bir toplumun bütünüyle yaşayışını,
gelenek ve göreneklerini, türlü açılardan dikkatini çeken ve
okurun dikkatini çekeceğini umduğu başkalıkları sergilemeye
çalışır. Bunları elinden geldiğince de özenerek anlatır ve yazar.
Böyle düşününce seyahatnâmeleri ilkin edebiyat alanında yer
alan yazılar arasına koymak gerekmektedir.” 8
Gezip gördükleri yerlerdeki neredeyse her şeyi kaydeden seyyahlar
yazdıklarını her zaman aynı metotla ortaya koymamışlardır. Seyyahlar
gördüklerini

aktarırken,

pek

çok

teknik

kullanmışlardır.

Seyahatnâmelerin yazılış ve anlatım biçiminden yola çıkarak
değerlendirilmesi durumunda mektup, anlatı, etüt, roman, günlük,
eleştiri, otobiyografi vs. birçok şekilde seyahatnâme yazıldığı
anlaşılmaktadır.
Türk edebiyatında seyahat türüne örnek olabilecek ilk eserler XV.
yüzyılda verilmeye başlanmıştır. İlk örnek Hoca Gıyaseddin
Nakkaş’ın

1422’de

tamamlanan

Acâib’l-Letaif’idir.9

Hıtay

Sefaretnamesi olarak da bilinen bu eser seyahatnâme özelliği de
gösterir. Ali Ekber Hıtâî’nin Hıtaynâmesi’de 1515-1516 yıllarında
meydana getirilen Hoca Gıyaseddin Nakkaş’ın eserine benzer Farsça
Orhan Şaik Gökyay, “Türkçede Gezi Kitapları”, Türk Dili Dergisi, (1 Mart 1973)”,
Yıl 22, C. XXVII, S. 258. , 1973, s.457.
9
B. Asiltürk, , a.g.e. , s. 20.

8
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bir eserdir. Zeki Velidi Togan, eserle ilgili olarak "Ali Ekber
Gıyaseddin Nakkaş’ın Seyahatnâmesi’nden istifade ettiği gibi, Çin
şehir hayatına ait tafsilatın çoğunu eski eserlerden almıştır."
demiştir.10
Yukarıda bahsedilenler dışında eski Türk edebiyatındaki diğer
seyahatnâmeleri şöyle sıralayabiliriz: Pirî Reis; Kitab-ı Bahriye, Seydi
Ali

Reis;

Mir’atü’l-Memalik,

Ahmet

İbn-i

İbrahim

Tokadî;

Acâibnâme-i Hindistan, Trabzonlu Âşık Mehmet Çelebi; Menâzıfu'lAvâlim, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi11 Bâbur Şah; Bâburnâme. Bu
seyahatnâmeler hakkında çalıştığımız dönemle ilgili olmaları dışında
Çin'le bir bağlantıları olmaması hasebiyle ayrıntılı bilgi verilmemiştir.
Hıtaynâme
Hıtaynâme, XVI. Yüzyılın ilk çeyreğinde Çin’e giden Ali Ekber Hıtaî
tarafından yazılmıştır. Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Ali Ekber
ile ilgili olarak gerek yazmış olduğu Hıtaynâme’ye gerekse de eser
üzerine çalışma yapan diğer araştırmacıların kanaatlerine de bakarak
bir değerlendirmede bulunulabilir. O genellikle Osmanlı araştırmacısı
ya da gezgini olarak anılmıştır. Ahmet Taşağıl ise bu görüşün aksine
Ali Ekber için: “Ali Ekber'in Maveraünnehir veya Horasan'da
yaşadığı, tüccar olduğu ve Çin'e gönderilen bir elçilik heyetinde yer

Togan, A. Z. V. , “Ali Ekber”, İslâm Ansiklopedisi, C.1, MEB Basımevi, İstanbul.
1950. , ss. 318-319.
11
B. Asiltürk, a.g.e. , ss. 20-23.; Atsız, N., (1971), Evliya Çelebi Seyahatnamesinden
Seçmeler I, MEB Yay., İstanbul. ss. 8-9.
10
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aldığı, bulunduğu bölgenin Şeybaniler veya Safeviler tarafından işgali
üzerine Osmanlı ülkesine göç ettiği tahmin edilmektedir.”12demiştir.
Hıtaynâme’nin

Kahire

nüshası

üzerine

çalışma

yapan İranlı

araştırmacı İrec Efşar da bu görüşü destekler nitelikte Ali Ekber ile
ilgili olarak:
“Ali Ekber’in yazım tarzından ve üslubundan onun Maveraünnehirli
olduğu aşikârdır. Farsça kelimeler Maveraünnehir diline yakındır.
Onun asrında yazılan kitaplardaki üslüp da bunu kanıtlar” 13
demektedir. Yine “Araştırmacılar Çin devletinin kurallarına göre
onun bir tüccar olduğu hükmüne varmışlardır. Elçi olarak seyahat
etmiş ve özel bir ilgi görmüştür” demişlerdir. Bu görüşlerle birlikte
Timurlu devleti döneminde başta Mirza Baysungur tarafından Hıtay’a
gönderilen Gıyaseddin Nakkaş’ın sonrasında ise Ali Ekber’in
ifadesiyle Çin’e gitmesinin ikinci sebebinin açıklandığı fasla göre:
“Diğer mesele de şudur ki: Merhum Sultan Uluğ Bey, Üstad Mevlana
Ali Kuşçu Şiri’yi; o ülkenin ilginç durumları hakkında; her ne
görüldüyse bilinsin diye, yazılsın diye Hıtay’a göndermişti.” sözünden
hareketle Ali Kuşçu’nun Sultan Uluğ Bey tarafından Hıtay’a
gönderilmesi geleneğinin devamında ise muhtemeldir ki Ali Ekber de
Hüseyin Baykara döneminde Timurlu devletinin elçilik heyetinde yer
alarak Hıtay hakkında bilgi toplaması maksadıyla gönderilmiş olma
ihtimali yüksektir.

Ahmet Taşağıl, "Hıtâynâme", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islam
ansiklopedisi. org.tr/hitayname (12.01.2020), s. 404.
13
İrec Afşar, Hıtayname, Merkez-i Esned-i Ferhengi Asiya, Tahran, 1978, s. 7.
12
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Ayrıca hem Hıtay Sefaretnâmesi’nin hem de Hıtaynâme’nin Farsça
yazılmış olması da bunu destekler niteliktedir. Yine, Ali Kuşçu’dan
Üstad diye bahsetmesi, yaş olarak Ali Kuşçu’nun daha büyük
olmasına rağmen muhtemelen aynı bölgede yaşamış olmaları
nedeniyle, onu yakınen tanıdığının bir işareti olarak görülebilir. Ali
Ekberin seyahat dönüşünde ise ülkede otoritenin kaybolmuş olması ve
ülkenin Şeybaniler ve Safevilerin işgaline uğraması nedeniyle
kendisinin de daha önceden tanıdığı Ali Kuşçu’nun yolunu izleyerek
daha güvenli liman olarak gördüğü Osmanlı ülkesine gelmiştir. Ayrıca
eserinde Kızılbaşlar’ı sert bir şekilde eleştirmesine de bakıldığında
Hanefi mezhebini benimsemiş olabileceği ve bunun da Osmanlı
devletine gelişinde etkisinin olduğu anlaşılmaktadır.
Birçok araştırmacı Çin Hakanı’nın sarayına yabancı ve tüccar
giremeyeceğini belirtmiştir. Bu araştırmacılardan biri de Ali Ekber’in
Hıtaynâme adlı eserinin Sülaymaniye nüshasının çevirisini yaparak
Çin kaynakları ile mukayese eden Lin Yih Min’dir. Lin Yih Min bu
bilgiyi sadece Ali Ekber’in Çin’e gitmediği ve bu bilgileri başka
kaynaklardan aldığı varsayımını kanıtlamak için kullanmıştır.
Dolayısıyla Ali Ekber’den tüccar olarak bahsetmiştir. Hâlbuki Ali
Ekber, Çin’e gönderilen bir devlet görevlisi olabileceği gibi
Timurlulardan Çin’e gönderilen bir elçilik heyetinde bulunmuş
olabileceği de söylenebilir. Ayrıca tüccarların saraya alınmadığı
bilgisi Hıtaynâme’de de yer almaktadır. Eğer Ali Ekber tüccar olsaydı
sarayda gördüklerini anlattığı kısımda bu bilgiye yer vemezdi diye
düşünülebilir.
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Ali Ekber’in eseri incelendiğinde, zindanda başında geçen olaylar ve
saray bahsi gibi, birçok olayın kendileri oradayken gerçekleştiğini
söylediği görülür. Bu bilgilerin doğru olduğu kabul edilirse kendisinin
Çin’e gittiği anlaşılmaktadır. Hatta Çin’e giden yolları anlatırken
detaylı bir şekilde bilgi vermesi belki farklı zamanlarda da aynı yolu
kullanmış olabileceğini de ortaya çıkarmaktadır. Ancak orada kalınan
yaklaşık yüz günlük sürede bu kadar tafsilatlı bilginin elde edilip
edilemeyeceği sorgulandığında bazı bilgileri farklı kaynaklardan
edinmiş olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca
eserde çok önemli bilgilerin olmasının yanısıra zaman zaman bazı
konuların

abartıldığı,

hatta

efsanelerin

gerçekle

karıştırılarak

aktarıldığı da dikkat çekmektedir. Lin Yih Min’in Hıtaynâme’de
verilen bazı bilgilerin hatalı olduğunu söylemesine sebep olan
hataların bir kısmı da bunlardan kaykanlanıyor olabilir. Bu noktada
Hıtaynâme’yi Çin’i anlatan diğer seyahatnâmelerle karşılaştırmamız
önem arz etmektedir.
Saraya girişini anlattığı hadise Çin Hakanı’nın onları tanıdıktan sonra
kabul ettiğini göstermektedir. Bu bilgi zindan bahsinde ayrıntılı olarak
anlatılmıştır. Eserin giriş kısmında belirtilen ilk sebebin ise Çin
seyahati dönüşü yazılmış olabileceği kuvvetle muhtemeldir. Çünkü
buradaki ifadede Yavuz Sultan Selim Han için İslâmın hükümdarı
ibaresi kullanılmıştır. Bu ifadeden Selim Han’ın İslâm devleti
hükümdarı olarak anılması ise 1516-1517 Mercidabık ve Ridaniye
seferleri sonucunda bu günkü Suudi Arabistan’a kadar olan toprakları
fethetmesiyle başlamıştır. Hıtaynâme’nin 1516 yılında Yavuz Sultan
Selim Han’a sunulduğu yıl olarak zikredilen 1516 yılı bu bilgiyi
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destekler niteliktedir. Ayrıca Süleymaniye 610 nüshasının sonunda yer
alan 1516 tarihi de bunu kanıtlamaktadır.
Ali Ekber’in muhtemelen 1500-1510 arası yıllarda Çin’de bulunduğu
düşünülmektedir. İranlı araştırmacı İrec Afşar ise Ali Ekber’in
muhtemelen 1500 yılı öncesinde Çin’e gittiğini belirtmiştir. Ali
Ekber’in yazdığı bu eser 1516 yılında Osmanlı Padişahları Yavuz
Sultan Selim Han’a ve daha sonra da Kanuni Sultan Süleyman’a
sunulmuştur. Bu bölümde belirtilen Osmanlı Padişahı “Kanuni Sultan
Süleyman’a da sunulmuştur.” ifadesi muhtemeldir ki çeviri hatasından
kaynaklıdır. Bu bağlamda yapmış olduğumuz incelemede eserin
Kanuni Sultan Süleyman’a da sunulduğuna dair herhangi bir bilgiye
rastlanmamıştır.
Eserin birden fazla nüshası olup Süleymaniye nüshası farklı dillere
çevrilmiştir. “Süleymaniye Kütüphanesi'nde bazı nüshaları bulunan
eserin (Aşir Efendi, nr. 249: Relsülküttab Mustafa Efendi, nr. 609,
610) Kahire'de Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de de bir nüshası vardır.”
Eserin Süleymaniye nüshası ve Osmanlı Türkçesine çevrilen nüshaları
birçok kez araştırmalara konu olmuştur. İlk Türkçe tercümesi Osmanlı
padişahı III. Murat’a sunulmuştur. Ahmet Taşağıl’a göre bu nüshanın
çevireni belli değildir. Fakat İrec Afşar bu nüshanın çevireninin
Hüseyin Efendi olduğunu ve bu nüshanın III. Murat’a sunulduğu
belirtmiştir.14
“Mukaddimesinde "Hıta ve Hotan ve Çin ve Maç'in mülklerinin
kanunnamesi" olduğu belirtilen bu çevirinin Tercüme-i Kanunname-i
14

İrec Afşar, a.g.e. , ss. 8-18.
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Hıta ve Hotan ve Çin ve Maçin adıyla Süleymaniye Kütüphanesi'nde
kayıtlı bulunan nüshası (Esad Efendi, nr. 1852) 995 (1587) tarihini
taşımaktadır.”15 Eserin araştırmalara konu olan nüshası Süleymaniye
nüshası olmuştur. Eserin Kahire nüshasının ise İranlı araştırmacı İrec
Afşar tarafından yine Farsça olarak çalışıldığı ve başka dillere
çevrilmediği

anlaşılmaktadır.

Hıtaynâmenin

Kahire

nüshası,

Süleymaniye nüshasından farklı olarak 21 bölümden oluşmaktadır.
Süleymaniye nüshası ile Kahire nüshalarının karşılaştırılmaları
sonucunda Süleymaniye nüshasının bir bölümünün eksik olduğu tespit
edilmiştir. İçerik olarak karşılaştırılan iki nüsha hakkında ayrıntılı
bilgi karşılaştırmalar bölümünde verilmiştir. Buradan anlaşılmaktadır
ki Kahire nüshası ne başka dillere çevrilmiş ne de araştırmalarda
kullanılmıştır. Çevirisini de yaptığımız bu eserin diğer nüshalar ile
arasındaki en önemli fark bir bölümün fazla olmasıdır. Bu bölümün
konusunu ise Çin Kabesi oluşturmaktadır. Mısır Kütüphanesinden
alınan nüshanın sayfa numaraları düzenli olmakla birlikte birçok
sayfanın da tekrar ettiği görülmüştür. Bu sebeple nüshanın bir bütün
olarak değerlendirilebilmesi için fazla sayfalar nüshanın içinden
ayıklanarak sonuna aktarılmıştır. Kahire nüshasından farklı diğer
nüsha

ve

seyahatnâmelerde

bulunan

farklar

ve

aynılıklar

karşılaştırmalar bölümünde anlatılmıştır.
Eserde; Çin'in sınırları, yönetimi, yerleşim yerleri, iklimi ve
coğrafyası, dinleri, gelenekleri, şehirleri, posta teşkilatı, yabancıları
ağırlama usulleri, ordusu, hazineleri ve kullanılan para türleri,

15

Ahmet Taşağıl, a.g.m. , s. 404.
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sarayları, hapishaneleri, bayramları, bölgeleri, tarım ve tarım ürünleri,
sanatı, eğlence anlayışları, kanunları, İslâmiyet’in ülkedeki etkileri ve
Çinlilerin Müslümanlara yaklaşımları, Çinlilerin komşuluk ilişkileri,
ibadethaneleri, savaşları vb. birçok konuda bilgiler yer almaktadır.
Ali Ekber Hıtaî’nin bu eseri yazarken İslâm dünyasından Çin'e giden
seyyahlar ve eserlerinden yararlandığı birçok araştırmacı tarafından
iddia edilmiştir. Özellikle Timurlular tarafından 1419'da Çin'e
gönderilen elçilik heyetinde yer alan Gıyaseddin Nakkaş'ın 1422'de
kaleme aldığı 'Aca'ibü'1-leta'if'’inden, Süleyman el Tâcir’in Ahbar elSîn ve’l-Hindadlı eserinden veya Ali Kuşçu16 tarafından yazıldığı
iddia edilen Kânûnnâme-i Çin ve Hata adlı eserden alınmış olabileceği
söylenmiştir. Kânûnnâme-i Çin ve Hata adlı eserin varlığına dair
herhangi bir kanıt olmaması yanında Ali Kuşçu’nun Uluğ Bey
tarafından sık sık Çin’e gönderilen elçilik heyetlerinden birinde yer
aldığı ve bu sefer sırasında gördüklerini yazdığı düşünülmektedir.17
Fakat Hıtaynâme hakkındaki varsayımların giderilmesi adına bu
eserlerin veya dönem seyahatnâmelerinin içerikleriyle herhangi bir
karşılaştırma yoluna gidilmemiştir. Bahsi geçen bu eserler de dâhil,
Hıtaynâme’nin farklı nüshaları ve dönem seyahatnâmeleri ile
karşılaştırdığımız bu eser XVI. yüzyıl Çin’i hakkında önemli bilgiler
veren bir kaynaktır.18 Lin Yih Min’den hareketle Ali Ekber’in Çin’e
gitmediğini düşünen birçok araştırmacının yanısıra Paul Kahle gibi
Ali Kuşçu’nun hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. Ahmet Kankal, “Ali
Kuşçu”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 36, S 12, Ankara, 1993, ss. 103-118.
17
Ahmet Kankal, a.g.m, s. 118.
18
Ahmet Taşağıl, a.g.m. , s. 405.
16
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gittiğini belirtip verdiği bilgilerde hata veya abartı olduğunu belirten
araştırmacılar da olmuştur.
Doğu’nun Kalbine Seyehat
Çin ve Hind ülkelerini anlatan bir hatıra kitabı olarak Süleyman elTâcir tarafından yazılan eserde, Çin hakkında çok geniş olmasa da
bazı bilgilere ulaşmak mümkündür. Eserin 852 yılında yazıldığı ve
çoğunlukla deniz yollarının anlatıldığı görülmektedir. Eserin önemli
kısmının günümüze ulaştığı söylenmektedir. Sonrasında bu kitabın
Ebû Zeyd el-Hasan b. Yezid el- Sîrâfi’nin eline geçtiği ve Çin ve Hind
ülkelerine giden deniz yolları hakkında topladığı bilgileri bu esere
dâhil ettiği verilen bilgiler arasındadır.
Ayrıca eserin iki şeklinin de günümüze ulaştığı bilgisi yer almaktadır.
Bu eserler, Müslümanlar tarafından Çin, Hind, Hind-i Çini ve Doğu
Afrika ülkelerini ilk anlatan eser olma özelliği taşırken ülkemizde
henüz yeteri kadar tanınmadığına değinilmiştir. Oysaki Avrupa’da
özellikle de Fransa’da 1800’lü yıllardan beri tanınmış ve çevirileri de
yapılmıştır. Sülayman el-Tâcir’in eseri, Jean Sauvaget tarafından 1948
yılında çevrilmiş ve Paris’te yayımlanmıştır.
Ebû Zeyd el-Sîrâfi’nin eseri ise 1922’de Gabriel Ferrand tarafından
çevrilmiş ve yine Paris’te yayımlanmıştır. Daha sonra ise Kahire’de
Yusuf el-Şârûnî; Süleyman el-Tâcir’in, Ebû Zeyd el-Sîrâfi’nin
risaleleriyle birlikte Mesûdî’nin Müruc ez-Zeneb’deki pasajlarının
metinlerini bir arada yayımlamıştır. Bu eser Yusuf el-Şârûnî’nin
neşrine göre çevrilmiştir.
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Eserde halkın yaşamı hakkında bazı bilgilere ulaşılmaktadır. Halkın
giyimlerinde yaş ve mevsim farkı olmaksızın ipek tercih ettiği
belirtilmiştir. Onların pirinci çok tükettikleri, hayvan eti (domuz eti
dâhil)

hatta insan eti yedikleri belirtilirken ülkede meyve

yetiştiriciliğinin olduğu ve birçok meyvenin bu ülkede yetiştirildiği
anlatılmıştır. Ancak hurmanın Çin’de yok denecek kadar az
yetiştirildiği bilgisi de eklenmiştir.

Şarabı bilmedikleri ancak

pirinçten bir içki ürettikleri de verilen bilgiler arasındadır. Çinlilerin
çok çeşitli hayvanlara sahip oldukları ve bunlar arasında iki hörgüçlü
develerin olduğu belirtilmektedir. Bu bilgilere ek olarak miskin
yapımı detaylı bir şekilde anlatılmış ve Çin devleti için miskin ticarî
anlamda da önemli bir yere sahip olduğundan söz edilmiştir.
İnanışlarının putperestliğe benzediği söylenmiştir. Halkın ölülerini
nasıl gömdükleri ve sonrasında neler yaptıkları anlatılmıştır. Eğitim
ile ilgili de okuma- yazmanın Çinliler için önemli olduğu vurgulanmış
ve zengin-fakir, küçük-büyük herkesin okuma yazma öğrendiği
belirtilmiştir. Çin halkından vergi alınmadığı anlatılmış ancak çok
ihtiyaç olursa sadece erkeklerden cizye alındığı söylenmiştir. Halkın
sıkıntı yaşamaması için hükümdarın hazinedeki yiyecekleri pazara
çıkarıp pahalılığı ortadan kaldırdığına değinilmiştir.
Çin coğrafyası çok geniş anlatılmasa da şehirlerden oluştuğu ve bu
şehirlerin büyük olduğu bilgisine rastlanmaktadır. Ayrıca ülkede
büyük nehirlerin bulunduğu da ifade edilmiştir.
Çinlilerin ülkeye gelen tüccarları deftere kaydettikleri ve bu kayıtlar
sayesinde de ülkedeki yabancıları sayıca tespit edebildikleri
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anlatılmıştır. Eserde bazı suçların cezasından söz edilirken hırsızlığın
ölümle cezalandırıldığı söylenmiştir. Sonrasında Çinlilerin sanatla
yakından ilgilendikleri ve sanatta usta oldukları anlatılmış özellikle de
resim konusunda çok iyi oldukları vurgulanmıştır.
O dönem için Çin ülkesinde adaletin önemli bir yer tuttuğu ve
hükümdarın sarayından sadece adalet konusunda ülkede aksama
olması durumunda çıktığı anlatılmıştır. Ayrıca hükümdarın adaletle
ilgili sıkıntı olup olmadığını ona gelen yazılar sayesinde öğrendiği
anlatılmaktadır.19
Hıtay Sefaretnamesi
Hıtay Sefaretnamesi Hoca Gıyaseddin Nakkaş tarafından kaleme
alınmıştır. Bilinen en eski gezi kitabı ve ilk sefaretname olma özelliği
taşımaktadır. Ayrıca 15. yüzyıl araştırmalarına kaynaklık edebilecek
bir eserdir. 1727-1728 yıllarında Farsça yazılan eser Şeyhülislam
Küçükçelebizade İsmail Asım tarafından Osmanlı Türkçesine
çevrilmiştir.
Sadettin Eğri de “Hıtây Sefâretnâmesi ve Kanunnâme-i Çin ü
Hıtây’da İpek Yolu İzlenimleri” adlı makalesinde Ali Ekber’in
Kanunnâme-i Çin-ü Hıtây (Terceme-i Târîh-i Nevâdir-i Çin Mâçîn)
olarak bilinen sefâretnâmesi ile Hoca Gıyâseddin Nakkaş’ın Acâibü-l
Letâif adıyla da bilinen Hıtây Sefaretnamesi’ni incelemiş, buradaki

Süleyman el-Tâcir, Doğu’nun Kalbine Seyahat Çin ve Hind Ülkeleri Hatıraları ve
İlaveleri, Çev. Ramazan Şeşen, Yeditepe Yayınevi, 2018, ss. 9-57.
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ipek yolu izlenimleri hakkında bilgiler verirken Çin hakkında da bazı
önemli detaylara değinmiştir.20
Sadettin

Eğri

dışında

Sefâretnâme’yi

birçok

araştırmacı

değerlendirmiştir. Betül Mutlu eserin transkripsiyonunu yaparken,
Muhaddere N. Özerdim ise hem transkripsiyonunu hem de içeriğini
ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Her ikisi de Ali Emiri tarafından
yayımlanan Osmanlıca nüshası üzerinde çalışma yaptığını, orijinal
Farsça nüshasına ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Orijinal nüshasına
da ulaştığımız Sefâretnâme, tercümesi yapılarak hem üzerine yapılan
önceki çalışmalarla hem de araştırmamız için Çin’i anlatan bir kaynak
olarak Hıtayâme ile karşılaştırmada kullanılmıştır.
Bu dönemde yazılan birçok eser Farsça kaleme alınmıştır. Hıtay
Sefaretnamesi de Ali Ekber Hıtaî’nin Hıtaynâmesi gibi Farsça
yazılmıştır. Bunun nedeni Orhan Şaik Gökyay’a göre o dönemde İran
edebiyatı ve dilinin Türk toplumunda büyük bir yere sahip olması ve
devlet adamlarının Türkçenin yanında Farsçayı da çok iyi biliyor
olmaları olarak gösterilmiştir.21
Gezi literatüründe yazımları aynı yüz yıla denk gelen bu iki eserin
isim benzerliğinden dolayı birbirine karıştırıldığı tespit edilmiştir.
Hıtaynâme, Ali Ekber tarafından Yavuz Sultan Selim’e sunulmak
üzere yazılan bir seyahatnâmedir (1516).

Sadettin Eğri, Hıtây Sefâretnâmesi ve Kanunnâme-i Çin ü Hıtây’da İpek Yolu
İzlenimleri, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012, ss. 411-422.
21
Sadettin Eğri, a.g.m. , s. 414. ; Gıyaseddin Nakkaş, Hıtay Sefaretnamesi, TTK,
Ankara, 2013, s. 3.
20
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Sadettin Eğri 1515 tarihinde eseri bitirip önce Yavuz Sultan
Selim’e, sonra Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğunu ifade
etmiştir. Bu eserin Türkçeye çevrildiği zamanın III. Murat’ın
dönemine denk geldiği bilgisi verilmiştir. Ali Ekber’in 15001510 yılları arasında Çin’de olduğu tespiti de yapılmıştır. Bu
eserin Farsça metni üzerinde çalışan isim Paul Kahle’dir. Bu
eserde Çinliler ile Moğollar arasında geçen olayların
detaylarıyla anlatıldığı bilinmekle birlikte, Çin hanedanının da
İslâmiyete ilgi duyduğu söylenmektedir. Verilen bilgiler
arasında eserin yirmi bölümden oluştuğu ve ilk bölümünün
“Çin’e Giden Yollar Hakkında” olduğu da vardır. Devamında
bu yollarının sayısının üç adet olduğu ve Hoten, Keşmir ve
Moğolistan yolu olarak adlandırıldığı bilgisi yer almaktadır. 22
Zeki Velidi Togan ise bu seyahatnâmenin özgün olmadığını,
yazılırken Gıyaseddin Nakkaş’ın eserinden yararlanılmış olduğunu
belirtmiştir. Hıtaynâme bir doktora çalışması olarak Çin’de Lin YihMin tarafından dönemin Çin kaynakları ile karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir.
Hıtaynâme’nin

Bu

çalışmasının

Gıyaseddin

sonucunda

Nakkaş’ın

Lin

eserinden

Yih-Min

de

yararlanılarak

yazıldığını vurgulamış hatta Ali Ekber’in bizzat Çin’de gezmediği
düşüncesini ileri sürmüştür. Lin Yih-Min, “Ali Ekber’in Hıtaynâme
Adlı Eserinin Çin Kaynakları ile Mukayese ve Tenkidi” adlı doktora
çalışmasının giriş bölümünde Hıtaynâme’nin yazarı Ali Ekber

Sadettin Eğri, a.g.m. , s. 414; Paul Kahle, “Türk Coğrafyacılarının Tasvirine Göre
Çin”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, II/1 (1956-57), s. 95.
22
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Hıtâi’nin Çin’e gitmediği tezini ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. 23 Bu
sonuçlara dayanarak iki eserin sadece isim yönünden değil içerik
olarak da benzediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak daha önce
de belirttiğimiz gibi yalnızca Hıtaynâme’de yer alan pek çok bilgi
bulunmaktadır.
Hıtay Sefaretnamesi hakkında ilk ayrıntılı bilgilere Mehmed Fuat
Köprülü

sayesinde

ulaşılmıştır.

