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ÖNSÖZ
“Hun Tarihi” başlıklı bu çalışma Türk tarihinde tüm boyutlarıyla bilinen ilk devlet olan
Asya Hun Devleti’ni, onun bakiyelerini, Asya Hunlarının devamı olan Avrupa Hunlarını
incelemektedir. Doğrudan ana kaynaklara dayanarak yapılan bu çalışmada, Hunların ortaya
çıkışı, ilk devirleri, Çin ile olan ilişkileri, çöküş ve dağılma devirleri ele alınmıştır. Bunun
yanında kültür, teşkilat, sosyal yapı gibi konularda da bilgiler verilmektedir. Böylece bu kitabı
okuyan bir öğrenci Asya ve Avrupa Hunlarının bilinen yaklaşık 700 yıllık tarihlerini öğrenmiş
olacaklardır.
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1. ASYA HUN MERKEZİNİN COĞRAFYASI, ÖTÜKEN, HUN İNSANI,
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Hun Merkezinin Coğrafyası
1.2. Ötüken
1.3. Hun İnsanı
1.4. Hun Adı
1.5. Hunların Kökeni
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hunların coğrafyası nasıl bir yerdir?
2) Hunların ve sonraki Türk devletlerinin merkezi olan Ötüken hakkında bilgi verin?
3) Hunların farklı kültür ve hayat tarzlarına sahip halkı hakkında bilgi verin?
4) Hun adı hangi şekillerde yazılır ve ne anlama gelir?
5) Hunların kökeni hakkında bilgi verin?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Asya
Hunlarının Asya Hunlarının yaşadığı Kazanım
okuyarak
ve
Coğrafyasının Yapısı ve fiziki ortam ve yayıldıkları araştırarak geliştirilecektir.
Sınırları, Ötüken
alanlar ile Ötüken’in yeri
anlaşılacaktır.
Hunların
Farklı
Kültür Çoban, ormancı,
çiftçi, Kazanım
okuyarak
ve
Çevrelerinde
Yaşayan tüccar, zanaat vb. Hunlar araştırarak geliştirilecektir.
İnsanları
öğrenilecektir.
Hun
Adının
Farklı Hun adının ortaya çıkışı ve Kazanım
okuyarak
ve
Kaynaklardaki Görünümü, farklı
yazılışları araştırarak geliştirilecektir.
Anlamı
öğrenilecektir.
Hunların Kökeni

Türk tarihinin ilk büyük Kazanım
okuyarak
ve
siyasi
teşkilatını
kuran araştırarak geliştirilecektir.
Hunlarının kökeni hakkında
bilgi sahibi olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Hunlar



Hunların Kökeni



Hun Coğrafyası



Hun İnsanı



Ötüken



Hun Adı



Hunların Kökeni
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1.1. Hun Merkezinin Coğrafyası
Hun Devleti’nin merkezi, Ötüken’de idi. Ötüken ise bugünkü Moğolistan
topraklarındadır. Moğolistan, doğuda Kingan Dağları ile Maçurya'dan, batıda Altay Dağları
silsilesinde Cungarya ile Merkezî Asya'dan ayrılan yüksek bir platodur. Bu saha ortalama
olarak deniz seviyesinden yaklaşık 1463 metre yüksekliktedir. En alçak yeri 513 metre
yükseklikle kuzeydoğuda Moğolistan, Sibirya ve Mançurya'nın birleştiği nokta ve en yüksek
yeri ise 4322 metre yükseklikle batıda Altay Dağları'dır. Böylece Moğolistan batıdan doğuya
doğru gitgide alçalan bir zemindir. Moğolistan'ı arazi yapısı bakımından üçe ayırmak lâzımdır.
Yüksek bir plato olan Kuzey Moğolistan, Gobi kuşağı olan Orta Moğolistan ve yine yükseklik
olan Güney Moğolistan. Kuzey Moğolistan platosunun batı kısmında kuzeybatıdan
güneydoğuya uzanan Altay ve Hangay silsileleri, doğu kısmında Hentiyn Dağları güneybatıdan
kuzeydoğuya doğru uzanmaktadır. Burada çam ve karaçam ağaçlarından müteşekkil ormanlar
ve yine irili ufaklı çok sayıda göl, dere, ırmak vardır. Suların kıyıları, çok çeşitli otların ve
bitkilerin yeşerdiği zengin otlaklardır. Bu yüzden kuzey kısmı, sürüler için çok besleyici ot
kaynağıdır. Buranın batı kısmındaki Ubsa Gölü ve Hyargas Gölü gibi iki büyük su kaynağı
yanında hemen her yere göller serpilmiştir. Doğu kısmında ise Onon ve Kerülen adlı iki büyük
ırmak güneybatıdan kuzeydoğuya doğru akmakta, nihayetinde birleşip Amur Irmağı'na
katılmakta ve bu ırmak ise okyanusa dökülmektedir. Kuzey Moğolistan'ın orta kısmında Orhun
ve Tula adlı iki ırmak kuzeye akmakta, Selenge Irmağı'na katılmakta ve bu ırmak ise kuzeye
ilerleyip Baykal Gölü'ne gitmektedir. Orhun ve Tula ırmaklarının kıyıları, çok kadim
devirlerden beri Hunların, Gök-Türklerin, Uygurların ve Moğolların kurdukları devletlerin
merkezi olmuştur ve devletin başındakiler otağlarını bu iki ırmağın havalisinde kurmuşlardır.
Bugünkü Moğolistan'ın başkenti olan ve 1639'da kurulan Ulan Batur (iki eski adı Urga ve Ikh
Küre’dir) şehri de Tula (Moğolca: Tuul) Irmağı vadisindedir. Doğu kısımda Onon, Kerülen ve
yine Tula olmak üzere üç ırmağın kıyıları ise tarihte Moğolların asıl yerleşim yeridir1.
Kuzey Moğolistan, ormanların ve bereketli otlakların bir arada olduğu yüksek bir
platodur. Buradan kuzeye doğru ilerledikçe ormanlar kesifleşmekte ve ardından Güney
Sibirya'nın orman kuşağı başlamaktadır.
Hunların merkezi ve yayıldıkları alanlar, Asya'da, kuzeydoğudan güneybatıya doğru,
bir başka ifadeyle doğuda Moğolistan yaylasından başlayıp Merkezî Asya üzerinden batıya,
Aral Gölü'ne, Hazar Denizi'ne ve Karadeniz'in kuzeyine ve yine güneyde Afrika'nın Sahra
Çölü'ne kadar uzanan saha, büyük kuraklık kuşağıdır. Sert bir karasal iklim söz konusudur. Bu
yönüyle dört bir yandaki denizlerin tesirlerinden mahrum olan ve kuraklık kuşağında bulunan
araziye İç Asya denilmektedir. Burada kuzeydoğudan güneybatıya kesintisiz bir şekilde uzanan
kuraklık kuşağının kuzey kısmı, yani Çin Seddi ve Tanrı Dağları silsilesinden Aral Gölü, Hazar
Denizi ve Karadeniz'in kuzeyine bağlanan kuşağın kuzeyi kuraklıktan çok etkilenmemiştir.
Hunların yayıldıkları bu kuşağının en mühim özelliği bir gün ve bir yıl içerisindeki en
yüksek ve en düşük ısı dereceleri arasındaki büyük farklılıklardır. Bir başka husus ise ortalama
yağış miktarının çok düşük olmasıdır. İç Asya'nın kuru havası, onun "Kurak Asya" tabiatını
1

Mori Masao, Yūboku Kiba Minzoku Kokka, Tokyo, 1967, s. 24, 26-27.
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göstermektedir. İç Asya'daki kuraklık kuşağında otlak sahalar ve çöller birlikte uzanmaktadır.
Böylelikle bitki örtüsü, sıcaklık ve yağış ortalaması faktörleri sebebiyle insanlar beslenebilmek
için hayvan bakmaya öncelik vermişlerdir. Aynı zamanda toprağı da ekip biçmişlerdir. İç
Asya'nın kuzey kısmı nemli orman kuşağıdır, doğu kısmını güneyinden ayıran bir nemli
tarla/ekincilik kuşağı mevcuttur, güneybatı kısmının ucundan ise bozkır kuşağı başlamaktadır.
Böylece Asya'nın denizlerden uzak ve aynı zamanda orman kuşağı ve nemli tarla-ekincilik
kuşağından olmayan kısmı kuraklık kuşağı olmaktadır2.
Denize ulaşımı Mançurya tarafından kesilen Moğolistan'da ısı ve yağış farklılıkları çok
fazladır. Üstelik kışları aşırı soğuk geçmektedir. Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da 1941
yılından 1960 yılına kadar yapılan 20 yıllık ölçümlere göre sıcaklık en yüksek 32 ve en düşük
-46 olarak tespit edilmiştir. Şehirde yıllık ortalama sıcaklık sıfırın altındadır. 2017 yılında
yapılan ölçümlere göre ise Temmuz ayı 17.1 ortalama ile en sıcak ay ve -21.2 ile Ocak en soğuk
aydır. Yıllık sıcaklık ortalaması ise -0.7'dir. Burada kışlar çok sert geçmektedir.
Bölgede sıcaklıkta olduğu gibi yağış miktarlarında da büyük dengesizlikler vardır. 1941
yılından 1960 yılına kadarki 20 yıllık dönemde yıllık ortalama düşen en yüksek yağış miktarı
Sibirya sınırına yakın Lamin Küre'de 1959 yılında 502.9 mm ve en düşük yağış miktarı ise 1959
yılında Gobi kuşağındaki Dalanzadgad'da 86.4 mm'dir. Moğolistan genelinde yıllık yağış
ortalaması 1941-1960 yıllarında yapılan ölçümlere göre 205.7 mm'dir (Türkiye'de 2017’de
ortalama yağış yaklaşık 600 mm). 2017 yılı rakamlarına göre ise Ulan Batur'da Ocak ayı yağış
ortalaması 2 mm ve Temmuz ayı yağış ortalaması 67 mm'dir.

1.2. Ötüken
Hun Devleti’nin merkezi, devletin başının otağının kurulduğu yer Ötüken'dir. Ötüken
ile ilgili Türk Yazıtları’nda bazı ifadeler yer almaktadır:
"Türk Kağanı Ötüken ormanında otursa ilde sıkıntı yoktur" (Köl Tigin, Güney/4; Bilge
Kağan, Kuzey/2).
"Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanı imiş" (Köl
Tigin, Güney/4).
"Mukaddes Ötüken ormanının milleti, gittin. Doğuya giden, gittin. Batıya giden, gittin.
Gittiğin yerde hayrın şu olmalı: Kanın su gibi koştu, kemiğin dağ gibi yattı" (Köl Tigin,
Doğu/23; Bilge Kağan, Doğu/19)3.
Bu ifadeler, Ötüken'in devletin ve milletin bekası için elde tutulması gereken mukaddes
bir yer olduğunu göstermektedir. Ötüken'de oturan varlığını koruyacak, terk eden ise yok
olacaktır. Bu çerçevede Ötüken, sade bir coğrafyadan çok yaklaşık bir coğrafî zemini olan ve
net bir yere atfedilmeyen bir "kutsal merkez" düşüncesidir.
Matsuda Hisao-Kobayashi Gen, Kansō Ajia Bunka Shiron, Tokyo, 1938, s. 20-21; Mori Masao, Yūboku Kiba, s.
21-22.
3
Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul, 2009, s. 3, 5, 17, 41, 57, 69.
2
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Yazıtlarda kimi yerlerde ise doğrudan bir mekânı ifade etmek üzere Ötüken adı
zikredilmektedir:
"Kök Öngü çiğneyerek Ötüken ormanına doğru sevk ettim" (Tonyukuk, Güney/8)4.
"... atalarım 80 yıl tahtta kalmışlar. (Yurtları) Ötüken yurdu, Ögres yurdu (imiş). Bu
ikisinin arasında, Orhun Irmağı'nda... hüküm sürmüşler" (Taryat, Doğu/3-4)5.
"Ötüken ve Ögres yurdu arasında hüküm sürmüş. Suyu Selenge imiş" (Şine Usu,
Kuzey/2)6.
Bu sözlerden anlaşılabileceği gibi "Ötüken", sadece muhayyel bir yer değil aynı
zamanda maddî bir mekândır. Hunlardan başlamak üzere Türk devletinin merkezi, yani devletin
başındaki kişinin otağının kurulduğu yer Ötüken adlı bir mekândır. Hunların merkezi, yani
devletin başındaki Çanyu’nun otağının da aynı yerde olması çok büyük bir ihtimaldir. Nitekim
Bahaeddin Ögel, “Büyük Hun İmparatorluğu” adlı eserinde milâdın başlarında Hunların batıya
göçlerini anlatırken şöyle demektedir: “Hun Hakanı, eski başkentini bırakıp batıya göç ederken,
“Altay dağlarını (batıya doğru aşarak), Batı Türkistan’a gitmişti”. Bundan da anlaşılıyor ki, bu
sırada Hunların başkenti, Orhun ırmağının batısında bulunan Ötügen bölgesinde veya bugünkü
adı ile Hangai dağlarında bulunuyordu”7.
Türk Yazıtları’nda Ötüken Dağ, Ötüken Yiş, Ötüken Yer gibi farklı adlandırmalar vardır.
O hâlde Ötüken, Hangay Dağları'nın doğusunda Orhun Irmağı'na kadar uzanan düzlük, belki
Orhun ile Tula arasındaki düzlük ve belki de hepsidir, buralarda ormanlı alanlar da vardır.
Ötüken Dağı ise Hangay Dağları havalisi ve belki de bu silsilenin en yüksek yerleridir. Ötüken
Dağ ile Ötüken Yiş'i aynı yere atfetmek de pek tabiî mümkündür. Ötüken'i bazen bir mefhum
olarak da anlamak ve belli bir yere atfetmemek gerekir. Bu arada bozkır coğrafyasında
Ötüken'in yerinin değişken olabileceğine yönelik tahliller de çok mühimdir.
Hunların merkezi, Ötüken denen Hangay Dağları ile Orhun Irmağı arasındaki düzlükte
ve Ötüken Dağı'nın ise esasen Hangay Dağları'ndaydı. IX. yüzyıla kadar bozkırda kurulan
büyük Türk devletlerinin hep aynı mirası devralmış oldukları, Türk devlet felsefesi bakımından
dile getirilen bir konudur.

1.3. Hun İnsanı
Hun insanı eski Türkler idi. Eski çağlarda ilk Türkler, coğrafya şartlarına göre birbirine
benzemeyen çeşitli mekânlara yayılmışlardı. Orman kuşaklarında yaşayanları “orman” kültürü;
tarıma ve ticarete uygun yerlerde yerleşik olanları “şehir” ve “köy” kültürü; bozkırda
yaşayanları ise “çoban” kültürü içinde yaşıyorlardı. Hun merkezinde, Ötüken’deki Türklerin
çoğunluğu çobanlık yapıyordu. Moğolistan’ın güneyindeki ve güneybatısındaki şehirlerde
yerleşik Türkler, Moğolistan’ın kuzeyinde, Sibirya’da ise ormanlarda yaşayan Türkler
4

Ergin, Orhun Abideleri, s. 69.
Osman Mert, Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes Tariat Şine Us, Ankara, 2009, s. 160.
6
Mert, Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarında, s. 218.
7
Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, C. II, Ankara, 1981, s. 314.
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bulunuyordu. Hun Devleti, merkezi bozkır olan, bozkır tipi bir devletti. Bu tip bir devlette
boylar konfederasyonu söz konusuydu. Türklerden başka boyların da Hun Devleti çatısı altına
girdiği bilinmektedir. Dolayısıyla Hun kültürü, çoğu Türk olan ve içine aldığı yabancı boyları
da Türkleştiren bir kültürdür.
- Çobanlar: Eski tarihimizde bozkırda insanlar genelde su kenarlarında, suya yakın
yerlerde yaşamaya başlamışlardır. Başlarda avcılık ve toplayıcılık ile uğraşmışlar; doğada
yenilebilecek meyveleri, kökleri, mantarları toplamışlar, yaptıkları ilkel aletlerle küçük
hayvanları avlamışlardır. Zamanla hayvanları, bilhassa büyük baş hayvanları evcilleştirmişler,
yerleşik vaziyette su kenarlarında yaptıkları ilkel evlerde yaşamışlar, hayvanları için de
korunaklı yerler yapmışlardır. İnsanlar zamanla evlerini sulardan iç kısımlara doğru taşımış,
evlerinin yanında içinde su depoladıkları çukurlar kazmışlardır. Hayvan sayısı çoğalınca çiftlik
imkânları hayvanları beslemek için yetersiz kalmış, bunun üzerine insanlar evlerinden çok
uzaklaşmadan yaylacılığı, konar-göçer hayatı benimsemişlerdir. Başlarda tercih edilen büyük
baş hayvanların bakımı, kışın doyurulması zorlaşınca kendi kendini besleyebilen, kar altında
da olsa otu bulup yiyebilen, rahatça ve hızla gezebilen küçük baş hayvan olan koyun
beslenmeye başlanmıştır. Büyük sürülerini otlatan, engin otlakları kat eden, avlamak üzere
süratli hayvanların peşine düşen eski Türkler, bu arada kendileri için vazgeçilmez olan atı da
evcilleştirmişlerdir. Böylece koyun ve at, en eski devirlerde bozkırda yaşayan Türklerin
hayatında vazgeçilmez iki hayvan olmuştur. Koyunun eti yenilmiş, derisi giyilmiş, yünü
işlenerek yapılan keçeden giysi, çadır, kilim vb. yapılmıştır. Sütü işleyerek besin maddeleri
üretmişlerdir. At ise bir ulaşım ve savaş aracı olmuştur. Türklerin çok geniş coğrafyalara
yayılması at sayesinde mümkün olmuştur. Yine atın eti en lezzetti et olarak görülmüş ve dişi
attan (kısrak) sağılan sütten yapılan kımız ise Türklerin milli içkisi hale gelmiştir.
Bu hayat tarzını süren Türklerin kültürü, hedefsiz, tüketici olan “göçebe” kültür değil,
planlı, üretici olan “konar-göçer” kültürdür. Bozkır, bu iklim sahasında yaşayan eski Türklerin
hayatını, dünya görüşünü etkilemiştir. Eski konar-göçer Türkler, hayvancılıkla geçinmeleri
yanında yüksek savaşma ve idarecilik yeteneklerine sahiptirler. Bu sayede çok geniş
coğrafyalara ve bu arada etrafı surlarla çevrili şehirlere, köylere, şehir devletlerine
hükmetmişlerdir.
- Şehir ve Köylü Türkler (Yerleşikler): Eski Türklerin yerleşik olanlarının yaşadığı
yerlerde şehirler, köyler, şehir devletleri vardı. Bu devletlerin yerleşimleri surlarla çevrilmişti.
Hükümdarlar, beyler, devlet büyükleri, komutanlar, din adamları bu surların içinde
yaşamışlardı. Şehrin etrafında ise tarım yapılan alanlarda köyler bulunuyordu. Şehir ve
köylerdeki insanların ihtiyaç duydukları su, çeşitli kanallarla sağlanmış, şehirlerdeki depolarda
biriktirilmişti. Şehirlerin eti, tahılı, meyve-sebzesi etraflarındaki köylerden ve onun da dış
halkasındaki bozkırdan temin ediliyordu. Şehirler için en önemli olan şey surlarının, şehir
kapılarının sağlam olmasıydı. Şehir savunması için gözetleme ve işaret kuleleri ise olmazsa
olmaz idi. Şehir; etrafı surlarla çevrili merkez, hükümdar sarayının bulunduğu iç şehir ile
memurların, askerlerin, din adamlarının, tüccarların, zanaatkârların vb. evleri, binaları,
atölyeleri, tapınaklarının yer aldığı sur içi şehri olmak üzere kısımlara ayrılıyordu. Surlardan
sonra tahıl, sebze-meyve ihtiyaçlarını karşılayan tarım alanlarının, tüketim mallarının alınıp
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satıldığı pazarların, sıradan halkın evlerinin yerleştiği ikinci bir köy kuşağı vardı. Bu kuşağın
da dışında, şehrin en uzak köşelerinde mera ve otlaklarda sürüler yayılmaktaydı. Eski Türkler
bozkırda olduğu gibi şehirde, köylerde de yaşamışlardır. Türklerin çok önemli bir kısmı uçsuz
bucaksız bozkır sahası dışında Türkistan şehirlerinde yerleşik hayat sürmüştür. Bununla birlikte
şehirler iç işlerinde bağımsız, dışta ise genelde Türk bozkırlarında kurulmuş güçlü
devletlerimize bağlıydı.
- Orman (Ormancılar): Orman sahası, tarih boyunca bozkıra dayalı devletlerimize
bağlıydı ve kalabalık bir Türk nüfusunu barındırıyordu. Bunlardan en meşhuru Sibirya
ormanlarıdır. Türk kültürünün en eski çağları, hatta Türklerin ana yurdu Güney Sibirya’nın
ormanlık alanlarındaydı. İnsanlık ormancılar sayesinde ağaç gibi her alanda işe yarayacak
hayati maddeleri elde edebilmişlerdi. Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse; devasa bozkır
ordularının savaşta fırlatacağı oku, ormanlık sahayı elinde tutmadan edinebilmesi imkânsızdı.
Yine bugün olduğu gibi eski dünyada çok pahalı olan, pazarlarda değişim aracı olarak para
yerine kullanılan kürk gibi mallar orman sahasında üretiliyordu. Üstelik eski Türkler ormana
kutsallık atfetmişlerdi. Orman, eski Türk düşüncesinde düzenin, devletin ve kutlu hanın olduğu
yerdi. Bozkırdan veya şehir ve köyden çok farklı olan bir yer olan ormanda yaşayan Türkler
avcılık, balıkçılık, ağaç işlemeciliği gibi işlerle meşgul olmuşlardı. Ormanın sağladığı izole
ortam ve koruyucu çevre ile çok uzun süreler gelenek-göreneklerini bozulmadan
sürdürebilmişlerdi. Eski Türkler ormanlarda evcilleştirilen geyik gibi hayvanlar besleyerek,
çeşitli orman hayvanlarını avlayarak, türlü orman bitki ve meyvelerini toplayarak, ağaçları
kesip işleyerek hayatlarını idame ettiriyorlardı. Ormanlık sahada ırmakların kıyısında ve
vadilerde dağınık küçük topluluklar hâlinde yaşıyorlar, çadır şeklindeki ağaçtan evler inşa
ediyorlardı. Yine kütüklerden yapılmış köşeli evleri de vardı.

1.4. Hun Adı
İlk bilgilere göre Hunların ataları M.Ö. 2350’lerden önce Şan (Dağ) Rong’ları, Şianyun,
Hunyu adları altında, Çin’in kuzey sınırlarında yaşarlardı. Genel olarak onlara Di, Rong, Hu
gibi adlar da verilirdi. Çin’in M.Ö. III. yüzyılda Çin adlı hanedan tarafından tek bir çatı altında
toplanmasından sonra tarih yazımı düzenli hâle geldi. Bundan sonra Çin kaynaklarında Hun
adı, Şiongnu olarak kaydedildi. Bu söz Hun adının karşılığıydı.
Hunların adlarıyla ilgili Çin kaynaklarında bazı kayıtlar vardır. İlk hanedan tarihleri olan
Şi Ji ve Han Şu’daki kayıtlara göre Şiongnu’ların ilk atalarına Çunvey denilirdi. Tang ve Yu
devirlerinden önce “Şan (“dağ”) Rong”, “Şianyun”, “Hunyu” gibi adlarla anılırlardı8. Jin Şu’da
ise şöyle bir kayıt vardır: “Şiongnu’lara genel olarak “Kuzey Di” denilir… Şia devrinde onlara
“Şunyu”, Yin devrinde Guifang, Cou devrinde Şianyun, Han devrinde Şiongnu denildi”9.
Böylece Hunlara M.Ö. 2500-1600’lü yıllar arasında Rong, Şianyun, Hunyu gibi adlar
verildiği, M.Ö. 1600-1000’li yıllar arası Guifang, M.Ö. 1000-250’li yıllar arası Şianyun ve

8
9

Shi Ji, Beijing, Zhonghua Shuju, 1997, s. 2879; Han Shu, Zhonghua Shuju, Beijing, 1997, s. 3743.
Jin Shu, Beijing, Zhonghua Shuju, 1997, s. 2548.
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nihayet M.Ö. III. yüzyıldan sonra Şiongnu denildiği anlaşılmaktadır. Bu Çince adlar, Çinlilerin
duydukları Hun adını, farklı dönemlerde farklı şekillerle, telaffuzlarla zikretmesinden ibarettir.
Çin kaynakları dışında Hun adının geçtiği farklı dilde kaynaklar da vardır. Hunlar
yayıldıkları geniş sahada farklı topluluklarla temasa geçmiş, bunların tarihi, edebi kayıtlarında
yer edinmiştir. Sogd, Hint, Fars, Arap, Süryani, Ermeni, Grek, Latin, Bizans kaynaklarında Hun
adı; Hun, Huna, Huni, Hyaona, Hyon gibi formlarda görülmektedir. Hun adının anlamı üzerine
bazı görüşler vardır. Bunlardan en makul olanı Türkçe “Kün” yani “halk” demek olduğudur10.

1.5. Hunların Kökeni
XVIII. yüzyılda, Avrupa sahasında görülen Hunlar ile Asya’da, Çin kaynaklarında
Şiongnu olarak geçen halkın aynı olduğuna dair görüşler ortaya çıkmaya başladı. Böylece
Hunların kökeni merak edildi. Hunların ataları olarak adlandırabileceğimiz bazı topluluklar
vardır. Han Hanedanlığı’nın (M.Ö. 206-M.S. 220) resmi tarihi olan Han Şu’ya göre Hunlar, en
eski beylerinden biri olarak anılan Çunvey’den Büyük Hun Devleti’nin kurucusu Modu
(Mete)’nin babası Touman (Teoman)’a kadar bin yıldan fazla yaşamışlardı. Devlet bazen
parçalanmış, zayıflamış ve bazen ise birleşip güçlenmişti. Onlar Modu devrinde güçlenerek
kuzeydeki bütün halkları kendilerine bağlamışlardı. Bundan sonra Çinliler onların kökenleri ve
devlet teşkilatları hakkında kayıt tutmaya başlamışlardır 11 . Bu kaynaklara dayanarak çeşitli
yorumlar yapılmıştır.
Hunların kurduğu devlet farklı kavimlerden, boylardan, topluluklardan oluşan bir
konfederasyondur. Hun birliğinde yer alan Türkler Çin'in kuzeyinde ve kuzeybatısında
yaşıyorlardı. Bunlar çoğu kez Gansu, Ordos, Kuzey Çin bölgelerini ellerinde tutuyorlardı. Gobi
Çölü'nün, Altay ve Tanrı Dağları'nın kuzeyinde ve güneyinde kalabalıklardı. Zaman zaman
Orta Çin'e giriyorlardı. Çin içlerine kadar inen Türkler arasında Moğollar da vardı 12 . Yine
Hunların doğusunda Tunguzların atalarının olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan Hunların Türk,
Moğol, Türk-Moğol karışımı, Türk-Moğol-Mançu karışımı olduğuna yönelik çeşitli görüşler
vardır.
Burada görüşlerde üç farklı millet geçmektedir. Buna göre Hunlar Türklerin,
Donghu’lar Moğolların ve Suşen’lar ise Tunguzların atalarıdır. Modu (Mete) M.Ö. 209 yılında
devletini kurduktan sonra önce Donghu’lara hücum etmiştir. M.Ö. 221-206 yılları arasında
Çin’e hâkim olan Çin Devleti ile ilgili olayları anlatan Çin Hui Yao’da şöyle bir kayıt
bulunmaktadır: “Donghu’lar… Şiongnu (Hun)’larla işbirliği yapıp gelişip güçlendiler. Yay
geren asker sayısı 200 binden fazlaydı... Çin devrinin sonlarına doğru Şiongnu (Hun)’lar
tarafından mağlup edildiler” 13 . O hâlde “etnik” Hunlar ile Donghu’ların aynı olması pek
mümkün görünmemektedir. Elbette kaynakta “âdetleri, gelenekleri ve devlet idaresindeki
unvanları Şiongnu (Hun)’lar ile esasen aynıdır” 14 kaydı vardır ama bu, bütün Türk ve Moğol
Saadettin Gömeç, Türk-Hun Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara, 2002, s. 23.
Han Shu, s. 3751.
12
Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, C. I, s. 27, 73.
13
Qin Hui Yao, Taipei, 1945, s. 289.
14
Qin Hui Yao, s. 289.
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tarihi için geçerlidir. Çinliler kuzeylerindeki konar-göçerleri aynı görmüşler, bir tutmuşlardır.
Dolayısıyla kayıtlarında Türkleri ve Moğolları çoğu kez ayırmamışlardır.
Bu arada Donghu’ların Tunguzların ataları olduğuna dair görüşe de temas etmek
gerekir. Coğrafya benzerliğinden dolayı önceleri böyle bir düşünce doğmuştu. Bu konuda L.
Ligeti şöyle demektedir: “Bilindiği gibi, daha önceleri yanlışlıkla Tunguzlar ile özdeşleştirilen
Donghu’lar, Şiongnu (Hun)’lar ile girdikleri savaşta mağlup olunca Vuhuan ve Şianbey adıyla
ikiye bölündüler. Şianbey’lerle ilgili olarak, bir yandan onların Şi (Kumoii) ve Çidan (Kıtan)
kabilelerinden, diğer yandan daha sonraları Aca kolundan koptukları konusunda M.Ö. 45 yılına
ait Çin kaynakları yeterince doyurucu bilgi vermektedir. Bu boyların oluşturduğu koalisyon,
VII. yüzyıldan başlayarak X. yüzyıla kadar Şivey (Türk Yazıtları’nda Otuz Tatar olarak geçer)
olarak anıldı”15. Şivey’ler ise gerçek Moğollar olarak kabul edilmektedir.
Donghu’lar, “doğudaki Hular” (“hu”, Çinli olmayanlara verilen genel bir addır)
anlamına gelmektedir. Bazı yazarların Donghu’ların Tunguzların atası olduğu yönünde çeşitli
etimolojik izahlar yanlıştır, Donghu ile Tunguz kelimeleri arasındaki ses benzerliğinden
kaynaklanan zorlama birleştirmeden başka bir şey değildir. Ayrıca Tunguz kelimesinin ne
zamandan beri kullanıldığı da bilinmemektedir 16 . Çin kaynaklarında Türklerin doğusunda
olanlara “doğudaki Hu’lar” anlamında Donghu denildiği açıktır17.
Bu bakımdan tarihi süreçte sürekli Türklerin doğusunda olan Moğolların gerçek atasının
Donghu’lar olması gerekir. Bu basit gibi görünen yer tayini, temel bir meseleyi çözmektedir.
Bunlar Mançurya halkları ile Hunlar arasında yer alıyordu. Önceleri güçsüz olan bu topluluk,
Modu çağında Kuzeydoğu Asya'da güçlenmişti. Başlarda avcı olan bu insanlar, Hunların
tesiriyle hayvancılığa başladılar18. Çin'in kuzeyinde milattan önceki 1000 yılı etrafına kadar
götürülebilen iki eski kültürden bahsedilebilir: At yetiştiren Hunlar ve domuz yetiştiren Suşen
kültürü. Bu iki kültür arasında da Donghu ve Şivey kültürleri bulunmaktadır. Bu son iki kültür
her iki kültürle de münasebettedir. Donghu kültürü M.Ö. VIII. yüzyıla kadar götürülebilir.
Donghu ve Şivey kültürü, Hun ve Suşen’ların birbiriyle temasından doğmuş olabilir19. Yine
Donghu kültürü, komşularından farklı ama aynı zamanda onlarla epey karışmış bir kültürdü.
Öncelikle bu halkın yaşadığı bölgedeki herkes Hunların idaresi altındaydı. Bunlardan bazıları
Hunlarla karışarak Hun kültürüyle benzerlikler edindiler. Hunlara has kımız içme, gök, güneş,
yıldız kültü yanında boynuz yaylar, kısa kesilmiş saç, kemer tokaları gibi buluntular bazı kültür
özelliklerinin Donghu’lara geçtiğini göstermektedir 20 . Böylece Hunların Türklerin ataları
olduğu tarih kaynaklarına göre anlaşılmaktadır.

S. M. Ahincanov, Kıpçaklar, Çev. Kürşat Yıldırım, İstanbul, 2009, s. 118-119.
Duck-Chan Woo, Juan-juan’lar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Ankara, 1995, s. 24-26. Yine bkz. Zhou Weizhou, Chile yu Rouran, Shanghai, 1983, s. 81.
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Bei Shi, Beijing, Zhonghua Shuju, 1997, s. 3304.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Hunların yayıldıkları coğrafyanın özellikleri ve sınırları; Ötüken’in yeri;
Hunların farklı kültür çevrelerinde yaşayan insanlarının özellikleri; Hun adının çeşitli dillerde
yazılan kaynaklardaki görünüşü ve anlamı; Hunların kökeniyle ilgili çeşitli görüşler ve onların
Türklüğü hakkında genel bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Hun coğrafyasındaki ırmak ve göllerden birisi değildir?
a) Tula
b) Orhun
c) Nil
d) Baykal
e) Selenge
2) Türk Yazıtları’nda aşağıdaki ifadelerden hangisi geçmez?
a) Ötüken Yiş
b) Ötüken Yer
c) Ötüken Dağ
d) Ötüken Derya
e) Ötüken
3) Ötüken’de yaşayan Türklerin çoğu hangi meslekle meşguldu?
a) Çiftçilik
b) Çobanlık
c) Tüccarlık
d) Halıcılık
e) Demircilik
4) Aşağıdakilerden hangisi Hun adınının Çin kaynaklarındaki ilk görünüşlerinden biri
değildir?
a) Şolma
b) Şunyu
c) Şianyun
d) Hunyu
e) Şiongnu
5) Hangisi çeşitli kaynaklarda görülen Hun adlarından biri değildir?
a) Huna
b) Hyon
c) Hun
d) Hana
e) Huni
6) Bozkır hayat tarzını süren Türklerin kültürünün nasıl adlandırılması doğrudur?
a) Konar-göçer
b) Göçebe
c) Göçücü
d) Göçkün
e) Göçmüş
7) Hangisi Hun coğrasyasındaki bir dağın adı değildir?
a) Altay
b) Tanrı
c) Ötüken
d) Alp
14

e) Hangay
8) Hun adının anlamı için en makul karşılık hangisidir?
a) Halk
b) Dağ
c) Orman
d) Devlet
e) Gök
9) Hangi ifade doğrudur?
a) Hunlar, sadece Türklerden oluşan bir federasyondur.
b) Hunlar, Türklerin Çinliler ile kurduğu bir birliktir.
c) Hunlar, esası Moğol olan bir konfederasyonudur.
d) Hunlar, esası Türk ve Tunguz olan bir federasyondur.
e) Hunlar, farklı kavimlerden, boylardan oluşan bir konfederasyondur.
10) Hangisi Hunlara has bir kültür öğesi değildir?
a) İpek dokuma
b) At
c) Kımız içme
d) Mevsime göre göçme
e) Koyun
Cevaplar
1) c 2) d 3) b 4) a 5) d 6) a 7) d 8) a 9) e 10) a

15

2. HUNLARIN ATALARI, MODU (METE) DEVRİNE KADAR HUNLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Asya’nın Kuzeyinde Türklerin Atalarına Atfedilen Kültürler
2.2. Hunlarla İlgili İlk Anlatımlar
2.3. Hunların Ataları
2.4. Hunların Ataları Olan En Eski Boylar
2.5. Çin Beylikleri ve Hun Boyları Arasındaki İlişkiler ve Mücadeleler
2.6. Çin Tek Bir Devlet Altında Toplanıyor
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Asya’nın kuzeyinde Türklerin atalarına atfedilen kültürler hangileridir, açıklayınız?
2) Tarih kaynaklarında Hunlarla ilgili ilk anlatımlar hakkında bilgi veriniz?
3) Hunların ataları olarak anlatılan topluluklar, boylar hakkında bilgi veriniz?
4) En Eski Hun boylarının Çinlilerle olan ilişkilerini anlatın?
5) Hunların Çin tarihinin ilk devirlerindeki önemini anlatın?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türklere Atfedilen Asya’nın Asya’nın kuzey kısmındaki Kazanım
okuyarak
ve
Kuzeyindeki İlk Kültürler
ilk kültürleri kavrayarak araştırarak geliştirilecektir.
Türklüğün, Türk kültürünün
oluşumunu anlamak.
Hunlarla İlgili İlk Bilgiler

Hunlarla ilgili kaynaklardaki Kazanım
okuyarak
ve
ilk bilgileri, anlatımları araştırarak geliştirilecektir.
öğrenmek

Hunların Ataları ve En Eski Büyük Hun Devleti’nin Kazanım
okuyarak
ve
Hun Boyları
kuruluşundan önce Hun araştırarak geliştirilecektir.
olarak adlandırılan boy ve
topluluklar hakkında bilgi
sahibi olmak
En Eski Hun
Topluluklarının
İlişkileri

Boy ve Türk-Çin ilişkilerinin en eski Kazanım
okuyarak
ve
Çinlilerle devirlerini öğrenmek
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


İlk Kültür Çevreleri



Türk Kültürleri



Çin Kaynakları



Hunların Ataları



İlk Hun Boyları



Hun-Çin İlişkilerinin Başlangıcı
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2.1. Asya’nın Kuzeyinde Türklerin Atalarına Atfedilen Kültürler
Türkler yeryüzüne nasıl çıktılar? Bu soruya çok uzun cevaplar verilebilir. Elimizde ilk
Türkler ile ilgili yazılı ve arkeolojik kaynaklar vardır. Arkeoloji, türlü yöntemlerle ortaya
çıkarılan arkeolojik kaynakları tarih, coğrafya, etnoloji, kültür gibi açılardan inceler. Bu
bakımdan; yazının çok uzun bir macera yaşayan insanoğlunun çok geç devirlerinde
yaygınlaşması, yazı ile yaşanılan olayları kaydetme geleneğinin nispeten yakın tarihlerde ortaya
çıkması sebebiyle arkeolojik kaynaklar çok daha eskiye dayanmaktadır. Bilim adamları bu
arkeolojik kaynakları inceler, sınıflandırır, yorumlar ve sonunda kaynakların sahibi olan
insanlar hakkında çıkarımlarda bulunurlar.
Türklere ait olan, toprak altından çıkarılan türlü eşyalar, işaretler, ilkel resimler
sayesinde ilk Türklerin kimler olduklarını öğrenebiliyoruz. Kültür bir devamlılık arz eder. Tarih
çalışmalarında milletlerin, halkların atalarını, akrabalarını, boylarını, neslini en çok kültür
sayesinde öğrenebiliriz. İlk Türkler ile ilgili tanımlamalarda işte bu yüzden, "ilk Türkler" ile
beraber "ilk Türk kültürleri" denilmektedir. Bilim dünyasında bu ilk kültürler için bazı
adlandırmalar yapılmaktadır. Bu adlandırmalar, arkeolojik kazının yapıldığı yerden
kaynaklanmaktadır. Mesela Andronovo Kültürü adını, Hakasya'daki Andronovo Köyü’nden
almıştır. Bu köyde yapılan kazılar sonucunda elde edilen malzemeleri inceleyen bilim adamları,
burada çevresinden farklı bir kültürün olduğunu tespit etmişlerdir. Daha sonra etrafta, çeşitli
yerlerde kazıp çıkarılan ve Andronovo Köyü’nden çıkanlara benzeyen malzemeler de
Andronovo Kültürü'ne ait olarak değerlendirilmiştir. Bu yüzden İlk Türk kültürlerinin adları
çoğu kimse için ilk başta garip gelmektedir.
İlk Türk kültürlerinin ortak özelliği, "Bozkır Kültürü" olmalarıdır. Bozkır Kültürü ise
hareketli, mevsimin gereklerine göre konar-göçerlik esasına dayanan, at ve koyun merkezli bir
hayat tarzını ifade eder. Böylece ilk Türklerin bozkırlı olduklarını, bozkırda yaşadıklarını
söyleyebiliriz. Onlar, atları üzerinde koyunlarını güderler, ihtiyaçlarına göre evlerini söküp
kurarlar, hayvancılık yaparak karınlarını doyururlar, üzerlerine elbise, altlarına keçe dokurlardı.
Bu hayat tarzı çiftçi, köylü ve şehirlilerinkinden çok farklıydı.
Aslında ilk Türk kültürleri, yerleşikti. Daha sonra geçim şartlarının değişmesi, hayvan
sayısının artması, su ve ot kaynaklarının yetmemesi üzerinde insanlar bu kaynakları bulacakları
başka yerlere gitmek zorunda kaldılar. M.Ö. 7.-5. bin yıla kadar geri götürülen Anau
Kültürü'nde insanların pişmiş tuğladan örülen evlerde oturdukları, çiftçilik, dokumacılık gibi
işler yanında hayvancılık da yaptıkları görülmektedir. Bu kültür, eski Türk kültürlerinden biri
olarak değerlendirilmektedir. Sonraları insanlar hayat şartlarına bağlı olarak hareket etmeye
başlamışlar, tam yerleşikliği terk etmişlerdir. Arkeolojik malzemenin çıktığı Altay-Sayan
taraflarındaki bir yerin adına göre Afanasyevo Kültürü olarak adlandırılan, M.Ö. 3. bin yıllara
kadar götürülen bu hareketli kültürde Türkler hem konar-göçer çoban hem avcı hem de çiftçidir.
Kültürün yayılma alanları Altay/Sayan Dağları ve Yenisey havzasıdır. Moğolistan
Altayları’nda bu kültüre ait örnekler vardır. Günlük hayatta hâlâ taş malzemeler görülmektedir.
Çanak-çömlekler yumurta tabanlıdır. Bu devrede at, artık Türklerin hayatına yerleşmiştir.
Bakır, tunç işlemeciliği de yayılmıştır. İnsanlar inek de beslemişlerdir. Atın binek hayvanı
olarak kullanıldığına dair bilgimiz yoktur. Toplum tarımla da uğraşıyordu. Bu kültürün
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Andronovo ve Okunevo kültürleriyle bağları vardır. Yukarı Harezm’de keşfedilen ve M.Ö. 4.3. bin yıla tarihlenen Keltaminar Kültürü, Aral ve çevresinin Karadeniz’in kuzeyi ve Sibirya
arasında bir kesişme noktası olduğunu göstermiştir. Bu kültür mensupları genelde avcılık ve
balıkçılıkla meşguldür. Oval planlı meskenler vardır. M.Ö. 2. bin yılın ikinci yarısına tarihlenen
Srubna Kültürü, Uralların bozkır orman sahasında görülür. Androvono Kültürü ile doğrudan
ilgilidir. M.Ö. 2. bin yılın başlarında Yenisey Havzası’nda görülen Okunevo Kültürü’nde
Evropoid yanında Mongoloid unsurlar da görülmeye başlanmıştır. Oval mezarlardan
dikdörtgen mezarlara geçilmiştir. İnsanlar hayvancılık da yapmaktadırlar. Bu dönemde yüksek,
insan suretli taş heykeller yapılmıştır. Batıda Ural Irmağı’ndan doğuda Hakasya'ya kadar
uzanan, M.Ö. 2000'lere kadar götürülebilen Andronovo Kültürü, bozkır sahasındaki konargöçer çobanlığın geliştiği bir dönemdir. Bu kültürdeki Türkler hayvancılığı çok iyi
beceriyorlardı. Atın ve koyunun Türk hayatının esasını meydana getirmesi, tam olarak bu
kültürde gözlenebilmektedir. Üstelik bu Türkler için, ilk teşkilatlı atlı savaşçılar da denebilir.
Atın ehlileştirilmesi ve binek hayvanı olarak kullanılmasıyla hem hayvan sürüleri daha rahat
kontrol edilmeye başlanmış hem de sürüler uzak yerlere götürülebilmiştir. Atın bir ulaşım aracı
olarak kullanılması ve bu dönemde insanların atın üzerinde savaşmayı öğrenmeleriyle Türkler
geniş sahalara yayılma imkânı buldular. Onlar madenciliği, metal işlemeyi de çok iyi
biliyorlardı. Kaliteli dökümlerle öldürücü silahlar yapabiliyorlardı. Dokumacılık da gelişmişti.
Antropolojik olarak daha sonraki dönemlerde Hun ve Türk mezarlarından alınan numuneler
Androvono insanınkiyle aynıdır. İşlemeleri, desenleri sonraki dönemlerde Türkler arasında
devam etmiştir. Andronovo'dan sonra başlayan ve M.Ö. 700'lere kadar götürülen Karasuk
Kültürü'ndeki insanlar demir işlemede ustaydılar. Batı Sibirya bozkırları, Yenisey bölgesi,
Kazakistan taraflarında görülmüştür. Bu dönemde Yine yoğun bir bozkır kültürü
yaşanmaktaydı. Mezar tipleri biraz değişmiştir. Bu kültür Hunların atalarının kültürüyle
doğrudan eşleştirilmektedir. Güney Sibirya sahasında, M.Ö. 8. yüzyıldan sonra görülen Tagar
Kültürü döneminde güneyden gelen topluluklarla bölge insanı karışmıştır. Bu kültür
taşıyıcılarının gelişmiş bir sanat anlayışı vardı. M.Ö. 4. yüzyılda başlayan Taştık Kültürü ise
doğrudan doğruya sayılan kültürlerin devamıdır. Bunda özellikle at çok önemlidir. İnsanlar ok,
metalden yapılan balta, bıçak gibi silahları da iyi biliyorlardı 21. Böylece Hunların ayrıntılı bir
şekilde tarih sahnesine çıktıkları döneme kadar ki Türk ve Türklere atfedilen kültürler hakkında
genel bilgi vermiş olduk. Şimdi artık yazılı kaynaklara göre Hunların ataları ve Modu (Mete)
devrine kadarki Hun tarihinin seyrine bakalım.

2.2. Hunlarla İlgili İlk Anlatımlar
Asya’da kurulan Hun Devleti, Türk tarihindeki ilk devlet olarak kabul edilmektedir.
Elbette bundan önce kurulan bazı Türk devletlerinin varlığı bilinmektedir. Bununla birlikte
bunlara dair elimizde ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda yapısı ve teşkilatı, yayıldığı
alanlar, dış ilişkileri hakkında epey bilgiler bulduğumuz Hun Devleti’ni kuran insanların Türk

Elvin Yıldırım, “Orta Asya’da Erken Dönem Kültürleri ve Türk Kültürü’nün Ortaya Çıkışı”, Dünyanın
Oluşumundan Sanayi Devrimine İnsanlığın Serüveni, Ed. A. Taşağıl-A. Kar, İstek Yayınları, İstanbul, 2018, s.
151-158.
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oldukları bilinmektedir. Öte yandan onların kökenleri ilgili çeşitli görüşler de dile
getirilmektedir.
Asya’daki Hunlar hakkındaki bilgilerimizi ancak Çin kaynaklarından edinebiliyoruz.
Buna göre Hunların ataları olarak adlandırabileceğimiz bazı topluluklar vardır. Han
Hanedanlığı’nın (M.Ö. 206-M.S. 220) resmi tarihi olan Han Şu’ya göre Hunlar, en eski
beylerinden biri olarak anılan Çunvey’den Büyük Hun Devleti’nin kurucusu Modu (Mete)’nin
babası Touman (Teoman)’a kadar bin yıldan fazla yaşamışlardı. Devlet bazen parçalanmış,
zayıflamış ve bazen ise birleşip güçlenmişti. Onlar Modu devrinde güçlenerek kuzeydeki bütün
halkları kendilerine bağlamışlardı. Bundan sonra Çinliler onların kökenleri ve devlet teşkilatları
hakkında kayıt tutmaya başlamışlardır22.
İlk bilgilere göre Hunların ataları M.Ö. 2350’lerden önce Şan (Dağ) Rong’ları, Şianyun,
Hunyu adları altında, Çin’in kuzey sınırlarında yaşarlardı. Onların hayat tarzları şöyleydi:
Konar-göçer yaşarlar ve çoğunlukla at, koyun, sığır ve bazen de deve, eşek, katır gibi hayvanları
besleyerek geçinirlerdi. Bu hayvanları otlatıp sulayabilmek için yılın belli dönemlerinde belli
yerlere göçerlerdi. Bu bakımdan sabit yaşanan şehirler kurmamışlardı, tarımla pek meşgul
olmuyorlardı. Herkesin kendi toprağı ve otlağı vardı. Hunlarda Çinlilerinki gibi yazı yoktu. Bir
konuda anlaşmayı sözlü olarak yaparlardı. Küçük çocuklar daha yürümeye başladıkları andan
itibaren koyunun sırtına biner, yay gerip kuş, fare avlamaya çalışırlardı. Biraz daha büyüyüp
gelişince tilki, tavşan gibi hayvanları avlayıp etini yerlerdi. Hun insanı sert yayları çekebilen,
güçlü kuvvetli atlı askerdi. Onlar barış zamanlarında esas işleri olan hayvancılıkla uğraşır ve
doğada avlanırlardı. Bu avlar onlar için bir savaş eğitimi gibiydi. Yine savaşmayı
öğreniyorlardı, sürekli savaşa hazırdılar, düşmanla karşılaştıklarında hiç zorlanmıyorlardı.
Orduda yay-ok, mızrak, kama (kısa kılıç) kullanırlardı. Atın üzerinde uzaktan ok fırlatırlar,
yakın döğüşte ise mızrak ve kama çekerlerdi. Hunlar bu yüzden hafif silahlı birlikler olarak
hızla düşmana saldırırlar, düşman üstün gelmeye başlar başlamaz uygun bir şekilde geri
çekilirlerdi. Hun toplumunda sosyal sınıflar; devletinde Çin’deki soylulara, derebeylerine
uygulanan türde kurallar, rütbeler, protokoller yoktu. En tepedekinden en alttakine kadar herkes
gayet sade yaşar; beslediği hayvanın etini yer, derisini ve postunu giyerdi. Savaşacak olanlara
güç toplasınlar diye etin yağlı ve güzel kısmı yedirilir, kalanı diğerlerine ve yaşlılara dağıtılırdı.
Toplumda güçlü kuvvetli olanlara, cesurlara, savaşta kahramanlık gösterenlere saygı
gösterilirdi. Hunlar babaları ölünce üvey anneleriyle, kardeşleri ölünce yengeleriyle
evlenirlerdi. Onlarda Çin geleneğindeki gibi toplum adları, saygınlık adları, lakapları yoktu,
herkes kişi adıyla bilinirdi23.

2.3. Hunların Ataları
Çin’de mitolojik dönem denilebilecek bir zamana dair anlatılan bir öyküye göre Şia
Devleti’nin (M.Ö. 2070-1600) yıkılmaya yüz tuttuğu zamanlarda, tarım bakanı olan Gong Liu
adında biri, görevinden ayrılınca başına geleceklerden korkarak Çin’den batıya kaçıp Hunlara
sığındı. Hun insanı gibi yaşamayan başlayan bu kişi Bin şehrine yerleşti. Bundan 300 küsur yıl
22
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Han Shu, s. 3751.
Han Shu, s. 3743.
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sonra Hunlar daha sonra Çin’de devlet kuracak olan Cou halkına saldırdı. Cou’ların başında
Danfu adından biri bulunuyordu. Danfu, Bin şehri halkını toplayıp Çi Dağı’na giderek orada
Cou Devleti’nin (M.Ö. 1046-256) temellerini attı. Yüz yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra
Cou’ların Batı Beyi Çang, Şanşi taraflarındaki Hunlara (Çuan Yi’lere) hücum etti. On küsur yıl
geçtikten sonra Batı Beyi Çang’ın oğlu Vu Bey, Şang Devleti’nin son beyi Cou’ya (dönemi
M.Ö. 1075-1045) saldırdı. Bunun ardından eski Çin’in kadim başkentlerinden Luoyang’ı
kurdu. Yine Luoyang’ın altına, Vey Irmağı’nın güneyine (Feng ve Hao bölgeleri) halkını
yerleştirdi. Hunları, Luoyang’ın hemen batısındaki Çang’an’ın (bugünkü Şian) hemen
kuzeyinde akan Jing ile bunun doğusunda paralel akan Luo adlı ırmakların kuzeyine sürdü.
Hunlar bunun üzerine Çinlilere haraç vermeye başladılar. Burada Hunların yaşadıkları
toprakları Çinliler “huangfu” olarak adlandırıyorlardı. Tanıma göre burası, Çin merkezinden
yaklaşık 2000 ila 2500 li (1 li yaklaşık 500 metredir) uzaklıkta, Çin’e haraç ödeyen bölgeydi.
Aradan 200 yıl geçtikten sonra Cou Devleti eski gücünü kaybetti. Cou Beyi Mu (dönemi 976922) ise Hunlara hücum ederek onları yendi. Kaynakta Mu’nun ak kurt ve ak geyikten dörder
baş ele geçirip getirdiği kaydedilmektedir. Muhtemelen Türklerdeki kurt ve geyik öğesine bir
vurgu yapmak üzere böyle bir ifade kullanılmıştır. Bundan sonra “huangfu” bölgesi insanları
Çin ile temas kurmadılar, haraç getirmediler. Mu’nun torunu Yi Bey (dönemi M.Ö. 899-891)
döneminde Cou Devleti’nin gücü epey azaldı. Hunlar sürekli Çin topraklarına akınlar yaptılar,
yağmalara giriştiler. Bu esnada Çinliler, Türklerin ataları olan bu topluluklar için çeşitli şiirler
yazdılar. Onlardan biri şöyledir:
“Hanemiz, ailemiz dağıldı; Şianyun yüzünden; nasıl da onlara dikkat edilmedi;
Şianyun’un açtığı belaya”.
Bu şiirdeki Şianyun, Hun adının en eski görünüşlerinden biridir. Yi Bey’in torunu Şuan
Bey (d. M.Ö. 827- ö. 781) döneminde, Cou Devleti orduları kuzeydeki Hunlara (Şianyun’lara)
sefer ederek galip geldi. Bunun üzerine şöyle şiirler yazıldı:
“Şianyun’lere yaklaşıp vuruldu; Taiyuan’a varıldı; savaş arabaları “bum bum”; kuzey
tarafına setler dikildi”.
İşte bu zamanlarda Çin Seddi dikilmeye başlanmıştır.
Cou ordularının kazandığı zaferlerden ve ardından çekilen Çin Seddi’nden sonra esasen
Türkler olmak üzere kuzeydeki topluluklar Çin’e bir süre hücum edemediler. Çin bu dönemde
sükûnete erişti, içeride güç topladı24.
Şuan Bey’in oğlu You Bey (dönemi M.Ö. 781-771) döneminde Hunlar tekrar tarih
sahnesine çıktılar. Buna göre You Bey’in, bugünkü Henan’daki Şen adlı şehrin beyi olan
kayınpederiyle ilişkileri bozulmuştu. Sebep ise asıl eşine değil cariyesine öncelik vermesiydi.
Bunun üzerine Şen Beyi, Hun boylarıyla işbirliği yaparak You Bey’i öldürdü. Ardından Cou
topraklarını alarak Jing ve Vey ırmakları arasındaki toprakları ele geçirdi. Oradan Cou
Devleti’ne saldırmaya başladı. Bu esnada Çin Beyliği’nin Şiang Beyi, Cou Devleti’ne yardım
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etti25. Bunun üzerine You Bey’in oğlu Cou Ping Beyi (d. M.Ö. 770-ö. 719), Luoyang’ın altını,
Vey Irmağı’nın güneyini boşaltarak doğuya çekildi, oradaki Luoyi’ye (bugünkü Luoyang)
yerleşti. Bu esnada Çin Beyliği’nin Şiang Beyi Hunlara hücum ederek bugünkü Şaanşi’deki
Çi’ye kadar ilerleyerek tüm bu topraklara hâkim oldu. Bundan 65 yıl sonra bu kez Hunlar,
bugünkü Hebey’in kuzeydoğu taraflarında hüküm süren Yan Beyliği’ni aşarak, Şandong’un
doğu taraflarındaki Çi Beyliği’ne hücum etti. Bunun üzerine Çi Beyliği’nin Li Beyi (ö. M.Ö.
698) onlara karşı koydu. Aradan 44 yıl geçtikten sonra Hunlar, Yan Beyliği’ne saldırdılar. Yan
Beyliği, Çi Beyliği’nden yardım isteyince Çi Beyliği’nin Huan Beyi, kuzeye yönelip Hunlara
saldırdı. Hunlar kaçtılar. Bundan 20 küsur yıl sonra Hunlar, Luoyi (bugünkü Luoyang)’ye kadar
inerek Cou Beyliği’nin başındaki Şiang Bey’e saldırdılar. Bunun üzerine Şiang Bey, Cou ve
Song beylikleri arasındaki Ceng topraklarına kaçtı. Şiang Bey önceleri buraya girmek için
kuzeydeki Hun halkından bir kızı eş (hatun) olarak almış (M.Ö. 637), evlilik vasıtasıyla yaptığı
anlaşmayla Hunlar ile birleşerek Ceng’a saldırmıştı. Başarılı olduktan sonra ise Hun Hatununu
kovmuştu. Hun Hatunu buna çok öfkelenmişti. Bu arada Şiang Bey’in analığı, diğer oğlu Zi
Day’ı bey yapmak için uğraşıyordu. Böylece analık, oğlu Zi Day ve Hun Hatunu birlikte hareket
ettiler. Şiang Bey Ceng’ın Fanyi şehrine yaklaşınca, onlar şehrin kapılarını açıp Hunları
yerleştirdiler. Şiang Bey bu güçlü kalabalık karşısında yenildi ve Cou Beyliği’nin başına Zi Dai
geçti. Hunlar, Ceng’ın kuzeydoğusundaki Vey topraklarına kadar yerleşip, yağma yapmaya
başladılar. Cou’nun eski beyi Şiang, dört yıl sürgünde kaldıktan sonra Şanşi taraflarında
hükmeden Jin Beyliği’nden yardım istedi. Jin’in başındaki Ven Bey ise Hunlara saldırıp Zi
Dai’yı öldürdü, Şiang’ı ise Luoyi (Luoyang)’ye davet etti. Bu esnada Çin ve Jin beylikleri güçlü
memleketlerdi. Jin Beyi Ven tarafından yenilen Hunlar, Sarı Irmak’ın batısındaki Huan ve Luo
ırmakları arasına yerleştiler. Bundan sonra onlar “Kızıl” ve “Ak” olarak ikiye ayrıldı (“Kızıl
Di” ve “Ak Di”)26.

