~ATO TORKLERININ KÜLTÜR TARIHINE
DA R NOTLAR
W. EBERHARD
Onuncu yüzy~ lda Kuzey Çin'de üç sülâle kuran ~ato'lar hakk~ nda ~imdiye kadar çok az çal~~~ lm~~t~ r. Bunun için son senelerde bilhassa ~ato'larla me~ gul oldum ve ~ato'lar tarihini ihtiva
eden "Wu-tai-shih„ (=Be~~sülâle tarihi) ni ba~ tan sonuna kadar
okudum ve fi~lere geçirdim. Bu suretle, arada Çinliler, Kitanlar,
~ato'lar ve di~erleriyle birlikte, a~a~~~yukar~~ 6000 ki~inin biyografyas~~ elime geçmi~ tir. Bu malzemeye istinad ederek, yak~ nda
onuncu yüzy~l~ n Çin sosyetesi hakk~ nda büyük bir tetkik ne~redece~im. Bu arada, biyografik ve tarihi malzemeden ba~ka, baz~~
folkloristik notlara da rastlad~ m. Bunlar di~er malzemenin içinden
tesadüfen ç~ kt~~~ ndan, ~ato'lar~ n kültürü hakk~ nda tam bir fikir
veremiyor; belki ilerideki tetkikler bu hususta daha fazla bilgi
edinmemize yard~ m edecektir.
1. ~ato'lar~ n men~ei : Çin kaynaklar~ na göre, ~ato'lar Türktür, daha do~rusu Bat~~ Türklerindendir. Do~u ve Bat~~Türklerinin
ayr~l~~~ nda ~ato'lar, Ch'u-yüeh ve Ch'u-mi'lerle beraber, eski zamanda Wu-sunlar~ n oturduklar~~ sahada yerle~tiler. Görünü~e göre,
o zamanlarda ~ato'lar, henüz nisbeten küçük bir grup olarak
Ch'u-yüeh kabile birli~inin hâkimiyeti alt~ nda ya~~yorlard~ '. 643
senesinde Bat~~ Türkleri aras~ nda kayna~ malar ba~gösterince bir
k~sm~, Mi-shü ve karde~ i Pu-chen'in idaresi alt~ nda, Çinlilere teslim oldu~u halde, küçük bir grup Ho-lu'nun kumandas~~ alt~ nda
hürriyetini muhafaza etme~e muvaffak olmu~tur. I~te o zaman,
P'u-lei denizinin 2 do~usunda ya~ayan Ch'u-yiieh'lerin bir grubu,
~ato ismini kabul ederek Çin'e tabi olmu~, k~ sa ve mu.raffakiyetsizlikle neticelenen bir istiklâl harbinden sonra (650 senesinde) 712 'ye kadar Çin'e ba~l~~ kalarak, 661'de Çinli'lerle
Hain-T'ang-sbu 218: 4143 db.
Bugünkü Barköl, Hami'nin kuzeyinde (bir. A. Herrrnann, Soutbern Tibet,
cilt 8, k~ s~ m 4, e. 446).
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beraber Tölöslere kar~~~ sava~m~~ lard~ r. 712 senesinde Tibetli
olan T'u - fan'lardan kaçmak mecburiyetinde kald~ klar~~ için,
Uygur'lar~ n himayesi alt~ na girerek onlarla beraber 741'de Çin
hükümetinin ricas~~ ile An Lu-shan'a kar~~~Çin imparatorlu~unu
müdafaa etmi~lerdi. Bu ~ato'lar~ n küçük bir k~sm ~, Çin'in bat~~ illerinde (Feng-hsiang, Hsing-yüan ve T'ai-yüan) yerle~erek, ancak
810 senesinde Yen-chou'ya dönmü~lerdi. Di~er taraftan ~ato'lar~ n
yedi bin çad~ r halk~~ T'u-fan'lara geçmi~, Kan-chou'da 4 809'a kadar
ya~ayarak me~ hur ötüken da~lar~ na kaçm~~~ve istiklâllerini temin
etmek istemi~ lerdi. Fakat ötüken da~lar~ nda o kadar a~~ r muharebeler ba~lam ~~t~~ ki, ~ato'lar gene Çin'e ilticaya mecbur olmu~~ve
Yen-chou'da yerle~ mi~lerdir. Oran~ n Çin valisi olan Fan Hsi-ch'ao,
~ato'lardan en iyi adamlar seçerek, 1200 ki~ilik hususi bir ~ato
ordusu te~ kil etti; Fan, sonradan T'ai-yüan'a nakledildi~i zaman,
bu orduyu beraber T'ai-yüan'a götürdü. Bu ordunun bakiyeleri
bilâhare orada kalarak birçok dahili harplere kar ~~m~~~veya ~una
buna k~ ymetli yard~ mlarda bulunmu~lard~ r. Geri kalan ~ato'lar,
Yen-chou'dan yava~~yava~~Ordos sahas~ n~ n kuzey-do~usuna,
ba~ ka gruplar ise.Ala~an da~lar~ n~ n bat~s~ na gitmi~lerdir. Fakat
devlet kuran grup, Ordos'un kuzey-do~usunda bulunuyordu.
~ato'lar kendileri, birkaç kabileden mürekkep bir kabile
