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hatını Keşan, Malkara ve Tekirdağ yö
nünde devam ettirmiştir. Böylece Çimbi 
Kalesi ve civarı. Avrupa toprakları üze
rinde yerleşecek Osmanlı Türkleri için 
ilk askeri üs olmuştur. 
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Kazakistan' ın 
güney bölgesinde bir şehir. 

_j L 

Siriderya'nın kolu Aris'e dökülen Sa
dam nehri üzerinde Aladağ'ın güneyba
tısındaki bir vadide, denizden 512 m. 
yüksekliktedir. Türkistan-Sibirya demir
yolu üzerinde bulunan şehri 121 kilomet
relik bir hat Taşkent ile birleştirir. Ayrı 

ca santanin (ilaç) imalinde kullanılan na
dir bir bitkinin (artemisia cinae) yetiştiği 
bölge olarak da şöhret kazanmıştır. 

Şehrin kimler tarafından ve ne zaman 
kurulduğu bilinmemektedir. Nizamüddin 
Sami'nin Zafername'sinde adı Çikend 
şeklinde kaydedilir ve Sayram yakınla
rında küçük bir köy olduğu belirtilir (s 
57). XVI ve XVII. yüzyıllarda kaynaklarda 
yine büyük bir köy ve kale olarak geçen 
Çimkent. 1700'lerde Hokand Hanlığı'nın 
kurulması ile beraber gelişmeye başla
dı. Zamanla bir kültür şehri olma özelli
ği kazanarak XIX. yüzyılın ilk yarısında 
medreseler ve kütüphaneler şehri hali
ne geldi ve Türkistan'ın önemli merkez
lerinden biri oldu. XIX. yüzyılın ikinci ya
rısında Hokand Hanlığı'na karşı Rus ha
rekatının başladığı sıralarda Alim Kul ta
rafından esaslı bir şekilde tahkim edil
di. Stratejik ve askeri önemi dolayısıyla 
7 Temmuz 1864'te Ruslar buraya karşı 
hücuma geçtilerse de bir hafta süren 
mücadeleden sonra geri püskürtüldüler. 
Ancak bu sırada Buhara emirinin Ho
kand'a saldırması. Alim Kul'un esas kuv
vetleriyle Çimkent'i terketmesine ve şeh
rin zayıf düşmesine yol açtı. Nur Muham
med kumandasındaki az sayıda asker 
ve Çimkent halkı kendilerini on sekiz gün 
kadar başarıyla savundularsa da üstün 
Rus ordusu karşısında şehri teslim et-
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rnek zorunda kaldılar. Rus işgalinin he
men ardından yapılan bir sayıma göre 
Çimkent'te 756 kadar ev vardı. Ayrıca 
otuz dört cami ve mescid, on altı okul 
ve bir medrese bulunuyordu. 

İkliminin mutedil olması ve sularının 
mükemmelliğiyle bir sayfiye şehri olan 
Çimkent özellikle Taşkentliler'in yazlığı 
haline geldi. 1897'de burada 12.500 ki
şi yaşıyordu; bunun BOO'ü Rus, 1SO'si 
yahudi, geri kalanı da yerli müslüman 
halktı. XX. yüzyılın ilk çeyreğinden itiba
ren bir endüstri şehri vasfını kazandı ve 
hızla gelişti. 1926 ·da 21.000 olan nüfusu 
1939'da 72.000'e, 1956'da ise 130.000'e 
ulaştı. Aladağ'dan çıkarılan çinko ve kur .. 
şun filizlerini işleyen fabrikalar kuruldu. 
Ayrıca verimli vadide yetişen kaliteli pa
muk dolayısıyla tekstil sanayii önem ka
zandı, tütün imalathaneleri. meyve, kon
serve ve kundura fabrikaları ile 1979'
da bir petrol rafinerisi tesis edildi. Bu
gün Kazakistan'ın üçüncü büyük şehri 
ve Çimkent vilayetinin merkezi olan Çim
kent'in nüfusu 1985 yılı tahminlerine gö
re 396.000'dir. Şehir nüfusu oldukça ka
rışık bir yapı gösterir; nüfusun çoğun
luğunu Ruslar teşkil etmekte olup Ka
zaklar ve daha az sayıdaki Özbekler şeh
rin müslüman sakinlerini oluştururlar. 
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çiN 
Asya'nın doğusunda 