2.4. Hunların Ataları Olan En Eski Boylar
Çin Beyi Mu (d. M.Ö. 683- ö. 621), Hunlardan sekiz boyu kendisine bağladı. Böylece
Hunlardan önce, Orta Çin’deki boyların dağılımı şöyle oldu: Long’un batısında, bugünkü
Gansu’daki Tianşui taraflarında Miancu, Çuan Rong, Dihuan Rong; bugünkü Şaanşi’deki Çişan
ilçesi ve Hançeng şehrindeki Çi, Liang dağları ile Jing, Çi ırmaklarının kuzeyinde Yiçu, Dali,
Vuci, Şuyan Rong’lar; Jin Beyliği’nin kuzeyinde Lin (“Orman”) Hu’ları, Loufan Rong’lar; Yan
Beyliği’nin kuzeyinde Donghu (dong, “doğu”; Doğu Hu), Şan (Dağ) Rong’lar. Bu boylar bölük
pörçük yaşıyordu, yüzden fazla olan her birinin kendi beyi vardı, tek bir devlet çatısı altında
toplanmamışlardı.

2.5. Çin Beylikleri ve Hun Boyları Arasındaki İlişkiler ve Mücadeleler
100 yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra Jin Beyi Dao (d. M.Ö. 586- ö. 558), Hunlara
elçi göndererek ilişki kurmak istedi. Bunun üzerine onlardan elçiler Jin Beyliği’ne geldiler.
Bundan 100 küsur yıl sonra Cao Beyliği’nden Şiang Zi, bugünkü Şanşi’deki Dai ilçesinin
kuzeyindeki Guocu geçidini geçerek (eski Çin’deki dokuz geçitten biriydi), Hunları yendi. Dai
25
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topraklarını kendisine katarak Çin’in kuzey doğusunda yaşayan halklarla komşu oldu. Daha
sonra Han ve Vey beylikleriyle birlikte hareket ederek Jin Beyliği’ni ilhak ettiler. Buna göre
Cao Beyliği Dai’yı, Guocu’nun kuzeyini ve Vey Beyliği ise Şihe’yı, Şangjun’u aldı. Böylece
Hunlara komşu oldular. Daha sonra bazı Hun boyları kendilerini korumak üzere yerleşim
yerlerinin etrafına setler çektiler. Çin Beyliği ise zamanla bunları bir bir ele geçirdi. Çin Beyi
Hui (idaresi M.Ö. 337-311) zamanında bazı Hun boylarının etrafı çevrili 25 yerleşimini ele
geçirdiler. Hui Bey, Vey Beyliği’ne saldırınca ona daha önce bırakılan Şihe ve Şangjun’u ele
geçirdi. Çin Beyi Cao (dönemi M.Ö. 306-251) zamanında, Hunların (Yiçu Rong) boyunun Beyi
ile Cao Bey’in anasının gizli ilişkisinden iki çocuk doğdu. Bununla birlikte Hun Yiçu Rong
Beyi’ni oyuna getirip öldürttü ve ardından Hun Yiçu Rong’lara saldırarak onları yendi. Çin
Beyliği böylece Longşi, Beydi, Şangjun’u ele geçirdi. Bundan sonra kuzeyden gelen Hun
akınlarına karşı yeni setler diktirdi.
Cao Beyi Vuling (dönemi M.Ö. 325-298), Hunlarla mücadele edebilmek için ordusunu
yeniden yapılandırarak askerlerini Hunlar gibi giydirdi, askerlerini atlı okçular olarak yetiştirdi
ve böylece kuzeye sefer ederek Hunlardan Lin (“Orman”) Hunlarını ve Loufan’ları yendi 27.
Vuling Bey Yin Dağları ve Dai Dağları’nın eteklerinden Gaoçue’ye kadar olan toprakları
birleştirdi, burası kuzeydeki Hunlarla arada sınır oldu. Sınırı sağlamlaştırdıktan sonra Yuncong,
Yanmen, Daijun adlı illeri kurdu.
Bundan sonra bir gün Yan Beyliği’nden “bilge general” unvanlı Çin Kai, Hunlara esir
düştü ama onlar arasında yaşarken onların dostluğunu kazandı. Yan Beyliği’ne döndükten sonra
Donghu’lara sefer etti ve onları yenerek bin li’den fazla öteye sürdü. Yan Beyliği bunun üzerine
Saoyang’dan Şiangping’e kadar set çekti. Yine kuzeyden gelen akınlara karşı M.Ö. 283’den
sonra Şanggu, Yuyang, Yubeiping, Liaoşi, Liaodong şehirlerini kurdu. Bu esnada Çin’de
birbiriyle savaşan yedi beylik vardı. Hunlar, bunlardan Yan, Cao ve Çin ile komşuydu. Cao
Generali Li Mu döneminde (M.Ö. 246-229), Hunlar ile Cao arasında bir çatışma olmadı.

2.6. Çin Tek Bir Devlet Altında Toplanıyor
M.Ö. 221 yılında Çin Beyi, diğer altı beyliği kendisine katarak Şi Huangdi yani “ilk
imparator” unvanı aldı. Çin tek bir çatı altında birleştikten sonra, Şi Huangdi dikkatini Hunlara
çevirdi. Meng Tian’in komuta ettiği on binlerce askeri Hunlara karşı gönderdi ve Sarı Irmak’ın
güneyini, Ordos topraklarını ele geçirdi. Çin İmparatorluğu ve Hunlar arasında sınır Sarı Irmak
oldu. Çin yeni bir iskân ve sınır politikası belirledi. Buna göre Sarı Irmak kıyılarına 44 ilçe
kuruldu ve buralara sınırları korumaları için askerler yanında Çin’de suç işlemiş kişiler
yerleştirildi. Jiuyuan’den Yunyang’a kadar yol açtırdı. Yine Çin Seddi’ni güçlendirerek
Lintao’dan Liaodong’a kadar yüzlerce kilometre uzunluğunda setler çektirdi. Sarı Irmak’ın
kuzeyine geçerek Yang Dağı ile Beijia arasına Çinliler yerleşti 28 . Böylece Modu (Mete)
dönemine doğru gelinmiş oldu. Artık Çin kaynakları Büyük Hun Devleti’nin kuruluş sürecini
anlatmaya başlamaktadır.

27
28

Han Shu, s. 3747.
Han Shu, s. 3748.

26

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk kültürü ile ilişkilendirilen veya en eski Türk kültürü olarak
adlandırılabilecek Afanasyevo, Andronovo, Tagar, Taştık gibi bazı eski kültürlerden
bahsedilmiş; Hunların tarih sahnesine çıkışıyla, tarihte ilk görünmeleriyle ilgili ilk Çin kayıtları
ele alınmış; Hunların ataları ve ilk Hun boyları hakkında bilgi verilmiş; tarihte Türk-Çin
ilişkilerinin başlangıcı ve Çin’de devletleşmede Türk etkisi anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İlk Türk kültürlerinin ortak özelliği nedir?
a) Araba yapmaları
b) Bozkır kültürü olmaları
c) Orman kültürü olmaları
d) Balıkçılıkla geçinmeleri
e) Dağlarda yaşamaları
2) Hangisi ilk Türk kültürlerinden birisi değildir?
a) Andronovo
b) Okunevo
c) Afanasyevo
d) Eurepevo
e) Tagar
3) İlk Hunlar Çin’in neresinde yaşıyorlardı?
a) Kuzeyinde
b) Doğusunda
c) Güneyinde
d) Güneybatısında
e) Güneydoğusunda
4) Hangisi Hunların besledikleri hayvanlardan birisi değildir?
a) Eşek
b) Deve
c) Domuz
d) Katır
e) Sığır
5) Hunların ataları olan topluluklara dair yazılan ilk Çin şiirleri kaçıncı yüzyıla aittir?
a) M.Ö. 9. Yüzyıl
b) M.Ö. 1. Yüzyıl
c) M.Ö. 4. Yüzyıl
d) M.S. 1. Yüzyıl
e) M.S. 3. Yüzyıl
6) Hangisi ilk Hun boylarından birisi değildir?
a) Rong
b) Di
c) Lin Hu
d) Şuyan Rong
e) Aşien
7) Hangi kültürde yaşayan Türkler için ilk teşkilatlı atlı savaşçılar denebilir?
a) Tagar
b) Karasuk
c) Anau
d) Andronovo
e) Afanayevo
28

8) Çin kaynaklarında Hunların en eski beyi olarak kim kaydedilir?
a) Modu (Mete)
b) Teoman
c) Laoshang
d) Çunvey
e) Vang Mang
9) Aşağıdakilerden hangisi Hunların ilk erken devirlerinde Çin’de var olan beylik ve
devletlerden birisi değildir?
a) Ming
b) Cou
c) Yan
d) Jin
e) Şia
10) Hangisi Hunlar arasında görülen geleneklerden birisi değildir?
a) Toplumda güçlü kuvvetli olanlara saygı gösterilirdi.
b) Derebeyler ile halk arasındaki ilişkileri belirleyen kanunlar vardı.
c) Kardeşleri ölünce yengeleriyle evlenirlerdi.
d) Çin’deki gibi toplum adları, saygınlık adları vardı.
e) Askerlere etin yağlı ve güzel kısmı yedirilir, kalanı diğerlerine ve yaşlılara
dağıtılırdı.
Cevaplar
1) b 2) e 3) a 4) c 5) a 6) e 7) d 8) d 9) a 10) b
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3. MODU (METE) DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Çin’de Karmaşa ve Hunların İlerlemesi
3.2. Modu (Mete)’nun İktidara Gelişi
3.3. Modu’nun İlk Faaliyetleri
3.4. Büyük Hun Devleti’nin Teşkilatı
3.5. Hunların Toplantıları, Gelenekleri, Yasaları
3.6. Modu’nun Akınları ve Çin’in Tamamen Bastırması
3.7. Modu’nun İmparatoriçe’ye Mektubu
3.8. Modu’nun Çin’i Tamamen Avucuna Alması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çin’in Tek Çatı Altında Toplanmasından Sonra İçine Düştüğü Karmaşa Dönemi ve
Hunların Güçlenmesi Hakkında Bilgi Verin?
2) Modu (Mete)’nun İktidara Gelme Sürecini Anlatın?
3) Modu’nun İlk Seferleri Hakkında Bilgi Verin?
4) Modu’nun Çin ile İlişkilerini Anlatın?
5) Hunların Devlet Teşkilatı, Toplantıları, Gelenekleri, Yasaları Hakkında Bilgi
Verin?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çin’in Tek Bir Çatı Altında Çin’in tek bir devlet olarak Kazanım
okuyarak
ve
Toplanması ve Hunların tarih
sahnesine
çıkışı, araştırarak geliştirilecektir.
Güçlenmesi
Hunlara
göre
Çin
devletçiliğinin şekillenmesi,
Hunların gitgide güçlenmesi
kavranacaktır.
Büyük Hun Devleti’ni Kuran Tarihte her yönüyle bilinen Kazanım
okuyarak
ve
Modu (Mete)’nun İktidara ilk büyük Türk hükümdarı araştırarak geliştirilecektir.
Gelişi
Modu (Mete)’nun tarih
sahnesine
çıkışı
anlaşılacaktır.
Modu’nun Seferleri

Modu’nun devleti kurduktan Kazanım
okuyarak
ve
sonra genişleme sürecinde araştırarak geliştirilecektir.
yaptığı
seferler,
Çin’in
Hunlara teslim olması süreci
anlaşılacaktır.

Hunların Devlet Teşkilatı, Hun
devlet
teşkilatı, Kazanım
okuyarak
ve
Gelenekleri
Hunların
gelenekleri, araştırarak geliştirilecektir.
toplantıları vb. hakkında
bilgi edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Büyük Hun Devleti



Modu (Mete)



İlk Hun Seferleri



Çin



Devlet Teşkilatı



Hun Gelenekleri
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Giriş
Hun tarihinde Modu (Mete)’ya kadar olan dönem biraz karışıktır. Bu dönem hakkında
bilgi alabildiğimiz Çin kaynaklarında ayrıntılı ve açık bilgiler yoktur. Bunun en önemli sebebi,
Çinlilerin beylikler hâlinde parça parça yaşamaları, tek bir devlet çatısı altında olmamaları ve
istikrarlı ve sistemli tarih kaydı tutmamalarıdır. Bu bakımdan Modu’dan önce de Hun
Devleti’nin, çeşitli Hun boylarının varlığını bilinse de devletin yapısı, teşkilatı, yayıldığı alanlar
gibi hususlar hakkında bilgimiz yoktur.
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3.1. Çin’de Karmaşa ve Hunların İlerlemesi
Modu’nun ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Onun gençliğinde Hunların
doğusundaki Donghu ve güneybatısındaki Yueci adındaki halklar iyice güçlenmişlerdi.
Hunların başındaki, Modu’nun babası Çanyu unvanlı Touman, M.Ö. 221 yılında kurulan Çin
İmparatorluğu’nun Sarı Irmak’ın güneyindeki Ordos’u ele geçirmesi ve zamanla Sarı Irmak’ın
kuzeyine doğru ilerlemeye başlamasıyla halkıyla iyice kuzeye çekildi. On yıl geçtikten sonra
Şi Huangdi’nin komutanı Meng Tian M.Ö. 210’da öldü. Bunun üzerine Çin’deki feodal beyler
devlete isyan ettiler. Ülkede doğan karmaşa, devlet düzeninin işlememesi sebebiyle Çin
İmparatorluğu’nun sınır bölgeleri politikası iflas etti. Sınıra Hunlara karşı yerleştirilmiş olanlar
Çin’in içlerine geri döndüler. Bunun üzerine Hunlar güneye doğru indiler, Sarı Irmak’ı geçtiler,
çekilmeden önceki topraklarına tekrar yerleştiler.

3.2. Modu (Mete)’nun İktidara Gelişi
Bu esnada Hunlarda bazı gelişmeler yaşandı. Touman Çanyu’nun oğlu Modu, normalde
kendisinden sonra başa geçecekti. Bununla birlikte ilk eşinden sonra aldığı hanımından doğan
çocuğu tahta çıkarmak istedi. Aslında töreye göre ancak ilk eşten, baş hatundan olan çocuk başa
geçebilirdi. Bunun üzerine Modu’yu devlet idaresinden uzaklaştırıp isteğini yerine getirmek
için olsa gerek, Modu’yu bir anlaşma çerçevesinde güneybatı tarafındaki Yueci’lara rehine
olarak gönderdi. Modu rehine iken, Touman aniden Yueci’lara saldırdı. Yueci’lar ise
anlaşmaya uyulmadığı gerekçesiyle Modu’yu öldürmek istedi. Modu ise onlardan bir at çalarak
Hun ülkesine döndü. Touman oğlunun cesaretini takdir ederek onu 10 bin atlıdan oluşan bir
ordunun başına geçirdi. Modu, orduyu eğitmekle işe başladı. Öncelikle ıslık çalan oklar
yaptırarak atlı askerlerini eğitmeye başladı. Onun emrine göre herkes okunu, ıslık çalan okunu
fırlattığı yere fırlatacaktı, bu emre uymayanlar öldürülecekti. Sonra bir av esnasında okunu
fırlattığı yere ok fırlatmayanları öldürttü. Ardından bir gün kendi atına nişan aldı, ata ok
fırlatmaktan çekinenleri yine öldürttü. Bir sonraki kez okunu eşine fırlattı, yine ok fırlatmaktan
korkanları idam ettirdi. Nihayetinde bir avda babası Touman’ın atına nişan aldı, bu kez herkes
tereddütsüz okunu fırlattı. Modu’ya göre artık ordu hazırdı. Babası Touman ile çıktığı bir av
esnasında okunu babasına fırlatınca askerleri hep birlikte oklarını Çanyu’ye fırlattılar. Böylece
Çanyu’yu, analığını, üvey kardeşini, kendisine karşı çıkan görevlileri öldürttü. Böyle M.Ö.
209’da Modu, Çanyu olarak Hunların başına geçti29.

3.3. Modu’nun İlk Faaliyetleri
Modu’nun babasını öldürerek tahta çıktığını öğrenen Donghu’lar, elçi göndererek ondan
Touman’ın göksel atını istediler. Modu maiyetine durumu sorunca hepsi Hunların değerli bir
atının verilemeyeceği cevabını verdi. Buna karşılık Modu, atın komşudan daha değerli
olmadığını söyleyerek gönderdi. Çok geçmeden Donghu’lar elçi gönderip bu kez Modu’nun
cariyelerinden birini istediler. Modu maiyetine sorduğunda hepsi sinirlenerek kabul edilemez
olduğunu söylediler. Modu ise bir kadının komşudan daha değerli olmadığını söyleyerek verdi.
Her istediklerinin yerine geldiğini gören Donghu’lar küstahlaşarak batıya doğru ordularını
29

Han Shu, s. 3749.

36

yürüttüler ve iki ülke arasında 1000 küsur li genişliğinde kimsenin yaşamadığı, boş bir toprağı
istediler. Her iki taraf da bu boş arazinin iki yakasında karakollar (outou) kurmuşlardı. Elçileri
bu boş araziyi talep edip Hunların karakoldan (outou) ileri gidemeyeceklerini söyledi. Modu
maiyetine durumu sorunca, bu işe yaramaz toprağın verilebileceği cevabını aldı. Bununla
birlikte Modu sinirlenerek devletin temelinin toprak olduğunu, verilemeyeceğini söyleyerek
verme taraftarı olanları idam ettirdi. Derhal atını sürüp Donghu’lara hücum etti. Hunların
saldıracaklarını tahmin etmeyen Donghu’lar hiçbir tedbir almamışlardı. Böylece Modu
komutasındaki Hun ordusu Donghu’ları büyük bir mağlubiyete uğratarak onların mallarını
ganimet olarak aldı. Modu Hun ülkesine döndükten sonra bu kez güneybatıdaki Yueci’lara
yöneldi. Onları yenip yerlerinden etti. Ardından Sarı Irmak’ın güneyindeki Loufan ve Baiyang
beyliklerinin topraklarını ilhak etti. Hunlar, Çin İmparatorluğu komutanı Meng Tian’in Sarı
Irmak’ın güneyinde Hunlardan aldığı toprakları tekrar ele geçirdiler. Böylece Sarı Irmak’ın
güneyi tekrar Çin ve Hun ülkelerinin sınırı oldu. Modu’nun orduları Cunuo, Fuşi’ya kadar
ilerledi ve ardından Yan ve Dai’ya saldırdı. Bu sırada Çin’de Batı Çu Beyi Şiang Yu, Çin
İmparatorluğu’na karşı başkaldırdı. Çin’de karışıklık hâkim oldu. Bunu iyi değerlendiren Modu
iyice gücünü toparladı. Yay geren asker sayısı 300 bini geçmişti30.
Hunların ilk beyi olarak zikredilen Çunvey’den Touman’a kadar 1000 küsur yıl geçmişti.
Bu süreçte Hunlar bazen güçlenmişler, bazen zayıflamışlar; birleştikleri veya bölündükleri
zamanlar olmuştu. Hunların tarihlerindeki bu kopukluklar sebebiyle başlarındakinin şeceresi
bilinmemektedir. Modu döneminde Hunların en güçlü dönemini yaşadıkları söylenebilir. Modu
Çin’in kuzeyindeki bozkırlardaki bütün boyları kendisine bağladı ve artık Çin topraklarına
dayandı. Bu yüzden Çinliler en büyük düşmanları olan Hunları tanıyabilmek için onlar
hakkında ayrıntılı bilgiler kaydetmeye başlamışlardı.

3.4. Büyük Hun Devleti’nin Teşkilatı
Hunlarla ilgili kayıtlardan en önemlisi devlet yapısı, sınırlarla ilgiliydi. Devlet
teşkilatıyla ilgili bilgilere göre Hunların başındaki adama Çanyu denirdi. Luandi ailesinden
gelmeydi. Halk ona Çengli Gutu Çanyu derdi. Hunlar “gökyüzü” için çengli, “oğul” için gutu
sözlerini söylerdi. Çanyu ise “engin”, “ulu” anlamlarına gelirdi. Devlet teşkilatında unvanlar
şöyleydi: Sol-Sağ Bilge Bey, Sol-Sağ Luli Bey, Sol-Sağ Büyük General, Sol-Sağ Büyük
Komutan, Sol-Sağ Büyük Danghu, Sol-Sağ Guduhou. Hunlar “bilge” sözü için tuçi derlerdi.
Veliaht Sol Tuçi Bey olurdu. Sol-Sağ Bilge Bey’lerden aşağı Danghu’lara kadar büyük
olanların on bin küsur ve küçük olanların birkaç bin atlı askeri vardı. Toplam 24 baş vardı.
Bunlar on bin atlının veya tümenin başı olarak bilinirlerdi. Büyük unvanlar babadan oğula
geçerdi. Hunlarda Huyan, Lan, Şubu adlı soylu aileler vardı. Devlet teşkilatında soldakiler
doğuda otururlardı. Soldakilerin hükmettikleri topraklar, yani devletin sol kanat toprakları
Shanggu’nun doğusundan Mançurya halklarından Huimo ve Çaoşian (Kore) topraklarına
kadardı. Devlet teşkilatında sağdakiler batıda otururlardı. Sağdakilerin hükmettikleri topraklar,
yani devletin sağ kanat toprakları Shangjun’un batısından Kök Nor (Çinghai) taraflarında
Tibetlilerin ataları olan halklarının yaşadıkları yerlere kadardı. Çanyu’nun otağının kurulduğu
topraklar Çin’in orta-kuzey kısımları olan Dai ve Yuncong topraklarına kadar uzanırdı.
30
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Hunlarda herkesin toprağı vardı, belliydi. İnsanlar suyun ve otun peşinden sürülerini
göçürürlerdi, bu bakımdan konar-göçer bir hayat tarzı vardı. En çok toprağa Sol-Sağ Bilge Bey,
Sol-Sağ Luli Bey sahipti. Sol-Sağ Gutuhou yardımcı memurlardı. 24 baş da kendileri binbaşı,
yüzbaşı, onbaşı, küçük bey, yardımcı, komutan, danghu, juçu gibi rütbeler oluştururlardı31.

3.5. Hunların Toplantıları, Gelenekleri, Yasaları
Çin kaynaklarında Hunların toplantıları, gelenekleri, yasaları hakkında bazı bilgiler
bulunmaktadır. Buna göre Hunlar yılda üç kez kurultay yaparlardı. Yılın ilk ayı bütün beyler
Çanyu’nun otağında az kişiyle toplanır, kurban sunarlardı. Beşinci ayda, Longçeng’daki
kurultaya herkes katılırdı. Bunda atalarına, göğün-yerin ruhlarına, Tanrı’ya kurban sunarlardı.
Sonbaharda, atlar semirdiğinde Dailin’de kurultay yaparlar, insanları ve hayvanları sayarlardı.
Hunların kanunlarına göre kılıcın kabzasını tutup kınından yaklaşık 23 cm çeken idam edilirdi.
Yağma ve hırsızlık yapanlar hanelerine ve ailelerine giremezlerdi. Suç işlendiğinde, hafif
suçlarda kişinin vücudu burulup vurulurdu, ağır suçlarda ise idam söz konusuydu. Hapis cezası
10 günü bulmazdı. Bütün ülkede tutuklu sayısı birkaç kişiydi. Hun Çanyu’su güneş doğduğunda
ve ay çıktığında otağından çıkar selamlardı. Başlar (üstün olanlar) solda oturur, kuzeye
yönelirlerdi. On günlük periyotta 5. ve 6. günü üstün tutarlardı. Ölüyü öte dünyaya uğurlarken,
onu iç tabut ve dış tabuta koyarlar ve yanına altın, gümüş, elbise bırakırlardı. Mezarların yeri
belli edilmezdi, üzerine ağaç dikmezlerdi, yas elbiseleri giymezlerdi. Ölünün eşi, bakanlarıgörevlileri, cariyeleri, tabi olanlar cenazeye katılırlardı, bunların sayısı onlarca, yüzlerce ve
hatta binlerce olurdu. Bir iş yapacakları zaman daima ayı gözlerlerdi, ay parladığında savaşa
çıkarlar, ay ışık saçmadığında veya görünmediğinde savaştan çekilirlerdi. Savaşta düşmanın
kellesini kesene bir kâse içki verilir ve aldığı ganimet ona sunulurdu, ele geçirdiği kişiler ise
esir yapılırdı. Bu yüzden onların savaşında, herkesin kendi elde ettiği, kendisine kalırdı, yani
herkes ganimet alırdı. Düşmanı kuşatmak için onların ordusunu yanıltmada ustaydılar. Düşman
üstüne kuş sürüleri gibi ilerlerler, zorda kalıp yenildiklerinde ise bulutlar gibi dağılırlardı.
Savaşta ölenin cesedini getirenler, ölenin mülkünü alırdı32.

3.6. Modu’nun Akınları ve Çin’in Tamamen Bastırması
Hunların doğudaki Donghu, güneybatıdaki Yueci’ları ve diğer halkları tabi kılmasından
sonra kuzeydeki Hunyu, Çuşe, Dingling, Kırgız, Longşin gibi halk ve memleketler de Hunlara
bağlandılar. Kısa sürede Hun gücünün çok geniş bir sahaya yayılması şüphesiz ki Modu’nun
sayesindeydi. Bozkırda herkes onun dehasına ve gücüne saygı duyuyordu.
Bu esnada, Çin’de Han İmparatorluğu kurulmuştu (M.Ö. 206), Çinliler içeride düzeni
henüz sağlamıştı. İmparator, güçlenen Hunlar karşısında Han Şin’i Dai’ya gönderdi, onun
merkezi bugünkü Şanşi’deki Mayi oldu. Hunlar Mayi’ye büyük bir sefer düzenleyip şehri
kuşatınca Han Şin teslim oldu. Hun orduları bundan sonra güneye doğru ilerlediler, Goucu
Dağı’nı aştılar, Taiyuan’a saldırdılar, Jinyang eteklerine kadar geldiler. Bunu gören Han
İmparatoru Gao kendi komutasındaki bir orduyla Hunlara hücum etti. Bununla birlikte kış
31
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vaktiydi, çok soğuktu, epey kar yağdı ve çok sayıda Çin askerinin parmakları dondu. Bu arada
Modu, yenilmiş gibi davranarak çekildi, Çin ordusunu üzerine çekmek istiyordu. Çinliler Hun
ordusunu kovalamaya başlayınca, Modu az sayıda ve zayıf askerini göz önünde tutup Çinlileri
iyice içeri çekti. Bunun üzerine piyade esaslı 320.000 kişilik Çin ordusu kuzeye doğru Hunların
peşine düştü. İmparator Gao önden bugünkü Datong şehri olan Pingçeng’a ulaştı. Askerlerinin
bir kısmı ise yoldaydı. Modu iyice içeri çektiği imparatoru, 300 küsur binlik atlı ordusuyla
Baydeng Dağı’nda kuşattı. Kuşatma yedi gün sürdü. Kuşatma içindeki Çinliler, dışarıdaki
Çinlilerle bağlantı kuramadı, herhangi bir yardım alamadı. Hun ordusunun atlı birlikleri
Baydeng Dağı’nın dört bir tarafını çevirmişlerdi. Batıdakiler ak, doğudakiler gök, kuzeydekiler
kara (yağız), güneydekiler al renkteydi. Çin İmparatoru Gao, Modu’nun eşi olan Çinli Hatun’a
gizlice elçi gönderdi, hediyeler sundu. Bunun üzerine Hatun Modu’ya iki tarafın birbirine zarar
vermemesi gerektiğini, Modu’nun Çin’i ele geçirse de idare edemeyeceğini, Çin’de
oturamayacağını ve ayrıca Çin İmparatoru’nu koruyan ruhları da göz önünde bulundurması
gerektiğini söyledi. Modu eşini dinledikten sonra, Mayi’de esir edip kendi tarafına geçirdiği
Han Şin’in generallerinden Vang Huang ve Cao Li’yi bekledi. Bu iki generalin ordusu
gelmeyince onların Çin tarafına geçip bir aldatmaca peşinde olduklarından şüphelendi ve yine
Hatun’un sözlerini de dikkate alarak kuşatmanın bir ucunu açarak Çin ordusunun tahliye
olmasına izin verdi 33 . Bunun üzerine Çin İmparatoru Gao ordusuyla kuşatmadan çıkıp
dışarıdaki orduyla birleşti. Modu da ordusunu çekti. İmparator da ordusunu çekti ve ardından
Modu ile “saraydan Çinli eş vererek barış” (Çinlilerin bu siyasetine heçin sistemi denir, “evlilik
yoluyla barış” anlamına gelir) yapmak üzere Liu Jing’i gönderdi. Bilahare bir Hun generali olan
Han Şin, Cao Li ve Vang Huang gibi komutanlar ile birlikte yapılan barış antlaşmasına rağmen
zaman zaman Dai, Yanmen, Yuncong’a hücum etti, yağma faaliyetleri yaptı. Aradan çok
geçmeden Han İmparatorluğu’na karşı savaşan Çen Şi (ö. 196) isyan etti ve Han Şin ile
birleşerek Dai’a hücum etti. Çin İmparatoru Fan Kuai komutasındaki bir orduyu onların üzerine
gönderdi. Bu Çin ordusu Dai, Yanmen ve Yuncong’u geri aldı ancak Çin Seddi’nin dışına
çıkamadı. Bu esnada çok sayıda Çin generali ordularıyla ardı ardına gelip Hunlara sığınıyordu.
İyice güçlenen Modu, sık sık güneye iniyor, Dai topraklarını çiğniyordu. Bu akınlarla Çin çok
zor duruma düşünce imparator Liu Jing’i elçi olarak gönderip hanedandan bir Çinli gelin
vererek evlilik yoluyla barış yaptı ve her yıl Hunlara belirlenen miktarlarda ipek, yiyecek, içki
vermeyi kabul etti. Antlaşma yapılınca Modu akınlarını epey azalttı. Çin’in yaşadığı buhran
içerisinde Yan Beyi Lu Van da isyan ederek 10 bin askeriyle birlikte Hunlara katıldı. Çin bu
dönemde hem isyanlarla hem de Hun akınlarıyla karmaşa içine düştü.

3.7. Modu’nun İmparatoriçe’ye Mektubu
İmparator Gao öldükten sonra yerine geçen İmparator Hui (194-188) ve İmparatoriçe
Gao (187-180) dönemlerinde Hunlar daha da güçlendiler 34 . Modu, karmaşa içindeki Çin’i
yönetmeye çalışan imparatoriçeye mektup göndererek şöyle dedi:
“Yalnız bir hükümdarım. Bataklıkta doğdum, yabani sığırların, atların engin
topraklarında büyüdüm. Defalarca sınıra geldim. Çin’de de seyahat etmek istiyorum. Zatı
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alileriniz yalnızdır, tek başına oturmaktadır. İki hükümdar da mutsuzdur, endişelidir. Bende
olup sizde olmayanı hediye etmek istiyorum”.
İmparatoriçe evlilik teklifi yapan bu mektuba çok sinirlendi. Çen Ping, Fan Kuai, Ji Bu
gibilerini huzuruna çağırdı. Mektubu getiren elçinin kellesinin alınmasını ve sefere çıkılıp
Hunlara saldırılmasını tartışmaya açtı. Fan Kuai, emrindeki 100 bin kişilik orduyla Hun
topraklarını tamamen çiğneyebileceğini söyledi. Ji Bu ise buna itiraz etti. Daha önce Han
İmparatorluğu’na karşı savaşan Çen Şi isyan ettiğinde karşısına çıkan Çin ordusunun 320 bin
kişi olduğunu, Fan Kuai’yın üst general olduğunu, Hunlar İmparator Gao’yu kuşattığında Fan
Kuai’yın kuşatmayı dışarıdan yaramadığını, kuşatma içindekilerin aç bitap düştüğünü, yaylarını
geremediklerini, bu utancın bütün Çin’de hâlâ bilindiğini, Fan Kuai’yın 100 bin kişilik orduyla
sefere çıkmasının Çin’e büyük bir darbe olacağını, aldatılmaya gerek olmadığını, Hunları tatlı
sözlerle yumuşatmak ve sert konuşup kızdırmamak gerektiğini söyledi. Bunu dinleyen
imparatoriçe cevap olarak şu mektubu gönderdi:
“Çanyu, zavallı memleketimizi unutmadı, mektup bahşetti, zavallı memleketimiz korktu,
endişe duydu. Kendi kendime dönüyorum, yaşlandım, nefesim yetmiyor, saçlarım ve dişlerim
döküldü, yürüyüşüm aksak. Çanyu duyduklarından hoşnutsuz olmasın. Zavallı memleketimizin
suçu yoktur, affedici olmalısınız. Şahsımın iki imparatorluk arabasını, iki baş atını size
sunuyorum”.
Modu mektubu okuyunca elçi göndererek teşekkür etti, at hediye etti ve ardından ona
Çin sarayından, hanedandan bir kız gönderilerek evlilik yoluyla barış antlaşması yapıldı 35.

3.8. Modu Çin’i Tamamen Avucuna Alıyor
Çin tahtına M.Ö. 179 yılında Şiao Ven geçti. Hunlar, Çinlilerle evlilik yoluyla barış
antlaşmasını yeniledi. M.Ö. 177 yılının yazında Hunların Sağ Bilge Beyi, Sarı Irmak’ın güney
topraklarına indi. Buralardaki yerleşimleri yağmaladı. Bu öğrenen İmparator Ven, Hunlarla Çin
sınırlarına akın yapmamaları üzerine antlaşma yapıldığını, bunun teminatı olarak yüksek
miktarlarda “hediye”nin gönderildiğini, buna karşılık Sağ Bilge Bey’in Sarı Irmak’ın
güneyindeki topraklara yerleştiğini, sınırdaki Çinli askerlerin ve görevlilerin öldürüldüğünü,
Shangjun bölgesinin çiğnendiğini ve yağmalandığını, sınırları korumak üzere yerleştirilen Çinli
olmayan halkların yerlerinden olduğunu, antlaşmanın bozulduğunu, bu yüzden sınır
taraflarından toplanan 80 bin askerden oluşan arabalı ve atlı birliğin Gaonu’ya gönderildiğini,
Sağ Bilge Beyi’ne hücum etmesi için ordunun başına Guan Ying’in getirildiğini söyledi. Gelen
orduyu duyan Sağ Bilge Beyi, Sarı Irmak’ın kuzeyine geçerek kaçtı. İmparator Ven, Taiyuan’a
geldi. Bu esnada Çin’de Jibei Beyi isyan edince imparator geri dönmek zorunda kaldı ve orduyu
da geri çekti.
M.Ö. 176 yılında Modu Çanyu, Çin İmparatoruna bir mektup gönderdi:
“Tanrı’nın tahta çıkardığı Hunların Ulu Çanyu’su, saygıyla imparatorun sağlığını
sorar. Önceden imparator evlilik yoluyla antlaşma işinden bahsetti, mektubunda anlayışı birlik
35
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ve huzur olarak vurguladı. Çin’in sınırdaki memurları Sağ Bilge Beyi’ne saldırıp zarar verdi,
Sağ Bilge Bey izin almadan Houyilu Beyi Nan Ci gibilerin planlarına uyup Çin memurları ile
birbirlerine girdiler. Böylece iki hükümdarın antlaşmasını çiğnediler, kardeşlik bağından
uzaklaştılar. İmparatorun suçlayıcı mektubu yine gelince bir elçiyle cevap mektubu gönderdim.
Elçim geri gelmedi, Çin elçisi de gelmedi. Çin bu yüzden barışa yanaşmamıştır, komşu
memleketler itaat etmemiştir. Bugün düşük rütbeli memurlar antlaşmayı çiğnediler, bunun
üzerine Sağ Bilge Beyi’ni cezalandırdım, Yueci’ları bulup saldırması için batı tarafına
gönderdim. Tanrı’nın yardımıyla memurlarımız, askerlerimiz iyi durumdadır, atlarımız güçlü
kuvvetlidir, Yueci’ları yok ettik, hepsinin ya kelleleri, canları alındı, ya da tabi oldular ve
halledildiler. Loulan, Vusun, Hujie ve onların tarafındaki 26 memleketin hepsi artık Hun oldu.
Yay geren halkları birleştirip bir aile yaptım, kuzey bölgelerini teskin ettim. Orduyu istirahate
çekmek, askeri dinlendirmek, atları besiye almak, geçmişteki işleri unutmak, sınırdaki halkı
huzurlu kılmak, eskideki başlangıç gibi başlamak, küçüklerin büyümesini, yaşlıların huzur
içinde yerlerinde kalmalarını sağlamak, nesiller boyu sükûnet ve mutluluğu temin etmek
istiyorum. İmparatorun düşüncesini bilmiyorum, bu yüzden langcong unvanlı Şihuçian’i bir
mektupla size gönderiyorum. Hediye olarak bir baş deve, iki baş süvari atı, iki adet araba, iki
takım36 araba atı sunuyorum. İmparator Hunları sınıra yaklaşmalarını istemiyorsa memurların
ve halkın uzağa yerleşmelerini emretsin. Elçi geliyor, onu da geri gönderin”37.
Elçi bu mektubu 6. ayda sınırdaki Şinvang’a (“yeni gözetleme kulesi”) getirdi. Mektup
saraya ulaştı, Çinliler Hunlara karşı saldırıya geçme veya evlilik yoluyla anlaşma seçeneklerini
tartıştılar. Bey, bakan, danışmanların hepsi şöyle dedi:
“Çanyu Yueci’ları henüz yendi, zaferden zafere koşmaktadır, ona saldırılamaz. Bu
arada Hun topraklarını alsak, bu bataklık ve tuzlu toprakta oturulamaz, evlilik yoluyla barış
yapmak en uygunudur”.
İmparator bu politikayı onayladı38.
M.Ö. 174 yılında Çin sarayından Hunlara bir mektup geldi:
“İmparator saygıyla Hunların Ulu Çanyu’sunun sağlığını sorar. Şihuçian ile
gönderdiğiniz mektupta diyorsunuz ki: “orduyu istirahate çekmek, önceki işleri unutmak, eski
antlaşmayı tekrar yapmak, sınır halkını huzura kavuşturmak, nesiller boyu sükûnet ve
mutluluğu temin etmek istiyorum”. Bu benim çok hoşuma gitti. Bu eski kutsal hükümdarların
düşüncesidir. Çin ile Hunlar antlaşma yaparak ağabey-kardeş oldular, bu yüzden Çanyu’ye
çok sayıda hediye gönderildi. Antlaşmayı çiğneyerek ağabey-kardeş bağını koparan daima
Hunlardır. Sağ Bilge Bey’in işi artık bağışlandı, ağır ceza vermeyin. Çanyu eğer mektuptaki
niyetini taşıyorsa memurları açıkça ikaz etsin ki antlaşmayı bozmasınlar. Çanyu’nun
mektubuna o vakit inanır, saygı duyarız. Elçi dedi ki Çanyu bizatihi orduların başında
memleketleri birleştirmede başarıya ulaştığınızı, ordu işlerinin çok zor olduğunu söyledi”.

Bir takım dört attır.
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İmparator çeşitli giysi, ipek kumaş, ipek, takı hediyelerini mektup ile birlikte Çanyu’ye
gönderdi 39 . Böylece tekrar evlilik yoluyla barış antlaşması yapıldı. Bu arada Büyük Hun
Devleti’nin kurucusu Modu Çanyu, M.Ö. 174 yılında öldü. Hun tarihinde böylece bir dönem
kapanmış oldu.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çin’in, “Çin” Hanedanlığı tarafından tek bir çatı altında toplanması, daha sonra karmaşa
içine düşmesi, Hunların iyece güçlenmesi; babasının Modu (Mete)’yu veliahtlıktan
uzaklaştırmaya çalışması, Modu’nun bu planı bozarak Hun ülkesinde iyice güçlenmesi ve bir
darbeyle babasını devirerek Büyük Hun Devleti’ni kurması; Modu’nun devletin genişleme
sürecinde Donghu’lara, Yueci’lara, diğer boylara seferleri; Hunları devlet teşkilatı, gelenekleri;
Hunların Çin’i yenmeleri ve vergiye bağlamaları, evlilik yoluyla barış antlaşması gibi konular
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Hun hükümdarları hangi unvanı taşıyorlardı?
a) Hakan
b) Han
c) Çanyu
d) Kağan
e) İmparator
2) Modu Babası Touman tarafından hangi halka rehine olarak gönderildi?
a) Yueci
b) Çin
c) Donghu
d) Kanglı
e) Vusun
3) Modu, Büyük Hun Devleti’ni kaç yılında kurdu?
a) M.Ö. 206
b) M.Ö. 201
c) M.Ö. 221
d) M.Ö. 209
e) M.Ö. 200
4) Dong’hular elçi göndererek Modu’dan sırasıyla neleri talep ettiler?
a) Cariye-Toprak-At
b) Toprak-Koyun-Cariye
c) At-Cariye-Toprak
d) Altın-At-Toprak
e) Toprak-Mücevher-İpek
5) Hangisi Hun devlet teşkilatında bir unvan değildir?
a) Luli Bey
b) Büyük Komutan
c) Guduhou
d) Danghu
e) Şici
6) Hunlar yılda kaç kurultay yaparlardı?
a) 5
b) 3
c) 2
d) 4
e) 1
7) Hunlarda hafif suçlar nasıl cezalandırılırdı?
a) Kişinin vücudu burulup vurulurdu.
b) Kişinin eli kesilirdi.
c) Kişinin ayağı kesilirdi.
d) Kişi sürgün edilirdi.
e) Kişi öldürülürdü.
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8) Modu’nun komutasındaki ordu, 320 bin kişilik Çin ordusunu nerede kuşattı?
a) Ötüken
b) Gansu
c) Baydeng
d) Pekin
e) Luoyang
9) Evlilik yoluyla barış antlaşması ne demektir?
a) Barış yapılması ve Hunlardan Çin’e evlilik için gelin gönderilmesi
b) Barış yapılması ve Çin’den hunlara evlilik için gelin gönderilmesi
c) Barış yapılmadan önce karşılıklı olarak evlilik için gelin gönderilmesi
d) Barış yapılmadan önce hunlardan Çin’e evlilik için gelin gönderilmesi
e) Savaş dursun diye karşılıklı damat gönderilmesi
10) Modu, Çin ordusunu kuşattığında yönlere göre atların rengi neydi?
a) Kuzey: Kara-Batı: Ak-Doğu: Gök-Güney: Al
b) Kuzey: Ak-Batı: Sarı- Doğu: Al- Güney: Gök
c) Kuzey: Sarı-Batı: Kara- Doğu: Ak- Güney: Al
d) Kuzey: Kara -Batı: Sarı - Doğu: Ak- Güney: Al
e) Kuzey: Kara -Batı: Al - Doğu: Ak- Güney: Sarı
Cevaplar
1) c 2) a 3) d 4) c 5) e 6) b 7) a 8) c 9) b 10) a
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4. HUN DEVLETİ’NİN KÖKLEŞMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Laoşang Çanyu Dönemi
4.1.1. Çanyu Çin’e Özeniyor
4.1.2. Çin’e Çanyu’nun Diplomatik Üslubu ve Danışmanın Hunlarla İlgili
Konuşması
4.2. Hunların Akınlarla Çin’i Baskı Altında Tutma Siyaseti
4.3. Çin İmparatoru’nun Yeniden Evlilik Yoluyla Barış Antlaşması İmzalaması
4.4. Junçen Çanyu Dönemi
4.4.1. Yeni Çanyu Çin’e Baskıyı Sürdürüyor
4.5. Çin’de İmparator Vu Dönemi ve Yeni Hun Politikası
4.5.1. Mayi Pususu
4.6. Yicişie Çanyu Dönemi
4.6.1. Hunlar Kuzeye Çekiliyor
4.7. Hunların İlk Büyük Toprak Kayıpları
4.7.1. Gansu Hun Beyleri Çin’e Teslim Oluyor
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Laoshang Çanyu Dönemi Hakkında Bilgi Verin?
2) Hunlar Çin’i Nasıl Sürekli Baskı Altında Tutuyorlardı?
3) Evlilik Yoluyla Barış Antlaşması Nasıl Yürütülüyordu?
4) Junçen Çanyu Dönemini Anlatın?
5) Çin İmparatoru Vu’nun Yeni Hun Politikası ve Hunların Uğradığı İlk Büyük
Toprak Kayıpları Hakkında Bilgi Verin?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Laoşang Çanyu Dönemi

Laoşang Çanyu Döneminde Kazanım
okuyarak
ve
Hunların yükselişi, seferleri, araştırarak geliştirilecektir.
faaliyetleri hakkında bilgi
edinilecek

Hun-Çin İlişkileri

Hunların Çin’i baskı altında Kazanım
okuyarak
ve
tutma siyasetinin mahiyeti araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.

Junçen Çanyu Dönemi

Junçen Çanyu döneminde Kazanım
okuyarak
ve
Hunların
faaliyetleri, araştırarak geliştirilecektir.
Hunların gelişip güçlenmesi
hakkında bilgi edinilecektir.

Çin’de İmparator Vu Dönemi Çin’de
başa
İmparator Kazanım
okuyarak
ve
ve Yeni Hun Politikası
Vu’nun geçmesinden sonra araştırarak geliştirilecektir.
Hun politikasının değişmesi,
Hunlara
karşı
hücuma
geçilmesi, Hunların ilk kez
büyük
toprak
kayıpları
yaşamaları hakkında bilgi
edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Laoşang



Evlilik Yoluyla Barış Antlaşması



Junçen Çanyu



İmparator Vu



Hunların Toprak Kayıpları
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4.1. Laoşang Çanyu
Devletin kurucusu Modu’nun M.Ö. 174 yılında ölmesinden sonra yerine oğlu Jiyu geçti.
Unvanı Laoşang oldu. Yeni Çanyu henüz tahta oturduğunda Çin İmparatoru Ven, evlilik
yoluyla barış antlaşması çerçevesinde hanedandan bir prenses gönderdi. İmparatorun
haremağası olan Yan halkından Conghang Yue, prensesin Çanyu’ye götürülmesiyle
görevlendirildi. Gitmek istemeyen ancak zorla gönderilen Conghang Yue, Hunlara varır
varmaz Laoşang Çanyu’nun hizmetine girdi. Onun görüşlerine çok değer veriliyordu, itibar
görüyordu.

4.1.1. Çanyu Çin’e Özeniyor
Çanyu Çin tarzı hayata, giyeceklere, yiyeceklere özeniyordu. Bunun üzerine Conghang
Yue onu uyararak şöyle dedi:
“Hunların toplam nüfusu, Çin’in bir ilinin nüfusu kadar etmez. Hunları güçlü kılan
giysilerinin, yiyeceklerinin farklılığıdır, Çin’e bağımlı olmamaktır. Bugün Çanyu geleneklerini
değiştirip Çin ürünlerini sevmektedir. Böyle giderse Çin ürünlerinin onda ikisi bile
tüketilmeden Hunların tamamı Çin’e tabi olacaktır. Çin’in ipekli dokumalarını alıp ata
binerseniz, otların, dikenlerin içinde giysinizin, pantolonunuzun hepsi yırtılıp parçalanacaktır.
O vakit göreceksiniz ki keçe ve deri kadar sağlam ve güzel değiller; Çin yemeklerini, ürünlerini
attığınızda, göreceksiniz ki bunlar kımız kadar yararlı ve güzel değiller”.
Conghang Yue, Çanyu’nun etrafındakilere bir tür kayıt tutma sistemi öğretti. Bununla
insanların, hayvanların sayısını hesapladılar40.

4.1.2. Çin’e Çanyu’nun Diplomatik Üslubu ve Danışmanın Hunlarla
İlgili Konuşması
Çin İmparatoru, Çanyu’ye “imparator saygıyla Çanyu’nun sağlığını sorar” diye
başlayan ve yaklaşık 25 santimetre uzunluğundaki bir tahta üzerine yazılan bir mektubu
hediyelerle birlikte gönderdi. Laoşang Çanyu’nun danışmanı Conghang Yue, buna karşılık
Çanyu’nun ondan birkaç santimetre daha uzun bir mektubun, büyük mühürlü ve zarflı olarak
gönderilmesini; Çanyu’nun mektubu “Göğün ve yerin yarattığı, güneşin ve ayın hâkim kıldığı
Hunların Ulu Çanyu’su saygıyla Çin İmparatoru’nun sağlığını sorar” diye başlamasını; bunun
yanında yine hediyeler göndermesini tavsiye etti.
Hun otağına varan Çin elçisi görüşme esnasında Hunların yaşlılara saygı
göstermediklerini söyleyince, Conghang Yue Çin’de savaşa giden askere etrafındakilerin en iyi
elbise ve yemekleri verdiklerini, Hunlarda askerliğin en önde gelen iş olduğunu, yaşlıların ve
zayıfların savaşamadıklarını ve bu yüzden en iyi yiyecek ve içeceklerin güçlü kuvvetli olanlara
verildiğini, bunun yaşlıları aşağı tutmak anlamına gelmediğini söyledi. Konuşmada Çin elçisi
bu kez Hunlarda baba-oğulun aynı çadırda oturduklarını, baba ölünce oğulların analıklarıyla
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evlendiğini, Hunların başlık ve kuşak takmadıklarını41, saray ritüellerini bilmediklerini söyledi.
Bunun üzerine Conghang Yue şöyle dedi:
“Hunların geleneklerinde, bakılan hayvanın eti yenir, sütü içilir, derisi giyilir. Sürüleri
otlatmak ve sulamak için mevsime göre yer değiştirilir. Bu yüzden onlar acil durumlarda ata
binmede, ok atmada talimlidirler; normal zamanlarda ise insanlar huzurludur, bir iş yapmazlar.
Anlaşmaları ve hukukları basittir, kolayca uygulanır. Yönetenler ve yönetilenler arasındaki
ilişki basittir, kolayca kurulur. Memleketin yönetimi tek bir vücut gibidir. Baba veya ağabey
öldüğünde oğul veya kardeş onların karısıyla evlenir, çünkü soylarının, ailelerinin
kaybolmasından korkarlar. Bu yüzden Hun toplumu karmaşa içine düşse dahi boylarını,
soylarını korurlar. Bugün Çin’de oğul ve kardeşler ölen baba ve kardeşlerinin karılarıyla
evlenmiyorlar ancak akrabalık bağları giderek zayıflıyor, akrabalar birbirlerini öldürüyor.
Ailelerini (soyadlarını) değiştirmelerine gelince, işte bu yüzdendir. Yine protokol kurallarının,
ritüellerin yarattığı tahribatlar yöneten ve yönetilenlerin ilişkisinde çatışma çıkarmaktadır.
Yine evin, binanın çok oluşu tabiatı, gücü tüketmektedir. İnsanlar elbise ve yiyecek elde etmek
için tarlalarını sürmekte, ipek böceği yetiştirmekte, kendilerini korumak üzere yerleşimlerin
etrafına duvarlar, setler çekmektedir ve bu yüzden Çin halkı acil durumlarda savaşmada talimli
değillerdir. Normal vakitlerde ise çalışmaktan tükenirler. Siz toprak evlerde oturan insanlar,
boş boş konuşmayın, başlığınız da ne ola!”.
Çin elçisi tartışmayı uzatmak istediğinde Conghang Yue devam etti:
“Çin elçisi, daha fazla konuşma, bak Çin’in Hunlara taşıdığı ipekli dokuma, pirinç,
mayalanmış içki ölçüsünde olsun, güzel ve kaliteli olsun, daha ne söz? Eğer verdikleriniz
mükemmel ve kaliteliyse tamamdır, eğer mükemmel ve kaliteli değilse, kötüyse sonbaharı
bekleyin, dört nala koşan atlarımız tarlalarınızdaki mahsulü çiğneyecek”42.
Conghang Yue gece gündüz Çanyu’nun yanında duruyordu, ona yapılacak işlerin
faydası ve zararı konusunda tavsiyelerde bulunuyordu.

4.2. Hunların Akınlarla Çin’i Baskı Altında Tutma Siyaseti
Hun orduları M.Ö. 166 yılında, 140 bin atlıdan oluşan bir orduyla bugünkü Ningşia’daki
Cunuo ve Şiaoguan’a girdi. Orada Beydi Komutanı Ang’ı öldürdü. Çok sayıda insanı esir edip
hayvanı ele geçirerek Pengyang’a kadar ilerledi. Atlı birlikler Huicong Sarayı’nı yaktılar. Öncü
birlikler Yong ve Gançuan’a kadar gittiler. Bunun üzerine İmparator Ven, Cou Şe ve Cang Vu
adlı generalleri görevlendirdi. 1000 savaş arabası, 100 bin atlı Hun ilerlemelerine karşı başkent
Çang’an yakınlarına konuşlandı. Yine Liu Çing, Şangjun Generali; Vey Su, Beydi Generali;
Cou Zao, Longşi Generali; Cang Şiangru, Büyük General; nihayetinde Dong Çi, General
yapıldı. Savaş arabaları ve atlılardan oluşan devasa bir ordu Hunlara karşı ilerlemeye başladı43.
Çanyu bir aydan fazladır Çin topraklarındaydı. Çin ordusu sınırı geçti, Hunları takip etti ama
kimseyle karşılaşamadı. Bundan sonra Hunlar devamlı Çin topraklarına girerek yağmalar
Başlık ve kuşaklar, Çin toplumda sınıf ve rütbeleri gösterirdi.
Han Shu, s. 3760.
43
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yaptılar. En çok Yuncong ve Liaodong’u çiğnediler, oralarda 10 binden fazla adam öldürdüler.
Çin içine düştüğü bu zor durum sebebiyle Çanyu’ye elçi gönderip mektup sundu. Çanyu ise
karşılık olarak Danghu unvanlı bir elçi gönderdi, evlilik yoluyla barış antlaşması teklif etti.

4.3. Yeniden Evlilik Yoluyla Barış Antlaşması İmzalanması
M.Ö. 162 yılında İmparator Ven, Çanyu’ye mektup gönderdi:
“İmparator Hunların Ulu Çanyu’sunun saygıyla sağlığını sorar. Elçileriniz Danghu
Juçu unvanlı Diaoçunan ve Langcong unvanlı Han Liao ile gönderdiğiniz iki baş at geldi,
memnuniyetle aldım. Önceki hükümdarların usulünde, Çin Seddi’nin kuzeyindeki yay geren
insanlar, memleketler Çanyu’den emir alırlar. Çin Seddi’nin içinde başlık ve kuşak takanların
haneleri ise benden emir alır. Bütün halklar tarım, dokumacılık, avcılık yaparak giyinir, karnını
doyurur. Baba oğul ayrılmaz, yönetilen ve yöneten karşılıklı huzur sürerler. Bugün canavar
ruhlu insanların açgözlülükleriyle erdemden yüz çevrildiğini ve antlaşmanın çiğnendiğini,
insanlığın hayatını unutup iki hükümdarın ünsiyetini kopardığını duydum. Bu iş artık geçmişte
kaldı. Mektubunuzda demişsiniz ki: “İki memleket artık evlilik yoluyla barış antlaşması yapılır,
iki hükümdar ünsiyet ve münasebet kurar, ordu istirahate çekilir, asker dinlendirilir, atlar
besiye çekilir. Nesiller boyu refah ve mutluluk olur. Birleşip tekrar başlayalım”. Ben bundan
çok hoşlandım. Kutsal hükümdarlar günün yenilenmesini, işleri değiştirip uygun başlangıç
yapılmasını, yaşlıların huzura kavuşmasını, çocukların büyümesini, herkesin varlığını
muhafazasını ve Gök’ün verdiği yılları tamamlamayı sağlar. Ben ve Çanyu birlikte bu yolda
devam ediyoruz, Göğe itaat ve halka şefkat, nesilden nesle aktarılacak, bu iş hiç bitmeyecek.
Göğün altında herkes iyi olacaktır. Çin ve Hun komşu ama birbirine zıt memleketlerdir.
Hunların toprakları kuzeydedir, soğuktur, öldürücü hava erken gelir. Bu yüzden memurlara
emir verir Çanyu’ye darı, mayalı içki, altın işlemeli ipek, işlenmemiş ipek ve diğer mallardan
yılda birkaç kez gönderirim. Bugün Göğün Altı’nda (Çin’de) büyük bir huzur vardır, bütün
insanlar refah içindedir. Ben ve Çanyu tüm bu insanların ana babasıyız. Ben geçmişin işlerini
hatırlıyorum. Küçük şeyler sebebiyle, entrikacı memurların planları yüzünden ağabey-kardeş
ünsiyeti hepten bozulmadı. Ben duydum ki gök her yeri örtmez, yer tek başına taşımaz. Ben ve
Çanyu, her birimiz küçük eski işleri bırakalım, birlikte büyük yola koyulalım, önceki kötülükleri
bozalım, uzun geleceği kuralım, iki memleketin halkını bir ailenin evlatları yapalım. Bütün
insanlardan aşağıdaki balıklara, kaplumbağalara ve yukarıda uçan kuşlara, nefes alan ve
sürünen türlere, tüm canlılara, huzura ve faydaya ulaşmayan kalmasın, tehlikeden azat olsun.
Böylece gelenler durmaz, bu göğün yoludur. İkimiz de önceki işleri bırakalım. Ben kaçan ve
esir edilenleri salıyorum. Çanyu ise Cangni 44 gibileri unutsun. Ben eskinin hükümdarlarını
duydum ki, antlaşmayı açık yaparlardı, sözlerini tutarlardı. Çanyu, düşüncesinde kalır, Göğün
Altı (Çin) büyük huzura kavuşur, evlilik yoluyla barış antlaşmasından sonra Çin bunu ilk
çiğneyen olmayacaktır”45.
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Zamanında Hunlara karşı isyan edip Çin’e sığınan kişidir.
Han Shu, s. 3762-3763.
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Hun Çanyu’su, böylece evlilik yoluyla barış antlaşmasını yaptı. Bunun üzerine Çin
imparatoru memurlara emir vererek şöyle dedi:
“Hunların Ulu Çanyu’su bana mektup gönderdi. Evlilik yoluyla barış antlaşması artık
imzalandı. Kaçak insanlar engin toprakların gelişmesine ve kalabalıklaşmasına yetmez. Hunlar
Çin sınırlarından içeri girmeyecekler, Çinliler ise sınırlarından dışarıya çıkmayacaklar.
Bugünkü antlaşmayı ihlal edenler öldürülecekler. Dostluk uzun süre sürdürülebilir. Sonra bir
yanlış olmaz. Her iki taraf için de uygunu budur. Ben artık onayladım. Bunu Göğün Altı’na
(Çin’e) ilân edin, herkese malum kılın”.

