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Orhun kitabelerinde, müteaddid defalar, Türklerin kom ş ular ı  olarak 
Tabgaç denilen bir kavimden bahsedilir. Hüseyin Nam ı k Orkun tercü-
melerinde bunlardan "Çinli„ olarak bahseder 4 . Fakat Tabgaç kelimesi 
Çin için kullan ı lan hiç bir kelimeye benzemez. O halde bu kelimeyi 
nas ı l bulmuş tur? Çin kaynaklar ı nda Tabgaçlara Toba derler. Bunlar 
Çinli olm ı yan yani yabanc ı  bir kavimdir. M. S. 3 üncü as ı rda ortaya 
ç ı karlar ve 4 üncü as ı rda ufak bir devlet kurarlar. Bunun imhas ı ndan 
sonra 386-550 ye kadar devam eden büyük bir devlet kurarlar. Buna 
bilahara 580 senesine kadar devam eden ufak iki Toba devleti daha 
ilave edilmi ş tir. Bu büyük devlet bütün Ş imall Çine hakimdi. Bunun 
için Orhun kitabelerini yazan eski Türklerin (T'u-chüe) bütün Çine 
Toba veya Tabgaç demeleri gayet tabiidi. Fakat bunlar bu ismi ancak 
550 den evvel alm ış  olabilirler. Toba'lar ı n yaz ı lar ı ndan anla şı ldığı na 
göre onlar Türkleri 400 y ı ldanberi iyi tan ı yorlard ı  2. Ş imdi ş öyle bir sual 
ile karşı laş abiliriz, Tabgaç'lar nas ı l bir kavimdir? Bana ilk cevap veren 
Mahmut Ka ş gari'dir ve lûgatinde Tabgaç' ı n iki manas ı  olduğ unu birisinin 
Çin di ğ erinin de bir Türk kavmi oldu ğunu söyler 3. Avrupal ı lar ve 
Çin'Iiler bu mesele üzerinde yeniden çal ış mağ a baş lam ış lar ve bilhassa 
Wieger, Pelliot, Franke ve Shiratori bununla me şgul olmuş lard ı r. Wieger 
bunlar ı n Tunguz, Shiratori Mo ğol olduklar ı nı  ve Pelliot da Tunguz li-
san ı  konu ş mad ı klar ı n ı  söylemekle iktifa ediyor 4. Bundan görüyorsunuz-
ki modern alimlerin aras ı nda da her biri kendi müdafiini buldu. 

Pelliot ile Shiratori tetkiklerine dil bakiyeleriyle ba ş l ı yorlar. Maal-
esef bunlar pek az olduklar ı nda ı  böyle kar ışı k bir mesele hakk ı nda 
bir hüküm vermeğe kâfi değ ildirler. Toba'lar ı n kendi yaz ı lar ı  olmad ığı  
için devlet kurulduğ u zaman bütün resmi evrak Çin'ce yaz ı l ı rd ı . 495 se-
nesinde sarayda Toba dili temamen yasak edildi ğ i zaman vesikalarda 
kalan son Toba kelimeleri de bunlardan ç ı kar ı lmak suretiyle temamen 
ortadan kald ı r ı lm ış  oldu. Ş ah ı s isimlerinin de hemen hepsi Çin'lile ş tiril-
miş tir. Ayn ı  zamanda bir kavmin lisan ı n ı  tesbit etmek için isimlerin ne 
kadar fena bir ölçü olabilece ğ i çok aç ı kt ı r. Mesela bu günkü Avrupa! 

>t .1. H. N. Orkun: Eski Türk yaz ı tlar ı , c. 4, s. 166. 
2  Bk. Wei-shu 102, s. 2128 ba-bb. 
3  Divani Lügat-it Türk, Besim Atalay tercümesi. c. I, s. 453, 

,< 4  Bk. W. Eberhard, Çin'in ş imal komş ular ı  s. 80. 
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isimleri tetkik edecek olursan ı z hepsinin Latin, Yunan ve Musevl dille-
rinden al ı nm ış  olduklar ı n ı  ve böylece bu isimleri ta şı yanlar ı n bu millet-
lere mensup olmalar ı  icap etti ğ ini göreceksiniz. Demek bu meselede 
yaln ı z dil tetkiki bize fazla yard ı m etmez. Wieger hükmünü dil tetkiki-
ne değ il başka bir kayna ğa istinad ettirir: Baz ı  kaynaklar Tob'alar ı n 
Hsien-pi'lerin halefleri olduklar ı n ı  iş aret ederler 5. Wieger Hsien-pi'lerin 
Tunguz olduklar ı n ı  zannettiğ inden buna göre Toba'lar ı n da Tunguz ol-
malar ı  icap eder. Yeni yap ı lan incelemelerden bunun da do ğ ru olamiya-
cağı  s  hattâ Tunguz'lar ı n Toba olmalar ı n ı n imkans ız olduğu anla şı lmış -
t ı r. Bundan dolay ı  bu meseleyi daha yak ı ndan incelemek icabeder. Bir 
buçuk senedenberi bu mesele üzerinde çal ışı yorum. Fakat bu ara ş tı rma-
lar henüz sona ermemi ş tir. Bunun için ş imdilik neticeyi bildirmiyece ğ im, 
çünkü ileride daha tamamlamak icabedecek noktalar olacakt ı r. Çal ış -
mam ı z ın geni ş liğ ini aş ağı da verece ğ im say ı lardan anlayabileceksiniz. 
Kaynak olarak Wei sülâlesinin vakayinâmelerini ald ım. Bunlar k ı smen 
bu sülâlenin iktidar mevkiinde oldu ğ u esnada, k ı smen de nihayet bul-
duktan sonra yaz ı lm ış t ı r. Çin'ce metin tam 2400 sayfad ı r, Türkçesi ise 
izahl ı  ilavesi olmadan 4500-5000 tab ı  sayfas ı n ı  ihtiva eder. Bunun için 
tam 7200 ş ah ı s ve 400 kavim ismi buldum ve her ş ah ı s için mümkün oldu-
ğu kadar eksiksiz bir biyo ğ rafya haz ı rlad ı m. Her kavim için de kültürel 
ve diplomatik ehemmiyeti haiz malCı mat verdim. Bundan maada kültür 
tarihi için mühim olan k ı s ı mlar ı  ay ı rd ı m. Bu malzeme istatistik tetkikat 
için bir baş lang ıç te ş kil edecektir. Fakat yukarda da söyledi ğ im gibi 
henüz bitmemi ş tir. Bundan maada yine Tobalar hakk ı nda mevcut fakat 
çok az olan ba ş ka malzemeler de toplad ı m. Ş imdiki halde elde etti ğ im 
en mühim neticeleri bildirece ğ im. 

—2— 

Toba'lar ı n menş ei meselesi birçok noktalardan tetkik edilebilir: 
1 — Kavimlerin menş eieri hakk ı ndaki rivayetler. 
2 — Sülâlenin inkiraz ı ndan sonra Toba bakiyelerinin tetkiki. 
3 — Kültürlerinin tetkiki ve bunun kom ş u kavimleriyle mukayesesi. 
4 — Ayr ı  ayr ı  Toba ailelerinin men ş elerinin tetkiki. 
Bu dört noktay ı  bir bir gözden geçirelim. Çi ıı  kaynaklar ı  Toba'lar ı n 

menşeleri hakk ı nda hemfikir de ğ ildirler. Bir k ı sm ı  Toba'lar ı n bir Çinli 
generalle Hsiung-nu'lardan bir kad ı n ı n evlenmesinden vücuda geldikle-
rini söylerler .7 . Ayni hikâye baş ka bir kavim olan K ı rg ı zlar hakk ı nda 
da anlat ı l ıyor 8 . Yani bu rivayete göre K ırg ızlar da ayn ı  Çinli generalle 
Hsiung-nu kad ı n ı n ahfad ı ndand ı rlar. Yaln ı z bu evlenmeden do ğ an K ı r- 