birli~i idiler, fakat kabile adlar~ ndan yaln~ z, hükümdar ailesinin
ne~retti~i Chu-yeh ve eskiden Turge~lerin bir kabilesi olan So-ko
(yahut Sa-ko) 5 kabilesini tan~ yoruz. Her iki kabile de ne eskiden,
ne de sonraki devirlerde müstakil olarak bir rol oynamam~~t~ r.
2. ~ato kelimesi: Çinli'lere göre «, ~ato kelimesi Çince'dir ve
mânas~~ "kum y~~~n~ „ demektir. Bu izah, pek mant ~ ki de~ildir. Eski
telâffuzlara bakarsak, kelime belki bir "sada„ yahut "sadak„ kelimesinin transkripsiyonudur. Fakat ~imdiye kadar, — her ne kadar
kaynaklar ~ato devrine yak~ n ise de — ne Orhon yaz~tlar~ nda, ne
de Divan-~~ likat-it-Türk'de buna benzeyen bir kabile ismine raslamad~ k. So-ko kelimsi ise, belki bir " saqat „ kelimesinin transkripsiyonudur.
Bugünkü Yen-ch'ih, Kansu eyaletinde, Ala~an daglar~ n~ n dogusundad~ r.
Bugünkü Kansu eyaletinin ba~ kentidir.
E. Chavannes, Documents, s. 67 ; bu kabile Chiu-Wu-tai-shih 98 : 4325 te
da zikredilmi~tir.
6 Hsin-T'ang-shu 218 : 4143 db.
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3. ~ato'lar~n dini: Nisbeten en zengin malzeme, ~ato'lar~n dini
hakk~ ndad~r. Di~er birçok Türk k avimlerinde oldu~u gibi, ~ato'larda da iki din mevcuttu: Eski Türk dini ve sonradan kabul edilen
Buddhizm. Bundan maada, ~ato'lar, 923 senesinde Kuzey Çin'de resmen imparator unvan~~ald~ktan sonra, Çin devlet kültürlü de devam
ettirmi~ler, yani gök, toprak, güne~~ve aya büyük kurbanlar vermi~lerdir. Bu kurbanlar~n ço~u, yaz ve k~~~medannda, haziran ve
aral~k aylar~nda kesilirdi. Fakat, 927 senesinde k~~~medar~nda,
~ato imparatoru ayr~ca ba~kent surlar~~~~ n d~~~nda "barbar ilâh~„na
da burban kestirirdi 7. Bu "barbar ilâh~,,n~n ne old~i~unu kaynaklar~m~z söylemiyor, yaln~z, ayni senenin yaz~nda imparatorun Paisih-ma-p'o (=Beyaz mare~al yoku~u)'ya gitti~ini ve orada "Türk
ilâh~ana kurban verdi~ini yaz~yor 8. 924 senesinde ~ato imparatoru,
Kuzey Honan eyaletinde bulunan Lung-men'e giderek, Lei-shan' da
(=Gök gürültüsü da~~) "Gök ilâh~~ana kurban sundu~u için", bu
"barbara yahut "Türk„ ilâh~~eski kaynaklardan iyice malüm olan
Türk Gök ilâh~~oldu~unu kuvvetle tahmin ediyoruz. Demek ki,
~ato'lar, her ne kadar uzun zamandanberi Bat~~Türklerinden ayr~lm~~lar ve yabanc~~ dinlerin tesiri alt~nda kalm~~larsa da, gene eski
dininin esas ~ahsiyetini unutmam~~lard~r. Ayn~~hal Toba'larda da
görülebilir: onlar da çabuk Çinlile~mi~, din bak~m~ndan da çabuk
budist olmu~lar, fakat gök dinlerini daha uzun zaman muhafaza
etmi~lerdir.
Bu kurbanlar~n tarz~~hakk~nda do~rudan do~ruya malümat~m~z
yoktur. Yaln~z ~u noktaya dikkatinizi çekmek isterim: 942 senesinde ~ato imparatorlar~ ndan biri öldükten sonra, en iyi atlardan
ikisi Hsiang-chou vilâyetindeki Hsi-shan'a (=Bat~~da~) götiirûlerek
Yukar~da bir "Beyaz mare~al da~~,,
orada kurban edilmi~tir
kurban
edilen hayvanlar da at m~~idiler ?
zikredildi; acaba gö~e
At kurban~~ eski bir Türk ananesidir ". Ve bir nokta daha var:
Chiu-Wu• tai-shih 38: 4250 eh.
Chin-Wu-tai-shih 38: 4250 ab.
9 Chiu-Wu-tai-shih 32 : 4241 ah.
10 Chiu-Wu-tai-sh~h 8L : 4302 ba
Uno Harva : Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker (FF
Comm. No. 125. Helsinki 1938, s. 562-565) ve W. Koppers : Pferdeopfer und
Pferdekult de.- indogertnanen (Wiener Beitraege zur Kulturgeschichte und
Ling~d.dik, cilt 4, 1936, s. 364-365 ve 395-403).
7