4.4. Junçen Çanyu Dönemi
M.Ö. 160 yılında Laoşang Çanyu öldü. Oğul Junçen başa geçti. Babasının danışmanı
Conghang Yue de hizmet etmeye devam etti. Bu arada Çin yeni Çanyu ile evlilik yoluyla barış
antlaşmasını yeniledi. Junçen Çanyu başa geçişinin üzerinden bir yıldan fazla bir zaman
geçtikten sonra, Hunlar evlilik yoluyla barış antlaşmasına rağmen her biri 30 bin atlıdan oluşan
ordularla Şangjun ve Yuncong’a hücum ettiler. Çok sayıda insan öldürerek bölgeyi
yağmaladılar. Bunun üzerine Çin İmparatoru üç generali Beydi’de, Gouju’da, Feihukou’da
konuşlandırdı. Çinliler tüm sınır boylarına yığma yaparak Hun saldırılarına karşı hazırlandılar.
İmparator yine başka üç generali görevlendirdi. Bunlar başkent Çang’an’ın batısındaki Şiulu’da,
Vey Irmağı’nın kuzey tarafındaki Jimen’da, Başang’da konuşlandılar. Hun atlı birlikleri
Gouju’ya girdiler. Çinliler gözetleme kulelerinden yaktıkları ateşler vasıtasıyla bu haberi kısa
sürede Çang’an’a ve Gançuan’a ulaştırdılar. Birkaç ay geçmeden toplanan Çin ordusu sınıra
doğru geldiğinde Hunlar artık çekilmişlerdi. Çin ordusu ise Hunların peşine düşmediler. Aradan
bir yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra Çin İmparatoru Ven öldü, yerine Jing başa geçti (M.Ö.
156).

4.4.1. Yeni Çanyu Çin’e Baskıyı Sürdürüyor
Çin tahtına İmparator Jing çıktığı esnada Cao Beyi Sui’yi, Hunlara elçi gönderdi. Yine
içerideki Vu ve Çu beylikleri de Çin’e karşı isyan ettiler. Hunlar Cao Beyi ile iş birliği yapmıştı,
buna göre güneye inip Çin topraklarına gireceklerdi. Bununla birlikte Çin, Cao Beyi’ni yenince
Hunlar güneye yürüyüşlerini durdurdular. Bu olaydan sonra yeni İmparator Jing, Hunlarla
evlilik yoluyla barış antlaşmasını yeniledi. Yine sınır bölgelerinde pazarlar kurdurdu. Çanyu’ye
hediyeler ve antlaşma gereği hanedandan bir prenses gönderdi 46. Bu bakımdan İmparator Jing
döneminde iki taraf arasında büyük bir çatışma olmadı.

4.5. İmparator Vu Dönemi ve Yeni Hun Politikası
İmparator Vu, M.Ö. 140 yılında Çin tahtına oturdu. Derhal Hunlarla evlilik yoluyla barış
antlaşmasını yeniledi. Pazarlar işletildi, Hunların talepleri yerine getirildi. Hunlar artık Çin
topraklarına saldırmıyorlar, Çinlileri düşman olarak görmüyorlar, Çin Seddi’nden geçip içeri
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giriyor, dışarı çıkıyorlardı. Bu esnada Çinliler içeride toparlandılar, Hunlara karşı yeni bir
siyaset uygulamaya başladılar.

4.5.1. Mayi Pususu
Çin İmparatoru, Mayi halkından Nie Yi adlı birini Hunlarla alışveriş yapsın diye
gönderdi. Nie Yi, Mayi şehrindeki tüm malları Çanyu’ye verecekmiş gibi davranacaktı. Çanyu
buna kandı. Mayi’yi ele geçirmek üzere 100 bin atlıdan oluşan bir orduyla Vucou sınırından
girdi. Çinliler 300 bin kişilik bir orduyla Mayi yakınlarına konuşlanmıştı. İmparatorun An Kuo
adlı üst düzey görevlisi Çanyu’yu pusuya düşürecek dört generale yardım edecekti. Hun
orduları Çin topraklarında ilerledi, Mayi’ye 100 küsur li varken Çanyu çobansız otlayan
hayvanları görünce şüphelendi. Garnizonlara hücum ettiğinde, Yanmen şehrini korumak üzere
devriye atan bir birlik bunu görerek Çinlilere yardıma geldi. Çanyu garnizonu ele geçirerek bu
devriye birliğinin başını öldürmek istedi. Çin’in pususunu bilen bu kişi, Çanyu’ye bilgileri verdi.
Durumu öğrenen Çanyu Hun ordularını geri çekti. Çanyu pusudan Tanrı’nın yardımıyla ele
geçirdiği bu devriye görevlisi sayesinde kurtulduğunu düşünerek, bu kişiye “Tanrı (Gök) Beyi”
unvanı verdi. Çin ordularının Mayi pususu böylece boşa çıkmıştı, Çanyu gelmemişti. Bu esnada
General Vang Hui komutasındaki bir birlik Dai’dan yola çıkarak Hunların ağırlıklarını taşıyan
birliklere saldırmak istedi. Çanyu’nun döndüğünü, ordusunun çok kalabalık olduğunu duyunca
orduyu sefere çıkarmaya cesaret edemedi. Çin İmparatoru’nun düşüncesine göre Vang Hui
aslında orduyu bu plana göre harekete geçirmiş ancak çıkarmamıştı. Bu yüzden Vang Hui idam
edilecekti. Çinlilerin bu pusu kurma teşebbüsünden sonra Hunlar, evlilik yoluyla barış
antlaşmasını yok sayarak yollar üzerindeki garnizonlara saldırdılar, sonraları devamlı sınır
bölgelerini yağmaladılar. Bununla birlikte sınır bölgelerindeki pazarlara geliyorlar, alışveriş
yapıyorlardı. Hunlar Çin mallarını seviyorlardı. Çinliler ise bu durumu iyi bildiklerinden
pazarları kapatmıyorlardı47.

4.5.2. Çin Orduları Hücuma Geçiyor
Mayi şehrinde olan bu hadiseden sonra, M.Ö. 129 yılının sonbaharında, Çin İmparatoru
her biri 10 bin atlı askere komuta eden dört generali, sınır pazarları etrafındaki Hunlara
saldırmaları için gönderdi. General Vey Çing, Şanggu’dan çıkıp Longçeng’a gelerek Hunlardan
700 kişiyi esir aldı. General Gongsun He, Yuncong’dan çıktı ama Hunlarla karşılaşamadı.
General Gongsun Ao, Daijun’dan çıktı ancak Hunlara mağlup olarak 7 bin asker kaybetti.
General Li Guang, Yanmen’dan çıktı, Hunlara mağlup oldu. Hunlara esir düşen Li Guang yolda
kaçıp ülkesine döndü. Bunun üzerine imparator, Ao Daijun ve Li Guang’ı tutuklattırdı. Bu ikisi
ise kefalet ödeyerek kurtulup rütbeleri sökülerek sıradan insan olarak hayatlarına devam ettiler.
Aynı yılın kışında, Hunlar binlerce kişiyle gelip Çin’in sınır bölgelerini yağmaladılar. En fazla
Yuyang tahrip oldu. Çin İmparatoru General Han Anguo’yu Hunlardan korusun diye Yuyang’a
konuşlandırdı. M.Ö. 128 yılının sonbaharında Hunlar 200 bin atlıdan oluşan bir orduyla Çin
topraklarına girdiler, Liaoşi Valisi’ni öldürdüler, 2 bin küsur adamı esir ettiler. Yine ilerleyip
Yuyang Valisi’nin 1000 küsur askerlik ordusunu yendiler, sonra General Anguo’yu kuşattılar.
Anguo’nun o esnada 1000 küsur atlısı tamamen ölecekken Yan’dan yardım geldi ve kurtuldular.
47
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Bu gelişme üzerine Hunlar oradan ayrılıp Yanmen topraklarına girerek 1000 küsur kişiyi
öldürdüler. Çin İmparatoru ise General Vey Çing komutasındaki 30 bin atlıyı Yanmen’dan, Li
Şi’yi Daijun’dan Hunlara karşı sefere çıkardı. Kellesi alınan ve esir edilen binlerce kişiydi. M.Ö.
127 yılında, Vey Çing yine Yuncong’dan batıya ilerleyip Longşi’ye vardı, Sarı Irmak’ın
güneyinde Hunların Loufan ve Baiyang beylerine saldırdı, Hunlardan kestiği kelle ve esir
ettikleri binlerceydi ve 1 milyondan fazla koyun ele geçirdi. Bunun üzerine Çin İmparatoru Sarı
Irmak’ın güneyindeki toprakları ele geçirdi. Burada Shuofang adlı ili kurdu. Geçmişte ilk Çin
imparatorluğu devrindeki Meng Tian’in diktirdiği Çin Seddi kısımlarını tamir ettirdi. Böylece
Sarı Irmak’ın aktığı topraklar korunaklı oldu48. Bu arada M.Ö. 127 yılında Shanggu’ya bağlı
olan ve Hunlara doğru uzanan Zaoyang topraklarını Hunlara bıraktılar.

4.6. Yicişie Çanyu Dönemi
M.Ö. 126 yılının kışında, Junçen Çanyu öldü. Kardeşi Sol Luli Beyi kendisini Yicişie
Çanyu olarak ilan etti. Asıl veliaht olan Yudan’ı mağlup etti. Bunun üzerine Yudan Çin’e
sığındıysa da birkaç ay sonra öldü. Yicişie Çanyu’nun başa geçtiği yılın yazında, Hunlar on
binlerce atlıyla Daijun’a hücum ederek valiyi öldürdüler ve binlerce kişiyi esir ettiler.
Sonbaharda ise Yanmen’a tekrar girip 1000 küsur kişiyi öldürdüler veya esir ettiler. M.Ö. 125
yılında Hun orduları Daijun, Dingşiang, Şangjun’a her biri 30 bin atlıdan oluşan ordularla
girdiler ve binlerce kişiyi öldürdüler. Hunların Sağ Bilge Beyi, Çinlilerin Sarı Irmak’ın
güneyini ele geçirip burada Şuofang ili kurmalarına çok sinirlenerek buralara seferler etti,
yağmalar yaptı. Hunlar bu sırada Sarı Irmak’ın güneyinde halktan ve memurlardan çok sayıda
insanı öldürdüler veya esir ettiler.
M.Ö. 124 yılının ilkbaharında, Çin İmparatoru, General Vey Çing baş komutasındaki 6
generalin komuta ettiği 100 bin küsur askerlik orduyu Şuofang’daki Gaoçue’den yola çıkardı.
Bu sırada Hunların Sağ Bilge Beyi, Çin ordularının gelemeyeceğini düşünüyordu, çok içki içip
sarhoş oldu. Çin orduları sınır ötesinde 600-700 li ilerleyerek Sağ Bilge Bey’in etrafını
çevirdiler. Bunu gören Sağ Bilge Bey çok korktu, ne yapacağını bilemeyip kaçtı. Seçkin atlı
birlikler onun peşine düştüler. Çin generalleri Sağ Bilge Bey’in halkından kadınlı erkekli 15
bin kişiyi ve 10 küsur küçük beyi ele geçirdiler. Bu yılın sonbaharında, Hunlar 10 bin atlıdan
oluşan bir orduyla Daijun’a hücum ederek oranın komutanını öldürdüler, binlerce kişiyi esir
ettiler49.

4.6.1. Hunlar Kuzeye Çekiliyor
M.Ö. 123 yılının ilkbaharında, Çin İmparatoru yine Büyük General Vey Çing
komutasındaki altı generalin 100 bin küsur atlı askerin başında yola çıkardı. Ordu yüzlerce li
ilerleyip Hunlara saldırarak aşağı yukarı 19 bin kişinin kellesini aldı veya onları esir düşürdü.
Çin ordusunda da iki general ve 3 bin küsur atlı asker öldü. Sağ Generali Jian, tek başına kaçıp
kurtuldu. Öncü General Cao Şin’in ordusu başarılı olamadı, kendisi ise Hunlara teslim oldu.
Cao Şin eskiden Hunların küçük beyiydi. Çin devletine teslim olunca Çinliler ona Yabgu unvanı
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vermişlerdi. Öncü General olarak Sağ General ile birleşecekti, ancak tek başına Çanyu’nun
ordusuyla karşılaşınca ordusu tamamen yok oldu. Çanyu, Cao Şin’i aldı, onun Yabgu unvanını
değiştirdi, onu kendisinin altındaki rütbede bir bey yaptı, bacısıyla evlendirdi, Çin’e karşı
kullandı. Cao Şin, Çanyu’ye kuzeye çekilmesini, böylece Çin ordusunu içeri çekerek tuzağa
düşürmesini, Çinliler yorulunca onların yakalanıp esir edilmesini, sınıra yaklaşılmamasını
tavsiye etti. Çanyu onun bu planını kabul etti. Ertesi yıl, M.Ö. 122’de atlı Hun orduları
Shanggu’ya girerek yüzlerce kişiyi öldürdü.

4.7. Hunların İlk Büyük Toprak Kayıpları
M.Ö. 121 yılının ilkbaharında, Çin İmparatoru Hızlı Atlılar Generali Huo Çubing’i 10
bin atlıdan oluşan bir ordunun başında sefere çıkardı. Ordu Gansu’ya girdi, Hunlardan aldığı
kelle ve esir binlerceydi. Yine Hunların Şiutu Beyi’nin Tanrı’ya ibadet ederken kullandığı altın
putu ele geçirdi. Bu yaz, Hızlı Atlılar Generali yine Gongsun Ao ile birlikte 10 binlerce atlıdan
oluşan bir orduyla sefere çıktı, Juyan’ı geçti, Gansu ile Kök Nor arasındaki Çilian Dağları’na
saldırdı. Burada Hunlardan kellesi alınan ve esir edilen 30 bin küsur kişiydi, yine bunlar
arasında küçük beyler ve onların altındaki rütbede olanlardan 10 küsur kişi de vardı. Bu esnada
Hunlar Daijun ve Yanmen’a girerek yüzlerce kişiyi öldürdüler50. Çin İmparatoru Cang Çian ve
General Li Guang’ı sefere çıkardı, Hunların Sol Bilge Beyi’ne hücum ettirdi. Sol Bilge Bey ise
Li Guang’ı kuşattı ve onun ordusunun yarısından fazlasını, 4 bin askeri öldürdü. Hunların da
çok kaybı olmuştu. Cang Çian’in desteğe gelmesiyle Li Guang kurtuldu ama ordusu tamamen
yok oldu. Gongsun Ao, Hızlı Atlı Birliklere yetişemedi.

4.7.1. Gansu Hun Beyleri Çin’e Teslim Oluyor
Çanyu, batı tarafında oturup 10 binlerce kişiyi Çinlilere öldürten veya teslim eden
Kunye ile Şiutu beylerine karşı çok sinirlenmişti ve aynı yılın sonbaharında onları çağırtarak
öldürtmek istedi. Kunye ve Şiutu beyleri çok korktular, Çin’e teslim olmak istediler. Bunun
üzerine Çin İmparatoru onları karşılasın diye Hızlı Atlı Birlikler Generali’ni gönderdi. Yolda
Kunye Beyi, Şiutu Beyi’ni öldürüp ona bağlı olanları da kendisine katarak Çin’e geldi. Böylece
40 bin ila 100 bin kişi arasında insan Çin’e girdi51. Gansu’nun kaybedilmesi Hunlar için çok
büyük bir kayıptı ve teslimiyete giden yolu başlatmıştı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modu’dan sonra başa geçen Laoşang Çanyu döneminde Hunların geniş topraklar
üzerinde kökleşmesi, devlet sistemlerini sağlamlaştırmaları, Çin’i sürekli baskı altında tutma
siyaseti izlemeleri, devamlı evlilik yoluyla barış antlaşması imzalamaya mecbur etmeleri;
Junçen Çanyu döneminde Hunların faaliyetleri; Çin’de başa geçen İmparator Vu döneminde
Çin’in Hunlara karşı savunma değil saldırı politikasına geçmesi; Yicişie Çanyu döneminde
Hunların durumu; Hunların ilerleyen Hun orduları karşısında Ordos, Gansu gibi bölgeleri
kaybederek ilk büyük toprak kayıpları yaşamaları hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Laoşang Çanyu’nun Danışmanı Conghang Yue’ye göre Hunları Çinliler karşısında
güçlü kılan nedir?
a) Tek bir Tanrı’ya inanmaları
b) Çadırlarda yaşamaları
c) Giysilerin ve yiyeceklerin farklılığı
d) Ata binmeleri
e) Bozkırda yaşamaları
2) Çin İmparatoru hangi unvanı taşır?
a) Yeryüzü Efendisi
b) Çin’in Ulu Hükümdarı
c) Yerin Hakimi
d) Dünya Hükümdarı
e) Göğün Oğlu
3) Çin İmparatoru Hun Çanyu’suna gönderdiği mektuplarda nasıl başlar?
a) “İmparator Hunların Ulu Çanyu’sunun saygıyla sağlığını sorar”
b) “İmparator Hunların Ulu Çanyu’suna selam eder”
c) “İmparator Hunların Ulu Çanyu’su önünde eğilir”
d) “İmparatordan Hunların Ulu Çanyu’suna”
e) ““İmparator Hunların Ulu Çanyu’na afiyetler diler”
4) Junçen Çanyu hangi yıl başa geçti?
a) 174
b) 154
c) 180
d) 160
e) 155
5) Aşağıdakilerden hangisi Çin’in başkentidir?
a) Gansu
b) Beydi
c) Jimen
d) Şiulu
e) Çang’an
6) İmparator Vu döneminde Çin’in hun politikasının değiştiğini gösteren ilk hareket
nedir?
a) Hunların Cao beyi ile işbirliği yapmaları
b) Mayi pususu
c) Hunların sınır bölgelerindeki ticareti artırmaları
d) Çin’in Hunlara ödediği vergileri artırmaları
e) Hunların Batıya göçleri
7) Hangi Rütbe Hun Çanyu’sundan sonra gelir?
a) Sol Bilge Beyi
b) Sağ Bilge Beyi
c) Vuhan Beyi
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d) Danghu
e) Vujian Beyi
8) Hunların devletleri kurulduğundan beri kaybettikleri ilk büyük toprak neresidir?
a) Pekin
b) Ulan Bator
c) Gansu
d) Tibet
e) Fergana
9) Aşağıdakilerden hangisi Çin’in her yıl hunlara vergi olarak gönderdiği mallardan
değildir?
a) Darı
b) Mayalı İçki
c) İşlemeli İpek
d) Ham İpek
e) Deri
10) Hunların evlilik yoluyla barış antlaşması olmasına rağmen çin’e akınlar yapmasının
en önemli sebebi nedir?
a) Çin’in ticaret kanallarını ve pazarları kapatması
b) Hunların açgözlülüğü
c) Çin’in güney komşularına saldırması
d) Hunların Çin’e gidip yerleşmek istemesi
e) Hunların bozkır sahasına sığmamaları
Cevaplar
1) c 2) e 3) a 4) d 5) e 6) b 7) a 8) c 9) e 10) a
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5. BÜYÜK TOPRAK KAYIPLARI VE TESLİMİYETE GİDEN YOL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Çin Ordularının Hun Bozkırlarındaki Seferleri
5.2. Hunların Çin ile Anlaşma Çabaları
5.3. Vuvey Çanyu
5.3.1. Çin’in Küstah Teklifi
5.4. Çin Sarayında Hunların Tabi Olmasının Gündeme Gelmesi
5.5. “Çocuk” Çanyu
5.6. Goulihu Çanyu
5.7. Judihou Çanyu
5.8. Hulugu Çanyu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çin, Belirlediği Yeni Politikayla Hunlara Karşı, Hun Topraklarında Nasıl Mücadele
Ediyor?
2) Vuvey Çanyu Dönemi Hakkında Bilgi Verin?
3) Hunların Tabi Olmalarına Doğru Giden Süreç Nasıl Yaşandı?
4) “Çocuk” Çanyu Dönemi Hakkında Bilgi Verin?
5) Hunlarda Güçsüz Çanyu’ler ve Çin’e Tabi Olmaya Giden Süreç Hakkında Bilgi
Verin?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çin
Ordularının
Hun Hunların yaşadığı büyük Kazanım
okuyarak
ve
Bozkırlarındaki Seferleri
toprak kayıpları ardından Çin araştırarak geliştirilecektir.
ordularının kuzeydeki Hun
topraklarındaki
seferleri
anlaşılacaktır.
Hunların Çin ile Anlaşma Güçten düşen Hunların eski Kazanım
okuyarak
ve
Çabaları
günlere dönmek üzere Çin ile araştırarak geliştirilecektir.
anlaşma
denemeleri
hakkında
bilgi
sahibi
olunacaktır.
Vuvey Çanyu, “Çocuk” Hunların
gitgide
güç Kazanım
okuyarak
ve
Çanyu, Goulihu Çanyu, kaybettiği dönemde eskisi araştırarak geliştirilecektir.
Judihou Çanyu, Hulugu kadar kudretli olmayan
Çanyu dönemler
Çanyu’lerin dönemi ve
faaliyetleri anlaşılacaktır.
Hunların
Çin’e
Tabi Güç kaybeden, iç karmaşa Kazanım
okuyarak
ve
Olmasına Doğru Giden Süreç yaşayan Hunların Çin’i araştırarak geliştirilecektir.
vergiye
bağlayan
bir
devletken nasıl tabi olmaya
doğru giden sürece girdiği
anlaşılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Hun Bozkırları



Evlilik Yoluyla Barış Antlaşması



Vuvey Çanyu



Çin Saray Meclisi



“Çocuk Çanyu”



Goulihu Çanyu



Jidihou Çanyu



Hulugu Çanyu
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Giriş
Çin orduları Gansu bölgesine girerek, ticaret yollarını ele geçirdiler. Böylece Hunların
önemli gelir kaynaklarından birini kesilmiş oldu. Çinliler Gansu’da Hun hâkimiyetini yürüten
görevlilerden Kunye Beyi’ni içlerine alıp kendilerine bağladıktan sonra Longşi, Beydi, Gansu
bölgelerine Hun akınları azaldı. Çin’in başka yerlerinden getirilen fakir insanlar Sarı Irmak’ın
güneyinde Hunlardan boşalan, ilk Çin imparatorluğu zamanında ele geçirilmiş olan ve o esnada
“Yeni Çin Merkezi” adı verilen bölgeye yerleştirildi. Böylece buraların savunması güçlendirildi,
Beydi’nin batısında konuşlanan asker sayısı ise azaltıldı. M.Ö. 120 yılının ilkbaharında, Hunlar
her biri 10 binlerce atlı askerden oluşan ordularla Youbeiping ve Dingşiang’a girerek 1000’den
fazla insanı öldürdüler.
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5.1. Çin Orduları Hun Bozkırlarında
Hunlar Gansu bölgesi ve Sarı Irmak’ın güneyinde geniş toprakları kaybettiler. Bundan
sonra Yabgu unvanlı Şin’in Çanyu’ye sunduğu planla çölün kuzeyine yerleştiler. Çanyu, Çin
askerlerinin bulundukları yere ulaşamayacağını düşünüyordu. Buna karşılık Çin İmparatoru
M.Ö. 119 yılının ilkbaharında, iyi atlarla donanmış 100 bin kişilik bir atlı ordu gönderdi. Ordu
ağırlıklarını taşıyan 140 bin yedek at da bulunuyordu. Askerin tayını çok olduğu için
birliklerden ayrı olarak taşındı. Çin ordusu ikiye bölündü. Birinin başına Büyük General Vey
Çing, diğerinin başına ise Hızlı Atlılar Generali Huo Çubing getirildi. İki ordu çölü geçip
Hunlara saldıracaktı. Çin ordularının geleceğini öğrenen Çanyu ordu ağırlıklarını uzaklaştırdı,
seçkin bir orduyla Gobi Çölü’nün kuzeyinde beklemeye başladı. Çanyu, Vey Çing
komutasındaki orduyla bir gün boyunca savaştı. Akşama doğru fırtına çıktı, Çin ordusu
Çanyu’yu sağ ve sol kanatlardan kuşattı. Çanyu Çin birlikleriyle başa çıkamayacağını anlayınca
güçlü birkaç yüz atlıyla Çin kuşatmasını kuzeybatıdan yarıp kaçtı. Çin birlikleri gece
Çanyu’nun peşine düşse de sonuç alamadı. Takip esnasında alınan kelle, esir edilen asker sayısı
19 bin idi. Çin birlikleri kuzeyde Hangay Dağları’na kadar ilerleyip geri döndüler52.
Çanyu Çin ordularından kaçarken, yanındaki askerleri bir yandan Çinlilerle
savaşıyorlardı. Çanyu uzun süre asıl Hun ordusuyla karşılaşamadı. Bunun üzerine Sağ Luli
Beyi, Çanyu’nun öldüğünü sandı ve bu yüzden kendisini Çanyu ilan etti. Bu arada gerçek
Çanyu orduyla buluşunca ve yaşadığı anlaşılınca, Sağ Luli Beyi tahttan indi ve eski görevine
döndü. Diğer Çin ordusu olan Hızlı Atlılar birliği ise Dai’dan çıkıp 2 bin küsur li ilerledi, Sol
Bilge Bey ile savaştı. Çinliler toplamda 70 bin küsur insan öldürdüler. Sol Bilge Beyi ve
komutanlarının hepsi kaçtılar. Hızlı Atlılar Generali Huo Çubing İç Moğolistan’daki Langjuşu
Dağı’nda göğe, Hentiy Dağı’nın kuzeyinde yere ve göğe kurban sundu, Baykal Gölü’ne kadar
ilerleyip geri döndü.

5.2. Hunların Çin ile Anlaşma Çabaları
Bu seferlerden sonra Hunlar kaçıp uzaklaştılar, artık çölün güneyinde Çanyu otağı yoktu.
Çinliler artık Sarı Irmağı geçtiler, Shuofang’ın batısından Gansu’nun derinliklerine kadar
yayıldılar. Buralarda her yere su kanalları açtılar, tarlaları sürdüler, memurlar yerleştirdiler.
Memur ve askerler 50-60 bin kişiydi. Çinliler kuzeyde Hun topraklarına dayandılar53.
İki Çin generalinin seferleriyle Çanyu’nun etrafı çevrilmiş, Hun orduları mağlup edilmiş,
80-90 bin Hun öldürülmüştü. Bununla birlikle on binlerce Çin askeri ölmüş ve 100 bin küsur at
telef olmuştu. Hunlar büyük yara aldı, kaçıp uzaklaştı ancak Çinlilerin de at sayısı çok azaldı.
Çanyu, Cao Şin’in planını uyguladı, Çin’e elçi gönderip evlilik yoluyla barış antlaşması teklif
etti. Çin İmparatoru bakanlarına bu konudaki görüşlerini sordu. Bazıları antlaşmanın
imzalanmasını, bazıları ise evlilikle barış antlaşması yerine Hunların Çin’e bağlanmasını
savundu. Söz alan Ren Çang, Hunların zor durumda olduğunu belirterek onların Çin’e
bağlanmasına yönelik bir politikayı önerdi. İmparator Ren Çang’ı elçi olarak Hunlara gönderdi.
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Çanyu, elçinin sözlerini duyunca çok kızdı, onu tutuklattırdı. Bundan önce Çin’e sığınan Hun
elçileri olmuştu. Çanyu ise bu kez Çin elçilerini alıkoydu. İmparator tekrar asker ve at
toplamaya başladı. Bu arada Hızlı Atlılar Generali Huo Çubing öldü. Bunun üzerine Çinliler
uzun bir süre kuzeye, Hunlara sefer edemediler.

5.3. Vuvey Çanyu
Yicişie Çanyu, idaresinin 13. yılında öldü, M.Ö. 114 yılında yerine oğlu Vuvey geçti.
Vuvey Çanyu tahta çıktığı sırada İmparator Vu, Çin içinde illeri, ilçeleri gezmeye çıktı. Bundan
sonra Çin güney tarafına sefere çıkarak Yue adı verilen yabancıları mağlup etti. Bu arada
Hunlara karşı herhangi bir hücum olmadı, Hunlar da sınırlara yaklaşmadılar. M.Ö. 112 yılında
Çin, güneyindeki iki Yue devletini yıktı. Bundan sonra Hunlara yöneldiler. Gongsun He, 5 bin
atlının başına geçip Jiuyuan’den sefere çıktı, 2 bin küsur li yol alarak Fuju kuyusuna vardı.
Diğer yandan Cao Ponu ise 10 bin küsur atlıyla yola çıkıp binlerce li ilerleyerek Şiongnu (Hun)
Irmağı’na54 ulaştı. Bununla birlikte her iki ordu da Hunlara rastlamayıp geri döndü55.

5.3.1. Çin’in Küstah Teklifi
Bu esnada, Çin İmparatoru sınır bölgelerini denetlemeye gitti, Şuofang’a vardı. Burada
180 bin atlı askeri yürüttü. Bu işlerini duyursun diye Guo Ji’yi Hunlara elçi olarak gönderdi.
Elçi Hun merkezine geldikten sonra kendisiyle görüşebileceğini bildiren baş teşrifatçıya Çanyu
ile bizzat görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Çanyu’nun huzuruna alınan elçi şöyle
dedi:
“Güney Yue Beyi’nin kellesi Çin Sarayı’nın kuzey kapısında asılıdır. Bugün Çanyu, Çin
ile savaşabilir, Göğün Oğlu (Çin İmparatoru) bizatihi sınırda orduyu komuta etmektedir.
Çanyu artık savaşamayacaksa, derhal güneye yönelsin, Çin’e tabi olsun. Nasıl uzaklara
kaçarsınız, çölün kuzeyindeki suyun ve otun olmadığı soğuk ve acı verici topraklarda saklanıp
ölürsünüz?”.
Çanyu bu sözleri duyunca çok sinirlendi. Baş teşrifatçının kellesini aldırdı, Guo Ji’yi ise
tutuklattırıp Baykal Gölü’nün kıyılarına gönderdi. Bununla birlikte Çanyu, sonunda Çin
sınırlarını yağmalamadı. Askeri dinlendirdi, atları besiye çekti. Ava çıkıp ok atarak savaşa
hazırlandı. Bu arada elçiler gönderip güzel ve tatlı sözlerle evlilik yoluyla barış antlaşması
yapma isteğini bildirdi.
Çin İmparatoru ise Vang Vu gibilerini Hunları gözetlesin diye gönderdi. Hun töresine
göre Çin elçileri, elçi olduklarını gösteren bastonu bırakmadan ve yüzlerini boyamadan otağa
giremezlerdi. Vang Vu, Beydi halkındandı ve Hunların geleneklerini biliyordu. Bastonunu
bırakıp, yüzünü boyayarak otağa girdi. Bu hareketi Çanyu’nun hoşuna gitti. Veliahdını Çin’e
rehine gönderip evlilik yoluyla barış antlaşması yapmak istediğini söyledi56.
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5.4. Çin Sarayında Hunların Tabi Olmasının Gündeme Gelmesi
Bundan sonra Çin İmparatoru, Yang Şin’i elçi olarak Hunlara gönderdi. Bu esnada
Çin’in doğusunda Kore dahil olmak üzere tüm topraklar ilhak edilmiş, birer Çin ili hâline
getirilmişti. Batıda ise Jiuçuan ili kurulmuş ve böylece Hunlar ile Tibetlilerin ataları olan
Çiang’ların birleşmesi engellenmişti. Yine Çin batıda Yueci’larla, Daşia memleketiyle ilişki
kurdu, Vusun Beyi’ne prenses verdi. Bu surette Hunlar ile onları batıda destekleyenlerin bağı
kesildi. Çin kuzeye doğru da hamle yaptı. Kuzeydeki tarlaları genişletti, Şuanley adlı yer
Hunlarla arada sınır haline geldi. Hunlar buna karşı seslerini çıkarmaya cüret edemediler. Çin
sarayında bakanlar ve ileri gelenlerin düşüncesine göre Hunlar iyice zayıflamıştı ve artık Çin’e
tabi olabilirdi. Hunlara daha önce elçi olarak gönderilmiş olan Yang Şin, Çanyu’nun karşısında
çıkarken, Hun töresine göre bastonunu bırakarak otağa girmek istemedi. Bunun üzerine Çanyu,
elçiyi otağın dışında kabul etti. Elçi, Çanyu’ye evlilik yoluyla barış antlaşması yapması için
veliaht oğlunu Çin sarayına rehine olarak göndermesini söyledi. Bu Hunları, Çin karşısında alt
seviyeye düşürüyor, bir nevi tabilik statüsüne sokuyordu. Çanyu ise şöyle dedi:
“Bu eski antlaşmamız değildir. Eski antlaşmamıza göre Çin her antlaşma yapıldığında
prenses ile ipekli örmeler, yiyecekler, mallar gönderir ve böylece antlaşma yapılır. Hunlar ise
buna karşılık sınır bölgelerini çiğnemezler. Bugün Çin eski antlaşmaya uymaz bir şekilde benim
oğlumu rehine olarak istiyor”.
Hunların geleneğine göre Çin elçisi soylu değil, Konfüçyüsçü bir üstat ise onun
konuşmasına ikna olmamak için sözünü keserlerdi. Yaşı küçük olan elçinin ise Çanyu’ya
suikast yapmak üzere geldiğini düşünüp onun cesaretini kırarlardı. Çin orduları her Hun
toprağına girdiğinde Hunlar da karşılığını veriyorlardı. Çin sarayında Hun elçisi
tutuklandığında, Hunlar da Çin elçisini tutuklarlardı. Ne olursa Hunlar karşılığını verirlerdi.
Çin elçisi geri döndükten sonra Çinliler Hunlara başka bir elçi gönderdiler. Çanyu, Çin
elçisine tatlı sözler sarf ederek Çin mallarından daha fazla almak istiyordu. Elçiye Çin sarayına
gidip imparatoru görmek istediğini, karşılıklı olarak ağabey-kardeş gibi anlaşmak istediğini
söyledi57. Elçi Çin sarayına dönüp bu talebi iletti. İmparator, Çanyu için Çang’an’da bir köşk
inşa ettirdi. Çanyu ise Çin’den asil bir elçi gelmedikçe gerçekten konuşmayacağını söyledi.
Hunlar soylu bir elçilerini Çin sarayına gönderdiler. Bununla beraber elçi hastalanıp öldü. Çin
İmparatoru, üst düzey bir görevliyi cenazeyi götürmek üzere binlerce altınla beraber gönderdi.
Çanyu, Çinlilerin onun soylu elçisini öldürdüğünü düşünüyordu. Bu yüzden cenazeyi getiren
görevliyi alıkoyup göndermedi. Aslında Çanyu, en son gelen Çin elçisini aldatmıştı. Aslında
Çin’e gelmek, oğlunu rehine olarak göndermek düşüncesinde değildi. Hunlar elçilerinin
ölümünü gerekçe gösterdiler ve defalarca ordularını gönderip sınır bölgelerini çiğnediler. Çin
İmparatoru bunun üzerine Çin birliklerini Hunlara karşı Şuofang’ın doğusunda konuşlandırdı.
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5.5. “Çocuk” Çanyu
Vuvey Çanyu idaresinin 10. yılında ölünce M.Ö. 105 yılında yerine oğlu Canşilu geçti.
Yaşı çok küçük olduğu için ona “Çocuk” Çanyu deniliyordu. Tahta çıkan Çanyu gitgide
kuzeybatıya çekildi. Sol kanat ordusu Yuncong’a ve sağ kanat ordusu ise Jiuçuan ve
Dunhuang’a dayandı.
Çocuk Çanyu başa geçtiğinde, Çin ölen Çanyu’yun baş sağlığını vermek üzere bir elçiyi
yeni Çanyu’ye ve başka bir elçiyi ise Sağ Bilge Beyi’ne gönderdi. Böylece Hunlar arasında
çatışma çıkarmayı hedefliyordu. Elçiler Hun sınırlarından içeri girdiğinde Hunlar ikisini de
tutup Çanyu’nun otağına getirdiler. Çanyu çok sinirlenerek her iki elçiyi de tutuklattırdı.
Böylece Hun merkezinde tutuklu olan Çinli elçi sayısı 10’u aştı. Hunlardan gelen elçiler de Çin
sarayında tutuklanıyorlardı58.
Çin İmparatoru M.Ö. 104 yılında, Erşi Generali Li Guangli’yi batıdaki Fergana’a sefere
gönderdi. Generali Gongsun Ao’ya ise Şouşiang Kalesi’ni dikmesini emretti. Bu yılın kışında,
Hun memleketinde çok kar yağdı, sürülerin çoğu açlıktan ve soğuktan kırıldı. Üstelik yaşı
küçük olan, kanı kaynayan Çanyu, savaşmak istiyordu. Bu yüzden Çin’de büyük bir korku vardı.
Bu arada hoşnut olmayan Hunların Sol Kanat Büyük Komutanı, Çanyu’yu öldürmek istedi. Bir
kişiyi Çin İmparatoru’na göndererek Çanyu’yu öldüreceğini, Çin’in askeri yardımı gelirse
başarabileceğini söyledi. Daha önce Çin İmparatoru bunu duyduğu için Shouşiang Kalesi’ni
diktirmişti ancak bu kale uzakta kalıyordu. M.Ö. 103 yılının ilkbaharında, Çin İmparatoru, 20
bin atlıdan oluşan orduyu Şuofang’dan sefere yolladı, ordu 2 bin küsur li kuzeye ilerledi.
Vaktinde Junji Dağı’na vardıysa da bir netice elde edemeden döndü. Hunların Sol Büyük
Komutanı bu orduyla birleşecekken açığa çıktı. Çanyu onu öldürttü ve orduyu harekete
geçirerek bu Çin ordusuna saldırdı. Çin ordusu ise ilerleyip binlerce Hun’u esir ederek dönüş
yoluna girdi. Şouşiang Kalesi’ne 400 li kaldığında, Hunlar 80 bin atlıyla onların etrafını çevirdi.
Çin ordusunun komutanı gece su aramak için bizatihi çıktığı esnada Hunlara yakalandı ve
ardından Hunlar hızla Çin birliklerine saldırdılar. Ordudaki komutanlar ve memurlar Çin
tarafından cezalandırılmaktan korktukları için birlikte ortak hareket edip Çin’e dönmeyerek hep
birlikte Hunlara sığındılar. Bu durum Çanyu’nun çok hoşuna gitti. Bunun ardından orduyu
Şouşiang Kalesi’ne gönderdiyse de kaleyi düşüremedi. Hun birlikleri Çin sınırından içeri girip
yağmalar yaparak geri döndüler. M.Ö. 102 yılında Çanyu bizatihi Şouşiang Kalesi’ne hücum
etmek istediyse de yolda hastalanıp öldü.

5.6. Goulihu Çanyu
Çocuk Çanyu idaresinin 3. yılında öldü. Oğlu çok küçük olduğundan amcası Sağ Bilge
Beyi Goulihu M.Ö. 102 yılında başa geçti59. Goulihu Çanyu tahta çıktığında, Çin İmparatoru
bir komutanı Vuyuan sınırından yüzlerce li uzaklara, en uzağı 1000 li mesafeye gönderdi.
Bugünkü Moğolistan’daki Kerülen kıyılarına kadar kaleler, garnizonlar kurulacaktı. Yine
General Han Yue ile Vey Kang ise bunların yanlarına garnizonlar kurmak üzere gönderildi. Lu
58
59

Han Shu, s. 3774.
Han Shu, s. 3775.

70

Bode ise Juyan bataklığının kıyısına konuşlandırıldı. Bu yılın sonbaharında, Hunlar kalabalık
birliklerle Yuncong, Dinşiang, Vuyuan, Şuofang’a girerek binlerce kişiyi öldürdüler. Yol
üzerinde yakınlarda yapılmış olan kaleleri, garnizonları yıktılar. Yine Hun Çanyu’sunun
gönderdiği Sol Bilge Beyi, Gansu’daki önemli merkezlerden Jiuçuan ve Cangye’ye girerek
binlerce kişiyi öldürdü. Bu sırada Çin komutanı Ren Ven yardım etmek üzere geldi. Bunun
üzerine Hunlar elde ettikleri her şeyi bırakıp döndüler. Erşi Generali’nin Fergana’yı yendiği,
onun beyinin kellesini alıp döndüğü duyulunca, Çanyu onun önünü kesmek istediyse de
yapamadı ve bu kış hastalanıp öldü. Goulihu Çanyu bir yıl tahtta kalıp ölünce, onun kardeşi Sol
Büyük Komutan Judihou başa geçti.

5.7. Judihou Çanyu
Çin İmparatoru artık Fergana’yı yenmiş, yabancı ülkelere korku salmıştı ve maksadı
Hunları iyice sıkıştırmaktı. İmparator bir buyruk yayınlayarak şöyle dedi:
“İmparator Gao’nun Pingçeng 60 acısının izi bende. Gaogou vaktinde Çanyu’nun
mektubunu küstahtı. Eski Çi Şiang Gong dokuz neslin intikamını aldı, Çunçiu yıllıkları onu
kadirledi”. Bu yıl, M.Ö. 101 idi61.
Judihou Çanyu başa geçtiğinde, Çin’in Hunlara saldıracağından endişe ediyordu. Tüm
Çinli elçileri ve yine esir olup kendisine bağlanmamış olan bazı Çinli görevlileri Çin’e geri
gönderdi. Yine şöyle dedi:
“Ben çocuğum, Çin’in Göğün Oğlu’nu (Çin İmparatoru’nu) gözetlemeye nasıl cüret
ederim! Çin’in Göğün Oğlu, bizim ağabeyimizdir”.
Çin İmparatoru General Su Vu’yu epey para ve hediyelerle Çanyu’ye gönderdi. Çanyu
gitgide kibirlendi, çok kaba davrandı. Çinliler bunu beklemiyorlardı. M.Ö. 100 yılında son
seferlerde yakalanan Çinli komutan esir tutulduğu Hunların arasından kaçarak Çin’e döndü.
M.Ö. 99 yılında Çin İmparatoru Erşi Generali’nin komutasındaki 30 bin kişilik atlı orduyu
Jiuçuan’dan sefere çıkardı. Ordu Sağ Bilge Beyi’ne Tanrı Dağları’nda saldırdı, 10 bin küsur
kelle veya esir alarak geri döndü. Bu arada Hunlar Erşi Generali’nin etrafını tamamen kuşattılar,
kaçış yoktu. Çin ordusunda her on kişiden 6-7’si öldü. Bunun üzerine Çin İmparatoru büyük
bir orduyu sefere yolladı. Bu ordu “Güçlü Yaylılar Komutanı” ile birleşti. Buna karşılık bu
seferde Hunlarla herhangi bir karşılaşma olmadı. İmparator bu kez Atlı Birlikler Komutanı’nı
5 bin kişilik bir yaya ordusunun başında Juyan’in kuzeyinden sefere yolladı. 1000 küsur li
ilerleyen Çin ordusu, Çanyu ile karşılaştı. Savaşta Çin ordusunun öldürüp yaraladığı insan
sayısı 10 bin küsur idi. Bununla birlikte Çin ordusunun tayını tamamen tükendi, general geri
dönmek istedi. Bu arada Çanyu tarafından kuşatıldı. General, Hunlara teslim oldu. Çin
ordusundan kaçıp Çin’e dönebilenler sadece 400 kişiydi. Çanyu, General Li Ling’e çok değer
verdi, onu kızıyla evlendirdi.
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M.Ö. 97 yılında Çin İmparatoru Erşi Generali’ni 60 bin atlı ve 70 bin askerden oluşan
bir ordunun başında Şuofang’dan sefere çıkardı. “Güçlü Yaylılar Generali” 10 bin küsur
askerden oluşan bir orduyla ilerleyip Erşi Generali ile birleşti. General Han Yue, 30 bin kişilik
yaya ordusuyla Vuyuan’dan yola çıktı. General Gongsun Ao, 10 bin atlı, 30 bin yaya askerden
oluşan bir orduyla Yanmen’dan hareket etti62. Çin ordularının sefere çıktığını duyan Hunlar
tüm nüfusları ve mallarıyla Tula Irmağı’nın kuzeyine çekildiler. Çanyu ise 100 bin askerden
oluşan bir ordunun başında Tula’nın güneyinde konuşlandı. Erşi Generali Li Guangli ile burada
yapılan savaşta Çin ordusu dağılarak çekildi. Bu arada Çanyu’nun ordusuyla savaş 10 günden
fazla devam etti. Çin orduları hiçbir şey yapamadı, başarılı olamayıp geri döndü.

5.8. Hulugu Çanyu
Ertesi yıl, beş yıllık idaresinin ardından Judihou Çanyu öldü. Büyük oğul Sol Bilge Beyi,
Hulugu Çanyu olarak M.Ö. 96 yılında tahta çıktı. Bundan önce Judihou Çanyu’nun iki
oğlundan Sol Bilge Beyi olan büyüğü ile Sol Büyük General olan küçüğü, babaları hastalanıp
öldüğünde Sol Bilge Beyi’ni başa çıkması konusunda anlaştılar. Sol Bilge Beyi gelmeyince
devletin önde gelenleri onun hastalandığını düşünerek Sol Büyük Generali Çanyu yaptılar. Sol
Bilge Bey bunu duyunca, çıkmaya cesaret edemedi. Sol Büyük Generali, Sol Bilge Beyi’ne
adam göndererek kendi yerine geçmesini yani Çanyu olmasını söyledi. Sol Bilge Beyi, hasta
olduğunu söyleyerek çekildi. Sol Büyük Generali ise onu dinlemeyerek ancak Sol Bilge Beyi
ölürse başa geçebileceğini söyledi. Sol Bilge Beyi bunun üzerine Hulugu Çanyu olarak başa
geçti.
Hulugu Çanyu başa geçtikten sonra Sol Büyük General, Sol Bilge Beyi oldu. Birkaç yıl
sonra bu, hastalanıp öldü. Ölen Sol Bilge Beyi’nin oğlu Şianşiandan, babasının yerine
getirilmeyip Riju Beyi yapıldı. Bu rütbe, Sol Bilge Beyi’nden aşağıdaydı. Çanyu ise kendi
oğlunu Sol Bilge Bey yaptı.
M.Ö. 90 yılında Hun orduları Shanggu ve Vuyuan’a girdi, halkı ve memurları öldürdü.
Aynı yıl yine Vuyuan ve Jiuçuan’a girip her iki yerin de komutanını öldürdüler. Bunun üzerine
Çin İmparatoru Erşi Generali’ni 70 bin kişilik bir ordunun başında Vuyuan’dan sefere çıkardı.
Yine Shangçiu Çeng, 30 bin küsur askerle, Mang Tong ise 40 bin atlıdan oluşan bir ordunun
başında 1000 li ilerledi. Çanyu kalabalık Çin ordularının sefere çıktığını öğrenince bütün ordu
ağırlıklarını Selenge Irmağı kıyısına gönderdi. Sol Bilge Beyi, halkının toplayıp Tula Irmağı’nı
geçti, 600-700 li ilerleyip Douşian Dağı’na63 yerleşti. Çanyu’nun komutasındaki seçkin bir ordu
ise Guju Irmağı’nı geçti64.
Shangçiu Çeng’ın komutasındaki Çin ordusu, epey ilerlese de hiç kimseyle
karşılaşamayıp geri döndü. Hunlar, Büyük General ile Li Ling’i 30 bin küsur atlıdan oluşan
ordunun başında Çin ordusunun peşine gönderdi. Hun ordusu Tula Irmağı yakınlarındaki Junji
Dağı’nda Çinlilerle savaşa tutuştu. Dokuz gün süren savaşta Çinliler Hun orduları arasına
dalarak çok adam öldürdüler ve yaraladılar. Hun birlikleri Ongiyn Irmağı’na kadar ilerledi ama
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başarılı olamayınca geri çekildiler65. Hunlar artık, Çinlilere karşı başarılı olamıyorlardı. Çinliler
ise Hun tarzı ordularıyla ve savaş taktikleriyle Hun memleketinde rahatça sefer ediyordu.
Üstelik Gobi Çölü’nün güneyi, Gansu bölgesinde Çin gücü tamamen yerleşmişti. Hunlar için
artık teslimiyete giden yol başlamıştı.

65

Han Shu, s. 3779.

73

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hunların gitgide güçten düşmesi, büyük toprak kayıpları, Çin ordularının Hun
bozkırlarında seferlere çıkmaları; Hunların içinde bulundukları zor durumdan çıkmak için Çin
ile evlilik yoluyla barış antlaşması yapma çabaları; Vuvey Çanyu dönemi; Çin’de Hunların tabi
olmasıyla ilgili tartışmalar; “Çocuk” Çanyu, Goulihu Çanyu, Judihou Çanyu, Huluhu Çanyu
dönemleri ve Hunları Çin esaretine doğru götüren süreç hakkında bilgi edindik.
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Bölüm Soruları
1) Hunlar için Gansu’nun ve Sarı Irmak’ın güneyinin önemli olmasının sebebi sırayla
nelerdir?
a) Maden Yatakları-Orman
b) Ticaret Yolları-Otlak
c) Su Taşımacılığı-Balıkçılık
d) Otlak-Su Kuyuları
e) Deri Üretimi-Tahıl Üretimi
2) Hangisi Çinli komutanların taşıdığı unvanlardan biridir?
a) Ulu Bey
b) Pars Birlikler Komutanı
c) Hızlı Atlılar Generali
d) Tümen Komutanı
e) Subaşı
3) Kuzeydeki Hunlar ve güneydeki Çinliler arasındaki büyük çölün adı nedir?
a) Taklamakan
b) Kurum
c) Karakurum
d) Gobi
e) Baykal
4) Hun Çanyu’sunun merkezine ne denir?
a) Otağ
b) Payitaht
c) Başkent
d) Bozkır
e) Merkez
5) Vuvey Çanyu hangi yıl başa geçti?
a) M.Ö. 141
b) M.Ö. 114
c) M.Ö. 100
d) M.Ö. 92
e) M.Ö. 53
6) Aşağıdakilerden hangisi Çin’in iyice güçlendiği dönemde ilişki kurduğu bir
devlet/topluluk değildir?
a) Yueci
b) Daşia
c) Vusun
d) Kore
e) Japonya
7) Hun töresine göre yabancı elçi Çanyu’nun huzuruna nasıl çıkmalıydı?
a) Mektubu açıp okuduktan sonra
b) Üç kere secde ettikten sonra
c) Yüzünü boyayıp, bastonunu bıraktıktan sonra
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d) Çanyu’nun şerefine içki içtikten sonra
e) Çanyu için kurban kestikten sonra
8) Evlilik yoluyla barış antlaşmasına göre Çin’in ve buna karşılık hunların ilk
yükümlülüğü sırasıyla nelerdi?
a) Elçi ile ipek, yiyecek, mal göndermek-at göndermek
b) Prenses ile at göndermek-elçiyle ipek göndermek
c) Hun topraklarından çıkmak-prenses ile vergi göndermek
d) Prenses ve yanında ipek, yiyecek, mal göndermek- çin sınırlarına saldırmamak
e) Elçi ile tahıl ve pamuk göndermek- elçi ile prenses göndermek
9) “Çocuk” Çanyu başa çıktığında Çin, Hunlar arasında ayrılık yaratmak için ne yaptı?
a) Hem Çanyu’ye hem de Sol Bilge Beyi’ne prenses gönderdi.
b) Hunlara sefer etti.
c) Çin’deki hunları sınır dışı etti.
d) Hun topraklarına ajanlar gönderdi.
e) Baş sağlığı vermek üzere hem Çanyu’ye hem de Sağ Bilge Bey’e elçi gönderdi.
10) Çin İmparatoru’na “Ben çocuğum, Çin’in Göğün Oğlu’nu (Çin İmparatoru’nu)
gözetlemeye nasıl cüret ederim! Çin’in Göğün Oğlu, bizim ağabeyimizdir” diyen
çanyu kimdir?
a) Judihou
b) “Çocuk” Çanyu
c) Goulihu
d) Vuvey
e) Hulugu
Cevaplar
1) b 2) c 3) d 4) a 5) b 6) e 7) c 8) d 9) e 10) a
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6. HUNLARDA BÖLÜNMEYE DOĞRU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Hunlarda Toparlanma Çabaları
6.2. Çanyu’nun Çin ile Antlaşma İmzalama Planı
6.2.1. Esir Çin Generali Öldürülüyor
6.3. Huyandi Çanyu
6.3.1. Hun Ülkesinde Şehirler Kurma Denemesi
6.4. Hunların Çin’e ve Gansu’ya Girme Çabaları
6.5. Kuzey Çin’e Hun Akınları ve Çin’in Karşılık Vermesi
6.6. Çin’in Hunlara Karşı Büyük Seferi
6.7. Diğer Komşuların da Hunlara Saldırısı, Verilen Büyük Kayıplar
6.8. Şulüçuançu Çanyu
6.9. Doğu Türkistan Şehir Devletlerinin Hunlara Saldırısı
6.10. Huhanye’nin Başa Gelmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Karmaşa ve güçsüzlük içinde hunlar nasıl toparlanmaya çalışıyorlardı?
2) Huyandi Çanyu dönemini anlatınız?
3) Hunların Gansu ve Kuzey Çin’e akınları ve çin’in buna karşı seferleri hakkında
bilgi veriniz?
4) Hunlara komşularının ve Doğu Türkistan’daki şehir devletlerinin büyük saldırısı
hakkında bilgi veriniz?
5) Hun ülkesindeki büyük karmaşa ve felaketler ve Huhanye’nin başa geçmesi
sürecini anlatın?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Hunlarda
Çabaları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Toparlanma Çaresizlik içinde de olsalar Kazanım
okuyarak
ve
devlet geleneğine sahip araştırarak geliştirilecektir.
Hunların
mücadeleleri
hakkında bilgi edinilecektir.

