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Kuzey Asya halk~~ taraf~ ndan kabul edilmi~~olan birçok ~eref
ve otorite unvanlar~~ vard~ r; fakat bunlar~ n en barizlerinden biri,
ihtimal ki khan veya kaghan'd~r; çünkü bu unvan, nisbeten daha
önceki devirlerde görünmiye ba~lar ve, ayn~~ zamanda, hâlâ da
devam etmektedir. O, sadece bu uzun devaml~l~~~ ndan de~il,
tarihte tan~ nm~~~bir isim olmas~~ bak~ m~ ndan da dikkate de~er.
Bildi~ime göre bu kelimenin hangi devirde ve hangi kabile veya
~ rk aras~ ndan ç~ kt~~~ n~~ gösterir ara~ t~ rmalar henüz yeter derecede
de~ildir. Bu sebepten, benim, bu unvan üzerindeki ~u etüdüm
onun men~ eini ara~t~ rmakla ba~ hyacakt~ r.
Wei-shu (Wei sülâlesi tarihi) daki Ti-chi bahsinde T'o-po ailesinin ceddi Sha-mo-han adl~~ birinden k~ saca bal~ sedilmektedir.
Parker'in de i~ aret etti~i gibi, bu ismin son hecesindeki Han kelimesi, bir ~ah~ s ismi olan Sha-mo'nun sonuna eklenmi~~ Khan unyan~~ olarak kabul edilebilir. Mamafih tarihte bir ba ~ka yerde giirürüz ki bu barbar, prens olarak babas~~ Li-wei taraf~ ndan, Wei
sülâlesinden Ching-yüan'~ n ikinci y~l ~ nda Çin'e gönderilmi~ti
(M. s. 261). Böylece khan unvan~ n~~ onun isminde gördükten sonra
bunun, Üç K~ rall~ k Devri'nin sonunda ( M. s. 264 ) kuzeydeki
halk aras~ nda kullan~ ld~~~ n~~ kabule mecbur olacakt ~ k; fakat bu,
~ üphesiz ki çok uzak bir ihtimaidir. O halde bahsi geçen isim,
F. W. K. Müller'in de i~aret etti~i gibi 2, belki de bir ~ah~s isminin
bir kül halinde Saborgan veya buna benzer bir Mançuri dilinden
bir transkripsiyon olsa gerektir.
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Memoirs of the Res. Dep. of the ray6 Bunko, No. 1, 1926,s. 1-8.
Uigurische Glossen; Ostasiatische Zeitschrift, 1919-20 ( Festschrift für

F. 1-Lrth ) s. 313.
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Yüan ve Ming devirleri esnas~ ndaki Çin'in kuzey bölgelerinin
topografik ve etnik bir otoritesi olan Bretschneider, Çin kaynaklar~~ içinde khan unvan~ n~ n ilk görüldü~ü misal farzederek, tarihte, bli Khan ismindeki maruf bir T'o-po ~efinin, (M. s. 312) y~ l~ ndaki
Hiung-nu istilas~ n~~ defetmek için Çin'e yard~ m etmi~~oldu~u hâdiseye nazar~~ dikkati çekmektedir. Bu 312 senesi, bat~~ Chin'den
Huai-ti'nin idaresi alt~ ndaki Yung-chia'n~ n alt~ nc~~ senesi ve I-Iu'dan ba~ka biri olmad~~~~bilinen ve o devirde Yin-shan da~lar~ n~ n
güneyinde parlamakta olan T'o-po ~efiyle belirtilmi~tir. ~üphesiz
ki Bretschneider'in bahsetti~i
Khan, bu l-I~~'ya yanl~~~bir yak~~t~ rmad~ r. Çinli'lerin Yung-chia'n ~ n alt~ nc~~ y~ l~ , Liu Ts'ung'un
kuzey bölgelerine hakim oldu~u devirdeki Chia-p'ing'in ikinci
