ESKI TÜRK DEVLETLERININ EKONOMISI HAKKINDA INCELEMELER: 2

TOBA'LARDA Z~RAAT
Prof. W. EBERHARD
Ilk makalemizde Toba devletindeki hayvanc~l~ ktan bahsetmi~tik. Bu geli~ menin Çin gentry'sinin lehine fakat Toba gentry'si ile
daha fakir Tobalar~ n aleyhine cereyan etti~i görülmü~tür. ~imdi
inceleyece~imiz konuda durum biraz farkl~d~ r: Tobalar, kendileri
müstahsil olduklar~~zaman, hayvanc~l~ k yaparlar, z~ raatla me~gul
olmazlard~ . Fakat Toba'lar uzun zamanlardanberi toprak mahsulleri yeme~e al~~m~~lard~ . Eskiden bunlar~~ hayvanlardan istihsal
edilen maddelerle mübadele ederlerdi. ~imdi Çinlilere hâkim
olunca, kar~~l~~~ nda muadili bir ~ey vermeden, Çinlilerden istifade
etmek istiyorlard~ . Di~er taraftan da yine bu yüzden tabalar~na
(Çinlilere) ba~~ml~~ oluyorlard~, çünkü onlar~ n yeti~ti~tirdikleri mahsullere ihtiyaçlar~~ vard~.
A~a~~ daki incelemenin gayesi Toba - devletinin dört esas gurubunu te~kil eden Toba - hükümdar tabakas~ n~ n (Toba - genty'si),
Toba halk~ n~ n Çin gentry'sinin (büyük mülk sahipleri ve bilginler)
ve Çin halk~n~n, durumlar~ n~ n nas~l geli~ti~ini göstermektedir.
Istihsal bak~ m~ndan ziraat, hayvanc~l~~~ n mühim olmas~na ra~men Toba' devletinde de, en önde gelmektedir. Bu yaln~z köylülerden müte~ekkil geni~~bir tabakan~ n zil aatle me~gul olmas~ndan de~il, istihsalin ço~unu te~ kil etmesinden ileri gelmektedir.
Toba devrinin ziraat hakk~ nda da t~ pk~~ Çin'in di~er devirlerinde oldu~u ~ibi, az male~mat verilmektedir 2. Biraz olsun itimat
edebilece~imiz istatistikler mevcut de~ildir, istihsalât~n miktar ve
k~ ymetini ç~ karabilmek için, fiyat listeleri de yoktur.
Birinci devir s

Toba devletinin ilk zamanlama ait ziraat ~ n durumundan ve
ehemmiyetinden burada ancak k~saca bahsedilebilecektir. Hükü1
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Eski Çin ziraati hakk~ nda bk. benim «Z•~r Landwirtschaft der Han - Zeit»
(M. S. O. S. cilt 35 (1932), s. 74 - 105).
2

Belleten, C. X. F. 6

82

W. EBERHARD

met merkezi Tai'yin ia~esini temin etmek için bu civara köylü
celp etmek siyaseti güdülüyordu. Sonra Hopei'de Mu-jung devletinin bulundu~u belge zapt edilince, Tobalar~n eline köylillerden
müte~ekkil nüfuz kesafeti çok ve münbit arazi geçti. Ehalinin bir
k~sm~n~~kuzeyde iskân ettirdiler, fakat istihsalât~~ sarsmamak için
mütebakisine dokunmad~lar. Bunun neticesi ~öyle idi: 1. orada
bulunan köylüleri köle yapmad~lar. 2. büyük mülk sahipleri, oran~ n
gentrysine dokunmad~lar, hatta bu bölgelerin idaresi için onlara
ihtiyaçlar~~ bile vard~. Vergi tahsili için iyi çal~~an ve iht'sas kespetmi~~bir memur mekanizmas~ na ihtiyaç vard~ ; bu, Toba'larda
yoktu, belki de bu i~leri eskiden üzerlerine alm~~~olan büyüklerin
ellerinde bulundurmay~~tercih ediyorlard~. Herhalde bu, eski gentry'nin korunmas~ na ve bununla Toba devletinde yine çal~~mas~na
devam edebilmesine yard~ m etmi~tir.
Buna ra~men, bu bölgelerde bugün bile önüne geçilmesine
imkân olm~yan fena hasatlardan dolay~~ hükümet merkezinde
müteaddit defalar büyük k~tl~klar olmu~, çok ~zd~rap çekilmi~ti B .
Hükümet merkezini kuzey - Honan güney - Hopei bölgesinde
bulunan Yeh'e nakletmek tasar~s~~ ortaya at~ld~ ; bu bir ziraat bölgesinin ortas~ nda idi ve eskiden hükümet merkezi oldu~undan
saraylar, evler zaten vard~~ ve merkeze külliyetli istihsalâtta bulunabilecek, büyük bir köylü tabakas~~ bulunuyordu. Bu teklif ba~~
astrolo~~olan Wang Liang ( Wei-shu 33 : 1978 d) taraf~ ndan
yap~lm~~~ve 415 de ortaya konmu~tu (35: 1981 a). Buna bilhassa
Ts'ui Hao ve Chou Chan (35 : 1981 a ve 91: 2098 a) ittiraz ettiler:
bu yaln~z ani ~zd~rab~~ hafifletecek bir plând~. Doku halk~~Toba'lar~n
nufuzca tükenmiyecek kadar çok olduklar~~ kanaatinde idi. Eker
~imdi halk~n bir k~sm~~ iklimi daha fena olan ve insanlar~~ atlar
gibi hastalanacak olan güneye giderse, o zaman do~ulular Toba'lar~~ istihkar edecekler ve onlar~~ itufuzca az zannedeceklerdir ;
bundan ba~ka Hsiung-nu'larla Juan-juan'lar kuzeyde derhal hücuma
geçeceklerdir. Bu ve bunlara benzer sözlerin arkas~ nda ~u gizlidir :
3 Nan-pei-shih pu-chih (Erh-shuh
pu-p'ien, S. 6604 C- de bulunur)
hükümet merkezi bölgesinde; s~~~ rlar~~ bulunm~ yan köylülerin, hayvanlar~~ s~~~ r
sahiplerinden ödünç almalar~~ gerekti~ini, borçlunun ise ökiizün sürece~i her 20
mou'ya mukabil hayvan sahibinin 7 mou'sunu çai~ alayaca~~ n~~ bildir~nektedir. Bu,
fiili olarak tatbiki tasavvur bile edilemiyecek bir karard~ r. Büyük arazi sahiplerine pek çok f ~ rsatlar verilmi~tir.
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1. Ts'ui Hao ve büyük avanesinin muazzam topraklara hakim
oldu~u (mal sahibi ve kirac~~ olarak) do~u bölgelerine tekrar
kuzeyden sürü halinde göçebelerin gelecekleri korkusu; 2. Yeh'e
nakledilince, bilhassa Ts'ui'ya ve müttefik ailelere ait olan büyük
topraklar~n otlak yapmak üzere bo~alt~lmak zorunda kal~ nmas~~
korkusu; bunun için teklif reddedildi.