Huyandi Çanyu Dönemi ve Hunların
toparlanma Kazanım
okuyarak
ve
Çin’e ve Gansu’ya Hun çabaları, Çin’e ve Gansu’ya araştırarak geliştirilecektir.
Akınları
seferleri ve buna karşılık
Çinlilerin cevabı hakkında
bilgi sahibi olunacaktır.
Hunlara Diğer Komşuların Hunlara Vusun, Vuhuan, Kazanım
okuyarak
ve
Saldırıları
Dingling, Doğu Türkistan araştırarak geliştirilecektir.
devletleri gibi komşuların
saldırıları hakkında bilgi
edinilecektir.
Hunların Büyük Kayıpları ve Hunların
hem
dış Kazanım
okuyarak
ve
Huhanye’nin Başa Geçişi
saldırılardan,
hem
de araştırarak geliştirilecektir.
içerideki felaketlerden dolayı
uğradıkları büyük kayıplar ve
Çin’e tabi olmaya giden
süreç öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Huyandi Çanyu



Gansu



Kuzey Çin



Şulüçuançu Çanyu



Doğu Türkistan



Huhanye
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Giriş
Hunlar Çin’e karşı yaptıkları seferlerden netice alamadıkları gibi sürekli Çin orduları
tarafından kovalanıyorlar, Hun ülkesinin derinliklerinde kayboluyorlardı. Hunlar arasında
büyük bir huzursuzluk ve karmaşa hâkimdi. Çinlilerin yine bir ordusu Mang Tong komutasında
Tanrı Dağları’na kadar ilerledi. Hunlar Büyük General Yançu ile Sol-Sağ Huci Beyleri’ni 20
bin küsur atlı ordunun başında Çin ordusunun karşısına çıkardılarsa da çok güçlü olduğunu
görünce çekildiler. Mang Tong da bir netice alamadı. Bu esnada Çinliler, Turfan ordusunun
Mang Tong’un önünü keseceğinden korktular. Bu yüzden Turfan’a başka bir ordu göndererek
Turfan Beyi’ni ve halkını ele geçirdiler.
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6.1. Hunlarda Toparlanma Çabaları
Erşi Generali Li Guangli, sınırdan hareket ettiği sırada, Hunların Sağ Büyük Komutanı
ile gönderilen 5 bin atlı, Çin birliklerine saldırdı. Erşi Generali, Çin’e tabi olan Hun atlılarından
2 bin kişiyi gönderdi, Hun ordusu dağıldı, ölen ve yaralananlar yüzlerce kişiydi. Çin ordusu
dağılan Hun birliklerinin peşine düştü, kuzeyin derinliklerine kadar kovaladı. Hunlar
savaşmadılar, kaçıp kayboldular. Bu sırada Erşi Generali, ailesinin Çin’de büyücülük
yapmaktan suçlu bulunup tutuklandığını duyup korkunca eski bir suçlu olan yardımcısı ona
generalin ailesinin tutuklu olduğunu, başarısız olması durumunda generalin de tutuklanacağını,
hayat şansı olmadığını söyledi. Buna karşılık general orduyu daha da ilerletti, böylece başarılı
olup imparatora kendisini ve ailesini affettirebilecekti. Çin birlikleri Selenge kıyılarına
geldilerse de Hunlar artık çekilmişti. Generalin gönderdiği 20 bin atlıdan oluşan bir birlik
Selenge Irmağı’nı geçti. Bu birlik çok geçmeden Sol Bilge Bey ve Sol Büyük Generali’nin
birlikleriyle karşılaşıp savaşa tutuştu. Burada Sol Büyük General öldü, çok sayıda Hun askeri
öldü veya yaralandı 66 . Bu sırada Çin ordusundaki komutanlar Erşi Generali’nin kendisini
kurtarmak için hareket ettiğini, orduyu tehlikeye soktuğunu düşünerek generali tutuklatmak
üzere plan yaptılar. General bu planı duyunca onların kellesini aldırdı. Orduyu ise Hangay
Dağları’na çekti. Çanyu Çin ordusunun bitap düştüğünü öğrenince bizatihi komuta ettiği 50 bin
atlıyla Erşi Generali’nin birliklerine saldırdı. Her iki taraftan da çok adam öldü ve yaralandı.
Hunlar gece Çin ordusunun önüne derin hendekler kazdılar. Bundan sonra ani bir saldırı
yaparak Çin ordusunu tamamen dağıttılar. Erşi Generali Li Guangli teslim oldu. Çanyu, Çin’in
bu büyük ve meşhur generalini ve devlet adamını iyi karşıladı, değer verdi ve hatta kızını onunla
evlendirdi.

6.2. Çanyu’nun Çin ile Antlaşma İmzalama Planı
Çanyu M.Ö. 89 yılında Çin sarayına elçiyle bir mektup gönderdi:
“Güneyde Büyük Çin, kuzeyde kudretli Hun vardır. Hun, Göğün Oğlu’nun kibirli
oğludur, küçük kaideler için kendisini zahmete sokmaz. Bugün Çin ile aramıza büyük bir geçit
açmak, Çin sarayından bir kızı eş olarak almak istiyorum. Her yıl bize 10 bin dan (1 dan
yaklaşık 20 litreydi) mayalı içki, 5 bin hu tahıl, 10 bin top muhtelif ipek gönderin. Diğer
hususlar ise eski antlaşmalardaki gibi. Bunlar gerçekleşirse sınırlarda bir yağma olmaz”.
Çin ise bu elçiye karşılık elçi gönderdi. Çanyu’nun elçisi sağdan soldan Çin elçisini
sıkıştırıyordu. Erşi Generali’nin verdiği bilgiye göre eski veliahdın isyan ettiğini öğrendiklerini
söyledi. Çin elçisi ise olayı, Modu’nun babası öldürüp başa geçmesiyle karşılaştırıp bunun
hayvanca bir davranış olduğunu söyleyince tutuklandı ve ancak üç yıl sonra geri dönebildi67.
Böylece Çanyu’nun antlaşma yapma planı tutmadı.

66
67

Han Shu, s. 3779.
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6.2.1. Esir Çin Generali Öldürülüyor
Hun komutanı Vey Lü, bir yıldan çoktur Çanyu’nun yanında duran Erşi Generali Li
Guangli’ye bu kadar çok değer verilmesine karşıydı. Bu esnada Çanyu’nun anası hastalandı.
Vey Lü, Çanyu’nun kızmasını sağlamak üzere Hunların şamanına şöyle söylemesini emretti:
“Eski zamanlarda Hunlar savaş zamanı ordu için kurban sunarlardı, daima Erşi Generali’ni
toplum için ele geçirmek konuşulurdu, bugün neden bu uygulanmıyor?”. Bunun üzerine Erşi
Generali tutuldu. General sinirlenip “ben ölürsem, Hunlar da yok olacak” dedi. Bunun üzerine
Erşi Generali kurban edildi. Bunun ardından aylarca kar yağdı, hayvanlar kırıldı, insanlar
hastalanıp öldü. Ürün çıkmadı. Çanyu çok korktu ve Erşi Generali için bir tapınak yaptırdı. Erşi
Generali’nin ölümünden sonra Çinliler on binlerce askerini, generallerini henüz kaybettiği için
tekrar bir sefere çıkmadılar. İmparator Vu, M.Ö. 87’de öldü. Bundan önce Çinliler 20 küsur yıl
Hunların arasına dalıp savaşmışlardı, Hunlar çok ölmüşler, dara düşmüşlerdi. Herkes evlilik
yoluyla barış antlaşması yapılmasını istiyordu.

6.3. Huyandi Çanyu
M.Ö. 85 yılında Çanyu, evlilik yoluyla barış antlaşması için elçi gönderecekken öldü.
Önceden Hulugu Çanyu’nun analığından kardeşi Sol Büyük Komutan olmuştu, bilgeydi, halk
onu kendisine yakın görüyordu. Çanyu’nun anası, Çanyu’nun kendi oğlunu değil Sol Büyük
Komutanı getireceğinden endişe ederek suikastla onu öldürttü. Sol Büyük Komutan’ın öz
ağabeyi bu duruma kızarak Çanyu’nun otağındaki meclise katılmadı. Bu arada Çanyu
hastalandı ve ölmeden önce yerine yaşı küçük olan oğlunun değil, kardeşi Sağ Luli Beyi’nin
geçmesini vasiyet etti. Çanyu öldükten sonra Vey Lü gibiler, Çanyu’nun asıl eşi ile bir plan
yaparak Çanyu yaşıyormuş gibi gösterdiler. Çanyu yazmış gibi buyruk yayınladılar, devletin
önde gelen, yüksek orun sahipleriyle bir araya gelerek tahta Sol Luli Beyi’ni M.Ö. 85 yılında
Huyandi Çanyu olarak tahta çıkardılar68.
Huyandi Çanyu başa geçtiğinde Çin elçisine evlilik yoluyla barış antlaşmasını
imzalamak istediğini söyledi. Sol Bilge Bey, Sağ Luli Bey tahta çıkamadıkları için artık
Çanyu’nun gazabına uğramaktan korkuyorlardı. Bu yüzden halklarını toplayıp güneye giderek
Çin tabi olmak istediler. Bizatihi gidemeyeceklerinden endişe ederek Lutu Beyi’ni de işin içine
katarak önce batıda Vusun’lara sığınmayı, sonra Hunlara saldırmayı planladılar. Lutu Beyi bu
durumu Çanyu’ye söyledi. Çanyu bunun üzerine işin aslını öğrensin diye birini gönderdi. Sağ
Luli Beyi görevliye kendisinin için işinde olmadığını, asıl suçlunun Lutu Beyi olduğunu söyledi.
Böylece Hunlar Lutu Beyi’ni hedef aldılar. Bunun üzerine iki bey yerlerini terk ettiler ve
Longçeng’daki kurultaya bir daha katılmadılar.

6.3.1. Hun Ülkesinde Şehirler Kurma Denemesi
M.Ö. 83 yılının sonbaharında, Hun birlikleri Çin’e girdiler, Dai’yın komutanını
öldürdüler. Çanyu’nun yaşı küçüktü, anası idareyi doğru yapmıyordu ve bu yüzden Hun
memleketinde karmaşa doğdu. Halk Çin ordularının saldırından korkuyordu. Bunun üzerine
68
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Vey Lü, Çanyu’ye şunu tavsiye etti: “Çukurlar kazıp etrafı surla çevrili şehirler inşa edelim,
tahılımızı depolarda muhafaza edelim, Çin halkı69 ile birlikte bunları koruyalım. Çin orduları
gelince, bize dokunamaz”. Bunun üzerine yüzlerce çukur kazıldı, binlerce kereste kesildi.
Hunların şehirleri koruyamayacağı, tahılın Çinlilerin eline geçeceği söyleniyordu. Vey Lü
bunun üzerine şehir inşa faaliyetlerini durdurdu. Yeni bir plan uygulanarak Çinli elçilerden
Hunlara tabi olmayanlar Çin’e geri gönderildi. Hunlar bu iki kişiyi geri göndererek Çin’e iyi
niyetlerini göstermek istediler. Bu esnada Çanyu, üç yıldır tahttaydı70.

6.4. Hunların Çin’e ve Gansu’ya Girme Çabaları
M.Ö. 80 yılında, Hunların sol-sağ kanatlarından 20 bin atlı, dört birlik halinde Çin’in
sınır bölgelerinde yağma yaptılar. Çin orduları onlara karşılık verdi ve 9 bin Hun askerini esir
etti veya onların kellelerini aldı. Outou Beyi’ni esir ettiler. Çinlileri hiçbir kaybı olmadı. Hunlar
Outou Beyi’nin esir edildiğini gördüler, yolda kendilerine saldırı olacağından korkarak
kuzeybatıya doğru kaçtılar. Güneye inip sürülerini suyun ve otun peşinden götürmeye, Outou
(karakol)’lara gidip konuşlanmaya cüret edemediler. M.Ö. 79 yılında, Hunlar Çinlilerin önünü
kesmek için bu kez 9 bin atlıyla Şouşiang Kalesi’ne konuşlandılar. Kuzeyde Tula Irmağı
üzerine köprü attılar, böylece aksi bir durumda kaçabileceklerdi. Bu esnada Vey Lü öldü.
Devamlı evlilik yoluyla barış antlaşmasının önemini anlatmış ama Hunlar inanmamıştı.
Ölümünden sonra ordular defalarca zarar gördü, memleket gitgide yoksullaştı. Çanyu’nun
kardeşi Sol Luli Beyi, Vey Lü’nün sözlerine inanıyordu. Evlilik yoluyla barış antlaşması
yapmak istiyor ancak Çinlilerin kabul etmeyeceğinden korkuyordu. Bu yüzden önden
konuşmak istemiyor, sağlı sollu Çin elçilerine imalarda bulunuyordu. Bu arada Hunların
yağmaları gitgide azalıyordu, Çin elçilerine hürmet ettiler, yavaş yavaş evlilik yoluyla barış
antlaşması yapacak bir ortam hazırlamak istediler. Bundan sonra, Sol Luli Beyi öldü. M.Ö. 78
yılında Çanyu, sınıra bakıp durumu aktarması için Livu Beyi’ni gönderdi. Livu Beyi ise
Gansu’da orduların gitgide zayıfladığını, çıkıp saldırılırsa buraların tekrar Hunlara
geçebileceğini söyledi. Bu esnada Çin İmparatoru, önceden kendisine tabi olanlardan bu planı
duyunca sınırın ani saldırılara karşı korunması için emir verdi. Çok geçmeden, 4-5 bin atlıdan
oluşan ordu üç birlik Gansu’ya girdi. Bölgedeki Çin orduları Hunlara karşılık vererek onları
büyük bir mağlubiyete uğrattı. Hun ordusundan birkaç yüz kişi ancak kaçtı. Bundan sonra
Hunlar Gansu’ya girmeye cüret edemediler71.

6.5. Kuzey Çin’e Hun Akınları ve Çin’in Karşılık Vermesi
M.Ö. 77 yılında, Hunlar 3 bin küsur atlıyla Vuyuan’a girdiler. Binlerce insan öldürdüler.
Sonra on binlerce Hun atlısı güney taraflarında avlara çıktılar, sınırın dışındaki Çin kalelerine,
gözetleme yerlerine saldırarak memurları ve halkı esir edip döndüler. Bu esnada Çinlilerin sınır
illerindeki gözetleme ve işaret kuleleri çok hızlı ve seçkin olduğundan Hunlar sınır bölgelerini
çok yağmalayamadılar, bölgedeki yerleşimleri çok çiğneyemediler. Çin yine Hun olan tabileri
sayesinde proto-Moğol olan Vuhuan’ların Çanyu mezarlarını açtıklarını, Hunların buna çok
İlk Çin İmparatorluğu devrinde, Çin memleketinden gelip Hun topraklarına yerleşenler kastediliyor olmalıdır.
Han Shu, s. 3782.
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sinirlendiklerini, 20 bin atlıyla Vuhuan’lara saldırdıklarını öğrendi. Büyük General Huo Guang,
Hunlara saldırmak istiyordu. Bu yüzden etrafına danıştı. Biri Vuhuan’ların Çin sınırlarına
birkaç kez saldırdığını, şimdi ise Hunların onlara saldırdığını, bu durumun Çin’in işine geldiğini,
Hunların Çin sınırlarına saldırılarının azaldığını, Çin’e tehdit teşkil edenlerin birbirleriyle
savaştıklarını, dolayısıyla Çinlilerin bir saldırıda bulunmasına gerek olmadığını, böyle bir işin
düşmanı Çin’in üzerine çekeceğini söyledi. Bazı generaller ise Hunlara saldırılması yönünde
görüş bildirdiler. Bunun üzerine 20 bin atlıdan oluşan bir Çin ordusu Liaodong’dan sefere çıktı.
Hunlar Çin ordusunun yaklaştığını duyunca kaçıp uzaklaştılar. Bunun üzerine Çin ordusu
Vuhuan’lara yönelerek onları mağlup etti ve 6 bin küsur kelle aldı72.
Çin’in bu saldırısı üzerine Hunlar korktular, herhangi bir akın yapmadılar. Vusun’lara
elçi göndererek bir prenses verilmesini talep ettiler. Sonra Vusun’lara saldırarak bazı
toprakların aldılar. Vusun’lar mektup yazarak Çin’den yardım istedi. Çin İmparatoru mecliste
bu konunun tartışılmasını istediyse de meclisten bir karar çıkmadı. Bu esnada Çin’in başında
İmparator Şuan vardı. Sonra Vusun’ların başındaki Kunmi unvanlı bey yine mektup göndererek
Hunların devamlı saldırdıklarını, yağmalar yaptıklarını, kendisinin memleketin yarısından
topladığı askerle, 50 bin baş atla Hunlara hücum etmek istediğini, Çin’den yardım talep ettiğini
bildirdi.

6.6. Çin’in Hunlara Karşı Büyük Seferi
M.Ö. 72 yılında Çin İmparatoru, çeşitli bölgelerdeki hafif, çevik askerlerle; illerde
güçlü-kuvvetli, ata binme ve ok atmada talimli olanlardan kurduğu orduyla büyük bir sefer
başlattı. Çilian Generali yapılarak 40 bin küsur atlıdan oluşan bir ordunun; Duliao Generali 30
bin küsur atlının; Öncü General 30 bin küsur atlının; Barköl Generali 30 bin küsur atlının; Huya
Generali 30 bin küsur atlının başına geçti. Toplam beş Çinli general, 100 bin küsur atlıdan
oluşan orduların her biri sınırdan 2 bin küsur li ilerlediler. Yine Çinli komutan Çang Hui,
Vusun’lara ve Doğu Türkistan’daki şehir devletlerine destek olmak üzere orduyla yola çıktı.
Vusun Beyi Kunmi, bizatihi komuta ettiği 50 bin küsur atlıdan oluşan ordusuyla Hunların batı
topraklarından girdi. Beş generalle beraber toplam 200 bin küsur askerlik bir ordu oldu. Hunlar
çok kalabalık Çin ordularının yaklaştığını duyunca, tamamen, tüm sürüleriyle kaçıp uzaklaştılar.
Beş generalin komutasındaki ordular pek bir şey elde edemediler. Duliao Generali sınırdan
1200 küsur li ilerledi, toplam 700 küsur kelle veya esir aldı. Ele geçirdiği at, sığır, koyun 10 bin
küsur baş idi73. Bir diğer ordu Çin sınırındadan 2 bin küsur li ilerleyip birkaç yüz kelle aldı, at,
sığır, koyundan 2 bin küsur baş ele geçirdi. Barköl Generali’nin ordusu, Vusun’larla birleşerek
Hunlara Barköl’de saldıracaktı. Vusunlar zamanında önce ilerledi ve ayrıldılar. Bunun üzerine
Çin ordusu onlarla birleşemedi. Barköl Generali ilerledi ve çok sayıda kişiyi öldürdü veya esir
aldı. Ele geçirdiği at, koyun, sığır sayısı 7 binden fazlaydı. Hunların artık kaçıp gittiği duyunca
Barköl Generali artık Vusun’larla birleşmeden geri döndü. Çilian Generali çok ilerlese de pek
bir şey elde edemedi. Yine Komutan Çang Hui ile Vusun’lar; Sağ Luli Beyi’nin otağına
saldırdılar, burada Çanyu’nun amcalarını, yengelerini, beyleri, Livu komutanını, komutanları,
binbaşıları, askerleri toplam 39 binden fazla kişiyi esir ettiler. At, koyun, sığır, deve, eşek gibi
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hayvanlardan 700 bin küsur baş ele geçirdiler. Hunların yaralıları, ölüleri, dağılan ve telef olan
sürüleri sayılamayacak kadar çoktu. Böylece Hunlar gitgide zayıfladılar. Bu yüzden Vusun’ları
suçladılar74.

6.7. Diğer Komşuların da Hunlara Saldırısı, Verilen Büyük Kayıplar
M.Ö. 72 yılının kışında, Çanyu bizatihi komuta ettiği 10 bin atlıyla aldıkları büyük darbe
sebebiyle suçladıkları Vusun’lara hücum etti. Epey insan esir edip dönmek istedi. Bu esnada
yoğun bir kar yağışı başladı. Bir günde yaklaşık 25 cm kar yağdı. İnsanlar ve hayvanlar donarak
öldü. Geri dönebilenler ancak onda bir idi. Bunun üzerine Dingling’ler Hunların düştüğü
durumu haber alıp kuzeyden saldırdılar, Vuhuan’lar batıdan Hun topraklarına girdiler,
Vusun’lar ise batıdan hücuma geçtiler. Toplamda üç memleket on binlerce insan öldürdü; attan
on binlerce, koyundan, sığırdan sayısız baş hayvanı ele geçirdiler. Hunlarda buna bir de açlıktan
ölenler eklendi. Hun halkının onda üçü öldü, hayvanların onda beşi telef oldu. Hunlar çok
zayıfladılar. Tabi olan memleketlerin her biri ayrıldı, saldırı ve yağmalar kontrolden çıktı.
Bundan sonra Çinliler 3 bin küsur atlıyla üç koldan Hun topraklarına girdiler. Binlerce insanı
esir edip döndüler. Hunlar sonunda buna karşılık veremediler. Gittikçe artan şekilde evlilik
yoluyla barış antlaşması yapmak istediler. Çin sınırlarındaki olaylar epey azaldı.

6.8. Şulüçuançu Çanyu
Huyandi Çanyu, döneminin 17. yılında öldü. Kardeşi Sol Bilge Beyi, Şulüçuançu Çanyu
olarak M.Ö. 68 yılında tahta çıktı. Şulüçuançu Çanyu başa geçtiğinde Sağ Büyük General’in
kızını, baş hatun yaptı. Sabık Çanyu’nun sevgili eşi Cuançu gözden düştü. Cuançu’nun babası
Sol Büyük Juçu bunun üzerine Çanyu’ye karşı sinirlendi. Bu esnada Hunlar Çin’in sınır
bölgelerinde yağma yapamıyorlardı. Bu yüzden Çin, halkı huzura kavuşturmak için sınır
dışındaki kaleleri boşalttı. Çanyu bunu duyunca sevindi, devlet adamlarını toplayıp görüştü,
Çin ile evlilik yoluyla barış antlaşması yapmak istiyordu. Sol Büyük Juçu, Çanyu’ye karşı
kızgındı. Şöyle dedi: “Önceleri Çin elçisi gelirdi, ordu bunu takip ederdi, bugün ise aynı şekilde
Çin’e ordu gönderelim, öncesinde elçimiz gitsin”75. Böylece Sol Büyük Juçu ile Huluzi Beyi
ile birlikte 10 bin atlının başında güney tarafına, Çin sınırına avlanmaya gitti. Birlikte aniden
sınırdan içeri gireceklerdi. Daha sınıra varmadan üç atlı asker kaçıp Çin’e sığınarak Hunların
sınırları yağmalamak istediklerini haber ettiler. Bunun üzerine Çin İmparatoru sınır
bölgelerinde hayati yerlere atlıları konuşlandırdı. Dört general 5 bin atlıdan oluşan üç koldan
ilerleyen orduların başına getirildi. Her biri sınırdan yüzlerce li ilerleyip onlarca kişiyi esir alıp
döndüler. Bu yılda, Hun topraklarında kıtlık ve açlık meydana geldi. İnsanların ve sürülerin
onda altısı veya yedisi öldü ve telef oldu. Hunlar Çin’e karşı koymak için her biri 10 bin atlıdan
iki ordu konuşlandırdılar. Sonbaharda, Hunların önceden sol (doğu) topraklarına yerleştirdikleri
Hun boyu Şiru’nun beylerinden alttaki insanına kadar binlerce kişi sürüleriyle hareket ederek
Hun askerleriyle çarpıştılar. Çok insan ölüp yaralanınca, Şiru boyu mensupları güneye inip
Çin’e bağlandılar.
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6.9. Doğu Türkistan Şehir Devletlerinin Hunlara Saldırısı
Doğu Türkistan sahasındaki şehir devletleri esasen Hunlara bağlıydı. M.Ö. 67 yılında,
Doğu Türkistan’daki şehirler birleşip Hunlara saldırdılar, Turfan’ı işgal edip oranın beyini ve
halkını ele geçirip uzaklaştılar. Çanyu, Turfan Beyi’nin kardeşi Doumo’yu Turfan Beyi yaptı.
O ise geri kalan halkını alıp doğuya göç etti, eski topraklarında oturmaya cesaret edemedi. Bu
arada Çin burayı doldurmak üzere daha çok asker gönderip garnizonlar kurdurdu, tarlaları bölüp
dağıttı, askeri tarım birimleri meydana getirildi. Doğu Türkistan’daki şehir devletlerinin
Turfan’a saldırmasına öfkelenen Hunlar, M.Ö. 66 yılında Sol-Sağ Büyük General’in her birinin
komutasındaki 10 bin küsur atlıyla sağ topraklarda askeri tarım birimleri kurdurdu. Çanyu
Vusun’ları ve Doğu Türkistan’daki şehir devletlerini bastırmak istiyordu. İki yılın ardından,
Hunlar Sol-Sağ Yujian Beyi’nin her birinin komutasındaki 6 bin atlıdan oluşan orduyu, Sol
Büyük General ile birlikte tekrar Turfan’daki askeri tarım birimlerine vurmak üzere
gönderdilerse de başarılı olamadılar. M.Ö. 64 yılından sonra, Dingling’ler üç yıl Hun
topraklarını yağmaladılar, binlerce insanı öldürdüler, sürüleri önlerine kattılar. Hunlar 10 bin
küsur atlıyı onların üzerine gönderdi ama bir netice alamadı. M.Ö. 60 yılında, Çanyu
komutasındaki 100 bin küsur atlıdan oluşan bir ordu, avlanmak üzere güneye sınır bölgelerine
gitti, sınırdan içeri girip yağma yapmak istiyordu76. Henüz sınıra varmadan, onun ordusundan
biri kaçıp Çin’e tabi oldu ve Hunların planını anlattı. Çinliler bu kaçağa yüksek bir unvan
verdiler. Yine Çin Geri Generali 40 bin küsur atlıdan oluşan bir ordunun başında Hunlara karşı
koymak üzere sınır bölgelerine konuşlandırıldı. Bir küsur ay sonra Çanyu hastalanıp kan kustu
ve sınırdan içeri girmeye cesaret edemeyip geri döndü. Böylece Hunların seferi sonlandı.
Bundan sonra Çanyu, Çin’e elçi gönderdi ve barış yoluyla evlilik antlaşması yapılmasını istedi.
Çin sarayı buna henüz cevap vermeden Çanyu M.Ö. 60 yılında öldü.

6.10. Huhanye’nin Başa Gelmesi
Şulüçuançu Çanyu’nun dönemi 9 yıl sürdü. Tahta çıktığında Cuançu Hatun gözden
çıkarılmıştı. Cuançu Hatun bunun üzerine Sağ Bilge Beyi ile gizli bir ilişki kurdu. Sağ Bilge
Beyi Longçeng kurultayından ayrılırken, Cuançu Hatun ona Çanyu’nun çok hasta olduğunu,
uzağa gitmemesini söyledi. Birkaç gün sonra, Çanyu öldü. Haosu Beyi adam gönderip beyleri
çağırdı. Beyler gelmeyince Cuançu Hatun kardeşi Sol Büyük Juçu Dulonçi ile bir entrika
çevirerek Sağ Bilge Bey Tuçitang’ı Voyançudi Çanyu olarak tahtta oturttu.
Voyançudi Çanyu tahta oturunca evlilik yoluyla barış antlaşmasını yenilemek üzere
kardeşi Yiçiuruo Beyi Şengci’yı Çin sarayına hediyelerle gönderdi. Çanyu başa geçtiği ilk
zamanlarda gaddarca hareket ediyordu. Şulüçuançu Çanyu zamanında sözü geçen yüksek
mevki sahibi herkesi öldürttü, Şulüçuançu Çanyu’nun oğulları, kardeşleri, yakınlarının
tamamını tasfiye etti. Onların yerine kendi oğullarını, kardeşlerini getirdi 77 . Şulüçuançu
Çanyu’nun oğlu Jihouşan tahta çıkamayınca, kaçıp kaynatası Vuçanmu’ya sığındı. Vuçanmu,
aslında bir Vusun idi, Kangju’lerin arasında küçük devletin başındaydı. Defalarca baskın ve
yağmaya uğramıştı. Halkını toplayıp binlerce kişiyle Hunlara tabi olmuştu. Hulugu Çanyu ise
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yeğeni Ricu Beyi’nin ablasını ona eş olarak vermişti. Onun halkını ise sağ (batı) topraklara
yerleştirmişti. Ricu Beyi’nin Sol Bilge Beyi olan babası Çanyu olacakken, Hulugu tahta
çıkmıştı. Hulugu Çanyu ise kendisinden sonra onu tahta çıkaracaktı. Memleket halkı epeydir
Ricu Beyi’nin Çanyu olacağını biliyordu. Ricu Beyi ile Voyançudi Çanyu arasında anlaşmazlık
vardı. Bu yüzden Ricu Beyi on binlerce atlıdan halkıyla gidip Çin’e tabi oldu.
Çanyu M.Ö. 59 yılında, Ricu Beyi’nin iki kardeşini öldürttü. Vuçanmu, Çanyu’ye rica
etmiş ama kabul ettiremeyip sinirlenmişti. Bundan sonra Sol Yujian Beyi öldü. Çanyu, küçük
oğlunu Yujian Beyi yapıp onu merkezde tuttu. Yujian Beyliği’nin soyluları ise eski Yujian
Beyi’nin oğlunu bey yaptılar, onunla birlikte doğuya göçtüler. Çanyu Sağ Başbakanı’nın
komutasında 10 bin atlıyı onların üzerine gönderdi. Bununla birlikte binlerce kişi kaybedildi,
başarılı olunamadı. Bu esnada Çanyu tahta çıkalı iki yıl olmuştu. Gaddardı, acımasızca
öldürüyordu, memleket içinde halk ona bağlı olmak istemiyordu. Veliaht olan Sol Bilge Bey
defalarca sol toprakların soylularına iftira atmıştı ve sol toprakların soylularının hepsi çok
kızgındı. M.Ö. 58 yılında Vuhuan’lar Hunların doğu sınırlarındaki Guşi Beyi’ne saldırdılar,
çok sayıda kişiyi esir ettiler. Çanyu bunu öğrenince çok sinirlendi. Guşi Beyi korktu, Vuçanmu
ve sol toprakların soylularıyla birleşerek Jihouşan’ı Huhanye Çanyu olarak ilan ettiler, sol
topraklardan 40-50 bin kişiden oluşturulan bir orduyla batıya ilerleyip Voyançudi Çanyu’ye
saldırdılar78. İlân edilen Çanyu’nun ordusu Guju Irmağı’nın kuzeyine kadar ilerledi. Henüz
savaş başlamadan, Voyançudi Çanyu’nun ordusu dağıldı. Voyançudi, kardeşi Sağ Bilge
Beyi’ne adam gönderip, Hunların birleşip kendisine saldırdığını, yardım göndermesi
gerektiğini söyledi. Sağ Bilge Bey ise ağabeyinin halkı sevmediğini, kardeşlerini, soyluları,
beyleri öldürttüğünü, kendisine gelmemesini bildirdi. Bunun üzerine Voyançudi Çanyu intihar
etti. Sol Büyük Juçu Dulongçi, Sağ Bilge Beyi’ne sığındı, onun halkının tamamı M.Ö. 58
yılında Huhanye Çanyu’ye tabi oldu. Önceki Çanyu’nun dönemi üç yıl sürmüştü79. Böylece
Hun tarihinde bölünme olarak adlandırılan yeni bir dönem başladı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hunlar ne kadar büyük darbeler de alsalar, ne kadar çok kayba uğrasalar da toparlanma
yönündeki çabaları; Çin ile anlaşma teşebbüsleri; Çin’e ve Gansu’ya Hun seferleri ve buna
karşılık Çinlilerin cevabı; Hunlara Vusun, Vuhuan, Dingling, Doğu Türkistan devletleri gibi
komşuların saldırıları; Hunların hem dış saldırılardan, hem de içerideki felaketlerden dolayı
uğradıkları büyük kayıplar ve Çin’e tabi olmaya giden süreç hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Çin ordularının saldırdığı Turfan Devleti neredeydi?
a) Çin
b) Tibet
c) Moğolistan
d) Doğu Türkistan
e) Gansu
2) Huyandi Çanyu kaç yılında tahta çıktı?
a) M.Ö. 56
b) M.Ö. 85
c) M.Ö. 71
d) M.Ö. 66
e) M.Ö. 95
3) M.Ö. 83 yılında Hunların giriştiği şehir inşa faaliyetlerine son vermesinin sebebi
nedir?
a) Parasızlık
b) Beceriksizlik
c) Şehrin korunamayacağı endişesi
d) Şehir kuracak kadar malzemenin bulunamaması
e) Şehir kuracak uygun arazinin bulunamaması
4) Hunlar hangi olaydan sonra bir daha Gansu’ya giremedi?
a) M.Ö. 78 yılında Gansu Seferinin başarısızlığından sonra
b) M.Ö. 82 Çin Seferinin başarısızlığından sonra
c) İçerideki Hun boylarının isyanından sonra
d) Çin İmparatoru’nun ricasından sonra
e) Hunların Çin’e yönelmesinden sonra
5) Vuhuan’lar hangi milletin atasıdır?
a) Koreliler
b) Japonlar
c) Tunguzlar
d) Vusun’lar
e) Moğollar
6) M.Ö. 72 yılında dört bir yandan Hunlara saldıranlar arasında hangisi yoktu?
a) Çinliler
b) Vusun’lar
c) Dingling’ler
d) Tibetliler
e) Vuhuan’lar
7) Hunlarda iki kanatlı olan idare nasıl adlandırılır?
a) Alt-Üst
b) Sol-Sağ
c) Yukarı-Aşağı
d) Ön-Arka
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e) İç-Dış
8) Hunlar, esir ettikleri Erşi Generali’ni neden öldürdüler?
a) Bir Hun komutanının onu kıskanıp çanyu’yu yanıltması üzerine
b) Erşi Generalinin Çanyu’yu öldürmek istemesi üzerine
c) Erşi Generalinin kaçmak istemesi üzerine
d) Hunların adetine göre esir edilen generallerin öldürülmesi üzerine
e) Çinlilerin hunlara saldırması üzerine
9) Hun Çanyu’sunun kurultayına kasıtlı olarak katılmayan bir bey veya komutan ne
demek istemektedir?
a) “Artık ben Çanyu’yum”
b) “Kurultay zaman kaybıdır”
c) “Kurultayda sevmediğim adamlar var”
d) “Çanyu’nun devlet başkanlığını kabul etmiyorum”
e) “Birkaç kez davet ederlerse gelirim”
10) M.Ö. 77 yılından sonra Hunların Vuhuan’lara saldırma sebebi nedir?
a) Çin ile işbirliği yapmaları
b) Hun mallarını yağmalamaları
c) Çanyu mezarlarını açmaları
d) Hunlar arasına ajan göndermeleri
e) Vusun’lar ile işbirliği yapmaları
Cevaplar
1) d 2) b 3) c 4) a 5) e 6) d 7) b 8) a 9) d 10) c
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7. HUHANYE DÖNEMİ: ÇOK BAŞLILIK, DAĞILMA, ÇİN’E
BAĞLANMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Karmaşa Dönemi: Beş Çanyu
7.2. Cici Çanyu’nun Merkezi Ele Geçirmesi, Hunların İkiye Bölünmesi
7.3. Huhanye’nin Çin’e Tabi Olması
7.4. Cici Çanyu’nun Güçlenmesi, Huhanye’nin Çin’e Bağlanması
7.4.1. Huhanye Çin’e Yalvarıyor
7.4.2. Huhanye, Kuzeye Çekilip Çin’e Bağlılığını Devam Ettirmek Üzere Yeni Bir
Antlaşma Yapıyor
7.5. Cici Çanyu’nun Sonu
7.6. Huhanye’nin Güneye İnip Çin Sınırlarını Korumak İstemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hunların karmaşa içine düşmesi ve birden çok Çanyu çıkması sürecini anlatın?
2) Cici-Huhanye mücadelesini anlatın?
3) Huhanye’nin Çin’e tabi olma sürecini anlatın?
4) Cici Çanyu’nun sonu nasıl gelmiştir?
5) Huhanye’nin Çin ile ilişkileri hakkında bilgi verin?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hunların Karmaşa İçine Hunların
yaşadıkları Kazanım
okuyarak
ve
Düşmesi ve Ortaya Çıkan sıkıntılar ve uğradıkları araştırarak geliştirilecektir.
Beş Çanyu
saldırılar
neticesinde
düştükleri karmaşa ve çok
sayıda Çanyu’nun ortaya
çıkışı süreci anlaşılacaktır.
Hunların
Süreci

İkiye

Bölünme Cici Çanyu’nun merkezi ele Kazanım
okuyarak
ve
geçirmesi, buna karşılık araştırarak geliştirilecektir.
Huhanye’nin Çin’e tabi
olmasıyla Hunlar güneykuzey olarak ikiye bölünmesi
süreci öğrenilecektir.

Cici ve Huhanye Mücadelesi

Huhanye’nin Çin’i arkasına Kazanım
okuyarak
ve
alması, Hun merkezindeki araştırarak geliştirilecektir.
Cici’nin üzerine gitmesi
süreci anlaşılacaktır.

Cici’nin Sonu ve Hunların Cici’nin Çin’i arkasında alan Kazanım
okuyarak
ve
Çin’e Tabi Olması
Huhanye
karşısında araştırarak geliştirilecektir.
kaybetmesi, batıya gitmesi,
orada yine Çin ordusunca
yok
edilmesi
süreci
anlaşılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Beş Çanyu



Cici Çanyu



Huhanye Çanyu



Hunların İkiye Bölünmesi



Çin’e Tabilik
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Giriş
Hun tarihinde yeni bir dönem başladı. Başa geçen yeni lider, Hunların bağımsızlığını,
Çin’e karşı savaşmasını istemiyordu. Bu yüzden Hunlar içindeki bağımsızlık taraftarları
ayrıldılar. Böylece Hunlar ikiye bölündü.
Huhanye Çanyu iktidarını sağlamlaştırıp otağına döndükten aylar sonra, askeri
faaliyetleri durdurdu ve herkesi eski yerlerine gönderdi. Böylece halkın arasında yaşayan
ağabeyini alıp Sol Luli Beyi yaptı. Sağ Bilge Beyliği’nin soylularına, Sağ Bilge Beyi’nin
öldürülmesi emrini iletti. Bu yılın (M.Ö. 58) kışında, bazı beyler ile Sağ Bilge Bey birleşerek
Ricu Beyi, Baoşutang’ı Tuçi Çanyu olarak ilân ederek on binlerce kişilik bir orduyu doğuya
gönderip Huhanye’ye saldırdılar. Huhanye Çanyu’nun ordusu yenilip dağıldı, Tuçi Çanyu geri
döndü ve büyük oğlunu Sol Luli Beyi, küçük oğlunu ise Sağ Luli Beyi yaptı. Onları Huhanye
Çanyu’nun otağında bıraktı.
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7.1. Karmaşa Dönemi: Beş Çanyu
M.Ö. 57 yılının sonbaharında, Tuçi Çanyu, iki komutana 20’er bin atlı vererek Huhanye
Çanyu’ye karşı önlem alsınlar diye doğuda konuşlandırdı. Bu esnada, batı tarafında Hujie Beyi
gelip bazı beylerle birlikte bir plan yaptı, buna göre ikisi Sağ Bilge Beyi’ne iftira attılar,
kendisinin Çanyu olarak başa geçmek istediğini etrafa yaydılar. Tuçi Çanyu bunun üzerine Sağ
Bilge Beyi’ni ve oğlunu öldürttü. Sonra yaptığının hata olduğunu öğrenince, bu kez iftirayı atan
beyi öldürttü. Bunun üzerine Hujie Beyi telaşa kapıldı ve kendisini Hujie Çanyu ilân etti. Bunu
duyan Yujian Beyi, kendisini Çeli Çanyu ilân etti. Vujie Komutanı ise kendisini Vujie Çanyu
ilân etti. Böylece toplam beş Çanyu oldu. Tuçi Çanyu bizatihi komuta ettiği bir orduyla doğuya
ilerleyip Çeli Çanyu’ye saldırdı, bir beyi ise Vujie’nin üzerine gönderdi. Vujie ve Çeli yenilip
kuzeybatıya kaçtılar. Orada Hujie Çanyu ile birleşip 40 bin kişilik bir ordu oldular80. Hem Vujie
hem de Hujie, Çanyu unvanını bıraktılar. Güçlerini birleştirip Çeli Çanyu’yu desteklediler. Tuçi
Çanyu bunu duyunca Sol Büyük Generali’ni ve komutanını 40 bin kişilik bir başına koyup
Huhanye Çanyu’ye karşı doğu tarafına konuşlandırdı. Kendisi ise 40 bin atlıdan oluşan ordunun
başına geçerek batı tarafına ilerleyip Çeli Çanyu’ye vurdu. Çeli Çanyu yenilip kuzeybatıya kaçtı.
Tuçi Çanyu güneybatıya çekildi.

7.2. Cici Çanyu’nun Merkezi Ele Geçirmesi, Hunların İkiye Bölünmesi
M.Ö. 56 yılında Huhanye Çanyu kardeşi Sağ Luli Beyi gibileri batıya göndererek Tuçi
Çanyu’nun konuşlandırdığı orduya hücum ettirdi, 10 bin küsur adamı esir aldılar veya
öldürdüler. Tuçi Çanyu bunu duyunca bizatihi komuta ettiği 60 bin atlıyla Huhanye Çanyu’ye
vurdu, 1000 li ilerledi, Rugu topraklarına varmadan, Huhanye Çanyu’nun yaklaşık 40 bin
kişilik ordusuyla karşılaştı. Çıkan savaşta ordusu yenilen Tuçi Çanyu intihar etti. Bunun üzerine
Tuçi Çanyu’ye bağlı olan çok sayıda kişi kaçarak Çin’e sığındı. Çeli Çanyu doğuya gidip
Huhanye Çanyu’ye tabi oldu. Huhanye Çanyu’ye bağlı olan Sol Büyük General ile babası Hun
memleketindeki karmaşa sebebiyle halkını toplayıp on binlerce kişiyle güneye gidip Çin’e
sığındı. Çin İmparatoru sığınan beylere çeşitli unvanlar verdi. Bu esnada Vujie Komutanı
Çanyu ilân edildi. Huhanye Çanyu onu yakalatıp kellesini aldırdı. Çanyu otağının bulunduğu
yeri merkezi yaptı, Hunların nüfusu on binlerce kişi düştü. Tuçi Çanyu’nun kuzeni Şiuşun Beyi
yaşadığı yerden 500-600 atlıyla Sol Büyük Juçu’ye saldırarak onu öldürdü, onun ordusunu
kendisine kattı, sağ topraklara geldi. Batı sınırında kendisini Runcen Çanyu ilân etti. Bundan
sonra Huhanye Çanyu’nun ağabeyi Sol Bilge Bey Hutuvusi da doğu sınırında kendisini Cici
Çanyu ilân etti. M.Ö. 54 yılında Runcen halkını toplayıp doğuda Cici Çanyu’ye saldırdı. Cici
Çanyu savaşta onu öldürdü, ordusunu kendisine kattı ve ilerleyip Huhanye Çanyu’nun üzerine
yürüdü. Huhanye Çanyu yenilip kaçtı, Cici Çanyu, Huhanye’nin otağını kendi merkezi yaptı81.

7.3. Huhanye’nin Çin’e Tabi Olması
Huhanye Çanyu yenilince, Sol Yicizi Beyi Huhanye’ye bir plan yaptı. Buna göre o Çin
sarayına gidip Çin’in hizmetine girecek, Çin’den yardım alacak ve bu sayede Hun memleketi
80
81

Han Shu, s. 3795.
Han Shu, s. 3796.

99

sükûnete kavuşacaktı. Huhanye devletin ileri gelenlerine, maiyetine bu plan hakkındaki
fikirlerini sordu. Hepsi şöyle dedi:
“Olamaz. Hunların geleneğinde asıl güçlü olmak kadirlenir, hizmet etmek aşağılanır.
Hunlar devletlerini atın üzerinde savaşarak kurdular, bu yüzden tüm insanlıkta saygınlıkları
vardır. Savaşta ölmek, güçlü adamların yapacağı iştir. Bugün ağabey, kardeş devlet için
birbirleriyle çatışıyor, ağabey olmazsa kardeşi olacak. Ölen olmasına rağmen saygınlık var
olacak, oğullar ve torunlar daima devletlere baş olacak. Çin güçlü olsa da, Hunları kendisine
birleştiremez. Neden atalarımızın kadim düzenini bozalım da Çin’e hizmet edelim, önceki
Çanyu’leri küçük düşürelim, devletleri üzerimize güldürelim! Böyle davranarak sükûnete
erişebilsek de nasıl bütün insanlara tekrar hükmederiz!”.
Bu konuşma üzerine Sol Yicizi Beyi şöyle dedi:
“Böyle değil. Güçlü ve zayıf zamanlar vardır. Bugün Çin tarafı güçlüdür. Vusun’lar,
şehirler, devletler Çin’e tabidir. Jutihou Çanyu’den bu yana Hunlar günden güne budandı,
tekrar toparlanamadı. Gücün önünde eğilmezsek, bir gün dahi sükûnete erişemeyiz. Bugün
Çin’e hizmet ederek sükûnete kavuşuruz, etmezsek tehlike ve ölüm olur. Bu plan neden yanlış
olsun ki?”.
Devlet adamları uzun süre bu planın karşısında durdular. Huhanye ise Çin’e tabi olma
planını onayladı. Halkını güneye sınıra yakın yerlere çekti, oğlu Sağ Bilge Beyi, Çin sarayına
rehine olarak gönderildi. Cici Çanyu ise oğlu Sağ Büyük Generali Çin sarayına rehine olarak
gönderdi (M.Ö. 53)82.
M.Ö. 52 yılında Huhanye Çanyu, Çin’in Vuyuan sınırına geldi. M.Ö. 51 yılının ilk
ayında Çin sarayına gelmek istedi. Bunun üzerine imparator Arabalı ve Atlı Birlikler
Komutanı’nı onu karşılaması için gönderdi. 7 ilden 2 bin atlıyı yollara dizdi. Çanyu ilk ayda
Gançuan Sarayı’nda Çin İmparatoru’nu ziyaret etti. İmparator Çanyu’ye farklı bir protokol
uyguladı, onu Çin sarayındaki beylerin, soyluların üzerinde bir yere oturttu, tabi olup şanını
yürütmemesini övdü. Yine Çanyu’ye başlık, kemer, elbise, şeritli altın mühür, sapı yeşim taşlı
kılıç, bıçak, yay, 4 ok, mızrak, araba, eyer-yular, 15 baş at, 20 jin altın (bir jin yaklaşık 250
gram), 200 bin para, 77 parça giysi, 8 bin top çeşitli türde ipek, 6 bin jin ağırlığında işlenmemiş
ipek hediye etti. Merasim bitti, imparator Çanyu’yu geldiği yola uğurlamak için bir elçi
görevlendirdi, Çanyu Çangping’de konakladı. İmparator Gançuan’dan ayrılıp sarayına geçti.
Çangping’e tırmandı, Çanyu için kendisini ziyarete gelmesin dedi. Onun Sol-Sağ
Danghu’larının oluşturduğu Hun görevlileri görüşmek için dizildiler. Yabancı ülkelerden
hükümdarlar, beyler de sayısızdı. Vey Köprüsü’nün aşağısında onu karşılamak üzere yollara
dizilmişlerdi. İmparator Vey Köprüsü’ne çıktı, herkes “bin yaşa” diye bağırdı. Çanyu dönüp
yerleşti, bir aydan fazla kaldı ve ardından memleketine döndü. Çanyu bizatihi Guanglu sınırının
önünde yerleşmeyi rica etti, acil bir durumda Çin’in Şouşiang Kalesi’ni koruyacaktı. Çin
İmparatoru, birkaç üst rütbeli komutanı 16 bin atlının başına koydu, yine sınır illerinden
binlerce asker ve atı onlara katıp Çanyu’yu sınırdan yolcu etti. İmparator, birkaç komutana
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Çanyu ile kalarak onu korumaları emrini verdi. Yine 34 bin hu (yaklaşık 679 bin litre)
ölçüsünde tahıl ve pirinç gönderdi. Aynı yıl Cici Çanyu de Çin sarayına elçi gönderip hediyeler
sundu, Çin sarayı elçiyi çok iyi ağırladı. Sonraki yıl (M.Ö. 50), iki Çanyu de saraya elçi
gönderip hediye sundu. Çinliler Huhanye’nin elçisiyle daha çok ilgilendiler. M.Ö. 49 yılında
Huhanye Çanyu yeniden Çin sarayına geldi. Ona uygulanan protokol ve verilen hediyeler
önceki gibiydi. İlave olarak 110 parça giysi, 9 bin top ipek dokuma, 8 bin jin ağırlığında
işlenmemiş ipek verildi83.

7.4. Cici Çanyu’nun Güçlenmesi, Huhanye’nin Çin’e Bağlanması
Başlarda Cici Çanyu, Huhanye’nin Çin’e tabi olduğunu, ordusunun güçsüz olduğunu,
kendi başına eski yerine dönemeyeceğini düşündüğünden halkını batıya çekti, sağ topraklara
saldırıp ele geçirmek istiyordu. Yine aslında Huhanye’ye bağlı olarak hizmet eden Tuçi
Çanyu’nun küçük kardeşi de kaçıp sağ topraklara yerleşti, iki ağabeyinin ordusundan kalan
binlerce askeri aldı. Kendisini Yilimu Çanyu ilan ettikten sonra yolda Cici Çanyu ile karşılaşıp
savaşa tutuştu. Cici onu öldürdü ve ordusunu, 50 bin küsur askerini kendisine kattı. Cici Çanyu,
Çin’in Huhanye’ye ordu gönderip tahıl yardımı yapacağını duyunca, ayrılmayıp sağ topraklarda
kaldı. Kendi gücüyle Hun memleketi sükûnete eremiyordu, bu yüzden gitgide batıya,
Vusun’lara yaklaştı, niyeti onlarla güçleri birleştirmekti. Vusun Hükümdarı Vujiutu’ya elçi
gönderdi. Vujiutu, Huhanye’nin Çin tarafından desteklendiğini, Cici Çanyu’nun kaçak
olduğunu görünce Çin’e yaranmak için ona saldırmak istedi. Bunun için Cici’nin elçisini
öldürüp kellesini Çin valisine gönderdi. 8 bin atlı askerle Cici’nin karşısına çıktı. Cici Çanyu,
Vusun ordusunun çok kalabalık olduğunu, elçisinin dönmediğini görünce, Vusun’lara hücum
ederek onları mağlup etti. Ardından kuzeydeki Vujie’lere saldırıp onları kendisine tabi kıldı.
Cici’nin ordusu bu kez batıya yönelip Kırgızları, kuzeyde Dingling’leri tabi kılıp üç devleti
kendi çatısı altında birleştirdi. Vusun’ların üzerine defalarca ordu gönderdi ve daima galip geldi.
Doğudaki Çanyu’nun otağına Kırgızlar 7 bin li, güneyde Turfan 5 bin li mesafedeydi. Cici
burayı kendisine merkez yaptı.

7.4.1. Huhanye Çin’e Yalvarıyor
Huhanye Çanyu M.Ö. 48 yılında Çin sarayına yine bir mektup yazarak halkın çok zor
durumda olduğunu söyledi. Çin İmparatoru bunun üzerine Yuncong ve Vuvey illerinden 20 bin
hu (yaklaşık 400 bin litre) tahılın gönderilmesini buyurdu 84 . Cici Çanyu kendisinin uzakta
tutulduğunu düşünüyor, yine Çin destekli Huhanye’ye daha da kinleniyordu. Çin sarayına elçi
gönderip rehine oğlunu geri istedi. Çin sarayı oğlanı bir görevliyle geri gönderdi. Cici ise bu
görevliyi öldürdü. Çinliler görevlinin akıbetini öğrenemediler. Çin’e tabi olan Hunlar, onun
öldürüldüğünü duyduklarını söylediler. Huhanye Çanyu’nun elçisi gelince, Çinliler derhal onu
suçladı. Bunun üzerine M.Ö. 43’te, Çin İmparatoru’nun gönderdiği Han Çang ve Cang Meng
adlı komutanlar, rehine oğlanı Huhanye Çanyu’ya götürdüler ve görevlinin ve diğerlerinin
akıbetini sordular.
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7.4.2. Huhanye, Kuzeye Çekilip Çin’e Bağlılığını Devam Ettirmek
Üzere Yeni Bir Antlaşma Yapıyor
Han Çang ve Cang Meng geldiklerinde Huhanye Çanyu’nun halkının çoğalıp
güçlendiğini, sınır önlerinde av hayvanlarının yok olduğunu, Çanyu’nun kendisini
koruyabilecek güçte olduğunu, Cici’dan korkmadığını gördüler. Yine maiyetinden Çanyu’nun
kuzeye dönmeye ikna olduğunu öğrendiler. Bununla birlikte Çanyu’nun kuzeye gitmesinden
sonra, Çin ile antlaşmanın devam ettirilmesinin zor olacağından endişe ediyorlardı. Bu yüzden
Han Çang ve Cang Meng Hunlarla şöyle bir antlaşma yaptılar:
“Bugünden itibaren, Çinliler ve Hunlar birleşip bir aile olmuşlardır, nesiller boyu her
iki taraf da birbirlerini kandırmayacak, birbirleriyle çatışmayacaktır. Yağma yapanlar olursa
her iki taraf da karşılığını ve cezasını verecek, mallar tazmin edilecektir. Bir yağma olursa,
ordular birbirlerine yardım edecekler. Çinlilerden ve Hunlardan antlaşmayı çiğnemeye kim
cüret ederse Tanrı’nın gazabına uğrasın, nesiller boyu, oğullar, torunlar tamamı bu
antlaşmaya bağlı olsun”.
Han Çang ve Cang Meng ile Çanyu ve maiyeti, devlet adamları hep birlikte Hunların
Nuo Irmağı’nın doğusundaki dağa tırmandılar, orada beyaz bir at kurban ettiler. Çanyu
bıçağıyla altın tırtıklayıp içkiye kattı, Laoşang Çanyu tarafından mağlup edilen Yueci Beyi’nin
kafatasından yapılan içki kabına kanlarını akıttılar ve içerek ant içtiler. Han Çang ve Cang
Meng, Çin sarayına döndükten sonra faaliyetlerini anlattılar. Mecliste devlet adamları
Çanyu’nun sınırları koruyarak Çin’e tabi olduğunu, kuzeye gitse bile Çin için tehlike ve zarar
yaratmayacağını, Han Çang ve Cang Meng’ın Hunlarla yaptıkları antlaşmanın Çin’i alçalttığını,
antlaşmanın uygulanamayacağını, bir elçi gönderip Göğe kurban keserek antlaşmanın
feshedilmesi gerektiğini, Han Çang ve Cang Meng’ın ise görevlerini yerine getirmedikleri için
suç işlediklerini söylediler. Mecliste böyle bir hüküm çıksa da Çin İmparatoru bu ikisinin de
suçlu bulunmasına rağmen kefaletle kurtulabileceğine hükmetti. Hunlarla yapılan antlaşma ise
feshedilmedi. Böylece Huhanye Çanyu idaresindeki Hunlar kuzeydeki yerlerine çekildiler, Hun
memleketinde sükûnet sağlandı85.

7.5. Cici Çanyu’nun Sonu
Bu arada Cici Çanyu, elçiyi öldürmekle Çin’i kışkırtmıştı. Yine Huhanye’nin gitgide
güçlendiğini biliyordu ve kendisine saldırmasından endişe ettiği için iyice uzaklara çekilmek
istiyordu. Bu esnada Kangju Beyi defalarca Vusun’lar tarafından sıkıştırılmış durumdaydı.
Yabgular ile birlikte bir plan yaptılar. Buna göre Hunlar büyük bir devletti, Vusun’lar esasen
onlara tabi olmuştu, o esnada Cici Çanyu Hun toprakları dışında sıkıntı çekiyordu. Onu
Kangju’nun doğu tarafına yerleştirmek mümkündü, böylece ordular birleştirilir, Vusun
memleketi ele geçirilir, orası yönetilebilirdi. Uzun bir süre Hun belası da olmazdı. Kırgızlara
gönderilen elçiyle Cici’ya ulaşıldı. Cici Çanyu sürekli endişeliydi, yine Vusun’lara karşı
öfkeliydi. Kangju’nun planını duyunca çok sevindi, derhal antlaşmayı yaparak ordusunu batıya
çekti. Kangju Beyi, Cici’yı karşılamak üzere devletin ileri gelenlerini binlerce baş deve, at, eşek
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ile gönderdi. Cici’nın halkından yolda donarak çok insan öldü. Kangju’ya ancak 3 bin kişi
varabildi. Bundan sonra Çin, kalabalık bir ordu gönderdi. Kangju’ye giren ordu Cici’yi
öldürdü86.