senesiyle ayn~ d~ r. Bu senenin bir vak'as~~ olarak Wei-shu'da kay~tl~d~ r ki onun ordusu, Çin generali Liu Kun ile müttefikan dö~ü~en T'o-po l-lu taraf ~ ndan yenilmi~tir; i~ te bundan, Çin müstevliterini defedenin maruf
Khan oldu~unu anl~ yoruz. Fakat o,
tarihte, hiçbir vakit khan olarak görünmez. Wei-shu, Çin imparatoru Huai-ti'nin saltanat~ n~ n üçüncü y~ l~ nda ald~~~~Büyük Shan-yii
ve Tai Kontu isimlerinden ba~ ka onu, ölümünden sonra Mu-Huangti
diye unvanland~ r~ lm~~~olarak gösteriyor; lakin ona, Khan ve Kaghan dendi~ine dair en küçük bir i~ aret bile yoktur. Tzu-chih-t'ungchien'in bir paragraf ~ nda T'o-po kabilesinin, hatt ~~ kendi kurucusu
zaman~ nda bile, Kaghan unvan ~ n~~ bildi~ini bize sezdiren oldukça
~üpheyi çekici bir vaziyet kendini gösterir. Zira orada ~öyle yazar: " Bu y~ l ( Ching-yüan'~ n ikinci y~ l~ ), Hsien-pei'lerin So-tou
kabilesi ~efi T'o-po Li-wei'yin Çin saray~ na gönderdi~i o~lu
Sha-mo-han, orada bir rehine olarak al~ kondu. Li-wei'yin ecdad ~,
Çin'le münasebete giri~ meksizin kuzeydeki çöl bölgelerinde oturmu~lard~. Fakat, bizzat 99 klan~~ havi 36 memlekete hükmeden
K'o-han (Kaghan) Mao'nun zuhuruyle bu kabile kuvvet kazand ~ .
Be~~nesil sonra K'o-han Tui-yin güneye, Ta-tse isimli büyük batakl~~a dogru göç etmi~~ve K'o-han (Kaghan) Lin'den önce de
yedi nesil geçmi~ tir.„ Maruf K'o-han Mao'nun tam zaman ~~ bilinmiyor, fakat 14 ür~ cü nesilde, onun hafidi olup Wei sülâlesinden
Ching-yüan'~ n ikinci senesinde (yani M. s. 261 de) ya~~ yan Li-wei'yi
görüp bundan ondört nesil geriye sayarak Han imparator WenMediaeval Researches, I. s. 239, not. 602.
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ti'nin son devrinin be~inci y~l~na rastl~yan, a~a~~~yukar~~ M. s. 151
y~llar~na eri~iriz; ~imdi bunun, Chiin-ch'en Shan-yû'nf~n, Seddin
d~~~ ndaki memleketlerin kat'i surette tek kudretli hâkimi oldu~u
zamanda, kuzey bölgelerindeki Hiung-nu üstünlü~üyle belirli bir
devir oldu~unu hat~rlarsak, sadece bir T'o-po ~efinin Büyük
Shan-yû kar~~s~ nda Kaghan gibi bir unvan~~kabul etmesine zor
inan~r~ z. Bütün bu ihtimallere göre, '"K'o-han Mao'daki K'o-han,
tarihin geçmi~e ait bir unvan~ndan ba~ka bir~ey de~ildir. Kaghan
unvan~n~n eski T'o-po ~eflerinin adlar~nda bulundu~u bizi kand~ram~y orsa, ara~t~rmam~z~ n mevzuunu daha sonraki tarihlerde aramal~ ya. Sung-shu (Sung sülâlesi tarihi) daki Hsien-pei T'u-yü-hun
bahsinde pek ayd~nlat~c~~ buldu~um bir pasaj vard~r. Bu pasaj,
ismini ta~~ yan kabilenin kurucusu T'u-yü-hun'un, kendini, küçük
karde~i Mu-yung Kuei'e nas~l sayd~rd~~~n~~ anlat~r. Küçük karde~i
me~ru bir varis oldu~u halde o, gayri me~ru idi. önceleri atlar~~
bir arada otluyordu; fakat bir gün çobanlar aras~nda bir kavga
