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BozKrR xUrrunU nirueruixrnniruE conn
AVRUPA HUNTARININ KURULU$U

Yrd. Dog. Dr. Kiirgat KO$AK.

Ozet

Avrupa Hunlanmn Tiirk olup olmad$t Awttpa ilim dleminde tarhylan bir konu olmuStur. Avrupah bi
lim adamlanntn bir krsmr Avrupa Hunlan ile Asya'daki Hun Ttirklertnin aym kandan geldilderini kabul et-
miyorlar. Qtinkil arasnrmalann pek gofiu maddi delilleri aramak iizerinden olmuS ancakbulunan deliller
yeterli gdriilmemistir. Avrupa'nm yerli halkr olmayan Hunlann etnik yaptsr ilzerinde kuSku oluSmuyur.
Biz bu makalemizde ise Avrupa Hun devrt kaynak ve araghrma eserlerden istifade ederek Avrupa'da hfi-
kfim silrmtS olan HunlannkuruluSundae*ili olan Bozktr Ktiltfirbjelerini ele altnocafia.

Anahtar kelimeler: Ttirh Avrupa, Hun, Gelenek

Girig

, Avrupa tarihi iqersinde Hunlar bagka bir krtadan gelip de devlet kuran nadir kavimlerden bir ta-
nesidir. Avrupah Tarihgiler Hunlan rnerakla incelemigler ve bunu igsellegtirmeye gahgmrglardrr, An-
cak bunda baganlt olamamrylardrr giinkii konargoger bir kavmin Roma gibi tarihin kaydettili uluslar
iistii bir giice kargr koymasr ve yer yer ristiinliik kurmasr griniimiiz tarihgileri apsmdan qrkmaz ol-
mugtur^ Bu pkmaz igerisinde kalan tarihgilerde tinyargrlar deweye girmig ve devrin Hun kargrh riteki
kaynaklanna bakarak Barbar ve silah tisttinlii$iine dayanan zorba kavim nitelemesinde bulunmuglar--
drr. Ozellikle dewin kaynaklarr arasrnda gegen fakat tam olarak Awupa Hunlarrru girrmeyip duyduk-
lannr aktaran, Arnmranus Marcellinus'un barbarlardan nefret etmesi ve bu nefretin yazdrklanna yan-
slmasl 1500 yrl boyunca etkili olmugtur. Marcelhnus'a gore Romanrn drgrndaki b0t{in kavimler bar-
bardr ve bunlardan nefret ederdi. fMaenchen-Helfen, 1973:10) Ona grire "Hunlar her ttirlii giizellik-
ten yoksundur; sakallarr pkmadan ihtiyarlar, trknaz, kuwetli boyunlan kahn insanlardrr. E[ri gekilsiz
kimseler olup iki ayakh hayvanlara yahut ta daha ziyade insan bigiminde kabaca yontulmug kopni
trabzunlarnr srislemek igin kullandrklarr afag govdelerine benzerle/'. (Ammranus Marcelhnus, 1894:
578) Ve yine drinemin kaynaklanndan |ordanes'e gore de "Hunlann yiizleri korkung derecede siyah
olup bir insan tasvirinden gok iglenmemig bir et yuvarlafrdrr; gozlerinin yerinde yalnrz noktalar gririi-
Itir. Jordanes'de, bryrksrz ve sakalsrz olarak ihtiyarladrklarrnr ve gengliklerinin grizellikten mahrum
bulunduklannr belirtir. [Nemeth, 1.982:54). Srinkti devrin kaynaklannr yazanlar yerlegik kultiirde ye-
tigmig ve Orta Asya ath gOgebe kiiltiininiin ne oldufunu bilmeyen insanlardr. Aynca bu insanlar Ro-
manln briyiikltifiine taparcaslna baflr ve Romanrn gdrkemi ile ovrinen insanlardr. Romanrn srnrnnda-
ki kavimler ise Roma ile iyi iligki iqinde defillerdi ve Romaltlann algtst ise srnrrda bulunan da$rnrk
tegkilatsrz kavimleri kendileri terbiye ettikleri yrintinde idi.