7.6. Huhanye’nin Güneye İnip Çin Sınırlarını Korumak İstemesi
Cici’nin öldürüldüğünü duyan Huhanye Çanyu, hem sevindi hem de korktu. Çin
sarayına mektup yazarak Cici ve Vusun tehlikesi yüzünden epeydir saraya gelemediğini, artık
Cici ortadan kalktığına göre saraya gelmek istediğini söyledi.
M.Ö. 33 yılında Huhanye Çanyu tekrar Çin sarayına geldi. Kendisine uygulanan
protokol ve verilen hediyeler önceki gibiydi. İlave olarak giysiler, işlenmiş ve işlenmemiş ipek
dokumalar verildi. M.Ö. 49 yılında verilen hediyelerden fazla olmuştu. Huhanye Çanyu,
hanedandan bir kızla evlenmek istediğini söyleyince İmparator Yuan, saraydan iyi bir ailenin
kızını verdi. Çanyu çok sevindi, mektup yazarak Shanggu’dan batıya Dunhuang’a kadar olan
sınırları korumak istediğini söyledi. Yine sınırdaki memur ve askerleri, Çin halkının huzura
kavuşması için çekmesini istirham etti. İmparator, Çanyu’nun teklifinin mecliste görüşülmesini
istedi. Herkes bunu uygun görmüşken sınır işlerini bilen Saray Muhafızı Hou Ying bunun
onaylanmasına karşı çıktı. Şöyle dedi:
“Cou ve Çin devrinden beri Hunlar gaddarlık yapıyorlar, sınırlara saldırıp
yağmalıyorlar. Han İmparatorluğu kuruldu, onların zararını çok gördü. Kulunuz duydu ki
kuzey sınırından Liaodong’a kadar, sınırın dışında Yinshan var, doğudan batıya 1000 küsur li
uzanır, otlar ve ağaçlar çoktur, av hayvanları çoktur. Aslında Modu Çanyu buralar sayesinde
yay-ok yaptı, sonra sınıra inip yağmaladı, burası Modu’nun yeriydi. Şiaovu (M.Ö. 140-87)
devrine gelindiğinde, ordular sefere çıktı, bu toprakları ele geçirdi, Hunlar çölün kuzeyinde
süpürüldü. Sınırlar ve setler inşa edildi; karakollar, kuleler dikildi, kuleler arasında bağlantı
yolları kazıldı. Sınırın dışına kaleler yapıldı. Hunlara karşı korunmak için garnizonlar kuruldu.
Bundan sonra sınırlarda biraz huzur sağlandı. Çölün kuzeyindeki topraklar düzlüktür, ot ve
ağaç azdır, büyük çöller vardır, Hunlar gelip yağma yaptığında nadiren saklanabilirler.
Sınırdan güneye inerken derin vadilerden geçerler, gelip gitmeleri biraz zordur. Sınırdaki
büyükler yaşlılar Hunların Yinşan’ı kaybettikten sonra, buradan geçerken ağlamadan
duramadıklarını söylerler. Eğer sınırları koruyan birlikler geri çekilirse, Hunlara büyük bir
fırsat verilmiş olur. Kabul edilemez oluşunun birinci sebebi budur. Bugün kutsal varlığınız
erdeminiz göğün altına yayılmıştır, Hunlar da bunun içindedir. Hunlar bütün hayatın lütfuna
eriştiler, yere eğilip gelip tabi oldular87. Hunlar tabiatları gereği zora düşünce baş eğerler,
güçlenince küstahlaşıp karşı çıkarlar. Göğün tabiatı gereği böyleler. Önceden sınırın dışındaki
kaleler boşaltılmıştı, kuleler ve bağlantı yolları boşaltılmıştı. Bugün sadece gözetleme yapıp
ateşle haberleşecek kadar gözetleme kulesi kalmıştır. Atalarımız sükûnet içindeydi, tehlikeyi
ihmal etmiyorlardı, sınır tekrar boşaltılamaz. Kabul edilemez oluşunun ikinci sebebi budur.
Çin’de protokol ve erdem eğitimi vardır, bunu ihlalin cezası vardır. Aptal halk buna
uymamaktadır, yine Çanyu’ye gelince, onun halkının antlaşmayı çiğnemeyeceği kesin midir?
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Kabul edilemez oluşunun üçüncü sebebi budur. Çin’in ortaya çıkışından beri beyleri
yönetebilmek için geçitler, köprüler yapıldı, böylece onların tamahkarlıkları, arzuları kesildi.
Sınırlar, setler kuruldu, garnizonlar inşa edildi, bu sadece Hunlara karşı değildi, aynı zamanda
tabi devletler, teslim olan halklar içindi. Temelde sebep Hunlardı, onların geçmişi hatırlayıp
kaçmalarından korkuluyordu. Kabul edilemez oluşunun dördüncü sebebi budur. Yakın
zamanlara kadar Çin sınırlarını bekleyen Batı Çiang’lar, Çinlilerle ilişki içindeydi, memurlar
ve halk tamahkarlık edip onların sürülerini, mallarını, karılarını, çocuklarını yağmaladı, bu ise
büyük bir öfke ve kin doğurdu, bu yüzden Batı Çiang’lar ayaklandılar, isyan ettiler, nesiller
boyu bu iş durmadı. Bugün ordunun sınırdan çekilmesi, kavgaların kolayca artmasına sebep
olur. Kabul edilemez oluşunun beşinci sebebi budur. Orduya gidenler çoğu kez ölmüş veya geri
dönmemiştir, onların oğulları ve torunları acı ve sıkıntı çekmiştir. Bunlar bir şafak vakti
kaçarak yakınlarına, akrabalarına katılabilirler. Kabul edilemez oluşunun altıncı sebebi budur.
Yine sınır bölgesinde halk köle gibi yaşayıp, korku ve acı içinde yaşar, kaçıp gitmek isteyenleri
çoktur, derlerse ki “Hun memleketinde huzur varmış, ne diye endişeyle bekleyip gözetliyoruz!”,
tam da bu vakit sınırı geçenler olacaktır. Kabul edilemez oluşunun yedinci sebebi budur.
Yağmacılar, hırsızlar, vahşiler, düzenbazlar hep birlikte yasaları çiğnemektedir, eğer onlar
sıkışır, dara düşerlerse kaçıp kuzeye giderler, bu kontrol edilemez. Kabul edilemez oluşunun
sekizinci sebebi budur. Setlerin dikilişinden bu yana 100 küsur yıl geçti, seddin hepsi toprak
surlar değildir, dağ yamaçlarından kayalar da yıkılmış ağaçlar da derin vadilerdeki dere ve
ırmaklar da peyderpey seddi oluşturur. Askerlerin setleri inşası hesaplanamayacak kadar çok
uzun zaman aldı. Kulunuz endişe etmektedir ki, mecliste görüş bildirenler bu işin sonunu ve
başını derinlemesine düşünmemişlerdir. Sınırdaki set inşalarındaki angarya ve garnizon
işlerinde bir kesinti istemektedirler. Bu olursa 10 yıl sonra, 100 yılın içinde, askerler değişecek,
sınırlar ve setler bozulacak, kuleler yıkılacak ve bağlantı yolları kopacaktır. O vakit
garnizonlar gönderip bunları onarmada, nesiller boyu başarılan işi askerler tekrar
yapamayacaklardır. Kabul edilemez oluşunun dokuzuncu sebebi budur. Eğer sınırda garnizon,
askerlik işleri durdurulur ve gözetleme kuleleri azaltılırsa, Çanyu sınırları koruyup kolladığını
düşünecek, Çin’e büyük yardımlar ettiğini düşünecek ve ardından art arda talepleri
bitmeyecektir. Onun niyetini az da olsa anlayamazsak, olacakları bilemeyiz. Hunlar ile Çin’in
arasının açılması, Çin’in düzenini bozar. Kabul edilemez oluşunun onuncu sebebi budur. Bu
huzura yönelik daimî bir iş ve saygınlıkla Hunları kontrolün uzun vadeli planı değildir”88.
Hou Ying’in konuşmasından sonra Çin İmparatoru, sınırın boşaltılması konusunun bir
daha ele alınmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Arabalı ve Atlı Birlikler Generali’ni gönderip
Çanyu’ye şöyle dedi:
“Çanyu mektup gönderip kuzey sınırımızdaki memur, asker, garnizonların çekilmesini
istemiş, oğullarımızın, torunlarımızın, nesiller boyu sınırı koruyacağını söylemişti. Çanyu’nun
nezaket ve erdemi takdiri, halka çok değer verişi planında görülmektedir, bu uzun vadeli bir
plandır, şahsımın çok hoşuna gitti. Çin’in dört tarafında da geçitler, köprüler, sınırlar, setler
vardır, sadece sınırın dışını korumak için değil, Çin’deki gaddarların, kötülerin dağılıp
sınırları geçip yağma yapmalarını, zarar vermelerini engellemek ve böylece halkın kalbine
yasaların kazınması içindir. Çanyu’nun niyetine saygı duyuyor, takdir ediyorum, benim bundan
88
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şüphem yoktur. Çanyu, sınırları boşaltmadığım için beni suçlayabilir, bu yüzden Büyük Sima
ve Arabalı ve Atlı Birlikler Generali Şu Jia’yı Çanyu’ye gönderdim”.
Çanyu bunun üzerine teşekkür ederek şöyle dedi:
“Ben böyle büyük bir planı bilmiyordum, Göğün Oğlu’nun sevgili büyük bakanı bana
söyledi, pek kıymetli!”89.
Önceden, Sol Yicizi, Huhanye’nin Çin’e tabi olması için plan yapmıştı, gerçekten
sükûnet sağlanmıştı. Bundan sonra bazıları Yicizi’ya iftira attılar, Çanyu’nun başarısını kendi
üzerine alıyor, devamlı şikâyet ediyor diye. Bu duyan Huhanye ondan şüphelendi. Sol Yicizi
bunu öğrenip cezalandırılmaktan korktu ve halkını toplayıp 1000 küsur kişiyle Çin’e sığındı.
İmparator ise onu bey yaptı, 300 hanelik bir yerin gelirini ona verdi, Hunların bey mührünü ve
şeridini taşımasını salık verdi. M.Ö. 33 yılında Huhanye Çin sarayına geldi, Yicizi ile
karşılaşınca teşekkür edip şöyle dedi:
“Bey, bizim için çok kıymetli bir plan yaptı, Hunların bugün sükûnet içinde olmasını
sağladı, bu beyin başarısıdır, erdeminizi nasıl unuturum! Biz beyin niyetini anlamamışız, beyin
gitmesine, kalıp dönmemesine sebep olduk, hepsi bizim suçumuz. Bugün Göğün Oğlu’na
(imparatora) söylemek, beyin ülkesine dönmesini rica etmek istiyorum”.
Bunun üzerine Yicizi şöyle dedi:
“Çanyu, göğün buyruğuna bağlıdır, kendiniz Çin’e tabi oldunuz, böylece sükûnet
sağlandı, Çanyu’nun kutsal ruhudur, Göğün Oğlu’nun desteğiyle oldu. Ben nasıl güçlü olurum!
Artık Çin’e bağlandım, tekrar Hunlara dönmem iki yüzlülük olur. Çanyu’nun hizmetçisi olarak
Çin’de kalmak istiyorum, emrinize uymaya cüret edemem”.
Çanyu ısrar etse de onu razı edemedi ve döndü.
Huhanye tahta çıkışının 28. yılında öldü (M.Ö. 31). Çanyu hayattayken Cuançu Hatun’u
kadirliyor, ondan doğan oğlu Jumoçe’yı seviyordu. Huhanye Çanyu hastalanıp ölmek
üzereyken, Jumoçe’yı başa geçirmek istedi, onun anası Cuançu Hatun, Hunların on küsur yıldır
karmaşa içinde olduğunu, çözülemeyen saç haline geldiğini, Çin’in gücüne dayanarak
sükûnetin sağlandığını, sükûnetin üzerinden çok geçmediğini, halkın savaşa girip zarar
görmekten endişe ettiğini, Jumoçe’nın yaşının küçük olduğunu, halkın ona itaat etmeyeceğini,
bu yüzden memleketin tekrar tehlike içine düşeceğini, bu sebeple diğer oğul Diaotaomogao’nun
Çanyu olmasının daha uygun olacağını söyledi. Çanyu ise bu görüşü kabul ederek, onun ileride
tahtı kardeşine bırakması şartıyla başa geçmesini buyurdu. Huhanye ölünce, Diaotaomogao,
Fuculei Ruodi Çanyu olarak tahta çıktı90.
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Huhanye Çanyu döneminde Hunlar ikiye bölündü, bağımsızlık taraftarları Çin’in
desteğini alan güney Hunları tarafından bastırıldı. Hunlar Huhanye’den sonra zayıf liderlerin
idaresi altına düştüler, Çin boyunduruğundan kurtulmaya çalıştılar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hunların yaşadıkları sıkıntılar ve uğradıkları saldırılar neticesinde düştükleri karmaşa
ve çok sayıda Çanyu’nun ortaya çıkışı; Cici Çanyu’nun merkezi ele geçirmesi, buna karşılık
Huhanye’nin Çin’e tabi olmasıyla Hunlar güney-kuzey olarak ikiye bölünmesi; Huhanye’nin
Çin’i arkasına alması, Hun merkezindeki Cici’nin üzerine gitmesi; Cici’nin Çin’i arkasında alan
Huhanye karşısında kaybetmesi, batıya gitmesi, orada yine Çin ordusunca yok edilmesi
süreçleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi Hunlardaki karmaşada ortaya çıkan Beş Çanyu’den birisi değildir?
a) Vujie Çanyu
b) Çeli Çanyu
c) Hujie Çanyu
d) Tuçi Çanyu
e) Hahan Çanyu
2) Hunların kuzey ve güney olarak ikiye bölünmesi hangi tarihte gerçekleşti?
a) M.Ö. 65
b) M.Ö. 54
c) M.Ö. 21
d) M.Ö. 10
e) M.Ö. 74
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Huhanye çanyu hunların kurtuluşunun Çin’e tabi olmaktan geçeceğini
düşünüyordu
b) Huhanye Çanyu, bağımsızlık taraftarıydı
c) Huhanye Çanyu Çin ile birlikte hareket ederek Hunları bağımsızlığa kavuşturdu
d) Huhanye Çanyu aslında Çin’i içeriden vurmak istiyordu
e) Huhanye Çanyu vusun’larla birlikte hareket ederek batıya göçmek istiyordu
4) Huhanye Çanyu Çin’e tabi olduktan sonra sarayda hangisi olmadı?
a) Çanyu’ye mühür verildi
b) Çanyu, saraydaki beylerin, soyluların üzerinde oturtuldu
c) Çanyu’ye Çin başkentinde toprak verildi
d) Çanyu’ye kılıç hediye edildi
e) İmparator Çanyu’ye farklı bir protokol uyguladı
5) Cici Çanyu aşağıdakilerin hangisine sefer etmemiştir?
a) Vusun
b) Dingling
c) Tunguz
d) Vujie
e) Kırgız
6) Çin’in sınırlarından kuzeye çekilen Huhanye ile yeni bir anlaşma yapmasının en
önemli sebebi nedir?
a) Huhanye’nin Çin’e saldırı hazırlığında olması
b) Huhanye’nin kuzeydeki uzak topraklarda Çin ile mevcut anlaşmaya uymama
ihtimali
c) Huhanye’yi Çinlileştirmek isteği
d) Huhanye’nin kaçma ihtimali
e) Huhanye’nin Batıya göçmek istemesi
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7) Cici Çanyu batıya gittiğinde hangi memleketin toprağına yerleşti?
a) Kangju
b) Yueci
c) Kırgız
d) Dingling
e) Donghu
8) Huhanye’nin Çin sınırlarının boşaltılması önerisine cevabı ne oldu?
a) Uygun bulundu
b) Hunların iyice kuzeye çekilmesi şartıyla uygun bulundu
c) Hunların batıya göçmesi şartıyla uygun bulundu
d) Hunların sınırlara yerleştirilmesi şartıyla uygun bulundu
e) Uygun bulunmadı
9) Kaynaklarda geçen “Göğün Oğlu” ile kim kastedilmektedir?
a) Çin İmparatoru
b) Çin Başbakanı
c) Çin’in Bütünü
d) Çin’in Ruhani Lideri
e) Çin’in Veliahdı
10) Cici Çanyu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tahtta hak iddia edemezdi
b) Huhanye’nin gölgesinde kalmıştı
c) Çok gaddar olduğu için başta duramadı
d) Bağımsızlık taraftarıydı
e) Romantik bir maceraperestti
Cevaplar
1) e 2) b 3) a 4) c 5) c 6) b 7) a 8) e 9) a 10) d
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8. HUNLARDA TOPARLANMA ÇABALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Fuculei Çanyu
8.2. Vuculiu Çanyu
8.3. Çin’in Hunlardan Barış Yoluyla Toprak İstemesi
8.4. Hunların Toparlanma Çabaları
8.5. Çin Sarayında Hun-Çin İlişkileri Üzerine Müzakereler
8.6. Çin’in Çanyu’yu Elinde Tutmak İstemesi
8.7. Çin’in Hun Politikasında Saldırganlaşma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Huhanye’den sonra Hunların genel durumunu ve Fuculei Çanyu ve Vuculiu Çanyu
dönemini anlatınız?
2) Çin’in Hunlardan barış yoluyla toprak talebi ve Hunların buna cevabından
bahsedin?
3) Hunların çin kontrolünden çıkmaya, iç düzenlerini sağlamaya yönelik çabalarından
bahsedin?
4) Çin’de Hunlar üzerindeki kontrolü sürdürmeye yönelik tartışmalardan bahsedin?
5) Çin’de yönetimdeki
saldırgınlaşmasından bahsedin?

değişiklikler

ve

Hunlara

yönelik

politikanın
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Fuculei Çanyu ve Vuculiu Hunları tam olarak Çin’e Kazanım
okuyarak
ve
Çanyu Dönemleri
teslim eden Huhanye’den araştırarak geliştirilecektir.
sonra Fuculei Çanyu ve
Vuculiu
Çanyu
dönemlerinde
Hunların
durumunun,
üzerlerindeki
kontrolün daha da arttığı
öğrenilecektir.
Çin’in
Talebi

Hunlardan

Toprak Gittikçe küstahlaşan Çin’in Kazanım
okuyarak
ve
artık Hunlardan açık bir araştırarak geliştirilecektir.
şekilde toprak istemeye
başlamaları ve Hunların bunu
kabul etmemesi, Hunların
toplarlanmaya
çalışmaları
hakkında bilgi edinilecektir.

Çin’in Hunları Tabi Olarak Hunları tabi olarak ağırlayan, Kazanım
okuyarak
ve
Ağırlaması
Üzerine Hunları elinde tutmak için araştırarak geliştirilecektir.
Müzakereler
büyük masraflar eden Çin’in
Hunlarla
ilişkilerini
müzakere
etmesi
ele
alınacaktır.
Çin’in
Hunları
Elinde Çin’in
Hunların Kazanım
okuyarak
ve
Tutmak İstemesi ve Hunlara kontrolünden
çıkmasını araştırarak geliştirilecektir.
Yönelik Politika Değişikliği istememesi, Hunlara yönelik
politikasını
saldırganlaştırması hakkında
bilgi edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Fuculei Çanyu



Vuculiu Çanyu



Hunlarda Toparlanma Çabaları



Hun-Çin İlişkileri Üzerine Müzakereler



Çin Politikasının Saldırganlaşması
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Giriş
Hunların tam olarak Çin’e teslim eden Huhanye’den sonra Hunların başına geçen
kifayetsiz liderlerin elinde halk çok zor durumdaydı. Üstelik Çin’in kontrolü ve kibri gitgide
artıyordu.

115

8.1. Fuculei Çanyu
Fuculei Ruodi Çanyu başa geçince, oğlunu Çin sarayına rehine olarak gönderdi.
Jumişu’yu Sol Bilge Bey, Jumoçe’yı Sol Luli Bey, Nangciyasi’yi ise Sağ Bilge Bey yaptı.
Çanyu, Çinli bir eş aldı, ondan iki kız oldu91.
Çanyu M.Ö. 28 yılında, Çin sarayına elçi gönderip hediye sundu. Ziyareti bittikten sonra
Çinliler Hun elçisine dönüş yolunda eşlik ettiler. Hun elçisi refakatçiye, Çin’e sığınmak
istediğini, geri dönemeyeceğini, eğer kabul edilmezse intihar edeceğini söyledi. Refakatçi bu
durumu imparatora bildirdi. İmparator mecliste bunu gündeme getirdiğinde, sığınma talebinin
eskiden yapıldığı gibi kabul edilmesinin uygun olacağını söyleyenler oldu. Buna karşılık iki
görevli şöyle dedi:
“Han İmparatorluğu kurulduğu zaman, Hunlar defalarca sınırlara zarar verdi, bu
yüzden Çin’e sığınanlara altın ve rütbeler verildi. Bugün Çanyu, eğilmiştir, Çin’e tabi olmuştur,
kuzeydeki tabimizdir. Elçi gönderip kutlamıştır, iki yüzlülük yapmamıştır. Çin ona eskisinden
farklı davranmalıdır. Bugün hem Çanyu’nun hediye gönderip haraç sunmasını hem de onun
kaçan adamını sığınmacı olarak kabul etmek doğru değildir. Bununla tamahkarlıkla bir kişi
kazanılır ama bir devletin kalbi kaybedilir. Suçu olan bir Hun görevlisine kucak açılması, takdir
ve erdemin hâkimiyetine son vermek olur. Çanyu yeni başa geçti… bu adamın sığınma talebini
kabul edersek erdemi ve iyiliği çiğnemiş oluruz. O zaman Çanyu arayı açar, sınırdaki
memurlarımıza sevgi beslemez… Sığınma talebinin kabul edilmemesi uygun olur…”.
İmparator bu görüşü onayladı. Bir generali sığınma durumunu araştırması için gönderdi.
Hun elçisi ise o esnada hasta olduğunu, ne dediğinin farkında olmadığını söyledi. Bunun
üzerine Hunlara geri gönderildi. Bu elçi önceki görevine devam etti fakat Çanyu onun Çin
elçileriyle görüşmesine izin vermedi. M.Ö. 26 yılında, Çanyu Çin sarayına mektup göndererek
imparatorun saltanat devresini kutlamak üzere saraya gelmek istediğini söyledi. Saraya geldi,
ona 20 bin top türlü renkli, işlemeli ipek dokuma, 20 bin jin işlenmemiş ipek verildi, diğer
hediyeler önceki dönemdeki gibiydi92.

8.2. Vuculiu Çanyu
Fucule Çanyu, 10 yıllık idaresinin sonunda M.Ö. 20 yılında ölünce yerine kardeşi
Jumişu, Souşie Ruodi Çanyu adıyla başa geçti.
Souşie Çanyu başa geçtikten sonra oğlunu Çin’e rehine olarak gönderdi. Jumoçe’yı Sol
Bilge Bey yaptı. Suoşie Çanyu, 8 yıllık idaresinin ardından, M.Ö. 12 yılında Çin’e giderken
yolda hastalanıp öldü. Bunun üzerine kardeşi Jumoçe, Çeya Ruodi Çanyu olarak başa geçti.
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Çeya Ruodi Çanyu tahta çıkınca, oğlunu Çin sarayına rehine olarak gönderdi. Çeya
Çanyu, 4 yıllık idaresinden sonra M.Ö. 8 yılında öldü. Yerine kardeşi, Vuculiu Ruodi Çanyu
adıyla başa geçti93.
Vuculiu Çanyu başa geçince, ikinci hatunundan olan oğlu Le’yı Sol Bilge Beyi, 5.
hanımından olan oğlu Yu’yu Sağ Bilge Bey yaptı. Bir oğlunu ise rehine olarak Çin sarayına
gönderdi. Çin ise Muhafız Generali ile Yardımcı Komutan’ı Hunlara elçi olarak gönderdi.

8.3. Çin’in Hunlardan Barış Yoluyla Toprak İstemesi
Çin İmparatoru’nun dayısı Hızlı Atlılar Generali Vang Gen, sarayın yazı işlerine
bakıyordu. Birileri Vang Gen’a Hun topraklarının Çin’in içlerine, Cangye’ye kadar uzandığını,
o bölgede tüylü ok imalinde kullanılan nadir ağaçların bulunduğunu, buralar alınırsa sınırların
çok zenginleşeceğini, ülke topraklarının genişleyeceğini, Vang Gen’ın başarısını göstereceğini
söyledi. Vang Gen bu işin faydasını imparatora söyledi. İmparator ise orayı Çanyu’den talep
etmek istedi. Eğer alamazsa, buyruğu zedelenecek, saygınlığı zarar görecekti. Vang Gen
durumu Şiaohou Fan adlı görevliye bildirdi, o istiyormuş gibi söyletti. Şiaohou Fan Hunlara
gitti, Çanyu’ye şöyle dedi:
“Ben, Çin toprakları içine uzanan bir Hun arazisi gördüm. Çin’in üç komutanlığı’nın
yanında, yüzlerce asker kışın zorluk çekiyor, uzun sure gözetleme yaptıklarından bitap
düşüyorlar. Çanyu bu toprağı hediye ettiğini bir mektupla bildirse, kapalı olan açılsa, iki
komutanlığın yüzlerce askeri çekilse, Göğün Oğlu’nun (imparatorun) lütfunun karşılığı olsa,
bunun karşılığı mutlaka büyük olacaktır”.
Çanyu ise, bunun Çin İmparatoru’nun bir buyruğu mu yoksa elçiyle ilettiği bir talebi mi
olduğunu sordu. Bunun üzerine Şiaohou Fan, bunun imparatorun buyruğu olduğunu, yine
kendisinin de Çanyu’ye sunduğu güzel bir fikri olduğunu söyledi. Çanyu şöyle dedi:
“İmparator Şiao Şuan ve Şiao Yuan, babam Huhanye Çanyu’ye acıyıp merhamet
gösterdiler, Çin Seddi’nin kuzeyinin Hunlara ait olduğunu kabul ettiler. Burası Hunların
Venoutu Beyi’nin oturduğu yerdir. Buranın durumu, şekli hakkında bilgim yok. Elçi gönderip
sordurayım”.
Çin elçileri bunun üzerine Çin’e geri döndüler. Sonra yine Hunlara elçi olarak gidip
taleplerini yinelediler. Çanyu şöyle dedi:
“Babadan oğula beş nesil, Çin bu toprağı istemedi, sadece benden istiyorsunuz, neden?
Venoutu Beyi’ne sordurdum, Hunların batı sınırındaki beylerin çadır ve arabalarının hepsi bu
dağdaki ağaçlardan yapılıyor. Üstelik burası ata toprağıdır, kaybetmeye cüretim yoktur”.
Bunun üzerine Çin elçisi geri döndü, ardından görevi değiştirilip vali yapıldı. Çanyu Çin
İmparatoru’na mektup gönderdi, elçinin istediği toprağın durumunu bildirdi. İmparator
Çanyu’ye, elçinin imparatorun buyruğu varmış gibi hareket ederek toprak istediğini, bu yüzden
93
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ölümle cezalandırıldığını, ama iki kez çıkan genel aftan yararlandığını, şimdi bir yere vali
yapıldığını, onun bir daha Hunların karşısına çıkarılmayacağını söyledi.

8.4. Hunların Toparlanma Çabaları
M.Ö. 5 yılında, Çanyu’nun Çin sarayındaki rehine oğlu öldü, geri gönderilip gömüldü.
Çanyu ise diğer oğlunu rehine olarak gönderdi94. M.Ö. 4 yılında, Vusun Beyi’nin cariyelerinden
birinden oğlu olan Beiyuanci adlı yabgu, halkını toplayıp Hunların batı sınırından içeri girerek
sürüleri yağlamadı, insanları öldürdü. Çanyu bunu duyunca Sol Büyük Danghu komutasındaki
5 bin atlıyı Vusun’ların üzerine gönderdi. Bu ordu yüzlerce insan öldürdü, binlercesini esir etti,
sürüleri önüne katıp uzaklaştı. Beiyuanci bundan korktu ve oğlu Çulu’yu Hunlara rehine olarak
gönderdi. Çanyu bunu kabul ederek hadiseyi Çin’e bildirdi. Bunun üzerine Çin İmparatoru
Muhafız Generali ile Yardımcı Komutan’ı Hunlara elçi olarak göndererek Çanyu’yu suçladı ve
Beiyuanci’nın rehine olan oğlunun geri gönderilmesini buyurdu. Çanyu ise buna uymak
zorunda kaldı95.

8.5. Çin Sarayında Hun-Çin İlişkileri Üzerine Müzakere
Çanyu M.Ö. 3 yılında Çin sarayına mektup göndererek 5. yıl kutlamaları için gelmek
istediğini söyledi. Bu esnada İmparator Ai hastaydı. Sarayda bazıları Hunlar her ziyarete
geldiklerinde bir bela doğduğunu söylediler. Bunun üzerine imparator mecliste konuyu
gündeme getirdi. Devlet adamları Hunları ağırlamanın hazineyi boşaltmak anlamına geldiğini,
onların ziyaretine artık izin verilmemesinin uygun olacağını söylediler. Çanyu’nun elçisi
ayrılmadan önce üst düzey görevlilerden Yang Şiong şöyle dedi:
“Kulunuz “Altı Kitap”tan96 duydu ki idare, düzen içinde bulunulduğunda ve askerlerin
başarısı, savaşsız olduğunda kıymetlidir. Bu ikisi derinliktir, tam da büyük işlerin esasıdır,
kontrol edilmez olamaz. Bugün Çanyu mektup gönderip saraya gelmek istiyor, devletimiz kabul
etmeyip geri çeviriyor. Kulunuz düşünüyor ki bu iş Çin ile Hunların arasını açacaktır. Esasında
kuzeydeki halkları, Beş İmparator97 tabi kılamamıştı, Üç Bey98 ise kontrol edememişti. Kulunuz
çok uzaklara gitmeye cüretli değildir, Çin İmparatorluğu devrinden sonraki olaylara bakalım99:
Çin Şi Huangdi’nin güçlenmesiyle, Meng Tian’in saygınlığı, 400 bin küsur askeri vardı, ama
Şihe’ya girmeye cesaret edemedi, bunun üzerine sınır olsun diye setler dikildi. Bu sırada Han
İmparatorluğu doğdu, saygın ve ihtişamlı Gaozu, 300 bin kişilik orduyla Pingçeng’da kuşatıldı,
asker 7 gün aç kaldı. Bu esnada hileyi iyi bilen, ilgi çekici bir şekilde taşa resim yapabilen (yani
çok kabiliyetli) kullarınızın (müşavirlerinizin) sayısı çoktu, askerler bunların planlarıyla kaçar
duruma düştüler, nesiller boyu bu konuşulmadı. Yine İmparatoriçe Gao, Hunlara karşı
sinirliydi, müşavirler mecliste tartıştılar, Fan Kuai 100 bin kişilik bir orduyla Hun memleketini
boydan boya çiğnemek için izin istedi, Ji Bu şöyle cevap verdi: “Fan Kuai idam edilsin, bu ne
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saçma bir düşünce!”. Bunun üzerine büyük bakanların belirlediği siyasetle Hunlara bir mektup
gönderildi, bundan sonra Hun meselesi halloldu, Çin sükûnete kavuştu. Şiao Ven zamanında,
Hunlar kuzey sınırlarımıza saldırıp dağıttılar, atlı akıncıları Yong ve Gançuan’a vardılar,
başkent korku içindeydi, 3 general Hunlara karşı koysun diye Şiliu, Jimen, Başang’a
konuşlandırıldı, aylarca devam etti. Şiao Vu başa geçtiğinde, Mayi Şehri kumpasıyla Hunlar
pusuya düşürülmek istendi, Han Anguo 300 bin askerden oluşan bir ordunun başında
konuşlandırıldı, Hunlar bunu görünce uzaklaştılar, para, mal, insan gücü boşa harcandı, tek
bir Hun dahi görülmedi, Çanyu’nun yüzü bile! Bundan sonra, derin düşünceli, devlet için plan,
çok uzun vadeli siyaset oluşturuldu ve böylece 100 binlerce askerden oluşan orduların başına
Vey Çing ve Huo Çubing getirildi, bunların savaş işleri 10 yıldan fazla sürdü. Böylece Şihe
geçildi, Büyük Çöl (Gobi) yarıldı, Ciyan’da Hunlar mağlup edildi, Çanyu’nun otağına hücum
edildi, Hun toprakları çiğnendi, kaçanlar kuzeyde kovalandı. Langjuşu Dağı’nda göğe,
Guyan’da yere ve göğe kurban sunuldu, Hanhai’ya (Baykal Gölü) kadar ilerlendi, Hunların
beyleri, soyluları yüzlerce kişi esir alındı. Bundan sonra Hunlar çok korktular, evlilik yoluyla
barış antlaşması talep ettiler, ancak tabi olmadılar100.
Atalarımız hesaplanamaz masraflar ederek mutlu mu oldular, suçsuz insanları sınır
bölgelerine taşıdılar, kuzeyde kurt gözlerken mesut mu oldular? Uzun sürecek bir huzur emek
vermeden olamaz, daimî barış masrafsız sağlanamaz, bu niyetle milyonlarca askerlik orduları
aç kaplanın önüne attılar, elde avuçta ne varsa Lu Dağı’nın derelerine akıttılar ve üstelik
pişmanlık duymadılar. Benşi saltanat devresinin başında (M.Ö. 73), Hunlar gaddar kalpleriyle,
Vusun’ları yağmalamak, prensesi tutmak istediler. Bunun üzerine Çin, beş generalin
komutasında 150 bin atlıdan oluşan ordularla Hunların güneyinde ava çıktılar, Çang Luohou
da Vusun’lardan 50 bin atlı ile Hunların batısından saldırdı. İki ordu belirlenen yere kadar
gidip döndü. O esnada ele geçirilenler çok azdı, saygınlık ve güç ispatı için gidildi, Çin
ordularının yıldırım ve kasırga gibi olduğu gösterildi. Boşa kürek çekildiği için iki general
cezalandırıldı. Bunun üzerine kuzeydeki düşmanlar tabi olmadılar, Çin huzura ve sükûnete
erişemedi. Yuankang ve şenjue saltanat devreleri (M.Ö. 65-58) geldiğinde, göğün kutsallığı ve
aydınlığıyla büyük lütuf doğdu ve Hunlar içeriden karıştılar, beş Çanyu birbirine girdi, Ricu,
Huhanye halkını toplayıp Çin’e tabi oldu. Bize bağlandılar ama çok hükmedemedik. Bu
olaydan sonra saraya gelmeleri kesilmedi, gelmek istemeyen ise zorlanmadı. Neden? Dış
memleket halklarının kişiliği sinirli ve saldırgandır, şekil ve şemailleri güçlü heybetlidir,
güçlerini hissettirirler, ruhlarını aştırırlar, onları güzellikle dönüştürmek zordur, gaddarlıkla
eğmek kolaydır, onların gücünü ezmek zordur, onlarla anlaşmak zordur. Bu yüzden Hunlar tabi
olmadıkları zamanlarda, uzaklara gönderilen ordular tükendi, devletin parası bitirildi, cesetler
toprağa düştü, kanlar oluk oluk aktı, onların gücünü kırıp düşmanı zapt etmek bu kadar zor
oldu. Onlar artık tabi olduktan sonra, onları hoş tutmak, kaçırmamak, elde tutabilmek için,
yakın ilişki sürdürülsün diye hediyeler gönderildi, saygınlığımız ve protokolümüz gösterildi, bu
sayede dilediğimiz gibi oldu. Önceden Fergana’nın şehrinde101 katliam yaptık, Vuhuan’ların
kalelerini adımladık, Guzeng’ın 102 duvarlarını aştık, Dangjie’nin tarlalarını aldık, Çaoşian
(Kore)’in sancağını indirdik, İki Yue halkının sancağını aldık, yakın olanlarını 10 günlük, uzak
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olanları 6 ayın işiyle yaptık. Böylece onların merkezlerini, saraylarının üzerini sürdük, onların
yerleşimlerini süpürdük, iller ilçeler kurduk. Bulutların kıvrılıp oturması gibi oldu, bir daha
ayrık otu çıkmadı103. Sadece Hunlar öyle olmadı, Çin’in güçlü düşmanı olarak kaldılar, üç
sınırdaki durumla karşılaştırıldığında çözümsüzdü. Atalarımız buna çok önem verdiler, kolayca
halledilebilecek değildir104.
Bugün Hunlar doğruluğa dönmüştür, içtenliğin kalbini düşünmüştür, otağını terk etmek,
huzurunuza teşrif etmek istemiştir. Bu, dolayısıyla atalarımızın siyasetinin izindedir, kutsal
ruhların arzusudur. Memleketimiz büyük masraflar etmişse de alınmayan artık bitmiştir. Ayırıcı
sözlerle onlarla bağımızı neden koparalım, günün bir vakti dağılalım, eski lütuflarımızı yok
edelim, gelenlerle aramızı açalım?... Ayrıldıktan sonra, içeride bilgeler kalplerini yorsa da,
diplomatlar dışarıda çabalayıp dursa da, eskiye dönüş olmayacaktır. Önceden Batı Toprakları
(Doğu Türkistan) için planlar yapıldı, Çeşi (Turfan) kontrol edildi, oradaki 36 şehir devletine
askeri valilikler kuruldu. Çok büyük miktarlarda para harcandı her yıl… Aslında bunlar
Hunlara karşı koymak içindi. Bu yüz yılın zahmetidir, bir günde kaybediliyor, kulunuz
memleketin huzursuzluğa düşmesinden endişe ediyor. Zatı âliniz karmaşa ve savaş yokken biraz
düşünsün, sınırlarda doğacak belaların önüne geçmek için”105.

8.6. Çin’in Çanyu’yu Elinde Tutmak İstemesi
Yang Şiong’un konuşmasından sonra Çin İmparatoru, Hun elçisinin geri çağrılmasını
buyurdu ve Çanyu’nun mektubunda dile getirdiği talebi kabul etti. Yang Şiong’a ise 50 top
kumaş, 10 jin (yaklaşık 2,5 kg) altın verildi. Bununla beraber Çanyu, sarayı ziyarete gelmeden
önce hastalanınca seferi bir sonraki yıla ertelendi. Çanyu nihayetinde ziyarete geldi, ona
soylular ve yüksek rütbelilerden 200 kişi eşlik etti. Çanyu yine bir mektup göndererek, “Göğün
Oğlu’nun (imparatorun) kutsallığı sayesinde, halkım çoğaldı, güçlendi, 500 kişiyle ziyaretinize
gelmek istiyorum, Göğün Oğlu’nun erdemini anlamak üzere” dedi. Çin İmparatoru bunu da
kabul etti.
M.Ö. 1 yılında, Çanyu tekrar saraya geldi. İmparator astronomiye göre zaferden
yorulma durumu çıkabilir düşüncesiyle onu Putao Sarayı’nda konaklattı, Çanyu’ye daha fazla
saygı gösterilmesini buyurdu. Çanyu bu durumu öğrendi. Çanyu’ye verilen hediyeler önceki
gibiydi, ilave olarak 370 parça giysi, 30 bin top türlü ve renkli kumaş, 30 bin jin işlenmemiş
ipek verildi. İmparatoru ziyaretinin ardından Çanyu’ye dönüşte Muhafız Generali Han Kuang
refakat etti106.

8.7. Çin’in Hun Politikasında Saldırganlaşma
Bu esnada Çin İmparatoru Ping’in (idaresi M.Ö. 1-M.S. 5) yaşı küçük olduğundan, ana
imparatoriçe devleti yönetiyordu. Hükümeti idare, Şindu Beyi Vang Mang’ın elindeydi.
İmparatoriçeye eskisinden daha fazla saygınlık ve erdeme ulaşıldığını göstermek istiyordu.
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Vang Mang Hunlara karşı saldırgan ve aşağılayıcı bir politika izlemeye başladı. Bunun için
Çanyu’ye Şubu Prensesi Yun’u saraya rehine olarak hizmet etmesi için göndermesini söyledi.
Böylece hediyeler çok artacaktı107. Vang Mang’ın bu ilk hamlesi, Hunlara karşı politikanın artık
değiştiğini gösteriyordu.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hunları tam olarak Çin’e teslim eden Huhanye’den sonra Fuculei Çanyu ve Vuculiu
Çanyu dönemlerinde Hunların durumu, üzerlerindeki kontrolün daha da arttığı; gittikçe
küstahlaşan Çin’in artık Hunlardan açık bir şekilde toprak istemeye başlaması ve Hunların bunu
kabul etmemesi, Hunların toplarlanmaya çalışması; Hunları tabi olarak ağırlayan, Hunları
elinde tutmak için büyük masraflar eden Çin’in Hunlarla ilişkilerini müzakere etmesi; Çin’in
Hunların kontrolünden çıkmasını istememesi, Hunlara yönelik politikasını saldırganlaştırması
hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) M.Ö. 28 yılında, Çin Sarayına giden Hun elçisi dönüş yolunda çinlilerden ne talep
etti?
a) Rüşvet
b) İstihbarat
c) Sığınma
d) Çanyu’ye suikast için yardım
e) Hunların başına geçmek için destek
2) Çinliler Hunlarda neredeki toprağı istediler?
a) Ulan bator’un doğusu
b) Cangye’ye kadar uzanan saha
c) Ötüken’in güneyi
d) Mançurya
e) Ordos’a kadar olan topraklar
3) Çin’in Hunları sarayda daha fazla ağırlamak istememesinin sebebi nedir?
a) Muhbirlik yapmaları
b) Çinlilerle tartışmaları
c) Saygısızlık yapmaları
d) İmparatora suikast planları yapmaları
e) Çok masraf çıkarmaları
4) Çinlilerin Hunlara verdikleri kumaş hangi ölçü birimiyle ifade edilirdi?
a) Metre
b) Arşın
c) Kulaç
d) Top
e) Kilogram
5) Hun Çanyu’su, Çinlilerle anlaşmaya garanti vermek için ne yapıyordu?
a) Oğlunu Çin sarayına rehine gönderiyordu.
b) Bizatihi Çin sarayına gidiyordu.
c) Çok sayıda at gönderiyordu.
d) Yeterli miktarda altın gönderiyordu.
e) Çin’den prenses alıyordu.
6) Çin’in Hunlardan istediği toprak neden önemliydi?
a) Sulak bir araziydi.
b) Yer altı zenginlikleri vardı.
c) Değerli bitkiler yetişiyordu.
d) Buradan çıkan ağaç çadır ve araba yapımında kullanılıyordu.
e) Buradaki nüfusun tamamı Çinliydi.
7) Uzun bir barış ve kontrol döneminden sonra Çin politikasının saldırgan ve
aşağılayıcı hale gelmesinin ilk işareti nedir?
a) Hun topraklarına ani saldırı
b) Bir Hun prensesinin rehine olarak talep edilmesi
c) Rehine olan hun veliahtını öldürmesi
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d) Tutuklu Hunların idam edilmesi
e) Hunlardaki bütün çin görevlilerinin geri çekilmesi
8) Hanhai ile neresi kastedilmektedir?
a) Baykal
b) İrtiş
c) Selenge
d) Hövsgöl
e) Tarım
9) Kaynaklarda geçen Çaoşian neresidir?
a) Tibet
b) Moğolistan
c) Kore
d) Doğu Türkistan
e) Japonya
10) Hunlara karşı saldırgan politikayı başlayan Çinli kimdir?
a) İmparator Ping
b) Han Kuang
c) Putao
d) Yang Şiong
e) Vang Mang
Cevaplar
1) c 2) b 3) e 4) d 5) a 6) d 7) b 8) a 9) c 10) e
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9. HUNLAR TEKRAR YÜKSELİŞTE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Sığınmacılar Krizi ve Çin’in Hunlara Taviz Vermemesi
9.2. Çin’in Hunlara Baskı Yapması
9.3. Vuhuan’ların Hunlara Karşı Harekete Geçmesi
9.4. Çin’de Vang Mang Dönemi ve Değişen Hun Politikası
9.4.1. Vuhuan’lar Çin Müdahalesiyle Geri Gönderiliyor
9.5. Hunların Çin’e Karşı Harekete Geçmesi, Doğu Türkistan Seferleri
9.6. Hunların Vang Mang Politikalarına Karşılık Vermesi
9.7. Hunların Çin İçlerine Akınları
9.8. Vuley Çanyu
9.9. Huduerşidaogao Çanyu
9.10. Çin’de İktidar Değişikliği ve Hunların Gücü Ele Alması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Vang Mang’dan Sonra Çin’in Hun Politikasındaki Değişiklikleri Anlatın?
2) Çin’in Hunlara Karşı Yürüttüğü Baskı Politikasını Anlatın?
3) Hunların Çin Saldırılarına Karşı Harekete Geçmeleri, Çin’e ve Doğu Türkistan’a
Akınları Hakkında Bilgi Verin?
4) Vuley Çanyu ve Huduerşidaogao Çanyu Dönemi Hakkında Bilgi Verin?
5) Çin’de Vang Mang’ın Düşüşü ve Hunların Yükselişi Hakkında Bilgi Verin?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çin’in Hunları Baskı Altında Çin’in
sığınmacılar Kazanım
okuyarak
ve
Tutma Politikası
konusunda
Hunları araştırarak geliştirilecektir.
sıkıştırmaları, Hunlara baskı
kurma teşebbüsleri hakkında
bilgi edinilecektir.
Çin’de Vang Mang Dönemi Çin’de İktidara Gelen Vang Kazanım
okuyarak
ve
ve Hun Politikası
Mang Döneminde Hunların araştırarak geliştirilecektir.
harekete geçmesi, Çin’e ve
Doğu Türkistan’a seferleri
hakkında
bilgi
sahibi
olunacaktır.
Vuley
Huduerşidaogao
Dönemi

Çanyu, Vuley
Çanyu, Kazanım
okuyarak
ve
Çanyu Huduerşidaogao
Çanyu araştırarak geliştirilecektir.
döneminde
Hunların
toparlanması, güçlerini geri
kazanmaları hakkında bilgi
edinilecektir.

Çin’de İktidar Değişikliği ve Çin’de
Vang
Mang’ın Kazanım
okuyarak
ve
Hunların Gücü Ele Alması
iktidardan düşmesi, yeniden araştırarak geliştirilecektir.
Han Hanedanı’nın başa
geçmesi, Hunların bu esnada
güçlenmesi ve yeni topraklar
ele
geçirme
süreci
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Sığınmacılar



Vuhuan’lar



Vang Mang



Doğu Türkistan



Çin



Vuley Çanyu



Huduerşidaogao Çanyu



Han Hanedanı
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9.1. Sığınmacı Krizi ve Çin’in Hunlara Taviz Vermemesi
Hunların toparlanma çabaları esnasında Çin içinde karışıklıklar yaşanmaya başladı.
Çin’in merkezden uzak bazı görevlileri durumlarından hoşnut değillerdi. Bu arada bizatihi Çin
başkentinde de çeşitli entrikalar dönüyordu. Çin’in işgal ettiği bölgelerdeki bazı topluluklar da
Çin’e karşı isyan bayrağı açtı. Bu esnada Doğu Türkistan’daki Turfan Beyi Gougu ile Çuhulai
Beyi Tangdou, bölgedeki Çinli askeri valiye ve komutana karşı kızgın oldukları için, eşlerini,
çocuklarını, halklarını alıp Hunlara tabi oldular. Çanyu onları aldı, Sol Luli Beyi’nin
topraklarına yerleştirdi. Ardından Çin sarayına elçi gönderip mektupla durumu bildirdi, Çin’e
olan bağlılığı sebebiyle kabul ettiğini ifade etti. Çin İmparatoru, Muhafız Generali, Yardımcı
Komutan gibileri Hunlara elçi olarak gönderip, Doğu Türkistan’daki şehir devletlerinin Çin’e
tabi olduğunu, Hunların sığınanları kabul edemeyeceğini, derhal geri göndermeleri gerektiğini
söyledi. Çanyu ise şöyle cevap verdi:
“Şiao Huan, Şiao Yuan imparatorlar, merhamet buyurup antlaşma yaptılar. Çin
Seddi’nin güneyi Göğün Oğlu’nun ve Çin Seddi’nin kuzeyi Çanyu’nundur. Eğer sınırı ihlal
edenler olursa, her iki taraf da durumu bildirecek; sığınanlar olursa kabul edilmeyecekti.
Benim babam Huhanye Çanyu’nun sayısız lütfa erişmişti, ölürken şöyle demişti: “Çin’den gelip
sığınmak isteyenler olursa almayın, her iki taraf da sınıra göndersin, Göğün Oğlu’nun lütfuna
karşılık vermek üzere”. Bu gelenler ise yabancı memlekettendir, kabul edilebilir”.
Elçi şöyle dedi: “Hunlarda et ve kemik gibi olanlar birbirlerine saldırıyorlar, memleket
neredeyse parçalanmış, Çin’in büyük lütfu sayesinde, tehlike ve ölüm devam ediyorken,
kadınlar ve çocuklar güvenlik ve sükûnet içindedir, nesiller boyu devam etmiştir, bu büyük lütfa
karşılık verilmelidir”108. Çanyu bunun üzerine özür diledi, bu iki kişiyi Çin elçilerine teslim etti.
İmparator bir generali bu gelenleri Doğu Türkistan’da karşılaması için gönderdi. Çanyu ise
kendisine sığınanları bir elçiyle yolcu etti ve suçlarının affedilmesini rica etti. Elçi bunu
bildirince kabul edilmedi, Doğu Türkistan şehir devletlerinin beylerinin toplandığı bir yerde
ikisinin kellesi alınıp sergilendi. Bundan sonra dört madde sıralandı: Çin’den kaçıp Hunlara
sığınanlar, Vusun’lardan kaçıp Hunlara sığınanlar, Doğu Türkistan’dan Çin mührü ve kuşağı
taşıyıp Hunlara sığınanlar, Vuhuan’lardan Hunlara sığınanlar, hiçbiri kabul edilmeyecek. Bunu
bildirmek üzere imparator, Muhafız Generallerini Hunlara elçi olarak gönderildi. Elçiler
Çanyu’ye dört maddenin olduğu metni verdiler, buna göre davranılmasını emrettiler. Yine
İmparator Şuan zamanında yapılan antlaşmayı alıp zarflayıp döndüler.

9.2. Çin’in Hunlara Baskı Yapması
Bu esnada Vang Mang, Çinlilerin ad ve soy adlarının sadece birer işaretli olması
yönünde buyruk yayınladı. Yine Çanyu’ye elçi gönderip Çin kültürünü takdir etmek üzere bir
işaretli ad almasını, Çin’in bunun karşılığında daha fazla hediye vereceğini söyledi. Çanyu bunu
kabul etti, mektup göndererek Nangciyasi olan ve Çince dört işaretle yazılan adı tek işaretli Ci
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olarak değiştirdiğini bildirdi. Vang Mang çok sevindi, imparatoriçeye durumu aktardı ve bunun
üzerine Çanyu’ye bir elçiyle çok sayıda hediye gönderildi.

9.3. Vuhuan’ların Hunlara Karşı Harekete Geçmesi
Çin dört maddeyi uygulamaya koydu. Hunların hiçbir gücü ve itibarı kalmamıştı. Bunu
gören Vuhuan komutanı, Vuhuan halkına bir daha Hunlara vergi olarak deri vermemelerini
söyledi. Hunlar her zamanki gibi elçi gönderip Vuhuan’lardan vergi almak için geldiler, Hun
halkından çok sayıda tüccar ticaret yapmak üzere heyetin yanında bulunuyordu. Vuhuan’lar
bunu ret ederek Çin İmparatoru’nun buyruğuna göre artık Hunlara vergi vermeyeceklerini
söylediler. Bunun üzerine Hun elçisi, Vuhuan’ların beyini bağlatıp astırdı. Bunu gören beyin
kardeşleri sinirlendiler, hep birlikte Hun heyetine saldırdılar, kadınlarını, kızlarını, atlarını,
sığırlarını ele geçirdiler. Çanyu bunu duyunca, elçiyi öldürmekle suçlayıp Sol Bilge Beyi’ni
Vuhuan’ların üzerine gönderdi. Vuhuan’lar dağıldılar, bir kısmı dağlara bir kısmı doğu
sınırlarına kaçtı. Hunlar halkın önemli bir kısmını öldürdü, yaklaşık 1000 kişi kadın, kız, çocuk
alıp götürdüler, onları sol topraklara yerleştirdiler, Vuhuan’lara at, hayvan, deri getirip bunları
geri alabileceklerini söylediler. Vuhuan’lar ise sonradan esir alındığını öğrendikleri 2 bin küsur
kişiyi kurtarmak için mal ve hayvan gönderdiler. Hunlar bunları aldıysa da yine de esirleri
salmadı.

9.4. Çin’de Vang Mang Dönemi ve Değişen Hun Politikası
Bu esnada çok önemli bir gelişme yaşandı. Vang Mang darbeyle Çin tahtını M.Ö. 9
yılında ele geçirdi, hanedanın adını Şin (“Yeni”) koydu, Han devrine son verdi. Aynı yıl,
General Vang Jun başkanlığındaki bir heyeti çok yüklü bir altın ve ipek ile Çanyu’ye gönderdi.
Han İmparatorluğu’nun yerine geçtiğini, bu yüzden Çanyu’ye verilen eski mührün
değiştirileceğini söyledi. Eski mühürde “Hun Çanyu Mührü” yazıyordu. Vang Mang bunu
değiştirerek “Şin’e Bağlı Hun Çanyu Damgası” yaptı. Generaller geldi, yeni mührü verirken
eski mührü istediler. Çanyu eğilerek mührü aldı109. Tercüman yaklaşıp kuşağı çözüp mührü
alacakken, Sol Guşi Beyi, Çanyu’ye yaklaşıp yeni mührün yazısının görülmeden eskisinin
verilmemesini tavsiye etti. Bunun üzerine Çanyu eski mührü vermedi, elçileri otağda oturmaya
davet etti, önce onlara uzun ömürler dilemek istedi. Çinli General, eski mührü yine istedi.
Çanyu mührü verirken Sol Guşi Beyi yine yenisini görmeden vermemesi gerektiğin söyledi.
Çanyu mührün yazısının değişmeyeceği düşüncesiyle aldığı yenisine bakmadan eskisini verdi.
Çanyu yeni kuşağı ve mührü aldı ancak açıp bakmadı. Otağdaki ziyafet geç saatlere kadar sürdü.
Çin heyetinde bulunan Sağ Komutan, generallere Sol Guşi Beyi’nin mühürden şüphelendiğini,
Çanyu’nun eskisini teslim etmesine engel olmak istediğini, yeni mühre bakarlarsa eskisini
isteyeceklerini, o vakit ret edemeyeceklerini, bunu vermeleri halinde görevlerini başaramamış
olacaklarını, bu yüzden eski mührü parçalayıp yok etmek gerektiğini söyledi. Diğerleri tereddüt
gösterince Sağ Komutan mühre vurup parçaladı. Ertesi gün yeni mührü okuyan Çanyu, Sağ
Gutuhou unvanlı Dang’ı Çin generallerine göndererek şöyle dedi: “İmparatorun bahşettiği
Çanyu mühründe “mühür” değil “damga” yazıyor, “Han” sözü de yok. Çin’de “Bey”den
aşağıdakilerde mühürde “Han” ve “damga” yazısı kullanır. Bugün “mühür” kaldırılıp, “Şin”
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eklemiştir, İmparatorun tebaası ile aramda fark kalmadı. Eski mührü istiyorum”. Generaller
eski mührü gösterip artık Şin İmparatorluğu’nun kurulduğunu, eski mührün kırıldığını,
Çanyu’nun Göğün buyruğuna, Şin İmparatorluğu’nun düzenine uyması gerektiğini söylediler.
Çanyu bu sözler üzerine bir şey yapamadı. Çok sayıda hediyeler almıştı. Kardeşi Sağ Bilge
Beyi’ni, at ve sığır sürüleriyle generallere eşlik ederek Çin sarayına teşekkür etmesi için
gönderdi. Yine de bir mektup yazarak eski mührü talep etti110.

9.4.1. Vuhuan’lar Çin Müdahalesiyle Geri Gönderiliyor
Generaller Sol Lihan Beyi’nin oturduğu yere gelince, orada çok sayıda Vuhuan gördüler
ve durumu sorup öğrendiler. Generaller, önceden ilân edilen dört maddeye göre Hunların
Vuhuan’lardan sığınmacı kabul edemeyeceklerini, onları derhal geri göndermeleri gerektiğini
söylediler. Sol Lihan Beyi ise bunu Çanyu’ye bildirmek gerektiğini, cevap gelince
gönderebileceğini bildirdi. Böylece Çanyu’nun izni ve imparatorun bilgisiyle Vuhuan’lar geri
gönderildi.
Çanyu başlarda toprak talebinde bulunmuş, Çin ise ret etmişti. Sonra Vuhuan’lardan
vergi almak istemiş, verilmeyince onların topraklarını işgal edip halkını esir etmişti. Bundan
dolayı kızgınlık ve üzerine mühür de değiştirilince öfke ve kin doğdu. Bu yüzden Çanyu, 10’dan
fazla komutanı 10 bin atlı askerin başında geri gönderilen Vuhuan’lara eşlik etmek üzere
gönderdi. Birlikler Shuofang sınırı önüne geldiler.