Eserin

Ali

Emiri

tarafından

yayımlanan baskısına (1913) Fuat Köprülü bir eleştiri yazısı yazmıştır.
Fuat Köprülü Hıtay Sefaretnamesinin doğu ve batı bilim dünyasında
önemli bir eser olduğunu ayrıca İran ve Çin kaynaklarıyla
karşılaştırmalı çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Bu
gereklilik ancak 1950’li yıllarda fark edilmiş ve bu yıllarda
Sefaretname ile ilgili iki çalışma yapılmıştır. Bunlardan biri Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sinoloji Bölümünün ilk
öğrencisi olan Muhaddere Özerdim’in Acaib-ül Letaif ( Hıtay
Sefaretnamesi) ile Çin Kaynakları Arasında İlgi adlı çalışmasıdır.
Özerdim 1950 yılında yapmış olduğu çalışmasında Ali Emiri
tarafından yayımlanmış nüshadan yararlandığını söylemiştir. Özerdim
asıl olan Farsça ve Halis Efendi nüshalarını bulamadığını, en çok Fuat
Köprülü’nün eleştirisinden yararlandığını belirtmiştir. Bu çalışmayla
Sefaretname

günümüz

Türkçesine

sadeleştirilerek

aktarılmaya

çalışılmış ve Ming devri vekayinameleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca
çalışma sırasında hem Çin kaynaklarında hem de Sefaretname’de

Lin Yih-Min, Ali Ekber’in Hıtayname Adlı Eserinin Çin Kaynakları ile Mukayese
ve Tenkidi, Şinasi Tekin Collection, Tai-Pei, 1967, ss. 1-21.
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rakamların yazımında hatalar olduğu ve Ming Hanı dönemindeki bazı
olaylardan önemsiz şekilde bahsedildiği fark edilmiştir.24
Diğer

çalışma

Gülçin

Çandarlıoğlu’na

aittir.

Çandarlıoğlu

çalışmalarında Timurlu belgesi olarak Gıyaseddin Nakkaş’ın Hıtay
Sefaretnamesi’nin ilk bölümünü kullanmıştır. Nakkaş eserinde sadece
Hıtay’ın coğrafi özelliklerine değinmemiş aynı zamanda din, sosyal
yapı, güvenlik sistemleri, yasaları uygulayış biçimleri, yapıların
mimari özellikleri, yabancı elçileri kabul kural ve yöntemlerini de ele
almıştır. Hıtay sefaretnamesi ile ilgili Çin kaynaklarıyla karşılaştırma
yapılmış

fakat

İran

kaynaklarıyla

karşılaştırmalı

çalışmalar

yapılmamıştır.25
Zeki Velidi Togan’a göre Türk edebiyatında seyahat türüne örnek
olabilecek ilk eserler XV. yüzyılda yazılmıştır. İlk örnek Hoca
Gıyaseddin Nakkaş’ın 1422’de tamamlanan Acâib’l-Letaif’idir.

26

Hıtay Sefaretnamesi olarak da bilinen bu eser seyahatnâme özelliği de
gösterir. Ali Ekber Hıtâî’nin Hıtaynâmesi de 1515-1516 yıllarında
meydana getirilen Hoca Gıyaseddin Nakkaş’ın eserine benzer Farsça
bir eserdir. Hıtaynâme’nin Türkçeye çevirisi adı bilinmeyen bir kişi
tarafından ve Kanunnâme-i Çin ü Hıtâ adıyla yapılmış. Bu tercüme
1853’te Mühendishâne matbaasında taşbaskı olarak basılmıştır. Ali
Ekber, eserinde, XVI. yüzyılın hemen başlarında Çin’de iktidarda
bulunan Ming Hânedanı mensuplarının İslâmiyet’e duydukları yakın
Gıyaseddin Nakkaş, a.g.e. ,s. 36-40. ; Muhaddere N. Özerdim, Acaib-ül-Letaif
(Hıtay Sefaretnamesi) İle Çin Kaynakları Arasında İlgi, Ankara Üniversitesi Dil Ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 3 1-4, 1950, Ankara, ss. 345.
25
Gıyaseddin Nakkaş, a.g.e. ,ss. 36-40.
26
B. Asiltürk, , a.g.e. , s. 20.
24

26 | Dr. Celal ASLAN

ilgiden, Çinlilerle Moğollar arasındaki mücadelelerden geniş olarak
bahsetmiştir.
Seyahatnâmeyi Farsça nüshalarıyla karşılaştırarak inceleyen Paul
Kahle, bu gezi kitabının orijinal ve çok değerli bir kaynak olduğu
düşüncesindedir.

Ali

Ekber,

Gıyaseddin

Nakkaş’ın

Seyahatnâmesi’nden istifade ettiği gibi, Çin şehir hayatına ait
tafsilatın çoğunu eski eserlerden almıştır.27
“Süleyman Eğri İbni Batuta’yı ve Marco Polo’yu Ortaçağ’ın en
önemli seyyahları olarak adlandırmış, Çin’i İbni Batuta’nın Marco
Polo’dan daha fazla gezdiğini belirtmiştir. Verilen diğer bilgilerden
anlaşıldığı

üzere

İbni

Batuta

Çin’e

giderken deniz

yolunu

kullanmıştır. Sonrasında Hoca Gıyaseddin Nakkaş’dan söz edilmiştir.
Nakkaş’ın Herat’tan yola çıkarak Hıtây’a gittiği anlatılmıştır. Bu
eserin Osmanlıca nüshasının Ali Emirî tarafından bulunduğu
ve1331’de

İstanbul’da

yayımlandığı

bilgisi

yer

almaktadır.

Muhaddere Özerdim’in de yaptığı çalışmada bu bilgiyi doğruladığı
makalede belirtilmiştir.”
Yukarıda anlatılanlar Seferatname’nin Osmanlı Türkçesine çevrilen
nüshasının birçok araştırmaya konu olduğunu göstermektedir.
Elimizde bulunan farsça nüsha ve yukarıda zikredilen çalışmalarla
kıyasladığımız Seferatname nüshaları içerdikleri konular itibariyle
neredeyse aynıdır. Fakat araştırmacıların yorumları ve kullandıkları
dil küçük farklılıklara sebep olmuştur. Asıl nüsha olan Farsça

27

A. Z. V Togan, a.g.m., ss. 318-319.
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nüshadan anlaşılamayan bazı noktalar araştırmacıların yorumları
dâhilinde daha anlaşılır hale getirilmiştir.
Seferatname’nin farklı nüshaları ve Hıtaynâme arasında yaptığımız
karşılaştırmalar dolayısıyla iki eser arasında işlenen konular itibariyle
benzerlikler olsa da Hıtaynâme’nin Seferatname’den alındığını
kanıtlayacak bilgilere rastlanmamıştır. Benzerlik gösteren konular ise
birebir aynı olmamakla birlikte Çin’in dönem şehirleri, kaleleri,
kanunları, kayıt sistemleri, toyları, eğlence şekilleri, Çin sarayı, inanç
sistemleri, baş şehirleri, tarım ürünleri, sanatları, bayramları vb.
konulardır. Aynı olan konuların bir kısmı ise o dönemde yazılan diğer
seyehatnemelere de yansımıştır. Örneğin şehirlerin dört köşe olarak
inşaa edilmesi, Hanbalık’taki saray bahsi, Hıtay kanunları gibi konular
hakkında verilen bilgiler İbn Batuta’nın seyahatnâmesinde de Marco
Polo’nun

seyahatnâmesinde

de

ve

konumuzu

teşkil

eden

Hıtaynâme’de de mevcuttur. Ancak bu konuların gerek ayrıntısı,
gerekse de istatistik ifade eden açıklamaları genellikle birbirlerinden
farklıdır. Ortak konuların büyük çoğunluğu ise Hıtaynâme’de daha
detaylı

olarak

anlatılmıştır.

Bu

bilgi

de

Hıtaynâme’nin

Seferatname’den alındığı yönündeki düşünceyi zayıflatmaktadır.
Ayrıca Hıtaynâme’de bahsedilen fakat Seferatname’de yer almayan
birçok konu da bulunmaktadır. Bu konular ise; Zindanlar, genelevler,
ordu, Çin Kabesi, Pirinç şarabı, Ali Ekber’in siyah taş diye bahsettiği
kömür, Tibet Köpekleri, Emir diye bahsedilen Çin kumandanları,
resim atölyeleri, Çin’in on iki bölgesi, Ali Ekber’in Han bahsinde
anlattığı posta teşkilatı vb. birçok konu da Seferatname’den farklıdır.
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Hıtaynâme

ve

Sefâretnâme’nin

karşılaştırılması

sonucunda

edindiğimiz bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin daha
iyi anlaşılması için birkaç örnek verecek olursak:
Ali Ekber, Sekçu şehri hakkında: Hıtay’ın ilk şehri olduğunu
belirtmekle birlikte, Sekçu şehrini; “Derbend-i Sekçu’ya gelince,
derbendte bir kale vardır ki gayet sağlam yapılmıştır. Bu kalenin dış
tarafı çukurla kaplıdır. Etrafına duvar ve sur çekilmiştir. Hıtay’a bir
aylık mesafededir. Buradan Hıtay’a her menzil hisarlarla kaplıdır.
Burası Hıtay’a birkaç aylık mesafededir. Hıtay’ın her şehri buradaki
gibi hisarlarla kaplıdır. Alçak ve yüksek yerlerde, düzlük ve tepelerde
bulunan

millerin

başlangıç

noktasına

sayısız

gözcüler

yerleştirilmiştir.” şeklinde tasvir etmiştir.
Gyaseddin Nakkaş, Sekçu şehrini;
“10 Ağustos günü bir yere varıldı ki, buradan Hitay'ın ilk şehri ve
karakolu olan Sekçu şehrine kadar on günlük bir çöl yolu sürüyordu
Hitay

imparatorunun

emri

üzerine

elçileri

karşılamak

için

gönderilmiş olan kimseler buraya geldiler. Burada güzel bir çimenlik
üzerinde bir yer açıp gölgelikler kurdular ve sandalyalar koydular.
Çini tabaklar içinde kaz, kuş ve benzeri etlerle, kuru ve yaş
meyvalarla elçileri ağırladılar. Her tepsinin üzerini çiçeklerle
süslemişlerdi. Böylece bu kır yerde, şehirlerde yapılamıyacak tertipte
bir ziyafet verdiler.”28 şeklinde anlatmıştır.

28

Muhaddere N. ÖZERDİM, a.g.m., s. 351.
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Ali Ekber, eserinin birçok yerinde Çin kanunlarından bahsetmiştir.
Hıtaynâme’de oldukça uzun anlatılan kanun konusunda çok sistemli
ve oturmuş bir düzen vurgusu yapılmıştır. Ali Ekber’e göre; Çin’de
Kanuna riayet sayesinde devletin işleyişi kolaylaşmıştır. Ayrıca Ali
Ekber Çin Devleti hakkında: “Ülkenin korunmasında ve devlet
işlerinde son derece olgun bir seviyeye ulaşmışlardır. Onların
ülkesinde bozulma yoktur. Hiçbir düşman onların ülkesine giremez.
Onların kanun ve kuralları çok sağlamdır.” İfadelerini kullanmıştır.
Gyaseddin Nakkaş’ın Sefaretnâme’sinde kanun bahsi Ali Ekber’deki
gibi ayrıntılı işlenmemiştir. Fakat Ali Ekber’in vurguladığı oturmuş
kanun sistemi vurgusu Nakkaş’ın eserinde de vardır. Gıyaseddin
Nakkaş’a göre; “Hıtaylılann yasakları ile yönetimleri olgunluğa
erişmiş olduğu için polis ve jandarma gibi kimseleri kullanmağa
ihtiyaç görülmüyordu.”29
Ali Ekber, Çin Kabesi diye anlattığı bölümde Hıtaylıların her yıl
ziyaret ettikleri bir bir tapınağı anlatmıştır. Buna göre: “Bu yapı, dört
bin yıllıktır. Onun Şakmoni(Buda) aleyhisselam zamanından kalma
olduğunu söylerler. Halk onu tavaf etmek için gider. Onun yolunda
değişik riyazetler yaparlar.” Ali Ekber, anlattığı birçok şehir bahsinde
tapınaklardan söz etse de burada anlatılan yapının tek olduğu
anlaşılmaktadır.
Gyaseddin Nakkaş, neredeyse her şehir bahsinde Hıtaylılarca ziyaret
edilen bir tapınaktan söz etmiştir. Gyaseddin Nakkaş’ın Kamçu şehri
bahsine göre:
29

Muhaddere N. ÖZERDİM, a.g.m. , s. 352.
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“Bu şehirde beş yüz arşın eninde ve boyunda bir tapınak, bunun
ortasında da uyur gibi görünen büyük bir heykel vardı. Bu heykelin
boyu yirmi beş arşın, elleri ile ayaklarının uzunluğu bört buçuk arşin
ve kafasının çevresi yirmi bir arşın idi. Bunun dört yanında özenilerek
yapılmış binalar ve bunların yanlarında yirmişer arşın, veya ondan az
ve çok büyüklükte heykeller vardı. Bundan başka bir adam boyunda
kendi kendine kımıldayan öyle şekiller yapmışlardı ki görenler canlı
sanırdı. Duvarlardaki güzel ve ince sanat işleri de görenleri hayrette
bırakırdı. Burada bulunan büyük heykelin bir eli başının altında öteki
eli oyluğu üzerine konmuş bir durumda ve yaldızla kaplı idi. Üzerine
renkli

elbiseler

giydirmişler

ve

adını

Şamküni

koymuşlardı

(Şamküni—Sakyamoni=Buda). Alay alay halk gelip bu heykelin
önünde secde ederlerdi. Tapınağın dışında han biçiminde yan yana
odalar vardı. Bunların her biri altın sırmalı perdeler, yaldızlı kürsiler,
sandalyalar, şamdanlar ve benzeri eşya ile süslenmişti.”30
Ali Ekber, Sarayın iç divanhanelerindeki düzenin on iki kısımdan
oluştuğu, divanhanelerde müfettişlik yapan birer kız olduğu, Hıtay
ülkesinin on iki kısmından her birini bu kızların kayıt altına aldığını
belirtmiştir. Bu kız müfettişlerin sağında ve solunda erkek iki hizmetçi
olduğu ve o hizmetçilerin mürekkep, kalem ve defter taşıdıkları ifade
edilmiştir.
Gıyaseddin Nakkaş da yukarıdaki bahisle aynı olmamakla birlikte
benzer şeylerden bahsetmiştir. Gıyaseddin Nakkaş’a göre;

30

Muhaddere N. Özerdim, a.g.m. , s. 354.
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“İmparatorun sağında solunda; göğüslerine yakın yerlere kadar
yüzleri açık, saçları başlarının ortasında toplanmış, kulaklarına büyük
inciler takmış ay yüzlü iki güzel kız, ellerinde mürekkeplik ve kalem
tutuyorlardı. İmparatorun söylediklerini yazarlar, hareme dönünce
imparatora gösterdikten sonra yazılanları taşraya gönderirler ve
divan mensupları ona göre iş görürlerdi.”31
Ali Ekber’in Çin’deki toy ve eğlenceler hakkında söyledikleri
şöyledir; Dünyadaki hiç kimse, Hıtay’daki sohbet ve toyların
benzerini gösteremez. Çünkü onlar meclislerini bağda, alanda veya
revak haline getirilmiş ağaçların altında sayısız çiçek ve meyveler ile
hazırlarlar ve düzenlerler. O ağaçların altında meyve suları hazır
edilir. O meyve sularının yanındaki türlü türlü nimetler davetliler için
konulur ve süslenir. Altın işlemeli sandalyelerin iki tarafına da meyve
suları konulur. Hıtay’ın güzelleri o sandalyelere sıra sıra otururlar.
Çalgıcılar ve şarkıcılar da sıra sıra otururlar. Herkes kendi cinsine
göre çalgı ve sohbetle meşgul olur. Çalgıcı ve şarkıcıların çoğu bekâr
kızlardan oluşur. Onların yaptıkları iş eğer beğenilmezse, gösteri
yapamazlar. Çünkü her işin bir ehliyeti vardır ve o işe göre de uygun
olan kimse gerekir. Eğitimden sonra bir kişi o işi yapabilir.
Gyaseddin Nakkaş ise; bir elçi grubunun Çin Hakanı’nın huzuruna
çıktığındaki manzaranın nasıl olduğunu anlattığı bir bölümde
aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:
“İmparator tahtına oturunca Elçileri tahtın önüne getirdiler.
Elçiler burada beş defa yere baş koyduktan sonra İmparatorun
31
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işareti üzerine yerlerine dönüp oturdular. Sofralardan sık sık
yemek ve şarap getirdiler. Köçekler oyunlarına başladılar. İlk
önce kulakları inci küpeli, Hitayın sırma elbiseli kızları gibi,
yüzleri boyalı ay yüzlü oğlanlar ellerinde ve başlarında renkli
kâattan ve ibrişimden yapılmış güller ve lâlelerle Hitay usulü
üzere oynadılar. Bundan sonra onar yaşlarında iki oğlan iki
ağacın üzerinde oyunlar yaptılar. Sonra, bir adamı arka üstü
yere yatırarak ayaklarını yukarı doğru kaldırdılar. Tabanlarının
üzerine yedişer arşın uzunluğunda kamışlar diktiler. Bir adam
kamışları eliyle tuttu. Sonra on iki yaşlarında bir oğlan kamışlar
üzerine çıkarak türlü oyunlar yaptı, sonunda kamışları birer
birer alıp aşaya attı. Son kaian kamışın üzerinde taklalar atarak
şaşılacak hareketler yaptıktan sonra kamışın üzerinden ansızın
düşer gibi kendini boşluğa bıraktığı anda yerde yatan adam
hemen sıçrayup oğlanı yere düşmeden tuttu. Saz çalanların
kimisi Hitay'ın usul ve ahengine aykırı musikar ve diğer sazları
çaldıkları gibi kimisi de sazını yanındaki adamla birlikle
çalıyordu. Meselâ: Musikar çalan bir eliyle musikarını tutup
öteki eliyle yanında ney çalanın neyinin deliklerini parmakları
ile basar, ney çalan da bir eliyle üflediği neyi tutarak öteki eliyle
tahta zil çalardı.”32
Yukarıda anlatılanlar ve verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere
Hıtaynâme’de geçen birçok konunun Sefaretnâme’de de olduğu
görülmekle beraber birebir benzerlikten söz edilemeyeceği de açıktır.
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Marco Polo Seyehatnamesi
“Marco Polo’nun Gezileri” adlı eser 13. yüzyılın sonlarına doğru
yayımlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Bunun sebebi olarak Marco
Polo’nun gezdiği yerleri olduğu gibi ve söylentilere yer vermeden
anlatması gösterilmiştir. Ayrıca Marco Polo’nun o dönemin şartları
düşünüldüğünde bu denli büyük bir seyahate çıkması, onun
cesaretinin delili sayılmıştır. Marco Polo’ya rakip olarak ise ancak iki
yüz yıl sonra ortaya çıkan Arap seyyah İbni Batuta gösterilmiştir.
Eserde Marco Polo’nun hayatı hakkında bilgi verilmiştir. Kesin olarak
bilinmese de 1254 yılında doğmuş olabileceği tahmin edilmektedir.
Venedik’te dünyaya geldiği söylenen Polo’nun köklü bir aileden
geldiği ve ticaret yaptıkları söylenmektedir. Seyahate ise Polo’nun
babası ve amcasıyla birlikte çıkmış oldukları ancak Venedik’ten yola
çıkış tarihi kesin olarak belirtilmemekte, sadece 1271 yılının aralık
ayında Sivas’ta oldukları bilgisine yer verilmektedir. 1292 yılında
Venedik’e

dönüş

seyahatlerinin

için

yaklaşık

düşünülmektedir.

Marco

yola
olarak

çıktıkları
21

Polo’nun

yıl
1324

bilgisinden
sürmüş
yılında

hareketle
olabileceği

vefat

ettiği

belirtilmiştir.
Marco Polo Seyahatnâmesi olarak da bilinen eser iki cilt halindedir.
İki cildin toplamı on dört bölümdür. Birinci cilt 199 sayfadan, ikinci
cilt ise 229 sayfadan oluşmaktadır. İkinci bölümde uzak doğu yolları
anlatılmıştır. Katay hakkındaki bilgiler bu bölümün sonunda
verilmeye başlanmıştır. Üçüncü bölüm tamamen Kubilay Han’ın
yaşadığı döneme ayrılırken burada da Katay hakkında birçok bilgiye
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değinilmiştir. Dördüncü bölüm “Pekin’den Bengal’e” bölümüdür ve
bu bölümün ortalarına kadar da Katay’ın şehirleri hakkında bilgiler
yer almaktadır. İkinci ciltte birinci cilde oranla Katay hakkında daha
az bilgi olduğunu söylemek mümkündür.
Bu eserde üzerinde en çok durulan konuların başında Moğolların
tarihi süreci ve en büyük hakan olarak gösterdikleri Kubilay Han’ın
yaşamış olduğu dönem gelmektedir. 1206 yılında Moğolların
Karakum denilen bir yerde kendilerine Cengiz Han’ı hükümdar olarak
seçtikleri ve sonrasında Cengiz Han’ın on iki yıl gibi kısa bir sürede
Çin’in kuzeyini ele geçirmesi bahsine değinilmiştir. Sonrasında
Moğolların hükümdarı olarak sırasıyla; Kuyuk Han, Batu Han, Altu
Han, Mangu Han ve Kubilay Han Moğol devletinin başına geçmiştir.
Bu eserde Kubilay Han’dan ayrı bir başlık altında oldukça çok söz
edilirken neredeyse hiçbir detay atlanmamış ve her daim övgü ve
saygı ile anlatılmıştır. Hatta esere göre başka bir kaynakta Marco
Polo’nun, Kubilay Han’ın özel ayrıcalıklarına sahip bir elçisi olduğu
ve Kubilay Han’ın yanında on yedi yıl kaldığı bilgisi verilmiştir.
Verilen bilgiler arasında Kubilay Han’ın Marco Polo’dan önce hiçbir
batılıyı sarayına kabul etmediği de vardır. Dolayısıyla Kubilay Han’ın
ilk gördüğü batılı Marco Polo’dur. Eserde Kubilay Han’ın Marco
Polo’yu çok sevdiği, onu zekâsından dolayı her daim takdir ettiği ve
güvenilir bir kişi olarak nitelendirdiği anlatılmaktadır.
Eserde Katay adıyla söz edilen yerin Çin olduğu bilinmektedir.
Ülkenin on iki kısımdan oluştuğu, her bölgenin vali tarafından
yönetildiği ve bu valilerin Kubilay Han’ın en güvenilir olarak
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nitelendirdiği kişilerden seçildiği belirtilmiş, bu valilerin savaşa
katılmak dâhil çok önemli yetkileri olduğundan söz edilmiştir. Marco
Polo tarafından gezilip görülen eyaletler ve şehirler neredeyse bütün
ayrıntılarıyla

anlatılmıştır,

her

bölge

sadece

betimlenmekle

kalınmamış o bölgenin yaşam tarzı, dili, dini, geçim kaynağı vb.
birçok unsurlarından da ayrıntılarıyla söz edilmiştir. Bahsedilen
dönemde Katay’ın Kubilay Han’a bağlı olduğu bilinmektedir. Halkın
genelinin Budist olduğu belirtilirken bazı bölgelerde azınlık halinde de
olsa Müslümanların ve Hıristiyanların yaşadığından söz edilmiştir.
Geçim kaynaklarının ticarete dayalı olduğu söylenmiş ve ülkenin
ekonomik durumunun iyi olduğu anlatılmıştır. Ayrıca tarımın da
Katay için önemi vurgulanmış, ekip biçilebilecek her yerin ekilip
biçildiği ve buna bağlı olarak ülkede kıtlık yaşanmadığı söylenmiştir.
Bazı bölgelerde hayvancılık yapıldığı bilgisi verilirken hayvanlarının
çok iri olduğuna değinilmiştir. Sonrasında hayvanlarla ilgili ilginç bir
bilgi yer almaktadır. Kataylıların geyiğe benzeyen bir hayvanın
sırtından aldıkları kan dolu bir torba olduğu, bu torbanın misk yani
parfüm olarak kullanıldığı söylenmiştir. Katay’ın nüfusunun yoğun
olduğuna da birçok yerde değinildiği görülmüştür.
Katay anlatılırken bu eserde en çok üzerinde durulan konulardan
birinin de posta teşkilat sistemi olduğu anlaşılmaktadır. Kubilay
Han’ın bölge bölge, şehir şehir hanlar kurdurduğu, bu hanların belirli
bir plan üzerine bütün ayrıntıları düşünülerek şehrin yöneticileri ve
idarecileri aracılıyla kurulduğu anlatılırken, hanların hem posta
teşkilatı için hem de konaklama için kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır.
Hanların yaklaşık otuz kilometrede bir kurulmuş olduğu ve bir atla en
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fazla otuz kilometre gidildiği söylenirken daha sonra hanlarda bu
atların değiştirilebileceği ve postacı memurun da ihtiyaçlarını
karşılayabileceği anlatılmıştır. Posta teşkilatında görevli kişilerin
bütün ihtiyaçlarının şehrin ileri gelenleri tarafından karşılanmak
zorunda olunduğu ve bu ihtiyaçların başında at ve gıda geldiği bilgisi
yer

almaktadır.

Şehirlerin

ve

hanların

güvenliği

için

ise

görevlendirilen müfettişler olduğu, bu müfettişlerin hanları da teftiş
etmekle sorumlu oldukları ifade edilmiştir.
Eserin başka bir bölümünde pirinçten yapılan şaraptan söz edilmiştir.
Devamında da Katay bölgesinde çokça bulunan, ulaşılması kolay,
maliyeti ucuz olan siyah taştan bahsedilmiş ve bunun kömür olduğu
anlaşılmaktadır.
Eserin bir başka bölümünde ülkedeki hamam kültürü anlatılmış,
neredeyse her evde hamam olduğu ve bu hamamların sıcak olması
gerektiğinden odunla

ısıtıldığı, bazen de

kömür kullanıldığı

söylenmiştir. Ayrıca odunun kömürden daha pahalı olduğu, bunun
sebebi olarak da odunun ülkede kömürden daha çok kullanılması
gösterilmiştir.
O dönemlerde Katay’daki en önemli bayramın yeni yıl olduğu ve bu
bayrama “Beyaz Bayram” adını verdikleri anlatılmış, bu bayramın
şubat ayında başladığı belirtilmiştir. Devamında da Kataylıların
kullandığı takvim hakkında bilgi verilmiş, bu takvimin on iki aya
bölünerek hazırlanmış olduğu ve her bir ayı bir hayvanın temsil ettiği
ifade edilmiştir.
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Eserde Hanbalık ile ilgili çok detaylı bilgiler verilmiştir. Verilen
bilgilere göre Hanbalık, Katay’ın başkentidir. Ayrıca bir liman şehri
olan Hanbalık’ın dünyanın ticaret merkezi olduğu anlatılmış ve bütün
değerli eşyaların bu şehirde toplandığı belirtilmiştir. Burada bir de
ipek bahsi yer almaktadır. Bu şehre kağnı kağnı ipek getirildiğinden
söz edilirken Hanbalık için “ipek dokuyan şehir” ifadesine de
rastlanmaktadır.