dünyanın en kalabalık ülkesi. 
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Çevresini kuzeybatıda Tacikistan. Kır
gızistan ve Kazakistan cumhuriyetleri, 
kuzeyde Moğolistan. kuzeydoğuda Rus
ya Federasyonu ile Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti, güneyde Vietnam, Laos ve 
Myanmar, güneybatıda Hindistan, Butan 
ve Nepal, batıda Pakistan ve Afganistan 
toprakları kuşatır. Ülkenin doğusu Bü
yük Okyanus'un kenar denizlerinden olan 

Sarıdeniz, Doğu Çin denizi ve Güney Çin 
denizi ile sınırlıdır. Genişliği doğu - ba
tı doğrultusunda 5000, kuzey - güney 
doğrultusunda 5500 kilometreyi bulur. 
9.571.300 km2 'lik yüzölçümü ile yeryü
zünün alan bakımından Bağımsız Dev
letler Topluluğu ve Kanada'dan sonra 
üçüncü, 1.133.683.000'1ik ( 1990) nüfusu 
ile de en kalabalık ülkesidir. 

Tek meclisli ve tek partili (Çin Komü
nist Partisi} bir halk cumhuriyeti olan 
Çin'in başşehri Pekin ( 1989'da 6 800.000) 
ve nüfusu 3 milyonu aşan öteki önem
li şehirleri Şanghay (7 .330.000). Tianjin 
(5.620.000), Şenyang (4.440.000), Wuhan 
(3 640.000). Guangzhou'dur (3.490.000) 
Ülke idari bakımdan yirmi bir eyalet, üç 
belediye yönetimi (Pekin, Şanghay, Tian
jin). beş özerk bölge (Doğu Türkistan, İç 
Moğolistan, Ninghsia, Kuanghsi, Tibet), yir
mi dokuz özerk il ve altmış dokuz özerk 
yönetime ayrılmıştır. 

I. FiZiKI ve BEŞERI COGRAFYA 

Çok geniş bir ülke olan Çin, Asıl Çin 
(iç Çin) ve Dış Çin olmak üzere iki kısım
da ele alınır. Asıl Çin, kuzeyde Liaotung 
körfeziyle güneyde Tonkin körfezi ara
sında, Büyük Okyanus' a doğru dış bü
key bir çıkıntı meydana getiren yanma
dadır. Dış Çin ise bu yarımadayı kuşatan 
Mançurya, İç Moğolistan, Doğu Türkis
tan ve Tibet gibi bölgelerden meydana 
gelir. 

Yüzey şekilleri bakımından Çin'in do
ğusu ile batısı arasında büyük bir zıt
lık göze çarpar. Ülkenin batısında ha
kim olan şekiller yüksek dağlar ile bun
lar arasındaki çukur havzalardır. Asya'
nın batı- doğu doğrultulu yüksek dağ
ları Çin sınırları içinde de devam eder 
(Tanrıdağları, Altındağları, Karanlıkdağlar 

gibi) ve dünyanın en yüksek dağları olan 
Himalayalar üzerindeki Everest zirvesi 
(8842 m.) Çin-Nepal sınırı üzerinde bu
lunur. Bu yüksek dağların arasına giren 
geniş çöküntülerden en önemlileri ku
zeybatıdaki Çungarya havzası ile onun 
güneyindeki Tarım havzasıdır. Çungar
ya havzasından doğusundaki Gobi çölü
ne geçilir. Yaklaşık 1 00 m. yüksekliğin
deki kum tepeleriyle baştan başa kap
lanmış olan Asya'nın en önemli çöllerin
den Taklamakan da Tarım havzası için
de yer alır. Ortalama yüksekliği 4000 m. 
olan Tibet yayiası bu çöl ile güneydeki 
Himalaya dağları arasına girer. 
Doğudaki Asıl Çin, kuzeyi Hoang- ho 