Hunlar ise gegitli sebeplerden Asya'dan ayrrldtktan sonra sulan ve otlaklan bol olan Doiu Avru-
pa'ya gelmigler idi. Avrupa Hunlan Bozklr ath grigebe kiilturii dairesi igerisinde hareket ediyorlar ve
buna gore tegkilatlanryorlardr. Tiirkler, ata yurdu olarak Orta Asya'ntn son derece elverigsiz, getin, ya-

tamaya gok az imkin veren tabiat ve iklim brilgesini segmiglerdir. Burada olapan iistii gaba ve gayret
sarf ederek brilgenin gartlanna uymuglar ve de daha ileri giderek tabiata ve iklime htikmetmeye ba-
garmrylardrr. Fakat dofa'ya kargr srirekli ve amanstz bir mticadele iginde bu zor baganyr kazanmtglar-
dr. Ancak onlar, buradaki tabiat ve iklim kadar sert ve saplam bir karakter kazanmak ve iginde yaga-

drklarr gevreye de uygun bir hayat tarzr kazanmak suretiyle bu mticadelede ristrin gelmiglerdir. Bura-
da gortilen hayat tarzr, ildime ve co$rafyaya uygun diigen '?th gtigebe" hayat tarztdtr. [Koca, 2010:
13) Trirkler gegi$i sebepler ile bulunduldarr Orta Asya'dan Karadeniz'in Kuzeyi istikametinden ve-

rimli topraklan ve bol su kaynaklan olan Doiu Avntpa'ya gtkmtglardtr.

Zaten bu brilgede kendilerinden iince gelmig iskitler ve di$er Tiirk kavimleri bulunmaktaydr. Qtinkri
bolgenin ildimi Tiirlderin yagam tarzlna uygundu. "Btiyiik Macar ovast Karpat mtnfikastnm kalbi gibidir.
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Karpat havzastntn biitiin sulan ve yollan burada toplanrr. Bunun sonucunda jeopolitik balcmdan bu ova-
ya hAkim olan kolayca biitiin havzaya hAkim olmasr kagrnrlmazdr. Briyilk ovanln bilhassa eskiden hay-
vanctltkla gegimini saflayan ath konargrigerler igin gok miisait olduiundan Hun, Avar ve Macarlar igin ii-
yasi birlipin kurulmas tabiidir.[Rasonyr, 1996:33) Asya'daki Hunlar igin su ve yeni otlaklar gok lcymet-
Iiydi. Hayvan siiriilerinin beslenebilmesi igin gok gerekli idiler. (Hsiung- Nu [HunJ Monografisi, 2004:1)
Eski Zamanlarda Orta Asya'da Yagayan Milletler Dergisi, 1851:.49; 6gel, 2001: BBJ Avmpa Hunlannn ya-
fam tarzt'Asya Hunlan ile drtiigme}<teydi. Bunu dewin kaynaklanndan da gormekteyiz Ammranus Mar-
celltnus'a gtire "Arrmpa Hunlan iskitlere benzer Hunlanrun hig biri sabana el siirmez, bir yerde srirekli
oturmaz, kanunsuz, torensiz ve evsiz dolagrrlar. fYerlegik bir yagam siirmedilderini ifade ediyor.J Onlar

. kagak stirtilere benzerler daflar ve ormanlarda dolagrrlar. Dikigsiz kemirgen derileri giyerler". (Ammra-
nus Marcelltnus, 1894:580; Maenchen-Helfen, 1973:13) [Tilki, samur, geyikvb. hayvan derileri olabilir.)