oldu. Bu kavga, küçük karde~i k~zd~rd~~~ ndan T'u-yû-hun, ondan
kaçmak için hay vanlariyle birlikte bat~ya do~ru hareket etti. Mamafih, Mu-yung Kuei, öfkesine pi~man olur ve ayr~lan karde~ini
geri getirmesi için ba~~mû~avirini gönderir. T'u-yü-hun yakalan~r,
dönmesi rica edilir, o da, e~er atlar kendiliklerinden bu geri dönmiye müsaade ederlerse, geri gelece~ini vadeder. Elçi sevinir ve,
tarihin izah~na göre, "Peki, imparator„ mânas~na gelen "Ch'u,
K'o-han„ diyerek hürmetle selâmlar. Bu defa, beraberinde getirdi~i s~lvari kuvvetleriyle birlikte, bo~~yere hayvanlar~n~~ geri döndürme~e çal~~~r. Nihayet, küçük karde~~yol verir ve "K'o-han, bu,
insan~n yapaca~~~i~~de~ildir„ 1 diye ba~~rarak diz çöker. Ayn~~
hikâye Wei-shu 2 ve Pei-shih'de 3 de vard~r;, yaln~z, bu kitaplarda,
T'u-yü-hun'a hitap edilen bu unvan muhakkak ki ayn~~ orijinden
di~er bir transkripsyon olarak, Kto-han 4 ~eklinde yaz~l~d~r. E~er
bu hikâyenin böyle oldu~una inan~rsak, Kaghan unvan~n~n, Muyung Kuei zaman~nda Hsien-pei kabileleri aras~nda kullan~ld~~~n~~
kabul etmek mecburiyetinde kalaca~~ z. O zaman bu hikâye, daha
ziyade önem kazan~ r. Chin sülâlesi vakayinamesindeki Tsai-chi
3

Bahis. 96, s. 1, Chi-ku-ko Devi.
Bahis. 101, s. 5 v.
Bahis. 96, s. 6 r.
Çince yaz~l~~lar~~ farkl~ d~r.
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(biyografyalar) da yaz~l~~ biyografisine göre Mu-yung Kuei, Chin
imparatoru Wu-ti'nin T'ai-shih saltanat devresinin be~inci senesinde do~mu~~(M. s. 269) ve do~u Chin Imparatoru Ch'eng-ti'nin
Hsien-ho saltanat devresinin sekizinci senesinde ölmü~tür (M. s. 333).
65 y~ l~~ geçen ömründe 49 y~ l saltanat sürmü~tü. Kendini, Yungchia'run birinci y~ l~nda (M. s. 307) Hsien-pei kavminin Büyük Shanyü'sü olarak ilan etmi~~ve Chien-wu'nun birinci y~ l~ nda da Yüanti'den Büyük Shan-yü ve Ch'ang-li Kontu unvanlar~ n~~ alm~~t~~ (M. s.
317); fakat, bütün bunlara ra~men, Khan veya Kaghan unvan~ yla
ilgisi oldu~unu gösterir hiçbir delil yoktur. Gene ayn~~ tarih, onun
üçüncü o~lu Huang'~ n, Liao-tung hükümdar~~ olarak babas~ na halef
olmas~~ üzerine, Ch'eng-ti'nin, Hsien-ho'nun 9 üncü y~ l~ nda, Büyük
Shan-yü ve Liao-tung Kontu unvanlar~ n~~ vermek için ona elçi
gönderdi~ini zikreder '; fakat, gene onun Khan veya Kaghan unyanlar~ na sahip oldu~una dair hiçbir ~ey görmeyiz. Mu-yung Kuei,
bat~~ Chin'in ba~lang~ çlar~ ndan do~u Chin devrine kadar ya~ad~~~~
için 2 , onun biyog-rafisi mevzuubahs oldu~u zaman, Chin sülâlesi
vakayinamesine, Sung sülâlesi vakayinamesinden daha fazla güvenilebilece~ini kabul edebiliriz; görüyoruz ki o, veya ondan sonrakilerin bu unvan~~ ta~~ d~~~ na dair birinci eserde hiçbir i~aret
yoktur.