Umumiyetle bu ve bundan sonraki devirde vergi sistemi hiç
bir suretle devlet için tatmin edici bir ~ekilde i~lemiyordu. Vergi
kaçakç~l~~~ndan ~ikâyet ediliyor: halk bir kazadan ötekine göç
ediyor ve böylece vergi listelerine (110: 2179 b) dahil olmuyordu,
memurlar rü~vet al~yor ve vergileri teslim etmiyorlar, köydeki
zenginler gittikçe daha çok arazi al~yor ve onlara ba~l~~ olan
kirac~lar~~ gittikçe daha fazla soyuyorlard~. Gentry'lerin durumlar~~
incelenirken Çin gentry'sinin bundan, Toba gentry'sinden daha
fazla istifade etti~i görülmü~tür. Istilâ zaman~ ndan Çin gentry'si
büyük mülk sahiplerinden müte~ekkildi ; Toba'lar onlar~~ mallar~~
ba~~ nda ve i~lerinde b~ rakt~lar, çünkü onlardan mahrum kalmak
i~ lerine gelmiyordu. Bunun için Çinliler bu vaziyetten daha ziyade
faydalan~yorlard~.
Vergiden kaçanlar~~ yakalamak için 420 ile 450 y~ llar~~ aras~ nda yap~ lan tecrübeler muvaffakiyetsizlikle neticelendi.
Devletin geni~leme~e devam etmesi, hükümet merkezinde
gittikçe geni~ leyen bir memur mekanizmas~na lüzum gösteriyor
ve bu adamlara da yemek temin etmek zorunda k~l~n~ yordu. Ba~ar~~
ile neticelenen seferlerden zenginlenen saray ile hükümet merkezinin Toba gentry'si daha büyük bir ihti~ am içinde ya~~yordu.
Böylece hükümet merkezinin ia~e meselesi büyüyordu. Toba gentriy'si 450-480 y~ llar~~ aras~ nda do~u Çin'de toprak elde edebilmi~ler,
fakat bu sefer s~rf cebir ile de~il, hakiki al~ m sat~m ile, çünkü
do~u uzun zaman sulh halinde bulunuyordu, fakat o zaman
gentry de doguya nakletmek ve kendi topraklar ~ n~n civar~ nda
bulunmak zorunda kalacakt~ . Aksi taktirde nakliye masraflar~~ çok
fazla yükselecekti. Bu zaruri münferit iskân da yine askeri te~kilâtla geçinemiyordu. Bundan ba~ka at yeti~tirmekten vazgeçmek
yahut bunu çok tahdit etmek zorunda kalm~~ lard~. Nihayet Toba
gentry'si, (feodal te~ kilâttan dolay~~ hakimiyet hakk~~ iktisap ettikleri)
kendi kabile efrad~ ndan da ayr~lm~~~olacaklar, çünkü bu kabileler
kuzey-Shansi ve Shensi'de oturuyorlard~. Bütün bu sebeplerden
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Toba gentry'si hükümet merkezinde kalmay~~tercih ediyordu ve
bu yüzden bunlar~n ia~e güçlükleri art~yordu.
Ula~t~ rrnadan ba~ka bir makalede ayr~~olarak bahsedilecektir. ~imdi yaln~z ziraat k~sm~~ nazar~~ itibare al~nacakt~r. Hükümet
merkezinin ia~esini kolayla~t~rmak için 443 de Tiao Yung taraf~ndan Ordos bölgesinde suni sulama ile 40000 ch'ing (bir ch'ing=
100 mou; 1 mou Han devrinde takriben 4.5 ar; Toba devrindeki
büyükliik pek kesin hesaplanam~yor) arazi kazand~rmay~~teklif
ediyor. 446 da Tiao Yung kuzey Huangho k~ vr~m~nda (Ho - lienlerin Hsiung-nu-devletinin eski hükümet merkezi) bulunan ve
500000 hu (Han devrinde bir hu tam 20 litredir) hububat veren
Tung-wan bölgesi hakk~nda malûmat veriyor. Bu bölgenin istihsali hükümet merkezinin ia~esi için kullan~labilir. Fakat maalesef
oradan ula~t~rma masraf~~ bile ödenilemiyecek kadar yükselmektedir (38: 5987b - 1988a). Takriben ayn~~zamanlarda yukar~da zikredilen Ts'ui Hao gentry'nin bir k~sm~n~~Kansu'daki Liang-chou'ya
naklederek, oras~n~~ askeri bak~mdan emniyet alt~ na almay~~ teklif
etti (38: 1933b). Bu surette hükümet merkezinin yükü azalacakt~~;
Liang - chou da büyük mer'alar vard~, civarda Toba kabileleri oturuyordu; oraya nakledilen Çinliler için ticaret suretile büyük kâr
imkanlar~~ vard~. Evvelce Kansu'nun Toba'lar taraf~ndan zapt~nda
büyük ailelerin buradan ç~kar~lmalar~nda Ts'ui ile gurubunun Kansu'daki menfaatlerine çok halel gelmi~ti. Fakat bunun plan~~ da
Tiao Yung'unki gibi tatbik edilememektedir. Mamafih Han Hsin
(Ts'ui'nin müttefikidir, do~u Çinlidir) 471 de bat~~- Kansu'daki Tunhuang'dan vazgeçilmemesini söylüyor; bu do~ulular~n Kansu'daki
menfaatlerini gösteren ba~ka bir delildir (42: 1996 b).
Merkezde gentry'den müte~ekkil memurlar~n artmasile, ta~ray~~
idare ile 'mükellef olan memurlar artmakta idi. önce bunlara hiç
maa~~verilmezdi, fakat bütün ihtilaslar~n önüne geçmek için onlara da muayyen bir maa~~verme~e ba~lad~lar. Bundan ba~ka ta~ra
ordusunun ia~esi için eyaletlerin de para ve ia~e yard~mlar~na
ihtiyaçlar~~vard~. Böylece yukar~da temas edilen hükümet merkezinin ia~e meselesinden ba~ka, eyaletlerde memur ve ordular~n
ia~e meselesi de ortaya ç~kmakta idi. Bu bilhassa bir para meselesi idi. Zaman zaman paran~n yerini ipek de tuttu~u, yahut maa~~
ve iicretle kismen hububatla ödendi~i halde ben burada "para„
dan bahsediyorum. Bu problem hükümet merkezi için bahis mev-
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zuu de~ildir. 420'lerde ve 430'lardaki sava~lar külliyetli miktarda
para, k~ymetli e~ ya ve hazineler temin etmi~ti. Ho-lien'lere kar~~~
verilen sava~, sonra Juan-juanlar~n ma~lubiyeti ve bilhassa Kuça'n~ n zapt~~ ve ya~masile neticelenen Türkistan seferi (110: 2179)
bilhassa iyi neticeler vermi~ti. 461'de hazineler o kadar dolmu~tu ki 1.2 kadem kutrunda (Han ölçüsüne göre 28 cm) ve gümü~le
kak~lm~~~ ve zik~ ymet ta~larla süslenmi~~12 alt~ n kâse yapt~ lar.