Y  Bk. Çin'in ş imal kom ş ular ı  s. 79. 
6  Bk. Çin'in ş imal kom ş ular ı  s. 50-53. 
7  Sung-shu: T'P'YL 891, la. 
8  Hsin-T'ang-shu 217 b: s. 4143 b. 
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gı z'lar ı n as ı l K ı rg ı z olmayup ikinci derecede K ı rg ı zlar olduklar ı  söyleni-
yor. Mavi gözlü k ı rm ı z ı  saçl ı  olan hakiki K ı rg ız'lara mukabil bunlar ı n 
saçlar ı n ı n siyah ve gözlerinin koyu renk oldu ğ undan bahsediliyor. Fakat 
bir kabilenin böyle melez bir evlenmeden vücuda gelmesi imkân dahi-
linde görünmiyor. Eğer böyle bir hikâye direkt münasebetleri bilinmi-
yen iki ayr ı  kavim hakk ı nda anlat ı l ı rsa bunun doğ ruluğundan daha 
çok şüphe edilir. Bu rapordan ö ğ renebileceğ imiz yegâne şey Toba'larla 
K ı rg ı z'lar ın aras ı nda bir münasebetin mevcut oldu ğudur. Bir ba ş ka kay-
nağ a göre Tobalar Hsiung-nu'lar ı n bir kabilesinin bir k ı sm ı n ı  teşkil eder 
yani Hsiung-nular ı n So-t'ou kabilesinin bir klan ı d ı rlar 9. Bu rapor nisbe-
ten doğ ru olduğu için buna gövenilebilir fakat maalesef So-t'ou kabile-
sinden başka kaynaklarda bahsedilmedi ğ i için bunun do ğ ru olduğuna 
dair elimizde hiç bir delil yoktur. Yaln ı z Toba'lara ba şka bir kaynakta 
So-t'ou yerine So-lu denildi ğ i için 10  belki biraz ileri gidebiliriz. Çünkü 
Lu harp esiri veya barbar mânas ı na gelen bir kelimedir. Demek ki bu 
kelime kavim ismi olan So-lu'ya ait de ğ ildir. O halde as ı l ismin So ol-
mas ı  da muhtemeldir. So da Türklerin en eski yurdlar ı n ı n ad ı d ı r ". Fa-
kat bu yaln ı z bir ihtimaldir, kaynaklar bundan bahsetmiyorlar. Saniyen 
Toba vakayinâmeleri kendilerinin Hsien-pi'lerle ayn ı  menşeden geldikleri 
ni yazarlar ". Yap ı lan ara ş t ı rmalardan bugün Hsien-pilerin esasen pro-
to-Moğol olduklar ı  anla şı l ı r. Diğ er taraftan Hsiung-nular ı n Türk olma-
lar ı  kuvvetle muhtemeldir. Demek ki bu raporlar ı n baz ı lar ına göre To-
balar proto-Mo ğoldur baz ı lar ı na göre ise Türktürler. 

— 3 — 

Ş imdi 2 inci nokta olarak Toba sülâlesinin ink ı raz ı ndan sonra Toba 
bakiyelerini tetkik edelim. 6 ı nc ı  ve 7 inci as ı rlarda Tobalar bir Tang-
hsiang kavmi olarak görünürler ". Tarif edilen kültürlerine göre Tang-
hsianglar ı n Tibetli olduklar ı ndan ş üphe edilemez 14. Fakat isimlerine göre 
yüksek tabakan ı n Tibetli olması  imkâns ı zd ı r. Bu tabakan ı n nereden 
geldiğ ini kat'iyetle bilmiyoruz. Fakat kom ş ular ı nda yüksek tabakay ı  
proto-Moğollar te şkil ettiğ i için bunlar ı n da proto-Mo ğol olmalar ı  muh-
temeldir. Tobalar 13 üncü as ı rda en son bir Mo ğol klâm olarak görü-
nürler ". Bununla muhakkak Mo ğol olmalar ı  icap etmez. Çünkü Mo ğol-
lar ın aras ı nda Moğol olmayan klânlar pek çoktu ". Di ğ er taraftan 
Ka şgar1 Toba'lar ı n Türk olduklar ı n ı  söyler'. Eğ er bu neticeleri bir araya 

9  Nan-bh'i-shu 57: s. 1755 cb. 
ı o Sung-shu 95: s. 1648 bb. 

Çin'in ş imal komşular ı  s. 86. Shiratori'nin teorisini kabal çtmiyorum. 
12  Wei-shu 1. 

4' ı3  T'ung-chih 195. s. 3131 c, ve Çin'in ş imal komşular ı  s. 192. 
Y 14  Bk. W. Eberhard: Kultur und Siedlung der Randvölker Chinas, s. 79. 
k ı s  Bk. Yen-ching Journal, Monograph Series. c. 16, not 140, ve Çin'in ş imal kom-

ş ular ı  s. 182. 
)'` 	 Bk. Zeki Vali&i: Mogollar, Cengiz ve Türklük. 
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topl ı yacak olursak yine baz ı  kaynaklar ı n Toba'lara Türk, baz ı lar ı nın da 
Moğol dediklerini görürüz. 

—4— 

Ş imdi kültürel malzemenin tetkikine geçelim. Toba'lar, maalesef, 
bize burada fena bir oyun oynam ış iard ı r. Çin'lile ş mek maksadiyle kendi 
eski kültürlerini hat ı rlatacak her ş eyi imha etmi ş lerdir. Bunun için 
malzeme bak ım ı ndan pek az e ş ya kalm ış t ı r. Fakat bunlar yine onlar 
hakk ı nda bir fikir ediamemize yar ı yor. Ş imdi bunlar ı  ayr ı  ayr ı  inceliye-
lim. Kurt efsaneleri Türkler için çok tipiktir. Bunlar ş imdiye kadar 
Toba'larda balunmam ış lard ı r. Fakat son zamanlarda buna benzer bir 
efsane bulunmu ş tur. Hikâye şöyledir ": Nur ailesine mensup bir Toba 
k ıyafet değ iş tirerek ve casus olarak âsilerin karargah ı na girer. 
Orada bunu tan ı rlar, oda kaçmak mecburiyetinde kal ır. Yolda ulu-
makta olan beyaz bir kurda rast gelir. Kurdu takibeder ve bu suretle 
dü ş manlar ı ndan kurtulmu ş  olur. Bundan sonra bu aile kurda kurban 
verir. Toba'lar ı n oturduklar ı  yerlerde bir kurt da ğı na 18  bir kurt nehrine 19  
iki de kurt da ğı  için yap ı lm ış  olan mabede 2° rastlan ı r. Demek ki Toba'- 
lar ı n da kurttan geldiklerine dair efsaneleri yoksada bir kurt kültleri 
vard ı r. Moğol'lardan yaln ı z Cengiz han ı n ailesinde bir kurt efsanesi ol-
duğunu biliyorum 21 . Bu Türk ailesinin de kurttan geldi ğ i müteaddid de-
falar iddia olunmu ş tar. Sonra Türkler için ma ğ a:a efsanesi de çok tipik-
tir 22. Bu efsa neye göre bunlar ı n ahfad ı  bir ma ğaradan ç ı kmış t ı r. Mo-
ğol'larda bu efsane yaln ı z Cengiz ailesinde görülür 23. Toba'lar ı n da tipik 
bir mağ ara efsaneleri vard ı r 24. Buna göre onlar ı n esas memleketleri 
olan Wu-lo-hou'nun ş imali garbisinde bir ma ğ ara vard ı r. Bu mağ arada 
göğe, yere ve ecdada kurbanlar ba ğış lan ı rd ı . Bu rapor ba şka sebep-
lerden de çok enteresand ı r. Wu-lo-hou'lar ş imalî Mançurya'da oturur-
lard ı  ve Çin kaynaklar ı na göre Tunguz olduklar ı ndan ş üphe edilemez 25 . 