8

Belleten : C. XI, F. 2
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Bütün bu kurbanlar bir da~~tepesinde cereyan etmektedir. Bu da,
Türkler için, tipik bir âdettir '2. Eski Türk kültür tarihi hakk~ nda
yapt~~~ m bir incelememde de gösterdi~im gibi, bu kutsal da~lar~ n tepesinde bazan volkanik bir göl bulunuyordu. Bu göllerin
ismi "Gök gölü„dür 13 . Bu "Gök gölleri„nin baz~ lar~ , bilhassa Shansi
eyaletinde bulunan biri, Tobalarca, kutsal say ~ l~yordu. ~ato'lu Yang
Kuang-yüan bir gün bu göle giderek, ka~~ttan yap~ lan para, at ve
develeri suyun içine atm~~ ; bütün hediyeler batt~ klar~~ için, Yang,
bir gün imparator olaca~~ na inanma~a ba~lam~~~ Bu da, eski bir
Türk ananesinin devam~d~ r ; yaln~ z eskiden ka~~ ttan de~il, hakiki
at ve deve suyun içine at~ lm~~~olmal~d~ r. Ka~~ ttan yap~ lan taklit
kurbanlardan istifade etmek, Çin'de çok yay~ lm~~~bir âdettir 15 .
Yang'~n yapt~~~~ ~ey, bir nevi "orda!,, (deneme) dir. Buna
benziyen bir "ordal„ ile bir defa daha kar~~l~ yoruz: ~ato imparatorlar~ ndan biri (935 senesinde), bir memurunu k ~dem yahut
imtihan neticesine göre de~il, kura ile seçmi~ tir. Namzetlerin
isimleri birer ka~~da yaz~ lm~~, cam'dan yap~ lan bir testinin içine
konmu~. Geceleyin tütsü yakarak gö~e dua edilmi~, ertesi sabah
bir nevi ma~a ile ka~~ tlardan biri al~ nm~~t~~ 16 ; o zamanlarda
cam'~n daha ~effaf olmad~~~n~~ unutmamal~d~r.
Yukarda söylendi~i gibi, ~ato'lar, Budizm'e de inanm~~lard~ r.Fakat bu Türk Budizmi, Çin ve Hint Budizminden farkl~~ birkaç enteresan ve ~imdiye kadar hiç tetkik edilmemi~~hususiyetleri gösteriyor.
Mesela, birçok Budist memleketlerde mukaddes say~ lan Buda kemiklerine ~atolar taraf~ ndan hürmet edilmez : 928 senesinde Türkistan'dan getirilen bir Buda di~ ini parçalayarak atm~~lar ", 941
senesinde Ki~mir'den bir gemi ile Çin'e getirilen di~er bir di~e
12 S. D. Maynaga~ ev, A. inan tere.: Beltirlerde Tanr~
ya kurban merasimi
(Ç~ g~ r ~necmuas~~ 52'inci say~ s~ nda).
13 W. Eberhard ; Lokalkulturen im alten China, cilt 1 (Supplement to
Toung-pao cilt 37, Leiden 1942, e. 173-175.
14
15

Chiu-Wu-tai-shih 97: 4324 cb.