Bunlar resmi ziyafetlerde kullan~lmak için yap~lm~~~zinet e~yas~ d~rlar. Bundan ba~ ka yüksek memurlara 200000 parça ipekli kuma~~da~~t~ld~~ (110:2179 b). Bir parça 2.2 kadem geni~li~inde (Han
ölçüsüne göre tam 50 cin) ve 49 kadem uzunlu~unda idi (Han
ölçüsüne göre tam 10 metre) 4. Demek merkezin saray masraf ~n'
kar~~ layacak kadar çok paras~~ vard~. Burada yaln~z ula~t~rma güçlükleri bahis mevzuudur. Fakat ta~ radaki idarenin ya tabii mahsuller yahut da para olarak vergi has~lat~ na ihtiyac~~ vard~. Bir
zamanlar bu maksat için hususi vergi komiserleri tayin etmi~lerdi,
bunlar ta~ radaki dairelere ba~l~~ olmadan vergi toplayacak ve
böylece vergiden kaçan halk ~~ daha iyi yakalayacaklard~ r. Ta~ra
memurlar~n~ n ahlâken sukut etmeleri ve do~ru vergi listelerinin
noksanl~~~~yüzünden, bu sistem i~lemiyord~~ . Ch'ou Lo-chi'nin teklifi üzerine bundan yine vazgeçildi (94:2102d ve 110:2179). 466'
larda müteaddit defalar kurakl~ k olmu~~ve bu hayvanc~ l~ k edenlerle, çiftçilere tesir etmi~ tir, bunun neticesinde fiyatlar yükselmi~~
ve halk fakirle~mi~ ti. Vak~ a hükümet merkezinde para vard~, kâfi
miktarda yiyecek maddesi getirilemiyordu; güneye kar~~~yap~ lan
devaml~~ seferler, hasad~n fena olu~u bilhassa güney - do~uyu, harp
bölgesini, harap etmektedirler. Buna ilâveten 455'lerde çok k~sa
bir inkitala 466 ya kadar köylünün ödemek zorunda kald ~~~~
muayyen vergiden ba~ ka bu verginin 0/0 50 si nisbetinde "kar~~~ k„
vergi vermek zorunda idiler (bu muayyen verginin ahut ba~ka
bir k~ ymetin olo 50 si kadard ~ r). (110: 2179 b). Bu, güney - do~uda
ziraat bak~ m~ ndan büyük ehemmiyeti olan bölgelerin kayb~ na
sebebiyet veriyordu. Vergi toplama i~lerinin idaresi için bir misal
Han Ch'i-lin'in vakas~d~ r. Bu, Shantung eyaletinin sansörü olarak
eyaletin "ihtiyari vergisi„ nden güneye kar~~~verilecek sava~a yetecek kadar çok bu~day (600000) ve silâh toplam~~t~ r ve bu surette
4 Bu 6!çiiier hakk~ nda bk. benim «Bemerkungen zu atatistischen Angaben
der Han-Zeit , (roung P.o XXXVI, 1 - 25).
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ordulara çok iyi bakmak imkan~ n~~ bulmu~tu (60:2034 c). Bu adam
bu bölgeden neler ç~ karm~~t~ r. Ba~kalar~~ da ayn~~ ~eyleri yapm~~~
olacaklar, fakat harp için de~il kendileri için.
Bu sebepten 466 dan itibaren genel bir tasarruf siyaseti teklif
ediliyor; ayn~~ zamanda da vergi sistemi yenileniyordu. Bunda ilkönce yaln~ z memur vergilerinin tesbiti bahis mevzuudur. Hükümet
merkezinden 1000 li (en fazla 500 km.) uza~a kadar bulunan
bölgelerde oturan memurlar bu~day, daha uzakta oturanlar pirinç
verecekler; bunlardan en yüksek üç rütbeye mensup memurlar
hükümet merkezine, 3 orta rütbedekiler istihsali yetmiyen eyalet!erin anbarlar~ na, 3 a~a~~~memur s~ n~f~ na mensup olanlar kendi
eyâletlerine tediyatta bulunacaklard~~ (110: 2179 b). Bu devrin
vergilerinin yüksekli~i ve cemiyetin di~er s~ n~flar~ n~ n verdikleri
vergiler hakk~nda hiç bir ~ey söylenmemektedir. Galiba memurlar~ n o zamanlar bile, fakat ancak 485' te bahsedilen, "resmi tarla/ar~,, vard~. 485 5 y~l~~ nizam~ na göre bir sansörün 15 ch'ing, bir
valinin 10 ch'ing, küçük memurun buna uygun olarak daha az
resmi' tarlas~~ olacakt~ ; 466 y~l~ n~ n ay~ rma ve tediye nizamnamesi
yaln~ z bunlara ~amil olmu~~olacak.
Bu devirde "memur ve halk„ ~n verece~i verginin 2 parça
kuma~~(takriben 90 metreye müsavi), 2 chin pamuk (takriben 500
gr.), 1 chin ipek ipli~i (takriben 250 gr.) ve 20 shih bu~day
( takriben 600 kg.) olmas~~ muhtemeldir. Bunlara ila-yeten eyalet
merkezleri içini parça ve 2 kulaç kuma~~veriliyordu (110: 2179 b).
484' ten itibaren memurlar~ n maa~lar~~ için vergiler 3 parça kuma~~
ve 2 shih 9 kile bu~day daha yükseldi ve eyaletlere verilecek
vergilerde 2 parça kuma~~artm~~t~ r. 2 sene sonra, 486' da, Li
Ch'ung taraf~ ndan bu usulün tatbik edilemiyece~i, çünkü istatistiklerin bulunmad ~~~, zenginlerin topra~~~inhisar alt~ na ald~ klar~~
vergi derecelenmeleriyle hiçbir suretle toprak nevilerinin nazar~~
itibare al~ nmad~~~~tesbit edilmi~ tir ( 110: 2179 b; 53 : 2020 b).
Bu kadar çok vergi vermek zorunda kalan bir köylünün
ne kadar topra~a sahip olmas~~ icap etti~ini gösteren hiçbir
raporun bulunmamas~~ hayret uyand~ rmaktad~ r. Fakat 484 y~ l~ nda
tatbik edilen usul i~lememi~se ozaman bundan önceki de i~lememi~~
olacakt~ r, yani vergiler a~a~~~yukar~~ ihtiyari olarak toplanm~~~oIa5

Nan-pei shih pu-ehih (s. 66054) bunu yanl~~ l~ kla 448 y~ l~ na koyar.