Şehirde Kubilay Han tarafından bir darphane

kurulduğu ve Çinlilerin para basma işinde Kubilay Han’ın uygulamış
olduğu yöntemlerden yararlandığı anlatılmaktadır. Sözü edilen
darphanede para basımı ile ilgili uzman kişilerin çalıştığı ve para
basımı için kullanılan malzemeler anlatılmıştır. Dut yaprağının para
basımımda önemli olduğu, dut ağacının kabuğu ile odunu arasında
bulunan sağlam ve ince bir madde olduğu, bunun da kâğıda benzediği
anlatılırken bu malzemeyi bazı kimyevi maddeler kullanarak elden
geçirdikleri hatta daha da yumuşatıp bir çeşit kâğıt ürettikleri bilgisi
yer almaktadır. Daha sonra ise bu kâğıtların çeşitli boyutlarda ve
dikdörtgen şeklinde biçimlendirildiği, Kubilay Han’a ait olan kırmızı
bir mührün basıldığı belirtilmiştir.
Hanbalık’ta hiç genelev ve genelev kadını olmadığı belirtilmiştir.
Ayrıca o dönemde Hanbalık’ta kumar oynama ile ilgili ciddi
problemlerin yaşandığı bahsi yer almaktadır.
Sonra Hanbalık’ın ortasında büyük bir bina olduğu, bu binada bir çan
bulunduğu, çanın akşamüstü olduğunda üç defa çalındığı ve çan
çalındıktan sonra şehirde izin verilenler hariç kimsenin çıkamadığı
anlatılmıştır. Ayrıca bu çan çalındıktan sonra şehrin etrafında
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muhafızların gezdiğinden söz edilmiştir. Devamında Kubilay Han’ın
burada da bir sarayı olduğu ve kışın üç ayını burada geçirdiği
anlatılmıştır.
Eserde üzerinde durulan bir başka şehir de Taydu’dur. Bu şehrin
Hanbalık’ta çıkan bir isyan sonucunda Hanbalık’ın ortasından geçen
nehrin diğer tarafında Kubilay Han tarafından kurdurulduğu bilgisi
verilmiş, şehrin güzelliği betimlenmiş ve kalabalık bir şehir olduğu
vurgulanmıştır. Bir de Zeyton adında bir liman şehrinden kısa bir
şekilde söz edilmiştir. Bu limana özellikle Hindistan’dan gemiler
geldiği, bu limanın en önemli liman olduğu ve bütün malların
özellikle de kıymetli eşyaların bu limanda toplandığı anlatılmıştır. O
dönem için bu limanın önemli bir gelir kaynağı olduğu vurgulanmıştır.
Sonrasında Zeyton’a yakın Tinju adında bir şehirden bahsedilmiştir.
Bu şehrin önemi, dünyanın porselen yapımı konusundaki en ünlü şehri
olmasıdır.

Ayrıca

porselenin

yapım

aşaması

da

detaylarıyla

anlatılmıştır.
Marco Polo, Kataylıların dünyadaki bütün milletlerden ilim ve bilgide
önde olduklarını, zamanlarının çoğunu okuyarak ve araştırarak
geçirdiklerini söylemiştir. Marco Polo’ya göre Katay’ın en güzel şehri
Tadinfu’dur. Bunun nedeni bu şehrin hemen her yerinde meyve
bahçelerinin olması, doğasının ve manzaralarının çok güzel olmasıdır.
Ayrıca Marco Polo Katay’da gezdiği bütün yerleri detaylarıyla
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anlatırken ülkenin ancak yirmide birini gezebildiğini söylemiş ve
ülkenin büyüklüğüne vurgu yapmıştır.33
İbn Batuta Seyehatnamesi
İbn-i Batuta tarafından Tuhfetün'-Nuzzâr fî Garâibi'l-Emsâr ve
Acâibi'l-Esfâr diye adlandırılan ve Literatürde Rıhle ismiyle bilinen
eser, İbn-i Batuta’nın kısa aralıklarla 28 yıl süren gezilerini kâtip İbn
Cüzeyy Kelbî'ye aktarması sonucunda kâtibin biraz kısaltma, biraz da
ekleme yapmasıyla hazır hâle getirilmiştir. Eserin yazım aşaması
Haziran 1325'te başlamış Şubat 1356’da son bulmuştur. İbn Battûta
Seyahatnâmesi,

bazı

ülkelerin,

hanedanlarının,

kurumlarının,

geçmişindeki karanlık noktaların aydınlatılması bakımından önemli
bir kaynak hüviyetindedir. Eser altmış bölümden oluşmaktadır.
İbn-i Batuta seyahatnâmesinde elli beşinci bölüm Çin maddesinden
oluşmaktadır. Çin hakkında arazinin geniş olduğu ve topraklarının
verimli olduğu bilgisi verilmiştir. Ayrıca dünyanın hiçbir bölgesinin
buraya benzemediği söylenmiştir. Ülkenin ortasından Âb-ı Hayat
denilen bir nehir geçtiği ve bu nehrin Maymun Dağı'ndan doğduğu
söylenmiştir. Bu nehir hakkında geniş tasvirlere yer verilmiş etrafına
yerleşim yerleri kurulduğundan bahsedilmiştir. Yine nehir etrafında
yapılan tarım faaliyetleri ve yetiştirilen ürünler hakkında bilgiler
verilmiştir.
Çin porselenleri hakkında; sadece Zeytûn ve Sınkelân bölgelerinde
imal edildiği belirtilmiştir. Bu porselenlerin yapımı için kullanılan
Marco Polo, Marco Polo Seyahatnamesi, Çev. Filiz Dokuman, C.I, Tercüman
Gazetesi Yayınları, I. Cilt, II. Cilt, ss. 5-35, İstanbul, 1979, ss. 74-194,
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toprağın ise bölgenin çevresindeki dağlardan sağlandığı söylenmiştir.
Bu toprağın özellikleri hakkında bilgiler verilmiş, toprağın kömür gibi
yandığı ve kömüre benzediği belirtilmiştir. Porselen yapımı ayrıntılı
olarak anlatılmıştır. Toprağın üç gün ateşte pişirildiği ve sonra üzerine
su döküldüğü ve on beş günden bir aya kadar yoğrulduğu
söylenmiştir. En iyi ürünlerin bir ay yoğrulan topraktan yapıldığı da
ifade edilmiştir. Yapılan ürünlerin değeri ve çevre ülkelere taşınmaları
hakkında da bilgiler verilmiştir.
İbn-i Batuta Çin tavuklarının normal tavuklardan iri olduğunu ve
yumurtalarının da kaz yumurtasından büyük olduğunu belirtmiştir. Bu
tavukların horozunun bir deve kuşu büyüklüğünde olduğunu da
söylemiştir.
Eserde Çin halkının gündelik yaşamları hakkında ayrıntılı bilgilere yer
verilmiştir. Ölülerini yaktıkları, putperest oldukları söylenmiştir. O
dönem için Çin Hakanı’nın Cengiz Han'ın soyundan gelen bir Tatar
olduğu belirilmiştir. Ayrıca Müslümanların yaşadığı mahallelerin
olduğu,

Müslümanların

Çin'de

saygı

gördükleri,

ibadetlerini

yapabilecekleri camiler olduğu ve ibadetlerini yapmakta serbest
oldukları ifade edilmiştir. Çin'de Müslüman olmayanların domuz ve
köpek eti yedikleri ve bu hayvanların etlerinin pazarlarda satıldıkları
da söylenmiştir. Çin halkının mütevazı oldukları söylenmekle beraber
onların altın ve gümüş eşyalara verdikleri aşırı değer de belirtilmiştir.
Çin'de ipeğin çok ve değersiz olduğu ve bunun sebebinin ise meyve
bahçelerinin bol olması dolayısıyla bu bahçelerden beslenen ipek
böceği yetiştiriciliğinin zahmetsiz olması gösterilmiştir.
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Çinlilerin alışverişte kullandıkları para bahsinde gümüş ve altın
paralar yerine kâğıt paralar kullandıkları ve bu paraların üzerinde Çin
Hakanı’nın mührü olduğu söylenmiştir. Çarşı ve pazarlarda alışverişin
bu paralarla yapıldığı, elinde gümüş veya altın sikke olanların bunları
kâğıt paralara dönüştürmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Çinlilerin kömür yerine toprak yaktıkları ve bu toprağın renginin sarı
olduğu söylenmiştir. Bu toprağın filler aracılığı ile taşındığı ve birden
fazla kez, yok olana kadar yakacak olarak kullanıldığı ifade edilmiştir.
İbn-i Batuta'ya göre bu toprak kömürden daha fazla ısı vermektedir.
Çinlilerin sanatları hakkında olan bölümde onların çok iyi ressam
oldukları ve yaptıkları eserler anlatılmıştır. Kendi resimlerinin gizlice
çizilmesiyle ilgili bir olayı anlatmıştır. Ayrıca suçluların bu şekilde
tespit edildiği aynı bölümde anlatılmıştır.
Çinlilerin gemilerde bulunan her şeyi kaydettikleri bahsinde İbn-i
Batuta, gemilerden biri suya açılacağı vakit içerisinde her ne varsa
kaydedildiğini

ve

geri

dönüldüğünde

ise

bu

kayıtların

karşılaştırıldığını söylemiştir. Eğer mürettebattan biri eksik ise bundan
geminin kaptanının sorumlu olduğu ve mürettebatının neden yok
olduğuyla ilgili rapor vermesinin gerekliliği belirtilmiştir. Ayrıca
gemideki malların da sayıldığı kaçak bir mal bulunursa bunun cezası
olarak o mal için belirlenen verginin on bir katının ödenmesi gerektiği
ya da gemideki bütün malların hazineye aktarılacağı söylenmiştir.
İş adamlarını yolsuzluktan alıkoyma bahsinde Müslüman bir tacir
Çin’e geldiğinde Müslüman birinin yanında veya bir handa ağırlandığı
söylenmiştir. Eğer bir Müslümanın yanında kalırsa ev sahibinin,

42 | Dr. Celal ASLAN

tüccara ev sahipliği yaptığı için harcadığı kadar tüccarın malına el
koyduğu, handa kalırsa han sahibinin tacir adına istediği her şeyi satın
aldığı belirtilmiştir. Tacirin konakladığı yere yerleştirilirken bütün
mallarının tek tek sayıldığı ve oradan ayrılırken malların eksik
çıkması durumunda bunun konakladığı yerin sahibi tarafından
karşılanacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu konaklama sırasında hancının
tacire cariye ve daire de tahsis edebileceği bunların masrafını da
hancının karşılayacağı ifade edilmiştir. Ülkede cariyelerin ucuzluğu
vurgulanmış, Çin halkının kız ya da erkek farketmeksizin çocuklarını
sattıkları anlatılmıştır. Satılan kız veya erkeklerin kendi istekleri
dışında yolculuğa zorlanamayacağı da vurgulanmıştır. Bu bahis içinde
tacirlerin Çin’de evlenmelerine izin verildiği fakat bunun kötüye
kullanımını da yasakladıkları, evlenen kişinin malını kötüye
kullanamayacağı da belirtilmiştir.
Yollar üzerine yapılan hanlar ile ilgili bölümde; bunların oradan gelip
geçen misafirlerin güvenliği için yapıldığı söylenmiştir. Bu hanların
işleyişine dair bilgiler verilmiştir. Bir yolcunun dokuz aylık mesafeyi
güvenlikten tereddüt etmeden geçebileceği belirtilmiştir. Hanlardaki
sistem hakkında; yolcuların yollar üzerinde konaklaması için
yapıldığı, buraların askerler tarafından korunduğu ve ayrıca yolculara
eşlik eden askerlerin de bulunduğu ifade edilmiştir. Bu hanlara gelen
kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve onların güvenlikleri için akşamları
hanların

kapılarının

kapatıldığı

söylenmiştir.

Sabahları

handa

konaklayan yolcuların teyit edildiği ve bir başka hana gidene değin
gözetildikleri de vurgulanmıştır. Yollarda kurulan bu hanların sadece
konaklama değil aynı zamanda yolcuların yiyecek gereksinimlerinin
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karşılandıkları yerler olduğu ve bu hanlarda tavuk ve kaz bulunduğu
yazılmıştır.
Sonraki bahislerde yazar gittiği şehirler hakkında bilgiler vermiştir. İlk
olarak Zeytûn (Kuanz-hou) şehri anlatılmıştır. Bu şehirde hiç zeytin
ağacı olmadığı fakat burada üretilen kemha ve atlas türü kumaşın bu
isimle anıldığı söylenmiştir. Bu kumaşların Hansa (Hangzou) ve
Hânbalık kumaşlarından daha kaliteli oldukları vurgulanmıştır. Ayrıca
buranın bir liman şehri olduğu bilgisi verilmiş küçük gemilerden cunk
diye bahsedilmiştir. Şehrin çok büyük olduğu, şehirde dünyanın en
geniş limanlarından birinin bulunduğu ve buradaki küçük gemilerin
çokluğu anlamında sayısının belirsizliği belirtilmiştir. Bu limanın
denizden karaya doğru sokulduğu ve bir nehir bağlantısının da olduğu
söylenmiştir.
Yazara göre Zeytûn’da her evin bir bahçesi vardır ve ev bu bahçenin
tam ortasında yer alır. Bu şehir bahsinde burada Müslümanlara ait bir
mahalle olduğu söylenmiştir. Bu şehre başka bir yerden bir Müslüman
geldiğinde oradaki Müslüman halkın bayrammışçasına sevindiği ve
mallarının zekâtlarını ona verdiklerine değinmiştir. Bu sayede şehrin
Müslüman ziyaretçilerinin mal mülk sahibi olarak ülkelerine
döndükleri

belirtilmiştir.

Zeytûn’a

ulaştığında

bir

tanıdıkla

karşılaştığını ve onun kendisini sâhib-i divan denilen yüksek bir
memurla

tanıştırdığını,

sâhib-i

divanın

kendisini

bir

köşke

yerleştirdiğini ve daha sonra ise kendisi hakkında büyük kağana haber
yolladığını belirtmiştir. Tanıdık olan kişinin ise Hindistan’a elçilik
göreviyle gönderilen ve yolculuk esnasında gemisi batan bir Çinli
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emir olduğunu ve onunla bu münasebetle tanışıklığı olduğu bilgisine
yer vermiştir.
Köşkte kaldığı süre zarfında ziyaretine Kadı Tâceddin Erdivili,
Şeyhülsilâm Kemaleddin Abdullah İsfahânî, tacir Şerefüddîn Tebrîzî
ve bazı tacirlerin geldiğini söylemiştir. Yazar bu şehri anlatırken orada
yaşayan Kâzerûnlu Burhâneddîn adlı bir şeyhten bahsetmiş, tekkesinin
şehrin dışında olduğu ve buraya bağışlanan adaklar hakkında bilgi
vermiştir.
Buradan Zeytûn eyaleti içinde Sınkelân şehrine geçtiğini ve buraya da
nehir vasıtasıyla gittiğini belirtmiştir. Bu şehre giderken gittikleri
gemiyi tasvir etmiş, diğer ülkelerdekilere benzemediğini söylemiştir.
Zeytûn'dan Sınkelân'a değin nehir yoluyla gittiklerini ve bu
yolculuğun yirmi yedi gün sürdüğünü belirtmiştir. Yazara göre bu
şehrin adı Sînussîn’dir. Çin işi toprak kaplar burada üretilmektedir.
Âb-ı Hayât (Sarı Irmak) nehri denize bu şehirde ulaşmakta ve nehrin
denize karıştığı noktaya Mecmaü'l-Bahreyn (iki denizin birleştiği yer)
denilmektedir. Toprak kaplar bu şehirde pazarlanmakta diğer Çin
şehirlerine ve dünyaya da buradan yayılmaktadır. Bu şehrin ortasında
dokuz kapılı bir tapınak bulunmakta ve her bölümde farklı statüde
insanlar yaşamaktadır. İkinci ve üçüncü kapı arasında körler
oturmakta

yiyecek

ve

giyecek

masrafları

tapınak

vakfından

karşılanmaktadır. Hastane ve mutfak da tapınak içinde yer almakta ve
doktor ve hizmetçiler orada yaşamaktadır.
Bu tapınak aynı zamanda ihtiyaç sahipleri için vakıf görevi de
görmektedir. Şehirde Müslümanlara ait bir semt kurulmuş, bu semtin
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câmii, tekke ve çarşıları olduğu söylenmiştir. Bu şehir bahsi içinde
Çin şehirlerinin tümünde Müslümanların işine bakan bir şeyhülislâm
bulunduğu, aralarındaki sorunları halletmeleri için de kadı tayin
edildiği belirtilmiştir. Bu şehrin ilerisinde başka bir şehir olmadığı,
orada Ye'cûc Me'cûc duvarı olduğu ve oraya kimsenin gitmediği
söylenmiştir.
İbn-i Batuta, Sînussîn şehrinden tekrar Zeytûn'a dönmek için yola
çıktığını ve bu yolculuğun da yine nehir yoluyla yapıldığını
söylemiştir. Zeytûn eyaletine varmadan Kancanfû'ya ulaştıklarını
belirtmiştir. Bur şehrin dört büyük suru olduğu ve her surun sakinleri
olduğunu söylemiştir. Yazara göre: Birinci ve ikinci sur arasında
hükümdarın köleleri oturmakta, onlara basvânân denilmekte onlar
gece gündüz şehri korumaktalar; İkinci ve üçüncü sur arasında süvari
askerler ile şehir hâkimi olan bey oturmakta; Üçüncü surun iç
kısmında Müslümanlar oturmaktadırlar; Dördüncü surun iç kısmında
ise Çinliler oturmaktadır. Bu bölümler arasındaki mesafenin ise üç
dört mil olduğu belirtilmiştir. Yazar bu şehirde on beş gün kaldığını da
ifade etmiştir.
Yazar buradan Hansâ şehrine gitmek için yola çıktığını ve dört günlük
bir yolculuğun ardından Bayvam Kutlû diye adlandırdığı bir şehre
vardığını söylemiştir. Bayvam Kutlû, hakkında; küçük bir şehir
olduğu, askerlerin oturduğu ve hiç Müslüman olmadığı bilgisini
vermiştir.
Kancanfû’dan on yedi gün süren yolculuğun ardından Hansâ'ya
(Hangzhou veya Hang-tchou-fou) vardıklarını belirtmiştir. Hansâ,
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şehri hakkında yeryüzünde gördüğüm en büyük şehir ibaresini
kullanmıştır. Bu şehrin altı bölümden oluştuğunu ve şehirdeki her evin
bir bahçesi olduğunu belirtmiştir. Yazar bu bölümleri semt diye
nitelendirmiştir. Birinci semtte şehir muhafızlarıyla onların beyi
oturmaktalar ve bunların sayısı on iki bin kadardır. İkinci semtin
Bâbü'l-Yehûd (Yahudi Kapısı) olduğunu belirtmiş, Burada Yahudiler,
Hıristiyanlar ve güneşe tapan Türklerin oturduğunu söylemiştir.
Üçüncü semtte Müslümanların bulunduğunu söylemiş, Şehrin çok
güzel olduğunu ve çarşılarının İslâm şehirlerindeki gibi düzenlenmiş
olduğunu söylemiştir. Dördüncü semtin Dârü'l-Emîr diye bilindiğini,
bu semtin altı semt içinde en güzeli olduğunu söylemiştir. Orada
yaşayan Büyük Emir Kurtay diye birinden bahsetmiştir. Ve onun
huzuruna çıktığını ifade etmiştir. Orada sadece hükümdarın köleleri ve
hizmetkârlarının oturduğunu ve semtin ortasından üç nehir aktığını
belirtmiştir. Bu nehirlerden birinin körfez oluşturduğu ve Çin
hükümdarının kabul avlusunun semtte olduğu söylenmiştir. Büyük
Beyin konağının da avlunun tam ortasında olduğu ve dört bir yanının
savaş araç-gereçleri ve değerli kumaş üreten ustaların oturduğu
yapılarla kuşatıldığı belirtilmiştir. Bu ustalar hakkında ise her birinin
yanında üç dört çırak bulunduğu ve usta sayısının altı yüz kadar
olduğu söylenmiştir. Bu ustaların Çin Kağanının kölesi oldukları,
ayaklarının zincirli olduğu, semtin dışına çıkışlarının yasak olduğu,
her sabah sayıldıkları ve on yıl hizmet edenlerin ayaklarındaki zincirin
çözüldüğü söylenmiştir. Bu ülkede Elli yaşına gelenlerin emekli
edildikleri hatta altmış yaşına gelen insanların çocuk olarak
görüldükleri söylenmiştir. Çinlilerin yaşlılara çok değer verdikleri ve

HITAYNÂME VE SEYAHATNÂMELER IŞIĞINDA ÇİN | 47

onlara ata dedikleri belirtilmiştir. Büyük Bey Kurtay, hakkında Çin'in
emîrü'l-ümerâsı (beylerbeyi) olduğu ve kendilerini evinde ağırladığını
söylemiştir. Onlar için şenlik düzenlediğini ve bu şenliği anlatmıştır.
Yazara göre bu şenliğe tovâ (toy, şölen) denmektedir. Devamında
emirin farsça şarkı dinlemeyi sevdiği belirtilmiş ve emirin dinlediği
farsça bir şarkı yazılmıştır. Bu bahisten sonra ise bir hokkabazlık
hikâyesi anlatılmıştır. Beşinci semt hakkında buranın diğer semtlerden
büyük olduğu ve avam tabakasının burada oturduğu söylenmiştir. Bu
semtte çeşitli iş ve zanaatların en yetkin temsilcilerinin bulunduğu,
hansâviye diye bilinen kumaşların burada dokunduğu, dest adını
verdikleri sazdan örme kâselerin bulunduğu ve bu kâselerin içine
yemek koyulmasına rağmen boyalarının dökülmediği ifade edilmiştir.
Altıncı semte keştîvânân (keştibânân) denildiği ve orada gemicilerin,
balıkçıların, kayıkçıların, dûdgerân (dülgerân) denilen marangozların,
ıspâhiye (sipâhiyan) denilen okçular ve piyâde diye adlandırılan yaya
askerlerin bulunduğu söylenmiştir. Yine hepsinin Kağanın kölesi
oldukları vurgulanmıştır. Semtin nehir kıyısında olduğu ve Emir
Kurtay’ın yanlarına adamlarından birini verdiğini de belirtmiştir.
İbn-i Batuta, Hansâ'dan altmış dört gün süren nehir güzergâhı sonunda
Hânbâlık şehrine geldiklerini belirtmiştir. Yol boyunca nehrin her iki
yakasında köyler ve ekili dikili alanlar olduğunu söylemiştir. Buradan
Hıtâ ülkesi diye bahsetmiştir. Yazara göre burada gelip geçici olanlar
dışında hiç Müslüman bulunmamaktadır. Hıtâ ülkesi köy ve
arazilerden meydana gelmektedir. Tahıl, meyve ve şeker gibi
ürünlerin her yere ekildiği söylenmiştir. Kağanın bu şehirde oturduğu
ve şehrin ortasında köşkünün olduğu belirtilmiştir. Hanbalık’ta Çin
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şehirlerinin çoğunun aksine bağ ve bahçelerin şehrin dışına kurulduğu
ifade edilmiştir. Bu şehir bahsi içinde Çin hükümdarına Kağan dendiği
de söylenmiştir. Yeryüzünde Çin ülkesinden daha büyük bir kâfir
memleketi olmadığı da vurgulanmıştır.
Kağanın köşkü hakkında; büyük bir bölümünün oymalı ahşaptan
yapıldığı, garip ve hoş olduğu söylenmiştir. Devamında ise köşkün
yedi kapısı olduğu ve her kapı bölümünde farklı statüdeki insanların
yaşadığı belirtilmiştir. Bu kapılar ve içinde yaşayanlar tek tek
anlatılmıştır. Birinci kapıda kapıcıların başı Kutvâl oturmakta ve
kapının sağ ve sol tarafında perdedâriye denilen köşkün girişini
koruma görevini üstlenen köleler oturmaktadırlar. İkinci kapıda
ıspâhiye (sipâhiyan) denilen okçular oturmakta ve sayıları beş yüz
kadardır. Üçüncü kapıda nîzedâriye denilen mızraklı askerler
oturmaktadır. Bunların sayıları beş yüz kadardır. Dördüncü kapıda
tığdâriye (kılıçlı kalkanlı askerler) oturmaktadır. Beşinci kapıda divanı vizâret (vezirler meclisi) oturmaktadır. Bu vezirlerin de kendi
aralarında dörde ayrıldığı; bunlardan birincisi divan-ı işrâf (denetleme
kurulu), ikincisi divan-ı mustahrec (vergi takip kurulu), üçüncüsü
divan-ı gavs (yardım ve destek kurulu), dördüncüsü ise divan-ı berîd
(istihbarat kurulu) diye adlandırılmaktadır. Köşkün altıncı kapısında
candâriye (özel muhafız alayı) ve onların büyük başkanı oturmaktadır.
Yedinci kapıda fityân (hizmetçi delikanlılar) oturmakta ve onların da
üçe ayrıldığı belirtilmiştir bunların; Birincisinin siyahlara, ikincisinin
Hintlilere, üçüncüsünün ise Çinlilere ait olduğu belirtilmiştir.
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İbn-i Batuta, Çin bahsinin sonunda Kağanın amcaoğluyla savaşını ve
öldürülmesi sürecini ve olaylarını anlatmıştır. Yazar, Hanbalık'a
geldiklerinde Çin Kağanının orada olmadığını ve amcaoğlu Fîrûz'la
savaşmak için Bişbâlığ ve Karâkurum bölgesine gittiğini belirtmiştir.
Bişbâlığ ve Karâkurum bölgeleri ile Hanbalık arasındaki arazinin
tamamen işlenmiş olduğu ve aralarındaki mesafenin üç aylık olduğu
ifade edilmiştir. Bu bahis içinde Kağanın beraberindeki ordu hakkında
da bilgi verilmiş; on bin atlıdan oluştuğu, bu atlı grubun başındaki
kişiye de Emîr-i Tûmân dendiği ve hükümdarın özel birliklerinden
oluşan ehl-i dıhleti (seçkin iç askeri)’den oluşan elli bin piyadenin
olduğu söylenmiştir. Savaşın sebebi olarak ise Kağanın İbn-i
Batuta’nın deyimiyle Tinkîz Hân’ın belirlediği yasalar olan Yasâk’a
karşı gelmesi gösterilmiştir. Yazar Kaan’ın bu savaşı kaybettiğini,
öldürülen yüz kişinin cesetlerinin başşehre getirildiğini, büyük bir
nâvûs (yer altı evi) kazıldığını, evin içinin süslendiği, Kağanın
eşyaları ve yakın köleleri ile birlikte gömüldüğüni anlatmıştır.
Kağanın yanında getirilen ve akrabalarından oluşan ölülerin de aynı
şekilde nâvûslara koyulduğu söylenmiştir. O gün bir tören yapıldığı ve
törene katılanların tasvirleri verilmiştir. Ayrıca Kağanın yakınlarının
mezarın başına çadır kurup kırk gün orada kaldıkları söylenmiştir.
Yazar, Hıtâ ülkesi’nin başına Fîrûz geçtiğini, ülkenin baş şehrini
Karâkurum yapınca yine isyanlar çıktığını söylemiştir. Bunun üzerine
ülkeden ayrılmak zorunda kalan İbn-i Batuta yaklaşık üç ay süren
nehir

ve

deniz

yolculuğunun

ardından

Câva’ya

vardıklarını
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belirtmiştir. Çin bahsi burada bitmiştir. Yazar Çin bahsinde Çin ve
Hıtâ ülkesini iki ayrı ülke olarak anlatmıştır. 34
Defterdâr Seyfi Çelebi Seyehatnâmesi
Defterdâr Seyfî Çelebî, tarafından yazılan ve “Tevârih-i Pâdişâhân-ı
Vilâyet-i Hind ve Hıtây ve Keşmîr ve Vilâyet-i ‘Acem ve Kâşkar ve
Kâlmâk ve Çîn ve Sâ’ir Padişâhân-ı Pîşîn ez Evlâd-ı Çengîz Hân ve
Hâkân ve Fağfûr ve Pâdişâhân-ı Hindûstân der Zamân-ı Sultân
Murâd ibn Sultân Selim Hân min Te’lifât-ı Defterdâr Seyfî Çelebî el
Merhûm fi Sene 990 Târihinde” şeklinde hayli uzun bir ada sahip olan
eser Serkan Acar’a göre 1590 ya da 1591 yıllında yazılmıştır.35
III. Murad Han’a sunulan eser Hıtay (Çin), Kalmak (Kalmuk), Kaşkar,
Hindistan, Maveraünnehir ve İran’a doğudan batıya coğrafi bir
tasnifle birlikte bu bölgelerdeki yönetim ve hükümdarlar hakkında
bilgiler vermektedir. Eser dokuz bölümden oluşmaktadır. Bu
bölümlerin içeriğini de adı zikredilen bölgeler hakkında yapılan tarihi
kayıtlar oluşturmaktadır. Konumuz itibariyle bizi ilgilendiren kısım
Hıtây (Çin), ve Kalmuklarla ilgili olan kısımlardır. Çin hakkındaki
içeriğe bakıldığında Çin’in baş şehri, inanışlar, padişahları ve adetleri,
Çin Hakanı'nın sarayı, Çin'deki kaynaklar, Çin Seddi ve Kalmuklar
olmak üzere birçok konuya değinilmiştir. Bu eser konumuzu oluşturan