Eğer Toba'lar bunlar ı n ş imali garbisinde yani ş imali garbi Mançurya'da 
oturmu ş larsa bunlar ı n da Tunguz olmalar ı  mümkündür. Bunun böyle oldu-
ğunu farz edersek Toba'lar ı n Tunguz olduklar ı  neticesine vard ı r. Diğer 
taraftan Wu-lo-hou'lar ı n garbinda oturanlar ı n hepsi proto-Mo ğol'dur. Her 
ne kadar imkans ı z değ ilse de yine bu havalide bu devirde Türklerin 
oturduklar ı na dair elimizde hiç bir malinnat yoktur. Bu ma ğ ara efsane- 

li 	27, s. 1967 a. 
18  Wei-shu 106 a, s. 2148 a. 
19  Wei-shu 106 a, s. 2150 a. 
20  Wei-shu 106 a, s. 2146 d, ve 2148 a. 
21  Hsin Yüan-shih 1 ve E. Haenisch: Geheime Geschichte der Mongolen s. 1. 
22  Bk. Çin'in ş imal komşular ı  s. 86. 
23 Hsin Yüan-shih 1. 
24  Wei-shu 4 b: s. 1912 b; 100: s. 2124 bb, ve 108 a. 2168 ca. 

1,  25  Çin'in ş imal komşular ı , s. 39-40 ve Wei-shu 4 b: s. 1912 b; 100: s. 2124 bb. 
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si daha devam ediyor `-° ve ma ğ aralar ı n önüne kay ı n ağ ac ından s ı r ı klar 
dikildiğ i ve bunlar ı n üzerine kurban edilen hayvanlar ı n geçirildiğ i söy-
leniyor. Bu kay ı n ağ açlar ı , filizlenmeğ e baş lam ış  ve bunlardan mukaddes 
bir orman meydana gelmi ş . Burada yine ş ayan ı  dikkat bir nokta kurban 
edilen hayvanlar ı n s ı r ı klara geçirilmeleridir. Ben bunu Hokkaido'da Aynu'- 
larda kendim gördüm 27. Bu adet birçok Türk kavimlerinde de görülür ". 
Diğ er taraftan Mo ğol'lar ı n gizli tarihinde bahsedilen s ı r ı k kurbanlar ı  
Tunguz'lardaki kurbanlarla ilgili olsa gerek. Bu nevi kurbanlarda s ı r ı k-
lar ı n ucuna yaln ı z ufak et parçalar ı  geçirilir bunlar ı  da kargalar yerler. 
Böylece Toba'lardaki kurban ş ekli Tunguz'lar ı nkinden ziyade Türklerin-
kine yak ı nd ı r. Toba'larda da mukaddes ormanlar ı n bulunduğu aş ağı da-
kilerdea anla şı l ı r: 

Bir Toba imparatorunun mezar ından bir orman ı n vücuda geldiğ i 
söylenir 29 . Bir ba ş ka defa bir Toba imparatoru yeni do ğ duğ u zaman 
annesinin sonunun gömüldüğ ü yerde bir kara a ğ aç orman ı  yetiş iyor ". 
Yine baş ka bir rivayete göre bir Toba imparatorunun tükürdü ğ ü yerde 
bir orman vücuda geliyor 31 : Böyle bir orman kültürün eski Türklerde 
de mevcut olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu onlarda ilkbahar ve sonba-
har kurbanlar ı  ve at ko ş ular ı  ile alâkadard ı r 32. Tobalarda kült için 
at yar ış lar ı  yap ı ldığı  vâkidir. Ayn ı  ş eyi Hsien-pi'lerde nadiren görüyo-
ruz. Yukar ı da müteaddit defalar zikredilen karaa ğ aç, Mo ğol kültüründe 
büyük bir rol oynar ". Hikâyelerdeki kült e şyas ı ndan maada g ı da mad-
desi olarak kullan ı l ı rd ı . Meyvalar ı  ölüm kültünde mühimdire Toba'larda 
çok tekâmül etmi ş  bir dağ  kültü de vard ı r. Evvelâ mukaddes da ğ lara 
kurbanlar ba ğış lan ı r, saniyen ölüleri birçok defalar mukaddes da ğ lara 
gömerlerdi 34. Toba'larda bulunan bu âdetin sebebini kom ş ular ı ndan öğ -
reniyoruz ". Mo ğol'larda ve bilhassa Türklerde ölülerin büyük da ğ larda 
oturduklar ı  fikri vard ı r. Bu fikir çok eskidir ve yaln ı z sonradan Hint'lilerin 
Sumeru dünya da ğı  fikri ile kar ış t ı r ı lm ış t ı r. Sonraki Türklerin ölüm 
dağı  hakk ı ndaki tasavvurlar ı  temamiyle Hint tesirinden do ğ muş tur. Bu-
nu Uno Harva 3° isbat etmi ş tir. Demek ki burada yine Toba'lar ı n Türkler 
ve Moğol'larda da ayn ı  olan bir kült e ş yas ı na malik olduklar ı n ı  görüyoruz. 

‘( 26  Çin'in ş imal kom ş ular ı  s. 80-1. 
27  W. Eberhard: Shiraoi und Shikuka (Ethnologischer Anzeiger c. 4, say ı  7 s. 

400 ve resim 1). 
28  Uno Harva: Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker s. 568. 
29  Wei-shu 2: s. 1905 b. 
3° Wei-shu 	s. 1905 b; muk. et  Çin'in ş imal komş ular ı  s. 81. 
31  Wei-shu 1: s. 1904. 

W. Eberhard: Lokalkulturen im alten China, cilt 1, s. 17 ve 241-242. 
Bk. W. Eberhard: Lokalkulturen im alten China, c. 1, s. 57 sö ğ iit ağ ac ı  ve at 
koşular ı  için; s. 102-3 kara a ğ ac için. 

34  Wei-shu'da muhtelif yerlerde. 
35  W. Eberhard: Lokalkulturen im alten China, c. 1 s. 257-9. 
36  Die religiösen Vorstellung en der altaischen Völker s. 55-69. 
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Toba'lar ı n yiyecekleri hakk ı nda bir ş ey bilmiyoruz. Yaln ı z bir Toba 
prensinin k ım ı z içtiğ i biliniyor ". K ı m ı z için kullan ı lan kelimenin Tibet 
dilinde k ı m ı z için kullan ı lan kelime ile ayn ı  olmas ı  gariptir. Di ğ er ta-
raftan Tibet'lilerin k ı m ı z ı  Türklerden ve çok geç ögrendiklerini de bi-
liyoruz. K ı m ız eski zamanlarda Türklerin milli içkisi idi. Bunu içme 
âdeti bilahara birçok kom ş u kavimlere de geçmi ş tir. Toba'lar ı n kültlerine 
ait hususiyetlerden biri de maden dökmek suretiyle fala bakmakt ı r 38. Toba 
hükümdarlar ı n ın kar ı lar ı  hükümdar olabilmek için evvela maden döke-
rek fala bakmak mecburiyetindeydiler. Bu iyi ç ı ktığı  taktirde hükümdar 
olabilirlerdi. Bu adet Türk âdeti ile kar şı laş t ı r ı labilir. Kemal Güngör" 
kurşun dökme adetini ş imdi bile Yürük'lerde bulmu ş tur. Moğ ol'lar ı n bir 
adetine göre ayn ı  aileye mensup olan herkes y ı lbaşı  günü bir parça de-
mir dökmek mecburiyetinde idi 4 ') . Bu âdet Toba'lardakinden mukayese 
edilmiyecek kadar, farkl ı d ı r. Bunlardan maada Tobalarda kom ş ulariyle 
mukayese etme ğe değer ba ş ka âdetler de vard ı r. Tobalar me ş hur ş ahin 
avc ı lar ı  idiler. Ancak 475 senesinde ş ahin av ı  resmen yasak edildi 41 . 