•
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cak ve Çinli toprak sahibi gentry'den müte~ekkil olan eyalet memurlar~n~n zenginle~ meleri için en iyi imkanlar~~vermi~~olacakt~r °.
~imdiye kadar bilhassa vergi tarh~ ndan ve ziraatin genel durumundan bahsedilmi~tir. Fakat tarlalar nas~l taksim edilmi~ti, bunun hakk~ nda ilk zamanlardan hiç malümat yoktur. ~lk haber 471
y~llar~ ndan sonraki zamanlara aittir. Bu, Li An-shih'in tarlalar~ n
daha iyi ölçülmelerini istiyen ve gentry'nin çok araziye sahip
olduklar~ndan ~ikayet eden bir istidas~d~r.. Hükümetin ald~~~~
tedbirlerden dolay~~ eski kaçaklar~n topraklar~ n geri gelmeleri
yüzünden her zaman kavgalar oluyordu. Çünkü kaçaklar~n topraklar~n~~ zamanla büyükler ilhak etmi~ler ve her zaman için buna
sahip olduklar~n~~iddia etmi~lerdi. Bu geçimsizliklerin önüne hiçbir
zaman geçilemedi, çünkü bunlar~ n aksini isbat edecek deliller
yoktu. Demek ki geri gelenlere eski topraklar~n~~ iade etmek imkan~~ bulunmad~~~~için tarlalar~~ tahdit etmek için bir kanun ç~kar~lmas~~tercih edildi (53: 2018 c-d). Zaman~ n en kudretli gruplar~ndan birine mensup olan Li (evlenme suretile Ts'ui'nin akrabas~~
olmu~), zamanla muazzam topraklara sahip olan Çin gentry'sinin
haklar~n~~bu suretle çok iyi muhafaza etti. 477' de, büyük s~~~r
telefat~n~~müteakip bir karar ç~ kt~ . Buna göre hür bir insan 40
mou tarla i~letecekti ( 7 a : 1917 a ). Bunun nas~l tatbik edilece~inden ve büyük mülk sahiplerinin ald~klar~n~~ iade edip edemiyeceklerinden bahsedilmemektedir. 485'te ( 7 a : 1918 e) memleketin
kuzeyinde yine büyük bir k~tl~k ba~~göstermi~~ve bu hür insanlar~~ kendilerini köle olarak satmak zorunda b~rakm~~t~ r. Bunlar~n
hepsi serbest b~ rak~lacak, sat~lm~~~olan kad~ nlar da " istedikleri „
takdirde serbest b~rak~ lacaklard~~ ; di~er bir tetkikimde bir çok
defalar gösterdi~im gibi, hürlerin kölele~tirilmesi, gentry'nin daha
fazla topra~a sahip olmas~~ için iyi bir vas~ta olmu~ tur. Azat edilenler geri dönünce onlara toprak tedarik etmek lâz~md~ . Bu sebepten
" Müsavi topra~a sahip olmak,, için bir kanun haz~rland~ . Bundan
~ n i~ini kolay6 484 y~ l~ nda (Nan-pei-shih pu-chih, s. 6625b'e knz.) » halk
» bildirmektedir. Bu, vern
bertaraf
edildiklerini
~
rmak
için
bütün
tüccarlar
la~t~
gilerin , vergileri iltizama alan tiiccarlar yard ~ miyle topland~ klar~~ anlam~ na
zaman devlet
gelmi~~olacakt~ r. Fakat sa~ lam bir memur te~kilat~~ kuruldu~u
er metnin bu tefsiri
memurlar~~ vergileri do~rudan do~ruya toplayorlard~~ . E~
~ klar~ ndan kendileri
do~ru ise o zaman bu Tobalar hiçbir zaman tüccar olmad
ca
Çinliler
ve
bilhassa
tüccarlar~ n daima
r
;
lakin
ba~l~
~~h~
asla vergi toplamam
ba~l~~ bulunduklar~~ gentryler istifade etmi~lerdir.
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dolay~~ icabeden toprak ölçümü ve da~~t~m~~ i~ini eyalet ve vilayet
memurlar~~ yani en büyük arazi sahipleri yapacaklard~~(7a : 1918 c).
Demek ki 15 ya~~ ndan yukar~~ her hür köylüye 40 mou hali arazi
( a~açs~ z ve iskân edilmemi~~tarlalar), her hür kad ~ na 20 mou,
kölelere de kad~ nlar kadar verilecekti . En fazla dört tane olmak
~artiyle inek ba~~ na 30 mou verilcekti. Ya~lan~ nca bu tarlalar iade
edilecekti. Bundan ba~ ka her erke~e 50 dut, 5 hurma a~ac~~ ve 3
karaakaç yeti~tirmesi için de ayr~ ca 20 mou toprak verilecekti ;
ayn~~ miktar~ n her köleye de verilmesi laz~ md~. Bu a~açlar 3 sene
zarf~ nda dikilmedi~i takdirde tarlalar geri al~ nacakt~. A~aç dikmenin
babadan okula intikal etmesi ve a~açlar~ n sat~lmamas~~ zaruri idi. Istihsallerin fazlas~~ sat~ labilirdi. Ba~ ka topraklara hurma ve karaa~aç
yerine daha ziyade kendir "erkek ba~~ na 10 mou, kad~ n ba~~na 5
mou„ dikilirdi. Kendir tarlalar~~ iade edilirdi. Hastalara ve çocuklara
her~eyin yar~s~~ verilirdi . ladeler y~l ba~~nda yap~ l~ rd~ . Metruk
arazi ve binalar devletin olacakt~~ ( 110 : 2179 c ). Wan Kuo-iing'in
( Agrarian History of China, s. 163-4 ) tetkik etti~i bu takas siyaseti Han devrinin eski tarla siyasetinin devam~d~ r. Fakat burada
yine büyüklerin tarlalar~ n~~ hükümete geri vermek zorunda kald~ klar~ ndan bahsedilmiyor. Bunu yapmad~ klar~~ Li Ch'ung'un 486' da
verdi~i dilekçeden anla~~ lmaktad~ r. Bunda vergi ve toprak sisteminin i~lenmesinden bahsederken, bunun vergi derecelerinde
topra~~ n cinsine bak~ lmad~~~ , istatistiklerin bulunmad ~~~, zenginlerin
topra~~~inhisar alt~ na ald~ klar~ ndan ileri geldi~ini söylemektedir
( 110 : 2179 d). Fakat toprak kanununa göre bir nevi derecelere
ay~ rma , toprak münbit olmad~~~~takdirde yahut toprak çok
fazla oldu~u zaman sahibine, iki yahut üç misli toprak vermi~lerdir.