9.5. Hunların Çin’e Karşı Harekete Geçmesi, Doğu Türkistan Seferleri
M.S. 10 yılında, Doğu Türkistan’daki Turfan Beyi Şucili gizlice Hunlara tabi olmak
istedi. Bölgedeki Çin askeri valisi ise bunu öğrenip onun kellesini aldırdı. Şucili’nin ağabeyi 2
bin küsur insanını, sürülerini, mallarını toplayıp Hunlara tabi oldu. Çanyu onları kabul etti.
Bundan sonra bunlar ile Hunlar birleşerek Çin sınırlarından içeriye girdiler. Turfan’a saldırdılar,
Arka Turfan’ın beyini öldürdüler, Çin askeri valisinin danışmanını yaraladılar ve ardından Hun
topraklarına döndüler111.
Bu sırada, Çinli Vu-ji Komutanı’nın yardımcıları ve bölgedeki diğer Çinli komutanlar,
Doğu Türkistan’da birçok yerde isyan çıktığını ve Hunların büyük bir saldırı hazırlığı içinde
olduklarını duyunca öldürülmekten korkarak bir plan yaptılar ve yüzlerce memur ve askeri esir
edip Vu-ji Komutanı’nı öldürdüler. Ardından bu durumu Hunların Güney Lihan Beyi’nin
Güney Generali’ne bildirdiler. Bunun üzerine Hunların Güney Ordusu Generali 2 bin atlıyla
Doğu Türkistan’a girdi. Komutan yardımcıları ve diğerleri Vu-ji Komutanlığı’ndaki görevli
memur, asker, kadınlı erkekli 2 bin küsur kişiyi Hun memleketine gitmeye zorladılar. Bir kısım
Çinli komutan Hunların Güney Ordusu’nun olduğu yerde kaldılar, bir kısmı ise Çanyu’nun
otağına gittiler. Halk ekip biçsin diye Lingvu Irmağı kıyılarına yerleştirildi. Hun Çanyu’su Çinli
komutanlara çeşitli unvanlar verdi, onları etrafında tuttu, defalarca yemeye-içmeye çağırdı.
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9.6. Hunların Vang Mang Politikalarına Karşılık Vermesi
Çinli Doğu Türkistan Askeri Valisi, imparatora mektup yazarak Hunların Güney
Generali komutasında kalabalık bir ordunun bölgedeki şehir devletlerine vurup yağma yaptığını
söyledi. Vang Mang bunun üzerine Hunları 15 Çanyu’luğa bölmek için plan yaptı. Muhafız
Generali ile Yardımcı Komutan komutasındaki 10 bin atlıyı, kıymetli mallarla birlikte Yuncong
sınırının önüne gönderdi. Orada Huhanye Çanyu’nun oğullarını çağırıp, rütbeler vererek
ayartacaklardı. Bir tercümanı ise sınırdan yola çıkarmış, Sağ Lihan Beyi’ni, onun iki oğlunu
davet ettirmişti. Bu üç kişi geldiğinde, Sağ Lihan Beyi’ni zorla Şiao Çanyu ilân ettiler, ona bir
araba, bir davul arabası, 1000 jin (yaklaşık 250 kg) altın, 1000 top ipek dokuma, 10 sancak
hediye etti. Bir oğlu ise Şun Çanyu ilân edildi, ona 500 jin altın verildi. Oğlanlar Çang’an’a
gönderildi. Vujuliu Çanyu bunu duyunca çok sinirlenerek şöyle dedi: “Eskiden Çanyu babam
Çin İmparatoru Şuan’in lütuflarına erişti, buna nankörlük edilemez. Bugün Göğün Oğlu,
İmparator Şuan’in oğlu veya torunu değil, nasıl imparator olur?”.
Vang Mang’ın bölme girişimleri Hunları daha da kızdırdı. Çanyu, M.S. 11 yılında Sol
Gutuhou, Sağ Yicizi Beyi, Sol Bilge Beyi komutasındaki orduları Yuncong’daki Yişou sınırına
gönderdi. Hunlar çok sayıda Çinli öldürdüler112.

9.7. Hunların Çin İçlerine Akınları
Bundan sonra Çanyu Sol-Sağ kanat komutanları ile sınırdaki beyleri gönderdi. Bunlar
Çin sınırlarından içeri girip yağma yaptılar. Birliklerin büyüğü 10 bin küsur, orta boylusu
binlerce, küçüğü yüzlerce askerden oluşuyordu. Yanmen, Şuofang valilerini, askeri
komutanlarını öldürdüler, ele geçirdikleri memur, halk, sürü, mal sayılamayacak kadar çoktu,
sınır bölgeleri tamamen tahrip edildi. Vang Mang yeni hanedan kurduğu için hazineyi
boşaltarak gücünü etrafa yaymak istiyordu. Böylece 12 bölgeden generallere görev verdi, her
yerden cesur askerler toplanarak seçkin ordular oluşturuldu. Her birini sonra sınırlara
yerleştirecekti. Toplam 300 bin kişilik ordulara, 300 gün yetecek tayın ayrıldı. Aynı anda 10
koldan sefere çıkıp Hunların peşine düşülecek, Dingling topraklarına girilecek, Hun toprakları
bölünecek, Huhanye’nin 15 oğlu her bir parçanın başına getirilecekti.
Vang Mang’ın generallerinden Yan You, bu fikre karşı çıkarak şöyle dedi:
“Kulunuz Hunların verdiği zararı, bunun uzun zamandır sürdüğünü duydu ancak
atalarımızın Hunlara karşı mutlaka saldırdıklarını duymadı. Cou, Çin, Han, bu üç hanedan
onlara seferler etti, ancak en iyi siyaseti uygulayamadı. Cou’nunki orta seviyede, Han’ınki
aşağı seviyedeydi, Çin’in bir siyaseti olmadı. Cou Hükümdarı Şuan zamanında, Şianyun (Hun)
halkı Çin’e girip saldırdı, Jingyang’a vardı, generallere onlara karşı koymaları emredildi,
Şianyun topraklardan sürüldü, sonra ordu geri döndü. Onların fikrine göre Rong ve Di’lerin
(Hunların) saldırıları, sivri sineğin ısırması gibiydi, onlar sürüldüler ve bitti. Bu yüzden Göğün
Altı (Çin) aydınlandı, bu orta seviyede bir siyasetti. Han İmparatoru Vu’nun seçtiği generaller
orduları eğitti, hafif teçhizatlı az tayınlı ordular, uzaktaki Hun topraklarının derinliklerine
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ilerledi, onları yenseler ve ele geçirseler de Hunlar derhal karşılık verdiler. Ordular arka
arkaya 30 küsur yıl savaştı, felaket yaşadı, Çin bitip tükendi, Hunlar da yaralandı, biçare oldu.
Göğün Altı’nda (Çin’de) görüldü ki güç kullanarak yapılan, bu düşük seviyede bir siyasettir.
Çin Şi Huang, küçük utançlara dayanamadı ve halkın gücünü harcayıp uzun Çin Seddi diktirdi,
uzunluğu 10 bin li idi, taşınıp gidilen yol, denizden başlayıp sınırlara kadar uzandı, Çin’in içi
tükendi, toplum her şeyini kaybetti, bu bir siyaset değildi. Bugün Göğün Altı (Çin), belalar ile
karşı karşıyadır, yıllar geçtikçe kuraklık ve açlık artmaktadır, kuzeybatı sınır bölgelerinde bu
daha çoktur. 300 bin askeri göndermek, bunlara 300 günlük tayın temin etmek, doğuda Hai ve
Dai, güneyde Jiang ve Huai bölgelerinden toplandığında tamamlanacaktır. Yollar
düşünüldüğünde, toplamak için bir yıl yetmeyecektir, orduda önden gidenler yollarda açığa
çıkacaklar, ordu yorulacak, silah tükenecek, gücü kullanma imkânı olmayacak, bu birinci
zorluktur. Sınır bölgeleri artık boşalmıştır, oradan orduya erzak sağlanamaz, içeriden, il ve
bağlı bölgelerden gelmeyecektir, bu ikinci zorluktur. Bir askerin 300 günlük tayını, 18 hu (1 hu
yaklaşık 20 litre) kurutulmuş yiyecek eder, bu öküz olmadan taşınamaz; öküzün kendisi de
yiyecektir, 20 hu daha ekleyin, bu çok ağır yük olur. Hun toprakları kumlu ve tuzludur, su ve ot
azdır, önceki yaşananlara göre hesapladığımızda, ordunun sefere çıkışından 100 gün
dolmadan, öküzlerin tamamı telef olacaktır, erzak çok ağır olacağından askerler bunu
taşıyamaz, bu üçüncü zorluktur113. Hun toprakları sonbahar ve kışın çok soğuk olur, ilkbahar
ve yaz ise çok rüzgârlı, çokça güğüm, kap, tencere, odun, kömür götürülecektir, bu kadar ağırlık
taşınamaz, kurutulmuş yiyecek yiyip su içerek dört mevsim geçirildiğinde askerler
hastalanacaktır. Bu yüzden önceki devirlerde Hunlara karşı sefere çıkıldığında 100 günden
fazla sürmezdi, uzun süren bir sefer istemediklerinden değil, güçlerinin yetmeyeceğindendi. Bu
dördüncü zorluktur. Beraber taşınacak ordu ağırlıkları, yürüyüşü yavaşlatacak, hızlı
ilerlenemeyecektir. Hunlar yavaşça kaçıp gidecek, ordumuz onlara yetişemeyecektir, hadi
şansımız yaver gitti de düşmana denk geldik, yine ordu ağırlıklarımız bizi yoracaktır. Tehlikeli,
engelli yerlerden geçerken, askerler kuyruk düzeni birbiri ardına ilerleyecekler, düşman önden
ve arkadan kapatırsa, tehlikenin boyutunu ölçemeyeceğiz. Bu beşinci zorluktur. Halkın gücünü
seferber edip başarı elde edemeye biliriz, kulunuz bundan endişe ediyor. Bugün ordu sefere
çıkarsa, öncelikle hazır olanlar, kulunuz Yu gibilerin komutasında Hun topraklarında
derinliklerinde yıldırım gibi çakıp vursa iyi olur, Hunlar durdurulup yaralanabilir”.
Bu konuşmayı dinleyen Vang Mang yine de bu konuşmayı onaylamadı. Önceden
düşündüğü gibi ordu ve erzakı gönderdi, bu yüzden Çin’de büyük bir düzensizlik meydana
geldi114.
Vang Mang’ın zorla Şiao Çanyu unvanı verdiği komutan, sınırdan hızla çıkıp Vuculiu
Çanyu’nun otağına vardı ve yaşananları anlatı, zorla Çanyu ilân edildiğinden bahsetti. Bunun
üzerine Çanyu onu düşük bir rütbeye atadı. Vang Mang’ın yine Çanyu ilan ettiği diğer oğlu
hastalanıp ölünce, yerine kardeşi Şu Çanyu olarak ilân edildi.
Çin Generalleri, Yuncong’da konuşlandı. Bu esnada, Hunlar Çin’i defalarca
yağmaladılar, general, komutan, memur, asker öldürdüler, çok sayıda insanı esir ettiler, önlerine
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katıp götürdükleri sürüler ve mallar çoktu. Bu arada Çinlilerin ele geçirdikleri Hunlar
sorgulandı, hepsi sözde Şiao Çanyu’nun oğlunun defalarca sınırı yağmaladığını söylediler. İki
general bu durumu saraya bildirdi. M.S. 12 yılında Vang Mang, ülkesindeki Hunları topladı,
Çang’an’da Hun rehinesinin kellesini vurdurdu.
Önceden, kuzey sınırlarında nesiller boyu acil durumları bildiren işaret kuleleri
İmparator Şuan’dan (M.Ö. 74-49) beri işlemiyordu. Oralardaki halkın nüfusu artmış, sığır ve
atlar düzlüklere yayılmıştı. Vang Mang, Hunları karmaşa içine düşürünce, halk zorluklar
çekmeye başladı, sınır bölgelerindeki halk öldürüldü, esir alındı. Yine 12 koldan birlikler
buralarda garnizon kurdu, sefere çıkmadı ve memur ve askerler tükendiler, yıllar sonra Çin’in
kuzey sınırları boşaltıldı, bozkırlar ölü kemikleriyle doldu. Çin büyük bir karmaşa içindeydi.

9.8. Vuley Çanyu
Vuculiu Çanyu, idaresinin 21. yılında, M.S. 13 yılında öldü. Hunların devlet işlerinde
başbakan konumunda olan Sağ Guduhou Şubu Dang, Yimo Prensesi Yun’un kocasıydı 115 .
Yimo Prenses, Çin ile evlilik yoluyla barış antlaşması yapılmasını istiyordu. Yine Vang
Mang’dan unvanlar alan, zorla Şiao Çanyu ilan edilen, Hunlara döndükten sonra düşük bir
rütbeye atanan komutanı destekliyordu. Böylece Sağ Guduhou Şubu Dang ile eşi prenses, bu
sözde Çanyu’yu, Vuley Ruodi Çanyu adıyla tahta çıkardılar.
Vuley Ruodi Çanyu gelince, kardeşi Yu’yu Sol Luli Beyi yaptı. Önceki Çanyu’nun oğlu
Sol Bilge Beyi idi, kendi kardeşini ise Sağ Bilge Beyi yaptı. Önceki Çanyu zamanında, Sol
Bilge Bey olanlar birkaç kez ölmüştü, bu yüzden bu unvanın bela getirdiği düşünüldü ve “Sol
Bilge Bey” yerine “Huyu” unvanı kullanılmaya başlandı. Huyu, Çanyu’den sonra gelen
rütbeydi. Önceki Çanyu oğlunu Huyu yapıp kendi yerine hazırlamıştı. Vuley Çanyu, zamanında
Vang Mang’ın verdiği unvanı kabul etmeyip gelip durumu anlatmasına rağmen rütbesini
düşürdüğü için önceki Çanyu’ye kızgındı. Tahtı onun oğluna bırakmak istemiyordu, bu sebeple
başa geçince Huyu unvanını, Sol Tuçi Beyi olarak değiştirip oğlanın rütbesini düşürdü. Sağ
Guduhou Şubu Dang ile eşi prenses ise Vuley Çanyu’yu evlilik yoluyla barış antlaşması için
ikna ettiler. Hunları tekrar Çin’in kontrolüne sokmak istiyorlardı.
M.S. 14 yılında, Hunlar elçi gönderip evlilik yoluyla barış antlaşması yapma talebini
ilettiler. Sınırdaki Garnizon Komutanı talebi Vang Mang’a iletti. Vang Mang ise Hunlara elçi
gönderip Çanyu’nun tahta çıkışı şerefine altın, ipek dokuma, giysi hediye etti. Elçiler Çin
sarayındaki Hun rehinesinin yaşadığını söylediler (halbuki öldürülmüştü), bu yüzden Doğu
Türkistan’da isyan edip Hunlara sığınan Çinli komutanları istediler. Bunun üzerine Çanyu,
hepsini elçilere teslim etti. Yine elçilere refakat etmesi için kırk kişi görevlendirdi. Geri
döndüklerinde Vang Mang, Hunlara sığınan tüm bu Çinli komutanları öldürttü. Komutanlıkları
lağvetti, oradaki askerleri dağıttı. Yeni bir genel komutanlık kurdu. Çanyu, Çinli elçiler
döndükten sonra Çin sarayında rehine olan oğlunun öldüğünü öğrenince öfkelendi, sol
topraklardan Çin’e doğru yağma akınları yaptı. Çin’den gelip durumu soran elçilere ise kontrolü
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altında olmayan Vuhuan ve Hun akıncılarının yağma yaptıklarını, yeni başa geçtiği için onları
engelleyemediğini söyledi116.
M.S. 15 yılında, Vang Mang, bir heyeti Hun elçisine refakat etsinler diye görevlendirdi.
Öldürülen rehine oğul ile birlikte öldürülen diğer Hun soylularının cesetlerini imparatorluk
arabasıyla geri gönderdi. Çanyu onları sınırda karşılamak üzere adamlar gönderdi. Çin elçileri
Çanyu’ye altın, kıymetli mallar sundu. Yine Çin tarafından “Şiongnu” (Hun) adının “Gongnu”
ve “Çanyu” unvanını “Şanyu” olarak değiştirildiğini bildirdiler ve bir de mühür verdiler. Çanyu
yüklü hediyeler karşısında bunu kabul etmiş gibi davrandı ama yağma akınlarına devam etti.

9.9. Huduerşidaogao Çanyu
Çanyu beş yıllık döneminden sonra M.S. 18 yılında öldü. Kardeşi Sol Bilge Beyi,
Huduerşidaogao Ruodi Çanyu adıyla tahta çıktı117. Hunlar, atalarına bağlılıklarını ruodi sözüyle
ifade ederlerdi. Huhanye’den itibaren Çinlilerin imparatorun ölümünden sonra onun için
kullandıkları şiao sözünden etkilenerek Çanyu’lerinin adına ruodi sözünü eklediler.
Huduerşidaogao Çanyu başa geldikten sonra hediyeler almak üzere hediyelerle Çin
sarayına, Çang’an’a elçi gönderdi. Vang Mang, Hun elçisini karşılasın diye Cilu Kalesi’ne
komutanlar gönderdi. Bu arada kaledeki üst düzey bazı Hunlar kaçmayı başarıp Hunlara geri
döndüler. Bu arada Sağ Guduhou Şubu Dang saraya geldiğinde, Vang Mang onu Şubu Çanyu
ilân etti, ona yardım etsin diye bir ordu hazırlatmaya başladı. Buna karşılık Hunlar Çin
sınırlarından içeri girip akınlar yapıyorlardı, Çin çok zor durumdaydı. Bu esnada Han
Hanedanlığı orduları, darbeci imparator Vang Mang’ı öldürdü.

9.10. Çin’de İktidar Değişikliği ve Hunların Gücü Ele Alması
Artık Çin’in başına tekrar Han Hanedanı geçmişti. M.S. 24 yılında Çin İmparatoru
Muhafız Generali ve beraberindekileri Hunlara elçi olarak gönderdi. Çanyu’ye eskiden olduğu
gibi mühür, alt kademedekilere damga verildi. Çin sarayında hizmet eden Hun soyluları geri
gönderildi. Çanyu gelen elçilik heyetine şöyle dedi:
“Hunlar, aslında Han ile ağabey-kardeştir, Hunlar karmaşa içine düştüklerinde,
İmparator Şiao Şuan, Huhanye Çanyu’nun tahta çıkmasına yardım etti, bu yüzden o tabi olup
Han’a saygı gösterdi. Bugün Han da büyük bir karmaşa içindedir, Vang Mang iktidarı ele
geçirdi, Hunlar ise ordu gönderip Vang Mang’a saldırdı, sınır bölgeleri boşaltıldı, bu durum
Göğün Altı’nı (Çin’i) alt üst etti, Han’ın günleri özlendi, Vang Mang’ın askerleri yenildiler,
Han tekrar doğdu ki benim başarımdır, şimdi siz bana saygınızı sunun!”.
Çin elçilerinin itirazlarına karşılık Çanyu bu sözlerini sürdürdü. Ertesi yılın (M.S. 25)
yazında, elçiler geri döndü. Bu esnada köylü isyancılar başkent Çang’an’a girdiler, İmparator
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Liu Şuan yenildi 118 . Böylece Çin tahtında değişiklik oldu ve iç sorunlarıyla uğraşan Çin
karşısında Hunlar kendilerini toparladılar, iyice güçlendiler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çin’in sığınmacılar konusunda Hunları sıkıştırmaları, Hunlara baskı kurma
teşebbüsleri; Çin’de iktidara gelen Vang Mang Döneminde Hunların harekete geçmesi, Çin’e
ve Doğu Türkistan’a seferleri; Vuley Çanyu ve Huduerşidaogao Çanyu döneminde Hunların
toparlanması, güçlerini geri kazanmaları; Çin’de Vang Mang’ın iktidardan düşmesi, yeniden
Han Hanedanı’nın başa geçmesi, Hunların bu esnada güçlenmesi ve yeni topraklar ele geçirme
süreci hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Çin ve Hunlar arasındaki sığınmacı krizinin sebebi nedir?
a) Vuhuan’ların Hunlara Sığınması
b) Turfan Beyi’nin Hunlara Sığınması
c) Çinli Komutanların Hunlara Sığınması
d) Hun Beylerinin Çin’e Sığınması
e) Hun Veliahtının Çin’e Sığınması
2) Aşağıdakilerden hangisi sığınmacı krizinden sonra Çin tarafından alınan kararlardan
biri değildir?
a) Çin’den Kaçıp Hunlara Sığınanlar Kabul Edilmeyecek
b) Vusun’lardan Kaçıp Hunlara Sığınanlar Kabul Edilmeyecek
c) Doğu Türkistan’dan Çin Mührü ve Kuşağı Taşıyıp Hunlara Sığınanlar Kabul
Edilmeyecek
d) Vuhuan’lardan Hunlara Sığınanlar Kabul Edilmeyecek
e) Yueci’lardan Hunlara Sığınanlar Kabul Edilmeyecek
3) Vang Mang’ın Çinlilerin ad ve soyadlarını değiştirmek üzerine aldığı ve hunlara
uygulamak istediği kararın esası neydi?
a) Ad ve Soy Adlarının Birer İşaretli Olması
b) Ad ve Soy Adlarının Üçer İşaretli Olması
c) Ad ve Soy Adlarının Anlamlı Olması
d) Ad ve Soy Adlarının Birbirine Benzemesi
e) Ad ve Soy Adlarının Tabiattaki Varlıklarla İlgili Olması
4) Hunların Vuhuan’lara saldırma sebebi nedir?
a) Hun Tüccarları Yağmalamaları
b) Çinliler Adına Muhbirlik Yapmaları
c) Hun Sürülerini Yağmalamaları
d) Hunlara Vergi Vermeyip Elçilere Saldırmaları
e) Hun Birliklerini Yanlış Yönlendirmeleri
5) Çin’de darbeyle başa geçen Vang Mang’ı hanedanının adı neydi?
a) han
b) Mang
c) Şin
d) Çin
e) Huang
6) Vang Mang Hunları hangi usulle bölmeye çalışıyor?
a) Hun Beylerine Hediyeler Dağıtarak
b) Hun Beylerini Çin’e Davet Ederek
c) Hunların Arasına Çinli Nüfus Yerleştirerek
d) Hunların Merkezindeki Çinli Prensesleri Geri Çekerek
e) Hunlar Arasında Birçok Kişiyi Çanyu Olarak İlan Ederek
7) Aşağıdakilerden hangisi hunların sürekli sefer ettiği yerlerden biridir?
a) Yanmen
b) Şaçı
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c) Şiamen
d) Tianjin
e) Siçuan
8) Vang Mang’ın Hunlar üzerine yapmayı planladığı büyük seferinde ordu kaç
kişilikti?
a) 50 bin
b) 75 bin
c) 300 bin
d) 125 bin
e) 500 bin
9) Hunlarda uğursuzluk getirdiği düşüncesiyle “Sol Bilge Bey” yerine hangi unvan
kullanılmaya başlandı?
a) Tuçi
b) Huyu
c) Şian
d) Vang
e) Hong
10) “Han tekrar doğdu ki benim başarımdır, şimdi siz bana saygınızı sunun!” diyen Hun
Çanyu’su Kimdir?
a) Vuyu Çanyu
b) Hun Çanyu
c) Vuley Çanyu
d) Huduerşidaogao Çanyu
e) Çang Çanyu
Cevaplar
1) b 2) e 3) a 4) d 5) c 6) e 7) a 8) c 9) b 10) d
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10. YIKILIŞINA KADAR HUNLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Hunların Güçlerini Toparlaması
10.2. Hunlarda İktidar Mücadeleleri, Çin Kışkırtmaları
10.3. Hunların İkinci Kez İkiye Bölünmesi
10.4. Çin’in Güney Hunlarını Desteklemesi
10.5. Çin’in Büyük Saldırısı ve Doğu Türkistan’da Hun-Çin Mücadelesi
10.6. Hun Devleti’nin Sonu
10.7. Hun Devleti’nden Sonra Doğudaki Hun Devletleri
10.7.1. Han veya İlk Cao Devleti (304-329)
10.7.2. Sonraki Cao Devleti (319-351)
10.7.3. Şia Devleti (407-431)
10.7.4. Kuzey Liang Devleti (397-439)
10.7.5. Akhun Devleti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çin’de Vang Mang’ın düşüşü sonrası doğan karmaşa ve Hunların güçlenmesi
hakkında bilgi verin?
2) Hunlar toparlanmaya çalışırken Çin kışkırtmaları sonucu doğan iktidar mücadelesi
ve iç karışıklıklardan ve nihayetinde Hunların ikinci kez ikiye bölünmesinden bahsedin?
3) Çin’in Güney Hunlarını arkalaması, Doğu Türkistan’da Hun-Çin mücadeleleri ve
hun devletinin sonu erme süreci hakkında bilgi verin?
4) Hun Devleti’nin bakiyesi olan doğudaki Hun devletlerini anlatın?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Hunların
Toparlaması

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Güçlerini Çin’de Vang Mang’ın düşüşü Kazanım
okuyarak
ve
sonrası doğan karmaşa ve araştırarak geliştirilecektir.
Hunların
güçlenmesi
hakkında bilgi edinilecektir.

Hunlarda İç Karışıklık, Hunlar
toparlanmaya Kazanım
okuyarak
ve
İktidar Mücadeleleri
çalışırken Çin kışkırtmaları araştırarak geliştirilecektir.
sonucu
doğan
iktidar
mücadelesi
ve
iç
karışıklıkları ve nihayetinde
Hunların ikinci kez ikiye
bölünmesi hakkında bilgi
edinilecektir.

Hun-Çin Mücadeleleri ve Çin’in Güney Hunlarını Kazanım
okuyarak
ve
Hun Devleti’nin Sonu
arkalaması,
Doğu araştırarak geliştirilecektir.
Türkistan’da
Hun-Çin
mücadeleleri
ve
Hun
devletinin sonu erme süreci
anlaşılacaktır.
Hun Devleti’nden Sonra
Hun
Devleti’nin Kazanım
okuyarak
ve
Doğudaki Hun Devletleri
bakıyesi olan doğudaki Hun araştırarak geliştirilecektir.
devletleri hakkında bilgi
sahibi olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İkinci Bölünme Devresi



Güney Hunları



Kuzey Hunları



Doğu Türkistan



Doğu’daki Hun Devletleri
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10.1. Hunların Güçlerini Toparlaması
Hunlar Çin karşısında artık eskisi gibi değillerdi, güçlerini toparlamışlardı. Çin
içerisindeki çeşitli grupların birbirleriyle mücadelesini iyi değerlendiren Hunlar, M.S. 25
yılında harekete geçtiler.
Güney Hunlarının başındaki Çanyu Bi, Huhanye Çanyu’nun torunu, Vuculiu Ruodi
Çanyu’nun oğluydu. Huhanye’den sonra, oğullar sırayla başa geçtiler. Yu Çanyu M.S. 18
yılında başa geçtikten sonra Çin kontrolündeki güney tarafının başındaki Bi, kuzey tarafındaki
büyük Çanyu Yu’ye tabi oldu ve Sol Yujian Ricu Beyi yapıldı, Hunların güney sınırına ve
Vuhuan’ların tarafında hükmediyordu119.
M.S. 25 yılında bir Çinli Yuyang’da isyan etti. Bunun üzerine Hun Çanyu’su birleşik
ordularla hareket edip anlaşarak Lu Fang’ı destekledi ve Vuyuan’a girdirip işgal ettirdi. Yine
aynı yıl, Çin tahtına İmparator Guang Vu oturdu, Çin’de iktidar mücadelesi sona erdi, içeride
sükûnet doğdu, dışarıdan herhangi bir saldırı da olmadı. Çin, M.S. 30 yılında Hunlara
hediyelerle elçi gönderdiler. Hunlar da elçi gönderip hediyeler sundular. Çin bunun üzerine
tekrar General Han Tong’u elçi sıfatıyla cevap olarak gönderdi, altın ve para verdi. Hun-Çin
ilişkileri eskisi gibi iyiydi. Buna karşılık Çanyu gitgide güçleniyordu, kendisini Modu ile
kıyaslıyordu, karşılık olarak gönderdiği elçiler üst perdeden konuşuyordu, Çin İmparatoru tahta
henüz çıktığı zamanlardaki gibi davranmaya devam etti, alttan almak zorundaydı. Çanyu, Lu
Fang ile birlikte defalarca Çin’in kuzey sınır bölgelerine saldırdı. Çin İmparatoru bu saldırılar
karşısında M.S. 33 yılında Baş Danışmanının komutasındaki orduyu Hunların üzerine gönderdi.
Bir yıl boyunca Çinliler hiçbir başarı sağlayamadılar. Bundan sonra Hunlar gitgide güçlendiler,
günden güne saldırıları arttı. Hunlar M.S. 38 yılında ilerleyip Hedong’u yağmaladılar, bölgeler
ve iller onları durduramadılar. Bu yüzden Çinliler bir kısım halkı yavaş yavaş göç ettirip
Çangşan Geçidi’ne, Juyong Geçidi’nin doğusuna yerleştirildi. Hunların sol kanat görevlileri ve
halkı Çin sınırlarından içeri girip yerleştiler. Çin sarayı bu durumdan çok korkuyordu, sınır
boylarına illerden binlerce kişi getirip yerleştirdi, büyük garnizonlar inşa ettirdi, gözetleme ve
işaret kulelerini tamir ettirdi. Hunlar bir plan yapmışlardı. Çin sarayına Lu Fang’ın satın
alınmak istediğini, onun mala ve ipeğe çok tamah ettiğini, böylece Lu Fang’ı göndereceklerini,
onun teslim olacağını, saraydan ödül beklediğini duyurdular. Bununla birlikte bu plan başarılı
olmadı. Bunun üzerine Çanyu çok sinirlendi, Çin sınırlarından içeriye girdi, memleketin
derinliklerinde yağma yaptı. Hun orduları M.S. 44 yılında Şangdang, Fufeng, Tianşui’ye kadar
ilerledi. M.S. 45 yılının kışında, yine Şanggu, Congşang’ı yağmaladılar, sayısız insanı
öldürdüler, esir aldılar, yağmalar yaptılar, Çin’in kuzey sınırlarında sükûnet kayboldu120.
Önceden Çanyu’nun kardeşi Sol Luli Beyi, Sol Bilge Beyi olmuştu. Sol Bilge Beyi artık
Çanyu’nun yerine geçecek kişiydi. Çanyu ise yerine oğlunu başa geçirmek istiyordu, bu yüzden
kardeşini öldürdü. Bu kardeş, Vang Caojun’un oğluydu. Vang Caojun prenses, Çin’in güney
illerindendi, önceden İmparator Yuan (M.Ö. 48-33) devrinde iyi bir ailenin çocuğu olarak
seçilip saraya alınmıştı. O esnada Huhanye Çin sarayına gelmişti, imparator saraydan beş kızı
119
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Hou Han Shu, Beijing, 1997, s. 2939.
Hou Han Shu, s. 2940.
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ona bahşetmişti, aralarında olan Vang Caojun saraya geldiğinde küçüktü. Huhanye ziyafetten
ayrılırken, imparator beş kızın ona gönderilmesini emretti. Vang Caojun çok alımlı ve
sevimliydi, Çin sarayını aydınlatıyordu. İmparator çok şaşırmıştı, onu alıkoymak istedi ama
sözünü yere düşüremezdi, onu Hunlara gönderdi. Bu Hatun iki oğul doğurdu. Huhanye
öldüğünde, onun baş hatununun oğlu başa geçti ve onunla evlenmek istedi. Vang Caojun bunun
üzerine Çin sarayına mektup yazıp dönmek istediğini söyledi, imparator ise Hunların adetlerine
uymasını emretti. Bundan sonra yeni Çanyu’nun hatunu oldu121.

10.2. Hunlarda İktidar Mücadeleleri, Çin Kışkırtmaları
Güney Hunlarının başındayken Çanyu Yu’ye tabi olup Sol Yujian Ricu Beyi olan Bi,
bu kardeşin öldürüldüğünü duyunca yakınıp etrafına önceki Çanyu’nun büyük oğlu olduğunu,
kendisinin başa geçmesi gerektiğini söyledi. Sonraları içerideki korkuyu düşünüp Çanyu’nun
otağındaki toplantılara nadiren gelmeye başladı. Çanyu ondan şüphelendi, iki Guduhou’yu
gönderip Bi’nin ordularını teftiş ettirdi. M.S. 46’da Çanyu Yu öldü. Oğlu Sol Bilge Beyi başa
geçip Çanyu olduysa da bir yıl geçmeden öldü. Yerine kardeşi Sol Bilge Beyi Punu başa geçti.
Bi, başa geçememişti, kızgın ve nefretliydi. Bu arada Hun memleketinde art arda çekirge istilası
oldu, binlerce li toprağı çıplak etti, otlar ve ağaçlar soldu tükendi, açlıktan insanlar öldü,
hayvanlar telef oldu, nüfus yarı yarıya azaldı. Çanyu Çin’e elçi gönderdi. Elçi Yuyang’a gelerek
evlilik yoluyla barış antlaşması yapılması teklifini iletti. Bunun üzerine Çin sarayı General Li
Mao’yu cevaben gönderdi. Bi ise gizlice bir Çinli olan Guo Heng ile Hun topraklarının
haritasını ona gönderdi. M.S. 47 yılında Şihe Valisi’ne gelip Çin’e tabi olmak istediğini iletti.
Görevlendirilmiş olan iki Hun beyi, Bi’nin niyetini öğrendiler, 5. aydaki Longçeng
kurultayında, durumu Çanyu’ye anlattılar. Eğer Yujian Ricu Beyi Bi cezalandırılmazsa Hun
memleketinin karışacağını söylediler. Bu esnada, Bi’nin kardeşi, Çanyu otağının önündeydi,
konuşulanları duydu, hızla gidip duyduklarını anlattı. Bi çok korkmuştu, hakimiyeti altındaki
topraklardan, güney sınırlarından sekiz boydan 40-50 bin kişi topladı. İki Hun beyinin
dönmesini bekledi, onları öldürmek istiyordu. Beyler gelince Bi’nin tuzağını öğrendiler ve
kaçıp uzaklaştılar. Durumun aktarıldığı Çanyu, 10 bin atlıyla Bi’ye saldırdıysa da onun
ordusunun çok kalabalık olduğunu görünce ilerlemeye cesaret edemedi ve çekildi.

10.3. Hunların İkinci Kez İkiye Bölünmesi
M.S. 48 yılının ilkbaharında, sekiz boyun beyi birleşip Bi’yi Huhanye Çanyu ilan ettiler,
onun büyük babası Çin’e dayanarak sükûneti sağlamıştı, bu yüzden onun unvanını
devralıyordu. Bu yüzden yavaş yavaş Vuyuan sınırına geldiler, Çin’in kuzey sınırını kuzeyden
gelen saldırılara karşı korumak istediklerini söylediler. İmparator, Muhafız Generali’ne
görüşünü sordu ve böylece Bi’nin ve halkının talebi onaylandı. Bu kış, Bi kendisini Huhanye
Çanyu ilân etti122. Böylece Hunlar ikinci kez kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmış oldular.
M.S. 49 yılının ilkbaharında, Huhanye Çanyu, kardeşi Sol Bilge Beyi’n komutasında 10
bin küsur askerden oluşan bir orduyu Kuzey Çanyu’sunun kardeşi Yujian Sol Bilge Beyi’nin
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üzerine gönderdi, onu canlı ele geçirdi. Ordu yine Kuzey Çanyu’sunun otağının önlerine kadar
ilerledi, Çanyu’nun halkını ele geçirdi, 10 bin küsur insanı kendisine kattı, 7 bin baş atı ve 10
bin baş sığır ve koyunu aldı. Kuzey Çanyu’su çok korktu, topraklarını terk edip 1000 li gitti.
Önceden imparator birkaç öküz tarafından çekilen savaş arabası yaptırmış, bunları Hunlara
karşı sınır boylarına yerleştirmişti. O sıralar bunları görenler şaşırmışlardı. Kuzey Hunlarının
Yujian Guduhou’su ile Sağ Guduhou’su 30 bin küsur halkı toplayıp gelerek Güney Çanyu’ye
tabi oldu. Güney Çanyu’su tekrar Çin sarayına elçi gönderdi, kendisini tabi olarak adlandırdı,
memleketinin mücevherlerinden hediye sundu, korunma talep etti, rehine gönderip eski
antlaşmayı tekrar yapmak istedi.
M.S. 50 yılında Çin İmparatoru, Muhafız Generali’ni ve Yardımcı Komutanı’nı Güney
Çanyu’sune elçi olarak gönderdi, Vuyuan’in batı kısmında, sınırdan 80 li uzaklıkta Çanyu’nun
otağı kuruldu. Yazın, Güney Çanyu’sunun ele geçirdiği Kuzey Hunlarından Yujian Sol Bilge
Bey, güney kısmının 5 Guduhou’sunu yanına alıp toplam 30 bin küsur adamla baş kaldırıp
kuzeye geri döndü. Kuzey Hunlarının merkezinin 300 küsur li yakınına kadar vardılar. Beyler,
Yujian Sol Bilge Bey’i Çanyu ilân ettiler. Bir ay geçtikten sonra Güney Hunları ile savaştılar,
5 Guduhou’nun hepsi yenildi, Sol Bilge Bey kendisini öldürdü, Guduhou’ların oğullarının her
biri kendi ordularıyla kendilerini korudular. Sonbaharda Güney Çanyu’su oğlunu hizmet etsin
diye Çin sarayına rehine olarak gönderdi. Çin İmparatoru Çanyu’ye başlık, kemer, giysi, altın
mühür, kuşak, imparatorluk arabası, dört atla çekilen araba, mücevherle süslü kılıç, yay, ok, iki
baş at, altın, 10 bin top ipek dokuma, 10 bin jin (1 jin yaklaşık 0,5 kg) ağırlığında işlenmemiş
ipek, müzik aletleri, davul arabası, mızrak, zırh, yemek-içki kabı gönderdi123. Yine Hedong’dan
25 bin hu pirinç sevk etti. 36 bin baş sığır, koyun verdi. Sonradan başka hediyeler de verildi.
Çanyu’nun anasına, eşlerine, oğullarına, sol-sağ bilge beylere, sol-sağ Luli beylere, başarılı
Guduhou’lara toplam 10 bin top ipek gönderdi. Bunları yıllık devam ettirdi.
Hunların geleneğine göre yılda üç kez, 1., 5. ve 9. ayda 10 günlük devrenin 5. gününde
kurban sunulurdu. Güney Çanyu’su artık Çin’e tabiydi, Çin İmparatoru ile birlikte kurban
kesiyordu, bu yüzden boyların ülke işlerini ele aldığı kurultaylarda at ve deve yürütülür eğlence
yapılırdı. Onların büyük bakanları, soyluları sırasıyla Sol Bilge Bey, Sol Luli Bey, Sağ Bilge
Bey, Sağ Luli Bey, bunlara 4 jiao (köşe) denirdi; sonra Sol-Sağ Ricu Bey, Sol-Sağ Venyudi
Bey, Sol-Sağ Jianjiang Bey, bunlara 6 jiao (köşe) denirdi; Çanyu’nun oğulları, kardeşlerinin
hepsi sırası gelince Çanyu olurdu. Farklı ailelerden büyük bakanlar, reisler sırasıyla: Sol-Sağ
Guduhou, Sol-Sağ Şicu Guduhou, geri kalanlar Ricu, Juçu, Danghu olarak adlandırılırdı. Hepsi
siyasette etkiliydi. Çanyu’nun ailesi, Şuluanti idi124. Farklı ailelerden Huyan, Şubu, Çiulin, Lan
vardı, bunlar sıklıkla Çanyu’ye kız verirlerdi. Huyan sol ve Lan, Şubu sağ tarafta Çanyu’nun
etrafındaydılar.
Kışın, önceden isyan eden 5 Guduhou’nun oğulları halklarını toplayıp Güney Hunlarına
göç ettiler. Kuzey Çanyu’su onların peşine düşerek tamamını ele geçirdi. Güney Çanyu’su
onlara karşı koymak üzere ordu gönderdi ama başarılı olamadı. Bunun üzerine Çin İmparatoru
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Çanyu’ye bugünkü İç Moğolistan’daki Cungar Sancağı taraflarına yerleşmesini emretti. Çin,
Muhafız General ve Yardımcı Komutan’ı onları korumak üzere gönderdi.

10.4. Çin’in Güney Hunlarını Desteklemesi
M.S. 51 yılında Kuzey Çanyu’su Çin sarayına elçi gönderip evlilik yoluyla barış
antlaşması yapmak istedi. İmparator bu durumu meclisinde tartışmaya açtıysa da karar çıkmadı.
Kuzey Hunlarının, Güney Hunlarından korktuğu için elçi gönderdiklerini ancak kuzey ile
anlaşılırsa güneydekilerin gücendirileceği görüşü doğdu. Bunun üzerine imparator Kuzey
Hunlarının elçisini geri gönderdi125.
M.S. 52 yılında Kuzey Hunları saraya tekrar elçi gönderdiler. At ve kürk sunarak evlilik
yoluyla barış antlaşması teklif ettiler. Yine Doğu Türkistan şehir devletlerinden tüccarlar ile
birlikte hediyeler gönderdiler. İmparator bu teklifi mecliste müzakere ettirdi. Bununla birlikte
bu tartışmada Güney Hunlarının desteklenmesinin devamı, Kuzey Hunlarının kabul
edilmemeleri yönünde karar çıktı126.
Böylece Çin Kuzey Hunları ile herhangi bir münasebet kurmayıp Güney Hunları ile
ilişkilerini devam ettirdi. M.S. 53 yılında 10 bin koyun, 20 bin sığır, 10 bin top ipek, çokça
pirinç verdi. M.S. 55 yılında Kuzey Hunları Çin sarayına tekrar elçi gönderdiler. Bu esnada
güneydeki bazı boylar kuzey tarafına geçmişlerdi. M.Ö. 56 yılında, Mo Çanyu Güney
Hunlarının başına geçti. Çin İmparatoru yeni Çanyu’yu kutlamak üzere hediyeler gönderdi.
Bunun ölümü üzerine M.S. 55’te başa Han Çanyu geçti. Artık Çinlilerle Hunların arası çok iyi
değildi. Hunlar Moğolistan’ın doğusunu da terk etmişlerdi. Bu dönemde Çin, Kuzey ve Güney
Hunlarının birleşmemesi için uğraşıyordu. M.Ö. 59 yılında başa Şi Çanyu geçti. Bunun emriyle
Doğu Türkistan’a Hun orduları gönderildi. Bölgedeki şehir devletlerinin çoğu Hunlara
bağlandı. Böylece durumları iyice düzelen Hunlar M.S. 62’de Vuyuan’a saldırdılar. Artık barış
günleri geride kalmıştı. Kuzey Hunlarından gelen bir ordu ise gelip Güney Hunlarına saldırdı,
bu yüzden geri çekilme oldu. M.S. 63’te güneydeki Hun Çanyu’su öldü. Yerine Çang Çanyu
geçti. Kuzey Hunları, Çin’den sınır pazarlarının açılmasını talep etseler de karşılık bulamayınca
sınırlara saldırdılar. Belki de bu yüzden M.S. 65’ye Çin’den bir elçi Kuzey Hunlarına yollandı.
Bununla birlikte kurallara uymadığı için tutuklandı. Çin’in bu girişimi Güney Hunlarının
hoşuna gitmedi. Hunların niyetlerinden haberdar olan Çin, sınırlara asker sevkiyatı yaptı 127.

10.5. Çin’in Büyük Saldırısı ve Doğu Türkistan’da Hun-Çin
Mücadelesi
Hunlar Çin sınırlarına akınlar yapmaya devam ettiler. Çinliler Hunların kuzey ve
güneyinin birleşmemesi için önlemler alıyordu. Genel olarak Güney Hunlarının Huhanye
dönemindeki Hunlar gibi tehlike teşkil etmeyecekleri, ancak Doğu Türkistan taraflarına Çin
ordularının gitmesi gerektiğini söylediler. Doğu Türkistan’ın kuzeydoğu kapısı Kumul
üzerinden vurup Orhun bölgesine kadar ilerlemeyi teklif edenler oldu. Böylece M.S. 73 yılında
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dört orduyla kuzeydeki Hun topraklarına hücum başladı. İlk ordu, Gaojue’den 11 bin kişi; ikinci
ordu 12 bin kişiydi; üçüncü ordu Gansu’dan toplanan 12 bin kişiydi; dördüncü ordu
Şianbei’lerden 11 bin kişi, Pingçeng’dan yola çıktılar. İkinci ordu Tanrı Dağları’nda Hun
boylarından Huyan’a saldırdı. Bundan sonraki Çin ilerlemeleriyle Doğu Türkistan’ın önemli
bir kısmı Çin kontrolüne girdi. Çin orduları M.S. 74’de Turfan civarına geldiler128.
Çin’in büyük işgalini Kumul’dan başlatması önemlidir. Kumul toprakları Doğu
Türkistan sahasına hâkim olmak isteyen bir devlet için vazgeçilmez topraklardır. Kumul,
stratejik bakımdan Çin’in Doğu Türkistan ve Orta Asya topraklarına açılması için anahtar
vazifesi görmekteydi. Mevcut kayıtlar açık bir biçimde göstermektedir ki, Önceki Han dönemi
boyunca Güney yolundaki Loulan’ın Çin’in Orta Asya’ya yaptığı doğrudan teşebbüsler
esnasında üstlendiği rol, Sonraki Han zamanını müteakip batıya doğru gerçekleşen Çin
yayılmasında Kumul tarafından kuzey yolunda üstlenilmiştir. Tanrı Dağları’nın doğusunun her
iki yakasında arazi yönünden aşılması zor olan topraklara doğrudan giden yolu açmak ve
güvenlik altında tutmak kuzey dağlarının kuzeybatısı için bir yiyecek deposu olan Kumul’un
ekili arazileri imkân vermeseydi Çinliler için en zor iş olurdu. Sulanabilir olmaktan çok
ekilebilir arazinin sınırlı olması tarih boyunca ola gelmiştir; Kumul’un tarım kaynakları Çin
tımar sisteminin yerleşmesiyle gelişmiş ve imparatorluğun Türkistan sahasındaki siyasetinde
en mühim nokta olmuştur. Kumul doğu ve batıdan gelen kervanlar ile orduların dinlenip
azıklarını tamamladıkları bir yerdi. Kumul’un işgalini tamamlayan Çin 74 yılında Doğu
Türkistan’da Genel Valilik ile Vu-ji komutanlıkları kurdu. Ertesi yıl İmparator Ming ölünce
Çin sarayı bir belirsizliğe büründü. Bu belirsizlikten istifade eden Karaşar ve Kuça devletleri
işgal kuvvetlerine hücum ettiler ve Çinli Doğu Türkistan Genel Valisi’ni öldürdüler ve tüm
Çinli subay ve idarecileri darmadağın ettiler. Hunlar ve Turfan Devleti ise Doğu Türkistan’daki
Çin komutanlıklarını kuşattılar.
Çin 77 yılında Kumul’daki tımar düzenini lağvetti. Bunun üzerine Hunlar ordu gönderip
Kumul’a hâkim oldu. Bu sırada Doğu Türkistan’da Çin istilâsını yürüten Tümgeneral Ban Çao,
Hoten’de idi. 89 yılında Çin ordusu Orgenerali Dou Şian, Hunları büyük bir yenilgiye uğrattı.
Bunun üzerine 90 yılında Çin birlikleri Kumul’a girdi. 91 yılında Ban Çao böylece Doğu
Türkistan’a hâkim olmaya başladı. Bu nedenle Çin sarayı Ban Çao’yu Doğu Türkistan Genel
Valisi yaptı. Ban Çao, Kuça’da ikamet ediyordu. 94 yılında Ban Çao hücum edip Karaşar
ordusunu yendi. Artık Doğu Türkistan’da elliden fazla ülkenin tamamı rehineler gönderip Çin
ile bağlılık kurdu129.

10.6. Hun Devleti’nin Sonu
Kaynaklardaki bilgilere göre 93-118 yılları arasında Kuzey Hunları bağımsız hareket etmeye
devam ettiler. Bu döneme ait kaynaklar çok sınırlıdır. Kuzey Hunları M.S. 104 yılında Çin’e
bir elçi gönderdiyseler de bir netice alamadılar. Tibet kökenli halklarla uğraşan Çinliler
Hunlarla ve Doğu Türkistan ile yeterince ilgilenemiyordu artık. M.S. 112 yılında Türkistan’da
Hun gücünü kırmak üzere Çinliler büyük bir sefere çıktılarsa da başarılı olamadılar. Bu arada
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M.S. 115-117 yıllarında Çin’e doğru birkaç Şianbei akını görüldü, bunlar karşılarında Çin
müttefiki Vuhuan’ları gördüler. Doğu Türkistan’ı elde tutmanın önemini anlayan Çinliler M.S.
123 yılında Kumul ve Turfan taraflarına büyük bir sefer ederek buraları ele geçirdiler. Hunlar
125 yılında karşılık verdilerse de başarılı olamadılar. 126 yılından sonra, Çinliler Hunlara karşı
Tanrı Dağları bölgesine doğru saldırılar düzenlediler. Doğu Türkistan’daki üst üste saldırılar,
Çin’in entrikaları, doğudan Şianbei baskısı sebebiyle Hunlar zor duruma düştüler130.
M.S. II. yüzyılın ortalarından itibaren doğudan gelen Şianbei’ler yavaş yavaş Hun ülkesinin
doğusuna yerleşmeye, Hunları batıya doğru itmeye başladı. Bundan sonra Kuzey Hunlarının
geleneksel Türk merkezi Ötüken’de güçleri ve hâkimiyetleri günden güne kayboldu. Böylece
batıya giden Hunlar bir müddet sonra Avrupa Hunları olarak karşımıza çıkacaktır. M.S. 157166 tarihleri arasında Güney Hunları ise Vuhuan ve Şianbei’ler ile birleşip Hun sınırlarını
yağmaladı.
M.S. 179’da Güney Hunları ile Çin arasında çatışmalar başladı. Nihayetinde Türk
boylarından bazıları Güney Hun Çanyu’sune karşı yürüyüp 188 yılında onu öldürdüler.
Hunların bundan sonra Çin İmparatorluğu’na karşı çıkan isyanları bastırdığı ve yine Çin
içlerine doğru seferler ettikleri görülmektedir. Bununla birlikte artık o eski günlerdeki Hun
Devleti, bağımsız Hun insanından söz etmek zordur. Nihayetinde 220 yılında Han
İmparatorluğu sona erdi, Çin’de üç farklı devlet kuruldu. Hunlar bu arada bölük pörçük, gitgide
azalarak ve çoğu da kimliklerini kaybederek yaşamaya devam ettiler.

10.7. Hun Devleti’nden Sonra Doğudaki Hun Devletleri
10.7.1. Han veya İlk Cao Devleti (304-329)
Liu Yuan adlı Hun beyi 297 yılında, Modu’nun torunu olduğunu söyleyerek Hunların başına
geçti. Bununla birlikte devleti bozkır tipi konar-göçer değildi. Çin geleneklerine göre hareket
ediyordu. Tam bir Çin eğitimi almış olan Liu Yuan, 304 yılında kendisini Zuoçeng (“Sol
Şehir”)’da Çanyu ilân etti. M.S. 310 yılında yerine oğlu Liu Cong geçti. Bu Çanyu, Çin’in
başkenti Luoyang’ı ele geçirip Çin İmparatoru’nu esir etti. 316’da ise diğer Çin başkenti
Çang’an’ı işgal edip yeni Çin İmparatoru’nu da yakaladı. Böylece Çin’in Jin Hanedanlığı
yıkıldı, bakiyeleri gidip başka devletler kurdular. 318 yılında Liu Cong’un ölümünden sonra
devlet içinde istikrarsızlık doğdu. Liu Yao isyanları bastırıp devletin adını Cao olarak değiştirdi.
Bununla birlikte bir başka Cao Devleti kuran Şi Le 329’da Liu Yao’nun devletini yıktı131.

10.7.2. Sonraki Cao Devleti (319-351)
Devleti kuran Şi Le, Hunların soylu olmayan bir boyundan geliyordu. Çocukluğu zorluklar
içinde geçse de İlk Cao Devleti içinde yüksek rütbeli bir komutan olmuştu. Liu Yao’nun Çanyu
olmasını kabullenmedi ve onu Çinlileşmekle suçladı. Başlarda kuzey taraflarında
hükmetmesine rağmen devlet kurduğunu ilân etmemişti. Bununla birlikte Şiangguo merkezli,
çiftçi ve entelektüel kesime ve hukuka önem veren bir yapısıyla güçlendi. 329’da rakibi İlk
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Cao’yu yenerek hakimiyetini kurdu, Şianbei, Tibet kökenli Di ve Şiang boyları üzerine galip
geldi. Şi Le, 330 yılında Budizm’i resmi din olarak kabul etti. Şi Le’nın ölümünden sonra taht
kavgaları sebebiyle istikrarsızlık doğdu. Başa geçen Şi Hu, başkenti ve Çang’an ve Luoyang
şehirlerini imar etti. Ülke bilim, sanat, eğitim gibi alanlara çok önem verdi. Şi Hu’nun
ölümünden sonra ülke karıştı ve 351 yılında Çinli bir evlatlık darbeyle başa geçerek Hunları
katletti ve böylece devlet yıkıldı132.

10.7.3. Şia Devleti (407-431)
Ordos’daki Hunlar, ilk iki Hun devletine kendi iradeleriyle girmişlerdi. Bu Hun kitlesi, ilk
iki devletin yıkılmasından sonra Tuoba (Tabgaç) Devleti’nin hâkimiyetini kabul etmeyip
Helian Bobo önderliğinde Şia Devleti’ni kurdular. Helian Bobo, Çin ve Türk kökenli Tuoba
(Tabgaç) gücünün birleşmesini kabul etmeyip 407 yılında kendisini büyük Çanyu ilân ederek
bir devlet kurdu. 408 yılında Çin’e saldırarak esir ve ganimet aldı. Hakimiyetini genişletti.
Helian Bobo, 413 yılında Ordos’da Tongvan adında bir Hun başkenti inşa etti. 417 yılında Çin
Devleti’nin yıkılması üzerine Çang’an’ı işgal etti, başkentini buraya taşımak istediyse de devlet
adamlarına kabul ettiremedi. 425 yılında ölümü üzerine ülkede karışıklıklar çıktı, taht
mücadeleleri içinde gitgide güç kaybeden devlete 431 yılında Kuzey Vey Devleti son verdi133.

10.7.4. Kuzey Liang Devleti (397-439)
Hun Devlet teşkilatındaki bir unvan olan Juçu mevkiini eskiden beri tuttuklarından dolayı
Juçu adını taşıyan ailenin mensubu Juçu Meng Şun tarafından 397 yılında kuruldu. Bu devletin
merkezi diğer üç devlet gibi merkezi Çin’de değil, batıdaki Gansu’daydı. Güney Liang ve Batı
Liang devletleriyle mücadele eden Juçu Meng Şun, başkentini Gansu’daki Guzang şehrine
taşıdı. 415 yılında Şia Devleti ile ittifak yaptı. 421’de Batı Liang Devleti’ni yıktı. Sonrasında
Doğu Türkistan şehir devletleri Kuzey Liang’ın hâkimiyetini tanıdılar. 433 yılında başa geçen
oğul Mujian, kayınpederi Kuzey Vey İmparatoru’nun saldırısına uğradı ve devlet 439’da yıkıldı.
Devlet erkanının bir kısmı Turfan taraflarına gidip hüküm sürdü134.