(Sarıırmak) nehrine doğru basamaklı bir 
biçimde alçalan ve "lös" adı verilen sarı 
topraklarla örtülü yayialardan meydana 



gelir. Yangçe'nin ( Gökırmak) güneyinden 
itibaren arazinin görünüşü yeniden de
ğişir. Güney Çin adı verilen bu kesim
de löslü topraklar yoktur ve arazi Kuzey 
Çin'deki gibi plato değil dağlık ve tepe
liktir. 

İklim ve Bitki Örtüsü. Çin'in çok geniş 
topraklar üzerinde yayılması, ayrıca Hi
malayalar'da 8000 metreyi aşan yüksel
tHer ve Turfan çukurunda deniz seviye
sinden 160 m. kadar alçakta bulunan 
nokta gibi zıtlıklar ve farklılıklar göste
ren yüzey şekillerine sahip bulunması 
ülke ikliminin çeşitliliğine sebep olmuş
tur. Bu çeşitlil i k arasında, Himalayalar'ın 

tamamen karlarta örtülü yüksek kesim
lerindeki dağ iklimi, Güney Çin denizin
deki adaların ekvatoral iklimi, iç kesim
lerdeki çöllerin kurak ve sıcak iklimi ile 

Cin 

kıyı şeridinin bol yağışlı ılıman iklimi sa
yılabilir. Fakat "Çin iklimi " denince akla 
gelen iklim tipi Asıl Çin'de hüküm süren. 
muson rüzgarlarıyla ve yaz musanları
nın beraberinde getirdiği bol yağışlarla 
kendini belli eden iklimdir. 

Ülkenin doğusu ile batısı arasında gö
rülen iklim farkı doğal bitki örtüsüne de 
yansır. Kurak ve yarı kurak iklime sahip 
batı bölgelerinde cılız çöl ve bozkır bit
kileri göze çarpar ve bu bölgelerde bit
ki örtüsü tür sayısı bakımından son de
rece zayıf, buna karşılık muson etkisiy
le yağışların arttığı doğu bölgelerinde 
ise çok zengindir. Ancak türlerin olağan 
üstü zenginliğine rağmen insan sayısı

nın aşırı fazlalığından dolayı ormanlar 
tabii olarak geniş ölçüde tahribat gör
müştür. Çin ormanlarında kamelya, ma-
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nolya, kafur ağacı. vernik ağacı gibi ka
rakteristik türler bulunur. 

Akarsu ve Göller. Ülkenin iç kesimleriy
le batısındaki küçük akarsular, buhar
laşma ve sızmanın sebep olduğu bir fa
kirleşmeye uğrayarak gittikçe zayıflayıp 

çölleri n ortasında tükenirler. Çin' in en 
önemli ırmakları, batı - doğu doğrultu
sunda akan ve Büyük Okyanus'a ulaşan 
akarsulardır. Bunlar arasında en kuzey
de bulunan Hoang-ho, Kuzey Çin'in en 
büyük ırmağıdır. Daha güneyde bulu
nan Yangçe ülkenin en uzun ırmağıdır 
ve Hoang-ho'ya göre rejimi çok daha dü
zenli olduğundan 1 000 km. içerilere ka
dar ulaşıma imkan verir. Güney Çin'in 
başlıca akarsuyu ise bu ikisinden da
ha küçük olan Sikiang'dır. Ayrıca indus, 
Brahmaputra ve Mekong gibi Asya'nın 
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önemli nehirlerinin kaynakları da Çin sı
nırları içerisinde bulunur. 