Belki de Sung sülâlesi vaka-yinamesinde, T'u-yü-hun'a verilmi~~
olan K'o-han unvan~, Sung devrinde onun bu kabile taraf~ ndan
kullan~ ld~~~na dair bir i~aret olarak kabul edilebilir. Fakat, Liaotung'da oturan Hsien-pei'lerin bu unvan hakk~ nda herhangi bir~ey
bildiklerine dair hiçbir delil yoktur. Bundan ba~ka ~unu da dikkate almally~ z ki, K'o-han terimi, bu tarihe göre, Çince Kuan-chia
(imparator) n~ n kar~~l~~~d~ r. Acaba yukar~~ Liao-ho'daki bu barbar
kavimler aras~ nda böyle yüksek bir unvan~~ alacak kudrette bir
~efin bulunup bulunmad~~~~ dü~ünülebilir mi? Hattâ bu kabilenin
me~ru ~efi, sadece bir piç olan T'u-yü-hun'dan ziyade Mu-yung
Kuei olm~ yacak m~yd~ ? Karde~inin ba~~mü~aviri taraf~ ndan T'uyü-hun'a Kaghan diye hitabedilmi~~olmas~~ ihtimali pek azd~ r. Fakat bunu, Sung zaman~ nda, T'u-yü-hun kabilesi aras~ nda söylenen
bir hikâye olarak kabul edelim; kabilelerinin kurucusunu, o zaman

2

Bahis. 109, s. 2 r.
Bat~~ Chin 263 ve doku Chin de 307 Milâcli y~ llar~ nda ba ~lam~~lard~ r.

KAGHAN UNVANININ MEN~EI

501

kullan~ lan en yüksek unvan olan Kaghan unvaniyle ça ~~rm~~~
olsalar gerektir.
Sung devrinde, T'u-yü-hun kabilesinin ~efini Kaghan diye
unvanland~ rm~~~olmas~~ kay~ tl~~ delillerden aç~ kça anla~~ lmaktad~ r.
Chin sülâlesi vakayinamesi (Chin-shu) adl~~ eserdeki T'u-yü-hun
monografyas~ n~ n bir pasaj~ nda ~öyle yazar: "Shu-lo-han, dokuz
ya~~ nda yetim kald~ . Onun, Nien ailesinin zeki ve güzel bir k~z~~
olup dul kalan annesi, Wu-ho-ti ile evlenmi~ti. Hükümdar~ n, kendisine duydu~u alâkadan dolay~, hükümet, onun iste~ine göre
idare edilmi~ti. Shu-lo-han, on ya~~ nda kendini asil varis olarak
ilân edip 16 ya~~ nda tahta ç~ karak, idaresi alt~ na ald~~~~binlerce
aile ile birlikte, Mo-ho ch'uan (Mu-ho nehri) a dönerek orada kendisinin Ta Shan-yii ve T'u-yiin-hun Wang oldu~unu ilân etti. Art~ k onun idaresi ba~lam~~, halk sükün içinde çal~~ ma~a koy-ulmu~tu. Kendisine Mou-yin K'o-han unvan~~ verilmi~ ti °. Sung yakayinamesindeki T'u-yü-hun'un monografyas~~n~ n a~a~~daki pasaj~ ndar~~ bu Mou-yin K'o-han'~ n hangi devirde ya~ ad~~~ n~~ ç~ karabiliriz :
"Shih-l~siung'un tahta geçen o~lu Shu-lo-han, kendinin Ch'e-ch'i
Ta-Chiang-chün (Araba Büyük Komutan~ ) oldu~unu ilân etti. Bu,
1-hsi devrinin b3.~lang~c~ ndayd~.„ Bu devir, do~u Chin sülâlesinin
imparatoru An-ti'nin M. s. 405'de ba~ hyan devirlerden biriydi. Böylece, bu tarihten, T'u-yü-hun kabilesinin önderlerini Kaghan unvaniyle ça~~ rmay~~ bilmekte olduklar~ na kanaat getiriyoruz.
Bu unvan~ n, kuzey sülâleleri vakayinamesindeki T'u-yü-hun'un
monografyas~ nda görülen ikinci delili ~öyledir : "T'ai-ho'nun be~inci
senesinde ölen Shih-yin'e o~lu Tu-i-hou halef olmu~ tur ( M. s. 481).
O ölünce tahta, o~lu Fu-lien-ch'ou ç~ km~~t~ r.... Hsiao Wen'in ölümünü i~iterek önce Çin saray~ na bir elçi göndermi~tir (M. s. 499).