Mesela: Tung-yu-ehi=rai-p'ing kuang-chi 332, cilt 27, 6a ; Kuang-ichi=TPKCh 334, cilt 27, 166 ; Min-pao-chi=Taisha-Tripitaka, cilt 51, 792c 793 a ; ayni adet Kitanlarda da görülebilir; Liao-chih=T'oung-pao, cilt 35.
8. 139 ve 141.
16 Chiu-Wu-tai-shih 127: 4360bb ve 92 : 4316bb.
17 Ch:~~ -Wu-tai-shih 67: 4285ba.
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hiç alâka göstermemi~lerdir ". Di~er taraftan ~ato imparatorlar~,
birçok defalar Honan eyaletinde bulunan me~hur Lung-men Budist ma~aralar~ n~~ ziyaret ederek, orada dua etmi~lerdir: 931 19 ve
934 2G yaz aylar~ nda yap~lan dualar ya~mur duas~~ , 934 2' ve
936 22 k~~~ ndaki dualar da kar dualar~~ imi~ ; 924 23, 932 24 ve 933 25
senelerinin kurbanlar~~ hakk~nda male~mat~m~z yoktur. Lung-men'deki Budist ma~ara mabetleri Tobalar taraf~ ndan M. s. 500 'den
birkaç sene sonra tesis edilmi~tir, bugün hâlâ k~smen mevcuttur. Içindeki hey kel ve kabartmalar Orta ça~lardaki Çin'in en
güzel eserlerindendir. Fakat Çinlilerde, ma~aralarda mabet yapmak âdeti yoktur. Buna kar~~, bilindi~i gibi, Türk efsanelerinde,
ma~aralar~ n büyük bir rolü vard~r. Toba'lar~ n da bir ma~ara
efsanesi mevcut oldu~undan, 500 'lerde in~a edilen Lung-men
ile ondan birkaç sene evvel yap~ lan Yün-kang Budist ma~aralar~ n~ n aslen Budist olmad~~~ n~, eski Türk ma~ara efsanesi ile
münasebettar olan bir fikirden do~du~u teorisini birkaç sene
evvel ortaya att~m. ~imdi, Budizm'de, mabetlerde ya~mur ve kar
duas~ n~ n yeri olmad~~~n~~ da ilâve edebilirim.
Budizm ile beraber birçok Hint ilâhlar~~ da Türkistan ve
Çin'e gelmi~tir. Aralar~ nda dünyan~ n dört buca~~nda ya~ayan
mahlûklar~~ koruyan "Dört gök k~ral~ „ (semavt k~ral) da vard~ r.
Son senelerde Khotan ~ehrinde bulunan ve dokuzuncu yüzy~lda
yaz~ lan el yazmalara göre, dört semavt k~ raldan biri olan Vaisramana'ya (Çince: P'i-sha-men) Khotan ~ehrinde bilhassa hürmet
edilmi~tir 26. Vaisramana, kuzey buca~~n semavi k~ral~~ say~l~ r.
Bu ~ehrin ço~u Türk olan halk~ , kendilerini kuzeyli addettikleri için, Vaisramana'y~~ bu sebepten dolay~~ tercih etmi~~ve
Budizmin "gök k~ ral~ „ ile Türklerin "gök ilâh~ „ aras~nda büyük
bir fark görünmemi~~olmal~d~ r. Ayn~~ zamanda, Vaisramana ve
ailesi de, Türk gök ilâh~~ gibi, sulhsever bir Budist ilâh~~ olarak
de~il, gayet harbc~~ tasavvur edilmi~ti. ~ato'larda bu Vaisramana,
Orta Asya'daki Türklerde oldu~u gibi, çok büyük bir rol oynaChiu-Wu-tai-shih 75: 4300bb.
19 Chiu-Wu-tai-shih 42: 4255ba.
21 Chiu-Wu-tai-shih 46 : 4261da.
Chiu-Wu-tai-shih 46 : 4261bb.
22 Chiu-Wu-tai-shih 48: 4263ba.
23 Chiu-Wu-tai-shih 32: 4241da.
24 43: 4256ba ve 43 : 4257ba, iki kurban.