Bu nevi av Türkler için de çok tipiktir 42 . Cengiz Han efsanesinde de 
geçiyor 43. Toba'lar ı n elbiselerinden bahsedilirken yaln ı z k ı sa caketler 
giydikleri söyleniyor". Böyle k ı sa caketleri Türkler ve Mo ğollar giyer-
lerdi, bunun da sebebi binicilikte uzun caket ı n rahats ı z oluşudur. Bun-
dan maada elbiselerin yakalar ı  yat ı k ve kollar ı  da k ı sa idi 45. Bu tipik 
bir Türkistan 43  kıyafetidir ve Türkistan' ı n ş ark ı nda hiçbir zaman bu-
lunmaz. Moğgrlarda da görülmiyor. Oldukça yeni bir kaynakta 4' uzun 
sivri ve boynuz ş eklinde olan bir ba ş l ı ktan da bahsediliyor. Bu bir dans 
tarif edilirken zikrediliyor. Yine bu kaynaklara nazaran T'o-chi ad ı ndaki 
bir Toba dans ı d ı r. Dans ı n tarihinden Türkistan'a mahsus bir dans ol-
duğu anla şı l ı yor". Sivri ve boynuz şeklindeki baş l ı klar bir yandan K ı r-
gızlarda 49  bir yandan proto-Mo ğol olan Wu-huan'larda" ve yine boy-
nuz şeklinde bir saç tuvaleti de birçok defalar Türklerde görülmü ş -
tür. Demekki giyim ve dans hakk ı nda söylediklerimizin hepsi Türkis- 

71, 37  Wei-shu 22 ve Lokalturen im alten China c. 1 s. 49. 
33  Wei-shu 13: s. 1934 a ve s. 1933 d; Wei-shu 74: s. 2067 ab; Hu Shih Wen-

ts'un, c. 3 s. 891-2. 
1L, 39  Cenubi Anadolu Yürüklerinin etno-antropolojik tetkiki, s. 74 (Ankara 1941.) 

49  Hsin Yüan-shih 1. 
41  Wei-shu 7 a: s. 1916 d ve 1917 c. 
52  Lokalkulturen im alten China, c. 1, s. 66-7. 
43  Yüan-ch'ao pi-shih, k ı s ı m 27: Haenisch, Geheime Geschichte der Mongolen 

s. 4. 
44  Wei-shu 19 b: s. 1948 a. 
43  Wei-shu 21 a: s. 1954 c. 
46  Türkiyat Mecmuas ı , e. 7, s. 166. 
47  Chien-hu-chi, yü-chi 4, 4 b ve Hsiang-tsu pi-ehi 4, 3 b. 
48  Lokalkulturen im alten China, c. 1, s. 208. 

'1 49  Çin'in ş imal komş ular ı  s. 68. 
69  Çin'in ş imal kom şular ı  s. 49. 
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tan'a aittir. Bunlar yeni olabildikleri gibi ş imdi tetkik edeceğ imiz ş ey-
lerden anla şı ld ığı na göre eski de olabilirler. Çünkü Toba'lar sene sonun-
da bir No bayram ı  kutlularlard ı  61 . 

Bu danslar ı n hususiyeti bunlar oynan ı rken hayvan şekline girilmesi 
ve iki taraf ı n birbirleriyle yar ış  etmesidir. Kendim " Antwerp'de bulunan 
meslekda şı m Profesör Hentze ile " bu oyunlarla yak ı ndan me ş gul oldum 
ve bunlarda kuvvetli Türkistan tesirleri buldum. Fakat bunlar ın esas 
şekillerini proto-Mo ğol'larda görüyoruz. 

Tobalar ı n diğer kültürel malzemeleri ve bilhassa içtimal vaziyetleri 
hakk ı nda maalesef fazla bir ş ey bilmiyoruz. S ı g ı r yeti ş tiren Moğol'lara 
mukabil bunlar çok miktarda at beslemi ş lerdir ". Fakat bunlar ı n iktisa-
diyat ı  hakk ı nda bir ş ey bilmediğ imiz gibi içtimai te ş kilat ı  hakk ı nda da 
mulümat ı m ı z yoktur. Tarihi kaynaklardan ö ğ rendiğ imize göre memur 
sistemi Çin'lilerinkinin ayn ı d ı r. Yaln ı z her zaman Çin'de görülmiyen bir 
mer'a idaresi vard ı  ". Han, Tarkan gibi Türk ünvanlar ı  hiç görül-
miyor. Bütün Sarki Asyada Türk ünvanlar ı  kullan ı ldığı  için bu bize bir 
az garip geliyor. Toba'lar 119 kabileye ayr ı lmış lard ı  56 . Fakat kabile orga-
nizasyonlar ı  hakk ı nda birşey bilinmiyor. Toba'lar 496 senesinde Çinlile ş tik-
leri zaman ayni kabileye mensup olan bütün bir grup ayn ı  Çin ismini al-
mış t ı r. Çinliler bu sene zarf ı nda Toba'lardaki en şlogaminin yani ayn ı  soy ad ı -
nı  taşı yan bir erkekle yine ayn ı  soy ad ı n ı  taşı yan bir kad ı n ı n evlenmesinin 
yasak edildi ğ ini bildirmi ş lerdir ". Bu yasaktan ayn ı  kabileye mensup olanla-
r ın evvelce kendi aralar ı nda evlenebildikleri anla şı l ıyor. Proto-Mo ğollar ı n 
da Çinli soy adlar ı  ald ı klar ı  zaman bütün bir kabilenin ayn ı  ad ı  ald ığı  gö-
rülmüş tür. Fakat eski Türklerde ayn ı  kabilede müteaddit soy adlar ı  
bulabiliriz 53 . Toba'lar ı n evlenme sistemlerinde levirat' ı n bulunmad ığı  an-
laşı l ı yor. Bu âdete göre bir ailede a ğ abey öldüğü zaman diğ er karde ş -
ler onun kar ı lariyle; ve yahut baba öldü ğü zaman büyük oğ lu baban ı n 
kar ı lariyle evlenebilir. Bu adet Türkler için çok tipiktir 59  ve Moğol'larda 
yaln ı z Cengiz efsanesinde bunlar ı n izlerini görülür ". Bildi ğ ime göre bu 

51  Wei-shu 5: s. 1915 a; 108 d: s. 2175 d b; 109: s. 2177 ba. 
52  Lokalkulturen im alten China, c. 1, s. 188-192. 
53  C. Hentze: Die Sakralbronzen und ibre Bedeutung in den frühchinesischen Kul-

ren (Antwerpen 1941) s. 75-94. 
54  Wei-shu 23. s. 1961 c, de altun bir at heykelden bahsedilir; Wei-shu 29: s. 

1970 b'de irnparatorun iyi bir at ı ndan bahsedilir; 436 'da bir ayda yabani at-
lar tuttururdu (Wei-shu 4 a s. 1911 d). 

55  Wei-shu 113. 
56  Wei-shu 113. 
57  Kang-chien i-chih-lu 37, 1 b. 
58  Meselâ Hsiung-nu'lar ı n T'u-ko kabilesinde Chang, Wei, Lü,Ch'en ve bilhassa 

Wang aileleri vard ı . 
' 	Çin'in ş imal komşular ı  s. 94. 