İbn Battûta, a.g.e., ss. 670-693.
Defterdâr Seyfî Çelebî, Türkistan ve Uzak Doğu Seyehatnâmesi, Selenge Yay. 2.
Baskı, İstanbul, 2019, s. 13.
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dönemin sonlarını anlatmaktadır. Eser dönem seyehatnamelerinden
farklı olarak Kalmuklardan bahsetmiştir.36
ÇİN
Çin’i tanımlamak için Qin (Çin) haricinde birçok isim kullanılmıştır.
Çin adının ise Qin Hanedanlığından geldiğine dair varsayımlar
bulunmaktadır.37 Çin adı dışında kullanımlara bakıldığında bölgeyi
adlandırmak için “Kitay” (ya da Kıtay, Hıtay) da kullanılmıştır. Bu
isim günümüzde İç Moğolistan ve Çin’in kuzey bölgesinde bulunan
Kıtanlar “Kidan, ya da Karahıtay38” tarafından kurulmuş olan ve
Milâttan sonra 907-1125 hüküm süren Liao Hanedanı döneminden
gelmiştir. Bundan dolayı kuzey ve batı milletleri Çin’e “Kitan”
demişlerdir. Kuzey ve Batı toplumları tarafından kullanılan bu isim
Müslüman

müellifler

tarafından

“Hitay”,

“Hatay”

şeklinde

kullanılmış, Avrupalılar ise Çin’i “Catai”, “Cathay” şeklinde
isimlendirmişlerdir39. Diğer toplumlardan Ruslar, Yunanlılar ve
Farslar Çin’e “Khitai”, Orta Asya Türkleri Çin’e ve Çinliler’e “Kıtay”

Defterdâr Seyfî Çelebî, a.g.e. , ss. 33-45.
Bodde, Derk. Denis Twitchett and Michael Loewe (Edl.). The Cambridge History
of China: Volume1, The Ch'in and Han Empires, 221 BC - AD 220. s. 20; İbrahim
Özmen, Abdulkadir Buluş, "Başlangıçtan Devrime Çin’i Anlamak (Mı)?",
Medeniyet ve Toplum, Cilt 1 Sayı 1, 2017, s. 17.
38
Ahmet Taşağıl, “Karahıtaylar”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt 24, İstanbul:
İSAM, 2001, ss. 415-416.
39
Alimcan İnayet, “Divanü Lûgat-it Türk’te Geçen Çin ve Maçin Adı Üzerine”,
Turkish Studies, Volume 2/4 Fall 2007, s.1179.
36
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ya da “Hıtay” adını vermişlerdir40. Milâttan sonra 150 yılllarında Çin,
Cina, adının ise Çin kaynaklarında geçtiği bilinmektedir.41
Oldukça geniş bir alana sahip olan Çin’in kuzeybatısnda Tacikistan,
Kırgızistan ve Kazakistan; kuzeydoğusunda Rusya, Kore; güneyinde
Vietnam, Laos ve Miyanmar; güneybatısında Hindistan, Butan ve
Nepal; batısında Pakistan ve Afganistan; doğusunda ise Büyük
Okyanus, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi bulunmaktadır. Çin
genel hatları itibariyle ikiye ayrılmaktadır. İç Çin ve Dış Çin olarak
adlandırılan iki kısımdan Asıl Çin olarak Liaotung Körfezi ve Tonkin
Körfezini içine alan yarımada gösterilmektedir. Dış Çin ise Mançurya,
İç Moğolistan, Tibet ve Doğu Türkistan’ın yer aldığı topraklardan
oluşmaktadır. Ülkenin yüzey şekillerine bakıldığında kuzeyde yüksek
platolar, batıda içinde Himalaya, Tanrıdağları, Altındağlar ve
Karanlıkdağlar’ın bulunduğu yüksek dağ sıraları ve bu dağlar arasında
oluşan geniş havzalar bulunmaktadır. Asıl Çin’i oluşturan yarımada
ise basamaklı şekilde aşağıya inen verimli tarım arazilerinden
oluşmaktadır. Güney Çin ise tepelik bir alandan oluşmaktadır.
Ülkenin

geniş

yüzölçümü

sebebiyle

farklı

iklim

özellikleri

görülmektedir. Çin’de Dağ iklimi, karasal iklim ve ülkeyi geniş bir
şekilde etkisi altına alan muson iklimi görülmektedir. Bu iklim
farklarından dolayı bitki örtüsü de oldukça çeşitlilik göstermektedir.
Ülkede birçok akarsu bulunmakla birlikte iç kesimlerdeki akarsular

40

Henry Yule, Cathay and the Way Thither, Vol.1, London: The Hakluyt Society,
1915, s.146./ https://archive.org/details/cathaywaythither03yule/page/n19.
41
Denis Crispin Twitchett, Michael Loewe, John King Fairbank, The Ch'in and Han
Empires 221 B.C.-A.D. 220, not 2, ss. 20–21.
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uzun mesafede aktıklarından zayıflamakta ya da denizlere ulaşamadan
kurumaktadırlar. Doğu-batı doğrultusunda akan ve Büyük Okyanusa
ulaşabilen akarsular da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Hoangho nehridir. Ülkenin güneyinde bulunan Yangçe ırmağı ise en uzun
nehrini oluşturmaktadır.42 Gerek bu nehirlerin bulunduğu bölgeler
gerekse ülke içindeki geniş havzalar sebebiyle ülke ekonomisinin
çoğunu tarım ürünleri oluşturmaktadır. Çin hakkında bilgi veren
neredeyse

bütün

seyahatnamlerde

tarım

faaliyetlerinden

ve

ürünlerinden sıklıkla bahsedilmiştir.
Çin tarihine dair ilk hanedanlık olarak efsane olduğu düşünülen Xia
(Hsia) hanedanlığı zikredilmektedir. Bu hanedanlığa ait olup olmadığı
bilinmemekle birlikte ilk tarihi kalıntılar milattan önce 2100 yılına
dayanmaktadır.43 Çin coğrafyasında ilk yerleşimlerin Sarı Nehir
etrafında kurulduğu arkeolojik kazılar neticesinde kesinleşmiştir.
Çin’de Milâttan önce 1500 yılları dolaylarında yazının kullanılmaya
başlandığı bilinmekle birlikte bu dönem ve sonrasındaki rivayetlerce
Çin tarihinin Milâttan önce 4000 yılına dayandığı söylenmektedir.44
Mitolojik olduğu düşünülen Xia Hanedanlığı’ndan sonra imparatorluk
dönemi

öncesi

ilk

hanedanlık

zikredilmektedir.

Xia

Hanedanlığı

olarak
Çin’in

Shang

Hanedanlığı

Şensi

ve

eyaletlerinin bulunduğu bölgeye hâkim olmuştur.

Hehnan

Ayrıca Shang

Hanedanlığı, Xia hanedanlığına dair kalıntıların kesinleştirilememesi
Gülçin Çandarlıoğlu, “Çin”, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1993,
(20.02.2020), s. 318-320.
43
Kenneth Pletcher, The History of China, Britannica Educational Publishing, 2011,
s. 35.
44
Gülçin Çandarlıoğlu, a.g.m. , s. 321.
42
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dolayısıyla Çin tarihinde ilk hanedanlık olarak anılmaktadır. 45 Bu iki
hanedanlıkta Çin’in bütün coğrafyasına değil belirli bölgelerine hâkim
olmuşlardır. Nitekim Shang Hanedanlığı’ından sonra Çin yönetimini
Chou Hanedanlığı devralmıştır. Chou Sülalesi Milâttan önce 1050
yılından 770 yılına değin yönetimde kalmış, iç karışıklıklar sonucunda
dağılmıştır. Bundan sonraki dönem savaşan devletler dönemi olarak
anılmış, ülkede birçok feodal yönetim kurulmuştur.
Feodal yönetimler sonunda Ch’in sülalesi Çin’i kontrol altına
almıştır. Ch’in sülalesinin yönetimi içinde Tibetlliler, Türkler ve Çinli
olmayan kavimler de bulunmuştur. Nitekim bu dönem de uzun
sürmemiş Milâttan önce 206 yılında Çin’in yönetimi Han sülalesine
geçmiştir. Han sülalesi döneminde sağlanan siyasi birlik Milâttan
sonra 220 dolaylarında son Han hükümdarının ölümüyle tekrar
bozulmuştur. Bundan sonraki dönemden yaklaşık VI. yüzyılın sonuna
değin birlik sağlanamamıştır. Bu dönem kendi içinde ikiye ayrılmış
önce üç devlet zamanı sonra da altı sülale devri

olarak

adlandırılmıştır. Bu dönemi sona erdiren 580 yılında Çin’de birliği
sağlayan Sui Hanedanlığı olmuştur. Nitekim Sui Hanedanlığı dönemi
de uzun sürmemiştir46.
Sui Hanedanlığından sonra yönetime Tang Sülalesi geçmiştir. Tang
Sülalesi dönemi Çinlilerin İslâm ile tanıştıkları dönem olmuştur.
Çinlilerin ilk defa İslâm ile tanışmaları Çin-Arabistan ilişkilerinin
devamı niteliğinde olmuştur. Devlet bazında ilk temasın ise İslâm
45

Jeaneane D. Fowler- Merv Fowler, Chinese Religions: Beliefs and Practices,
Sussex Academic Press, 2008, s. 17.
46
Gülçin Çandarlıoğlu, a.g.m. , s. 321.
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Devleti’nin üçüncü halifesi olan Hz. Osman döneminde olduğu
bilinmektedir. Buna göre İslâm Devleti ve Sasaniler arasında çıkan
savaş dolayısıyla Sasani hükümdarı Yezdicerd’in oğlu Firuz Araplara
karşı Çin’den yardım talep etmiştir. Bu duruma tarafsız kalan Çin
arabulucuk yapmak maksadı ile bir elçi heyetini İslâm Devleti’ne
göndermiştir. Hz Osman da buna karşılık İslâm’ı anlatmak üzere
kumandanlarından birini 651 yılında Çin’e göndermiştir. Bu dönemde
Çin’in yönetiminde Tang hanedanlığı bulunmaktadır47.
Tang Hanedanlığı döneminde Çinliler Türkistan’a girmişlerdir. 48 Yine
Tang Hanedanlığı döneminde Çinliler ile Abbâsîler arasında yapılan
Talas Savaşı (751) sonucunda, Çin’in Orta Asya’daki nüfuzu
azalırken İslâmiyet’in bu bölgedeki Türkler arasında yayılışı hız
kazanmıştır. Çin’de bazı isyanlar neticesinde yıkılan Tang sülâlesinin
ardından Sung sülâlesi kuruluncaya kadar geçen yaklaşık olarak yarım
asır süren dönem “beş sülâle devri” olarak adlandırılmıştır.
X. yüzyılın ikinci yarısından XIII. yüzyılın sonlarına kadar ülkede
siyasi yönetimine Sung Hanedanlığı hâkim olmuştur. 1279 yılına
kadar devam eden Sung Hânedanı’ndan sonraki dönemde ülke
yönetimini Moğolların kurduğu Yüan Hanedanlığı almıştır. Yüan
hânedanı olarak bilinen Moğol yönetimi ülkenin başkentini Hanbalık
(Pekin) yapmışlardır. Moğol yönetiminin Sosyal ve iktisadî açıdan

Hee Soo (Cemil) Lee, “Çin-Ülkede İslâmiyet”, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi,
1993, (20.02.2020), s. 323.
48
Gülçin Çandarlıoğlu, , a.g.m. , s.321.
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gittikçe zayıfladığı 1368 yılında Çin halkının isyanı sonucunda ülke
yönetimi Ming sülâlesine geçmiştir49.
Moğol yönetimi döneminde Çin'de önemli kademelere Moğolların
getirilmesi ve diğer milletlerin aşağılanması sebebiyle Çin halkı
ayaklanmış ve bir isyan sonucunda Ming Hanedanı ülkenin yönetimini
ele geçirmiştir50. Moğolların başlattığı kendi soylarından gelenleri
önemli yerlere getirme geleneği sonraki dönemleri de etkilemiştir. Bir
nevi tepki niteliğinde olan bu durum Ming Hanedanlığı ve
sonrasındaki Mançu yönetimi döneminde de kendisini göstermiştir.
Ming Hanedanlığı dönemi Çin milliyetçiliğinin ve birlikteliğinin bir
göstergesi olmuştur51. Moğollardan boşalan önemli mevkilere Çinliler
getirilmiştir52. Ming hanedanlığı dönemi Çin tarihi içinde ülkenin
Çinlilerce yönetildiği son hanedan yönetimi olarak görülmüştür.
Sonraki dönemde Çin'i Çinli olmayan Mançular yönetmiş, bu yönetim
ülkede cumhuriyetin ilanına kadar sürmüştür53.
Ming Hanedanlığı dönemi Çin tarihi içinde önemli gelişmelerin
yaşandığı dönem olmuştur. Ülkenin dışa açıldığı, deniz ticaretinin
geliştiği54 ve Çin Seddi'nin tamamlandığı bu dönemde Çin'de ilim,
ekonomi, mimari gibi birçok alanda gelişmeler yaşanmıştır. Ming
Gülçin Çandarlıoğlu, , a.g.m. , s.322.
Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, TTK Basımevi, Ankara, 1995, s. 269.
51
Romeyn Taylor, "Social Origins on the Ming Dynasty 1351-1360" , Monumenta
Serica, Vol. 22, No. 1, 1963, ss. 2-9.
52
Gülçin Çandarlıoğlu, a.g.m. , s. 322.
53
Vi An LU, Ming Hanedanı Döneminde Osmanlı-Çin İlişkileri ve İklim
Değişiklikleri, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
2018, s. 16.
54
Song Limeng, “Luca Pacioli Zamanında Çin’de Muhasebe” (çev. Aydan Çelenk
Üstün), Muhasebe ve Finans Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 2012, s. 181.
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Hanedanlığı döneminde Hindistan ve Ortadoğu gibi birçok bölgeyle
ticari ilişkiler geliştirilmiştir. Ming Hanedanlığı döneminde ticari
ilişkiler kurallara bağlanmış, deniz ve kara yollarının güvenliğine
önem verilmiştir55. Bu ticaret ve dışa açılma geleneğinin Moğolların
Çin'de kurdukları düzenin bir devamı niteliğinde alduğu açıktır. İpek
Yolu'na alternatif olarak Çin'in zenginliklerini tanıtmak ve ticaretini
yapmak için yapılan seferlerin bunda etkisinin büyük olduğu
muhtemeldir.56 Avrupa ile ilişkiler de bu dönemde yaygınlaşmıştır.
Ming İmparatoru Yongle döneminde “hadım amiral” olarak bilinen
Zheng He, Güneydoğu Asya, Kızıldeniz ve Afrika’nın doğu kıyılarına
yedi sefer düzenlemiştir57. Ming dönemi yaklaşık üç asır sürmüş bu
dönemde Ming Hanedanlığı'na bağlı 16 imparator hüküm sürmüştür.
Tablo 1. Ming Hanedanı Dönemi İmparatorları

55

(Hongwu) Zhu Yuanzhang

1368-1398

(Jianwen) Zhu Yunwen

1398-1402

(Yongle) Zhu Di

1402-1424

(Hongxi) Zhu Gaozhı

1424-1425

(Xuande) Zhu Zhanji

1425-1435

(Zhengtong Tianshun) Zhu Qizhen

1435-1449; 1457-1464

Geoff Wade, "Ming China and Southeast Asia in the 15th Century: A
Reappraisal" , Asia Research Institute Working Paper Series No. 28, Singapore,
2004, ss. 2-4.
56
Kirilen, Gürhan, “16.-17. Yüzyıllarda Osmanlı İle Çin Arasındaki Diplomatik ve
Kültürel İlişkiler”, 4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu, 08-09 Aralık 2018,
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss. 224-225.
57
Kırilen, Gürhan, a.g.e. , ss. 224-225.
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(Jingtai) Zhu Qiyu

1449-1457

(Chenghua) Zhu Jianshen

1464-1487

(Hongzhi) Zhu Youcheng

1487-1505

(Zhengde) Zhu Houzhao

1505-1521

(Jiajing) Zhu Houcong

1521-1567

(Longqing) Zhu Zaihou

1567-1572

(Wanli) Zhu Yijun

1572-1620

(Taichang) Zhu Changluo

1620

(Tianqi) Zhu Youjiao

1620-1627

(Chongzhen) Zhu Youjian

1627-1644

Kaynak: Timothy Brook, The Troubled Empire: China in the Yuan
and Ming Dynasties, Massachusett: Belknap Press of Harvard
University Press, 2010, s. 272.
Hıtaynâme'nin yazıldığı dönemde Çin'de Ming Hanedanlığı, hüküm
sürmüştür. Hıtaynâme her ne kadar bu dönemde yazılmış olsa da
önceki dönemlerden bilgiler de vermektedir. Hıtaynâme'de Çin'in
tarihinden çok kültürel, coğrafi, ekonomik, zirai ve sanat faktörleri
gibi konular üzerinde durulmuştur. Ayrıca askeri faaliyetler ve saray
hayatı ayrıntılı bir şekilde anlatılsa da Çinli Hakan ya da Hakanların
isimleri zikredilmemiştir. Ali Ekber Hıtaî'nin Çin'de bulunduğu sıralar
tarih itibariyle Hongzi veya Zhengde’nin hükümdarlığı dönemine
denk gelmektedir. Fakat Hıtayâme’de Çin hükümdarlarının hiçbirinin
ismi zikredilmemiş, sadece Kin Tay Han adı geçmektedir ki bu isme
de hiçbir kaynakta rastlanmamıştır.
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1644'te Ming Hanedanlığının dağılmasıyla Çin'de yönetime Mançular
geçmiştir. Ming dönemindeki Çin milliyetçiliği benzer bir politikayla
Mançular'ın eline geçmiş, Mançular da daha önceki Moğol Hanedanı
Yuan

gibi

devletin

önemli

kademelerine

Mançu

olanları

getirmişlerdir. Bu dönemde Ming Hanedanlığının aksine güney değil
kuzeybatı yönünde genişleme politikası izlenmiştir. Yine bu dönemde
kuzey ve kuzeybatı yönündeki genişlemenin sonucu olarak Ruslarla
topraklar konusunda çıkar çatışması ortaya çıkmıştır. Aynı dönem
batılıların Çin'e daha çok ilgi duymaya başladıkları ve Çin'in
kaynaklarından yararlanmak için politikalar ürettikleri dönem
olmuştur. Mançuların ırkçı tutumları ve Çin'deki tarımsal faaliyetlerin
zayıflaması sebebiyle ülkede isyanlar artmıştır.
Bu

dönemde

Türkistan'ın

bağımsızlığı

için

de

çalışmalar

yoğunlaşmıştır. Bu hareketler Mançular tarafından bastırılmıştır.
Mançular 1644'ten bu yana yönetiminde bulundurdukları Çin'i
ellerinde tutabilmek için 1912'de cumhuriyeti ilan etmişlerdir. 58 Fakat
kendi içlerinde oluşan çıkar çatışmaları sebebiyle demokrasi
çalışmaları sekteye uğramıştır. Mançu yönetiminin sonlarına doğru
ülkede kominizmin etkileri yoğun şekilde hissedilmeye başlanmıştır.
Nitekim 1927'de koministlerin başlattığı isyan, kanlı bir şekide
bastırılmıştır. 1935'e kadar koministlerin birçok kez protesto ve isyan
girişiminde bulundukları görülmektedir.
1935'te ülkenin başında kominist partisi lideri seçilen Mao
bulunmaktaydı. Mao döneminde
58

(1937) ülke

İbrahim Özmen, Abdulkadir Buluş, a.g.m. , s. 28.

Japon işgaline
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uğramıştır. Bu durum ülkeyi ekonomik olarak olumsuz etkilemiştir.
Yine bu dönemde daha önce de olduğu gibi Çinliler birliklerini
korumuşlardır. Halk Partisi ve Kominist Parti yaşanan iç savaşa karşı
birleşmişlerdir. Mao iktidarda kalmak için toprak reformu yapmış,
sonucunda başarılı da olmuştur. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle
Japon işgali de son bulmuş fakat ülkede tekrar iç karışıklıklar baş
göstermiştir. Bu iç savaştan da Mao galip çıkmıştır (1949) .İç savaşta
yenilen Halk Partisi taraftarları (Milliyetçi Çinliler) Tayvan'ı
kurmuşlardır. Ülke yönetimi konusunda başarısız bir politika izlediği
düşünülen Mao muhaliflere karşı savaş başlatmış 1966'da kültür
devrimi yapmıştır. 1975'e kadar Mao, Çin yönetiminde kalmıştır.
Kominist Parti yönetimiyle günümüze kadar gelen Çin'in 1949 yılında
Formaza adası için Çin'den ayrılan atası Tayvan'la, Türkistan için
Uygur Türkleriyle, Mançurya ve Kuzey Moğolistan toprakları için de
Ruslarla sorunları süregelmiştir. Çin'in günümüzdeki nüfusu dünya
nüfusunun dörtte birini oluşturmaktadır59. Ülke nüfusunun yüzde
yetmişi herhangi bir dine mensup olmamakla birlikte geri kalan
kısmın da çoğunluğunu Budistler oluşturmaktadır. Ülke, sürekli
gelişen bir ekonomiye sahiptir.60

Gülçin Çandarlıoğlu, a.g.m. , ss. 322-323.
Tao-Chang Chiang, "Historical geography in China", Progress in Humran
Geography, 29, 2, 2005, Taiwan, p. 150.
59
60
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SEYAHATNÂMLER VE HITAYNÂME’YE GÖRE ÇİN
Çin’e Giden Yollar
İpek yolu, Avrupa, Ortadoğu ve Çin arasında ilk çağlardan bu yana
ticaret yolu olarak kullanılan yolun adıdır. İpek Yolu ismi ise ilk defa
XIX. Yüzyılda kullanılmıştır. İpek Yolu, sadece bir yol güzergâhını
tasvir için değil, birden fazla ticaret yolu hattını tanımlamak için
kullanılmıştır. Bu yola Çin’den Avrupa’ya kadar taşınan ipekten
dolayı bu isim verilmiştir. Bu yol dönemin birçok devletinin elde
etmek

uğruna

mücadele

ettiği

önemli

bir

güzergâh

olarak

batıda

Roma’ya

değin

görülmüştür.61
Bu

yol

güzergâhı

doğuda

Çin’den

uzanmaktadır. Yolun ana duraklarını Hindukuş Dağları, Hindistan,
Güney İran ve Kuzey Avrasya Bozkırları oluşturmaktadır. Sadettin
Eğri’nin Hıtây Sefâretnâmesi ve Kanunnâme-i Çin ü Hıtây’da İpek
Yolu İzlenimleri, adlı makalesinde Orta Asya ticaret yolları hakkında
Peikiou’nun raporundan aktardığına göre:
“bu yollar üç koldan oluşuyor ve tâli yollarla birbirine
bağlanıyordu:
1. Çin sınırından başlayan ve Gobi çölünden geçen kuzey
yolunun eriştiği ilk meskûn nokta; o zamanki adı Igu olan Hami
(Komul) idi. Yol buradan kuzeye yönelip Bar gölüne komşu
dağları ve bugünkü Çungarya’yı geçiyor, Balkaş gölü civarında
Muhammed Emin Koçak, “Moğollar Zamanında Ticaretin Beşiği: İpek Yolu”,
Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt/Volume 1, Sayı/Issue 1, Ocak/January
2019, s. 38.
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Thie-le (Töles) Uygurlarının topraklarına, sonra da Turkuya
(Türk) Hakanı’nın yurduna ulaşıyordu. Daha sonra ise batı
yönünde uzanarak Talaş (Taraz) nehri üzerinden aynı adı
taşıyan Ģehre varıyordu.
2. Orta yol Turfan, Kara-şar ve Kuça’dan sonra güneyde
Tianjin dağları boyunca uzanıp Kâşgar‟ın batısında Terek
Boğazı’nı geçiyor, Fergana ve Üsrûşene üzerinden Soğd’un
ticaret merkezleri olan Semerkant ve Buhara’ya yöneliyordu.
Buradan ise güneybatıya sarkıp Merv’den sonra da Sâsânî
İmparatorluğu’na varıyordu.
3. Üçüncü yol Türk hakanlığının güney kısmında ilerliyordu. Bu
yolu izleyen kervanlar, Hoten ve Yarkent’e kadar Lob gölünün
güneybatısından geniş bir çölü hiç konaklamadan geçmek
zorunda idiler. Ardından Pamir’in yüksek yaylalarını, Bedahşan
ve Tohâristan’ı aşıp Bamyan ve Gazne boğazlarından
Hindistan’a ulaşırlardı.”62
Ali Ekber Hıtaî Hıtaynâme’deki Çin’e giden yollar hakkında bahsinde
yukarıda anlatıldığı gibi üç yol güzergâhından bahsetmiştir. O’nun yol
tasvirine göre bu yolların tamamı karayoludur. Bu yolları da Keşmir
yolu, Moğolistan yolu, Hoten yolu olarak sınıflandırmaktadır63.
Kendisi hangi yoldan gittiğini söylememekle birliklte Hıtaynâme’de
ilk bahsettiği şehir olan Keşmir’den yola çıkarak Keşmir yolunu
kullandığı söylenebilir. Fakat Ali Ekber buradan Hoten’e geçtiğini
62
63