Çin'de ülkenin boyutlarıyla orantılı öl
çülerde büyük göller yoktur. En önemli 
ve en büyük göl. denizden 3205 m. yük
seklikte bulunan sığ Koko gölüdür; bu
nun dışında büyük nehirlerin deltaların
da da delta göllerine rastlanır. 

Nüfus ve Etnik Durum. Çin· in nüfusu ya
kın yıllara gelinceye kadar kesin olarak 
bilinmiyor, bu konuda ancak tahminler 
ileri sürülebiliyordu. 30 Haziran 1953 'te 
yapılan ilk sayımın sonucu 601 .938.053 
olarak tesbit edilmiş ve aradan geçen 
süre içinde bu rakam hemen hemen iki 
katına yaklaşarak 1.133.683.000'i bul
muştur ( ı 990) Nüfus yoğunluğu kilomet
rekarede 118 kadar ise de dağılım eşit 
değildir ; en büyük yoğunluklar Hoang
ho ve Yangçe'nin çevresindeki ovalarla 
bu ırmakların deltalarında görülür. Ova 
ve deltalardaki aşırı nüfus yoğunluğuna 
karşılık arızalı alanlar tenhadır. Mesela 
İç Moğolistan'da oran 20'nin, Doğu Tür
kistan'da 10'un ve yüksekliğinden dola
yı "dünyanın damı " denilen en az yaşa
nılabilir iklimlerden birine sahip Tibet'
te ise 2'nin altına düşer. 

Yakın yıllara gelinceye kadar nüfusun 
büyük kısmı kırsal kesimde yaşarken 
sanayinin gelişmeye başlamasıyla bu du
rum değişmiş, hatta 1989 istatistikleri
ne göre şehirli oranı (% 5 ı .7) kırsal ke
simde yaşayanlarınkini (% 48.3 ) geçmiş
tir. Nüfusu 100.000'den fazla olan şe
hirlerin sayısı 270, milyonu aşanlarınki 
ise 2S'tir. Milyonluk şehirlerin bu kadar 
fazla olduğu başka bir ülke yoktur. Çin'
de eski şehirler askeri, idari. dini roller 
üstlenmişlerdir. Büyük şehirler arasın
da geleneksel olanlar bulunduğu gibi 
(Pekin) küçük bir balıkçı köyünden türe
yenler de vardır ( Şanghay ). 

Dil ve Din . Nüfusun % 93'ünü Çinliler 
oluşturur. Bunların yanında Cuanglar. 
Uygur. Kazak, Özbek Türkleri. Tibetliler. 
Moğollar. Huylar. Meolar. Koreliler. Man
çular gibi çok çeşitli azınlık grupları da 
vardır. Etnik grupların çok oluşu ülkede 
konuşulan dillerin sayısını artırınakla bir
likte en fazla konuşulan dil resmi dil olan 
Çince'dir (bk. ASYA). 

istatistikler nüfusun % 71 'inin her
hangi bir dini olmadığını göstermekte
dir. Bu büyük grup dışında Çin· in eski 
dinlerinden Budizm'i benimseyenlerin 
oranı % 6'dır. inançlılar içinde Sudist
ler'den sonra ikinci sırayı müslümanlar 
alır (aş. bk. ). Yine ülkenin eski dinlerin-
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den Konfüçyüsçülüğe mensup olanların 
sayısı müslümanlardan azdır. 

Ekonomi. Çin eskiden olduğu gibi bu
gün de bir tarım ülkesidir. Her ne kadar 
1949'da kurulan komünist rejim sana
yileşmeye büyük özen göstermişse de 
tarım ülke ekonomisinde hala önemli bir 
yer tutmaktadır. Aktif nüfusun % 61 'ini 
istihdam eden tarım sektörünün miiiT 
gelirdeki payı % 31'dir. Çin tarımı denin
ce ilk akla gelen ürün pirinç olup 1989 
yılı rekoltesi 179.403.000 tondur. Özel
likle Yangçe ve kollarının aktığı alanlar
daki geniş sahalarda yaşayan halkın baş
lıca ekonomik etkinliği pirinç tarımı üze
rinedir: Güney Çin'in Şikiang havzası. Ku
zey Çin'in ise Hoang-ho ovası yine pirinç 
yetiştirilen alanlardandır. Hoang-ho ır