60  Yüan-ch'ao pi-shih, k ı s ı m 18: Haenisch, Geheime Geschichte der Mongolen 
s. 3. 
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âdet Tobalar'da yoktur. Tobalar'da hangi evlenme sisteminin mevcut ol-
duğunu henüz söyliyemem. Bu mesele hakk ı nda pek çok malzeme 
toplad ı m fakat daha sistematik bir ş ekilde üzerinde çal ış mad ım. Fakat 
evlenmelerin baz ı  kaidelere istinaden yap ı ld ığı ndan emin olabiliriz. Me-
sela Imparator ailesinin müteaddit defalar ayn ı  aileden k ı z ald ı klar ı  ve 
ayn ı  aileye mensup erkeklere k ı zlar ı n ı  verdikleri görülmü ş tür 6°. Burada 
mütekâmil bir "cross-cousin„ sistemine henüz var ı lmam ış t ı r. Bu sisteme 
göre daima bir ailenin erkek çocu ğ iyle ikinci bir ailenin k ı z ı  evlenir 
sonra ikinci ailenin erkek çocu ğ u ile birinci ailenin k ı z ı  evlenir. Ve 
yine bunlardan do ğ an çocuklarda birbirleriyle evlenirler. Toba 
kad ı nlar ı  için iki şey çok tipiktir. Kad ı nlar büyük bir rol oynar-
lar ve büyük bir hürriyete sahiptirler. Evli Toba kad ı nlar ı n ın yabanc ı  
erkeklerle maceralar ı  olduğ u müteaddit defalar duyulmu ş tur 62. Ok att ı k-
lar ı  ve baş ka erkekleri evlerinde ziyaret ettikleri söyleniyor ". Bunlar 
Çin'lilerde ve Türkler'de gayri ahlaki telakki edilirdi. Fakat Mo ğol'larda 
çok görülür ". Saniyen kad ı nlar çok k ı skançt ı rlar ve kocalar ı n ı n ikinci 
bir zevce almalar ı na müsaade etmezlerdi. Toba erkekleri buna ancak, 
Toba erkeklerinin birkaç zevce almalar ı n ı  emreden bir kanun ne ş retmek 
suretiyle mani olabilmi ş lerdir 65. Kad ı nlar ı n bu ruhiyat ı  içtimal vaziyet-
lerine bağ l ı d ı r. Proto-Moğol'lar da bir nevi k ı skançl ı klar görüldü ğ ün-
den 66  bunlar da baz ı  yerlerde bu adetlerden ş ikayet etmi ş lerdir. Ş arki 
Asyada bulunan di ğer kavimlerde bu nevi raporlar bulunmam ış t ı r. 
Ş imdi Toba'l ar ı n kültürü hakk ı nda bulunanlar 1 hül asa 
edeli m. Bunlardan Toba'larla Tunguz'lar ı n aras ı nda hiç bir münasebet 
olmad ığı  anlaşı l ı yor. Buna mukabil Türkler ve bilhassa Mo ğollarla olan 
münasebetleri çok kuvvetlidir. Fakat bir kavmin men ş e izahlarm ı n ista-
tistik metodlar ı  ve elde edilen hesaplarla tesbiti imkansad ır. Akraba 
olan iki kavim kültürü yaln ı z elde mevcut ölçü bollu ğu ile değ il ayn ı  
zamanda bu ölçülerin kalitasiylede ilgilidir. 

5 ___. 

Tobal'ar ı n ayr ı  ayr ı  kabile ve ailelerinin tetkikinden elde ,edilen 
neticelere geçmeden biraz Antropolojik esaslardan bahsetmek istiyorum. 
Bu sahada yap ı lan kaz ı lar bize yard ım edemezler, çünkü Toba'lar ı n 
memleketinde oturanlar ı n yüzde 74 Çin'li ve ba ş ka unsurlardan müte-
ş ekkildir ". Kaz ı lar yap ı lmamış t ı r, fakat yap ı ldığı n ı  farzetsek bile bu- 

61  Bu Mu isimli bir aile idi. 
62  Mesela Wei-shu 59: s. 2032 da; 64: s. 2044 ca. 
63 Wei-shu 13: s. 1935. 

`.‘ 64  Mesela bk. Çin'in ş imal kom ş ular ı  s. 48. 
Bk. Hu Shih wen-ts'un, c. 3, s. 896-7 ve bilhassa Wei-shu 18: s. 1943 c. 

'`IN 	Muk. et Çin'in ş imal kom ş ular ı  s. 17. 
67  385-550 senelerinde hakim tabakas ı  takriben 100 aileden müte şekkil idi; bun-

lardan yüzde 35,5 Hopei'de oturan yüzde 13,5 Honan ve Shantung'da 
oturan Çinli, yüzde 8 Kansu'da oturan Çinli, yüzde 4 saf Hsiung-nu, yüzde 4 
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lunan iskeletlerin Toba'lara ait olmay ıp baş kalar ı na ait olduklar ı n ı  kabul 
etmek lâz ı md ı r. O zamanki Çin'lilerin Antropolojik bak ı m ı ndan ne ş e-
kilde yarat ı lmış  olduklar ı n ı  bugün bilmiyoruz. Eski resimlerin üzerinde 
de göze çarpan hiç bir ş ey görülmiyor. Metinler de bir istisnadan maada 
Toba'lar ı n Antropolojisinden bahsetmiyorlar. Çin kaynaklar ı  yabanc ı la-
r ı n vucut yap ı s ı ndan bahsetmedikleri taktirde bunlar ı n Mongoloit ol-
duklar ı  kanaatine varabiliriz. Bu Toba'lar hiç bir suretle mavi gözlü sar ı  
saçl ı  değ ildiler. Yaln ı z hükümdar ailesinde birkaç uzun boylu adam ı n 
balunuş u göze çarp ı yor. Bunlar 1. 80 boyundad ırlar ". Yapt ığı m ı z ista-
tistiklere göre Toba halk ı nı n aras ı nda da uzun boylular " bulunur fakat 
bunlar ı n yüzde n ı sbetleri di ğer Çin ülkelerindekileri geçmez. Yaln ız 
Çin'lilerde de ğ il fakat baz ı  Çin'li olm ı yan kavimlerin hükümdar ailelerine 
mensup olanlar ı n aras ı nda uzun boylular ı n bulunu şu biraz gariptir. Me-
selâ Hsiung-nu'lar ı n Liu ailesile Hsien-piler'in Mu-jung ailesinin birçok 
ferdleri 1. 80 den uzundur Bunun sebebi büyük adamlar ı n ayn ı  za-
manda uzun boylu olabilecekleri tasavvuru de ğ ildi. Burada bahsedilen üç 
ailenin en ehemmiyetsiz prensleri bilhassa çok uzun boyludurlar. Bu 
uzun boy hastal ı ktan da ileri gelmemi ş tir. Böyle olsayd ı  da birkaç nesil 
takib edilemezlerdi. 

Uzun boyun ideal bir ş ey olduğ una dair bir alâmet bulunmad ığı  için 
bu da olamaz. İ statistiklere göre uzun boya Ş ark ı  Asyada ve bilhassa 
Ş imal ı  Ş arkide Moğollar' ı n oturduklar ı  yerlerde çok rastlan ı r. Fakat uzun 
boy her yerde bulunmaz. Evvelâ Tunguz'lar ın aras ı nda uzun boylu 
bulunmad ığı ndan eminiz. Saniyen memleketleri sar ı  ı rmağı n cenubunda 
bulunanlar ı n aras ı nda uzun boyluya rastlanmaz. 

— 6 — 
Ş imdi Toba'lar ı n ayr ı  ayr ı  ailelerinin ve kabilelerinin tetkine geçi-

yorum: Bu tetkik için a ş ağı daki malzeme mevcuttur: 
Toba devrinden 7200 ki ş inin biyografyas ı, 119 Toba kabi-

lesinin ad ı . Mukayese için Ş arki Asya kabile isimlerini ihtiva eden 
5000 fiş . Her ne kadar bu malzeme mükemmel de ğ ilse de yine muka-
yese için kâfi gelece ğ ini zannediyorum. Her kabile ve aile hakk ı nda 
yap ı lan incelemelerin neticelerini göstermek pek uzun sürecek ve 
bu suretle meselenin sizler için toptan göz alt ı na al ı nabilmesi güçle ş e-
cektir ". Bunun için size neticeleri hülâsa ş eklinde vereceğ im. Teferru- 

saf Tibet'li, yüzde 5 Shansi'de oturan Çin'li, yüzde 3 Shensi'de oturan 
Çin'li ve yüzde 26 Toba'd ı r. Fakat bu yüzde 26 içinde yar ı s ı ndan fazlas ı n ı  
hükümdar ailesi te şkil eder. 