Yeni Çin imparatoru Hsüan-wu, saltanat~ n~ n ba~lang~c~ nda o ihmalden bir fena zan ç~ kard~.... Hsüan-wu'nun ölümüyle Chen-kuang
devri ba~lad~~ (M. s. 520-525).... Fu-lien-ch'ou ölünce, ona kendini, ilk
defa olarak, K'o-han diye adland~ ran o~lu K'ua-lü halef oldu 2.„
Bundan, Kaghan ünvan~ n~~ üzerine alan ilk T'u-yü-hun ~efinin
Shu-li-han de~il, saltanat~~ (M. s. 525) ten sonra ba~l~yan, yani birinciden yüzy~ l sonra gelen K'ua-lü oldu~unu anl~ yoruz. Fakat bu,

2

Bahis. 97, s. 8 r.
Bahis. 96, s. 11-12 r.
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ona da hayat~ nda Kaghan denmedi~ini isbat etmez; çünkü o, kendine Ch'e-chi Ta-chiang-chün (Araba Büyük Komutan~) ve T'uyü-hun Wang (T'u-yü-hun Kral~ ) unvanlar~n~~ seçmi~ken, halk~ n bu
iyi kalbli ~efe kar~~~besledikleri yüksek sayg~ dan dolay~~ Kaghan
demeleri tamamiyle mümkündür. Bütün hâdiselere göre, o kabilenin tarihinde Kaghan unvan~ n~~ üzerine alan K'ua-lü oldu~una
~iiphesizce inanabiliriz.
Sung sülâlesi vakayinamesinde T'u-yü-hun kabilesinin kurucusuna atfedilmi~~olarak gördü~ümüz Kaghan unvan~, her halde Chin
devrinde Hsien-pei halk~~ aras~ nda kullan~ld~~~ na bir delil olarak,
olsa olsa eskiye tatbik edilmi~~ve uydurma bir ünvand~r. Buna
paralel bir misal olarak Chin-shu'daki Tsai-chi ( biyografya ) k~sm~nda bulunan a~a~~ daki, Ch'i-fu Kuo-j&I biyografyas~ndan ald~~~m~z pasaj~~ da gösterebiliriz : "Ch'i-fu Ko-uj&~ , Lung-hsi'deki Hsienpei'lerden biriydi. Yüzy~ llarca evvel, Ju-fu-ssu, Ch'u-lien ve Ch'ih-lu
adl~~ üç kabile vard~ . Bunlar, Yin- shan da~lar~n~ n beri taraf~ na
a~~p geçmek için çölün kuzeyindeki yurtlar~ ndan hareket ettiler.
Giderken, yollar~ n~ n üzerine uzanm~~~mukaddes bir kaplumba~a
~eklinde ve tepe büyüklü~ünde bir eidere rastlad~lar. Bu acaip
~eye, bir at kurban ederek, iyi ruh ise yollar~n~~ açmas~n~, kötü
bir ruh ise geçitlerini kapamas~n~~ dilediler. Birdenbire gözden
kaybolarak yerinde bir çocuk türedi. Ayn~~ zamanda bu grup
içinde bulunan ve Ch'i-fu adl~~ kabileye mensup çocuksuz bir ihtiyar adam, bu çocu~un kendisine verilmesini rica etti. Iste~i yerine
getirilen ya~l~~ adam, nihayet güvenece~i bir mesnet buldu~u dü~üncesiyle memnun olmu~~ve bu gence Çincede "~-i„ yani destek
demek olan Ho-kan ismini vermi~ti. Çocuk, daha on ya~~nda iken
cesur bir muharip, mükemmel bir binici ve 500 Chinli'nin bükebilece~i yay~~ geren bir okçu olmu~tu. Kahramanl~~~~sayesinde dört
kabile üzerinde büyük bir snüfuz kazanarak sonunda bu kabile
ona, biri T'o-to (yar~~ ilâh) anlam~ na gelen Ch'i-fu K'o-han T'o-to
Mo-ho unvan~ n~~ vererek genel ~ef seçtiler. Bunun varislerinden
biri olup Kuo-jn'in be~~nesillik ceddi olan Yu-un, T'ai-shih'in
ba~lang~c~ nda (M. s. 265) idaresindeki 500 aile ile Hsia-yüan'a hicret
etti. Orada bu kabile oldukça refaha kavu~tu '.„
Yu-un hakk~ nda verilen bu tarihten anlad~~~m~ za göre, maruf
Ch'i-fu K'o-han, bat~~ Chin'den birkaç devir evvel, ihtimal ki Üç
Bahis. 125, s. 1.