Sadettin Eğri, a.g.m, s. 412.
Ali Ekber Hıtaî, Hıtaynâme, Kahire Nüshası, Bab:1
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söylemiş ve bu yolu tasvir etmiştir. Lin Yih Min “Ali Ekber’in
Hıtaynâme Adlı Eserinin Çin Kaynakları ile Mukayese ve Tenkidi”
adlı çalışmasında Ali Ekber’in yol güzergâhının belli olmadığını
söylemiştir.64Yol hakkında sulak ve verimli bir yol olduğu ve neresi
kazılırsa su çıktığı belirtilmiştir.
Burada bahsedilen yol Keşmir-Hoten arasıdır. Hoten, Keşmir şehrine
göre daha doğudadır. Ali Ekber, diğer yolları da görmemesine rağmen
tanıtmış ve özellikleri hakkında yazdığı eserin birinci babında
bahsetmiştir. Bu bölümde anlatılan yol güzergâhları anlatırken
muhtemeldir

ki

Gıyaseddin

Nakkaş’ın

eseri

olan

Hıtây

Seferâtnâmesi’nden yararlanmıştır. Ya da Ali Ekber Çin’e daha
öncesinde gitmiş olabileceği ve diğer yolları da görmüş olma ihtimali
vardır. Gıyaseddin Nakkaş, Herat’tan çıktığı yolculuğun rotalarını:
Semerkand, Taşkent, Sayram, Eşbere, Moğolistan ve Sekçu olarak
belirtmiştir.65 Bu yol güzergâhı Ali Ekber’in Tanımlamasına göre
Moğolistan yoludur. Yol hakkında yapılan tasvirlerde uyuşmaktadır.
XIII. yüzyılda Çin’e giden Marco Polo’nun yol güzergâhı Venedik’ten
başlayıp Anadolu, Irak, Afganistan, Horasan, Pamir ve Oradan da
Kaşgar’a ve Çin’e ulaşan yoldur.66Ali Ekber’in gruplandırdığı yol
sırasına göre Marco Polo Hoten yolunu kullanmıştır.67Bu yolun Ali
Ekber’in kullandığı yolla kesişen noktaları vardır ki bu noktalardan
biri Keşmir’dir. O dönemde tacirler deniz yolculuğundan korktukları

64

Lin Yih-Min, a.g.e, 1967. s.3.
Muhaddere N. Özerdim, a.g.m, s. 349.
66
Marco Polo, a.g.e, İstanbul 1979. ss. 174-194.
67
Lin Yih-Min, a.g.e. ,s. 3.
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için özellikle kara yolunu kullanmışlardır. Bu dönemde en güvenilir
yollar karayolu olarak görülmüş seyyah ve tacirler kara yolu
güzergâhlarını kullanmışlardır. O dönemde Çin’e ilk kez deniz yolunu
kullanarak ulaşmaya çalışan seyyah Arap gezgin İbn Batuta olmuştur.
İbn Batuta yaklaşık olarak Marco Polo’dan elli yıl sonra deniz yoluyla
Çin’e ulaşmıştır.68
İnanışlar
Ali Ekber’e göre Çin hakanın İslâm dinine benzer bir inanış olan
Şakmoni inancına sahip olduğu söylenmektedir. Çin Hakanı’nın her
yıl sarayından çıkması başlığı altında Çin Hakanı’nın İslâmiyet’e
benzer bir inanışa sahip olduğu vurgulanırken mescit yaptırdığı ve
yılda bir defa burayı ziyaret ettiği söylenmektedir. Hakanın bu
ziyaretten bir gün önce oruç tuttuğu bildirilmektedir. Ayrıca Şakmoni
diye zikredilenin peygamber olduğu ve Muhammed dininin kardeşleri
olduğu belirtilmektedir. Hatta Şakmoni inancının bölgede hâkim
mezhep olduğu ve hakanın Allah inancına sahip olduğu ifade
edilmiştir. Burada Şakmoni hem bir peygamber hem de Muhammed
dini gibi bir inanç adı olarak zikredilmektedir.
Ali Ekber bu bahiste Çin’de İslâm dininnin saygı gören bir din
olduğunu ve ülkede çok sayıda Müslüman olduğunu söylemektedir.
Hıtay ülkesi düşmanlarının Hıtay ülkesi dışındaki sahralardan gelen
putperestler olduğu belirtilmiştir. Bu bölümde Şakmoni peygamberin

İbn Batuta’nın Çin güzergâhı hakkında bkz; Battûta İbn, İbn Battûta
Seyahatnamesi, Çev. A. Sait Aykut, C.I, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2004. s. 671.
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doğumu ve dinini tebliğ etmek için yaşadığı mücadele anlatılmıştır.69
Buna göre:
“Şakmoni’nin peygamber olduğu söyleniyor. O, anasından
doğduğunda yedi adım yürümüş. Güller açtığında, reyhanlar
göründüğünde Şakmoni söze gelip, halkı Hakk’a davet etmiş ve
halk onu öldürmek istemiş. Dağ’da bir işaret görünmüş. Dağ
açılıvermiş ve o da taşın içine girmiş. Taşta bir canlanma
olmuş. Şakmoni peygamber aleyhisselam o taşın içinde yaşamış
ve ibadetle meşgul olmuş. Kâfirler, Şakmoni oradan çıktığında
onu öldürmeyi planlamışlar. Şakmoni orada bir müddet
kaldıktan sonra, oradan bir aslan şeklinde çıkmış ve onlara
saldırmış. Halk ondan kaçmış. Onların arasında kalan Şakmoni
bir müddet ayrılmış ve kaybolmuş. Bir müddet sonra tekrar
ortaya çıkmış ve halkı [dinine] davet etmiş. Ondan geriye
anlatılmış birçok hikâye vardır. Sonunda halk onun dinine
girmiş ve onun kitabını kabul etmişler. Onun kuralları ile
yaşamışlar. Bu zamandan o zamanına kadar dört bin sene
geçmiştir ve onun inancı tahrip olmuştur. Bir kısmı puta, bir
kısmı ateşe, bir kısmı güneşe, bir kısmı aya ve bir kısmı da ineğe
tapmıştır.”
Burada bahsi geçen din Budizm’dir. Budizm, MÖ VI. yüzyılda Kuzey
Hindistan’dadünyaya gelmiş Siddharta Gautama Sakyamuni’nin
(Budda) Hindu çok tanrıcılığına, Brahmin isimli Hindu din
adamlarının otoritelerine, kast sistemine ve karma doktrinine karşı
69

Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:2
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çıkması sonucu ortaya çıkmış bir din olarak tanımlanmıştır.70 Şakmoni
ya da Şakyamoni adı ise Nepal’in verimli Terai bölgesinde yaşamış
bir klan adı olan Şakyalardan gelmektedir. Buna göre Gotama
Buda’ya Şakyalı ya da Şakya oğlu anlamında Şakyamuni denmiştir.71
Şakmoni, Sakyamuni yani Buda’nın öğretilerini temel alan bir
inanıştır. Bu inanış hakkında birçok rivayet bulunmaktadır.
“Rivayetlere göre Buda, Tusita adı verilen cennette “yüce
varlık” olarak yaşamını sürdürürken, ıstırap içinde kıvranan
insanların haline acımış ve onları bu durumdan kurtarmak için
insan bedenine girip yeryüzüne inmeye karar vermiştir. Kendisi
için uygun bir anne adayı arayan Buda, Kraliçe Mahamaya’da
karar kılmıştır. Mahamaya, hamile kalmadan önce gökyüzünden
ışık saçarak inen ve hortumunda Lotus (nilüfer) çiçeği taşıyan
beyaz bir filin geldiğini ve sağ tarafından karnına girdiğini
rüyasında görmüştür. Onun rüyasını yorumlayan kâhinler,
Mahamaya’nın rüyasının bir erkek çocuğa delalet ettiğini, onun
doğuracağı çocuğun ise ilerde dini önder veya etkili bir
hükümdar olacağını belirtmişlerdir. Mahamaya vakti geldiğinde
Lumbini adı verilen korulukta acı çekmeden çocuğunu
doğurmuştur. Doğumuyla birlikte tabiat canlanmış ve etrafta
çiçekler açmıştır. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki tanrılar
sevinçlerini göstermek için etrafa şekerli çay dökmüştür. Bu
esnada Buda, sağ eliyle cenneti sol eliyle de dünyayı göstererek
Ali Osman Kurt, Dursun Ali Aykut, Dinler Tarihi, Ed. Hasan Özarslan, MEB,
2018, s. 92.
71
Hajime Nakamura, Budha, Çev. Zeynep Seyhan, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul, 2012, s. 16.
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konuşmuş, tabiatta olağanüstü olaylar yaşanmıştır. O, doğar
doğmaz yürümüş, doğuya, batıya, kuzeye ve güneye doğru yedi
adım atmıştır. Sakyamuni Buda, yedi günlük olduğunda annesi
Mahamaya hayatını kaybeder. Onu aynı zamanda teyzesi olan
üvey annesi Mahaprajapati büyütür. Sakyamuni Buda sarayda
yaşadığı için çocukluğunda ve gençliğinde rahat bir hayat
geçirir. O, on altı yaşında Koliyas kralının kızı Prenses
Yasodhara (kuzeni) ile evlenir ve bu evlilikten Rahula adında bir
erkek çocuk sahibi olur. Sakyamuni Buda ilk defa yirmi beş
yaşında sarayın dışına çıkar ve babasıyla birlikte çiftçilerin
düzenlemiş olduğu baharı karşılama festivaline katılır. O, bu
festival esnasında çiftçilerin sürdüğü topraktan bazı böceklerin
ortaya çıktığını, kaçmaya çalışırken kuşların onları yakaladığını
ve yediğini görür. Bir canlının yaşamak için mücadele ederken,
öldüğüne; bir diğerinin ise karnını doyurup yaşamını sürdürmek
için onu öldürdüğüne şahit olur. Bir kenara çekilen ve olayları
düşünen Sakyamuni Buda, hayatın bu acı yönünden çok
etkilenir. Babası durumu fark edince kâhinleri çağırır, onlardan
oğlunun durumu ile alakalı ne bildiklerini veya geleceği
hakkında ne gördükleri söylemelerini ister. Rivayete göre gelen
kişilerin arasında Aziz Asita da bulunmaktadır. Aziz Asita, genç
prensi görünce “Nihayet o büyük insan göründü” diye çığlık
atar. Diğer kâhinler de prensin gelecekte dini bir şahsiyet
olacağına hükmederler. Bu durumdan ve oğlunun hayatından
endişe eden Kral Suddhadana, kâhinleri saraydan uzaklaştırır.
Buda bir süre daha sarayda yaşadıktan sonra, yaklaşık olarak
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yirmi dokuz yaşındayken, saraydan ayrılır ve altı yıl boyunca
münzevi bir hayat yaşar.”72
Burada anlatılan rivayetler semavi dinlerin doğuşunda anlatılanlarla
benzerlik göstermektedir. Şakmoni’nin bir mucize sonucu yarılan
taşın içine girmesi ve orada korunması, Yunus peygamberin balığın
karnında

saklanması,73

Zekeriya

peygamberin

ağaç

koğunda

saklanması,74 Musa peygamberin asası ile denizi ikiye ayırması,75 İsa
peygamberin babasız doğumu76 vb. birçok rivayetle benzerliği dikkat
çekmektedir.
Lin Yih Min’in Ali Ekber’in Müslüman olması hasebiyle Çin’deki
dinler hakkında ayrıca durduğunu belirtmiştir. Çin’de dinler
konusunda hiçbir kısıtlama olmadığı ve herkesin inancının gereklerini
özgürce yerine getirebildiklerini belirtmiştir. Ayrı Ali Ekber’in
belirttiği gibi çok sayıda Müslüman olmadığı görüşünü ifade
etmiştir.77

Hüsamettin Karataş, Sakyamuni Buda’nın Tarihsel Kişiliği ve Öğretisinin Yeni
Bir Din Haline Geliş Süreci, Dini Araştırmalar, Ocak - Haziran 2013, Cilt: 16, Sayı:
42, ss. 131-132.
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Osman Kabakçılı, Hz. Yunus Kıssasında İşari Anlamlar, Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, Bahar-2011 Cilt:10 Sayı:36, s. 371.
74
Mahmut Aydın, "Zekeriyyâ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.
org.tr/zekeriyya (14.01.2020). s. 249.
75
Ömer
Faruk
Harman,
"Mûsâ",
TDV
İslâm
Ansiklopedisi,
https://islamansiklopedisi. org.tr/musa--peygamber (14.01.2020).
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Süleyman el-Tâcir, Doğu’nun Kalbine Seyahat Çin ve Hind Ülkeleri
Hatıraları ve İlaveleri adlı eserde Çin’deki İnanışlarının putperestliğe
benzediğini söylenmiştir.78
Marco Polo ise Çin’de Müslümanların ve Hristiyanların azınlıkta
olduğunu ve Çin halkının çoğunluğunun Budist olduğunu neredeyse
Çin bahsi geçen her bölümde anlatmıştır.79 Ayrıca Natigay adında bir
tanrıdan söz edilmekte, ona da Allah dedikleri söylenmiştir. İstedikleri
bir şey olduğunda bu tanrıya dua ettiklerinden de bahsedilmiştir.80
İbn Batuta, din bahsinde Ali Ekber’le benzer görüşlere sahip olmakla
birlikte, Ali Ekber’den farklı olarak Hanbalık şehrinde gelip geçici
olanlar dışında hiç Müslüman olmadığını belirtmiştir. Ayrıca özellikle
Zeytun şehri bahsinde burada Müslümanlara ait bir mahalle
kurulduğunu söylemiştir. Ali Ekber ile benzer şekilde İslâmiyet’in ve
Müslümanların Çin’de saygı gördüğünü ifade etmiştir.81
Hıtaynâme

Süleymaniye

nüshasında

olmayan

Hıtay

Kabesi

hakkındaki bölümdür. Bu bölümde dört bin yıllık bir yapıdan söz
edilmiş ve Şakmoni zamanından kalmış olduğu belirtilmiştir. Halkın
bu yapının etrafında döndüğü belirtilirken değişik şekillerde ibadet
ettikleri söylenmiştir. Ayrıca bu yapının içinde yaşayan insanlar
olduğu ve burada nasıl ibadet ettikleri de anlatılmıştır. Bu bahis
İslamda tasavvuf inancındaki çile doldurmaya benzemektedir.
Gısaseddin Nakkaş da benzer bir tapınaktan söz etmektedir. Bu
Süleyman el-Tâcir, Doğu’nun Kalbine Seyahat Çin ve Hind Ülkeleri Hatıraları ve
İlaveleri, Çev. Ramazan Şeşen, Yeditepe Yayınevi, 2018, s. 23.
79
Marco Polo, a.g.e. , ss. 129-130.
80
Marco Polo, a.g.e. , ss. 148-149.
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İbn Batuta, a.g.e. , ss. 673-683.

78

70 | Dr. Celal ASLAN

tapınakta çok sayıda put olduğu ve oranın sakinleri hakkında bilgiler
verilmektedir. İnsanların burayı ziyaret ettikleri ve bu yapıyı tavaf
ettikleri anlatılmıştır.82
Defterdar Seyfi Çelebi eserinde Çin hakkında bilgi verdiği Fasl-ı
Evvel kısmında Çin halkının kâfir oldukları ve puta taptıkları
belirtilmiştir. Bu bilgi dışında bölgede İslâmiyetin de yaygın bir din
olduğu ve Müslümanların çok olduğu söylenmiştir. Seyfi Çelebi'de
Ali Ekber'in Hıtaynâme'sinde anlatığı gibi Çin Hakanı'nın Hz.
Muhammed'i rüyasında gördüğüyle ilgili bir kıssa anlatmıştır. Bu
kıssa sonucunda rüyasını halka anlattığı ve bundan etkilenip
Müslüman olanların olduğunu ifade etmiştir. Seyfi Çelebi bu olay
sonucunda Müslümanların sayısının arttığını belirtmiştir.83 Bu
bilgilerden Defterdar Seyfi Çelebi'nin eserini yazarken Ali Ekber'in
eserinden yararlanmış olabileceği muhtemeldir. Seyfi Çelebi Ali
Ekber'in Çin kabesi olarak belirttiği yer hakkında da bilgiler vermiştir.
Buna göre: hanbalık şehri içinde bir kilise vardır ve burası puta
tapanlarca kutsal kabul edilir. Putperestler yılda bir defa burayı ziyaret
ederler.84
Bölgede İslâmiyet ve Müslümanlar hakkında verilen bilgiler abartı
olarak görülse de İslâmiyet’in bölgede yayıldığı dönem ve Müslüman
misyonerlerin çalışmalarından Müslümanların azımsanmayacak kadar
çok olduğu açıktır. Bunun sebepleri Moğol etkisi, tacirlerin bölgeye

Gıyaseddin Nakkaş, a.g.e. , ss.56-57.
Defterdâr Seyfî Çelebî, a.g.e. , ss. 27.
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yoğun ilgisi ve Müslüman tacirlerinde bölgede ticaret yapmaları
gösterilebir.
Çin’in Şehirleri ve Hisarların Düzeni
Hıtaynâme’de şehirlerin ve hisarların durumu hakkında ayrımtılı bibir
şekilde anlatılmaktadır. Verilen bilgilere göre en küçük hisarda beş
yüz aile kadar insan yaşamaktadır. Bu cümleden hareketle şehirler
surla çevrilmiştir. Bu bölümde şehirleri çevreleyen hisar ve hanların
onluk sisteme göre düzenlendiği anlaşılmaktadır. Şehirlerin oldukça
düzenli oldukları ve şehir içine yapılan evlerin de bu düzeni
bozmayacak şekilde inşaa edildiği görülmektedir. Ali Ekber, bu han
ve hisarları küçükten büyüğe şu şekilde adlandırmıştır:
On hisarın bir şehre bağlı olduğu ve ona Han denildiği, on
Hanın bir şehre bağlı olduğu ve ona Şan denildiği, on Şanın bir
şehre bağlı olduğu ve ona Ku denildiği, on Kunun bir şehre
bağlı olduğu ve ona Ku-tay denildiği, on Ku-tay’ın bir şehre
bağlı olduğu ve ona Cu denildiği, On Cu’nun bir şehre bağlı
olduğu ve ona Denk-Cu denildiği, on Denk-Cu’nun bir şehre
bağlı olduğu ve ona da Fu denildiği belirtilmiştir85.
Lin Yih Min, Ali Ekber’in bu sırayı şaşırdığını Ding-co, Ku-tay ve
Ku’yu fazla yazdığını belirtmiştir. Bunun sebebi olarak da halktan
duyduklarını yazması ya da bu sıralamayı iyi anlayamamasından
olduğunu ifade etmiştir.86
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Hıtaynâme’de Şehirlerin ordu tarafından kurulduğu söylenmiş
şhirlerin birkaç ayda kurulduğundan bahsedilmiştir. Şehirlerin
kurulmadan önce planlandıkları blirtilmiştir. Bu plana göre; Dükkân
ve bekçi kulübeleri de şehir planlamalarında yer alır. Burada
kullanılan

bekçi

kulübeleri

ifadesinden

şehirlerin

korunduğu

anlaşılmaktadır. Kurulumuna başlanan şehri kimsenin göremeyeceği
şekilde taş duvarlarla çevrelendiği ifade edilmiştir. Ayrıca kurulmaya
başlanan şehirde bilgin ve yazmanlara divanhane yapma izni de
verilmiştir. Ali Ekber’e göre; Bulundukları şehirlerde her yolun bir
kervansaray yoluna çıktığı ve yol güzergâhlarına sayısız kervansaray
yapıldığı kar yağması ve soğuk olması durumunda insanların
buralara sığındıkları belirtilmiş bölge halkının düşmandan korktuğu
yerlerde üstünde gözcülerin bulunduğu kalelerin inşa edildiği
söylenmiştir.
Gıyaseddin Nakkaş’ta Hıtay şehirlerinin bir düzen dâhilinde
kurulduğunu belirtirken Ali Ekber’den farklı olarak şehirlerin
korunmasına

gerek

olmadığından

bekçilere

gerek

olmadığını

söylemiştir. Şehirlerin dört köşe olarak kurulduğunu ifade etmiş, kale
ve surların geniş bir karargâh oluşturduğu ve şehirlerin giriş kapıları
üzerinde kiremitlerle örtülü bir köşk yapıldığını belirtmiştir. Şehirlerin
dört kapısı olduğu ve her kapının üzerinde köşk olduğu söylenmiştir.87
Süleyman el-Tâcir, Doğu’nun Kalbine Seyahat Çin ve Hind Ülkeleri
Hatıraları ve İlaveleri adlı eserinde Çin coğrafyası çok geniş
anlatılmasa da şehirlerden oluştuğu ve bu şehirlerin çok büyük olduğu
87
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bilgisini vermiştir. Çin hükümdarının iki yüzden fazla büyük şehri
olduğu, her büyük şehre bağlı küçük şehirlerin bulunduğu, bunların da
ayrı ayrı hükümdarları ve yanlarında bulunan gulamları tarafından
yönetildiği belirtilmiştir. Ayrıca her şehrin dört kapısı olduğu, her
kapıda beşer tane câdim (boru), on tane davul bulunduğu ve bunların
birlikte çalındığı belirtilmiştir. Süleyman el-Tâcir’e göre bunların
çalınması o şehrin hükümdarına itaat edildiğini göstermektedir. Bu
aletlerin zaman belirlemek için de kullanıldığı ifade edilmiştir. Bu
bilgilere ilâveten Çin ülkesinde büyük nehirlerin olduğu da ifade
edilmiştir.88
Marco Polo’nun şehirler ve hisarlar hakkında verdiği bilgiler
Hıtaynâme’yle benzer şekildedir. Polo’ya göre; Kubilay Han’ın bölge
bölge, şehir şehir hanlar kurdurduğu, bu hanların belirli bir plan
üzerine bütün ayrıntıları düşünülerek şehrin yöneticileri ve idarecileri
aracılıyla kurulduğu anlatılırken, hanların hem posta teşkilatı için hem
de konaklama için kullanıldığı iade edilmiştir. 89
İbn Batuta da şehirlerin bir düzen dâhilinde kurulduğundan ve her
şeyin düzenli ve planlı yapıldığından bahsetmiştir. Yollar üzerine
yapılan hanlardan ayrıntılı olarak bahsetmiş, karakol ve kervansaray
özelliğinde oluklarını belirtmiştir. Bu hanların işleyişine dair bilgiler
vermiş, bir yolcunun dokuz aylık mesafeyi güvenlikten tereddüt
etmeden geçebileceğini söylemiştir.

Bu hanlara gelen kişilerin

kayıtlarının tutulduğu belirtilmiş, yol güzergâhları üerine kurulan şehir
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ve hanların sadece konaklama değil aynı zamanda yolcuların yiyecek
gereksinimlerini karşıladıkları ifade edilmiştir.90
Ali Ekber Hıtaynâme’de şehir ve hisarların düzeni hakkındaki üçüncü
bab (bölüm)’ın devamında Yamhaneler başlığı adı altında posta
teşkilatı ve tutulan kayıtları hakkında bilgiler vermiştir. Şehirlerde
geliş gidişler için kaleler yapıldığı ve bu kalelere elçiler ve ulakların
geldiği, onlara eğer at ve araba isterlerse buralardan temin edildiği
söylemiştir. Bu hanlardda teftiş görevi yapan memurların olduğu da
belirtilmiştir. Bu yamhanelerde çalışanların maaşlarını padişahın
verdiği söylenmiş, yamhanelerdeki görevlilerin çalışma sürelerinin
beş yıl olduğu, bu süre dolduktan sonra yeni görevlilerin atandığı
belirtilmiştir. Bu hanlara gelip gidenlerin kayıtlarının tutuldukları ve
onlar hakkında merkeze bilgi verildiği söylenmiştir. Burada anlatılan
yamhane olarak anlatılan hanların bir nevi bilgi toplama ve posta
teşkilatı özelliğinde olduğu anlaşılmaktadır 91.
Çin’in Bölümleri
Ali Ekber’e göre Çin ülkesi on iki kısımdan oluşmaktadır. Lin Yih
Min ise dönemin çin kaynalarını mukayese ettiğini ve Ali Ekber’in
belirttiği on iki sayısının Çin kültüründe önemli kabul edildiği için
bunu kullanmış olabileceğini söylemiştir. Lin Yih Min’e göre ise Çin
on beş bölümden oluşmaktadır.92
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Marco Polo Katay (Çin)’ın Ali Ekber ile benzer şekilde on iki
kısımdan oluştuğunu söylemiştir. Her bölgenin vali tarafından
yönetildiği belirtilmiştir. Marco Polo gezip gördüğü eyaletleri ve
şehirleri bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Her bölgenin yaşam tarzı,
dili, dini, kaynakları vb. birçok konu üzerinde durmuştur. Ali Ekber’in
verdiği şehir isimleri ile Marco Polo’nun verdiği isimler çoğunlukla
uyuşmamaktadır.93
Birinci kısmın adı Şengsi’dir. Bu kısmın şehirleri; Kencanfu, Kencu,
Sucu ve Denkcu olup, bu şehirlerde misk bulunduğu söylenmektedir.
İbn Batuta da burada bahsi geçen Kencanfu şehri hakkında bilgi
vermiştir. O’na göre bu şehrin dört büyük suru olduğu ve bu surlar
arasında

farklı

sınıflarda

insanların

yaşadıkları

anlatılmıştır.94Diğerlerinde ise misk bulunmadığı fakat ışgın otu
bulunduğu anlatılmaktadır. Işgın otu bulunan şehirler; Culanfu,
Kelanfu ve Hananfu’dur. Bu şehirlerin en az Tebriz kadar kalabalık
olduğu belirtilmiştir.
İkinci kısım olarak geçen bölgenin adının Menizestan olduğu
belirtilmiştir.