68  5 Prensler. 
69 Bu be ş  Prenslerden maada daha 2 Toba, 1 Toba melezi, 6 Hsiung-nu, 

1 Tibet'li. 1 Hsien-pi, 16 Çin'li, 2 Cenubl Çinli. 
7°  Chin-shu'ya göre 5 Hsiung-nu, 7 Hsien-pi, 5 Tibet'li, 170 cm'den daha 

büyük idi. 
>, 71  Bk. Ç ı n'in ş imal komşular ı  s. 82-85 
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at ı  da yazabileceğ imi ümid ettiğ im bir kitab ı mda vermeğe çal ış acağı m. 
Toba tarihinde geçen 7200 ismi tetkik etti ğ imiz zaman şöyle bir 

netice elde edebiliriz. Bu ş ah ı slar ı n tahminen yüzde 60 şı  as ı l Çin'lilere" 
mensuptur. Buna göre Toba'lar ı n yüzde 60 ı n ı n Çin'li olduğunu söylersek 
biraz acele etmi ş  oluruz. Çünkü bu isimlerle Çin'liler ı n yüzde n i s b e t i 
tayin edilemez. Bu 7200 ki ş iyi tetkik etti ğ imiz zaman pek az muhtelif 
aileden müte ş ekkil olduklar ı n ı  görürüz. Bir ailenin yüzden fazla âzas ı -
n ı» isminin tarihe geçti ğ ini s ı k s ı k görürüz 73 . Tarih kitaplar ı  tabii yaln ı z 
me ş hur adamlardan bahsederler. Bir general ve yahut bir validen a ş ağı  
olanlar ı  nadiren zikreder. Fakat daha a ş ağı  tabakaya mensup olan 
birisi bir rütbe sahibi oldu ğ u zaman bütün akrabalar ı na da yüksek rüt-
beler vermeğe çal ışı r. Bir ailenin bu kadar çok âzas ı ndan bahsedilme-
sine sebeb de budur. O halde birçok isimleri geçen bu ailelerin ekse-
risi neden Çin'li de Toba değ ildirler? Bunun sebebi Çin'lilerin büyük 
aileler halinde bir araya toplanmalar ı d ı r. Bu aileler tarlalar ı n ı n yak ı n ı nda 
otururlard ı . Bir aile ne kadar büyürse büyüsün muhtelif kollar ı  yine 
eski ailenin yaş ad ığı  yere yak ın bir yerde kahr 74. Buna mukabil men-
şeleri göçebe olan Toba ailelerinin sâbit bir merkezleri yoktu, aile kabile 
ile dola şı r, ailenin muhtelif kollar ı  aras ı nda akrabal ı k hissi birkaç nesil 
sonra gaip olur. Bu yüzden aile daima ufak kal ır. Bunun neticesinde 
Toba devrinde, memuriyetlerin taksiminde, Toba'lar tercih edildikleri 
ve memuriyete al ı nan Toba, akrabalar ı m da memuriyete ald ığı  halde 
yine Çinli'lerin dununda kalm ış lard ı r. Çünkü Çin'li aile çok büyüktür ve 
bu yüzden daha çok Çin'li memuriyete al ı nabiliyordu. Çin'li aileler kendi 
aralar ı nda evlendikleri zaman dostluk münasebetleri de o nisbette s ı k ı  
oluyordu.Bu içtimat vaziyetlerden dolay ı  Toba'lar sessizce Çin'liler tara-
f ı ndan idareden uzakla ş t ı r ı lm ış  bulunuyorlard ı . Çin'li ailelerin bir k ı sm ı  
Cenubt Çin'den kaçanlard ı r 75 . Daha büyük bir k ı sm ı  da Toba'lardan 100 
sene evvel ayn ı  vaziyetin hâkim olduğu ve bilâhara Hsien-pi sülâlesi-
nin işgal etmiş  olduğu yerlerden gelmi ş tir. Ş imdi cenuptan gelen, Hsien-
pi'lerden kaçan " ( 50 % nisbetindeki ) Çin'liyi ç ı karacak olursak geriye 
ufak bir bakiye kal ı r 77. Bu bakiyelerin bir k ı s ı m ı  yine müstemleke Çin'- 
lisinden ibaret olsa gerek 78 . Toba'lar 430 de Çin'in garb ında bulunan ve 
Hsiung-nu'larla Tibet'lilerden meydana gelen ufak kabileleri zaptettikleri 

72  Bunlardan takriben 3000 kiş inin doğ um yeri malümdur. Buna göre Çin'lilerin 
yüzde 42 Hopei eyaletinden, yüzde 17 Shansi eyaletinden, yüzde 16 Honan 
ve Shantung eyaletinden, yüzde 13 Kansu eyaletinden, yüzde 7 cenuptan, 
yüzde 4 Shensi eyaletinden, yüzde 0,3'ü Sihch'uan eyaletinden gelir. 

73  Meselâ rsui ailesinden 223 âza zikrolunur. 
74  Meselâ Ts'ui ailesi M. E. 100 senelerindenberi M. S. 550'e kadar ayn ı  

yerlerde rastlan ı r. 
Takriben yüzde 15. 

76  Takriben yüzde 35 
77  Tibet'liler burada hariç kal ı r. 
78  Yüzde 8. 
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zaman müstemleke Çinlisinden ibaret olduklar ı  zannedilen birçok adam-
lar ı  da beraber alm ış lard ı r. Bunlar ı  da ç ı karacak olursak as ı l Toba'lar-
dan maada iki gurup daha buluruz. 

1 — 390 senesinde Hsien-pi devleti zapt edildiğ i zaman al ı nan 
Hsien-pi'ler 79 . 

2 — 200 senesindenberi Çin'de yerle ş miş  ve ba ş lang ı çtanberi, 3 üncü 
as ı rda Ş imall Çin'de görülen Toba'larla mücadele etmi ş  olan Hsiung-nut-
lard ı r 80. Bu müddet zarf ı nda Hsiung-nu'lardan baz ı lar ı  Toba'lar ı n tara-
f ı na geçmi ş lerdi. Ş imdi bunlar ı  da ç ı karal ı m. 

Geriye yaln ı z Toba'lar ı n 119 kabilesi kal ı r. 
Tarihi kaynaklar bu kabilelerin men ş eleri itibariyle hepsinin Toba-

lara ait olmad ı klar ı n ı  söylerler. Bu kabilelerin de men ş elerini tetkik et-
meğ e çal ış al ı m. Bu 119 kabileden 68 i te ş his edilebiliyor. 39 u Hsien-
pi'lerden yani proto-Mo ğollardan, yahut Hsien-pi'lerin garba, Tibet'e hic-
ret etmi ş  olan kolundan yani T'u-yü-hun'lardan müte ş ekkildir 81 . O halde 
te ş his edilebilen kabilelerin büyük bir k ı sm ı  Proto-Moğol'dur. Mütebaki 
kabilelerden 10 u Hsiung-nu'lar ı n eski kabileleridir. O halde bu 10 ka-
bileye Türk nazariyle bakabiliriz. 4 ba şka grupta Kao-che'lere aitti. 
Kao-che'ler ı n, tarif edilen kültürlerine göre, Türk olduklar ı  ş üphesizdir. 
Ve Kao-che'lar ı n sonraki Uygurlar olduklar ı n ı  isbat edebilece ğ imi zan-
nediyorum 82 . Bundan maada Toba'lar ı n 7 kabilesinin ba ş ka Türklerle mü-
nasebetleri vard ı r. Bununla Toba'lar ı n aras ı nda Türk olduklar ı ndan emin 
olduğumuz 21 kabile buluyoruz. Sonra bunlar ı n Juan-juan'larda tesadüf 
ettiğ imiz 7 kabilesi daha vard ı r, Juan-juan'lar pek çok unsurlardan mü-
teşekkildirler. Bunlar ı n te ş ekkülleri hakk ında fazla malümat ı m ı z yoksa-
da aralar ı nda pek çok Türk bulundu ğundan eminiz 83 . Bu eski Türklerin 
Juan-juan'lar ı n yan ı nda demircilik ettikleri anla şı l ı r. Demek ki Toba'larla 
Juan-juan'larda rastlad ığı mız bu kabilelerin mensubiyetini kat'i olarak 
bilmiyorsak da Türk olduklar ı n ı  kabul etmemiz icap eder. 