25 Chiu-Wu-tai-shih 44 : 4257cb.
26 Bulletin of the London School of Oriental Studies cilt 9, s. 1032
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m~~t~ r : Ilk ~ato sülâlesini kuran Li K'o-yung, gençli~inde, takriben M. s. 860 senelerinde, Vaisramana'n ~ n bir mabetinde dua
etmi~~ve bu dua, istikbali için çok mühim olmu~tur 27 . Hemen
hemen doksan sene sonra, bir falc~, ayn~~ sülâlenin son imparatorunu Vaisramana ile benzetiyormu~~". Ikinci ~ato sülâlesini
kuran Shih Ching-t'ang ise, yine gençli~inde, Vaisramana'ya dua
etti~inden dolay~ , sonradan ilâhin yard~ m~~ ile zaferler kazanm~~~
imi~~29. Neticeyi ~öyle hülâsa edebiliriz : ~ato'larda, milli dinin
yan~ nda, Budizm büyük bir rol oynam~~t~ r, fakat bu, Hint yahut
Çin Budizmi de~il, Budizmin Türk ~eklidir.
4. Devlet te~kilât~~: ~ato'lar~ n kurduklar~~ devlet tam bir Çin
devleti idi. Bu devletin bütün memur kadrosu, T'ang sülâlesi
kadrosuna göre yap~ lm~~t~ r, hatta, memurlar~ n birço~u evvelce
i~ba~~ nda olan Çinliler'mi~. Khan, Tarhan v. s. gibi Türk unvanlar~~
hiç görünmüyor. Bu bak~ mdan, ~ato'lar~ n devlet te~kilat~~ hiç özellik
göstermez. Fakat baz~~ küçük noktalarda, her ~eye ra~men, yine
Türk zihniyeti beliriyor.
933 senesinde ~ato imparatoru hastaland~~~~zaman, askerler
aras~ nda tela§ ba~gösterince, devlet hazinesinden iki defa askerlere
para da~~t~ lm~~ 3°; bu imparatorun ölümünden sonra, halef i, hazinenin
bakiyelerini de da ~~tm~~". Ayni senenin son aylar~nda yeni imparatorun rakibi tahta geçti~i zaman, bir defa daha para da~~tmak istemi~ti,
fakat hazinede hiç para kalmam~~t~~ Ikinci $ato sülâlesinin imparatoru Shao-ti (942 - 946) tahta geçerken, bütün generallere ve
muhaf~ z ordusunun zabitlerine para da~~ lm~~~33 ve üçüncü ~ato
sülâlesinin son senesinde bir defa daha hazinenin bütün varidat~~
askerlere verilmi~tir 34 . Buna, ~ah~slara verilen hediyeleri de ilave
edebiliriz :45. Devletin iktisadi ve mali temellerini bozan bütün bu
hadiseler, ~ato'lar~n anlams~zl~ k~~ ile izah edilemez; zira mali i~le,
rin ba~~ nda Çinli memurlar vard~ . Bu tedbirlerin as~l manas~, ~ato'lar~ n devlet ile imparatorun ~ahsi mal-~~ mülkü aras~ nda fark
görmemesi ve ~ato'lar için devletin, bir nevi aile müessesesi
olmas~ d~ r. Bu, feodar zamanlardan baki kalan bir zihniyetten
Chiu-Wu-tai-shih 25 : 4230ba.
28 Chiu-Wu-tai•shih 47 4261db.
Chiu-Wu-tai-shih 75 : 4294bb.
3° Chiu-Wu-tai-shih 44 : 4258aa.
31 Chiu-Wu-tai-shih 45 : 4259a.
32 Chiu-Wu-tai-shih 93 : 4318bb.
33 Chiu-Wu-tai-shih 81 : 4302ba.
34 Chiu-Wu-tai-shih 103 : 4332 eh.
35
Wru-tai-shill :46 : 4247 db 40 ; 4252 ea ve 44 4257 da
27