Di~er taraftan, toprak az geldi~i zaman, yeti~kin o~ul babas~ n~ n dutluklar~ n~~ hububat tarlas~~ yapmak için almak yahut iki
misli tahsisat~~ bire indirmek zaruretinde idi. Mamafih bu imkanlar
ilgili memurlara laz~ m olan bütün hürriyetleri veriyordu.
Li Ch'ung'un teklifi (110 : 2179 d ve 53 : 2019 a - 2020 b) a~a~~daki fikirleri ihtiva etmektedir: eski be~lik prensibi üzerine 7 bir
köy te~ kilat~~ kurulmal~ . Büyük insan ba~~ na yaln~ z bir parça ipek
7 Bu, her 5 ailenin bir birlik te~ kil etti~i
hepsinin mesul oldu~ u manasma gelir.

ve

bir üyenin i~ledi~ i suçtan
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ve 2 shih bu~day ödenmeli, 15 ya~~n~ n üstünde evli olmayanlar
yar~m insan say~lmal~, çal~~ma~a muktedir esirler yahut esireler
yar~m evlenmi~~say~lmal~ d~rlar. Vergi tarh~nda 20 s~~~r 8 köylüye
muadil say~lmal~d~r. Vergi kuma~lar~ndan 10 tanesi i~~vergisi, 2
tanesi hususi vergi say~l~ p 3 tanesi de memurlar~n geçimi için
tahsis edilmeli. Buna "kar~~l~ k vergiler„ ilave olunmal~~ . Kao
Yo ve Chang Hsi bu teklifi tatbik edilemez buldular. Fakat bunun
üzerine bir ölçme dairesi aç~ld~ ; bu daire müterakki vergiyi toplayacakt~. Tarlalar~n mütesaviyen taksiminden art~k hiç
bahsedilmemekte ve zaten tatbik edilece~ine dair de hiç bir emare
görülmemektedir. Bu yaln~z vergilerin indirilmesini temin etmi~tir.
Buna lüzum görülmü~~oldu~u da Hsieh Hu-tse'n~n bir istidas~ndan
anla~~lmaktad~r: Hsieh, güneyde harp etmi~~her ere 12 parça kuma~~verilmek zorunda kal~ nmas~ ndan, askerli~in çok masrafl~~
oldu~unu bildirmektedir. Ona göre ücretin bir k~ smile s~~~r almal~~
ve askerleri iskân ordusu olarak güneyde zapt edilen bölgede
yerle~tirmelidir. Bu, çok kâr temin eder ve az masrafl~d~ r. Bundan
ba~ka, hiç olmazsa güneyde vergileri indirmeli, aksi takdirde halk
vergileri daha a~a~~~olan dü~man~n taraf~ na geçecektir (44 :2000
c - d).
Li Ch'ung'un tekliflerini tereddütle kar~~layan Kao Yo, kendisi
bilâhara, kendi idare etti~i bölgede çetecili~e kar~~~bir be~lik sistemi 7 kurdu; seyyahlar~n i~lerine yaramalar~~ için çe~me ve havanlar~ n yap~ lmas~n~~ temin etti (57:2027 b). 487 'de hasad~ n fena
olmas~~ ve hayvan telefat~~ yüzünden yine hükümet merkezinde
büyük bir k~ tl~k hüküm sürüyordu, di~er taraftan da i~nparatorun
hazineleri a~~zlar~na kadar dolu idi (110 :2179 d). Halka bu hazinelerden silahlar ve aletler da~~t~ld~. Bu yaln~z hay~rhah bir tedbir de~il, ayn~~ zamanda Kao Lü'nün bu s~ ralarda teklif etti~i
hükümet merkezinin yeni müdafaa plan~~ ile de ilgili olacakt~ r
(54 :2021 a - b). Bu plana göre kuzey ordusundan ba~ka hükümet
merkezinin yak~n~nda halktan müte~ekkil 20000'er ki~ilik 3 ordu
te~kil edip muntazam talim ettirmeli, sonbaharda yakla~an Juan juanlar~~ pûskürtmeli (bunlar daima hasat zaman~~ hücum ederlerdi), yahut hücum beklenmedi~i zamanlar ~ehir ve müdafaa
surlar~ n~~ in~a ettirmelidir. Bundan ba~ka hükümet, merkezin ia~e
durumunun düzelmesi için tekliflerde bulunulmas~na müsaade
ediyor. Bütün normal vergilerin 2/9 unun hükümet merkezinin la-
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~esi için verilmesi, geri kalanlar~n da memurlar taraf~ndan depo
edilmesi teklif edildi (110 :2179 d). Sonra köylü ailelerinin Oto lOunu
kuzeyde iskân ettirilmelidir. Galiba bu plân tatbik edildi ve biraz da ba~ar~~temin etti 8•
~kinci devir'
493'te hükümet merkezi Lo-yang'a nakledildi. Orada ani
suvari hücumlar~na maruz kalma korkusu mevcut olmad~~~~için
müdafaa masraflar~~ daha azalm~~~oluyordu; su yoluyla ba~l~~ olan
ba~l~ca istihsal bölgesine yak~ nd~. Gemi nakliyat~~ araba nakliyat~ndan mukayese edilemiyecek kadar ucuz oldu~undan bu, iyi ve
ucuz ia~e temin ediyordu. Nihayet Çin gentry'sinin mallar~ na
okadar yak~n bulunuyordu ki fazla mallar~n~~ kendilerine çok fayda
temin eden bir ~ekilde satabiliyorlard~, fakat yine gentry'nin
topraklar~n~~ mer'a haline koymak tehlikesini do~uracak kadar
yak~n de~ildiler.
493 y~l~~ ile ziraat, takriben 520'ye kadar süren yeni bir devir
ba~lamaktad~r. Haberler üç guruba ayr~lmaktad~r: sulama, kuzey
meselesi ve do~uya yard~m tedbirleri. Sulama i~i, hükümet merkezinin sulama ile yap~lan ziraat bölgesinde bulunmas~ ndan dolay~,
daha ziyade ehemmiy et kespediyordu. Onunla yine çok mühim
olan kanal i~leri s~k~~ ba~l~d~r. Böylece P'ei Yen-chün, memuriyeti
esnas~nda Fan-yang'da büyük kanal tamirleriyle ve 1 milyondan
fazla mou tarlan~n (69 : 2055 b) sulama i~leriyle me~gul oldu.