Tekrar hulâsa edecek olursak bugün men ş eleri tesbit edilebilen 
Toba kabilelerinin 39 unun Proto-Mo ğ ol ve 28 inan Türk oldu ğ u anlaşı l ı r. 
Bunlardan maada birde Yüeh-chi'lerden gelen bir kabile daha vard ı r. 
Burada Yüeh-chi'lerin çok kar ışı k olan men ş elerinden fazla bahsedemi-
yeceğ iz. Bence burada endo-cermenle şmiş  Türkler mevzubahistir 84. En 
son olarak Toba'larda belki bir de Tunguz kabilesine rast geliyoruz. 

Ş imdi bu incelemeyi tekrar hülâsa edelim. Toba devleti 386 da ku-
rulduğu zaman k ı sm ı  azam ı  Çinli idi. Hükümdar s ı n ı f ı  119 kabileden 

79  Onlar ı n yüzde nisbeti tesbit edilemez; ufak bir gruptur. 
80 Takriben yüzde '4. 

)e 81  Bk. Çin'in ş imal komşulara s. 102-4. 
Y 82  Çin'in ş imal kom ş ular ı  s. 72-4. 	 • 
X 	Çin'in ş imal kom ş ular ı  s. 100-102. 

84  Bk. Benim Çin kaynaklar ı na göre Orta ve Garbi Asya halklar ı n ı n mede-
niyeti (Türkiyat Meemuas ı , e. 7 s. 182-3). 
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müte ş ekkildi ve kendilerine Toba kabileleri derlerdi. Bu kabilelerin bü-
yük bir k ı sm ı  Toba devrinden evvel görülür. Yaln ız bir kabile Tunguz 
menşeinden diğ erleri ise tetkik edilebildikleri kadar Türk ve Mo ğ ol'- 
durlar. 

7 

Neticeler: Zamanla ortadan kalkan Toba'lar ı n hangi kavimlere men-
sup olduklar ı n ı  anlamak için mevcut olan metodlar ı  gösterdim. Eli-
mizde bulunan vas ı talar azd ır ve bilhassa lisana ait k ı s ı mlar al ı nmam ış -
t ı r. Biz bu meseleyi ancak kültürlerini ve mitolojilerini tetkik etmekle 
halledebiliriz. Antropolojik malzemede mevcut de ğ ildir. Yaln ı z kati ola-
rak bildi ğ imiz birş ey varsa oda Toba'lar ı n 119 kabilesinin Tunguz ol-
mad ı klar ı d ı r. Çünkü Tunguz kültürleriyle olan benzerlikler çok azd ı r. 
Bundan maada bu 119 kabileden yaln ı z bir tanesi belki Tunguz'larla ilgilidir. 
O halde Toba'lar ı n Tunguz olduklar ı na dair mevcut olan eski nazari-
yeden sarf ı  nazar etmelidir. İ kinci noktay ı  kararla ş t ı rmak daha güçtür. 
Toba'lar ı n 119 kabilesi kültür ve men ş e bak ım ı ndan Türklerle oldu ğ u 
gibi Moğol'larla da münasebettedirler. Mogol unsurlar ı  biraz daha kuv-
vetlidir. Tetkik edilen kabilelerden 39 u Mo ğol 28 i Türktür. Kültür-
leri de Mo ğol kültürlerine daha çok benzer. Buna göre Toba'lar Türk-
lerden ve Mo ğol'lardan müte ş ekkil melezlerdir. T ı pk ı  bilâhara Cengiz 
Han zaman ı nda Moğollar ı n olduklar ı  gibi. Bunlar Moğol'Iardan, Türkler-
den ve belki biraz da Tunguz'lardan müte ş ekkildiler. Moğol'lar ı n hü-
kümdar ve kurucular ı n ı n men şeini tetkik edebilmekle bir hatve at ı labil-
miş tir. Fakat bu da henüz fazla ayd ı nlat ı lamam ış t ı r. Toba'larla da ayn ı  
olmu ş tur. Tatbik etti ğ imiz metodlarla bunlara çok Türk kan ı  kar ış mış  
olduğ unu anl ıyabiliyoruz. Hattâ Mo ğ ol'larla kar ış m ış  olduklar ı  halde 
Türk kavmi olduklar ı n ı  söyliyebiliyoruz. Buna rağmen Toba'lar ın as ı l 
hükümdar ailesinin nereden ne ş et etti ğ ini söyliyebilmek pek güçtür. Bu 
ailenin menşeini tesbit etmek Cengiz Han' ı n ailesinin men ş eini tesbit 
etmekten daha zordur. Zaten bu suale cevap vermek için elimizde hiç 
bir malzeme yoktur. Bu meselenin tetkikin ı  çok mühim bulm ı yorum. 
Bence halk ı n hangi gruba mensup oldu ğ unu bilmek hükümdar ailesinin 
hangi gruba ait oldu ğ unu bilmekten lüzumludur. E ğer Toba'lar ın 119 
kabilesini teşkil edenler Türklerden ve Mo ğol'lardan meydana gelmi ş  
melezler değ ilseler bile içlerine Moğol kan ı  kar ış mış  Türk olduklar ı n-
dan eminiz. 

Türkçeye Çeviren 

İkbal Berk 



ZUSAMMENFASSUNG. 

VORLA.UFIGE UNTERSUCHUNG ÜBER DIE ETHNISCHE 

ZUGEHÖRIGKEIT DER TOBA 

Es werden hier einige kurze Mitteilungen gemacht, die spUer im 
Rahmen einer im Ms. abgeschlossenen grossen Untersuchung "Das Toba-
Reich, eine soziologische Untersuchung„ zusammen mit dem gesamten 
soziologischen und wirtschaftlichen Material genauer ausgeführt, 
erweitert und belegt werden sollen. Einige kurze vorbereitende No-
tizen sind schon in meinem Buche "Çin'in ş imal kom şular ı „ ( Ankara, 
1942, Türk Tarih Kurumu, 7. Serie, No. 9 ) auf den Seiten 237-243 ( in 
deutscher Sprache ) erschienen. Als Quelle für alle Untersuchungen 
diente allein das Wei-shu, welches etwa 7200 liingere oder kürzere 
Biographien enthlt. Hier werden zuerst die mit dem Ursprung der 
Toba zusammenhkgenden Berichte untersucht, 7-" dann werden die nach 
dem Ende des Toba-Reiches noch vorhandenen Reste der Toba un-
tersucht 13-15 . Beides ergibt kein klares Bild über ihre ethnische Z agehörig-
keit; nur kann Zugehörigkeit zu den Tungusen ausgeschaltet werden. 
Sodann werden die erhaltenen Kulturgüter geprüft. Es wird die Wolfs-
mythe bei ihnen festgestellt die typisch türkisch ist, ferner der eben-
falls türkische Höhlen-und Baumkult 22-24 , sowie die Sitte, die geopferten 
Tiere aufzuspiessen 26 . Weiter haben die Toba das Metallgussorakel 38, 
welches sich auch bis heute noch bei Türker' anfindet 33, sowie die Fal-
kenjagd 41_42. Die Kleidung zeigt turkestanische Eiaflüsse 44-43 , die Tkze 4743  
und Zeremonien (No-Fest) ebenfalls 51-53. Mit den Hsiung-nu verbiadet 
sie die Verwendung von Plastiken im Kultus des Himmels (Nan-Chi'- 
shu 57 und Lokalkulturen 1,146). Vielleicht auch haben die Toba ebenso 
wie die Hsiung-nu den Kult von vulkanischen Seen auf Bergspitzen 
gehabt (s. Lokalkulturen im alten China 1,173-5). Ueber die wirtschaft-
lichen Zustünde ist leider sehr wenig Tyçisches bekannt. Sie hatten Pfer-
dezucht, und Pferde 54  scheinen die Basis der Wirtschaft gewesen zu sein. 
Da die Toba besonders in dem ersten Jahrhundert ihrer Herrschaft viel 
Sklaven hatten, scheinen die Pferdeweiden durch Sklaven bewirtschaftet 
gewesen zu sein. Die Weiden lagen meist in Nord-Shansi; als man kurz 
yor 500 n. Chr. die Hauptstadt nach Süden verlegte ( ein Erfolg der 
inzwischen allmkhtig gewordenen chinesischen Opposition, besonders 
der Kansu-Chinesen, die in der Umgebung der Hauptstadt grossen 
Landbesitz hatten, dessen Wert durch eine Verlegung der Hauptstadt 
erheblich stieg ), werden die im Norden liegenden Lkdereien wertlos, 
da die Transportkosten bis zur Hauptstadt zu hoch waren; weiterhin 
führte man die meisten Kriege gegen den Süden, wofür Pferde weni- 
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ger geeignet waren. Daher sanken auch die Pferde im Wert. So 
verlieren ab 500 die Toba ihre ökonomische Vorherrschaft an die 
Chinesen. 