29
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do~mu~tur. Ayni zihniyetin izlerini daha ba~ka birçok hadiselerde
de buluruz : Mesela evlatl~ k sistemiyle münasebettar olan hadiselerde de ayn~~ zihniyet görülür. Evlatl~ k âdeti, Çin'de de vard~r.
Üç sebebi var: a) Çocuksuz aileler, aile kurbanlar~ n~~ devam ettirsin diye, bir erkek çocu~ u evlat olarak kabul ederler; bu çocuk,
hemen hemen daima ailenin ba~ka bir k~sm~ndand~ r. b) Serbest
b~ rak~lan kölelere sahibinin soyad~n~~ vererek nazar! olarak aile
içine kabul edilirler, fakat bunlar varis olamazlar. Soyad~~ vermeden maksad, sahi'~inin ailesi ile köle ailesi aras~nda herhangi
bir evlenme münasebetine mâni olmakt~r, çünkü ayn~~ soyad~~ ta~~yan bir insan birbirleriyle evlenemezler. c) Imparator, ~eref olsun
diye, yar~~ müstakil yabanc~~ devlet reislerini evlat edinebilir. Fakat
~atolarda bütün bu sebebler bu meseleyi izaha kâfi gelmez,
çünkü yüzlerce insan, ~ato olsun, Çinli olsun, ecnebt olsun, adopte
edilmi~tir. Hatta ilk ~ato imparatoru Li K'o-yung, tam bir "evlatl~k ordusu„ kurmu~tu. Bunun için yeni bir izah aramam~z laz~md~ r. Fikrimce, ~atolar~ n zihniyetine göre, bu kocaman devlet, yine
bir kabileden çok farkl~~ bir ~ey de~ildi: nas~l ki kabile içinde
birbirleriyle yak~ n yahut uzak akraba olan birtak~ m serbest insan ve onlar~n hükmü alt~nda köleler varsa, devlette de hükümdar tabakas~~ birbirleriyle akraba olan büyük bir aileden ibaret
olmal~, di~er halka köle gibi bak~lmal~ d~r.
Devlet sisteminde daha ba~ ka, çok enteresan bir ~eye tesadüf
ediyoruz : ~ato imparatorlar~, en nüfuzlu baz~~kimselere "demirden
mukaveleler„ vermi~lerdir. Bütün ~ato devrinde yaln~z dört ~ahsa
verildi~i için, bunlar çok mühim vesika olsa gerek 36. Vak~a, ~ato
devrinden evvel 897 senesinde de, Çin imparatoru taraf ~ ndan da
böyle bir "mukavele„ yar~~ müstakil bir eyalet reisine verilmi~ti 37,
fakat bu senede Çin hükümdar~~ devlet i~lerini kendisi idare etmiyor, ~ato'lar~n nüfuzu alt~ nda bulunuyordu. Ellerinde "demirden
mukaveleler„ olanlar ebediyen her nev'i cezadan muaf tutulmu~,
rütbeleri de ebediyen mahfuz kalm~~t~ r. Bu "mukaveleler„in mahiyetini Çin kaynaklar~~ izah etmiyor; fakat Abul-Faraç 'da k~ ymetli
bir not vard~ r : " Han~ n ( yani Mo~ol han~~ ) yüksek memurlar~ na
yahut teveccühünü derinden kazanan kimselere bir " paizah „ ve
36
37