Ural-Altay kavimlerinden olan Hunlar (Orkun, t933:12) Asya'da buyiik bir devlet kurmuglardrr.
Asya'dan Avarlar tarafindan batrya doiru srinilen Hunlar Karadeniz'in Kuzeyinden Avrupa'ya gelmig-
lerdir. Avrupa Hun devletinde de kesin bir bigimde bozlar kiiltiir geleneklerini gormekteyiz. (Atsrz,
20IL:195) Awupa Hunlart ath gogebe kriltrirlerinden dolayr usta savatg ve komutanlardr. Orta Asya'-
dan hareket eden Hunlar 350'lerden itibaren buralarr vatanlagtrran Ogurlarla da giiglenerek, idil'i ge-
gip, Karadeniz'in Kuzey bozktrlannda ilerlemeye bagladtlar, Aynca bu bolgede milattan rinceki yrllar-
da-gtjf etmig Tiirk kavimleri bulunmaktaydr. iskitler M.O. VII asrrdan itibaren Karadeniz sahillerinde
ve ondan sonrada Macar ovasrnda yagamaktaydrlar. [Ahmetbeyo$u,2001:21; Rasonyr, 1996:41; phi-
lips,1972:129] Bu Trirk kavimleri derhal Asil Hun belerinin bayrafr etrafrnda toplanrp bir araya gel-
diler. Hunlar bu gtiniillii birliktelik drgrnda eski isyankAr boylanna karp seferler diizenleyip itaat altr-
na da aldtklart olmugtur. M.S. 355*365 yrllan arasrnda Hunlar, Alanlan iistriste yenerek Hun birlipine
katmtglardrr. (Gomeg, 2OL2:301; Ammranus Marcelhnus, 7894:579: KafesoHu, 2000:249; Marcelh-
.nus'a grire Hunlar otorite kargtstnda itaat ederler ve gtighi liderler etrafinda toplanrrdr. Bu bir Bozkrr
ath giiqebe gelenefii idi ve Bozkrr gewesindeki Tiirk htikiimdarlarr Tanrr taraftndan kut ve tilug (krs-
metJ ile donatrldrfr igin i9 bagtna gelebilmekteydiler. Kafanrn giiglti olmasr gereklidir. Kafan maddi
grictiniin yantnda manevi gtictinii de gristermelidir. Bu iki gi19 birbirini dengelernelidir ve iki gtiqte
birlikte bulunmahdrr. Tanrtntn verdi$-i pig yani yrinetme giicti "krig'ii" maddi giicride beraberinde ge-
tirmektedir.) Hunlarrn esas kitlesi M.S. 370-375 yrllan arasrnda idil nehrini gegip, batrya Karadeniz'in
kuzeyi istikametinde harekdta baglamr glardrr. [Kura! 20 02:13)

Hunlar, M.S. 374 yrhna do$ru hrikiimdarlan Balamir [Bamber, Balamur, Balambyr) (Pntsah 1982:
433-435, Pritsak'a gore Balamir biiytik kardeg Trirklerde biiyrik aSabey veya biiyiik afa anlamrna gel-
mektedir.) idaresinde agair Volga'yr agtrktan sonra Don'u gegmigler, Terek ve Kuban Alanlannr yenip
boyunduruk aluna almtglardr. Dnieper'in bahsrnda hricum ettikleri Ostrogotlann yagh krah Ermana-
rik maflup olduktan sonra garesizlikten intihar etmitti. Ermanarik'ten sonra gelen kral Vithimerde
yenilmig ve iildririilmiittii. Ostrogotlann briyiik ktsmt Hun hAkimiyetini kabul ederken, istila tjntinden
kagan Visigotlar Tuna'yt agmtglar ve Roma imparatorluffuna girmiglerdi [376). {Grousse! 1999: BB;
Orkun, 1933:\7; Thompson, 2008:39J Avrupa da 370'ler de toplanan bu b{iyiik giig kargrsrnda bolge-
nin kavimleri panikle Buytik Roma imparatorlufunun slnlnna yrfirldrlar. Bu panik halindeki yrirlmaya
Roma cevap veremedi ve ilk darbeyi daha Hunlarla kargrlagmadan yediler. Bu panik kavimler gogiine
sebep oldu. Ancak bu durum Awupa krtastntn etnik yaprsrnrn gekillenmesini ve stratejik balansrnrn
yeniden yaptlmastna sebebiyet verecekti. (Heater, 1995:5) Avrupa latasrndan Asya yonrine birgok
kez mtidahale ve iskender'in bir seferi bahis konusu olmugsa da bu durum bir maceradan oteye git-
memigtir. Ancak Asya mengeli Hun Tr.irklerinin mridahalesinin sonuglan Avrupa'nrn etnik ve kiiltrirel
haritastnt defigtirmig ve Avrupa da krtasr iqerisinde Hun Tiirkleri varhklannr yitirene kadar hiiktim
stiriip Avrupa'ntn dengeleriyle oynamrglardrr. Avrupahnrn hafizasrndaki Trirk imajr ikinci bir Osmanh
Trirk mridahalesinden sonra derin izler brrakacakfir.