mağının kuzeyine geçilince pirinç yerini 
tamamen buğdaya bırakır. Yıllık buğday 
üretimi 91 milyon ton (ı 989) kadar ise 
de Çin eskiden beri buğday ithal eden 
bir memlekettir. Son yıllarda pamuk ta
rımında da büyük merhale kaydedilmiş 
olan ülkede Yangçe ırmağı çevresindeki 
verimli topraklar önemli miktarda ürün 
alınan alanlardır. Ayrıca Çin Hindistan'
dan sonra Asya'nın (ve dünyanın ) en faz
la çay ( 1989 ' da 591.000 ton) ve yine ay
nı ülkeden sonra en fazla şeker kamışı 
( 1989'da 55 .337 000 ton) üreten ülkesidir. 

Çin'de hayvancılık fazla gelişmiş de
ğildir. Beslenen hayvanlar arasında do
muz önde gelir (ı 989'da 349 milyon baş ). 

Koyun ülkenin batısındaki steplerde gö
rülür: kümes hayvanları ve balık eti hal
kın gıdasında koyun ve sığır etinden da
ha fazla yer tutar. Kıyı balıkçılığından 

başka göllerde, havuzlarda. kanallarda 
ve pirinç tarlalarında sazan gibi cinsle
rin önemli miktarda üretildiği balık ye
tiştiriciliği yapılır. 

Çin'de çok çeşitli olan yeraltı kaynak
ları rezervler açısından zengindir; ancak 
mevcut maden üretimi zengin rezervie
rin yanında önemsiz kalmaktadır. Başlı

ca maden kömürü havzaları Şansi. Şen
si, Kansu, Honan bölgeleriyle Mançur
ya ve Doğu Türkistan 'da toplanmıştır. 

Tungsten ve antiman üretiminde dünya
nın önde gelen ülkelerinden biri olan 
Çin'de % S istihdam imkanı sağlayan 
madencilik sektörünün miiiT gelirdeki 
payı % 9 civarında bulunmaktadır. 

1953 yılından itibaren uygulamaya ko
nulan ilk beş yıllık plan tarımdan çok sa
nayinin geliştirilmesini hedef aldı. O za
mana kadar Mançurya ve Doğu Çin'de 
toplanmış olan sanayinin dengeli bir bi
çimde ülke yüzeyine yayılması denendi; 

yine gene de kıyı kesimleri öncelikli ko
numlarını korudular. Sovyetler Birliği ' n

den sağlanan teknik ve mali yardımla 
mevcut sanayi geliştiriidi ve modernleş
tirildi. Demir çelik. madeni eşya, maki- -
ne. kara taşıtları. gemi ve uçak yapımı 
alanlarında ilerleme sağlandı: özellikle 
yüksek teknolojide ve hassas alet yapı
mında ilgi çekici başarılar kazanıldı. 

Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki 1961 
yılında başlayan ideolojik fikir ayrılıkları 
sonucunda Sovyet yardımının durması 
ekonomideki gelişmenin yavaşlamasına 
sebep oldu. Bu yüzden de ikinci beş yıl
lık plan (ı 958- ı 962) tam uygulanamadı. 
Yöneticiler arasında 1966'dan sonra or
taya çıkan fikir ayrılıkları ise ülkenin eko
nomik durumunu daha da kötüye götür
dü. 1990 yılının ilk yarısında Çin ekono
misinin büyüme hızı sıfıra yakın olarak 
hesaplanmıştır. Aynı yılın ikinci yarısın
da ekonomide biraz kıpırdanma hisse
diidiyse de yıllık büyüme hızının ancak 
% 3'ü bulabildiği görülmektedir. Sanayi 
sektörü aktif nüfusun % 17'sine istih
dam imkanı sağlarken milli gelir içinde 
% 37' lik bir paya sahiptir. 