Chiu-Wu-tai-shih 36 : 9252 ab ; 63 : 4281 l~ a ; 77 : 4297 ca ; 97 ; 4324 aa ve ca.
Chiu-Wu-tai-sbih 133 : 4368 db.
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bir yarl~~~veriliyordu. Paizah, 6 pos boyunda ve iki pus eninde
alt~ ndan yap~lma bir levha idi ve Mo~ol hükümdarlar~~ taraf~ ndan
hana vekâlet edebilecek hanedan erkân ~ na verilmekte idi "„. Bilindi~i gibi, Mo~ollar~ n bir k~sm~ , Zeki Velidi To~an'a 39 göre, Cengiz
han~ n ailesi de dahil olmak üzere, onuncu yüzy~lda ~atolara iltica
etmi~lerdir 4" . Acaba Mo~ollar~ n bu " paizah „ ~~ ~ato'lar~ n "demir
mukavele „ nin tekâmill etmi~~bir ~ ekli midir? Paizah kelimesi
ise, Çince olarak (--beyaz levha ) demektir. Her ne olursa olsun,
bu "mukaveleler„ bir Çin âdeti de~il, bir ~ato adetidir.
5. Askerlik: Askerlik sahas~ nda birçok eski Türk âdetlerinin
izleri görülmektedir. ~ato'lar~ n say~~ bak~ mn~ dan çok az olduklar~~ ~ilphesizdir ; Ilk ~ato imparatoru, Çin'in fethine kalkt ~~~~
zaman, yaln~z 10000 ki~ ilik bir orduya kumanda edebiliyormu~,
bu ordunun da büyük bir k~sm~~ Çin askerleri imi~~ 41 . Bir
memleketin ordusu normal olarak nufuzun yüzde onundan
fazla olmad~~~ na göre, bütün nüfuz 100.000 ki~i bile de~ilmi~.
Kuzey Çin'i zaptettikten sonra, bu 100.000 ~ato'lar~ n hâkimiyeti
alt~ nda 19 milyon aile, yahut 53 milyon Çinli bulunuyordu 42. Mütemadi harplerie, bu nüfuz çabuk azalm~~ : 947 senesinde ancak
12 milyon aile, 960'da ancak 2.309.812 aile kalm~~". Birçok vilâyetler,
930 44 ve 942 senelerinde," hemen hemen tamamen bo~alm~~. ölenler
yaln~z Çinli de~il, büyük bir k~sm~~ da ~ato imi~. Meselâ 926 senesinde
~iddetli so~uklardan yaln~ z bir vilâyette hemen hemen 10.000 ki~i
donarak ölmü~ ". Fakat yine ~unu da gözöniinde tutmal~~ ki, ~ato
ordusunun bir k~sm~~ Kitan, Kay, T'u-hun ve Shih-wei, yani Mo~ol
38 W. Budge Abul-Faraç tarihi türkçe tere. cilt 1, s. 49-50 (Ankara 1946)
ve Yule : Marco Polo, cilt 1, s. 342.
39 Z. V. Togan ; Mokollar, Cingiz ve Tiirklük ( ~stanbul 1941 ) , s. 11.
48 Ostasiatische Zeitschrift, cilt 27 (1941) , s. 186-187 , Tatarlardan onbin
ki~i, 881 senesinde; ~ato'larla beraber Çin'de sava~m~~ lar (Chiu-Wu-tai-shih 25 :
4230 ca ) ; bundan evvel, ~ato'lar~ n önderi Tatarlara iltica mecburiyetinde kalm~~~
( 25 : 4239 bb ) ; ayni adam bir gün Tatarlar ~ n ~efi ile bir miisabakaya girmi~~
( 25 : 4230 ha ) . 885 senesinde
Tatarlara kar~~~harb açm~~ lar ( 137 :
4374 bb ) , 927 senesinde Tatarlarla ~atolar aras~ nda mücadeleler vuku bulmu~~
( 88 : 4310 ab ) . 928 senesinde ( 39 : 4251 bb) ve 929'da ( 40 4253 ah) Tatarlar
~atolara haraç vermi~ler. 935 senesinde Tatarlar~ n bir k~sm~~ ~ato devletinin
kuzey m~ ntakalar~ na yerle~ tirilmi~~( 47 : 4263 aa ) .
41 Chiu-Wu-tai-shih 55 ~~ 4270 da.
42 58 : 4275 bb.
43 Chiu-Wu-tai-shih 146 : 4384 cb.
44 Chiu-Wu-tai-shih 41: 4254 ca.
Chiu-Wu-tai-shih 80 ~~ 4301 bb.
46 Chiu-Wu-tai-shih 24 : 4244 ab ve ba.
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yahut yar~~ Mo~ollardan ibaretti 47. ~ato'lar~ n ordusu, ~üphesiz, bir
suvari ordusuymu~. Fakat Çin'i fethettikten sonra, hemen bir at k~tl~~~~
ba~lam~~ : Bat~~ Çin'e kar~~~harb açabilmek için, 925 senesinde
Çin'de bütün atlar toplanm~~~48; ayn~~ tedbir, 944 49 ve 945 5° tekrarlanm~~. 906 senesinden evvel ~ato'lar~ n atl~~ kuvvetleri hiçbir
zaman 7000 ki~iyi a~mam~~~51 ve ancak fatihten sonra, 933 senesinde, 35.000 'e kadar yükselmi~tir. Atlar~ n bak~m~~ için, ayr~~ bir
hükümet dairesi tesis edilmi~, atlar~n mer'alar~~ Ordos sahas~ n~n
güneyindeymi~~52. Hakikaten bu saha atlar için en iyi ~artlar
temin edebilir. Fakat, atlar~n bak~m~~ fevkalade pahal~ya mal olmu~.
Resmi bir rapordan ö~rendi~imize göre, bir atl~~ için sarfedilen
para miktar~, 5 askerin masraf~ n~~buluyormu~~51 , günde bir at için
topyekün 45.000 para sarfedilmi~~ve suvari ordusunun masraflar~~
devlet bütçesinin yüzde yetmi~ine kadar gelmi~ "! Bunun için,
suvari kuvvetleri tahdit edilerek, umumi halk, yani Çinliler seferber edilme~e ba~lanm~~~: Her on aile, bir askeri tam techizatiyle
gönderme~e memur edilmi~~54 ; 944 senesinde bu nisbet yedi ailede
bir asker'e kadar yükselmi~tir 55. Bu rakamlar yüksek de~ildir,
çünkü ~ato'lardan evvel ayn~~ adet tesbit edilmi~ti 56, yaln~z buna
daha ba~ka ve a~~r vazifeler eklenmi~tir ". Bütün bu tedbirler bize
gösteriyor ki, ~ato'lar, Çin'i zaptettikten sonra, eski suvari te~kilât~ ndan vazgeçmek ve Çin sistemini kabul etmek zorunda kalm~~lard~r.
~ato'lar~n çad~ rlar~~yuvarlakt~~58, fakat bu husus için fazla malümat
yoktur. 926 senesinde haremde ~ahinlere bakmakla muazzaf yirmi
ki~i çal~~~ yormu~~59; demek ki ~ato'lar da, bütün Türk kavimleri gibi,
~ahin av~n~~ seviyorlard~. Av ve harpte öten oklardan istifade etmi~lerdir ; Çin kaynaklar~ na göre, ilk Hun imparatoru Mao-tun
bile öten oklar kullan~ rm~~.
47 Chiu-Wu-tai-shih 28 : 4236 bb. 918 senesinde.
48 Chiu-Wu-tai-shih 32 : 4242bb.
49 Chiu-Wu-tai-shih 82: 4304ab.
5°