10.7.5. Akhun Devleti
Sogdların “Hun”, Hintlilerin “Huna”, Doğu Romalıların “Eftalit”, “Çionita”, Arapların
“Haytal”, Farsların “Khion”, Çinlileri “Yeda”, “Yida” dedikleri Akhunların merkezi Herat idi.
Hunların batıya göçlerinden sonra bir grup batıya gelip Yueban adıyla bir siyasi birlik kurdular.
Çin kaynaklarında bunların Hunlardan geldikleri, dillerinin Töleslerinkiyle aynı olduğu
kaydedilmektedir. Bu ülke İrtiş’in kaynaklarından batıda Ural’a kadar uzanıyordu. Bu Hun
kitlesi M.S. IV. yüzyılın sonlarında Farsların yanında yer alıp İran topraklarına girdiler. Bu
sırada Hindistan’ın kuzeyindeki Kuşan hâkimiyeti de sona ermişti. Bunların yerini ise Guptalar
doldurdu. Akhunlar M.S. 400 yıllarında bugünkü Doğu Türkistan’ın kuzeyi olan Cungarya
bozkırlarında yayılıyorlardı. 425 yılında iyice güçlenerek Yueci topraklarını ele geçirdiler,
böylece Kidara bölgesinin bir kısmına hâkim oldular. 454 yılında Akhunlar, Sasani’lere karşı
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galibiyetleriyle İran’ın doğu kısımları ve Türkistan’a hâkim oldular. 457’de Sasani Hükümdarı
Yezgird’in ölümüyle ülkede taht kavgası başladı, Akhunlar buna müdahil oldular ve böylece
iyice güçlerini arttırdılar. 470 yılında Kuzey Hindistan’daki Gupta Devleti’ni de yıktılar. 484
yılında Sasani Hükümdarı Firuz’un ölümü üzerine Merv yolu üzerindeki Herat Akhunların
eline geçti. Bu esnada İran’da Mazdek isyanı sebebiyle büyük bir karışıklık çıktı. Akhunlar
502’de bir orduyla İran’a girerek bu Mazdek hareketini yok ettiler. Akhunlar, 506 yılında Töles
boylarına karşı da akınlar yaptılar. Böylece VI. yüzyılda artık Türkistan’ın büyük bir kısmı,
Afganistan, Doğu Türkistan’ın ortalarına kadar olan topraklar onların hâkimiyeti altındaydı.
Gök-Türkler 558 yılında Sasani’ler ile anlaşarak Akhun topraklarını işgal edip bölüştüler.
Böylece Akhun Devleti yıkıldı. Akhunlara bağlı beyler, Gök-Türk idaresi altında varlıklarını
bir müddet daha sürdürdüler135.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çin’de Vang Mang’ın düşüşü sonrası doğan karmaşa ve Hunların güçlenmesi; Hunlar
toparlanmaya çalışırken Çin kışkırtmaları sonucu doğan iktidar mücadelesi ve iç karışıklıkları
ve nihayetinde Hunların ikinci kez ikiye bölünmesi; Çin’in Güney Hunlarını arkalaması, Doğu
Türkistan’da Hun-Çin mücadeleleri ve Hun devletinin sonu ermesi; Hun Devleti’nin bakıyesi
olan doğudaki Hun devletleri hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Güney Hunları ne zaman Çin kontrolünden Çıkıp Kuzey Hunlarına katıldı?
a) Kuzeyde Yu Çanyu’nun M.S. 18 yılında başa geçmesinden sonra
b) Güney Tarafı Çanyu’su Bi, Çin’den kovulduktan sonra
c) Çinliler Hun topraklarına girdikten sonra
d) Hunların Çin’e saldırmasından sonra
e) Hunların M.S. 12’de Gansu’ya girmesinden sonra
2) Hun topraklarındaki çekirge istilası neticesinde ne olmuştur?
a) Otlar bollaştı
b) Ekin ve otlar tükendi
c) Yerden pınarlar kaynadı
d) Değişik türde bitkiler yeşerdi
e) Toprak bereketlendi
3) Hunların 5. ayındaki kurultayı nerede toplanırdı?
a) Vuvey
b) Gansu
c) Tula Kıyıları
d) Longçeng
e) Hövsgöl
4) Hunlar ikinci kez ne zaman bölündüler?
a) M.S. 32
b) M.S. 24
c) M.S. 48
d) M.S. 61
e) M.S. 70
5) İkinci bölünme devresinde Huhanye Çanyu ilân edilen kimdir?
a) Bi
b) Guduhou
c) Vang Caojun
d) Vuculiu
e) Yu
6) Hunların geleneğine göre yılın hangi aylarında kurban sunulurdu?
a) 2.-6.-12.
b) 1.-4.-9.
c) 3.-8.-12.
d) 4.-9.-11.
e) 1.-5.-9.
7) Hangisi bir hun ailesi değildir?
a) Huyan
b) Şubu
c) Moyan
d) Çiulin
e) Lan
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8) M.S. 73 yılından sonraki en önemli gelişme nedir?
a) Çin’in güneye çekilmesi
b) Hunların toplu halde batıya göçleri
c) Hun-Çin ittifakı
d) Çin’in Doğu Türkistan’ı işgali
e) Hunların Moğolistan’ı terketmeleri
9) Şianbei’ler ne zamandan itibaren Hun topraklarına yerleşmeye ve onları batıya
itmeye başladılar?
a) M.S. 1. Yüzyılın Başlarında
b) M.S. 2. Yüzyılın Ortalarında
c) M.S. 3. Yüzyılın Sonlarında
d) M.Ö. 1. Yüzyılın Sonunda
e) M.S. 4. Yüzyılın Başlarında
10) Aşağıdakilerden hangisi Hun Devleti’nden sonra kurulan doğudaki Hun
devletlerinden biri değildir?
a) Han veya İlk Cao
b) Sonraki Cao
c) Şia
d) Kuzey Liang
e) Tang
Cevaplar
1) a 2) b 3) d 4) c 5) a 6) e 7) c 8) d 9) b 10) e
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11. HUNLAR AVRUPA’DA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Avrupa Hunlarının Coğrafyası
11.2. Avrupa Hunlarının Kökeni
11.3. Avrupa Hunlarının Tarih Sahnesine Çıkmaları
11.4. Roma İmparatorluğu ile İlk Temaslar
11.5. Rua Dönemi
11.6. Attila Dönemi
11.7. Hun-Doğu Roma İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Avrupa Hunlarının coğrafyası hakkında bilgi verin?
2) Avrupa Hunlarının kökenini açıklayın?
3) Avrupa Hunlarının orta çıkışını anlatın?
4) Rua dönenmi ve Attila başa geçmesini anlatın?
5) Hun-Doğu Roma ilişkilerini anlatın?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Avrupa
Coğrafyası

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hunlarının Avrupa
Hunlarının Kazanım
okuyarak
ve
coğrafyası kavranacaktır
araştırarak geliştirilecektir.

Avrupa Hunlarının Kökeni Avrupa Hunlarının kökeni, Kazanım
okuyarak
ve
ve Tarih Sahnesine Çıkışları Türk olduklarına dair deliller araştırarak geliştirilecektir.
ve tarih sahnesine çıkışları
anlaşılacaktır.
Roma İmparatorluğu ile İlk Avrupa Hunlarının Roma Kazanım
okuyarak
ve
Temaslar ve Rua Dönemi
İmparatorluğu
ile
ilk araştırarak geliştirilecektir.
temasları ve Rua dönemi
hakkında bilgi edinilecektir.
Attila’nın Başa Gelmesi ve Attila’nın tahta çıkması, Kazanım
okuyarak
ve
Hun-Doğu Roma İlişkileri
Doğu Roma ile ilişkiler araştırarak geliştirilecektir.
hakkında
bilgi
sahibi
olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Avrupa Hunları



Coğrafya



Avrupa Hunlarının Kökeni



Roma İmparatorluğu



Rua



Attila



Doğu Roma
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11.1. Avrupa Hunlarının Coğrafyası
Doğudaki üstünlüklerini ve bağımsızlıklarını kaybettikten sonra Hunların bir kısmı
kitleler halinde batıya göç ettiler, bir kısmı ise Güney Hunlarının terkibinde Çin içlerine girdi.
Çin’e yerleşenlerin çoğunun Çinlileştiği bilinmektedir. Batıya yapılan göçlerin ekonomik
gerekçeleri de vardı elbette. Geçim kaynaklarının azalması, otlakların yetmemesi, kuraklık gibi
sebepler önde gelir. Geleneksel Türk merkezinden batıya doğru göçler esasen kuzey ve
güneyden olmak üzere iki yoldan yapılıyordu. Kuzey yolu Moğolistan’dan ve Cungarya’dan
çıkar, Kazakistan bozkırları üzerinden Hazar Denizi’nin kuzeyinden kıvrılır, Kafkasya önlerine
ve Karadeniz’in kuzeyine varırdı. Güney yolu ise Doğu Türkistan ve Fergana Vadisi üzerinden
Maveraünnehir’den geçer, Hazar Denizi’nin güneyinden dolanıp İran’a, Anadolu’ya, Akdeniz
kıyılarına ulaşırdı.
Batıya doğru gelen konar-göçer hayat tarzına sahip Hunlar, ki bunlara artık Avrupa
Hunları denir, kendilerine uygun bölgelere yayıldılar. Bunlar Hazar Bozkırı, Kuban-Kuma
Bozkırı, Kıpçak Bozkırı, Basarabya Bozkırı, Tuna Bozkırı, Macar Ovası gibi yerlerdi. Bu yerler
aynı zamanda etrafındaki stratejik öneme sahip yerleşim, yol, su, geçitlere hâkim olmak
açısından önemliydi136.

11.2. Avrupa Hunlarının Kökeni
M.S. IV. yüzyılda batıda görülen Hunların kökeni üzerine çok çeşitli görüşler öne
sürüldü. Her şeyden önce onların doğudaki Hunların devamı olup olmadığı merak edildi.
Hunlar batıda temasa geçtiği çeşitli toplulukların tarih kayıtlarında yer almaya başladı. Klasik
Bizans, Latin, Ermeni kaynaklarında İskit, Kral İskit, Kimmerioi, Massaget; Süryani
kaynaklarında ise bazen Ostrogot adıyla geçmişlerdir. Yine Grek ve Latin kaynakları kendileri
dışındaki herkesi barbar olarak adlandırmışlardır. Barbar adı genel olarak doğudan gelen atlı
Türk konar-göçerlerine verildiği gibi farklı kültüre mensup olanlara da atfedildi. Bununla
birlikte batının ana kaynaklarında doğudan gelen Hunların, daha önceki dönemlerdeki İskit,
Saka, Massagget, Kimmer gibi toplulukların devamı olduğuna yönelik fikir sabitti. Hunların
kökeniyle ilgili modern tarihçilikte ilk görüşler XVIII. yüzyılda ortaya atıldı. Buna göre Güney
Rusya bozkırlarında görülen Hunlar ile doğuda Çin’in kuzeyinde görülen Hunların aynı halk
olduğu öne sürüldü. Sonraların tarihçilikte muhtelif görüşler ortaya çıktı. Buna göre Hunların
Moğol, Türk-Moğol, Türk-Moğol-Mançu, Fin-Ugor, Slav, Germen, Fin-Türk, Kafkasyalı ve
Orta Asyalı bir topluluk, Sümerler gibi tarihte yok olmuş bir halk olduklarına yönelik çeşitli
görüşler öne sürüldü. Bu çeşitli görüşlere karşılık tarih, dil, etnografi, coğrafya, arkeoloji gibi
bilimlerin ışığında Avrupa Hunlarının, Asya’daki Hunlar oldukları yönünde ciddi deliller
ortaya konulmuştur. Bunlardan en önemlisi, Hunlara dair Çin hanedan tarihi Vey Şu’daki
bilgilerle batı kaynaklarındaki bilgilerle örtüşmesidir. Yine batı kaynaklarında, bazı coğrafya
eserlerinde Çin Seddi’ne yakın yerlerde Huniscite; bir kaynakta Huni-Scythae; bir Grek
kaynağında Hun adı yerine Çin taraflarında Phauni gibi adlar verilir. Yine Ptolemeus’un
Ali Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ankara, 2001, s. 9-12; Ali Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hunları,
Ortak Türk Tarihi, Yeni Türkiye Yayınları, Ed., B. A. Gökdağ-S. Y. Gömeç-O. Karatay, Yeni Türkiye Yayınları,
Ankara, 2019, s. 426.
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eserinde geçen Hunlar, Kafkasya’nın batısından Aral Denizi’nin doğu kıyısının iç bölgelerine
kadar olan sahada yayılmış olarak anlatılırdı. Yine Avrupa Hunları ile Asya Hunlarının
arkeoloji çalışmalarına göre aynı olduğu, Attila oğullarınki başta olmak üzere Hun adlarının
Türkçe ile izah edilmesi, bu iki farklı coğrafyadaki toplulukların, tek bir Hun olduğunu
göstermektedir137.

11.3. Avrupa Hunlarının Tarih Sahnesine Çıkmaları
M.S. II. yüzyılın ortalarında doğudan gelen Şianbei baskısı sebebiyle geleneksel Türk
merkezi Ötüken’i terk edip batıya doğru gitmek zorunda kalan Hunların, sonraki tarihlerine dair
ilk kayıtlar IV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülmektedir. Hunlar 355-365 yıllarında
ortaya çıkıp birkaç hücumdan sonra Alan Devleti’ni yıktılar. Böylece Alan boyları Hun
hâkimiyetine dâhil oldular, Hun ordularıyla seferlere çıktılar. Hunlara katılmayan Alanlar ise
Kafkasya’nın derinliklerine kaçıp Osetya taraflarına gizlendiler. 370’lerde ise Balamir
komutasındaki Hun birlikleri İdil Irmağı’nı geçti. Yine burada, İdil-Don-Kafkasya arasındaki
Alanları kovaladılar. Bundan sonra Alanlar tam olarak Hunlara tabi oldu. Bazı Alanlar ise
Balkanlara kaçıp Gotlara ve sonra Vandallara sığındı. Balamir komutasındaki Hunlar, Don
Irmağı’nı geçti, güçlü bir imparatorluk kurmuş olan Doğu Got’ların (Ostrogot) topraklarına
girdiler. Bu imparatorluk Azak Denizi taraflarında, Dinyeper’in üst akımlarında, Doğu Denizi
sahilinde Herul, Slav, Fin-Ugor, Germen toplulukları idaresi altında toplamıştı. Balamir’in sert
darbeleri karşısında Doğu Got gücü 374-375 yıllarında tamamen yıkıldı. Bundan sonra onlar
da Hunlara katıldılar. Doğu Got’ların başına Ermanarik’in yerine geçen Vithimer, Hunlara karşı
istiklal mücadelesine girişince Güney Ukrayna’da yapılan savaşta bizatihi Balamir tarafından
öldürüldü. Bunun üzerine başa geçen Hunimund halkıyla birlikte Pannonia’ya yapılan Hun
akınlarına katıldı. Bundan sonra süreçte Doğu Got’lar kendi başlarına geçecek beyi seçmekte
dahi zorlanıyorlardı, tam olarak Hunlara tabi olarak yaşıyorlardı. Balamir Hunları bu arada
batıya doğru kaçan Doğu Got’larının peşine düştüler. Bunlar başlarına Viderik’i seçmişlerdi.
Bunun yaşı küçük olduğu için komutanlar söz sahibiydiler. Doğu Got’larının bir kısmı
Vizigot’lara sığındılar. Bu ise Vizigot’ların Hunlarla karşılaşması anlamına geliyordu.
Bugünkü Romanya’da oturan Vizigot Kralı Athanarik, Hunların karşısına dikildi. Dinyester
kıyılarına 30 bin asker yığdı. Ani bir Hun akını karşısında Vizigot’lar dağıldı, bir kısmı güneye
kaçtı. Kral ise kalan birlikleriyle Karpatları aşarak 376’da Macar Ovası’na indi. Büyük darbeler
yiyen Got’lar çareyi Tuna’yı geçip Roma İmparatorluğu’na sığınmakta buldular. Roma
İmparatoru onların yerleşmesine izin verdi. Üstelik bir kısım Got daha önce Hunların önünden
kaçarken Tuna’yı geçmişlerdi. Nihayetinde toplamda 200 bin Got, Roma topraklarına yerleşti.
Romalılar sınır bölgelerine yerleştirdikleri Got’lara tarım yaptırıyorlar, nüfusu artırmak
istiyorlardı. Yine savaşçı Got’ların çokça kullanılacağı yeni bir Roma ordusu hazırlanıyordu.
Bununla birlikte imparatorluk, yerleşen nüfusu doyuracak önlemler alamadı, yiyecek sıkıntısı
ve pahalılık baş gösterdi. Açlık çeken Got’ların bir kısmı köle olarak satıldılar. Kadınlar fuhşa
zorlandılar. Bu yüzden Got’lar arasında Roma’ya karşı bir kızgınlık doğdu. Bu gerginlik
neticesinde 377 yılında Romalılar ile Got’lar arasında çatışmalar başladı. Böylece Got’ar bütün
Kuzey Balkan topraklarını yağmaladılar. İran seferinden dönen Roma ordusu Got’ların üzerine
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yürüdüyse de Got’lar bölgedeki Hunlarla ve Alanlarla birleştiler. İlerleyen Got’lar İstanbul’a
kadar dayandılar, bütün bölgeyi çiğnediler. 378’de Doğu Roma İmparatoru Valens, Edirne’de
Got’lar üzerine yürüdüyse de Romalılar yenildi, imparator öldü. Got’lar Hun ve Alan
birliklerinin epey yardımını görmüşlerdi. Buna karşılık Edirne, İstanbul gibi surlarla çevrili
yerleri alamadılar. Hunlarla karşılaşan Romalılar, çok farklı kavimlerle karşılaşmış, onları
içlerine almış, farklı savaş usullerine aşina olmuş olsalar da Hunların ortaya çıkışı onları
korkutmuştu138. Onlarla ilgili bazı Bizans ve Latin kaynaklarında Hunlarla ilgili ilk bilgiler
şöyle kaydediliyordu139:
“Uzaklarda doğunun en kenarında, İskitya’da bir boy yaşıyor. Buz gibi Tanais’in
ötesinde; Kuzeyde hiçbir zaman ondan daha kötü şöhretlisi yaşamamış; adetleri bile korkunç.
Öldürülmüş ana baba onlara güzel ve saygın geliyor”
“376 yılında Tuna’nın öbür tarafında yaşayan İskitlere barbarlar saldırdı. Şimdiye
kadar görülmemiş bu kavim birdenbire ortaya çıktı. Onlara Hunlar dendi. İsimlerini, İskit bir
kraldan mı, yoksa maymuna benzeyen savaş heveslisi bir milletten mi aldıkları belli değildir.
Yoksa o zamanlar Asya’dan Avrupa’ya mı gelmişler? Çünkü o zaman bataklıklarla dolu
boğazın kuruduğu ve onların böylece Avrupa’ya geldiği söylenmektedir. Atla, kadınlarla,
çocuklarla gelip İskitlere saldırmışlardır. Atları üzerinde savaşmışlar ve oklarıyla çok kan
akıtmışlardır. Böylece sağ kalan İskitler oturdukları bölgeden vazgeçip Tuna’nın öbür tarafına
kaçmışlardır”.

11.4. Roma İmparatorluğu ile İlk Temaslar
Romalılar 376 yılındaki ani görünüşlerinin ardından bir süre Hunlardan haber
alamadılar. Bu esnada Hunların iç işleriyle, yapılanmasıyla uğraştığı düşünülmektedir. Hun
tazyikiyle Doğu Got’ları ile Alan’ların bir kısmı ve Vizigot’ların tamamına yakını yerlerini terk
edip Roma sınırlarına geldiler. Bu kavimler hareketinin sonuçları, Doğu Roma üzerinde
görüldü. Hunlar 375-400 yıllarında Doğu Roma İmparatorluğu’nun Avrupa’daki topraklarına
hücum etmediler. Hunlar sadece Doğu Roma İmparatoru I. Theodosios’un Tuna’nın doğudaki
birlikleri ve Tuna’nın güney kıyılarını korumakla görevli Vizigot’ları yanına alıp muhaliflere
karşı Alplere ilerlemesi üzerine 395 yılında sahneye çıktılar. Hunların bir kısmı donmuş olan
Tuna’yı geçti, Moesia’yı ele geçirdi. Balkanlar, İllyria ve Trakya’ya kadar bölgeyi çiğnedi. Bir
diğer kol ise Kafkasya üzerinden Anadolu ve Suriye’ye hücum ettiler. Hunlar bu esnada
bugünkü Erzurum, Karasu ve Fırat’ı geçtiler, Çukurova’ya indiler, Urfa ve Antakya’yı
kuşattılar, Kudüs’e vardılar. Kayseri-Ankara dolaylarına geldikten sonra Azerbaycan-Bakü
yoluyla merkezlerine döndüler. Bu seferler aynı zamanda planlı keşif seferleriydi. Hunlardan
küçük bir topluluk, Tuna’nın güneyini ele geçirdi, Pannonia’ya uzandı. Doğu Roma
sınırlarındaki Hunlar çok değildi. Ana Hun topluluğu, Güney Rusya’da Don Irmağı
etrafındaydı. Doğu ve batı seferleri bu merkezden yönetiliyordu. Hunlar Anadolu seferinden
dönerken 396’da Sasani’ler ile de çarpıştı. Bununla birlikte bu çarpışmalarla ilgili kayıtlar çok
karışıktır, hüküm vermek zordur. Hunlar 25 yıllık içe kapanma ve toparlanma döneminin
138
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ardından Güney Rusya sahasında tek hâkim oldular. Onlar için artık Avrupa’ya yönelme
vaktiydi. Hun ilerlemesini haber alan Doğu Roma İmparatoru I. Theodosios, derhal Tuna’da ve
Moesia’daki yerine konuşlandı. Bütün aileler, Balkanlara ve imparatorluk topraklarına yığıldı.
Bu arada 399 yılından beri Got’lar İstanbul çevresini tahrip ediyorlardı. Doğu Got’ları ile de
mücadeleler sürüyordu. Bu akınlar karşısında Roma direnemedi. Got paralı askerleri 400
yılında İstanbul’a girip şehri yağmaladı. Şehir halkı onlara karşı koyup Got’ların yarısını
öldürünce kalan ordu şehirden çekildi, Tuna’nın kuzey kıyılarına çekildiler. Hunlar bu Got’ları
aniden bastırıp dağıttılar. Hunların Batı Kanadı Eliği olan Uldız, bu Got’ların başı olan
Gainas’ın kellesini aldırıp 401 yılında İstanbul’a gönderdi. İmparator Arkadius teşekkür ederek
hediyeler gönderdi. Vizigot’lar ise bu haberi alınca Hunların önünden kaçıp 401 yılında
İtalya’yı yağmaladılar. 401-405 yıllarında Got’lar, Sarmat’lar ve diğer bazı halkları toplayan
Radagais adlı biri İtalya’nın Alp Dağları eteklerine saldırdı. Bunun üzerine Batı Romalı
Başkomutan Stilicho, Uldız’dan yardım istedi. Ortak harekât sonucu Radagais ve taraftarları
yok edildi. Doğu Roma İmparatoru Arkadius’un 408 yılında ölümü üzerine çocuk yaştaki oğlu
tahta çıkınca Uldız, 408’de Doğu Roma İmparatorluğu’na saldırdı. Tuna’nın kuzey
kıyılarındaki küçük mevkileri yıktı. Sonra Tuna’yı geçip Moesia’ya girdi. Anlaşmak isteyen
Doğu Romalı komutana yıllık altın ödenmesi talebini iletti. “Güneşin doğduğu yerden battığı
yere kadar her yeri fethedeceğim” deyip tehdit etti. Bunu kabul etmeyen Roma orduları, 409’da
Hunları ırmağın kuzeyine attı, kıyıları sağlamlaştırdı. Bu ilk büyük Hun saldırısının ardından
İstanbul’a yeni surlar yaptırıldı. Diğer yandan Hunların Güney Rusya’da yerinden ettiği çok
sayıda halk Balkanlara yerleşmişti. Hunlar, çeşitli halkların Batı Roma’ya saldırılarını
hızlandırdı. Yine bu halklar İtalya’yı yağmaladı, İspanya ve Galya’yı işgal etti. Hunlar bu
esnada Batı Roma’ya saldırmadılar. Doğu Roma’yı baskı altında tutmak için ise sürekli
Tuna’nın güneyine sefer ettiler. Attila dönemine kadar Hunlar Batı Roma ile dost, Doğu Roma
ile düşman kaldılar140.

11.5. Rua Dönemi
Hunlar Doğu Got’ları ve Vizigot’ları bastırmalarından sonra Tuna’da çok görülmediler.
420 yılına kadar Hunlar Doğu Roma’nın görüş alanının dışına çıktılar. Bu dönemde Sasaniler
üzerine başarılı bir Hun seferi oldu. Yine Hunlar Güney Rusya’dan Macaristan düzlüklerine,
Türkistan’dan Güney Rusya’ya ilerlediler. Hunlar 422’de Tuna kıyılarında göründüklerinde
başlarında Rua bulunuyordu. Rua döneminde Hunlar iyice güçlenmişlerdi. Rua’nın hayatı
hakkında pek bilgi yoktur, Karaton’un oğlu veya akrabası olduğu, kardeşleri ise Oktar, Aybars,
Muncuk olarak geçiyordu. Muncuk, Attila’nın babasıydı. Aybars galiba Doğu Kanadı Eliği,
Oktar ise Batı Kanadı Eliği idi. Rua’nın komutasındaki Hunlar 422 yılında Doğu Roma’ya
hücum ettiler. Makedonya ve Trakya’ya girdiler. Roma ise doğudaki İran tehdidine karşı bir
kısım orduyu daha önce Trakya’dan Anadolu’ya çekmişti. Hunlar görününce bu birlikler derhal
Trakya’ya döndüler. Hunlar bu seferlerinin neticesinde Doğu Roma’yı yıllık 350 libre altın
vermeye mecbur edip antlaşma yaptılar. Hunlar bu kez batıya yöneldiler. 423 yılında Batı Roma
İmparatoru ölünce erkek halef olmaması üzerine yaşanan kısa bir karışıklıktan sonra Doğu
Roma himayesine karşı bir hareket gelişti ve bir senatör olan Johannes imparator seçildi. Buna
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karşı çıkanlar ise Doğu Roma’nın desteğiyle hücum ettiler. Zor durumda kalan İmparator ise
Hunlardan yardım talebiyle komutanı Aetius’u gönderdi. Rua ise bunun üzerine İtalya’ya sefere
çıktı. Buna karşılık ordu İtalya’ya varmadan Johannes tahttan indirildi. Batı Roma İmparatoru
III. Valentinianus oldu ama yaşı küçük olduğundan anası devleti yönetiyordu. Hunlar 425’te
Batı Roma’nın iç işlerinde söz sahibi konuma gelmişti, İtalya’ya doğru ilerlemeye başladılar.
Hunlarla anlaşan Roma, onlara Doğu ve Batı Roma başkentleri arasında ulaşımı sağlayan
yolların geçtiği, Tuna havzasının merkezinde bir bölgeyi verdiler. Doğu Roma buna karşı
savunma hatlarını güçlendirip Tuna bölgesine kadar uzattılar. Bu arada Hun orduları her yıl
Galya önlerine geliyorlardı. 425 yılından sonra Vizigot’ları püskürttüler, Frank’ların bir kısmını
Ren’in karşı kıyılarına sürdüler, Ren Irmağı’nın sağ kıyısına saldırdılar. Hunlar yine Roma’daki
güç mücadelesinde Aetius’a daima yardım ettiler. Üstelik Batı Roma, 433 yılında Got’lara ve
Germen’lere karşı savaşlarında Hunların yardımını aldılar. Bunun karşılığında Pannonia
Hunlara verildi. Hunlar bundan sonra her yöne sefer edebilecekleri güçlü bir merkeze kavuşmuş
oldular. Diğer yandan Doğu Roma, Tuna boyundaki bazı Hun boylarını Rua’ya karşı
kışkırtınca, Rua Doğu Roma’ya elçi gönderip savaş hazırlıklarına başladı. Doğu Roma da elçi
gönderip anlaşma yolları ararken Rua 434’te öldü141.

11.6. Attila Dönemi
Rua’nın ani ölümü üzerine Attila, kardeşi Bleda ile birlikte devlet yönetimine geçti.
Başa Bleda geçmiş olsa da tüm devlet işleri Attila yürütüyordu. Attila amcası Rua’nın yarım
kalan barış görüşmelerini yürüttü. Margus’ta (bugünkü Orasje-Dobruca) herkesin önünde Doğu
Roma elçilerine atın üzerinden inmeden barış şartlarını kabul ettirdi. Tarihte Margus Barışı
(434) olarak geçen antlaşmanın maddeleri şunlardı:
1. Esir edilmiş Romalılar, önceden Roma’ya kaçmış olanlar ile birlikte Hunlardan
kaçanlar, Roma’ya teslim edilmeyecekler.
2. Romalı mülteciler, esirlerin her biri için 8 altın kurtarma bedeli ödenecek. Bunu
ödedikten sonra esirler geri dönebilecekler.
3. Romalılar Hunların hâkimiyeti altındaki halklarla ittifak yapmayacaklar.
4. Ticaret eşit şartlarda yürütülecek.
5. Romalılar ve Hunlar emniyet içinde olacaklar.
6. Antlaşma devamlı olacak, buna uyulacak.
7. Daha önce Hunlara ödenen 300 libre vergi, 700 libre olarak değiştirilecek.
Bu antlaşma için atalardan kalma bir yemin edildi, dini tören yapıldı. Antlaşmaya göre
Roma’ya sığınan Hunlar iade edildi142.
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Antlaşmanın yapılmasından sonra Hunlar bir müddet Roma önlerinde görülmediler.
Daha çok Avrupa’nın kuzeyi ve doğusuna seferler ettiler. Attila, bugünkü Almanya
topraklarındaki halkları kendisine bağladı. Alaman, Burgund, Ripuar Frank’lar, Ren kıyılarında
yaşayan Germen’ler, Sakson’lar, Slavlar, Fin halkları hepsi Hun idaresi altına girdi. Hun
sınırları Kuzey ve Baltık Denizi’ne kadar genişledi. Aetius, Hun sarayına oğlunu rehine olarak
gönderdi. Hunların yardımlarıyla Roma, Germenler dahil olmak üzere çok sayıda halkı bastırdı.
Hunlar Galya’daki Vizigot’lar üzerine giden Roma ordusuna yardım ettiler. Aetius’un Roma
içindeki gücü Hun desteğiyle alakalıydı. Aetius’a karşı harekete geçen Augusta ise çeşitli ittifak
arayışları içindeydi, Afrika’daki birliklerini çekti. Buna karşılık Hunlar bu muhalif gücü yok
ettiler. Aetius ise 441 yılında İtalya’ya dönerken destekleri karşılığında Tuna bölgesini Hunlara
terk etti. Böylece Hunlar artık Roma ile sınırdaş oldu. Hunlar askeri güçleriyle Roma’yı
destekleyerek toprak, zenginlik ve güç kazandılar. İdaresi esnasında eğlenceye düşkünlüğü ile
bilinen Bleda’nın 10 yıllık iktidarının ardından 445 yılında öldü. Hunların başına, gerçekte
devlet işlerini yürüten ve eğitimi ve devlet işlerindeki ustalığıyla öne çıkan Attila geçti.
Attila’nın ağabeyini öldürerek başa geçtiğine yönelik görüşler ise doğru değildir.

11.7. Hun-Doğu Roma İlişkileri
Attila devrinde, her fırsatta baskı altında tutmaya yönelik Doğu Roma siyaseti
değişmedi. Dünyaya hâkim olmak isteyen Attila, bunun yolunun Doğu Roma’dan geçtiğinin
farkındaydı. Bu sebeple Doğu Roma’nın başkentindeki siyasete yön vermesi gerekiyordu.
Böylece hem iyi bir asker hem de iyi bir siyasetçi olan Attila uygun vakti kolladı. Margus Barışı
ile Germen, Slav, Fin halklarını boyunduruk altına alan Attila, 440’larda yeniden harekete geçti.
Batı Roma’da ise durumlar karışıktı, 439’da Vandallar Kartaca’yı ve Afrika’nın birçok
bölgesini ele geçirdiler. Bunun üzerine Doğu ve Batı Roma orduları Sicilya’yı korumak üzere
440’da harekete geçtiler. Doğudaki boşluktan yararlanan İranlılar Ermenilere karşı saldırıya
geçince Roma doğuya doğru ordu gönderdi. Bu gelişmeleri izleyen Attila, Tuna’daki en son
Doğu Roma mevziine saldırdı. Bunun üzerine Roma derhal elçi göndererek saldırının daha
önceki antlaşmaya aykırı olduğunu söyledi. Attila ise bunun saldırı değil uyarı harekâtı
olduğundan bahsetti, çünkü Margus Piskoposu bazı Hun mezarları soymuştu. Attila piskoposu
ve yanındakileri talep etti. Romalılar ise buna yanaşmayınca savaş çıktı. Attila 440’da Tuna’yı
geçerek bölgeyi çiğnedi. Bunun üzerine Romalılar piskoposu teslim etmeyi tartışırken piskopos
kaçıp Hunlara gitti. Nihayetinde piskoposun yönlendirmesiyle Margus şehri Hunların eline
geçti. Böylece Hunlar için Trakya ve İstanbul’un yolu açılmış oldu143.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa Hunlarının coğrafyası, Avrupa Hunlarının kökeni, Türk olduklarına dair
deliller, tarih sahnesine çıkışları, Roma İmparatorluğu ile ilk temasları, Rua dönemi, Attila’nın
tahta çıkması, Doğu Roma ile ilişkiler hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Hunların batıya göç güzergahı üzerinde değildir?
a) Cungarya
b) Kazakistan
c) Fergana
d) İran
e) Hakasya
2) Hangisi Hunların batıda yayıldıkları alanlardan değildir?
a) Tuna
b) Macaristan
c) Korsika
d) Basarabya
e) Kuban
3) Aşağıdaki hangi dildeki bir “ana” kaynakta Avrupa Hunları hakkında bilgi
Bulunmaz?
a) Rusça
b) Latince
c) Grekçe
d) Ermenice
e) Süryanice
4) Hunların kökeniyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden öne sürülmemiştir?
a) Türk
b) Tür-Moğol
c) Kıpti-Türk
d) Fin-Ugor
e) Fin-Türk
5) Hunlar batıya göçtükten sonra batıda hangi tarihlerde görülmeye başlandılar?
a) 250-260
b) 300-310
c) 415-425
d) 270-300
e) 355-365
6) Aşağıdakilerden hangisi Hunların yenip kendisine bağladığı halklardan değildir?
a) Doğu Got
b) Alan
c) Çeremiş
d) Germen
e) Vizigot
7) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunlarının Anadolu’da geçtiği-kuşattığı yerlerden
değildir?
a) Erzurum
b) Bolu
c) Urfa
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d) Antakya
e) Kayseri-Ankara
8) Uldız kimdi?
a) Hunların Batı Kanat Eliği
b) Batı Başbuğu
c) Merkez Komutanı
d) Güney Yabgusu
e) Saltanat Naibi
9) Hunların 422 yılındaki Doğu Roma seferlerinin neticesi nedir?
a) Yenilgi
b) Doğu Roma’nın işgali
c) Doğu Roma’nın sona ermesi
d) Doğu Roma’nın vergi vermesi
e) Doğu Roma’nın Hun topraklarına girmesi
10) Hangisi Doğu Roma ile yapılan Margus Barış Antlaşması’nın maddelerinden biri
değildir?
a) Ticaret eşit şartlarda yürütülecek
b) Daha önce Hunlara ödenen 300 libre vergi, 700 libre olarak değiştirilecek
c) Hunlara 10 bin top ipek gönderilecek
d) Romalılar Hunların hâkimiyeti altındaki halklarla ittifak yapmayacaklar
e) Esir edilmiş Romalılar, önceden Roma’ya kaçmış olanlar ile birlikte Hunlardan
kaçanlar, Roma’ya teslim edilmeyecekler
Cevaplar
1) e 2) c 3) a 4) c 5) e 6) c 7) b 8) a 9) d 10) c
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12. HUNLAR İKİ ROMA’NIN ÜZERİNE GİDİYOR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. I. Balkan Seferi
12.2. II. Balkan Seferi
12.3. Hun-Batı Roma İlişkileri
12.4. Campus Mauriacus Savaşı
12.5. Roma Seferi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hunların Doğu Roma üzerine I. Balkan Seferini anlatın?
2) Hunların Doğu Roma üzerine II. Balkan Seferini anlatın?
3) Hun-Batı Roma ilişkilerini açıklayın?
4) Campus Mauriacus Savaşı hakkında bilgi verin?
5) Attila’nın Roma Seferi hakkında bilgi verin?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

I. Balkan Seferi

Avrupa Hunlarının Doğu Kazanım
okuyarak
ve
Roma üzerine yaptıkları I. araştırarak geliştirilecektir.
Balkan Seferi hakkında bilgi
sahibi olunacaktır.

II. Balkan Seferi

Avrupa Hunlarının Doğu Kazanım
okuyarak
ve
Roma üzerine yaptıkları II. araştırarak geliştirilecektir.
Balkan Seferi hakkında bilgi
sahibi olunacaktır.

Hun-Batı Roma İlişkileri

Doğu Roma’yı etksizleştiren Kazanım
okuyarak
ve
Hunların
Batı
Roma araştırarak geliştirilecektir.
politikası, Roma’ya seferleri
hakkında bilgi edinilecektir.

Campus Mauriacus Savaşı, Attila’nın
komutasındaki Kazanım
okuyarak
ve
Roma Seferi
Hun ordusunun Batı Roma araştırarak geliştirilecektir.
ile
yaptığı
Campus
Mauriacus
Savaşı
ve
ardından düzenlediği Roma
seferi
hakkında
bilgi
edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar


I. Balkan Seferi



II. Balkan Seferi



Batı Roma



Campus Mauriacus Savaşı



Roma Seferi
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12.1. I. Balkan Seferi
Attila Hunları, Margus şehrini ele geçirdikten sonra 441 yılında artık Doğu Roma’ya
doğru ilerlemeye başladılar. Ordular Tuna Irmağı’nın güney tarafında, batıya doğru ilerlediler.
Bugünkü Belgrad bölgesi ve ardından Sirmium ele geçirildi. Bundan sonra güneyden
başlayarak Pannonia Secunda, Niş işgal edildi. Bu sırada Hunlarla iyi ilişkileri olan Aetius
devreye girerek Doğu Romalıların Margus antlaşmasına göre vergilerini ödeyeceklerini ve
sığınan herkesi iade edeceklerini söyleyerek Hunların seferini sonlandırmasını sağladı, teminat
olarak ise oğlunu Hunlara rehine gönderdi. Bu ilk Balkan seferinden sonra bölgede Hunlar
birçok stratejik mevkii ele geçirdiler, önleri iyice açıldı.

12.2. II. Balkan Seferi
Attila 447 yılına doğru Doğu Roma’nın daha çok üzerine gitmeye başladı. İstanbul’daki
imparator I. Balkan seferinden sonra yeni savunma hatları oluşturmuştu. Yine Doğu Roma’da
ortaya çıkan ekonomik buhran, salgın hastalıklar, büyük bir depremin yarattığı hasarlar
yüzünden devlet iyice yıpranmıştı. Attila’nın asıl maksadı, Doğu Roma’yı tam olarak bastırıp
Batı Roma’ya yönelmekti. Attila, daha önce ödenmeyen borçlara karşılık zorla vergi toplamaya
başladı. Kaçakların iadesi, borçların ödenmesini, elçi gönderilmesini talep etti. Roma, elçi
göndermeyi kabul etmekle birlikte kaçakları iade etmedi. Bunun üzerine Hun birlikleri Tuna’yı
geçti, Tuna’nın çok önemli yerlerinden biri olan Ratiaria’yı ele geçirdi. Doğu Got’ları ve
Gepid’lerin de katıldığı Hun ordusu, bugünkü Bulgaristan’a geldi, Vidin’i geçti. Orada Doğu
Roma ordusunu yendi. Attila Tuna’nın doğusundaki yerleri alsınlar diye bir kısım askeri
gönderdi, kendisi ise ana Hun ordusuyla güneye ilerlemeye devam etti, Sofya, Filibe’yi ele
geçirdi, Edirne önlerine geldi. Bir kısım orduyu şehir kuşatması için bırakarak İstanbul’a
yöneldi. Lüleburgaz gibi yerleri işgal etti. Bu esnada gerideki toprakları güvenlik altına almak
için hamleler de yaptı. Sicilya’daki ve İran sınırındaki birlikler dönüp Attila’nın önüne
çıktılarsa da yenildiler. Bunun üzerine Doğu Roma İmparatoru II. Theodosios’un barış
antlaşması imzalamaktan başka çaresi kalmıyordu. Büyükçekmece’de yapılan görüşmelerle
447 yılında Anatolius Barışı imzalandı. Buna göre:
1. Kaçaklar Hunlara teslim edilecek.
2. Geçmiş vergiler karşılığında 6 bin libre altın ödenecek.
3. Hunlara ödenen vergi yıllık 2100 altına çıkarılacak.
4. Parası ödenmeden Roma ülkesine kaçan Romalı esir başına 12 altın ödenecek, bu
ödenmezse esir sahibine verilecek.
5. Romalılar Hun tarafından kendilerine kaçanları asla kabul etmeyecek.
Romalıların imzaladığı bu antlaşmanın şartları çok ağırdı. Zaten buhran içindeydiler ve
ödenecek parayı bulmak için tedbirler almaya başladılar, halktan haksız vergiler toplamaya
başladılar. İnsanlar zorla vergi veriyorlardı. Nihayetinde Roma hazinesi boşaltılarak gerekli
para, esirlerle birlikte İstanbul’daki Hun elçisine teslim edildi. Attila’nın iki Balkan seferinin
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ardından, Balkanlardaki Roma gücü tamamen kırıldı. Hunların önünde hiçbir engel kalmamıştı.
Hunlar, Doğu Roma’dan aldıkları vergilerle iyice zenginleştiler, güçlendiler, Hun sınırları
gitgide genişledi. Devlet tam olarak teşkilatlı, karizmatik lider altında yükseldi. Attila’nın
merkezi ise çok büyük bir ihtimalle Erdel’de ve Maros Irmağı vadisindeydi. Uldız’dan beri Batı
Roma ile iyi ilişkiler içinde bulunan Hunlar, Doğu Roma’nın tamamen bastırılmasının ardından
siyasetini değiştirdi. Sırada Batı Roma ve ardından Sasani vardı144.

12.3. Hun-Batı Roma İlişkileri
Attila başa geçtikten sonra Batı Roma, elçi göndermiş, barışın süreceğine dair
anlaşılmıştı. Bu ise Roma’nın Sava kıyısındaki Pannonia topraklarını Attila’ya bırakması, ona
yıllık belli bir ödeme yapması karşılığında olmuştu. Hunlar Aetius’un destekliyor, bu şekilde
Batı Roma siyasetinde söz sahibi oluyorlardı. Sonrasındaki bazı gelişmelere rağmen, Hunların
Doğu Roma’ya yönelmesiyle ilişkiler sorunsuz bir şekilde devam etmişti. Anatolius
Barışı’ndan sonra tamamen bastırılan Doğu Roma, çareyi Attila’ya bir suikast planlamakta
buldu. Bu esnada Doğu Romalıların Hun topraklarından uzak durmaları, kaçakların iadesi gibi
talepleri içeren Attila’nın mektubu, onun yakın adamı Edekon ile Orestes tarafından İstanbul’a
getirildi. İmparator ve maiyeti bir plan yaparak, Edekon’a Attila’ya suikast yapsın diye büyük
miktarlarda rüşvet verdiler. Attila’ya cevaben gönderilen Doğu Roma elçilik heyetinin başkanı
ve heyette bulunan Priscus’un ise bu plandan haberi yoktu. Edekon ise Attila’ya her şeyi anlattı.
Böylece suikast boşa çıktı. Elçilik heyetinde bu işten sorumlu ve haberli olanlar tutuklandı. Bu
arada heyet geldiğinde Attila artık hedefine Batı Roma’yı koymuştu. Bu yüzden Doğu Roma
ile çok uğraşmadan antlaşma imzaladı145.

12.4. Campus Mauriacus Savaşı
Attila, Batı Roma üzerine sefer etmek için hazırlıklarını sürdürüyordu. Batı Roma
İmparatoru III. Valentinianus’un bacısı Honoria, tahtta hak iddia etmesin diye
evlendirilmemişti. Sonra ise İstanbul’a gönderilmişti. Gözetim altında tutulan Honoria,
Attila’dan yardım istedi, ayrıca bir nişan yüzüğü gönderdi. Bunu kabul eden Attila,
Valentinianus’dan çeyiz olarak Galya’yı istedi. Zor durumda kalan imparator, Honoria’yı
Roma’ya geri çağırdı ve göstermelik bir evlilik oldu. Bundan sonra kuzeydeki Germen’lere
karşı hareket ediyormuş gibi orduyu sefere çıkaran Attila, Roma ile dost olduğunu bildirdi.
Buna karşılık onun asıl maksadı, Germen’leri ve Vizigot’ları yanına almaktı. Bu esnada Doğu
Roma İmparatoru II. Theodosios, 450’de aniden öldü, yerine geçen imparatora da isteklerini
kabul ettiren Attila doğu tarafını sağlama almış oldu. Attila Hunları 451’de çeşitli toplulukların
da içinde olduğu kalabalık bir orduyla Galya’ya ilerledi. Bu sırada Doğu ve Batı Roma’ya
elçiler gönderip kendisi için saray yaptırılmasını emretti. Hun ordusunda kalabalık hâlde
Germen’ler, Gepid’ler, Doğu Got’ları, Alaman’lar, Frank’lar vb. vardı. Attila orduyu ikiye
ayırdı. Bir kol Tuna’nın sağ kıyılarındaki Roma kalelerini ele geçirecekti. Diğer kol ise
Tuna’nın sol kıyılarından ilerleyip yol üzerindeki tüm halkları kendisine bağlayacaktı. İki kol
nihayetinde Ren sahillerinde birleşti. Bu arada az sayıda askeri İran’a karşı ayaklanan
144
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Ermenilere yardım olarak gönderdi. Bu karşılık bu birlik yardıma yetişemedi. Galya’ya doğru
harekete geçen Attila, Ren’i geçerek, Galya’nın kuzeydoğusundaki şehirleri ele geçirmeye
başladı. Buna karşılık Roma ordusu çekildi. Bazı Burgund ve Frank birlikleri de başta karşı
koymaya çalıştı ama sonra çekildi. Attila uzun süren bir kuşatmayla Metz şehrini ele geçirdi.
Şehri teslim alıp ilerleyen Hun ordusu Reims şehrine yaklaştı. Şehir, halkı kaçtığından derhal
düşürüldü. Bunun ardından birlikler Orleans şehrine yöneldi. Oradaki taş köprü, Vizigot
topraklarına giriş çıkışın kontrol edilmesi için çok önemliydi. Şehir halkı Hunlara katılmayı
kabul ederek şehri teslim etti. Bu esnada Aetius da Galya bölgesindeki halklardan topladığı
orduyla harekete geçti. Vizigot Kralı’nı da yanına aldı. Vizigot Kralı, Attila’nın tarafındaki
çoğu Alan, Frank, Sarmat, Sakson gibi halkların oluşturduğu orduyla karşı karşıya geldi. Attila
rakibini kendisine doğru çekti. Bu sırada askerlere cesaretlendirmek için şöyle bir konuşma
yaptı:
“Bu kadar çok kavim üzerinde kazandığınız zaferlerden sonra, şimdi dünyayı istila
etmek üzere olduğunuz sırada sizi gayrete getirmeyi uygun bulmam. Çünkü bu ancak acemi
komutanlara, tecrübesiz orduya karşı söylenir. Zaten savaştan başka bir şey tanır mısınız ki siz.
Bir erkek için elinde silahı ile intikamını alması kadar güzel bir şey var mıdır? Tabiatın, kalbi
intikam hırsıyla doldurması en büyük lütuftur. Bunun için her halükârda düşmana hücum
edelim. Çünkü daima ilk hücum eden daha cesurdur. Bu birleşmiş çeşitli kavimleri
önemsemeyin. Zaten müdafaa için birleşme de korku alametidir. Görüyor musunuz? Daha
hücumdan evvel onları korku sardı. Tepelere çıkmak istiyorlar. Fakat buraları da onları
kurtaramayacak. Düz yerlerde sığınacak ve yer arayacaklar. Bunu da başaramayacaklar.
Romalıların pek beceriksiz silah kullandıklarını biliyoruz. Bunun onlar için ilk başarısızlık
belirtisi olduğunu söyleyemem. Fakat toz tabakası onların aleyhinedir. Disiplinsiz bir surette
birleşerek kalkanlarıyla savunma yapmak istiyorlar. Bunlara asla önem vermeyerek Alanlar ve
Vizigot’ların üzerine hücum edin. Burası savaşın en çetin olacağı yöndür. Sinirler kesilince,
uzuvlar düşer ve kemikler çökerse vücut kendisini tutamaz. Kalpleriniz heyecanlansın, âdetiniz
üzere heyecanla hücum edin. Silahlarınızın kuvvetini, Hunların azametini gösteriniz. Eceli
gelen rahat yatağında da ölür. Savaş olmamış olsa idi bu kadar kavim üzerinde Hunlar hâkim
olarak kalabilir miydi? Maeotis kapalı, gizli yollarını asırlardan beri atalarımıza neden açtı.
Bu savaş meydanı Hunlara iyi gelecek, talih vadetmektedir. Düşmana ilk oku ben atıyorum ki
okumun değdiği adam ölmüş insan demektir. Zira Attila savaş yapmaktadır”146.
Attila bu esnada bir kâhinden savaşın akıbetini sordu. Bir koyun kesilip kürek kemiği
yakıldı, kemiğin aldığı şekle göre savaşın sonu öğrenilmeye çalışıldı. Buna göre düşman
komutanı ölecekti ama Hunlar da mağlup olacaktı. Nihayetinde iki ordu Mauriacum bölgesi
taraflarında, Sen Irmağı’nın sol kıyısında, Campus Mauriacus’ta karşılaştı. Öğleden sonra üçten
akşam karanlığına kadar olan savaşta iki taraf da kazanamadı. Attila ordugahına döndü.
Vizigot-Roma ordusu, Hunların yoğun ok atışı karşısında saldıramadı ve onlar da ordugahlarına
çekildiler. Vizigot birlikleri ölen krallarının cesedini alıp hızla memleketine döndü. Diğer Roma
müttefikleri de dağıldı. Aetius ise az sayıdaki askerle bir süre ordugahta kaldı. Attila
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topraklarına geri döndü, o esnada Tuna üzerinden gönderilen Doğu Roma elçisini kabul etmedi.
Vergilerin ödenmesini isteyip savaş tehdidinde bulundu.
Hunlar ve Batı Roma arasındaki bu savaş Jordanes tarafından şöyle anlatılmaktadır:
“Romalıların tarafında düşmanları yenmek için birçok ordu gruplarını toplamış olan
Aetius vardı. Franklar, Sarmatlar, Ripariolenler, Brionerler ve bazı Germen kavimleri
Aetius’un emrinde bulunuyordu. Catalounum ya da başka bir adıyla Maunak kırlarında olay
neticelendi. Bu kırlar birçok halkın savaş alanını oluşturuyordu ve herhangi bir entrika
olmaksızın açık kırlarda savaşılıyordu.
Peki, neden yapılıyordu bu şiddetli savaşlar? İnsanların birbirlerine silahla
saldırmalarına sebep olan bu nefret nereden kaynaklanıyordu? İnsanların sadece liderleri için
yaşadıkları bilinen bir gerçektir ve bir tek bu liderin sözüyle binlerce insan savaşıyor. Sonuçta
yüzyıllar boyunca tabiatın yarattığı güzellikler bir anda yok olup gidiyor. Asıl savaşın kendisine
geçmeden önce bu ünlü, büyük ve karmaşık savaşın öncesinde gelişen olayları anlatmak
istiyorum:
Alan Kralı Sangibanus tehdit edici gelecekten korktuğu için Attila’ya teslim olacağına
ve bulunduğu Orleans şehrini ona vereceğine söz vermişti. Ancak Aetius ve Theodorik bunu
öğrenince Attila’nın gelişinden önce şehrin etrafına yüksek duvarlar yaptırdılar ve
Sangibanus’u da gözetlediler. Bundan korkan ve güvendiği insanların ihanetini gören Attila,
savaşı başlatmamak için bir süre oyalandı. Kaçmayı düşündü ancak bunu gururuna yediremedi
ve falcıların yanına giderek gelecek hakkında bilgi istedi. Falcılar geleceğin Hunlara kötülük
getireceğini ancak düşman liderinin öleceğini söylediler. Bunun üzerine Aetius’un ölmesini
isteyen Attila kötülük pahasına da olsa savaşı başlattı.
Savaş daha önce belirtildiği gibi Catalaunum’da gerçekleşiyordu. Burası oldukça
yüksek bir yer olduğu için her iki taraf da bu yüksekliğe yerleşmeye çalışıyordu. Sağ bölgeyi
Hunlar, sol bölgeyi ise Romalılar, Vizigotlar ve yardımcı grupları kaplıyordu. Savaş önce boş
kalan bu yüksekliğe yerleşmek için alevlendi. Sağ kanadı Theodorik ve Vizigotlar, sol kanadı
Aetius ile Romalılar, orta kısmı ise kaçmaması için Sangibanus tutuyordu. Hunlarda ise ortada
Attila bulunuyor, kanatları ise değişik kavimlerden halklardan oluşuyordu. Bunlar arasında
Doğu Gotlarının liderleri Valamir, Theodemir ve Videmer, ayrıca Attila’nın akıllılığı sebebiyle
çok sevdiği Ardarik ve ordusu da bulunuyordu. Hepsi istisnasız Attila’nın sözünü dinliyor ve
onun komutlarına göre hareket ediyorlardı. Attila hepsini yönetiyor ve tek başına kaderleri
hakkında karar veriyordu. Savaş, daha önce belirtildiği gibi uygun yere gelebilmek için başladı.
Attila ordularına dağın zirvesine ilerlemelerini emretti. Ancak Thorismund ve Aetius onlardan
daha çabuk davranıp zirveye ulaştılar ve gelen Hunları yukarıdan püskürttüler.
Ordusunun sendelemeye başladığını gören Attila onları cesaretlendirmeye çalıştı.
Attila’nın sözlerini duyan ordu, kendini toparlayıp düşmana saldırdı. Çağın gördüğü en
şiddetli, en büyük savaş gerçekleştirildi. Savaş; korkunç, sonu belirsiz, hiçbir yerde ve hiçbir
zaman görülmemiş şekilde kanlı ve kızgındı. Savaşın yapıldığı yerin sol tarafından akan nehrin
suları ölü ve yaralıların kanı ile renk değiştirmişti. Susamaktan içlerin yanıp, ağızları kuruyan
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yaralılar, derenin kenarına geldiklerinde orayı ölülerin cesetleri ile dolmuş buldular ve
dudaklarını ancak yaralıların kanı ile ıslatmak zorunda kaldılar. Bu çarpışmada Theodorik
atıyla ordusu arasında dolaşıp onları savaşmaya cesaretlendirmeye çalışırken atından düşüp
kendi adamları tarafından ezildi. Böylece falcıların Attila’ya söyledikleri doğru çıktı. Ancak
Attila bunun Theodorik için değil de Aetius için geçerli olacağını ummuştu. Vizigotlar
Alanlardan ayrılıp Hunlara saldırdılar. Attila son anda sığınağa ki bu sığınak bir sürü at
arabasının oluşturduğu yuvarlak bir duvardı, kaçarak hayatını kurtarabildi. Kral Theodorik’in
oğlu Theodorismus karanlığın etkisiyle yolunu şaşırıp düşmanların bölgesine girdi ve ancak
onu arayan arkadaşlarının yardımıyla kurtulabildi.
Ertesi sabah Romalılar, birçok ölünün bulunduğu alanda hiçbir Hunluyu göremeyince
savaşı kazandıklarını sandılar. Ancak Attila’nın korkak birisi gibi kaçmadığını, sadece kesin
bir yenilgi söz konusu olduğu için geri çekildiğini de biliyorlardı. Çünkü Attila kesinlikle bir
kaçak gibi davranmıyordu. Uzaktan silah sesleri ve gürültüleriyle varlığını belli ediyordu. Bu
şekilde yenilmiş olduğu hâlde bile düşmanlarını korkutabiliyordu. Düşmanları ona nasıl
davranacaklarını düşünüyorlardı. Sonunda onun etrafını sarmaya karar verdiler. Attila ise
sığınağın önüne büyük bir ateş hazırlatmıştı. Böylece düşmanın gelmesi hâlinde, onların eline
düşmektense ateşe atılıp ölmeyi tercih etmişti.
Bu sırada Vizigotlar; krallarını, oğulları da babalarını merak ettikleri için onu aramaya
koyuldular. Onu, birçok cesedin bulunduğu alanda ölü olarak buldular. Büyük ağıtlarla ve
geleneklerine uygun bir seremoni ile oradan alıp götürdüler. Thorismund (Theodorik’in en
büyük oğlu) babasının ölümünün etkisiyle Hunlardan nasıl öç alabileceklerini Aetius’a sordu.
Aetius da Hunların yok edilmesinden sonra Gotların Roma İmparatorluğu için tehlike
oluşturabileceğini düşündüğünden Thorismund’un ülkesine dönüp yönetimi ele almasını
tavsiye etti. Çünkü babasının ölümünden sonra kardeşleri miras için harekete geçip karışıklık
meydana getirebilirlerdi. Bunun bir hile olduğunu anlamayan Thorismund, Hunlarla
savaşmaktan vazgeçip Galya’ya ülkesine döndü.
Dünyaca ünlü bu savaşta, her iki taraftan da 165 bin kadar insan ölmüştü. Attila,
Gotların ayrıldığını öğrenince içinde bir zafer hissi uyandı”.
Bu savaşa dair yazarların farklı görüşleri vardır. Batı Roma’ya sefer eden Hun
ordusundaki asker sayısını 500 bine kadar çıkaranlar vardır. İki taraftan ölenlerin 300 ila 500
bin kişi olduğunu söyleyenler de vardır. Buna karşılık Türkiye’de Avrupa Hunlarının tarihi
üzerine tek otorite olan Ali Ahmetbeyoğlu’nun tespitlerine göre tüm bu rakamlar abartılıdır ve
o devrin şartlarına göre Attila’nın ordusu 20-30 bindir, her iki tarafın kayıpları ise Jordanes’in
bahsettiğin 165 binin beşte biri kadardır. Yine Ahmetbeyoğlu’nun görüşüne göre Roma
kaynaklarının ve kilise tarihlerinin Attila’nın yenildiğine dair kayıt tutmalarına karşılık savaşın
galibi veya mağlubu yoktur147.
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12.5. Roma Seferi
452 yılında ilkbaharın sonlarında Hun ordusu Pannonia’dan sefere çıktı, Juli Alplerinin
dağ boğazını geçti. Aetius, Roma’daki iç karışıklık sebebiyle bir önlem alamadı. Attila,
Roma’nın doğu sınırlarını savunan Aquileia şehrine hücum etti. Burada Got’lar
konuşlandırılmıştı. Şehir üç ay direndi. Hunlar arasında uzayan kuşatma ve tayının azalması
sebebiyle huzursuzluk çıktı. Bu esnada bir leyleğin şehri terk ettiğini gören Attila, askerlerine
şöyle dedi: “Üstün bir önseziyle yaratılmış olan bu kuş, bu şehrin kendisini koruyamayacağı,
orada emniyette olamayacağına kanaat getirerek yuvasını bırakıp gitmektedir. Bu, kaleyi
koruyanların artık şehri müdafaa edecek güç ve imkândan mahrum olduklarının kati işaretidir.
Demek oluyor ki artık muhasaramıza uzun süre dayanamayacaklar”. Böylece cesaretlenen
askerler, imparatorluğun dokuzuncu büyük şehrini ele geçirdiler. Attila bundan sonra İtalya’ya
girdi. Birçok şehri tahrip etti. Vicentia, Verona, Brescia, Pergamo, Milano üzerinden Pavia’ya
kadar uzandı. Gönüllü teslim olmayan şehirleri yaktığı için birçok şehir önden teslim oldu.
Korkan İmparator Valentinianus, Ravenna’daki sarayından kaçtı. Daha sonra meclisini
toplayarak aldığı karar çevresinde Roma şehrinin valisini ve Papa I. Leo’yu Attila’ya gönderdi.
Elçiler, Po ve Mincio ırmaklarının birleştiği yerde Attila ile görüştü ve barış anlaşmasına razı
etti. Papa, özel törenlerde giydiği kıyafetle Attila’nın huzuruna çıktı. Orada neler konuşulduğu
bilinmemektedir. Attila’ya esirler teslim ettiler, yüklü miktarda altın getirdiler. Attila böylece
Batı Roma’yı artık etkisiz hâle getirdiğini düşünüp Tuna Irmağı gerisine döndü. Attila kuzey
İtalya’da bulunurken, Doğu Romalılar Tuna’yı geçtiler, Hun sınır birliklerine saldırdılar. Aetius
da yardım gönderdi. Attila bundan sonra merkezine döndü, Doğu Roma’yı tehdit ederek vergi
istedi. Attila, Doğu Roma’ya ve Sasanilere karşı sefere hazırlandığı esnada, yeni yaptığı
evliliğin zifaf gecesinde ağzından, burnundan kan gelmesi suretiyle 453 yılının ilkbaharında
öldü.
Attila’nın cenaze töreniyle ilgili şunlar kaydedilmektedir:
“Ordugahın ortasındaki ipek çadırın içerisinde Attila’nın naaşı duruyordu. Bunun
etrafında Hun askerlerinden seçilmiş süvariler savaş oyunları oynuyorlardı. Erkekler halk
geleneğine uygun olarak saçlarını kestiler. Korku uyandıran yüzlerini derin yaralarla
çirkinleştirdiler. Aynı zamanda ozanlar ve savaşçılar Hun dilinde ağıtlar söylerler. Muncuk’un
oğlu Attila, en kahraman milletlerin efendisi. Sen İskitya ve Germenya’ya sahip olduğun gibi,
sayısız şehirleri zapt ettin. Her iki Roma İmparatorluğu’nu da korkutarak kendine diz
çöktürdün. Onlardan yıllık vergi aldın. Kaderin bütün bunları yaptıktan sonra düşmanların
hıyanetinden yahut yarasından değil, halkının arasında hiçbir acı duymadan öldün. Priskos’un
anlattığına göre daha sonra Attila’nın mezarının başında strava denilen cenaze yemeği yenmiş
ve defin törenlerine başlanmıştır. Attila’nın cesedi birbiri ardına üç tabuta konuldu. Bunlardan
birincisi altın, ikincisi gümüş, üçüncüsü ise demirdendi. Bu, güçlü kralın üçüne de değdiğini
göstermek içindi. Demir kavimleri yendiğinin, altın ve gümüş ise her iki Roma
imparatorluğunda kazandığı mevkinin işaretiydi. Gömme işi geceleyin ve gizlice oldu. Savaşta
düşmandan alınan silahlar, değişik taşlarla süslü altın işlemeli at koşum takımları ve krallığını
gösteren değişik şeyler onunla birlikte mezara kondu. Bunlar onun sarayını süslüyorlardı.
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İnsana has aç gözlülüğü, bir büyük ve değerli hazineden uzak tutmak, kabrin yerini hiç kimsenin
bilmemesi için mezarı kazanlar da öldürüldü”.
Ali Ahmetbeyoğlu’nun tespitlerine göre Attila’nın mezarının nerede olduğu bilinmese
de muhtemelen Tuna ve Tisa arasındaki bölgenin doğu kısmındadır. Üstelik mezarı kazanların
da öldürüldüğü ile ilgili bilginin doğru tarafı yoktur. Attila’nın kabri o devrin şartlarında
yağmalanmasın diye gizli tutulmuştu148.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa Hunlarının Doğu Roma üzerine yaptıkları I. ve II. Balkan Seferi; Doğu Roma’yı
etksizleştiren Hunların Batı Roma politikası, Roma’ya seferleri; Attila’nın komutasındaki Hun
ordusunun Batı Roma ile yaptığı Campus Mauriacus Savaşı ve ardından düzenlediği Roma
seferi hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Attila Hunlarının Doğu Roma’ya doğru I. Balkan Seferi ne zaman başladı?
a) 475
b) 441
c) 381
d) 400
e) 405
2) I. Balkan Seferi’nin en önemli sonucu nedir?
a) Doğu roma’nın yılda 500 bin altın ödemeyi kabul etmesi
b) Doğu Roma-Batı Roma ittifakını tamamen bitirmesi
c) Hunların Batı Roma topraklarına da girmesi
d) Hunların Balkanlarda birçok stratejik mevkiiyi ele geçirmeleri
e) Hunların başarısız olup çekilmeleri
3) II. Balkan Seferi’nde Attila’nın asıl maksadı neydi?
a) İstanbul’u ele geçirmek
b) Anadolu’nun tamamına hakim olmak
c) Doğu Roma’yı tam olarak bastırıp Batı Roma’ya yönelmek
d) Bulgaristan’ı ele geçirmek
e) Akdeniz kıyılarına inmek
4) Aşağıdakilerden hangisi Hunların Doğu Roma ile 447 yılında imzaladıkları
anatolius barış antlaşmasının maddelerinden değildir?
a) Edirne Hunlara bırakılacak
b) Kaçaklar Hunlara teslim edilecek
c) Geçmiş vergiler karşılığında 6 bin libre altın ödenecek
d) Hunlara ödenen vergi yıllık 2100 altına çıkarılacak
e) Parası ödenmeden Roma ülkesine kaçan romalı esir başına 12 altın ödenecek
5) Attila’ya suikast yapsın diye büyük miktarlarda rüşvet verilen kişi kimdi?
a) Edekon
b) Priscus
c) Aetius
d) Sava
e) Jordanes
6) Batı Roma ile Hunlar arasındaki büyük savaşın adı nedir?
a) Galya
b) Honoria
c) Valentinianus
d) Burgund
e) Campus Mauriacus
7) Batı Roma ile Hunlar arasındaki büyük savaşta aşağıdakilerden hangisi Attila’nın
ordusunda yoktu?
a) Alan
b) Sarmat
c) Töles
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d) Sakson
e) Frank
8) Hunlara karşı direnen Doğu Roma Ordusunu kim komuta ediyordu?
a) Marcus
b) Aetius
c) Maurices
d) Leon
e) Valentinianus
9) Attila’nın Roma Seferinin neticesi nedir?
a) Roma teslim oldu
b) Attila yenildi
c) İki taraf da yapılan savaşta galip gelemedi
d) İstekleri yerine getirilen Attila döndü
e) Hun ülkesindeki bir isyan sebebiyle Attila seferi yarıda kesip döndü
10) Son tespitlere göre Batı Roma ile Hunlar arasındaki büyük savaşta hun ordusunun
asker sayısı ne kadardı?
a) 20-30 bin
b) 100-120 bin
c) 200-250 bin
d) 300 bin
e) 500 bin
Cevaplar
1) b 2) d 3) c 4) a 5) a 6) e 7) c 8) b 9) d 10) a
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13. ATTİLA’DAN SONRA AVRUPA HUNLARI VE ATTİLA’NIN
BIRAKTIĞI İZLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Attila’nın Kişiliği
13.2. Attila’nın Oğulları ve Devletin Sonu
13.3. Avrupalıların Zihninde Attila

187

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Attila nasıl bir kişiliğe sahiptir?
2) Attila’dan sonra Hun Devleti’ni yıkılışına kadar anlatın?
3) Avrupalıların zihninde nasıl Attila portresi vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Attila’nın Kişiliği

Ana kaynaklarda Attila Kazanım
okuyarak
ve
hakkında geçen kayıtlardan araştırarak geliştirilecektir.
hareketle
onun
kişiliği
hakkında bilgi edinilecektir.