Nam-tai acayip lades kemikleri, altın, gümüş vb.

maddelerden yapılmış eşyalarıyla ünlü olduğu anlaşılmaktadır. Bu
şehrin bir dönem Çin’in payitahtlığını yaptığı söylenmektedir. Bu
kısmın bir şehri de Çarpange şehri olduğu aynı zamanda burada
piyade arabası yapımının bilindiği ve bu arabalarla her şeyin taşındığı
anlatılmaktadır. Önceki Çin yönetici ve padişahlarının taht ve
taçlarının hala bu şehirde korunduğu belirtilmektedir. Hicri 840 yılına
93
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kadar bu şehrin başkent olduğu ve bu yıldan itibaren Hanbalık’ın inşa
edildiği ve ülke yönetiminin oraya taşındığı bilgisi de verilmektedir.
Bunun sebebi olarak da düşmanları kabul ettikleri Kalmuklar’ın
Hanbalık tarafında olması gösterilmiştir.
Üçüncü kısımda Çin’in başkenti olan Hanbalık işlenmiştir. Bu şehrin
isminin Moğollar döneminde kullanılan isim olduğunu Ali Ekber’in
eski başkent olarak zikrettiği Nam-ta’i adının ise Nam-king olduğunu
ifade etmiştir.95Şehrin bir uçtan bir uca uzunluğu verilmiş ve bu
uzunluğun ise iki mil olduğu belirtilmiştir. Hanbalık’ın etrafına
güvenlik amacıyla çukur kazıldığı söylenirken bu çukurun suyla
doldurulduğu ve Çin Hakanı’nın surları takip ederek Çin Hakanı’nın
sarayına ulaştığı ve zaman zaman da taştığı belirtilmiştir. Ali Ekber’e
göre; Hıtaylılar Hanbalık’a başkent anlamında Day-du demişlerdir.
Day-du diye bahsedilen yerin Kubilay Han’ın yönetimi döneminde iç
karaışıklıklar nedeniyle Hanbalık şehrinin ikiye ayrıldığı ve o
dönemde şehrin doğu kısmına verilen ismin ise Tay-du olduğu
anlaşılmaktadır.96 Ali Ekber burada şehrin adı olarak ikisinin de
kullanıldığını belirtmiştir. Buranın yer altı kaynaklarından bahsetmiş,
en çok çıkarılan madenin gümüş olduğu ve sulak bir alan olduğu
anlatılmış, madenlerin Hanbalık’ın Di-tung şehrinde bulunduğu ifade
edilmiştir. Zencefil, haşhaş ve Çin biberinin bu şehirde yetiştirildiği
bilgisi verilmiştir.
Dördüncü kısımda anlatılan şehir Hiza’dır. Bu kısma ait şehirler Huicu ve Salar-fü’dür. Bu bölümde krem ve ilaçların çok olduğu
95
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söylenmiştir. Bölgede karabiber, uzun biber, arpa ve buğdayın olduğu
anlatılmıştır. Bölgede tuzun kıymetli olduğu belirtilmiştir.
Beşinci kısımda bahsedilen şehre Fu-ken-sı derler. Bu şehrin ince
ketenleri ve renkli kumaşları ile ünlü olduğu belirtilmiştir.
Altıncı kısımda Lem-sin şehri anlatılmıştır. Bu şehir porseleniyle
ünlüdür. Porselenin yapıldığı kilin nasıl yapıldığı bu bölümde ayrıntılı
şekilde anlatılmıştır. Ayrıca yapılan porselenlerin niteliklerine,
değerlerine ve nerelerde kullanıldıklarına da değinilmiştir.
Yedinci kısımda Hıtay ülkesinin on iki kısmından biri olan Hın-say ve
Kelali Hın-say şehirleri anlatılmaktadır. Anlatılanlara göre Hın-say’ı
on beş kişi görmüştür ve orayı gören bir kişinin yaşadıkları
anlatılmıştır. Şehrin çok büyük olduğu belirtilmiştir.
Sekizinci Kısım: Sekizinci kısımda Yü-nan şehri anlatılmıştır. Yü-nan
şehrinin konumu ve iki tarafının deniz olduğu betimlenmiştir. Lin Yih
Min bu bilginin yanlış olduğunu ve bu eyaletin dört tarafının kara
olduğunu belirtmiştir.97 Şehrin baştanbaşa iki aylık yol uzunluğunda
olduğu belirtilmiş ve buradan denize nasıl ulaşıldığı anlatılmış ayrıca
denize kadar uzanan surdan bahsedilmiştir. Bu surun farklı hakanlar
döneminde yapıldığına değinilmiştir. Buradaki denizden inciler
çıkarıldığı anlatılmaktadır. Bu şehirde inci, yakut, piruze taşı gibi
mücevherlerin gayet ucuza satıldığı belirtilmiştir.
Dokuzuncu Kısım: bu kısımda Kav-li eyaleti anlatılmıştır. Lin Yih
Min’in Kore olarak bahsettiği bu eyaletin Ming Hanedanlığı
97
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döneminde Çin’in bir eyaleti olmadığı belirtmiştir.98Şehrin mülki bir
yer olduğu ve refah seviyesi yüksek, varlıklı bir şehir olduğundan
bahsedilmiş ayrıca tüccarlarının zengin olduğu bilgisi verilmiştir.
Hakanın hediye ettiği değişik kumaş ve renkli atlaslar bu şehirde
üretilmiştir. Ayrıca Kavlistan diye adlandırılan şehirden gelen
malların tamamının altın ve ketenden oluştuğu söylenmiştir.
Onuncu kısım: bu kısımda Cava şehri anlatılmaktadır. Cava’nın bir
liman şehri olduğu ve Mekke ve bütün Hind limanlarından bu limana
gelindiği belirtilmiştir. Ayrıca Hıtay’ın bütün limanlarının Cava’ya
bağlandığı söylenmiştir. Bir nevi ticaret merkezidir. Lin Yih Min’in
verdiği bilgiye göre Ming hanedanlığı döneminde Çin’in Cava adında
bir eyaleti yoktur. Mutemelen Cava’yı Çin’in bir eyaleti zannetmiştir
diye de eklemiştir.99 İbn Batuta da Cava’dan ayrı bir ülke olarak
bahsetmiştir. Orada yetişen ürünler hakkında bilgiler vermiştir.
Burada ticarette çokca kullanılan Çin altınlarına da değinmiştir.100
On birinci kısım: kısımda Hotan eyaleti anlatılmaktadır. Lin Yih Min
Hoten’in de Ming döneminde Çin’in bir eyaleti olmadığını
belirtmiştir.101Hıtay ülkesi sınırında olduğu belirtilmiştir. Yazar
İslâm’ın buraya değin yayıldığını ifade etmiştir. Hotan’da iki nehrin
olduğu, birine Akkaş, diğerine Karakaş denildiği söylenmiştir.
Karakaş nehrinden yeşil ve siyah yeşim taşı, Akkaş nehrinden ise
beyaz yeşim taşı çıkarıldığı anlatılmıştır. Bu nehirlerin taştığı
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dönemlerde kıyıya vuran yeşim taşlarının toplandığı söylenmiştir. Bu
taşlardan büyük olanlarının padişaha verildiği ve hizmetlilerin bu
taşları

saklayıp

korudukları

anlatılmaktadır.

Hıtay

mallarının

hiçbirinin yeşim taşıyla yapılmadığı da belirtilmiştir.
On ikinci kısım: Çin ülkesinin on iki kısmından bir diğeri de Yıl-anfu’dur. Maşrık denizinin kıyısında ve Hıtay ülkesinin uç kısmında
olduğu belirtilmiştir. İki şehri olduğu, birisine Wan-si diğerine Wandon dendiği belirtilmiştir. Bunların büyük Hıtay şehirleri olduğu
belirtilmiş ve buradaki malların şeker ve nişşeker olduğu söylenmiştir.
Bölgenin gayet sıcak olduğu belirtilmiştir.
Defterdar Seyfi Çelebi eserinde Çin'in otuz bölüme ayrıldığını, her
bölümünde bir beylerbeyi olduğunu ve on sancak beyinin de bu
beylerbeyinin hizmeti altında olduğunu belirtmiştir.102
Posta Teşkilatı
Ali Ekber Hıtaî’nin anlattıklarından Çinlilerin posta teşkilatına çok
önem verdikleri anlaşılmaktadır. Çin’de şehir ve kaleler yapılırken
posta teşkilatı için de zemin hazırlandığı anlaşılmaktadır. Ali Ekber’in
"Yamhaneler" diye anlattıkları posta teşkilatı için bir nevi han gibi
kullanılan konaklama yerleridir. Bu konaklama yerlerinde insanlar,
hayvanlar ve araçların her türlü ihtiyacının karşılanması için imkânlar
sunulmuştur. Ali Ekber’e göre posta teşkilatı memurları yanlarına
hiçbir şey almaz ve yalnız giderlerdi. Posta duraklarında her türlü
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ihtiyaçları karşılanırken bunların ücretsiz sağlandığı ve bu duraklarda
görevli olanların maaşını Çin Hakanı’nın ödediği de belirtilmiştir103.
Marco Polo’nun Çin bahsini anlatılırken en çok üzerinde durduğu
konulardan biri de posta teşkilat sistemidir. Kubilay Han’ın
kurdurduğu hanların hem posta teşkilatı için hem de konaklama için
kullanıldığı bilgisi verilmiştir. Hanların yaklaşık otuz kilometrede bir
kurulmuş olduğu ve bir atla en fazla otuz kilometre gidildiği
söylenirken daha sonra hanlarda bu atların değiştirilebileceği ve
postacı memurun da ihtiyaçlarını karşılayabileceği anlatılmıştır. Posta
teşkilatında görevli kişilerin bütün ihtiyaçlarının şehrin ileri gelenleri
tarafından karşılanmak zorunda olunduğu ve bu ihtiyaçların başında at
ve gıda geldiği bilgisi yer almaktadır. Şehirlerin ve hanların güvenliği
için ise görevlendirilen müfettişler olduğu, bu müfettişlerin hanları da
teftiş etmekle sorumlu oldukları ifade edilmiştir.104 Lin Yih Min,
buradaki müfettişlere Hsün-fu dendiğini, Ali Ekber’in bunu bilmediği
ve onlardan hep elçi olarak bahsettiğini belirtmiştir.105
İbn Batuta Hanlardaki sistem hakkında yolcuların yollar üzerinde
konaklaması için yapıldığı, buraların askerler tarafından korunduğu ve
ayrıca yolculara eşlik eden askerlerin de bulunduğu ifade edilmiştir.
Bu hanlara gelen kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve onların
güvenlikleri

için

akşamları
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söylenmiştir. Sabahları handa konaklayan yolcuların teyit edildiği ve
bir başka hana gidene değin gözetildikleri de vurgulanmıştır. 106
Çin ve dönemle ilgili incelenen bütün kaynaklarda şehir, han, hisar ve
posta

teşkilatları

hakkında

bilgi

verilmiştir. Bölgeyi

anlatan

kaynakların bu konuda verdiği bilgilerin neredeyse aynı olduğu
görülmektedir.
Çin Ordusu
Hıtaynâme dördüncü bab (bölüm)’ında geçen Ordugâhta onların
idmanı ve Hıtay ülkesinde, Han-balık’ın dışında olan birkaç binlik
ordu başlığında ordunun her sabah yaptıkları talim anlatılmış, bu
talimlerde bile ölmekten korkmadıkları söylenmiştir. Hanbalık dışında
olan bu ordunun savaş talimleri dışında şehir kurulmasında çalıştıkları
ifade edilmiştir.
Aynı bölümdeki Onların Ordularının Dereceleri ve İşaretleri
başlığında ordunun safları hakkında bilgiler verilmiştir. Ali Ekber’e
göre: Ordudaki her on kişide tuğ olduğu ve her otuz kişide çadır, üç
tuğ, bir kızıl sancak olduğu söylenmiştir. Bu durumda bin kişide
kırmızı bir bayrak, tuğ, kös ve borazan; elli bin kişide beş bin tuğ, iki
bin sancak, elli kızıl bayrak ve bütün bayraklardan büyük sarı bayrak
olduğu belirtilmiştir. Elli bin kişilik bir orduda bulunanlar ise şöyle
sıralanmıştır; elli kös, elli borazan, elli çift senc, kös ve kebr, beş bin
top arabası, elli bin tüfek. Bunların ise Hıtay ülkesinin on iki
kısmından her birinde olduğuna değinilmiştir.
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Ordunun Emirlerinin Dereceleri hakkında ise; On kişinin başına ŞiCen, Yüz kişinin başına Bay-Hu, on bin kişinin başına Cu-Hu, yirmi
bin kişinin başına Yan-Semzen, otuz bin kişinin başına Semzen, kırk
bin kişinin başına Yan-Zen-Ben, elli bin kişinin başına Zen-Ben
dinildiği belirtilmiştir. Savaş sırasında elli bin kişilik ordunun başında
bulunana üç kişili mir-i muazzam olduğu ve birincisine Toy-Ken,
ikincisine Du-Tang, üçüncüsüne ise Zen-Ben dendiği anlatılmıştır107.
Lin Yih Min burada verdiği bilgilerin karışık ve yanlış olduğunu ifade
etmiş bunun sebebi olarak da bu bilgilerin hayali ya da eski bir
kaynaktan okunmuş olduğunu ifade etmiştir.108
Ali Ekber Çin ordusunun çok savaşmadığınısöylemiş bunun sebebi
olarak da Hıtay’a saldırmaya kimsenin cesaret etmediğini belirtmiştir.
Çin ordusundan korkulmasının nedenini de ordunun boş durmayarak
sürekli çalışmalarına bağlanmıştır. Sonrasında Hıtaylıların savaşının
çok sert olduğu, savaş durumunda ordunun önüne ve arkasına hendek
kazdıkları, yollara arabalar koydukları, arabaların önüne yığınak
yaptıkları, savaşa topla başladıkları, yedi yüz bin askerin sekiz yüz bin
tüfeği olduğu, savaş aletlerinin her zaman yenilendiği ayrıca bütün
askerlerde eksiksiz bulunduğu anlatılmıştır.
Hanbalık’ta anlatılan ordu bahsinde Hıtay padişahının hizmetinde
sarayı gece gündüz koruyan görevli elli bin kişi olduğu ve onların
nöbet vakitlerinin belirlendiği o vakitlerde gecikme veya erteleme
olmadığı söylenmiştir. Hanbalık’ta Çin Kaan’ının en yakınında hem
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108

Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:4
Lin Yih-Min, a.g.e. ,ss. 8-9.
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onun hizmetkârı hem de koruması olan 12 000 asker, yine
Hanbalık’taki ordugâhta 20 tümen Mogol askeri ve 80 000 atlı asker
olduğu bilgisi verilmiştir.109
Ali Ekber, Hıtay kanunlarına göre kaybedilen bir savaş sonrasında
bütün ordunun öldürülmesi gerektiği vurgularken Hıtaylılar için
toprağın ne kadar önemli olduğunu belirtmektedir. İbn Batuta ve
Marco Polo seyahatnâmelerinde şehirler ve hisarların yapımında
çalışan ordu dışında ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Marco Polo’nun
verdiği bilgiler çoğunlukla Moğollar hakkındadır. Tatar askerlerinden
oluşan bu ordu hakkında birçok bilgiye yer veren Marco Polo,
ordunun savaşa nasıl hazırlandığı, ne giydikleri, silahlarının ne olduğu
ve hangi düzende olduklarına dair birçok bilgi vermiştir. Marco
Polo’nun verdiği bilgilerden Moğolların da Türkler gibi hafif silahlar
kullandıkları ve çoğunlukla atlı olduklarını söylemiş, en yaygın savaş
taktiklerinin de yine Türklerinkine benzer şekilde vur kaç taktiği
olduğuna dair bilgiler vermiştir.110 Marco Polo’ya göre Çin’de Tatar
ordusundan korkulmaktadır. Bu ordu herhangi bir yerden geçerse
oranın halkı saklanmaktadır.111 İbn Batuta, Kaan'ın amcaoğluyla
savaşını

ve

öldürülmesi

sürecini

anlattığı

bölümde

Kaan’ın

beraberindeki ordu hakkında bilgi vermiştir. Bu bahis içinde Kaan’ın
beraberindeki ordu hakkında on bin atlıdan oluştuğu, bu atlı grubun
başındaki kişiye de Emîr-i Tûmân dendiği ve hükümdarın özel
Ordunun toplam sayısı hakkında doğrudan bilgi verilmemiştir. Hanbalık’taki
ordunun sayısı hakkında bkz. Charles Schefer, Troıs Chapıtres du Khıtay Namèh,
Imprimerie Nationale, Ernest Leroux, Paris, 1883, pp. 31-66.
110
Marco Polo, Marco Polo’nun Geziler Kitabı, s. 60.
111
Marco Polo, Marco Polo’nun Geziler Kitabı, s. 46.
109
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birliklerinden oluşan ehl-i dıhleti (seçkin iç askeri)’den oluşan elli bin
piyadenin olduğu söylenmiştir.112
Çin’de Tarım ve Kaynaklar
Hıtaynâme’de tarım ve ülkedeki kaynaklar kısmında Hıtay’ın
neredeyse tamamının tarım alanı olduğu, Hıtaylıların geçim
kaynağının büyük bir bölümünü tarımın oluşturduğu, sulamanın
tamamen yağmurun yağmasına bağlı olduğunu ve yağmurun yeterli
olmadığı zamanlarda ise kıtlık ve pahalılık olduğu söylenmektedir 113.
Lin Yih Min, buradan hareketle Ali Ekber’in tarım çalışmalarnı basit
bir şekilde anlattığını ifade etmiştir.114 Bu duruma çare olarak
padişahın tüm halka bir miktar tarım ürününü satılmasını emrettiği
anlatılmaktadır. Bunlar dışında Ali Ekber Genelevler bahsinde burada
bulunan

kadınların

kıtlık

dönemlerinde

yağmur

duasında

kullanıldıklarını ve duaları kabul olmaması yani yağmur yağmaması
durumunda bu kadınlar öldürüleceklerini bildikleri için daha bir içten
can hıraş şekilde yakardıkları anlatılmıştır 115. Hanbalık’ta kömürlerin
odundan meydana geldiği, değirmenlerin ve altınların da bu kömürden
yapıldığı söylenmiştir. Hanbalık’ta siyah bir dağ olduğundan ve taş
olarak anlattıkları kömürü buradan elde ettiklerinden bahsedilmiştir116.
Lin Yih Min, Ali Ekber’in kömürü taş zannettiğini söylemiştir. Bunu

İbn Batuta, a.g.e. , s. 680.
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:17
114
Lin Yih-Min, a.g.e. ,s. 14.
115
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:11
116
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:17
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sebebi olarak Ali Ekber’in kömür madenini bilmemesinden kaynaklı
olduğunu söylemiştir.117
Ali Ekber’e göre ülkedeki saman ve odun kaynakların durumu
şöyledir: Şehrin her tarafı dağlık olduğundan saman yığını herhangi
bir dağdan toplanır. O ordunun atlarının ihtiyacıları bu dağlardan
temin edilir. Odun için haftada bir, bir defa olmak üzere dağa gelinir,
odun alınır ve orduya verilir. Pirinç, buğday ve arpa her bir şehirde
padişahın anbarlarında toplanır. Üç yıl boyunca; pirinç, un, buğday, et,
araki, odun, hünnap, fındık, ceviz, germadar orduya verilir. Altı yılda
bir bu kaynaklar biter. Altın, gümüş ve rengârenk atlaslar padişaha
gider ve bunlardan elbise yapılır. Hıtay şehirlerinin hisarlarının
hepsinde

mahzenler

vardır.

Bu

mahsenlerdeki

altını

asla

kullanamazlar. Çin ülkesinin ambarlarında ise suçlular çalıştırılır.
Ali Ekber Çin’in her bölgesindeki kaynaklar hakkında ayrıntılı bilgiler
vermiştir. Farklı bölümlerde farklı kaynak ve ürünlerden bahsetse de
Çin’in on iki kısmı bölümünde hem şehirler tanıtılmış hem de bu
şehirlerdeki kaynaklardan bahsetmiştir. Eserde adı geçen ürünler şu
şekildedir: Misk, ışgın otu, altın, gümüş, zencefil, haşhaş, Çin biberi,
karabiber, uzun biber, arpa ve buğday, inci, yakut, piruze taşı, değişik
kumaş ve renkli atlaslar, yeşil ve siyah yeşim taşı, keten, kemha,
pirinç, tafta, kömür (siyah taş), porselen vs. birçok ürün ve
bulundukları şehirler zikredilmiştir. Çin porseleni üzerinde çokca

117

Lin Yih-Min, a.g.e. ,s. 8.

86 | Dr. Celal ASLAN

durmuş porselen yapımını ayrıntlı olarak aşamalarını vererek
anlatmıştır118.
Lin Yih Min, Ali Ekber’in Çin’deki gümüş hakkında verdiği bilginin
yanlış olduğunu, Ali Ekber’in dediği gibi Çin’deki gümüş stoğunun
dünyadaki gümüş stoğunun dörtte birine eşit olduğu düşüncesinin
Çin’de o dönemde kullanılan gümüş paralardan kaynaklı olabileceği
iddiasında bulunmuştur.119 Süleyman el-Tâcir ise dokuzuncu yüzyılda
yazdığı eserde Çinlilerin parayla alışveriş yaptıklarını ve bu paranın
bakırdan yapıldığını belirtmiş bu paralara da fels dendiğini
söylemiştir.120 Buradan anlaşılmaktadır ki Çin’deki paraların yapıldığı
maddeler de zamanla değişmiştir.
Ali Ekber Çin’de şarapların pirinçten yapıldığı ve bunu içenlerin
şişmanladığını söylemiştir. Marko Polo da benzer şekilde şarabın
pirinçten yapıldığı ve çok lezzetli olduğu bilgisini vermiştir.121 Marco
Polo’da Ali Ekber gibi Çin’de tarımın çok önemli olduğu ve
ekilebilecek

her

yerin

ekildiği

bilgisini

vermiştir.

Bu

seyahatnâmelerden yüzlerce yıl önce de Çin’de tarımın benzer
olduğunu Süleyman el-Tâcir’de belirtmiştir. O’na göre; Onlar pirinci
çok tüketmektedir. Hayvan eti (domuz eti dâhil)

hatta insan eti

yedikleri de belirtilmiştir. Ülkede meyve yetiştiriciliğinin olduğu,
elma, erik, şeftali, kayısı, turunçgiller, nar, ayva, armut, muz, şeker
kamışı, karpuz, incir, üzüm, hıyar, iğde, ceviz, badem, fıstık, çam
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:5-6-9-10-11
Lin Yih-Min, a.g.e. ,s. 8.
120
Süleyman el-Tâcir, a.g.e. , s. 27.
121
Marco Polo, a.g.e. , s. 139.; Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab: 10
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fıstığı, Hindistan cevizi gibi birçok meyvenin yetiştirildiği ve
hurmanın yok denecek kadar az olduğu bilgisi de verilmiştir. Aynı
zamanda Süleyman el-Tâcir Çinlilerin şarabı bilmediklerini ve
pirinten yapılan bir içki olduğunu bu içki dışında pirinçten sirke,
murabba vs. şeyler yaptıklarını da belirtmiştir. Süleyman el-Tâcir, bu
ürünler dışında halkın giyimlerinde yaş ve mevsim farkı gözetmeden
ipek kullandıklarını söylemiştir. Çin’de çok çeşitli hayvanların
olduğu,

bunlar

arasında

iki

hörgüçlü

develerin

bulunduğu

belirtilmektedir122. Süleyman el-Tâcir, eserinde miskin yapımını
detaylı bir şekilde anlatmış ve Çin Devleti için miskin ticarî anlamda
da önemli bir yere sahip olduğundan ve miskin keçilerden elde
edildiğinden söz etmiştir.123
Marco Polo’da kömür için siyah taş demiştir. Bu taşın hamamlarda
yakacak olarak kullanıldığı ve Hıtay’da çokca bulunduğunu
belirtmiştir. Pirinçten yapılan şaraptan veayrıca ipekten de bahsetmiş
Hanbalık’ı ipek dokuyan şehir olarak tasvir etmiştir. Bunlar dışında
atlardan, geyiğe benzer bir hayvandan elde edilen miskten ve Çin’deki
hayvanların çok büyük olduğundan bahsetmiştir.124
İbn Batuta, Çindeki ürünler hakkında ipek, porselen, yakacak olarak
kullanılan sarı toprak, meyve bahçeleri, Sarı Nehir etrafındaki ekili
alanlar ve ülkedeki hayvanlar hakkında bilgiler vermiştir. O’da Marco
Polo gibi ülkedeki hayvanların ebatlrının büyüklüğünden bahsetmiştir.

Süleyman el-Tâcir, a.g.e. , s. 23.
Süleyman el-Tâcir, a.g.e. , s. 57.
124
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Özellikle deve kuşu büyüklüğünde horozlar oldukça ilgisini
çekmiştir.125
Defterdar Seyfi Çelebi, eserinde Çin'de İpeğin çok olduğunu ve halkın
giyiminde hep ipek kullandığını söylemiştir. Altın ve gümüşün çokca
bulunduğunu ve yeteri kadarını kullanımda tutup geriye kalan
madenleri kapattıklarını ifade etmiştir. Yeşim taşının ise bir nevi
paratonel olarak evlerin çatılarında kullanıldığını ve bu taşın
Kaşkar'dan geldiğini belirtmiştir.126
Çin Hakanı’nın Sarayı
Hıtaynâme’de Çin Hakanı’nın sarayının güçlü surlarla çevrilmiş
olduğu ve içerisinde bahçe, bostan, bağ, resim koleksiyonları ve
divanlar olduğunu söylenmiştir. Ali Ekber Çin Hakanı’nın sarayı
hakkında yedi kaleden oluştuğunu belirtmiştir. Bunun bir düzen
dâhilinde olduğunu ve her bölümde farklı statülerde hizmetkârların
yaşadığını ifade etmiştir127. Lin Yih Min ise bu bahiste geçen yedi
kalenin altı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca yabancıların saraya
giremediklerini vedolayısıyla Ali Ekber’in, iç kısımlarını görmüş
olamayacağını söylemiştir.128 Ali Ekber ise saraya başlarından geçen
bir olay sonucunda girdiklerini söyelemektedir. Bu olay ise
hapishaneler bahsinde anlatılmıştır. Bu olaya göre Hakan’ın
huzurunda iken kendi gruplarından birinin kavga etmesi sonucu
grubun hepsinin suçlu kabul edilip zindana atılması sonucunda
İbn Batuta, a.g.e. , ss. 673-674.
Defterdâr Seyfî Çelebî, a.g.e. , ss. 31-32.
127
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gerçekleşmiştir. Hapishaneler bahsinde divanın önünde toplanan suçlu
grupları hakkında hakanın bilgi almak için bulunduğu sırada hakanın
grupları hakkında bilgi aldığı ve onları affettiği şeklinde anlatılmış, bu
sayede kurtulduklarını ifade etmiştir.
Ali Ekber yedi kaleden tabakalar olarak bahsetmiştir. Bunlar: Birinci
tabakada, bağ ve bostanların bakımından sorumlu olanlar,

İkinci

tabaka, hizmetçiler hat çıkaranlar, üçüncü tabaka divanlarda bulunan
hatları özetlerleyen ve hakana sunanlar (Sarayın iç divanhanelerindeki
düzeni on iki kısımdan oluşmaktadır.), dördüncü tabaka on iki
kısımdan oluşan kız ve erkek hizmetçiler, beşinci tabaka Çin ülkesinin
hazinesinin hizmetçileri, altıncı tabaka saraydaki evlerde yaşayan on
iki bin kız ve yedinci tabaka Çin Hakanı’nın kendi ailesinden
oluşmaktadır. Bu bölümler ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler
verilmiştir129.
İbn Batuta’da Ali Ekber Gibi Çin Kaan’ının sarayının yedi bölümden
oluştuğunu ifade etmiştir. Fakat bu bölümlerde yaşayanlar farklı
oldukları görülmektedir. İbn Batuta’nın sınıflandırdığı bölümlerde:
Birinci kapıda kapıcıların başı Kutvâl oturmakta ve kapının sağ ve sol
tarafında perdedâriye denilen köşkün girişini koruma görevini
üstlenen köleler, ikinci kapıda ıspâhiye (sipâhiyan) denilen okçular,
üçüncü kapıda nîzedâriye mızraklı askerler, dördüncü kapıda tığdâriye
(kılıçlı kalkanlı askerler), beşinci kapıda divan-ı vizâret (vezirler
meclisi), altıncı kapısında candâriye (özel muhafız alayı) ve onların
büyük başkanı, yedinci kapıda fityân (hizmetçi delikanlılar) oturmakta
129

Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:6.
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şeklindedir.130 Buradan anlaşıldığı üzere bölüm sayıları eşittir ama
içerikler uyuşmamaktadır.
İbn Batuta’nın hoş, güzel ve büyük olarak anlattığı Çin Hakanı’nın
sarayı hakkında Gıyaseddin Nakkaş ihtişamlı, süslü, saraydaki
heykeltraşlığı ve doğramacılığı anlatıp bunu Horasan’daki ustaların
yapmaya kadir olmadığını söylemiştir.131
Hıtaynâme’de sarayın içindeki yedi kale üzerinde yedi hisar
bulunduğu ve bu hisarların üzerinde de bin gözetleme kulesi olduğu
söylenmiştir. Her gözetleme kulesinde de on asker olduğu ve sarayı on
bin askerin koruduğu belirtilmiştir. Her gözetleme kulesinde bulunan
korumaların zırhlı, demir silahlı, süslü oldukları ve gece gündüz
uyumadıkları ifade edilmiştir. Ayrıca bu bahsedilen korumaların
durmadan davul ve zil çaldıkları, ateş yaktıkları söylenmiştir. Ali
Ekber buradaki bahiste en çok divanlar üzerinde durmuş on iki kısım
olarak belirttiği divanları uzun uzadıya anlatmıştır132.
Defterdar Seyfi Çelebi eserinde Çin Hakanı'nın sarayı hakkında
bilgiler vermiştir. Bu bilgilere göre: Hakanı'nın sarayını kırk bin
askerin koruduğunu, bu askerlerin yedi bölüğe ayrıldıklarını ve her
gün nöbet değişimi olduğunu ifade etmiştir.133
Ali Ekber saray içindeki köşkler hakkında da bilgiler vermiş, her
köşkün dört tarafında kapılar olduğu, bir kapının yedi tane geçiş
noktası olduğu, her hisarın duvarında da ayrıca bir geçit olduğunu
İbn Batuta, a.g.e. , s. 682.
Gıyaseddin Nakkaş, a.g.m. , s. 12.
132
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söylemiştir. Kapı ve geçişlerin aydınlatıldığından ve süslendiğinden
ve bunların güzelliklerinden bahsetmiş, gece yarısından itibaren bütün
kalem ve ilim erbabının hazır olduğu ve sabahtan önce hakan saraya
gelir diye hazır bulundukları ifade edilmiştir.
Saray bahsinde kös vurma geleneğinden bahsedilmiştir. Sarayın
avlusunda büyük bir kös olduğundan, kösün önüne kümbet gibi bir
çan asıldığından, kös vurulurken çanın da çalındığındanbahsedilmiş
dört yüz hizmetlinin çanı çalmak için görevli olduğu belirtilmiştir. Bu
çan çalındığında Hanbalık şehrinin tamamında çanın sesinin
duyulduğu ifade edilmiştir. Hakan tahtına oturduğunda çanın altmış
dokuz kez çalındığı ve tam tahta oturduğunda da bir defa çalınarak
çanın tam yetmiş defa vurulduğu belirtilmiştir. Çin Hakanı’nın
tahtının karşısında bulunan büyük demir kapı açıldığında çan ve kös
sesinin duyulduğu ve bu sayede Çin Hakanı’nın tahta oturduğunun
anlaşıldığı belirtilmiştir.
Saraydaki ziyaretçi ağırlama şekilleri ve bu ağırlama töreninde
uygulanan protokolden söz edilmiştir. İslâm ülkelerinden gelenlerin
daha ön planda oldukları vurgulanmıştır. Ayrıca bu ziyaretler
sırasında orada bulundurulan hayvanlardan bahsedilmiş; filler, kızıl
ayaklı ve kızıl gagalı Belh kargası ve diğer türlü türlü kuşların hakanın
huzurunda bulundurulduğu belirtilmiştir. Muhtemeldir ki burada
bulundurulan hayvanlar Çin Hakanı’nı güçlü göstermek içindir134.