O zamanki Avrupa'ntn siiper gricri ve medeniyet kurucusu yagh Roma, kuzey srnrrlarrnda barbar
adtyla ifade etti[i ve kendisi igin tehlike tegkil etmeyen kavimlerle komguydu. Ancak Huniann 378 yrhn-
da bolgeye gelmesiyle Batr romanrn zayrf komgulan srnrrlarr igin tehdit olmaya bagladrlar ve de Hun hri-
kiimranhfir aluna girerek Batl Roma'nrn gokrig siirecini baglathlar. Doiu Roma topraklarrna ise Hunlar
ve yanlartnda iskitler ile iki koldan akrnlar drizenlediler. Anadolu'nun iglerine doiru 395 yrltnda pek de
bagarrh olmayan bir sefer dtizenlediler. Anadolu'da Kapadokya ve Suriye slnlnna kadar geldiler. [Pris-
kos, l-995:9; Orkun, 1933:19) Maenchen-Helfen'e gore Hunlar bagarrh olamadrlar ancak uzun mesafele-
re sefer yapabileceklerini gcisterdiler. {Maenchen-Helfen, L973:53,57, 5BJ Dofu Roma igin asrl tehdit
olarak Balkanlarda ve Trakya da ortaya grkfilar. [Priskos, 1995:9) Giinrimtizde dahi harekAt yapilan ala-
ntn briyr.ildtifii goz onrine altnrrsa bu savag sevk ve idare kabiliyeti ancak Ttirk]erde gdnilebilecek bir
yetenek idi. Trirkler bu yetenefi ab bir savat aracr olarak kullanrlmasrndan ileri geliyordu. Srivari tekni-
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fini bulan, yani ata binen ilk kavim Trirk]erdi. [Koca, 2003:133J Tiirkler atrn gricrinden ekonomik defleri
drgrnda en mrikemmel gekilde savatta kullanan millet olmugtur. Trirkler atri giicti sayesinde 9ok uzun
mesafeleri kat etmigler ve cofrafi olarak gok biiyrik alanlarda hAkimiyet kurmuglardr.. gu i-kan ve ka-
biliyeti Asya bozkrr kriltiirii gergevesinde ortaya grkan Ttirk devletlerinde gorme'kteyiz.

Avrupa Hunlannda Mevcut Bozkrr Gelenekleri
Ohimden ve savagtan korkmayan Hunlar'r Awupa'nrn coiraflrasr kendine gekmigtir. Qiinkii Karade_