Shen Wen-hsiu buna benzer yeni birçok su tarlalar~~ (tava) te~8 Han devrinde, Toba devrinden sonra da yine revaçta olan devlet anbari sistemi Toba devrinde de mevcuttur. Anbar hakk~ ndaki ilk not 418 y~ l~ na
aittir ( Nan-pei-shih pu-chih, s. 6618 b ). Eskiden zikredilen küçük anbarlar herhalde s~ rf askeri maksatlara yaram~~~olacakt~ r. 488'de, büyük Çinlile~me dalgas~~
etraf ~~ kaplarken, devlete verilen bukdaylar~ n fazIal~ k~ ndan anbarlar yapmay~~ ve
bolluk y~ llar~ nda daha fazla bu~day sat~ n almakla bu anbarlar~~ biiyütmeyi, k~ tl~ k y~ llar~ nda ise bunlardan satmay~~ teklif ettiler. Bu istihsali art~ rmak için bir
te~vik olacak, böylece köylüler bolluk y~ llar~ nda hububat~~ elden iyi ç~ karmak
için müsait bir al~~~yeri bulacaklard~ . Mamafih böyle bir « takviye anbari »
gentry'nin zenginlemesi için pek müsait bir müessesedir. Bu anbar sistemi, bütün
köylülerin 1/10 unun devlet taraf~ ndan kurulan iskan yerlerinde yerle~tirilmeleri,
istihsal vas~ talariyle techiz edilmeleri ve sonra onlardan devlet için azami derecede istifade edilmelerile tamamlanacakt~ . Bu teklifler tatbik edilmemi~~olacak.
497'de (Nan-pei-shih pu-chih, ayn~~ yerde) .takviye anbarlar~ » hakikaten yap~ ld~ ,
fakat bunlar~ n nas~ l i~ledikleri bilinmiyor.
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kil etti (61 : 2038 c). Bu ve buna benzer i~ler, münferit sansör ve
valilerin özel te~ebbüslerinden meydana gelmi~~olacakt~r. Ts'ui
K'ai resmi olarak bir dilekçe verdi ve Chi-chou (güney-Hopei) de
s~k s~k vukubulan feyezanlara kar~~~tedbir al~ nmas~n~~ istedi
(56 : 2026 c-d), Ts'ui Lian gda (66 : 2049 c) ordunun ia~esini temin
için, do~u-Honan ve kuzey Kiangsu'daki kanallar~n islâh~n~~bir
dilekçe ile istedi. Bu Ts'ui Liang, Tu Yü'nün yazd~~~~bir kitaptan
gördü~ü te~vikle birçok de~irmenler ve bilhassa su de~irmenleri
in~a etti, bunlar devlet için büyük bir gelir kayna~~~olmu~lard~r
(66: 2050 a); bundan, Toba devrinde bile devlete ait de~irmenlerin
mevcut oldu~u görülüyor. Muahhar zamanlarda benzerleri hakk~ nda malûmat al~yoruz.
508 y~l~ nda, Hopei'de, Chi-chou-da prens Yüan Yû taraf~ndan ç~ kar~ lan isyanda bu bölge çok harap olmu~tur. Ancak 21 ya~~ nda olan prensin (22 : 1960 a -b ; 8 : 1923 b; 112 a : 2184 a ve ba~kalar~) ç~karm~~~oldu~u isyan s~rf ~ahsi sebeplerden ileri gelmi~~
olacakt~ r. Masraflar~ndan dolay~~imparator taraf~ndan kendisine
sopa att~r~ld~~~ndan ve odal~klar~~tahkir edildi~inden kin besliyerek Chi-chou eyaletinin iktisadi temeline dayanarak kendisi imparator olma~a te~ebbüs etti. Ona kar~~~verilen sava~lar oldukça
çetin oldu (91 : 2098 c ; 39 :1939 c; 44 : 1998 b ; v. s.) ve eyaletine çok
zarar verdi. Sonra buna bu b5lgede fena hasatlar ve 515' de
bir k~ yam ilâve oldu. Böylece Liu Tao-pin'in bu bölge vergilerinin hafifletilmesi için verdi~i dilekçenin sebebi kolayca anla~~labilir (79 : 2078 b). Chi-chou'daki sansörlü~ii esnas~nda en fena haydutlardan biri olan prens Yüan Hui buna benzer bir dilekçe verdi.
(y ~ll~klar, eyaletten tazy~k suretile cebren halk~ n elinden ald~~~~
mallar~~ ucu buca~~~görünmeyen araba kafilelerile nakletti~inden
bahsetmektedirler). Burada Yüan Hui, Chi-chou'nn devlet maliyesinin iktisadi temel oldu~unu belirtti (15 : 1939 b). Bu, güneyde Liang devletine kar~~~verilen büyük sava~lar~ n sonunda hizmetlerden dolay~~mühim bölgelerin kayboldu~u bir zaman için do~ru idi.
Mamafih 500' lerden hemen sonra Chi-chou'da iktisadi durum çok
fena olmu~~olacak, çünkü Li P'ing imparatoru kuzey - Honan güney- Hopei bölgesindeki Yeh'e yapaca~~~bir seyahattan vazgeçmesini
israrla tavsiye ediyor, böyle seyahatlar çok bahaliya mal oluyordu
(65 : 2046 - 2047 b ).
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Bundan ba~ ka bu devirden bir de Chang P'u-hui'nin bir dilekçesi kalm~~t~r ki bu ipekli kuma~~ölçülerin de büyütülmesinin
aleyhinde idi, çünkü bu vergilerin art~ r~ lmas~~ demekti (78: 2076
a). Yeni hükümet merkezine nakilden biraz önce ve biraz sonra
vergilerde yap~ lan bir indirme ile iktisadiyatta k~ sa bir iyile~me
meydana getirildi~ini, fakat bundan sonra ve ilk önce ve en kuvvetli olarak Hopei'cle bir fenala~ ma meydana geldi~ini kuvvetle
söyleyebiliriz. Bunun sebebi a) Yüan Yü'nün isyan~~ idi, b) güneye
kar~~~verilen ve kaybedilen sava~tan sonra kendilerini müdafaa
etmek zorunda kald~klar~ ndan bu sava~lar çok masrafl~~ oluyor, fakat hiçbir kazanç temin etmemekle beraber vergilerden büyük zararlar görüyorlard~ .
Bu devre ait haberlerin üçüncü gurubu kuzey ile ilgilidir.