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Krall~ k Devrinde veya Son Han devrinde ya~am~~~olmal~d~ r. Fakat,
çölün kuzeyi ile s~n~rl~~ bir sahada oturan küçük Hsien-pei gibi
bir kabile ~efinin Kaghan gibi asil bir unvan ta~~mas~~ mümkün
müdür? Bundan ba~ka, bu Ch'i-han K'o-han'~ n tarihi bir hakikat
olup olmad~~~~da sorulabilir. "Study on the Tung-hu tribes (Tunghu kabileleri üzerine bir çal~~ma)„ adl~~ eserimde mü~ahede etti~im
gibi, çocuk manas~na gelen Mo~olca kelime köbii veya köbön idi.
Ayn~~ ~ekilde, Ch'i-fu ( +kot-fuk ) da bu terimin bir traskripsiyonu
idi. i~te bundan Ch'i-fu K'o-han hikây esinin bu kabileye ait isimden men~elenen uydurma bir ~ey oldu~unu anl~ yoruz. Hatta onu
hakiki bir karakter (~ahsiyet) olarak kabul etsek bile, çölün kuzeyindeki muhtelif Hsien-pei kabileleri ~eflerine Shan-yü denirken,
sadece ona Kaghan unvan~n~~yüklemek çok acaip bir ~ey olurdu.
Ikinci mesele, bütün Ch'i-fu K'o-han sülâlesine mensup olanlar~n bu unvan~~ ta~~y~p ta~~mad~klar~~ meselesidir. Kuo-i~n'n Chinshu'daki biyografisi do~u Chin imparatoru Hsiao-wu-ti'nin T'ai-yüan
saltanat devresinin onuncu y ~l~ nda (M. s. 385), kendisini, Büyük Tutu (Genel Vali), Büyük Chiang-chün (Büyük Komutan) ve Büyük
Shan-yü ilan etti~ini ve ön Ts'inden Fu T~ai'in, ona, bir elçiyle
Büyük Shan-yü ve Yüan-ch'uan Kral~~ unvanlar~ n~~ gönderdi~ini
söyler. O~luna gelince, yine ayn~~ tarihteki biyografisinde, Büyük
Tu-tu, Büyük Chiang-chün ve Ho-nan Kral~~ ünvanlar~ na olan liyakatini ileri sürerek, buna ilaveten, T'ai- yüan'~n 14 üncü y~l~nda
(M. s. 389) Fu Chien'den Büyük Chiang-chün, Büyük Shan-yü ve
Chin-ch'~r~ g kral~~ unvanlar~n~~ da ald~~~~görülür. Fakat, her iki
biyografide de Kaghan unvan~ na ait bizi ikna edecek bir i~aret
bulam~yoruz.
Kuo-j~n'in kurdu~u bat~~ Ts'in devleti, halefleri Ch'ien-kuei ve
Ch'ih-p'an zamanlar~n~~ a~m~~; fakat, bunlardan sonra gelen Mu-mo,
bu devleti, Sung Imparatoru W~n-ti'nin Yüan-chia saltanat devresinin sekizinci y~ l~ nda (M. s. 431) Hsia taraf ~ndan la~vedilmi~~olarak bulmu~tu. Ne Ch'ih-p'an'un, ne de Mu-mo'nun, tarihte Kaghan unvaniyle ça~r~ld~klar~~ görülmemi~tir. Bununla beraber, Kaghan, tahminen do~ru Chin devrinin sonlar~na do~ru bat~~ Ts'in'i
idare eden Ch'ih-p'an'lar taraf ~ ndan bir hakimiyet unvan~~ olarak
bilinmedikçe, Ch'i-fu biyografyas~nda bu ilk ~eflere atfedilen Kaghan unvan~n~ n, sadece geçmi~e ait olmas~~itibariyle, Üç Krall~k ve
Bat~~Chin devrinde kullan~l~p kullan~lmad~~~~kart ~ekilde isbat
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edilemez. E~er T'u-yü-hun kabilesi ~efi Shu-lo-han'~ n kendine
Mou-yin Kaghan unvan~ n~~ verdi~ini kabul edersek, bunun, ilk defa
do~u Chin sülâlesinden An-ti'nin ~-hsi devrinin ilk y~l~ nda (M. S.