134
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Çin Zindanları
Ali Ekber, Hıtay’ın on iki kısmı gibi zindanların da on iki kısma
ayrıldığını

söylemiştir.

Hapishanelerde

kayıtların

titizlikle

tutulduğunu, suçluların yaş gruplarına, cinsiyetlerine ve işledikleri
suçlara göre sınıf sınıf ayrıldıklarını ve bunların kayıtlarının titizlikle
tutulduğunu anlatmıştır. Sadece suçu işleyenin değil kabilesinin de
suçlu kabul edildiği bir sistem olduğu belirtilmiştir135. Ali Ekber
zinden bahsinde hapishanelerden oldukça ayrıntılı olarak bahsetmiştir.
Bu bölüm hakkında verilen bilgiler ve yargılama kısımları Fransız
araştırmacı Schefer tarafından doğrudan alınmıştır.136
Zindan bahsinde başımıza gelen başlığı altında yaşadıkları bir hadise
anlatılmaktadır. O hadiseye göre içlerinden birinin hakanın huzurunda
kavga

ettiği

ve

bu

sebeple

kendilerinin

de

suçlandığı

ve

cezalandırıldıkları anlatılmakta ve bu sayede hapishaneler hakkında
geniş bilgiler verdiği anlaşılmaktadır.
Zindan bahsinde her sabah açılan hakanın divanının önünde Çin
ülkesinin bütün komutanlarının grup grup geldikleri ve hesap
verdikleri anlatılmaktadır. Bu bilgiden hareketle Çin Hakanı’nın
suçlular hakkında dönem dönem bilgi aldığı anlaşılmaktadır.
Kendilerinin de bu uygulama sayesinde kurtulduklarını da belirtmiştir.
Ayrıca zindanlarda işkenceler yapıldığına dair de bilgiler verilmiştir.
Bağ ve bostanlardaki zindan emirlerinin işledikleri suçlara göre
suçluları divan önüne getirdikleri ve orada işkence uyguladıklarından
135
136

Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:7.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Charles Schefer, a.g.m. , ss. 38-45.
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bahsedilmektedir. Ülkesine ihanet edenlerin de sarayın meydanındaki
divanda cezalandırıldıkları anlatılmaktadır. Ali Ekber zindanda
bulundukları sırada türlü türlü işkencelere şahitlik ettiklerini
söylemiştir. Hanbalık’ın etrafındaki divanhanelerde suçlular hakkında
hatlar tutulduğu anlatılmıştır. Bu hatların Hıtay yazısı ile yazıldığı ve
zindanlardaki müftülerin bu yazılara bakarak zindanlardaki müftüleri
değerlendirdikleri anlatılmaktadır. Kendileri için yazılan hattı bir
müftünün kendilerine okuduğunu ve onların aslında suçsuz olduklarını
fakat arkadaşlarının bir Tibetliyi döverek öldürdüğü için onların da
suçlu olduğunun söylediği anlatılmaktadır. Müftünün kendileri için
tuttuğu kaydı Çin hakanına götürdüğü ve Tibetliyi dövenin hakanın
kararıyla hapsedildiği ve kendilerinin de salıverildiği anlatılmaktadır.
Hakana verilen malumatlar sonucunda bazı suçlu gruplarının toplu
olarak affedildikleri de söylenmiştir. Ayrıca birçok suçlunun ülkenin
yol, kale, bina yapımı gibi hizmetlerinde çalıştırıldıkları ve özellikle
uzun süre işkenceye dayanamayacakların bu hizmetler için seçildiği
söylenmektedir.

Hapishanedeki

hükümlülere

ne

şekilde

davranıldığına, onların yeme-içmelerine ve hangi şartlarda bu
zindanda yaşadıklarına dair bilgiler ayrıntılı olarak verilmektedir.
Zindan bahsinde Hıtay Hakanı’nın kendisine tapan cahillerden razı
olmayıp onların da katlini emrettiği söylenmektedir. Katledilecekleri
hakanın ne şekilde belirlediği ve birden fazla onayladığı da
belirtilmektedir. Binlerce kişinin nasıl katledildiği anlatılırken kıtlığın
bile bu duruma sebep olduğu, hatta bu nedenle toplu katliamların
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gerçekleştiği anlatılmıştır. Katledilen insanların ibret olsun diye
parçalarının sergilendiğinden bahsedilmiştir137.
Çin’de Bayram ve Şenlikler
Hıtaynâme’de Çin’de yılbaşıların kutlandığı ve yılbaşlarının kış
mevsiminin sonuna denk geldiği söylenmiştir. Çin ülkesinin
tamamında bu yılbaşı kutlamalarınınbir ay sürdüğü anlatılırken, bu
kutlamalar esnasında Çin Hakanı’nın divanındaki emirlerinin renkli
kıyafetler giydiğinden bahsedilmiştir. Ayrıca o emirlerin Çin
hakanından izin isteyerek sarayın önünde sıra sıra oturdukları
anlatılmaktadır. Bu dönemde başka ülkelerden elçilerin ve halkın
misafir olarak ülkeye geldiğinden ve emirlerle birlikte sarayın önünde
oturduklarından da bahsedilmiştir. Çin Hakanı’nın ise süslü tahtında
oturduğundan söz edilmiştir. Burada herkesin eğlenceyle meşgul
olduğuna değinilirken bu eğlencelerin yılda bir kez yapıldığı bilgisi
verilmiştir138.
Marco Polo’da Ali Ekber gibi yılbaşı ve kutlamalarından bahsetmiş bu
bölüm oldukça benzer nitelikte anlatılmıştır. Yılbaşına yeni yıl
dolduğunu Şubat ayında kutlandığı ve bu bayrama beyaz bayram adı
verildiğini

belirtmiştir.139

Lin

Yih

Min

bayramlar

bahsinde

anlatılanları kendisi de anlatarak doğrulamıştır. Fakat bu bölümde
anlatılan yılbaşı ziyaretlerini de tüccarların saraya giremeyceklerini
belirterek Ali Ekber’in saraya girdiği bilgisinin doğru olmadığı

Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:7.
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:8
139
Marco Polo, a.g.e. , s. 106.

137
138
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iddiasını yinelemiştir.140 Sarayın üçüncü bendinden, divangahın bir
tarafında padişahın oğlunun yer aldığı, yılda üç kez hakanın divanında
tören yapıldığı ve bu törende oğluyla birlikte halkın da hazır
bulunduğu anlatılmaktadır.
Hıtaynâme’de Hıtay’daki sohbet ve toy meclisleri hakkında bu
meclislerin eşi ve benzerinin olmadığı belirtilmiştir. Süsleme ve
sunumların şaşasından bahsedilmiş çalınan çalgıların türleri ve
çalgıcıların yeteneklerine kadar birçok ayrıntı işlenmiştir. Bu eğlence
meclislerinin nerelere kuruldukları ve hangi tür içki ve gıdaların
tüketildiğine dair bilgiler verilmiştir. Bir benzetme yapılıp dünyaya
kâfirlerin bahçesi denilirken orasının da Hıtay ülkesinin toyları olduğu
söylenmiştir.141 İbn Batuta, bu toy ve şenlikler hakkında bilgiye
Büyük bey Kurtay başlığında değinmiştir. Buna göre şenliklerde
müzik, hokkabazlık ve çok zengin bir sofranın kurulduğu hakkında
bilgiler verilmiştir.142
Çin’de Sanat
Hıtaynâme on ikinci babında ilginç sanatlar ve rigrizanlar başlığında;
Arpadan bir suret yapılmıştır, bir çukur gibi. Onun içi boştur ve yüz
adet altın onun içinde dövülür. Yüz yaprak bir bir parça gibi olur.
Ona ğaze-i zerrin derler. O asla yapışkan değildir. Bu sanat Hıtay’a
özgüdür. Onlara göre yeryüzünde kimse bunun gibi güzel bir şeyi
gösteremez. Kızıl altının (hacmi) bir avuç içi kadardır. Diğer taş
değirmeni, kumaş dikicileri anlatmaya kalemin dili eksik kalır.
140

Lin Yih-Min, a.g.e. , s. 18.
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:8
142
İbn Batuta, a.g.e. , s. 680.

141
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Şeklinde bir fasıl bulunmaktadır. Bu fasılda anlatılan tam olarak
anlaşılamamakla birlikte Ali Ekber tarafından bu anlatılan sanatın Çin
dışında

bir yerde

görülemeyeceği vurgulanmıştır. Devamında

Hıtaylıların rigrizanlar (ilaç ve tedavi yöntemleri) hakkında bilgi
verilmiş yapılan bir ameliyat anlatılmıştır.
Bir sanat olarak üzerinde en çok durulan konulardan birini resim
oluşturmaktadır. Eserin birçok bölümünde bahsi geçse de ayrıntılı
bilgi verilmemiştir. Altıncı Bab (Bölüm)’da Çin Hakanı’nın resim
koleksiyonları olduğu bilgisi verilmiştir. Sekizinci Bab’da da resim
atölyeleri konusuna sadece bir benzetme ile değinilmiştir. Bu
benzetmede divan önünde duran askerlerin resim atölyeleri gibi
olduğu belirtilmiştir. Çin’in ülkesinin bütün şehirlerinde, mahalle ve
pazarlarında resim atölyeleri vardır. Bazıları acayip bir şekilde
işlenmiş nakışlı ve muazzam bir görsele sahiptir. Hıtay ülkesinin
tamamında, bölgelere yaraşır resim atölyeleri vardır. Çin resim
atölyeleri birkaç direvdir ve Onlar gayet ferah ve huzur veren yerler
olup, ruha ve cana can katarlar. Buradan resme ne kadar önem
verdikleri bilgisine ulaşılmaktadır. 143
Lin Yih Min’e göre Çinliler resmi çok severler. Lin Yih Min, Ali
Ekber’in dediği gibi her yerde resim atölyeleri olmadığını belirtmiş,
Çinlilerin evlerini ve yaşadıkları yerleri süsledikleri resimleri Ali
Ekber’in sergi zannettiğini, Çin’in her yerinde resim sergisi olması
ihtimalinin olamadığını söylemiştir.144

143
144

Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:6-12.
Lin Yih-Min, a.g.e. , s. 177.
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İbn Batuta’da Çin’de resim sanatının ne kadar gelişmiş olduğu
konusunda

kendi

resimlerinin

gizlice

çizilmesini

anlatarak

vurgulamış, Çin Hakanı’nın resme çok önem verdiğini belirtmiştir. 145
Yüzyıllar önce Süleyman el-Tâcir’de Çinlilerin sanatla ilgilendiklerini
ve özellikle resim konusunda çok iyi olduklarını yazmıştır.146
Sanat konusunda başka bir bahiste porselenler hakkındadır. Ali
Ekber’e göre;
“porselenler bembeyaz ve incedir. Porselen kaplar üzerine dört
mevsimin bitki ve hayvanlarının resimleri işlenirdi. Porselen
ustaları da sanatlarını nesilden nesile miras olarak aktarırdı. O
porselenlerin durumu şöyledir: Kil yapımı miras olarak kalır,
babadan oğula geçer. Bu iş yaprak ve kamışın hasat [mevsime
göre] hasat edildiği gibi, mevsime göre yapılır. Kış ve bahar
mevsiminde çalışılır. Yani dört mevsimde, dört türde ve dört
grup ayrı ayrı çalışır. Karmaşık bir şekilde çalışılmaz. Daha
önce de söylendiği gibi kili üç havuzda saf hale getirirler.
Birinci havuz düşük seviyede bir kil yapılır ve ondan yapılanlar
da o kalitedeolur. Yani ikinci havuzda olan orta seviyede,
üçüncü havuzda olan üst seviyede ürün çıkarır. Hıtay
demirinden on on demirden hokkayı bir tane kürenin içerisine
koyarak pişirirler ve on bin sir yani yüz bin direm gümüşe
satarlar. Müşteriye küreyi kapalı olarak, şansına ne gelirsekırıkveyasağlam-satarlar. Şib-iKab padişahın alametidir. Bazı
porselenler bin direm gümüşe satılır. Bu cinsler pek bulunmaz.
145
146

İbn Batuta, a.g.e. , s. 672.
Süleyman el-Tâcir, a.g.e. , s. 44.
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Bazılarını altın karşılığı satarlar. Porselenin üç özelliği vardır
ki, diğer mücevherlerde bunlar bulunmaz. Birincisi; onun üstüne
atılan pis her ne varsa temizlenir. İkincisi; porselen asla
eskimez. Üçüncüsü; hiçbir şey onu çizmez. Bu bakımdan elmasa
benzer. Onda yemek pişirmek ve içki içmek, daha kaliteli olur.
İçine ve dışına; ateşte ve güneşte pişirilerek işlemeli tasvirler
görünür.”
Lin Yih Min de porselen hakkında Ali Ekber ile aynı bilgileri vermiş,
anlatılanları doğrulamıştır147. İbn Batuta148ve Marco Polo149‘da Çin’le
ilgili bahislerinde porselen yapımı benzer şekilde anlatmışlardır.
Hıtaynâme’de sanat olarak nitelendirilebilecek bir diğer bahiste
hattatlar ve hattathanelerle ilgilidir. Hıtaynâmenin dördüncü babında
Hattathaneler’de yetiştirilenlerin kalem ehli ve emiri olduğu bilgisi yer
almaktadır. Kanunları öğrenmenin, belirlemenin ve yazmanın onlara
ait olduğu belirtilmektedir. Burada Hat ehli olan herkesin gece ve
gündüze göre kısımlara ayrılarak çalıştığı, bu duruma padişahın bile
karışmadığı bilgisi verilmiştir. Üstelik bu ehil kişilerin padişahın
gerektiğinden fazla uyuduğu zamanlarda onu uyandırmaya dahi
yetkisi olduğu anlatılmaktadır. Bu durum hem padişahın hem de Hıtay
ehli kişilerin devlet işlerine verdiği önemi göstermektedir. Gıyaseddin
nakkaş’ta Çin’de hat sanatının gelişmişliği ve hattatların ne kadar ehil
olduklarına vurgu yapmıştır150.
Lin Yih-Min, a.g.e. , s. 8.; Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:9
İbn Batuta, a.g.e. , ss.673-675.
149
Marco Polo, a.g.e. , s. 117.
150
Gıyaseddin Nakkaş, a.g.m. , s. 12.
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Şenliklerde ve bayramlarda müzikli eğlencelerden bahsedilirken
çalgılar ve isimleri hakkında bilgiler verilmemiştir. Davuldan Kös
olarak bahsedilmiş ve eğlence veuyarı için kullanıldığı hakkında
birçok yerdebahsedilmiştir. Özellikle saray bahsinde kös vurma
hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Defterdar Seyfi Çelebi eserinde kös
vurmayla ilgili bilgiler vermiştir.
Ali Ekber Hıtaylıların tarih yazmak konusunda daiyi olduklarını
belirtmiştir. Hıtaylıların çalışmak ve kayıt tutma konularında oldukça
titiz davrandıklarını da anlatmıştır. İbn Batuta Kayıt tutma konusunda
gemilerde her şeyin kaydıdnın tutulması bölümünde bahsetmiştir.151
Çin Kanunları
Hıtaynâme’de

Hıtay

halkının

kanun

önünde

eşit

olduğu

vurgulanmaktadır. Hırsızlığın kanun önünde cezasının ölüm olduğu
belirtilirken, yapılan işin büyüklüğünün veya küçüklüğünün önemli
olmadığı, her işin sadece bir defada yapılması gerektiği onların
kanunlarında oldukça önemli görülmektedir. Bir işin bir defada
yapılmamış olması ise suç sayılmakta ve kanun önünde kimseye
imtiyaz göstermedikleri belirtilmektedir.
Gıyaseddin Nakkaş Hıtaylıların yasa ve yönetim biçimlerinin
olgunluğa ulaştığını söylemiştir. Hıtay’da vali ve zabitlerin hiç
kimseye

suçundan

dolayı

ceza

verip

öldürme

yetkilerinin

bulunmadığı, suçlunun işlediği suçları belirten bir tahta parçasına
yazılarak Pekin’e gönderildiği söylenmiştir. Ceza sistemlerinde

151

İbn Batuta, a.g.e. , s. 672.
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idamın olduğu söylenirken bu kararın ancak padişahın divanında oy
birliği ile alınabileceği belirtilmiştir.152
Yukarıda anlatılanlardan ve Gıyaseddin Nakkaş’ın belirttikleriyle
paralel olarak Süleyman el-Tâcir de dokuzuncu yüzyılda yazdığı
eserinde benzer ifadeler kullanmıştır. O’na göre Çin ülkesinde adalet
önemli bir yer tutmaktadır. Hükümdarın hep sarayında olduğu ve
sadece adalet konusunda aksama durumunda saray dışına çıktığı
belirtilmiştir.153 Suçların cezalarını anlattığı bölümde de hırsızlığın
cezasının ölüm olduğu da belirtilmiştir.154
Ali Ekber’de buna paralel şekilde ceza hükmüne Çin Kaanı’nın karar
verdiğini belirtmiştir. Hapishane bahsinde uzun uzadıya bu kanun
uygulamalarını

anlatmış

ve

bunun

için

kurulan

divanlardan

bahsetmiştir. Ayrıca Ali Ekber, Çin’de suçun bireysel olmadığına ve
suçluların yakınlarının da bundan etkilendiği hakkında birçok bilgi
vermiştir. Genelevler bahsinde burada bulunan kadınların birçoğunun
emirlerin yakını olduğundan ve bu emirlerin işledikleri suçlar
dolayısıyla akrabalarının da cezalandırıldığı belirtilmiştir. Hapishane
bahsinde başlarından geçen olayda kendi gruplarından birinin kavga
etmesi sonucunda grubun tamamının suçlu sayıldığı da bu örneklerden
biridir. Lin Yih Min Çin’i Moğollardan geri alan Ming Hanedanlığının
mükemmel sayılacak kanunlar yaptığını belirmiş, Ali Ekber’in verdiği
bilgilerin ise abartılı olduğunu belirtmiştir155.
Gıyaseddin Nakkaş, a.g.m. , s. 10.
Süleyman el-Tâcir, a.g.e. , s. 56.
154
Süleyman el-Tâcir, a.g.e. , s. 41.
155
Lin Yih-Min, a.g.e. , s. 11.
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Defterdar Seyfi Çelebi'nin eserinde kanun bahsi hakkında bilgi
verilmese de adam öldürenin dahi ölümle cezalandırılmadığı fakat
ölene değin hapsedildiği belirtilmiştir156.
Marco Polo seyahatnâmesinde

birçok yerde

kanunlardan ve

uygulamalardan söz edilse de bu kanun ve uygulamalar Moğollarla
(Tatar) ilgilidir. Polo’ya göre Tatarlar istedikleri kadar kadınla
evlenebilirdi. Fakat bir erkeğin eşini aldatması ise onursuz bir
davranış olarak görülürdü. Ayrıca Polo’ya göre baba ölürse oğlu öz
annesi dışında babasının dul kalan bütün eşleriyle, erkek kardeşi
ölürse

onun

eşiyle

evlenebileceğini

ve

öz

kız

kardeşiyle

evlenemeyceğini de belirtmiştir.157 Marco Polo, bu uygulamalar
dışında Tatarlar için geçerli olan yasalardan söz etmiş, hırsızlık
yapanın çaldığı eşyanın değerine göre cezalandırıldığını ve işlediği
suçun cezasının dokuz katını ödeyebilen kişinin sopa ve ölümden
kurtulcağını belirtmekle birlikte at çalan bir kişinin ise cezasının ölüm
olduğunu ve karnına kılıç sokularak idam edildiğini de söylemiştir.158
Çin’de Kullanılan Paralar
Herhangi bir şehirde pulun bilinmemesi durumunda padişahın
kâğıtlara mühür vurduğu ve onun da pulun yerine kullanıldığından
bahsedilmiştir. Halkın aciz olduğundan ve pula ilgi göstermediğinden
söz edilir. Saf altını ve gümüşü kullanmadıkları erkeklerinin de sarraf
ya da simyacı oldukları anlatılmaktadır159. Lin Yih Min’e göre Ali
Defterdâr Seyfî Çelebî, a.g.e. , s. 30.
Marco Polo, Geziler Kitabı, ss. 58-59.
158
Marco Polo, Geziler Kitabı, ss. 60-61.
159
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab: 19.
156
157
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Ekber’in Çindeki paraların çoğunun gümüş olduğundan kaynak olarak
gümüş hakkında verilen bilginin yanlış olduğunu belirtmiştir160.
Marco Polo para bahsini oldukça ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır.
Hanbalık bahsinde, şehirde Kubilay Han tarafından bir darphane
kurulduğu söylenmiş, sözü edilen darphanede para basımı ile ilgili
uzman kişilerin çalıştırıldığı ve para basımı için kullanılan malzemeler
anlatılmıştır. Dut yaprağının para basımımda önemli olduğu, dut
ağacının kabuğu ile odunu arasında bulunan sağlam ve ince bir madde
olduğu, bunun da kâğıda benzediği anlatılırken bu malzemeyi bazı
kimyevi maddeler kullanarak elden geçirdikleri hatta daha da
yumuşatıp bir çeşit kâğıt ürettikleri bilgisine yer verilmiştir. Bu
paranın çeşitli boyutlarda ve dikdörtgen şeklinde olduğu da söylenmiş,
para üzerine Kubilay Han’a ait olan kırmızı bir mührün basıldığı
belirtilmiştir161.
İbn Batuta’da Marco Polo’nun verdiği bilgiler ile neredeyse aynı
bilgileri vermiş, paraların kâğıttan yapıldığını ve üzerine Çin
Hakanı’nın mührünün basıldığını söylemiştir. Ayrıca elinde gümüş ve
altın para olanların bu paraları çarşı ve pazarlarda harcayabilmeleri
için kâğıt paraya dönüştürmeleri gerektiğinden bahsetmiştir162.
Zindanlar
Ali Ekber’in Hıtaynâme’de ayrıntılı olarak anlattığı zindanlar bahsi
dönem seyahatnâmelerinde neredeyse hiç konu edilmemiştir. Ali

160

Lin Yih-Min, a.g.e. , s. 8.
Marco Polo, a.g.e. , ss. 120-121.
162
İbn Batuta, a.g.e. , s. 671.
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Ekber’in burada verdiği bilgileri başlarına gelen bir olay sebebiyle
öğrendiği kendisi tarafından söylenmiştir. Bu olay şu şekildedir:
Biz on iki kişiydik, Çin Hakanı’nın huzuruna Hanbalık’a
gitmiştik. Bizim grubumuzdaki cahillerden biri, Tibetli gruptan
biri ile dövüştü. İçimizden birinin dövüşmesi nedeniyle, suçsuz
bir topluluğu [bizi] bağlayıp, zindana attılar. Allah’ın inayeti ile
bizi misafir [olduğumuz için] sopalamadılar, işkence etmediler
ve cezalandırmadılar. Bizim gibi masum bir grubu götürdüler ve
Hıtay ülkesinin on iki kısmından biri olan Duşengsi bölümünden
bir bölüme attılar. Oraya gittiğimizde bizi; altın, gümüş ve
dünyalık var mı yok mu diye yokladılar. Onların kanunu bu
şekildedir. Oraya gttiğimizde, bizi on iki Hıtay kısmının olduğu
yerlere götürdüler. Yollardan geçerek, zindanın derin bir
tabakasında kaldık. Oraya vardığımızda, çeşitli suçluları
sorgulamak için, iki katlı türlü türlü hücrelerin yapılmış
olduğunu gördük. Her hücrede üç tane emir oturuyordu. Biri
önde ve diğerleri yandaydı. Öndeki, sorgulama yapan kişiydi ve
reisti. Onun sağında oturan kişi, emindi. Onun solundaki kişi ise
divan [kâtip]’idi. Hepsi önemli kişilerdi. Onlar sorgulama
bakımından gayet bilgili ve saygın kimselerdi. [İçinde] emirlerin
olduğu, iki katlı hücreler kanuna göre yapılmıştı. Emirler için o
hücrelerde;

bağlar,

bahçeler

ve

bostanlar

yapmışlardı.