Ueber Stammesorganisation ist nichts mehr bekannt, da ab 385 
keine alten Titel mehr auftreten. Vorher sind Hsiung-nu-Titel bei ihnen 
bekannt. Sie haben wohl keine strenge Exogamie gekannt 57 ; Levirat ist 
nicht belegt. Feste Heiratsordnungen sind nicht exakt mehr fest-
zustellen, scheinen aber bestanden zu haben : so z.B. heiratet ein 
grosser Teil der Prinzessinnen immer wieder in ein und dieselbe 
Toba-Familie hinein ( Familie Mu) . Die Frauen der Oberschicht haben 
grössere Freiheiten 62- 63  und haben ziemlichen Einfluss; besonders typisch 
ist ihre Eifersucht 65 . Vergleichbare Berichte gibt es aus der•Mongolei und 
Korea. 63  

Anthropologisch ist über die Toba nichts bekannt. Es sind nur 
aus der Herrscherfamilie eine Anzahl Grosswüchsiger erwhnt 6.3 ; dasselbe 
gilt auch für die Herrscherfamilien der Hsiung-nu, der Mu-jung und 
der Tibeter. Mein Kollege, Prof. E. Erkes ( Brief vom 5. 6. 1942 ), h5.1t 
es für möglich, dass dies kein anthropologisches Kennzeichen, sondern 
die Folge besserer Errffilrung und besserer sportlicher Durchbildung 
ist. Man wird wohl diese Erklrung annehmen müssen, da sonst Gross-
wuchs bei Toba nicht typisch ist. 

Es wurden weiterhin die 119 Stmme den Toba 56  einzeln auf ihre 
ursprüngliche ethnische Zugehörigkeit hin untersucht. Das Ergebnis 
war, dass ein grösserer Teil der Sffirime protomongolischer Zugehö-
rigkeit, ein fast ebenso grosser 28  prototürkischer Zugehörigkeit ist, und nur 
unbedeutende Teile tungusischer oder Yüeh-chih-Herkunft (je 1) sind. So 
müssen denn die Toba als ein ethnisches Gemisch, 5.hnlich wie vor und 
nach ihnen die Mehrzahl der Steppenreiche, gelten, in dem türkische 
Völker eine bedeutende Rolle gespielt haben. 
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Reich, eine soziologische Untersuchung„ zusammen mit dem gesamten 
soziologischen und wirtschaftlichen Material genauer ausgeführt, 
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Toba zusammenhângenden Berichte untersucht, 7 - 12  dann werden die nach 
dem Ende des Toba-Reiches noch vorhandenen Reste der Toba un-
tersucht 13- 15. Beides ergibt kein klares Bild über ihre ethnische Zugehörig-
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und Zeremonien (No-Fest) ebenfalls "-". Mit den Hsiung-nu verbindet 
sie die Verwendung von Plastiken im Kultus des Himmels (Nan-Chi'- 
shu 57 und Lokalkulturen 1,146). Vielleicht auch haben die Toba ebenso 
wie die Hsiung-nu den Kult von vulkanischen Seen auf Bergspitzen 
gehabt (s. Lokalkulturen im alten China 1,173-5). Ueber die wirtschaft-
lichen Zustânde ist leider sehr wenig Typisches bekannt. Sie hatten Pfer-
dezucht, und Pferde 54  scheinen die Basis der Wirtschaft gewesen zu sein. 
Da die Toba besonders in dem ersten Jahrhundert ihrer Herrschaft viel 
Sklaven hatten, scheinen die Pferdeweiden durch Sklaven bewirtschaftet 
gewesen zu sein. Die Weiden lagen meist in Nord-Shansi; als man kurz 
vor 500 n. Chr. die Hauptstadt nach Süden verlegte ( ein Erfolg der 
inzwischen allmâchtig gewordenen chinesischen Opposition, besonders 
der Kansu-Chinesen, die in der Umgebung der Hauptstadt grossen 
Landbesitz hatten, dessen Wert durch eine Verlegung der Hauptstadt 
erheblich stieg ), wurden die im Norden liegenden Lândereien wertlos, 
da die Transportkosten bis zur Hauptstadt zu hoch waren; weiterhin 
führte man die meisten Kriege gegen den Süden, wofür Pferde weni- 
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ger geeignet waren. Daher sanken auch die Pferde im Wert. So 
verlieren ab 500 die Toba ihre ökonomische Vorherrschaft an die 
Chinesen. 

Ueber Stammesorganisation ist nichts mehr bekannt, da ab 385 
keine alten Titel mehr auftreten. Vorher sind Hsiung-nu-Titel bei ihnen 
bekannt. Sie haben wohl keine strenge Exogamie gekannt 57 ; Levirat ist 
nicht belegt. Feste Heiratsordnungen sind nicht exakt mehr fest-
zustellen, scheinen aber bestanden zu haben : so z.B. heiratet ein 
grosser Teil der Prinzessinnen immer wieder in ein und dieselbe 
Toba-Familie hinein ( Familie Mu) . Die Frauen der Oberschicht haben 
grössere Freiheiten 62 ' 63  und haben ziemlichen Einfluss; besonders typisch 
ist ihre Eifersucht 65 . Vergleichbare Berichte gibt es aus der Mongolei und 
Korea. 66  

Anthropologisch ist über die. Toba nichts bekannt. Es sind nur 
aus der Herrscherfamilie eine Anzahl Grosswüchsiger erwiihnt dasselbe 
gilt auch für die Herrscherfamilien der Hsiung-nu, der Mu-jung und 
der Tibeter. Mein Kollege, Prof. E. Erkes ( Brief vom 5. 6. 1942 ), halt 
es für möglich, dass dies kein anthropologisches Kennzeichen, sondern 
die Folge besserer Erffihrung und besserer sportlicher Durchbildung 
ist. Man wird wohl diese Erkffirung annehmen müssen, da sonst Gross-
wuchs bei Toba nicht typisch ist. 

Es wurden weiterhin die 119 St rnme den Toba " einzeln auf ihre 
ursprüngliche ethnische Zugehörigkeit hin untersucht. Das Ergebnis 
war, dass ein grösserer Teil der Stmme 39  protomongolischer Zugehö-
rigkeit, ein fast ebenso grosser prototürkischer Zugehörigkeit ist, und nur 
unbedeutende Teile tungusischer oder Yüeh-chih-Herkunft (je 1) sind. So 
müssen denn die Toba als ein ethnisches Gemisch, hnlieh wie vor und 
nach ihnen die Mehrzahl der Steppenreiche, gelten, in dem türkische 
Völker eine bedeutende Rolle gespielt haben. 