Chiu-Wu-tai-shih 84 : 4306da.

51 Chiu-Wu-tai-shih 44 : 4257ca.

Chiu-Wu-tai-shih 91 : 4315cb ve 115 : 4348a5.
53 Chiu-Wu-tai-shih ~erhi 44 : 4257ca.
52

Chiu-Wu-tai-shih 48: 4264ba.
55 Chiu-Wu-tai-shih 82 : 4304ca.
Chiu-Wu-tai-shih 107 : 4335ba.
57 Chiu-Wu-tai-shih 97 : 4324da ; 917 senesinde.
54
56

55 Chiu-Wu-tai-shih 701: 4289bb.
" Chiu-Wu-tai-shih 75 : 429366.

Chiu-Wu-tai-shih 36 : 4247aa.
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Ok, sembol olarak, ~ato'larda büyük bir rol oynam~~t~ r. 926
senesinde ~ato imparatoru bir generale imparatorluk kuvvetinin
sembolü olan iki ok vererek, onu bir emir ile bir il'e göndermi~ 6'
ve, Çin tarihçisine göre, ferman ok ile beraber göndermek ecnebilerin bir âdetiy mi~~62. Ayn~~ usul, 937 senesinde, bir defa daha
yine ok imparator taraf ~ ndan bir generale vezikredilmektedir
rilmi~. Bunun yan~ nda da "mumlu mektuplar„ (la-shu) varm~~. Bir
defa 926 senesinde yüksek bir kumandan imparatora "mumlu
mektup„ ta~~ yan bir haberci göndermi~ ", 944 senesinde ise imparatorun kendisi bir "mumlu mektup„ yollam~~ ". Sembolik ok bize,
bilhassa Osman Turan'~ n tetkikleri sayesinde", eski bir Türk âdeti
olarak iyice malûmsa da, "mumlu mektubun„ ne oldu~unu bilemiyoruz. Belki bunu, bir nevi yan ~ k olarak tassavvur etmemiz laz~md~ r.
Yaln~z okun de~il, yay~ n da ~ato'larda bir rolü vard~ : 913
senesinde, ~ato sülâlesini kuran imparator Chuang-tsung, bir dü~man ile sulh aktetmek istedi~i zaman, dü~ man karargah~ n~ n önünde bir yay k~ rarak, iyi niyetlerini beyan etmi~ 67.
Bir zafer kazan~ ld~~~~zaman, ~ato'larda bir "zafer bayra ~~ ,,
(lou-pu) dikilirdi 6". Bu da, bir Çin âdeti de~ildir. Zafer bayra~~,
ilk olarak, Toba'larda görülür". Bayrak, üstüne zafer haberi yaz~lan bir kuma~~parças~ d~ r; bu kuma~~cilal~~ bir dire~e tak~ l~ r 7°.
Toba devrinden (M. s. 385-550) sonra Çinli'ler de bir dereceye
kadar bu âdeti benimsemi~ lerdir, fakat hiçbir zaman umum1 bir
adet haline gelmemi~tir. ~ato'lar devrinde ise, bu âdetin çok yay~ld~~~ n~~ görüyoruz. Bir zafer münasebetiyle, bayra~~n üstüne
yaln~z havadisi de~il, ayn~~ zamanda esir edilen dü~ man komutan~ n bütün kabahatlar~ n~~ da yaz~ p, bayrakla beraber hükümet
merkezine götürmü~~ve ikisini de halka te~hir etmi~ler".
Chia-Wu-tai-shih 69: 4287bb.
62 Chiu-Wu-tai-shih 38 : 4250cb.
Chiu-Wu-tai-shih 76 : 4296aa ve 97 4325aa.
64 Chiu-Wu-tai- shil~~97: 4323da.
65 Chiu-Wu-tai-shih 95: 4321..ca.
66 Osman Turan : Eski Türklerde okuu hukuki bir sembol olarak kullan ~ lmas~~ (Belleten No. 35 (Ankara 1945), s. 305- 318.
67 Chiu-Wu-tai-shih 135: 4372bb.
68 Chiu-Wu-tai-shih 79: 4299da; 80: 4301ba ; 93: 4325da ve 40 : 4252ca.
69 Wei-shu 21a : 1958b ; 60: 2036aa ; 65 : 2045bb: 70: 2057ca ; 70 : 2057d.;
73: 2066aa.
7° Cho-keng-lu 18, 146 - 15a ; Chien-hu-chi, hsii-chi 3,4b.
7 Chiu-Wu-tai-shih 135 : 4372bb.
61
68
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6. Ba~ka &leder : Diker âdetlerden hemen hemen hiçbir ~ey
zikredilmemi~tir. ~ato'lar~ n müziki hakk~ nda k~sa, fakat enterasan
bir raporumuz var. ~ato imparatorlar~ ndan biri harbe giderken,
birçok, üç telli Hun keman~~ ile Tibet flavta's~ n~~ çalabilen müzisyenler ile birkaç erkek dansörü birlikte götürmü~mü~. Çin vezirlerinden biri imparatoru bunun için ikaz etti~i zaman, imparator:
"Bu müzik de~ildir„ diye cevap vermi~~". Burada zikredilen müzik
âletleri, M. s. ikinci yüzy~ ldanberi istep kavimlerinin tipik aletlerid~ r. Bu âletlerle yap~ lan müzik, Çin müzi~inden tamamen farkl~~
olarak, görünü~e göre bizim halk müzi~ine yak~ n bir üsl~lptaym~~.
Bir Çinli için, bu bir müzik de~il, yaln~ z biçimsiz bir gürültüdür ;
bunun için imparatorun cevab~~ tam yerindedir.
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~atolar~ n göç istikametler:

Bir çok Türkler gibi ~ato'lar da futbolu çok sevmi~lerdir.
Fakat unutmamal~~ ki, T'ang devrinde Çinliler de futbola al~~ arak,
72

Chiu-W~l-tai-shih 82 : 4304bb.
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her yerde spor sahalar~~ in~a etmi~lerdir. ~atolar~ n futbolu, yaln~z
vekillere mahsus bir oyunu de~ilmi~ ", futbol onlarda o kadar
sevilirmi~~ki, 923 sanesinde ilk ~ato imparatoru, Kuzey Çin'i zapt
ettikten sonra, tahta geçerken tahta ç~ kma merasimi için futbol
sahas~ nda bir platform in~a ettirmi~~ve ancak iki sene sonra
bu k~ymetli hat~ ray~, futbol'a mani olmas~ n diye, kald~ rm~~~74.
Malzememiz zengin de~ildir. Büyük Çin kitlesi içinde ufak bir
az~ nl~ k te~kil eden ~ato'lar~ n kültürü, yüzy~llarca süren s~k~~ münasebetler neticesinde sürat'le çinlile~mi~tir ; kendi milli kültürlerinden
ancak baz~~ bak~yeler kalm~~t~ r. Fakat bütün bu eski âdetler gösteriyor ki, ~ato kültürü, bünye bak~m~ ndan, Toba kültürüne en çok
yakla~an saf bir Türk kültürüdür.

73
74

Chi-Wu-tai-shih 32 : 4241db; 925 senesinde.
Chiu-Wu-tai-shih 69: 4287ba.