Meydanların ve ağaçların altında onlar vakitlerini eğlenmekle
geçiriyorlardı.
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Ali Ekber bu bilgiyi verdikten sonra zindanda bulundukları sırada
şahit olduklarını anlatmıştır. Zindandan kurtulmalarının ise kendileri
hakkında yazılan hatların okunması vesilesi ile suçsuz olduklarını
fakat gruplarından birinin kavga etmesi dolayısıyla kendilerinin de
suçlu sayıldıkları ve hatta bunun için üç medlik darı cezası ile
cezalandırıldıklarını kavga eden kişinin ise suçlu kabul edilip üç yıl
hapis yattıktan sonra idamına hüküm verildiği belirtilmiştir163. Lin Yih
Min ise bu olay için kavga gibi hafif suçların sonucunda kişinin aile
veya akrabalarının suçlu sayılmadığını belirtmiştir.164 Bu olay kavga
edenlerden birinin ölmesi dolayısıyla önemli kabul edilmiş olabilir.
Bu bölümle içeriğini oluşturan Çin’deki zindanlar konusuna dönem
seyehatnamlerinde rastlanmamıştır. Defterdar Seyfi Çelebi ise on
altıncı yüzyılın sonunda yazdığı eserinde zindan olarak zikretmese de
adam öldüren bir kişinin kalede hapsedildiğini ve ölene değin orada
tutulduğunu belirtmiştir165. Fransız araştırmacı Charles Schefer, Ali
Ekber’in zindanlar bahsinde anlattıklarından yola çıkarak ayrıntılı bir
makale kaleme almıştır166.
Genelevler
Ali Ekber’e göre Hıtay’ın bütün şehirlerinde genelev kadınları,
çalışanları ve genelevler için ayrılmış yerler bulunmaktadır. Burada
bulunanların çoğunluğunun suçlu veya suçlu yakınlarından oluştuğu

Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab: 7
Lin Yih-Min, a.g.e. , s. 120.
165
Defterdâr Seyfî Çelebî, a.g.e. , ss. 30.
166
Ayrıntılı bilgi için bakınız: Charles Schefer, a.g.m. ss. 31-66.
163
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belirtilmiştir167. Çok ayrıntılı anlatılan bu bahis Lin Yih Min tarfından
da doğrulanmıştır. Lin Yih Min’e göre de Ming Sülalesi kaynakları
suçluların

yakınlarının

genelevlerde

çalıştırıldığı

bilgisini

doğrulamaktadır.168
Marco Polo ülkede hiç genel ev olmadığını söylemekle birlikte Çin’e
bağlı bir eyalet olan Kaindu halkının ilginç bir geleneğinden
bahsetmiştir. Marco Polo’nun utanç verici diye belirttiği bu geleneğe
göre; bölgede yaşayanlar gelip geçen misafirlere eşlerini, kızlarını ve
kız kardeşlerini vermektedirler. Evin reisi dışarıdan biri geldiğinde
kadınlarını ona bırakıp evden gider. Marco Polo’nun deyimiyle
yabancıyı evin efendisi yapar. Marco Polo, bu geleneğin bölge
halkının inancının bir gereği olduğunu da belirtmiştir.169
Süleyman el-Tâcir’in IX. yüzyılda yazdığı eserde belirttiğine göre
genelev tabiri kullanılmasa da burada çalışanların yaptığı işi resmî
olarak yapanların olduğu bilgisi verilmiştir. 170 İbn Batuta’ya göre ise
ülkede cariye çok kolay bulunabilirdi ve ucuzdu.171 Bu konu ile ilgili
dönem seyehatnâmelerinde başka bilgiye rastlanmamamaktadır.
Astronomi
Ali Ekber’e göre Çin Hakanı’nın sarayında yıldız ilmini iyi bilen
kişiler bulunmaktadır. Bu kişilerin gelecek hakkında bilgiler verdikleri
ifade edilmiştir. Yıldız ilmi bilenlerce oluşturulan takvim sayesinde
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab: 11.
Lin Yih-Min, a.g.e. ,s. 147.
169
Marco Polo, Marco Polo’nun Geziler Kitabı, s. 114.
170
Süleyman el-Tâcir, a.g.e. , s. 42.
171
İbn Batuta, a.g.e. , s. 673.
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mevsimler belirlenmiştir. Ayrıca ambar kayıtlarından hazine düzenine
kadar bu takvimlerin kullanıldığı anlatılmıştır.

Bu takvimlerin

yazıldığı maddelerden bahsedilmiş ve çoğaltılıp şehirlere gönderildiği
söylenmiştir172.
Marco Polo da yıldız ilmi ve takvim hakkında bilgi vermiştir. O’na
göre; dönem Çin’inde yıldız falcısı ve kâhinler bulunmaktadır.
Gezegenlerin hareketlerinden bir yıl içinde neler olacağı hakkında
bilgiler verdikleri belirtilmiştir. O yıl için belirledikleri öngörüleri
yazdıkları ve sattıkları ifade edilmiştir. Ön bilgisi doğru çıkanların
ünlendikleri de söylenmiştir173. Marco Polo yazdığı seyahatnâmede
Çin’deki Moğol dönemini anlatmaktadır. Sihir ve büyü ile ilgili
anlatılanlarda

Moğol

ordusu

üzerinden

şekillenmiştir.

Moğol

ordusunun Cengiz Han’dan gelen bir geleneğine göre savaş öncesinde
fal bakıldığı hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre Cengiz Han
falcılarına iki ordudan hangisinin kazanacağını göstermelerini
istemiştir. Bu falcıların savaş öncesi yeşil bir bouyu ikiye ayırarak bir
parçasına Cengiz Han’ın diğer parçasına da düşman olan Ung Han’ın
adını yazdıkları ve kimin kazanacağını bu yolla tahmin ettikleri
anlatılmıştır.174
Dönem seyehatnâmelerinde Marco Polo haricinde bu konuyla ilgili
bilgiye rastlanmamıştır.

Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:12.
Marco Polo, Marco Polo’nun Geziler Kitabı, Çev. Ömer Güngören, Yol
Yyıncılık, II. Baskı, İstanbul, 2017, ss. 102-103.
174
Marco Polo, Marco Polo’nun Geziler Kitabı, s. 56.
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Misafirler
Ali Ekber bu konu hakkında Hıtay’a gelen ilk halkın karadan geldiğini
söylemiştir. İslâm coğrafyasından gelenlerin bir elçi beraberinde
geldiğini belirtmiştir.175 Bu bilgiyi Lin Yih Min’de bu bilgiyi
doğrulamıştır.176Ülke

içinden

köy

veye

şehirlerden

başkente

gelenlerin padişahın hizmetlisi ya da hocası olduğunu ve bu kişilerden
vergi alınmadığını belirtmiştir. Baş şehre veya saraya gelenlerin
Hakan’a hediyeler getirdikleri ve getirilen hediyeler hakkında bilgi
verilmiş, özellikle atların değerli hediyeler arasında oldukları, büyük
bir özenle korundukları anlatılmıştır. Bu bölümde anlatılan dönemde
Müslümanların yoğun olarak ülkeye geldikleri vurgulanmıştır. Bunun
sebebi olarak İslâmiyet’in bölgeye kadar yayılmış olması ve İslâm
misyonerlerinin çalışmaları gösterilebilir.
Dönem seyehatnâmelerine bakıldığı zaman konuyla ilgili bir başlık
bulunmasa da misafirlerle ilgili olarak bilgiler verilmiştir. Marco Polo,
misafirlerin herhangi bir evde kalabileceğini ve misafir geldikten
sonra evin erkeğinin konukları rahat ettirmek için evden ayrıldığını
ifade etmiş ve bu geleneğin daha sonra yasaklandığını belirtmiştir.177
İbn Batuta’da Müslüman tacirlerin Çin’de ne şekilde ağırlandıkları
hakkında bilgi vermiştir. Ona göre gelen tacir bir Müslümanın yanında
kalırsa ev sahibinin tüccar için harcadığı kadar malına el koyduğu,
handa kalırsa han sahibinin tacir adına istediği her şeyi satın aldığını
belirtmiştir. Ayrıca tacirin bir yere yerleşirken bütün malının sayıldığı
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:15
Lin Yih-Min, a.g.e. , s. 159.
177
Marco Polo, a.g.e, s. 49.
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ve oradan ayrılırken eksik çıkması halinde bunun konakladığı yerin
sahibi tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir. Bu konaklama
sırasında misafir isterse ona cariye tahsis edildiği söylenmiştir.178
Kadın Hükümdar
Ali Ekber bu konuda Luzi Hatun adlı bir kadın hükümdardan
bahsetmektedir. Onun döneminde kanunları belirleyen bir Bu-cin Guzin adlı bir kadın anlatılmıştır. İlim bakımından bilge biri olduğu
padişah kanun yazmada yetersiz kaldığında ona başvurduğundan söz
edilmiştir. Bu kadının belirlediği kanunun üç şeye dayandığı bu üç
şeyin ise; Öldürmek, sürmek, vurmak olarak belirlendiği ve kanunun
buna göre temellendirildiği belirtilmiştir 179. Lin Yih Min’e göre
burada kadın hükümdar diye anlatılan Lu-zi Hatun Han hanedanının
kurucusu Han Kao-tsu’nun karısıdır. Burada kanun koyucu diye
anlatılan Bu-cin Gü-zin’nin kim olduğu bilinmemektedir.180 Bu kadın
hükümdarla ilgili dönem seyehatnameleri taranmış fakat herhangi bir
bilgiye rastlanmamıştır.
Tibet ve Tibet Köpekleri
Ali

Ekber’e

göre Tibet

bir

kabiledir

ve

Hıtay

dağlarında

yaşamaktadırlar. Onların aslana benzer bir köpekten meydana
geldiklerine dair efsanevi bir hikâye anlatılmıştır.181

İbn Batuta, a.g.e. , s. 673.
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:13.
180
Lin Yih-Min, a.g.e. , s. 154.
181
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:16.
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Lin Yih Min, Tibetlilerin menşeleri hakkında efsanelerin çok
olduğunu belirtmiştir. Çin Kaynaklarında Tibetlilerin köpekten
geldiğine dair başka bir efsaneden bahsetmiştir. Lin Yih Min’in Çin
kaynaklarından aktardığı bu efsaneye göre:
“Şakyamoni öldükten sonra ruhu bir maymunun ruhuna
çevrilerek gökten Tibet’e inmiş ve bir kara dağa sığınarak orada
riyazete başlamaış. O sırada aynı dağda bir kadın dev varmış.
Bu dev ona âşık olmuş. Dev de bir maymuna çevrilmiş. Dev
şakyamoni ile evlenmek istemiş. Fakat Şakyamoni bunu
reddetmiş. Bu sebeple kadın dev kızarak Şakyamoni’ye şöyle
demiş: Eğer benimle evlenmezsen bir erkek dev ile evleneceğim
ve çok küçük devler doğacağım. Böylece Tibet, bir dev dünyası
olacak. Bütün hayvan ve bitkileri yenecek. Şakyamoni bunu
duyunca merhametle bu kadın dev ile evlenmiş. Sonra altı çocuk
doğurmuş.”182
İbn Batuta Tibetlilerin Türklere benzediğini belirtmiştir.183Ali Ekber’in Çin’in
bir bölümü gibi anlattığı Tibet’ten Batuta Tibet ülkesine Himalaya dağlarının
geçilerek gidildiğini ve Çin’den ayrı bir bölge olarak bahsetmiştir184. Marco
Polo Tibet’in ikiye ayrıldığını birinin Moğollar tarafından talan edildiğini ve
burasının asıl Tibet olmadığını belirtmiştir. Asıl Tibet’in ise zengin ve mamur
olduğunu talan edilen yerdeki halkın buraya göç ettiğini belirtmiştir. Tibetlilerin
hepsinin Budist olduklarını ve hırsızlıkla ün yaptıklarını söylemiştir. Marco Polo
Tibetlilerin yaşayışlarını ayrıntılı olarak anlatmıştır. O’na göre Tibetliler
182

Lin Yih-Min, a.g.e. , ss. 161-162.
İbn Batuta, a.g.e. , s. 652.
184
İbn Batuta, a.g.e. , s. 566.
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hayvancılıkla uğraşmaktadırlar, bu hayvanların postlarını kıyafet olarak
kullandıklarını ve başlıca gıdalarının da et olduğunu söylemiştir185. Ming
sülalesi döneminde Tibet ve Çin arasında keskin bir sınırın olmadığı
anlaşılmaktadır. Buradan hareketle Ali Ekber muhtemelen Tibet’i Çin’in bir
bölgesi olarak görmüştür. Sonraki dönemde ise Çinlilerin Tibetlilerden
korunmak için önlem aldıkları anlaşılmaktadır. Bu bilgiyi veren Defterdâr
Seyfî Çelebî'ye göre Tibet diye bir vilayet vardır ve onların
hayvanlarının Hıtay'a girmemesi için hendek kazılıp içi su ile
doldurulmuştur.186
Çin Seddi
Ali Ekber, Hıtaynâme’de Hıtaylılar’ın kendilerini korumak için bir
duvar inşa ettiklerini anlatmaktadır. Bu duvarın dört aşamada
yapıldığı söylenmekte ve evreler hakkında bilgiler verilmektedir. Bu
duvarın yapımına deniz kenarından başlandığı, duvarın üç aylık yol
uzunluğunda ve bir aylık yol genişliğinde olduğu belirtilirken buralara
öncelikle hendekler kazıldığından söz edilmiştir. İlk aşamada
neredeyse bin yıllarını bu hendekleri kazarak geçiren Hıtaylılar’ın
duvarın

iç

kısımlarına

hisarlar

ve

şehirler

inşa

ettikleri

söylenmektedir. Yine bin yıl sürdüğü belirtilen ikinci aşamada da üç
aylık bir mesafede sur ve hendek yapıldığı belirtilmiştir. Üçüncü
aşamada da duvar yapımının devam ettiği fakat o dönemde kuzeyde
çölde oturan kavimlerin sayılarının arttığını belirtmiştir.187 Ali
Ekber’in Çin’in düşmanları olduğunu söylediği halk hakkında Lin Yih
185

Marco Polo, a.g.e. , s. 180.
Defterdâr Seyfî Çelebî, a.g.e. , s. 32.
187
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:21.
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Min Kalmuklar olduğunu söylemiştir188. Dördüncü aşamada kuzeyde
çoğalan kavimlere karşı önlemler alındığı belirtilmiştir. Buradan
anlaşılmaktadır ki Çin Seddinin yapımı üç bin yıldan fazla sürmüştür.
Ali Ekber, Çinlilerin bu sayede mamur ve bayındır olduklarını ifade
etmiştir189. Çin Seddi ile ilgili dönem seyehatnamelrinde neredeyse
hiç bahsedilmemiştir. Defterdâr Seyfî Çelebî, eserindeki Kalmuklar
hakkındaki bölümü teşkil eden birinci fasıl sonunda Tibetlilere karşı
savunma

için

hendek

kazıldığı

ve

suyla

doldurulduğu,

Kalmuklulardan korunmak için ise duvar örüldüğü bahsine yer
verilmiştir190.
Kalmuklar
Hıtaynâme'nin bir konusu da Kalmuklar hakkındadır. Kalmuklar
Moğol kavimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan Oyratlar içinde
Torguutları ifade etmektedir. Kalmuk adı ise Ruslar ve Türkler
tarafından bütün Oyratları ifade etmek için kullanılmıştır. Kalmuk
adının menşei konusunda birçok teori ortaya atılmıştır. Uygur Kağanı
Moyun Çor'a ait bir yazıda Kalmısı şeklinde kullanıldığı bu yüzden
Kalan dendiği, Fergana'nın eski halkından dolayı Kalmug şeklinde
kullanıldığı, İran'a gelmeyen Moğolllara bu ismin verildiği, Çinlilerin
XV. yüzyılda Moğolları sürmesi dolayısıyla Karakurum ve Kalmukta
kalanlar için söylendiği veya Rus Moğollarına bu ismin verildiği gibi
Kalmuklarla ilgili birçok varsayım yapılmıştır. Kelime olarak
anlamına bakıldığında ise Müslüman olmayan putperest Moğolları
188

Lin Yih-Min, a.g.e. , s. 178.
Lin Yih-Min, a.g.e. , s. 173.
190
Defterdâr Seyfî Çelebî, a.g.e. , ss. 31-32.
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ifade etmek için Kalmak anlamında kullanıldığı, karışık anlamında
kullanıldığı ve bunun sebebinin de Oyratların oluşturduğu konfedere
yapıdan kaynaklandığını ifade eden görüşler de bulunmakatdır191.
Moğolların batı kolunu oluşturan ve en güçlü dönemlerini XVI.
yüzyılda yaşayan Kalmuklar hakkında Hıtaynâme'nin birden fazla
yerinde bahsedilmiştir. Kalmuklara dönem seyahatnâmelerinde ise
neredeyse hiç değinilmemiştir. Hıtaynâme Kahire nüshasının giriş
bölümünde Dünyanın kısımları hakkındaki bahiste Kalmuk hakkında
bir coğrafi bölge olarak bahsedilmiştir. Birinci Bab'da Kalmukların
kâfir oldukları söylenmiştir. Dördüncü babda ordunun emirlerinin
dereceleri bahsinde Esen Tişi adında bir Kalmuk padişahından ve
İslâm'a düşman oluşundan söz edilmiştir. Devamında Kalmukların
yaşayışları ve onların şehirleri hakkında bilgiler verilmiştir. On altıncı
babın

konusunu

ise

Kalmuklar

oluşturmuştur.

Bu

bölümde

Kalmuklardan Çin'e getirilen hediyelerden bahsedilmiştir. Kalmuklar
hakkında en ayrıntılı bilgilere ise yirmi birinci babda değinilmiştir. Bu
bölümde Kalmuk'ta yapılan birkaç aylık seyahat anlatılmıştır. Bu
bölümde dikkat çeken ayrıntı ise Kalmuklar içinde bahsedilen
Kızılbaşlar konusu olmuştur. Onların insan eti yedikleri söylenmiştir.
Bu bahsin devamında Kalmuklardan Çinlilerin düşmanı olarak
bahsedilmiş ve onlara karşı alınan önlemler hakkında bilgiler
verilmiştir.192

Oktay Berber, “Kafkasya'da Moğol Kökenli Bir Halk: Kalmuklar”, Yeni Türkiye,
S. 72, 2015, ss. 363-365.
192
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:1-4-10
191
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Defterdâr Seyfi Çelebi, Türkistan ve Uzak Doğu’yu anlattığı
Seyahatnâmesinde Kalmuklardan ve onlara karşı alınan önlemlerden
kısaca bahsetmiştir. Seyfi Çelebi, Kalmuklara karşı içi su ile
doldurulmuş bir hendek kazıldığı ve önüne de hisar yapıldığından söz
etmiştir.193 Ali Ekber Hıtaî’ye göre Kalmukların savaş aletlerinin
sadece ok ve yay olduğu, samur kürkü giydikleri, at, deve, ceylan eti
yedikleri,

deve,

at

ve

koyunlarının

sayılarının

çok

olduğu

vurgulanmıştır. Son olarak ise Çinlilerin Kalmuklular üzerine
yaptıkları sefer hakkında bilgi verilmiştir.

194

Burada dikkat çeken bir

diğer ayrıntı ise on iki bölge olarak bahsedilen Çin'in on iki bölgesinin
anlatıldığı ve on üçüncüsünün de özetlendiği söylenmiştir. Buradan
Çin'in on iki bölgeden fazla olduğu on iki bölge şeklindeki ifadenin
ise anlatılan on iki bölgeden hareketle söylenmiş olabileceği
düşünülebilir.
Lin Yih Min, Hıtaynâme’deki Kalmuk bahsinden hareketle Ali
Ekber’in Hıtaynâme Adlı Eserinin Çin Kaynakları ile Mukayese ve
Tenkidi, adlı çalışmasında Kalmukların tarihini anlatmıştır. Ali
Ekber’in verdiği birçok bilgiyi değerlendiren Lin Yih Min, Kalmuklar
hakkındaki bölümler üzerine değerlendirmede bulunmamıştır.195

Defterdâr Seyfî Çelebî, a.g.e. , s. 32.
Ali Ekber Hıtaî, a.g.e., Bab:21.
195
Kalmukların tarihi hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Lin Yih-Min, a.g.e. , ss.
179-211.
193

194
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SONUÇ
XVII. yüzyıla kadarki dönemde Çin hakkında birçok seyahatnâme
yazılmıştır. Bu seyahatnâmeler arasında doğrudan Çin hedeflenerek
gidilenlerin yanı sıra Çin’in sadece bir durak noktası olarak görüldüğü
seyahatler sonucu yazılan seyahatnâmeler de olmuştur.

İncelenen

seyahatnâmeler, o dönemde Çin hakkında merak edilenler için
aydınlatıcı birer kaynak oluşturmuştur. Çin hakkında ilk örneklerini
dokuzuncu

yüzyılda

gördüğümüz

seyahatnâmeler,

yazıldığı

dönemlerin özelliklerini anlatmakla birlikte bölge halklarından
aldıkları bilgiler neticesinde de önceki dönemler hakkında bilgi verme
yoluna gitmişlerdir.
Dönem seyahatnâmeleri arasında incelediğimiz Hıtaynâme’nin Çin
hakkında

en

ayrıntılı

bilgiyi

veren

seyahatnâme

olduğu

anlaşılmaktadır. Bu seyahatnâmenin başkasından mı alındığı ya da
başka bir seyahatnâmeden esinlenilerek mi yazıldığı hakkında kesin
kanaatlere ulaşmak amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde birçok
tespite ulaşılmıştır. Hıtaynâme’deki her konu başlığından hareketle
Hıtaynâme’nin yazıldığı dönemin öncesinde ve sonrasında yazılan
seyahatnâmeler

karşılaştırılarak

bu

konular

aydınlatılmaya

çalışılmıştır.
Hıtaynâme’de olup dönem seyahatnâmelerinde olmayan ya da dönem
seyahatnâmelerinde olup Hıtaynâme’de olmayan birçok konu tespit
edilmiş ve onlar hakkında da bilgiler verilmiştir. Her seyahatnâmede
olduğu gibi Hıtaynâme’de de gidiş yollarından, konaklanan yerlere ve
çevresinde nelere şahit olunduğuna kadar birçok konuda bilgiler

HITAYNÂME VE SEYAHATNÂMELER IŞIĞINDA ÇİN | 115

verilirken aynı zamanda bölgede yaşayan halk ve yaşayışları,
inanışları, kaynakları ve düşmanları gibi birçok konu hakkında da
bilgiler verilmiştir.
Bu eserlerin yazıldığı dönemde Çin'in genel durumu araştırılmış ve o
dönemler aydınlatılmaya çalışılmıştır. Hıtaynâme XVI. yüzyıl Çin'i ve
öncesindeki dönem hakkında verdiği bilgilerle önemli bir kaynak
değerindedir. Eserde farklı bir ülkede ve farklı bir dilde araştırma
yapan bir araştırmacının kendi dil ve kültüründen etkilerin olması
sebebiyle isim ve ünvanların farklı aksettirildiği anlaşılmaktadır. Bu
durum dönemin bütün seyahatnâmelerinde görülebilen bir aksaklıktır.
Sonuçta seyyahlar görüp duydukları ne varsa aktarmak niyetinde
oldukları için bu durum üzerinde vakit harcamamışlardır.
XVII. yüzyıla kadar olan süreci anlatan Çin konulu seyahatnâmeler,
Çin tarihi kaynakları ve Hıtaynâme, Çin’in kültür ve medeniyeti
hakkında da önemli bilgiler edinmemize yardımcı olmuştur. Bu
kaynaklar ve seyahatnâmelerden; Çin porseleni, Çin sarayı, Çin’deki
inanışlar, insanların yaşayış biçimleri, gelir kaynakları, sanatları vs.
birçok konunun ortak olduğu tespit edilmiştir. Birçok kaynak ve
seyahatnâme aracılığıyla bu konuların doğruluğu da ispat edilmiştir.
Bu yönüyle Hıtaynâme, Çin hakkında dönem itibariyle bilinmeyenleri
en ayrıntılı şekilde aktarması bakımından oldukça değerli bir eserdir.
Çin’le ilgili bilgi veren birçok kaynağın aksine Hıtaynâme Çin’deki
yaşamı en ince ayrıntısına kadar işlemiştir. Ming Hanedanlığı’nın
yönetime gelmesiyle yeniden şekillenen ülkenin bütün kurumları
Hıtaynâme’de

oldukça

geniş

bir

şekilde

anlatılmıştır.

Ming
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Hanedanlığı döneminde yeniden oluşturulan kanunlar Hıtaynâme’nin
en önemli konularından birini oluştururken Çin hakkında dönemi
anlatan kaynaklarda nerdeyse hiç rastlanmayan birçok ilginç konu da
Hıtaynâme’de yer almıştır.
Hıtaynâme’de kanun bahsi genel olarak iki başlıkta yer alsa da
nerdeyse

eserin

her

bölümünde

Çinlilerin

kanuna

riayetleri

vurgulanmıştır. Oluşturulan kanun düzeninin sonucu olarak eserde
zindanlar bahsine de oldukça ayrınrıntılı olarak yer verilmiştir.
Hıtaynâme’de Çin’le ilgili ilginç konuların en ayrıntılısını genelevler
bahsi oluştururken Çin Seddi’nden Tibetlilere; Kalmuklardan kadın
hükümdar bahsine ve İslâm’la benzeşen inançlara değin çok sayıda
konuya da yer verilmiştir. Eserde Tibet köpekleri bahsinde anlatılan
efsanevi olayların yanısıra Ali Ekber’in bizzat şahid olduğunu
söylediği olaylara da birlikte yer verilmiştir. Bu yönüyle bölge
halkından işitilen ve doğrudan gözlemlenenlerin de eserde bir arada
anlatıldığı anlaşılmıştır.
Ali Ekber eserinde başından geçen veya şahit olduğu çok sayıda olaya
ve şahit olmasının mümkün olmayacağı yapımı binlerce yıl süren Çin
Seddi, Çin’e ulaşan birçok yol güzergahı, efsanler ve binlerce yıllık
geleneklerden de bahsetmiştir. Dolayısıyla şahit oldukları ve
olamayacakları göz önünde bulundurulursa Ali Ekber Hıtaî’nin eserini
yazarken Çin medeniyetini anlatan herhangi bir seyahatnâmeden
yararlanıp yararlanmadığı veya Çin’e gidip gitmediği tartışmalarının
ispatının neredeyse imkânsız olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle,
Hıtaynâme’nin

dönem

Çin'i

hakkında

verdiği

bilgilerin
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değerlendirilmesi, eserin değerinin anlaşılabilmesi için daha doğru bir
yaklaşım olacaktır. Nitekim Ali Ekber sadece dönem Çin’inden
bahsetmemiş önceki dönemler hakkında da bilgiler vermiştir.
Hıtaynâme’de geçen konuların birçoğu dönem seheyatnâmeleri ile
ortak olduğu gibi birçoğu da özgün niteliktedir.
Hıtaynâme’yi Çin’i anlatan diğer seyahatnâmelerden ayıran en önemli
fark da Çin hakkında verdiği özgün konulardan kaynaklıdır. Çin
hakkında IX. yüzyıldan itibaren birçok eser yazılmıştır. Bu eserlerin
çoğunluğunu ise seyahatnâmeler oluşturmaktadır. Seyahatnâmeler
yazılmadan önce sadece belirli yollardan Çin'e giden tüccarların
verdiği malumatlarla bilinen Çin, seyahatnâmelerin verdiği bilgiler
aracılığıyla daha çok tanınır hale gelmiştir. Ali Ekber Hıtaî'nin
Hıtaynâme adlı seyahatnâmesi dönem Çin'i ve öncesi hakkında
ayrıntılı bilgi veren bir kaynak olması dolayısıyla bu eserler arasında
çok önemli bir yeri olduğu söylenebilir.
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