405) kullan~ld~~~~kabul edilmi~~olur; bu takdirde, onun neslinden
K'ua-1ü, bu unvan~~ alan ilk ~ah~s ise, bu tarih, Yüan Wei sülâlesinin Chen-kuang devrinden daha erken olamaz ( M. s. 520 - 525 ).
Mamafih, ara~t~rmam~z~~ tarihin bu kadar geç ça~lar~ na kadar götürürsek, ayn~~ devir hakk~ nda, incelenmesi gereken daha birçok
materyeller vard~ r. Mesela ~u a~a~~daki ifade Kuzey Sülâleleri tarihindeki Juan-juan bahsindendir : "She'-lun, bu devirde, kendini
Tou-tai K'o-han diye ilan etti ( Wei-shu, bunu, Ch'iu-tou-fa K'ohan olarak kaydeder ). Çincede Tou-tai (idare eden ve büyülten)
ve K'o-han (imparator) manas~ na gelir '.„ Onun, bu unvan~~ ald~~~ na dair ne Pei-shu'da ne de Wei-shu'da bir tarih verilmez. Fakat her ikisi de onun, Teng-kuo'nun dokuzuncu y ~ l~ nda ( M. s. 394 )
memleket dahilindeki muar~zlar~n~~ nas~l mahvedip idaresi alt~ na
alm~ya ba~lad~~~ na ve her istikamette, s~ n~ rlar~ n~~ bat~da ta Yench'i arazisine ve do~uda Kora bölgesine kadar geni~letip, hâkimiyetini büyültmekte nas~ l muvaffak oldu~una; s~ n~ r~ n, küzeyde
çölün ortas~ ndan Han-hai (Baykal) boyuna kadar uzan~ p güneyde
ta~l~ k bölgeye ula~t~~~ na ... Bunun üzerine kendine Tou-tai K'ohan unvan~ n~~ verdi~ine;... T'ien-hing'in be~inci y~l~ nda ( M. S. 402 )
Tao-wu'nun, Yao Hing'e kar~~~bir hareketi idare etti~ini i~iterek,
Çin s~ n~ rlar~ na hücum etmeyi f~ rsat bildi~ine 2 „ dair bir kay~ t vard~ r. Bu, bizi, Kaghan unvamn~ n, do~u Chin tarihindeki HsüanWu-ti'nin T'ai-yüan saltanat devresinin 19 y~l~ndan An-ti'nin Lungan'~n alt~ nc~~ y~ l~ na tekabül eden Teng-kuo'nun dokuzuncu y~l~yla
T'ien-hing'in be~inci y~ llar~~ aras~ nda (M. s. 394-402) kullan~ ld~~~~neticesine vard~ r~ r. Mukakkak ki bu, K'ua-lü'nün bu unvan ~~ almas~~
ve hattâ ayn~~ unvan~~ Shu-lo-han'a da tatbik etmesinden önce idi.
E~er bu mü~ahede do~ru ise, ~ üphe etmeden kabul edebiliriz ki
Çin kay~tlar~ n~ n ~ahadetine göre, bu unvan~~ ilk alan Juan-juan
~efi Sh&lun'dur. Juan-juan bahsindeki "Ch'iu-tou-fa K'o-han„ hakk~ ndaki mütaleas~ nda, T'ung-tien'in müellifi Tu Yu, "K'o-han unvan~~
buradan men~ eleniyor „ diyor3. Ve biz de bu fikrin do~rulu~unu
kabul ediyoruz.
Bahis. 98, s. 2 v.
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3 Bahis. 196, s. 15 v.