Çin'de ulaşırnın can damarını, 1949'
dan beri inşası hızlandırılmış olan ve top
lam uzunluğu 1989 başlarında 52.767 
kilometreyi bulan demiryolu şebekesi 

meydana getirir. Çin yönetimi. önce ül
kenin batısında yeni hatlar döşemek, 
sonra da doğudaki eski hatları ıslah et
mek şeklinde bir demiryolu politikası yü
rütmüştür. Yeni rejimle birlikte karayol
ları da sistemli bir şekilde gelişmiştir. 
1986 başlarında yaklaşık 1 milyon km. 
karayolu bulunuyordu ve bunun % 84 'ü 

XIV. yüzyıl a ait Yuan devri Çin porseleni bir ta bak 
!TSM, Teşh i r. nr. 15/7035) 



sert satıhlı idi. Karayolları daha çok de
miryollarını besleyen, yük trenlerine ta
şınacak madde sağlayan uzantılar ha
linde tasarlanmış ve bunların yapımına 
özellikle demiryollarının uzatılmasının 

ekonomik olmadığı kesimlerde öncelik 
verilmiştir. Buna benzer bir ulaşım iş 

birliği de kara içi su yolla rı ile karayolla
rı arasında görülür. Çin'de hava ulaşım 
ağı . ülkenin büyüklüğü göz önüne alın
dığında , 1990'da mevcut seksen bir ha
vaalanı ile Hindistan (doksan dokuz ha
vaa l an ı ) ve Japonya 'dan ( a ltm ış beş ha
vaa lan ı ) geri durumdadır. 

Çin'in ih racatında tekstil ürünleri, ma
deni malzeme, gıda maddesi ve canlı 

hayvan, itha latında ise her türiü taşıtlar 

ve donanımları , makine ve motortarla 
kauçuk ve kimyasal maddeler önemli yer 
tutar. Ticaret yaptığı ülkeler arasında 
Hong Kong, Japonya, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Avrupa Topluluğu üyeleri 
daima ilk sıralarda gelmektedir. 
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li.] DİA 

Il . TARİH 

Arkeotojik çalışmalardan edinilen bil
gilere göre Çin kültürü milattan önce 
2000 yılından başlar. Çok daha önceki 
tarihlere ait kültür kalıntıları ise henüz 
Çiniiliğin bulunmadığı deviriere aittir. Mi
lattan önce 1 SOO yılı dolaylarında Çin'de 
yazının kullanılmaya başlanmasıyla Çin 
tarihiyle ilgili yazılı belgeler de ortaya 
çıkmıştır. Bununla beraber daha sonra
ki rivayetler Çin tarihini milattan önce 
4000 yıllarına kadar götürmekt edir. 

Çin tarihi sütale hakimiyetleri şeklin
de geçmektedir. Nitekim efsanevi devir
den (m ö. 2000 öncesi) sonra Hsia hane
danı (m.ö 2000- ı 500). şimdiki Şensi eya
letinin güneyi ile Hehnan eyaletinin ba
tı ve orta bölümlerinde hakim olmuştu . 

Bu devletin sınırları içinde çok fazla ya
bancı kavim ve farklı kültürlerin bulun
ması, ilk Çin kültürünün zengin bir şe
kilde doğmasına yol açmıştır. Milattan 
önce 1450-1 OSO yılları arasında Heh
nan ' ın kuzeydoğusunda hüküm süren 
Shang hanedanı, Hsia'dan daha çok asli 
Çin özelliği göstermektedir. Shang za
manında artık yazı icat edilmiş olduğun
dan bu döneme ait yazılı kaynaklar bu
lunabilmektedir. Çok tanrılı bir dine ina
nan Shang zamanı Çiniilerinin dini iba
detlerinde bazan insan kurban ettikleri 
de bilinmektedir. Fakat bu devrin orta
larına doğru daha çok kuzey menşeli ol
duğu tahmin edilen bir kültürün etkisiy
le dini inançlarda büyük farklılıklar or
taya çıkmaya başlamıştır. 