Hükümet merkezinin naklinden hemen sonra art~ k mallar~ n~~ satacak yer bulamamas~ ndan dolay~~ eski hükümet merkezinin bulundu~u bölge ~nahvoluyordu. Bundan tekrar, Mu Tai'nin isyan~~ münasebetile di~er bir makalede bahsedilecektir. 504'ten önce bile
Yüan Huai kuzey s~ n~ r~ ndaki iktisadi durumun kötü oldu~undan
bahsetmektedi~- : Bu bölgeler halk~~ bilhassa kurakl~ ktan çok izdirap
çekiyorlard~ : zaten say~ ca az olan tava'lar~ n hepsi mahalli gentry'nin elinde bulunuyordu, buna müdahale etmek laz~ md~~ ( 41 : 1993
c-d ). 504'te Juan-juan'lar tekrar bu bölgeye taarruzlarda bulunmakla ve yine tahrip etmektedirler ( 41: 1993 d). 470'te bile bat~ kuzey s~ n~ rlar~~ içinde iskan ettirilmi~, fakat zamanla büyük bir
k~ sm~~ kaçm~~~olan bir gurup Juan-juan, daha ba~ ka karga~al~ klar~ n önüne geçmek için Kiangsu'ya yerle~tirildi ( 58: 2030 a). Bu
nevi tecrilbeler müteaddit defalar yap~ lm~~t~ ; 434'te Hsiu-t'u'lar~ n
Hsiung-nu kabilesinin büyük bir k~ sm~~ Pekin'in güneyindeki bölgeye nakledildi (15: 1938 d), Tölös'ler ba~ka yerde iskan ettirildi,
ve 447'te de 3000 Ting-ling ailesi hükümet merkezine nakledildi
(4 b: 1913 a). Toba devrinin son zamanlar~ nda, yine kuzey kavim'erinin do~u yahut güney-do~u bölgeye nakilleri teklif ediliyor ( 18:
1944 e). Bu nakillerle ayn~~ zamanda yerle~tirmek, listelere kay~ d
etmek, vergi t~~ rh etmek ve askeri hizmet meselesi ba~l~d~ r. Prens
Yüan Yao, Chi-chou bölgesinde sansör iken, oradaki k~ yarndan
biraz önce, ayn~~ fikirle, daimi bir kayna~ma merkezi olan oradaki
"Hunlar„ in yani Hsit~ ng•nu'larin bakiyelerini birle~tirmeyi ve kay~ d
ettirmeyi teklif ediyor (19a: 1945e)
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En mühim istihsal bölgesindeki büyük ihtilâlar, kaybedilen
sava~~ve bir çok kurakl~ klar, 520'de ba~layan büyük bir buhrana
sebebiyet vermi~tir. Saray hazineleri, güney ile yap~lan ticaretten elde edilen lüks e~ya ile dolu idi. Fakat güney ile yap~lan
ticaret bilançosu Toba'lar için, attan ba~ka bir~ey verilmedi~inden,
fazlasiyle menfi olacakt~ r. Hazineye aksine olarak devlet kasas~~
bo~tu. Bunun için vergiyi pe~in, hattâ genel yurumun kötülü~-üne
ra~men köylülerden 6 seneli~ini pe~in ald~ lar. Sava~lar neticesinde
Hopei'in zaman zaman elden ç~ kmas~~ yüzünden hükümet merkezi
için bu~day~~ arabalarla bat~dan getirmek zorunda kal~ yorlard~.
Muazzam nakliye masraflar~~ için yine ~ikâyetler ba~l~yor. Muayyen
bir bölge için resmen 8 parça, 3,9 kulaç ipek nakliye masraf ~~
takdir ediliyordu, gerçek masraflar ise 60 parça tutuyordu ( 110 :
2180 ) .
Müteakip y~ llarda, 524'ten itibaren, pek çok k~ yamlat oldu~undan eski bütçeye göre idare etmek filen imküns~zd~ . Tasarruf
tedbirlerinin al~ nmas~~ zaruri oldu. Önce memurlara verilen
devlet ~arab~n~ n azalt~lmas~~ teklif edildi, bununla senede, yabanc~~
elçilerin ia~elerinin kesilmesiyle bile 53054 hu pirinç, 6960 hu
hububat ( Han devrinde bir hu tam 20 litredir ) 390599 chin
( Han devrinde tam 240 gr.) bu~day ( ~arap imali için) tasarruf
edilecekti. Zaten bu, devlet taraf~ndan memurlara ~arap verilece~ine
dair yegâne haberdir ( 110 : 2180 b ).
Sonra memurlar~ n ve yabanc~~ müsafirlerin yemek ve et istihkaklar~ n~ n Oto 50 nisbetinde azalt~lmas~~ teklif edildi. Bu y~ lda
1.599856 chin et 53932 shih ( Han devrinde bir shih tam 30 kg.
d~ r) pirincin tasarrufunu saglayacakt~~( 110 : 2180 c ). 526'da hükümet merkezinin bulundu~u bölge için ayr~~ bir vergi kanunu lây~has~~ haz~ rlad~lar. Orada 1 mou arazi ba~~ na 5 pint ( sheng )
bu~day, kiralanm~~~devlet topraklar~ nda 1 kile ( tou ) bu~day
al~ nacakb. Buna bir pazar vergisi ekleniyordu. Han devrinde bir
mou'nun has~lât~~ takriben 1 shih tuttu~undan hasad~ n 0/05-10 nunun
teslimi, o zamanlar için çok azd~. Bu herhalde yaln~z bir ek vergi
olacakt~ r.
Nihayet 528 den itibaren hükümet merkezine bu~day tedarik
etmek için en son çare olarak unvan sat~~~ na ba~lad~lar. 8900 shih
bu~day teslim eden kont oluyordu; 4000 shih teslim eden rahip-
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lere, bulunduklar~~ bölgelerin idaresi veriliyordu (110: 2180 c).
Bununla tabii her türlü çöküntüye kap~lar eskisinden daha çok
aç~lm~~~bulunuyordu. Bu devirden kalan dilekçeler ayn~~ geli~meyi
aksettirmektedirler. Prens Yüan Hsiao-yo'nun teklifi bilhassa çok
enteresand~r (18 : 1943 c). Eskiden ihdas olunan be~ler sisteminden
dolay~~ 100 aileden 25'i askerlik hizmetine al~nm~yordu. Bundan
ba~ka, be~ler sistemi hemen her yerde karma kar~~~ k olmu~tur.
Bunun yerine 100 aileye 8 idarecinin dü~ece~i bir sistem tatbik
edilecektir, 25 aileden 20'si idareci ve 5'i yard~mc~~ oldu~undan,
12 idareci tasarruf edilecek, çünkü 12 idareci daha az tayin edilecek ve bununla 12 tomar kuma~~vergi olarak verilecekti. Bu,
devlete 240000 tomar kuma~~ve çok miktarda yeni asker (16000)
temin edecekti. Hsin Hsiung, kötü durumlar~n kald~r~lmas~~ için bir
genel temizlik yap~lmas~n~~ teklif etti (77: 2027 a). Her iki dilekçe de yaln~z, ilerlemekte olan iktisadi buhran~n ifadeleridir, nihayet
bu son devirde tekrar kuzey. bat~~ s~n~r~ ndaki kenar kavimler
meselesi ortaya at~ ld~~ (18: 1944 b-d), fakat çözülmedi. Ayr~~ ayr~~
vilâyetlerdeki durumu, harp sonunda hiçbir sapan hayvan~~ bulunmad~~~ ndan, aç~ l~~a kar~~~tedbirler alan Chao (do~u-Shansi ve
bat~-Hopei) valisi Ts'ui Hsiao-wei'nin biyografyas~ndan anla~~l~yor (57 2028 b).