Attila’nın

Oğulları

Devletin Sonu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve Attila’dan sonra devletin Kazanım
okuyarak
ve
gidişatı, oğullarının idaresi araştırarak geliştirilecektir.
ve Hun Devleti’nin son
buluşu süreci öğrenilecektir.

Avrupalıların Zihninde Attila Avrupa insanının çizdiği Kazanım
okuyarak
ve
Attila
imajı,
Attila’nın araştırarak geliştirilecektir.
bıraktığı izler hakkında bilgi
edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Attila’nın Kişiliği



Attila’nın Oğulları



Hun Devleti’nin Sonu



Avrupalıların Zihninde Attila
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13.1. Attila’nın Kişiliği
Attila, bir dünya imparatorluğu kurmuştu. Bu yolda Doğu ve Batı Roma’nın üzerine
giderek, İstanbul kuşatmasıyla ilkini, Campus Mauriacus savaşıyla ikincisini bastırmıştı.
Sasani’lerin üzerine gidecekken ölmüştü. O öldüğünde batıda Atlas Okyanusu kıyılarına,
doğuda İran’a ve belki de Altaylara kadar uzanan büyük bir ülke bıraktı.
Dünya tarihinde en çok merak edilen kişi belki de Attila’dır. Ona dair yapılan tasvirler,
onun üzerine yazılanlar, yakıştırmalar yüzlerce cilt dolusudur. Bununla birlikte Attila’ya dair
elimizde iki ana kaynak bulunmaktadır, biz bunlardan tarih bilgisi edinebiliyoruz. Onlardan biri
olan Jordanes şöyle demektedir:
“Kavimlerin sarsılması, bütün dünyanın korkması için doğmuş bir adam, hakkında
yayılan korkunç haberler nedeniyle herkesin kendisinden korktuğu kişiydi. Kibirle iki kat yürür,
gözleri ışık saçar, gururlu gücünü vücudunun hareketleriyle de hissettirirdi. Savaşı her şeyden
çok sevmesine rağmen düşünerek hareket eder, birçok şeyi aklıyla başarırdı. Kendisinden aman
dileyenlere merhamet ve kendisine sadık olanlara karşı çok lütuf gösterirdi. Kısa boylu, geniş
omuzlu idi. Büyük başına nispetle gözleri küçüktü. Seyrek sakalı beyazlaşmıştı. Yassı burnu ve
biçimsiz yüzü, köklerinin damgasını taşıyordu. Akıllı ve kurnazdı. Tehdit ettiği yerin dışında
başka bir yerden saldırırdı”.
Priscus ise şöyle kaydetmektedir:
“Bize ve diğer barbarlara çok tatlı ve leziz yemekler getirildi. Diğer İskitlere ve bize
gümüş tabaklarda, Attila’ya ise tahta tabakta et getirmişlerdi. Her cihette mutedil kanaatkâr
idi. Misafirlere altın ve gümüş kadehler verdiği hâlde onun kadehi tahtadan idi. Sırtındaki
elbiseleri, ayakkabıları, kılıcının kabzası ve atının takımları askerlerininkinden hiç de farklı
değildi. Buna karşı diğer İskit komutanlarının bu eşyaları altın ve kıymetli taşlarla süslü, göz
kamaştırıcı idi. Kendisininki böyle değildi. Yalnız diğerlerinden daha temiz idi”.
Avrupa Hunları tarih sahnesine çıktıklarında hayat tarzlarına uygun düşecek bir şekilde
Doğu Avrupa’nın bozkırlarına yayılmışlardı. Bundan önce ise Ötüken bölgesinden çıkıp Balkaş
Gölü’nün güneyinden Maveraünnehir, Kazak bozkırı ve oradan Don-İdil ırmaklarının aşağı
akımlarına doğru gittiler. Buradan Orta Tuna taraflarına akınlara başladılar. Ukrayna’nın
güneyindeki topraklar, Don-İdil düzlüğü, Kafkaslara kadar uzanan bozkırlarda yayıldılar.
Hunların merkezi olan Macaristan düzlükleri, Karpatlar bozkırları onları büyük bir bozkır tipi
devlet kurma imkânı sağladı.
Attila gibi karizmatik ve güçlü bir liderin ölümünden sonra yerine aynı ölçüde biri
geçmeyince devlet hızla güç kaybetti, tıpkı diğer bozkır tipi Türk devletlerinde olduğu gibi.
Attila’nın devleti güçlendirdiği zaman, başta olduğu gibi boy beyleri merkezde tutulmamış,
uzaklaştırılmışlardı. Avrupa’da tabiliğe alınan halklara ise savaş zamanı asker vermeleri
şartıyla kendi bölgelerinde muhtariyet tanındı ama Doğu Roma ve Batı Roma gibi devletlerle
ilişki kurmalarına izin verilmedi. Yine bu yerlerden insanlar, soylular Hun Devleti içinde
görevlendirildiler. Bunlar diplomasiden, vergi toplamaya, ticaretten sınır muhafızlığına kadar
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çeşitli işlerde memur kılındı. En yüksek rütbede olanlar Attila’nın etrafında bulundular,
Attila’nın oğullarının yanında görev yaptılar, savaş zamanı tabi halkların ordularına komuta
ettiler. Attila boyların gücünü kırarak kendisine sadakatle hizmet eden yabancı halklardan bir
tabaka oluşturdu. Attila’nın ölümünden sonra kendi toprağında, kendi kralının idaresinde
bağımsız olan halklar bir bir isyan ettiler, tabi olmaktan çıktılar. Attila’dan sonra gelen İlek de
buna engel olamadı. Attila’nın bilinen baş hatunu Arıkan adlı bir kadındı. Ondan Hunların
başına geçmeye hakkı olan İlek, Dengizik, İrnek doğdu. Bunun dışındaki hanımlar ve
çocuklarla ilgili anlatımlar çok muğlak ve belki de yanlıştır149.

13.2. Attila’nın Oğulları ve Devletin Sonu
Attila’dan sonra 453 yılında başa İlek geçti. Attila daha hayattayken onun yerine
geçmesini buyurmuştu. Öncesinde Ural-Balkaş sahasında doğu beyi olarak hükmediyordu. İlek
itirazlara rağmen, devletin ileri gelenlerinin desteğiyle tahta çıktı. İlk işi merkezi güçlendirmeye
çalışmak oldu, isyanlarla uğraştı. Germen boyları devletteki zayıflıktan yararlanarak ayrıldılar.
Attila döneminde Hun merkezi, yabancı halkların beylerinin, liderlerinin toplandığı, yetiştiği
bir merkezdi. Bölge halkları Attila’nın sözünden çıkmıyorlardı, ancak sonraları bir bir ayrılıp
Orta Avrupa ve İtalya topraklarını aralarında paylaştılar. İlk isyan edip ayrılan Attila’nın sadık
tabisi olan Gepid Kralı oldu. Ondan sonra Tisa Vadisi’nde Doğu Got Kralı ayaklandı. Bölge
halkları zamanla bu iki kral etrafında toplandı. Buna karşılık İlek, bazı tabi halkları da yanına
katıp Gepid Kralı üzerine yürüdü. 454 yılında ise Tuna’dan Pannonia’ya döndü. Hun ordusu
Germen ve Sarmat’ların da desteklediği Gepid ordusuyla Karpat havzasında karşılaştı. Hunlar
454 yılında Pannonia’daki Nedao Irmağı etrafındaki meydana gelen bu savaşta mağlup oldular,
İlek öldü. Hunlar Pannonia’dan çekildiler, yerlerine Gepid’ler yerleşti. Gepid’lerin yanındaki
Germen ve Sarmat halkları ele geçirdikleri topraklara yerleştiler. Böylece Tuna ve Sava
ırmakları boyunca Doğu Germen Krallığı’nın temelleri atıldı. Sarmat’lar ise Sirmium’dan
Viyana’ya kadar olan toprakları ele geçirdiler. Germenler, Dacia civarındaki Hunların akrabası
olan boyları kendisine bağladılar. Longabard’lar bugünkü Slovakya’daki Ak Karpatlar
bölgesine geçtiler. Slavlar Tuna boyuna kadar indiler. Skirler ve bazı Alan boyları ise Aşağı
Moesia ve Küçük İskitya’nın güney topraklarına yerleştiler. Bu arada bazı Hun birlikleri Doğu
Roma’ya bağlandılar. Attila’nın diğer iki oğlu Dengizik ile İrnek geri kalan Hunlarla birlikte
Tuna boyundan doğuya çekilerek Dobruca ve Basarabya bozkırları ile onun kuzeyindeki
bölgelere, Karadeniz’in kuzey topraklarına yerleştiler. Dengizik, büyük bir kısmı kendisine
bağlı Hun ve Bittigur (Beş Ogur) boylarıyla Basarabya ve kuzeyindeydi. Hunlar bu esnada
toparlanmaya çalıştılar ve 456 yılında Doğu Got’ları üzerine sefer ettiler. Hunların hücumu
üzerine Doğu Got’ları durumu Doğu Roma’ya şikâyet ettiler. Doğu Roma, sınırlarında iki
gücün çarpışmasını istemiyordu, üstelik Hunların boşalttığı Pannonia’da Roma idaresini tekrar
kurmak, oraya müttefiklerini yerleştirmek istiyordu. Güçlenen Gepid’ler, Skirler ise güneyde
Tuna ve Tisa ırmakları arasındaki bölgeyi ele geçirmişlerdi. Böylece 456 yılının yazsonbaharında Doğu Got’ları Pannonia’ya yerleştiler. Dengizik ve İrnek, 456-457’de Got’ların
izini sürdüler. Got’lar karşı koydular ama Dinyeper’e veya Tuna havzasındaki bölgelere kadar
çekildiler. Doğu Got’ları bundan sonra Pannonia’da Hunlarla akraba olan boylara saldırdılar.
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Bunun üzerine Dengizik, harekete geçerek yardıma geldi. Doğrudan Got Kralı Valamir’in
bulunduğu yere yöneldi. Bununla birlikte Hunlar yenildiler. Dengizik, Tuna’nın sol kıyısını
takip ederek topraklarına döndü. Yine 466-467 kışında Hun akıncıları donan Tuna’yı geçerek
Moesia’ya hücum ettiler, yağmalar yaptılar. İmparator I. Leon, bunlara karşı bir ordu gönderdi.
Bu ordu, Hunları Sofya’nın dağlık bölgelerine çekti. Romalılar Sofya’ya girerek Hunları
sıkıştırdı. 467 yılında aşağı Tuna’da Dengizik ve İrnek başta olmak üzere Hunlar, İmparator I.
Leon’a elçi yollayarak barış yapmak istediler ve Tuna’da belirlenecek bir yerde serbestçe
karşılıklı ticarete izin verilmesini talep ettiler. Buna karşılık imparator, ticaret için gelecek
Hunların akın ve yağma yapabileceği endişesiyle bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Hunlar
savaşa hazırlandılar. İrnek ve taraftarları ise Kafkaslarda Akatzir’ler, Saragur gibi boyların
Sasani ile savaştığını, ikinci bir cephe açmanın doğru olmadığını, Doğu Roma ile
savaşılmaması gerektiğini söylerken Dengizik ve taraftarları Romalılara bir ders verilmesi
gerektiğini söylüyorlardı. Bu iki kardeş arasında görüş farklılığı nihayetinde ayrılığı
beraberinde getirdi. İrnek ve ona bağlı olanlar Karadeniz boyundaki bozkırlardan ayrılıp Doğu
Roma’dan toprak rica ettiler. Bunun üzerine sınırları korumaları karşılığında Tuna boylarına
yerleştirildiler. Dengizik ise ordularıyla Doğu Roma’ya sefer yapmak üzere Aşağı Tuna ve
Kıpçak bozkırına yayıldı. 466-467 yılında donmuş Tuna’yı geçerek Batı Transilvanya’ya girdi.
Romalılar elçi gönderip durumu sorsalar da cevap alamadılar. Dengizik, İstanbul’a elçi
gönderip sınır pazarlarında ticaret hakkı, toprak, eskisi gibi yıllık vergi talep etti. İmparator ise
Hunlara itaat ederlerse isteklerini yerine getireceğini söyledi. Dengizik bu cevabı dahi
beklemeden Tuna’yı geçip birliklerini sağ kıyıda topladı. Moesia savaş meydanı olacaktı.
Dengizik daha önce ayrılan bazı Hun boylarını da kendisine kattı. Buna karşılık Roma üç ordu
gönderdi. Bu ordular meydan savaşına girmek istemiyordu, maksatları Hunları içeri çekip
yormak, bir geçitte sıkıştırıp yenmekti. Gerçekten de Hun birlikleri bu tuzağa düştüler, bir
geçitte tamamen kuşatıldılar. İyice sıkışan Dengizik elçi göndererek toprak verilmesi hâlinde
barış yapacaklarını, yurtlarına döneceklerini söyledi. Bu teklif Romalı komutanlar tarafından
İstanbul’a iletildi. Bu bekleme esnasında ise oradaki Hunlar arasında anlaşmazlık ve çatışma
baş gösterdi. Bunu gören Doğu Roma ordusu saldırıya geçerek Hun ordusunu yendi, Dengizik
kendisine bağlı bir birlikle Tuna’ya çekildi. Doğu Roma’ya karşı tekrar hareket etmeye kararlı
olan Dengizik, 469 yılında bir kez daha hücuma geçti. Bununla birlikte Moesia’da Hun orduları
tamamen dağıldı, Dengizik öldü. Bu olay kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır: “Zenon ve
Martianus’un Konsüllüğü zamanında ve İmparator Leon’un 11. yılında İstanbul’a Attila’nın
oğlu Dengizik’in kesik başı getirildi”. Bu yiğit adamın başı İstanbul caddelerinde gezdirilmiş,
Hipodrom (At Meydanı)’da teşhir edilmişti. Dengizik’in ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti
sona erdi. Tuna boylarındaki Hun boyları darmadağın oldular; bir kısmı kuzeye çekildi, bir
kısmı ise Doğu Roma’ya tabi olup Roma topraklarına yerleştirildiler. Bu sırada batıya doğru
gelen Avarların hareketiyle Ogur boylarının çoğu Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlara
gelmişlerdi. Basarabya ve onun kuzeyindeki Hunlar Ogurlarla karışmaya başladı. Böylece
ileride Bulgar olarak adlandırılacak Türk topluluğu ortaya çıkacaktı150.
Attila’dan sonra gelişen olaylar hakkında Jordanes şöyle demektedir:
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“Attila’nın ölümü üzerine, oğulları imparatorluğu aralarında bölmeye kalkıştılar.
Kavimlerin isyanı ve Nedao üzerinde, Pannonia’da Gepidlerin zaferi ile sonuçlanan bir
meydan savaşı yer alır. Attila’nın en büyük oğlu İlek öldürüldü ve kardeşleri Karadeniz kıyısına
yakın bir yere kaçtılar. Bu yerde önceden Gotların oturduğunu tasvir etmiştik. Böylece kâinatın
önünde diz çöktüğü düşünülen Hunlar da gittiler. Bunun üzerine Hunların yerini güçleri
sayesinde alan Gepidler, bütün Dakia (Daçya) sınırlarını muzaffer olmuşlar gibi ele geçirdiler.
Bu Gepidler bundan sonra Roma ile barış yaptılar. Gotlar ise, Gepidlerin Hunların yerlerini
kendileri için savunduklarını fark ederek ve Hunların kendi eski yerlerini işgal ettiklerini
görerek Roma arazisinde yerleşmeyi tercih ettiler. Pannonia’yı aldılar. Sarmatianlar,
Cemandriler ve Hunların bir kısmı İllyria’da, Castra-Martis’te kaldılar. Sari, Sidagari, Scythia
Minor ve Moesia’da kalan Alanlar, Rugi ve uzaktaki diğerleri, Attila’nın en küçük oğlu İrnek,
küçük İskitya ülkesinin uçlarında ve onun akrabaları Emençur ve Ulkindur Dakia Ripensis’de
yerleştiler.
Ostrogotlar, Pannonia’da üç kardeş olarak yaşamaktaydılar. Attila’nın oğulları, kendi
ülkesinden kaçan kaçakları geri istemek bahanesi ile Ostrogotlardan biri olan Valamir’e
saldırdılar. Valamir onları mağlup eder ve geri kalanını Tuna Nehri’nin geçtiği İskitlere ait
kısma doğru sürer. Bu kısımlara Hunlar kendi dillerinde Var adı verirler.
Gotlar, Romalılarla kesin bir barış yaptıktan sonra topraklarını kendileri için çok dar
buldular. Onlar bu sebeple Sadagi (Sadagan)’lere saldırdılar. Sadagi’ler İç Macaristan’a
sahiptiler. Bunun üzerine Attila’nın oğlu Dengizik, hâkimiyeti altında kalan pek az insanı
toplayarak (Ultzinzures, Angisciros, Bittugur, Bardor) Basiana’ya saldırır. Gotlar ona saldırır
ve onları kendi sınırlarından utanacak bir şekilde defederler. Öyle ki, o zamandan beri geri
kalan Hunlar şimdi bile Gotların silahlarından korkarlar. Hun halkı sonunda sükûnete kavuştu.
Gotlar, Sueb-Quadlar ve Skirlere karşı seferlere giriştiler”151.

13.3. Avrupalıların Zihninde Attila
Devleti yıkılmış olsa da ve Attila bir daha hiç gelmeyecek olsa da onun Avrupa insanının
destan ve efsanelerindeki yeri hâlâ korunmaktadır. Attila’nın İtalyan şehirlerini ele
geçirmesiyle ilgili anlatılan, Modena kuşatmasından bahseden St. Geminianus menkıbesinde
şöyle kaydedilmektedir:
“Surların üzerinde halka cesaret veren muhterem bir baş papazdan Attila kim olduğunu
sorar. Bu suale aziz peder: Allah’ın kölesi cevabını verir ve bunun üzerine Attila cüret ederek
şunları söyler: Eğer sen Allah’ın kölesi isen ben de Allah’ın kamçısı olan Attila’yım. İtaatsiz
ve efendilerinin emirlerini tutmayan köleleri haklı olarak döver ve kamçılarlar. Geminianus
alçak gönüllü bir tarzda şu cevabı verir: Bütün iktidar Allah’ın elindedir, madem ki sen Allah’ın
kamçısı olduğunu söylüyorsun, ben buna karşı gelmem, onun kölesi olduğumu söylediğim için
kamçısına mukavemet edemem. Bunun üzerine şehrin kapılarını açar ve Hunlar şehri dolaşırlar;
lakin gözleri görmez olduğundan sallanarak ve elleri boş olarak şehirden çıkarlar”152.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ana kaynaklarda Attila hakkında geçen kayıtlardan hareketle onun kişiliği; Attila’dan
sonra devletin gidişatı, oğullarının idaresi ve Hun Devleti’nin son buluşu; Avrupa insanının
çizdiği Attila imajı, Attila’nın bıraktığı izler hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Attila hangi devlete sefer edecekken öldü?
a) Doğu Roma
b) Frank
c) Sasani
d) Akhun
e) Lombard
2) Aşağıdakilerden hangisi Attila hakkında bilgi veren bir yazardır?
a) Strabon
b) Jordanes
c) Aetius
d) Plinus
e) Aristeas
3) Hangisi Attila’nın fiziki özelliklerinden biri olarak kaynaklarda geçmez?
a) Kısa boylu
b) Geniş omuzlu
c) Başına nispetle gözleri küçük
d) Ayakları büyük
e) Sakalı seyrek
4) Avrupa Hunlarının Doğu Avrupa bozkırlarına yayılmalarının esas sebebi neydi?
a) Hayat tarzlarına uygun düşüyordu
b) Yapılaşmaya uygundu
c) Zengin maden yatakları vardı
d) Yer şekilleriyle dış saldırılara karşı doğal korunma temin ediyordu
e) Ormanlık saha hunların odun ihtiyacını karşılıyordu
5) Hangisi Hunların yayıldıkları topraklardan biri değildir?
a) Karpatlar
b) Tuna
c) Don-İdil
d) Finlandiya
e) Macaristan
6) Aşağıdakilerden hangisi attila’nın hatunu ve oğullarından birinin adı değildir?
a) İlek
b) Arıkan
c) Dengizik
d) İrnek
e) Balamir
7) Attila’dan sonra devletin başına kim geçti?
a) Dengizik
b) İrnek
c) İlek
d) Kutluk
e) Tarhan
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8) Hangisinin ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti sona ermiştir?
a) Dengizik
b) Arık Buka
c) İlek
d) Balamir
e) Oktar
9) Bulgar denilen Türk topluluğu nasıl ortaya çıktı?
a) Hunların Avarlarla karışmasıyla
b) Hunların Ogurlarla karışmasıyla
c) Hunların isim değiştirmesiyle
d) Hunların Slavlarla karışmasıyla
e) Hunların Uzlarla karışmasıyla
10) Aşağıdakilerden hangisi bizatihi Attila’nın ağzından kendisiyle ilgili bir sözdür?
a) Göğün Oğlu
b) Yeryüzünün Gazabı
c) Hükümdarlar Hükümdarı
d) Tanrı’nın Oğlu
e) Allah’ın Kırbacı
Cevaplar
1) c 2) b 3) d 4) a 5) d 6) e 7) c 8) a 9) b 10) e

197

14. HUNLARIN DEVLET TEŞKİLATI VE TOPLUMSAL YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Devlet Teşkilatı
14.1.1. Devlet Başkanı
14.1.2. Hatun
14.1.3. Meclis
14.1.4. Diplomasi
14.2. Toplumsal Yapı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hunlarda devlet başkanı hakkında bilgi verin?
2) Hun devlet teşkilatında Hatun’un yeri nedir?
3) Hun Devleti’inde meclisin önemini anlatın?
4) Hunlar diplomasi nasıl işlerdi?
5) Hunlardan toplumsal yapı hakkında bilgi verin?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Devlet Başkan ve Hatun

Asya ve Avrupa Hunlarında Kazanım
okuyarak
ve
devletin başkanı, yetkileri, araştırarak geliştirilecektir.
görevleri
ile
hatunun
devletteki konumu hakkında
bilgi edinilecektir.

Meclis

Hunlarda meclis ve işleyişi Kazanım
okuyarak
ve
hakkında
bilgi
sahibi araştırarak geliştirilecektir.
olunacaktır.

Diplomasi

Hunlarda
diplomasinin Kazanım
okuyarak
ve
yapısı ve işleyişi hakkında araştırarak geliştirilecektir.
bilgi edinilecektir.

Toplumsal Yapı

Asya ve Avrupa Hunlarının Kazanım
okuyarak
ve
toplumsal yapısı, gelenek araştırarak geliştirilecektir.
görenekleri hakkında bilgi
edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Devlet Başkanı
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Meclis



Diplomasi
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14.1. Devlet Teşkilatı
14.1.1. Devlet Başkanı
Asya Hunlarında devletin başındaki kişi Çanyu unvanı taşırdı. Han Şu’daki bir kayıtta
ise halkın Çanyu’ye, Çengli Gutu dedikleri; çengli’nin “gök” veya “Tanrı” ve gutu’nun ise
“oğul” demek olduğu kaydedilmektedir. Bu unvanın yazılışı bizim için önemlidir, etimolojik
izah ise Çin kaynaklarındaki diğer birçok örnekte görüldüğü gibi doğru olmayabilir. Buna
karşılık unvanın, “Tanrıkut” olduğunu düşünenler vardır153. Avrupa Hunlarında ise unvanın ne
olduğu bilinmemektedir. Bu yüzden araştırma eserlerinde hükümdar, imparator gibi unvanlar
verilmektedir. Asya ve Avrupa Hunlarında devlet, sol-sağ veya doğu-batı olmak üzere iki
kanatlıydı. Asya Hunlarında kanatların başındakiler “bilge bey” (Çin kaynaklarında: şianvang),
Avrupa Hunlarında ise “küçük kral” (Latin ve Bizans kaynaklarında) olarak adlandırılmaktaydı.
Kanatların başındaki doğrudan hükümdar ailesindendi. Kaynaklarda adı bilinen ilk Asya Hun
hükümdarı Touman, Avrupa Hunlarında ise Balamir’dir.
Asya Hunlarında devlet teşkilatında baştaki Çanyu’dan sonra unvanlar şöyleydi: SolSağ Bilge Bey, Sol-Sağ Luli Bey, Sol-Sağ Büyük General, Sol-Sağ Büyük Komutan, Sol-Sağ
Büyük Danghu, Sol-Sağ Guduhou. Hunlar “bilge” sözü için tuçi derlerdi. Veliaht Sol Tuçi Bey
olurdu. Sol-Sağ Bilge Bey’lerden aşağı Danghu’lara kadar büyük olanların on bin küsur ve
küçük olanların birkaç bin atlı askeri vardı. Toplam 24 baş vardı. Bunlar on bin atlının veya
tümenin başı olarak bilinirlerdi. Büyük unvanlar babadan oğula geçerdi. Hunlarda Huyan, Lan,
Şubu adlı soylu aileler vardı. Devlet teşkilatında soldakiler doğuda otururlardı. Soldakilerin
hükmettikleri topraklar, yani devletin sol kanat toprakları Şanggu’nun doğusundan Mançurya
halklarından Huimo ve Çaoşian (Kore) topraklarına kadardı. Devlet teşkilatında sağdakiler
batıda otururlardı. Sağdakilerin hükmettikleri topraklar, yani devletin sağ kanat toprakları
Şangjun’un batısından Kök Nor (Çinghai) taraflarında Tibetlilerin ataları olan Di ve Çiang
halklarının yaşadıkları yerlere kadardı. Çanyu’nun otağının kurulduğu topraklar Dai ve
Yuncong topraklarına kadar uzanırdı. Hunlarda herkesin toprağı vardı, belliydi. İnsanlar suyun
ve otun peşinden sürülerini göçürürlerdi, bu bakımdan konar-göçer bir hayat tarzı vardı. En çok
toprağa Sol-Sağ Bilge Bey, Sol-Sağ Luli Bey sahipti. Sol-Sağ Gutuhou yardımcı memurlardı.
24 baş da kendileri binbaşı, yüzbaşı, onbaşı, küçük bey, yardımcı, komutan, danghu, juçu gibi
rütbeler oluştururlardı 154 . Avrupa Hunları hakkında ise bu kadar ayrıntılı bilgimiz yoktur.
Hükümdardan sonra kanatlara hükmeden “küçük kral” ve yine merkezde hükümdardan sonra
yetkili olan, hanedandan gelme şartı bulunmayan bir başbakanlık olurdu. İmparatorluk
boyutundaki Hun devlet işleyişinde merkez ve merkez dışında devasa bir teşkilat olduğu
ortadadır. Buna karşılık başka rütbe ve makamlar hakkında bilgimiz yoktur. Kaynaklardan
anlaşıldığı kadarıyla başbakan merkezde hükümdarın yanında dururdu, hükümdar sefere
çıkmadığı zaman orduya komuta ederdi. Merkez teşkilatında mükemmel protokol kuralları
uygulanırdı, müşavirler, elçiler, saray muhafız komutanları, katipler ve komutanlar

Turgun Almas, Uygurlar, Çev. D. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, 2010, s. 63; Konuralp Ercilasun,
Türk Tarihinde Asya Hunları, Dergah Yayınları, İstanbul, 2019, s. 203.
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Han Shu, s. 3751.
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bulunuyordu. Kanatların başında olanlar merkeze tam olarak bağlıydı ama hükümdarın bilgisi
dahilinde komşularla ilişki kuruyorlardı155.

14.1.2. Hatun
Asya Hunlarında Çanyu’nun eşine “yanci” denirdi. Hatunun karşılığı olmalıdır. Devlet
sisteminde aslında, Hun olan baş yanci’dan doğan çocuk veliaht olurdu. Buna karşılık bu
kuralın kimi zaman uygulanmadığı görülmektedir. Hatun devlet teşkilatında söz sahibidir, kimi
zaman yaşı küçük olan Çanyu namına devleti idare etmiştir. Buna karşılık bilhassa devlet
teşkilatında bozulmalar olduğu dönemlerde, acizlik doğduğunda, Çinli hatunlar söz sahibi
olmuş, Çin namına Hunlar aleyhine faaliyet yürütmüş, merkezden bilgi sızdırmıştır. Çinli
hatunların faaliyetleri neticesinde beyler birbirine düşmüştür. Avrupa Hunlarında ise yine ancak
Hun olan baş hatundan doğan çocuk veliaht olabilirdi. Attila’nın birçok hatunu vardı ama baş
hatunu Arıkan (Arıg-han)’dan doğan çocukları başa geçme hakkına sahip olmuşlardır.
Kaynaklardan öğrenildiğine göre Arıkan, Attila’nın sarayında kendisine ait gayet gösterişli,
süslü bir köşkte oturuyordu. Kendi hizmetine bakan görevlileri vardı. Hunlara gelen elçilerin
kabulünde hükümdarın yanında bulunurdu. Baş hatundan başka diğer hatunların da devlet
teşkilatında yeri vardı156.

14.1.3. Meclis
Türk devlet geleneğinde meclis çok önemlidir. Asya Hunlarında devletin başındaki
Çanyu sınırsız yetkilere sahip bir diktatör değildi. Onun iktidarını en önce meclis veya
kurultayda alınan kararlar sınırlardı. Meclisten çıkan karara Çanyu uymak mecburiyetindeydi.
Bu sistemin işlediği zamanlar devlet güçlenip büyümüş ancak işlemediğinde düzensizlik ve
karmaşa meydana gelmiştir. Türk bozkır devleti nihayetinde bir boylar birliğidir. Boy
beylerinin iştirak ettiği toplantılarda beylerin rızası olmadan hareket edecek devlet başkanı
boylar arasında rahatsızlığa, huzursuzluğa ve belki de isyana ve ayrılığa sebep olur. Herhangi
bir meselenin mecliste görüşüldüğü ve alınan kararlara bizatihi devlet başkanının uyduğunu
gösteren çok sayıda tarih kaydı vardır. Avrupa Hunlarında meclisin yapısı hakkında çok bilgi
yoktur ancak Asya Hunlarınınkinden farklı olmadığı anlaşılmaktadır. Priskos’un kendisinin de
dahil olduğu Batı Roma elçilik heyetinin tekliflerini Attila’nın huzurunda ele alan ve “logades”
diye adlandırılan Hun görevlilerinden bahsedilmektedir. Attila’nın davetindeki harika
protokolü anlatan Priskos’un yazdıkları meclisin yapısı hakkında bir nebze olsun fikir sahibi
olmamızı sağlar:
“Çadırımıza döndüğümüz zaman Orestes’in babası gelerek Attila’nın bizi saat dokuzda
(öğleden sonra üçte) yemeğe davet ettiğini haber verdi. Davet saatini bekleyerek saat dokuzda
Batı Roma elçileri olarak davete icabet ettik. Kapının eşiğinde tam Attila ile karşı karşıya
durduk. Oturmadan önce bunların örf ve adetlerine göre Attila’ya selam vermek üzere sâkiler
elimize kadeh verdiler. Elimizde bu kadehle oturmadan önce selam verdik. Verileni içtikten
sonra yemek sırasında oturmamız icabeden iskemlelere oturduk. İskemleler her iki tarafta ve
155
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duvarın yanında idiler. Ortada bir divanda Attila oturuyordu. Arkada bir divan daha vardı.
Bunun arkasında ise birkaç merdivenin üzerinde Attila’nın özel dinlenme ikametgahı vardı.
Burası işlemeli tül perdelerle süslenmiş ve örtülmüştü. Tıpkı Grekler ve Romalıların düğün
evlerine benziyordu. Yemekte en hürmetli yer Attila’nın sağ tarafı idi. İkinci mevkii sol taraf idi.
Biz de bu sol tarafta oturduk. Fakat üstümüzde Berichus adlı bir İskit reisi bulunuyordu.
Onegesius Attila’nın sağ tarafına oturmuş, karşısında da iki oğlu yer almıştı. En büyük oğlu ise
Attila’nın divanında ve belli bir uzaklıkta oturmuş olup babasına saygıdan dolayı gözlerini öne
eğmiş bulunuyordu. Hepimiz yerimize oturur oturmaz sâki geldi ve şarap dolu kadehi Attila’ya
verdi. Attila bunu alıp sıraya göre ilk adamı selamladı ve şerefine içti. Selamı alan, hemen
ayağa kalkıyor ve içinceye kadar veya iade edinceye kadar bir yere oturmuyorlardı. Daha
sonra ayağa kalkan şarabı içmeden Attila’ya sağlık diliyor sonra için oturuyordu. Attila’nın
şarapçısı gittikten sonra diğer şarapçılar geldiler. Çünkü herkesin ayrı ayrı şarapçısı vardı.
Böylece herkese ayrı bir şarapçı şarap ikram etmekteydi. Bu suretle ikinci şahıs ve diğerlerinin
şerefine içildikten sonra sıra bize geldi. Bizim şerefimize de içildi. Sonra selam merasimi bitince
sâkiler çekildiler. Önce Attila’nın hizmetçisi bir tepsi et ile içeri girdi. Sonra da bize hizmet
edenler ekmek ve yemek getirdiler. Masalara koydular. Bize ve diğer barbarlara çok tatlı ve
leziz yemekler getirildi. Diğer İskitlere ve bize gümüş tabaklarda, Attila’ya ise tahta tabakta et
getirmişlerdi. Her cihette mutedil ve kanaatkâr idi. Misafirlere altın ve gümüş kadehler
verildiği halde onun kadehi tahtadan idi. Sırtındaki elbiseleri, ayakkabıları, kılıcının kabzası,
kılıfı ve atının takımları askerlerininkinden hiç de farklı değildi. Buna karşı diğer İskit
komutanlarının bu eşyaları altın ve kıymetli taşlarla süslü göz kamaştırıcı idi. Kendisininki
böyle değildi. Yalnız diğerlerinden daha temizdi. İlk porsiyonu yedikten sonra yine önceki gibi
herkes ayağa kalkarak Attila’nın şerefine şarap içtik. Bundan sonra tekrar yerimize oturduk.
Masamıza başka yemekler getirdiler. Bu yemeği yedikten sonra yine aynı şekilde içtik ve
yerlerimize oturduk. Akşam olunca meşaleler yakıldı ve Attila’nın huzuruna iki barbar gelerek,
kendi yazmış oldukları Attila’nın kahramanlıkları ve İskitlerin zaferleriyle ilgili şiirler okumaya
başladılar”157.
Böylece Avrupa Hunlarında meclis ve devlet adamlarının konumu ve toplantıdaki
protokoller hakkında az da olsa bilgi edinilmektedir.

14.1.4. Diplomasi
Asya Hunlarının diplomasiyi çok iyi bildikleri söylenebilir. Büyük Hun Devleti’nin
kuruluşundan itibaren etraftaki güçlere karşı derhal savaş yerine diplomatik hamleler
yapılmıştır. Her şeyden önce devleti kuran Modu (Mete), içerideki toparlanmayı sağlamak
üzere Donghu’ların aşağılayıcı tekliflerini başta kabul etti, bu arada ordusunu savaşa
hazırlıyordu. Gerçek anlamda bir savaş durumuna geçene kadar diplomatik kanalları açık tuttu,
Donghu’lara saldırmaları için bir bahane vermedi. Ordu hazır olduğunda diplomasi kanalını
kapatarak hücuma geçti. Modu’nun nasıl bir diplomasi dehası olduğu Çin’e yazdığı
mektupların üslubundan da anlaşılmaktadır.

Ali Ahmetbeyoğlu, Attila’nın Sarayında Bir Romalı Grek Seyyahı Priskos’a Göre Avrupa Hunları, Yeditepe
Yayınları, İstanbul, 2014, s. 49-50.
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Modu’nun, karmaşa içindeki Çin’i yönetmeye çalışan imparatoriçeye gönderdiği
mektuptaki dil bunun en açık delilidir:
“Yalnız bir hükümdarım. Bataklıkta doğdum, yabani sığırların, atların engin
topraklarında büyüdüm. Defalarca sınıra geldim. Çin’de de seyahat etmek istiyorum. Zatı
alileriniz yalnızdır, tek başına oturmaktadır. İki hükümdar da mutsuzdur, endişelidir. Bende
olup sizde olmayanı hediye etmek istiyorum”.
Modu’nun evlilik teklifi yaptığı ve böylece Çin tahtına ortak olmak istediği
anlaşılmaktadır. Elbette Modu Çin’e gidip, Çin başkentinde oturacak değildi, maksadı Çin’i
hemen her bakımdan kontrol altında tutmaktı.
Hun töresine göre Çin’den gelen elçiler, elçi olduklarını gösteren bastonu bırakmadan
ve yüzlerini boyamadan Çanyu’nun otağına giremezlerdi. Yine Çin elçisi soylu değil,
Konfüçyüsçü bir üstat ise onun konuşmasına ikna olmamak için sözünü keserlerdi. Yaşı küçük
olan elçinin ise, Çanyu’ya suikast yapmak üzere geldiğini düşünüp, cesaretini kırarlardı. Çin
orduları her Hun toprağına girdiğinde Hunlar da karşılığını veriyorlardı. Çin sarayında Hun
elçisi tutuklandığında, Hunlar da Çin elçisini tutuklarlardı158.
Asya Hunları güçlü oldukları dönemlerde diplomasiyi çok iyi kullanmışlar, karmaşa ve
zayıflık dönemlerinde ise aynı ölçüde etkili olamamışlardır. Türklerde, düşmana karşı askeri
gücü hissettiren, korku veren diplomasi daima başarıya ulaşmıştır. Bu geleneğin Hunlardan
itibaren görüldüğü söylenebilir. M.Ö. 176 yılında Modu, Çin İmparatoru’na gönderdiği
mektupta taleplerini sıralamadan önce kendisini şöyle anlatmaktadır:
“Tanrı’nın yardımıyla memurlarımız, askerlerimiz iyi durumdadır, atlarımız güçlü
kuvvetlidir, Yueci’ları yok ettik, hepsinin ya kelleleri, canları alındı, ya da tabi oldular ve
halledildiler. Loulan, Vusun, Hujie ve onların tarafındaki 26 memleketin hepsi artık Hun oldu.
Yay geren halkları birleştirip bir aile yaptım”159.
Avrupa Hunlarında diplomasinin hedefi başlarda etraftaki büyüklü küçüklü halkları tabi
kılmaya, yeterli güce eriştikten sonra Doğu Roma’yı bastırmaya, Batı Roma ile iyi geçinmeye
ve nihayetinde en büyük olmak için Batı Roma’yı etkisizleştirmeye yönelikti. Yine belki de
Modu’nun mektubundaki gibi Avrupa sahasındaki Türk boylarını tek bir çatı altında toplamak
esastı. Böylece Beş-Ogur, Altı-Ogur, On-Ogur, Saragur, Akatir, Sabar gibi boyların hepsi Hun
bayrağı altında toplandılar. Hunların nihai hedefi dünya hakimiyetiydi. Bütün politikalar buna
yönelikti. Daha Uldız zamanında Bizanslılara hitaben denen “güneşin doğduğu yerden battığı
yere kadar her tarafı ele geçireceğim” tehdidinde bu açıkça görülmektedir. Yine diplomaside
Hunlar, Doğu-Batı Roma’dan gelecek elçilere çok dikkat etmişler, elçilerin sıradan insanlardan
değil en aşağı konsül veya senatörlerden olmasını, Attila’ya ve Hun ileri gelenlerine
gönderilecek hediyelerin mevkilere göre belirlenmesini şart koşmuşlardı. Hunlar elçilik
hukukunu titizlikle uyguluyor, problem yaşansa da elçinin can ve mal güvenliğini sağlıyor,
ihtiyaçlarını temin ediyordu. Elçilerden başka, başkentteki Attila’nın sarayında yabancılarla
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alakalı yazışmaları yapan katipler ve çeşitli dillerde tercümanlar da görevliydi 160. Son olarak
Priskos’un Hun görevlileriyle ilgili şöyle bir kaydı vardır:
“Ertesi gün Onegesius’un yanına giderek hiçbir iş yapmadan zaman harcamamızın
doğru olmadığından gitmek istediğimizi ve bunun için de bizi bırakmalarını söyledik. O da
Attila’nın bizi göndereceği bir haberle bırakmak istediğini söyledi. Bir müddet sonra Attila’nın
emri hakkında diğer komutanlar ile toplanarak imparatora gönderilecek mektubu katiplere
yazdırdı. Bu katipler arasında Mysia (Kuzey Batı Anadolu)’lı Ructicius da bulunuyordu. Bu
adam harpte esir düşmüş, yazabildiğinden barbarların yanında kâtip olarak bulunmaktaydı”161.

14.2. Toplumsal Yapı
Asya Hunları ile ilgili kayıtlarda onların en başta konar-göçer oldukları bildirilir. Bu
hayat tarzında çoğunlukla at, koyun, sığır ve bazen de deve, eşek, katır gibi hayvanları
beslerlerdi. Bu hayvanları otlatıp sulayabilmek için yılın belli dönemlerinde belli yerlere
göçerlerdi. Bu bakımdan sabit yaşanan şehirleri yoktu, tarımla pek meşgul olmuyorlardı. Bunun
en önemli sebebi havanın çok soğuk olması, tarım yapmaya elverişli sahanın az olmasıydı. Hun
toplumunda herkesin kendi toprağı ve otlağı vardı. Hunlarda Çinlilerinki gibi yazı yoktu,
kendine has yazıları vardı. Bir konuda anlaşmayı sözlü olarak yaparlardı. Küçük çocuklar daha
yürümeye başladıkları andan itibaren koyunun sırtına biner, yay gerip kuş, fare avlamaya
çalışırlardı. Biraz daha büyüyüp gelişince tilki, tavşan gibi hayvanları avlayıp etini yerlerdi.
Hun insanı sert yayları çekebilen, güçlü kuvvetli atlı askerdi. Onlar barış zamanlarında esas
işleri olan hayvancılıkla uğraşır ve doğada avlanırlardı. Bu avlar onlar için bir savaş eğitimi
gibiydi. Yine savaşmayı öğreniyorlardı, sürekli savaşa hazırdılar, düşmanla karşılaştıklarında
hiç zorlanmıyorlardı. Orduda yay-ok, mızrak, kama (kısa kılıç) kullanırlardı. Atın üzerinde
uzaktan ok fırlatırlar, yakın döğüşte ise mızrak ve kama çekerlerdi. Hunlar bu yüzden hafif
silahlı birlikler olarak hızla düşmana saldırırlar, düşman üstün gelmeye başlar başlamaz uygun
bir şekilde geri çekilirlerdi. Hun toplumunda sosyal sınıflar; devletinde Çin’deki soylulara,
derebeylerine uygulanan türde kurallar, rütbeler, protokoller yoktu. En tepedekinden en
alttakine kadar herkes gayet sade yaşar; beslediği hayvanın etini yer, derisini ve postunu
giyerdi. Savaşacak olanlara güç toplasınlar diye etin yağlı ve güzel kısmı yedirilir, kalanı
diğerlerine ve yaşlılara dağıtılırdı. Toplumda güçlü kuvvetli olanlara, cesurlara, savaşta
kahramanlık gösterenlere saygı gösterilirdi. Hunlar babaları ölünce üvey anneleriyle, kardeşleri
ölünce yengeleriyle evlenirlerdi 162 . Bunu aile birliğinin sağlamak, soyu korunmak, kadının
iffetini tutmasını sağlamak, toplumda zinaya meydan vermemekti. Hunlarda temel içecek dişi
atın sütünden elde edilen kımızdı. Asya Hunlarında ticaret en önemli geçim kaynaklarından
biriydi. Kurulan devletin en önemli işlerinden birisi ticaret yollarını kontrol altında tutmak,
pazarlara hâkim olmak, malın fiyatını belirlemek, satılan maldan ve gümrükten geçen maldan
vergi almaktı. Hunlar genelde hayvansal ürünleri satıyor, karşılığında bozkırda üretemedikleri
ürünleri satın alıyorlardı.

Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hun İmparatorluğu, s. 154-156.
Ahmetbeyoğlu, Attila’nın Sarayında Bir Romalı, s. 51-52.
162
Han Shu, s. 3743.
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Avrupa Hunları da kaynaklarda konar-göçer hayat tarzına sahip bir toplum olarak
anlatılmaktadır. Günlük hayatta pantolon, onun üzerine önü düğme ile açılıp kapanan ve
dizlerine kadar uzanan palto giyerler, bunun da üzerine kemer takarlardı. Yün ve keten
gömlekleri vardı. Romalılar, iç çamaşırı ilk kez Hunlardan görüp kullanmaya başladılar. At
üzerinde sağlam durabilmek için ayaklarına deriden çizme geçirirlerdi. Erkekler maddi
durumlarına göre kemerlerinin tokalarını, kayışlarını, çizmelerini, paltolarını altın, gümüş,
değerli taşlarla süslerlerdi. Başlarına geçirdikleri miğferleri de süslerlerdi. Çizme ve
kemerlerinde kartal başta olmak üzere çeşitli hayvan figürleri çizerlerdi. Değerli taşlardan
tokaları, süs eşyası olarak kolye, yüzük, bilezik, küpeleri vardı. Avrupa Hunlarında da temel
besin etti. Av eti çok yaygındı. Etin yanında süt ürünleri esas besin kaynağıydı. Ayrıca
bulunulan coğrafyaya göre balık da yenirdi. Seferlerde tayın olarak at, sığır etlerini kuruturlardı.
Marcellinus şöyle yazmaktadır:
“Kendi hayat tarzlarında o kadar dayanıklıdırlar ki, ne ateşe ne de lezzetli yiyeceklere
ihtiyaç duyarlar. Ancak her ne olursa olsun, her çeşit hayvanın pişirilmiş etlerini, bacakları ile
atın sırtına koyup, etlerin bir parça ısınmasını sağlayarak yerlerdi”.
Avrupa Hunları çok sınırlı da olsa tarım yapar, tahıl ekerler, bundan ekmek pişirirlerdi.
İçecekleri kımızdı, bunun yanında galiba baldan yapılan medus adlı bir içkiyi de severlerdi.
Avrupa Hunları için de ticaret hayati öneme sahipti. Hun ülkesinden gelen mallar at ve sığır
gibi canlı hayvan, hayvansal ürünlerdi. Alınanlar ise ipek, tahıl başta olmak üzere konar-göçer
hayatta üretilemeyecek mallardı. Avrupa Hunları pek çok el sanatında mahirdi. En başta çok
iyi ok yaparlardı. Eyer, at koşum takımları, ok ve kargı uçları gibi şeyleri mükemmelen
üretirlerdi. Ağaç işçiliğinde, oymacılıkta da çok iyiydiler. Yine seramik, cam, metal işlemede
de ileri oldukları arkeolojik kaynaklardan anlaşılmaktadır163.

163

Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hun İmparatorluğu, s. 163-167.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Asya ve Avrupa Hunlarında devletin başkanı, yetkileri, görevleri ile hatunun devletteki
konumu; Hunlarda meclis ve işleyişi; Hunlarda diplomasinin yapısı ve işleyişi; Asya ve Avrupa
Hunlarının toplumsal yapısı, gelenek görenekleri hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Asya Hunlarında devlet teşkilatında kanatların başında olanlar hangi unvanı
taşırlardı?
a) Tarhan
b) İlek
c) Bilge Bey
d) Danghu
e) Yujian Beyi
2) Ana kaynaklarda Avrupa Hunlarında devlet başkanı hangi unvanla anılırdı?
a) Bey
b) Göğün Oğlu
c) Alemin Efendisi
d) İmparator
e) Bilinmemektedir
3) Avrupa Hunlarında devlet teşkilatında kanatların başında olanlar hangi unvanı
taşırlardı?
a) Hakim Bey
b) Küçük Kral
c) Kanat Beyi
d) Uç Beyi
e) Yabgu
4) Avrupa Hunlarında bilinen ilk devlet başkanı kimdir?
a) Balamir
b) Rua
c) Oktar
d) Arık
e) Böke Han
5) Asya Hunlarında devlet teşkilatında sol kanat hangi yöndedir?
a) Güneybatı
b) Güneydoğu
c) Doğu
d) Batı
e) Kuzeybatı
6) Avrupa Hunlarında başbakanlık görevinin yürüten kişi için aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
a) Hanedandan gelme şartı yoktur
b) Hanedandan gelme şartı vardır
c) Yabancı olma şartı vardır
d) Çok dil bilme şartı vardır
e) En az üç kuşak atasında bir başbakan olma şartı vardır
7) Kaynaklarda Asya Hunlarında Çanyu’nun hatununa ne unvan verilir?
a) Dilşad
b) Terken
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c) Hanım
d) Yanci
e) Gongcu
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hun toplumu için doğru değildir?
a) Herkesin kendi toprağı ve otlağı vardı
b) Hunlarda çinlilerinki gibi yazı yoktu
c) Bir konuda anlaşmayı sözlü olarak yaparlardı
d) Sabit yaşanan şehirleri yoktu
e) En önemli geçim kaynakları yağmacılıktı
9) Aşağıdakilerden hangisi Hunların babaları ölünce üvey anneleriyle, kardeşleri
ölünce yengeleriyle evlenmelerinin sebeplerinden biri değildir?
a) Aile birliğini sağlamak
b) Soyu korumak
c) Daha çok çocuk sahibi olmak
d) Kadının iffetini tutmasını sağlamak
e) Toplumda zinaya meydan vermemek
10) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunlarında görülen giysilerden biri değildir?
a) Pantolon
b) Palto
c) Gömlek
d) İç Çamaşırı
e) Şal
Cevaplar
1) c 2) e 3) b 4) a 5) c 6) a 7) d 8) e 9) c 10) e
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