Shang sülalesi, batıda feodal bir bey
lik olarak yaşayan ve iyice kuwetlenen 
Choular tarafından yı kıldı (m ö. 1050). 
Büyük ölçüde Türk ve Tibet tesiri altında 
kalmış bulunan Chou devlet idarecilerinin 
Türk asıllı olduğu konusunda bazı fikir
ler ortaya atılmıştır . Nitekim Choular' ın 

dini ina nışları Shanglar'ınkinden farklıy

dı. Güneş ve yıldız kültü ağırlıklı olan bu 
din ile Choular insan kurban etme ade
tini de ortadan kaldırmışlardı. 

Chou sülalesi, milattan önce 770 sıra
larında iç karışıklıklar sebebiyle Loyang'a 
taşındı. Bundan sonra yaklaşık 250 yıl 

boyunca teşekkül eden 1 00 kadar kü
çük feodal devlet birbirleriyle çarpıştı. 

Bunların sayısı bu savaşlar sonunda yir
miye kadar düştü . " Savaşan devletler 
zamanı " denilen bu çağda sosyal ve ik
tisadi alanda büyük değişmeler oldu. Ye-

Çin Seddi 
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ni fikirler bakımından oldukça zengin 
sayılan bu dönemde Konfüçyüs tarafta
rı olan Meng-tse ve Hsün-tse'den baş
ka Mo-ti, Chuang-tse. Kung-sun gibi fi
lozoflar yetişti. 

Chou sülalesinin sona ermesiyle Ch'in 
sülalesi Çin'in tek hakimi oldu. Bu süla
le de başta Türkler olmak üzere Tibetli
ler ve d iğer Çinli olmayan kavimlerle ka
rışmıştı. Pek uzun sürmeyen Ch'in haki
miyeti. milattan önce 206'da yerini Han 
sülalesine bıraktı. 

Han sülalesi zamanında ilk defa sis
temli bir şekilde, Türkler'in ilk devirleri 
için de kaynak durumunda olan bazı ta
r ih kita pları yazıl d ı. Milattan sonra 8 yı

lında Wang-mang. Han sütalesini yıka
rak hükümdarlığını ilan etti ve Hsin süla
lesini kurdu. Yeni kanunlarla devlet teş
kilatını değiştirmeye çalıştı. Bir süre son
ra çıkan isyanlar neticesinde Hsin süta
lesi devrildi ve yerini tekrar "Doğu (Mu
ahhar) Han sülalesi " adıyla Han sülalesi 
aldı (m s. 25). Bu şekilde devletin zayıf
ladığı dönemlerde kendi siyasi hakimi
yetlerini kurmak isteyen sülaleler arası 
mücadeleler artmıştır. Nitekim son Han 
hükümdarının tahttan indirilişinden (220) 
sonra Çin'de bir siyasi parçalanma mey
dana gelmiş, "üç devlet zamanı" da de
nilen 220-31 O yıllarından sonra yine si
yasi birliğin kurulamadığı " altı sütale dev
ri " (316-589) yaşanmış ve nihayet 580 yı
lında iktidarı eline alan kuzeydeki Sui 
hanedanı diğer krallıkları yenerek Çin'
de yeniden birliği sağlamıştır. Bu sırada 
Göktürkler de zayıflayarak ikiye ayrıl

mış bulunuyordu. Sui sülalesi. Çin'de bir
liği tekrar sağlamış olmasına rağmen 
hakimiyetini kuwetlendiremeden 618 
yılında yıkılarak yerini T'ang sütalesine 
(6 18-906) bırakmıştır. Bu sütale zama
nında Çiniiter Türkler'le yaptıkları büyük 
savaşlar sonunda Türkistan· a girmeyi 
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