Netice
Bu, do~rudan do~ruya vesikalardan ayd~ nlat~ labildiki kadar
ziraat tarihinin k~ sa anahatlar~d~ r. Prensip itibarile köylülerin
durumu, di~er devi~~ierde oldu~undan farkl~~ de~ildir: di~er zamanlarda da çok fena durumda idiler. Toba devrinde durum
daha a~~rla~m~~t~r, çünkü Tobatlar hâkimiyetlerinin ba~~nda, daha önceki zamandanberi nisbi anar~iden istifade ederek mülklerini art~ rm~~~olan Çin gentry'sini di~er yeni sülâle kurulu~lar~nda
Adet oldu~u gibi bertaraf etmemi~, bilâkis onlar~~ yerlerinde b~rakm~~lar. Çünkü büyük mülk sahipleri, mü~külâta u~ramadan ihtiyaçlar~~ olan toprak mahsullerile, vergileri tedarik için yegâne
çarelerdi. Bundan ba~ka, a~a~~~yukar~~ 100 y~ l toprak da~~t~m~~ meselesile me~gul olmad~lar, böylece büyüklerin topraklar~~ gittikçe
daha fazla artabiliyor, köylüler de kirac~~ oluyorlard~. Bir tanzim
ve tertip tecrübesinden ba~ka (484-6) müdahaleleri yaln~z vergilerin islâh~nda olmu~tur. Bunlar~n hepsinde Çin gentry üyelerinin
durumlar~~ Toba gentry'lerininkinden iyi idi; Çin gentry'si Toba

TOBA'LARDA Z~RAAT

95

devrinin ba~lang~c~ndan beri topraklar~na sahipti, Toba gentry'si
ise ancak kuzey ve bat~da zaptetti~i mer'alara sahipti. Istihsalât~~
rahatça elde etmek için do~uda ba~kalar~n~ n mallar~n~~ almad~ lar 9.
Fakat do~u ve güney ba~l~ca ziraat bölgesi idi. Güney zaptedildi~i zaman Toba gentry'sinin lehine olarak büyük miktarda ba~kalar~n~n mallar~n~~ almad~lar. Bu güneyliler k~smen rü~vet alarak
mukabil tarafa geçtiklerinden, onlar~n mallar~n~~ korumak lâz~md~.
Diker taraftan da zaptedilen halk Çin gentry'si ile evlenmek suretile akraba idi, bunlar da akrabalar~n~n mallar~n~~ kaybetmemelerini temin ediyorlard~. Böylece toprak meselesi Çin gentry'sinin iktisadi kuvvetinin, bununla da siyasi kuvvetinin anla~~lmas~~
için bir anahtard~r.
Bir meselenin daha ayd~nlat~lmas~~ lâz~md~r. 484-6 y~llar~n~n
kanunlar~na göre Toba devrinde, kölenin zirai istihsalde büyük
bir rol oynad~~~~iddia olunmu~tur. Fakat bu herhalde Çin'li mülk
sahiplerinde böyle olmam~~t~r '9. Bir kirac~dan al~nan kira, bir köleden zorla al~ nabilen kadard~. Zaten kendilerinden azamisi al~nan,
fakat hürriyet perdesi alt~nda daha mesut olan nezaret edilmelerine lüzum kalm~yan kirac~lar~ n kullan~lmas~n~, daha pratik buluyorlard~. Tek hayvanl~~ sapan yahut sulama ile ziraat yahut
bostan ziraati gibi küçük ziraat i~lerinde köle kullanmak elveri~li
de~ildir. Kirac~~ olarak çal~~am~yorlard~. Modern büyük i~letmelerde ba~kad~r. Böylece eski Çinlilerde ziraatle me~gul olan kölelerin
bulundu~una dair haberler bulunmam~~t~r. Buna mukabil daha
ziyade "u~aklar„ yani "ev-köleleri„ hakk~nda birçok haberler vard~r. Bunlar büyük evlerde eskidenberi bile her zaman bulunuyorlard~. Demek ki ziraatte köleler ancak büyük ölçüde Toba gentry'sinde bulunmu~~olacak. Bu gentry zaman zaman pek çok olan
köleleri sürülerine bakt~rmak için kullanm~~lar, sonra mer'alar~n~~
tarla haline koyarak ziraat i~lerinde de kullanm~~lard~r. Bunun ziraat
bak~m~ndan ne dereceye kadar ehemmiyetli oldu~u belli de~ildir.
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l° Yaln~ z baz~~ Toba mülk sahipleri köleleri zirâi istihsalde kullanm~~lar.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die schon vor der Eroberung Nordchinas an zusâtzliche
vegetarische Nahrung gewohnten Toba wurden nach der Eroberung von den Agrarprodukten der Unterworfenen noch stârker
abhângig ; dies besonders, als sie einen Hofstaat chinesischen
Charakters mit grossem Beamtenstab eingesetzt hatten. Sobald
sie daher das in Hopei gelegene Reich der Mu-jung (Hsien-pi)
dazuerobert hatten, versklavten sie deren chinesische Bauernbevölkerung nicht (wie sie das in den von wenig Bauern besiedelten Kansu-Gebieten taten), sondern nutzten deren Produktion für
sich aus. Um glatte Ablieferung der Kornsteuern garantiert zu
haben, liessen sie die Steuern durch die dort lebende chinesische
Gentry einziehen, die dies schon früher getan hatte, und set~ten
keine eignen Toba-Steuerkassierer cin. So festigte sich die Macht
der alten chinesischen Gentry. Diese Macht machte sich auch am
Hof und in der Regierung immer mehr bemerkbar ; allmâhlich
wurden aile Zivilposten mit Chinesen besetzt. Die Toba behielten
nur die Militârposten. Solange noch kurz dauernde Angriffskriege
geführt wurden, bereicherte sich die Toba-Führerschicht an den
eroberten Schâtzen. •Als aber die lang dauernden, wenig erfolgreichen Kâmpfe mit Südchina begannen, verarmten die Toba- Militârs, wâhrend die im Grundbesitz und in der Zivilverwaltung
verankerte chinesische Gentry, die noch dazu Familienbeziehungen
zu Südchina hatte und diese zu ihren Gunsten ausnutzen konnte,
immer festere Positionen gewann.
So geschieht wâ.hrend der ganzen Toba-Zeit nichts in Fragen
einer Agrarreform, weil die tonangebende chinesische Gentry
selbstverstândlich dagegen ist. Es werden nur Fragen der Steuerreform besprochen. Auch hier geschieht nichts Durchgreifendes.
Man hat den Eindruck, dass die Steuern sehr hoch waren und
ziemlich willkürlich eingezogen wurden.
Sklaven spielen in der von der chinesischen Bevölkerungsgruppe
betriebenen Landwirtschaft keine Rolle; in der ersten Periode hit
sich die Toba-Gentry viele Sklaven als Hirten der Herden. Als
sie die Herden aufgeben, setzen sie Sklaven auf ihren Feldern
cin. Da aber cin Nachströmen von Sklaven infolge der erfolglosen Kriege aufhört, hört auch die Verwendung von Sklaven auf.