niz'in Kuzeyi ve Balkan arazisi ahgrk olduklarr iklime sahipti. Ozettitaeae Tuna'nrn her iki tarafi onla.n
hoguna gitmigti' orla Asya'daki yurtlan Otriken ile Kazakistan bozlnrlanna pek benziyordu. Ewelce
boylann bafi ucunu meydana getiren iskitlerden beridir, buralar haklnnda bilgi sahibiydiler. [Gtimeg,
2.012:300) {v1upa da gdrtilen Bozkrr coirafrasrnrn kavmi Hunlar, bu btilgeye gutdit tun sonra kendile_
rinden rinceki bolgeye gelmig mevcut bozkrr kavimlerini de h3kimiyetleri;lhn;alarak Awupa Hun im-
paratorlu$unun temellerini atmaya baglamrglardrr. dncelikle ya$am tarzl ve muharebe teknikleri Avru-
pa'ntn yerli kavimleri agstndan bambagka ve gok ediciydi. Ath g'cigebelerin kendisine has tekmil yataylt
tarzr; briytik haralartn ve stirtilerin bakrmr, briyrik stirek avlan, bir gegit savag idmanr sayrlabilir. T;tki:
Iatlanma, binicilih at bakma kabiliyetlerini geligtirmek iqin, yriksei< iramleleri, diier tabirle tebaanrn
tegkilatlandrnlmast yabana komgulan haraca ba$amak iEin yaprlan seferler, bol fiisat sa$1yordu. (Ra-
sonyt, 19-96:62) Devrin kaynaklart Bozhr yagam bigimi muharebe taktiklerini anlamalan bile uzun iiir-
miigtiir' orneSi& "$afdaglan Hunlart ytiksek da$ardan ansrzrn inen ve yollan tizerinde rastladrklan her
geyi silip sripiiren kasrgalara benzetirlerdi. Fakat tasvir yanhgtlr. Britiin gogebe kavimleri gibi Hunlar da
ihtiyatla ve efrafi salim bir gozetleme altrna aldrktan sonra son darbelerinl indirmege haarlanrlardr. Got-
lartn mukavemetini de bu suretle krrmrglardr". (Nemeth, 1982:S6lAmmranus Marceiimus, LB94:579)

. Hunlartn muharebe tarzt Gotlan tam anlamlyla tatlrtmrgilr. Zira onlar airr ve stk saflar halindeki
Cermen usuhi muntazam bir gofris gdirise muharebeye hanrlanmrglardr. Uzaktan oklartra ve ani hr.i-
cumlarla saflarl bozmak ve asla bir muharebeye yanatmak istemeyen Hunlarla karylagtiklan zaman
gagtrmrglardtr, Ordusunun perigan oldufunu griren Got htikiimdarr Ermanarik timitsizlife diigerek in-
tihar etmigtir. fBagtav, 1998:8J

Bu davrarug bigimi Bozlnr ath gogebe ktilhirtinrin savag taktifi idi ve Tiirk boylannda nk srk goriil-
mekteydi' Tiirkyurduna ani diigman saldrnlan veya dtigman iilkesine seferler iginher zaman asker ihti-
yact vardt bu ihtiyagtan dolayr yedisinden yetmiSine kadrn erkek cinsiyet 

"ynmi 
olmakszm biitrin Tiirk-

ler gocukluklartndan itibaren asker olarak yetigmekteydiler, "Adetl*.in" g-or", normal zamanlarda hay-
vanciltkla u$ra$r1yabani hayrran avcrh[r yaparlardr. ola$antishi durumlaida ise, savagmak igin talimde
bulurrurlardr. (Hsiung- Nu (Hun] Monografisi ,2004:1) Bozlnr lailtiininde Ttirkler devamh savaga ve ala-
na altgtrnlmrgtr. Bu durum aktnlar sayesinde halkrn ekonomisine katkr saflarken yonetim apsrndan da
onemli idi. $iinki.i savaglar ve alcnlar, devlet bagkanrna hem maddi giig, hemde itibar sa$iamaktaydr.
Boylece devlet bagkantnrn idare etti$i kitleler rizerinde otoritesi ytikselmekte ve hAkimiyeti aftm;kta
idi' (Koca, 2010:31i Trirlderde tilke niifusu az olduiu igin her aile gelenekler icabr devlete asker vermek
zorundadtr. Ancak bunu yaparken, devletin menfaati ile kendi menfaati arasrnda bir fark olmadr$nr bil-
mektedir, "devletin yaran, kendi yaran" gibi drigiinmektedir. (6gel,Z00t'243)

Bozlarda, siyasi hayahn stntrlan adeta kosmosta cereyan eder. $rinkti evrenin merkezi kafanrn Eadr-ndr ve difer iktidar gruplan onun etrafinda toplanrr. Devlet kuwetli kafanlar zamanrnda kAinatrn kri-
giilmtig bir kopyasr halini almrgtrr. (Bagtav:1998:65J Trirk kozmogoni anliyrgrna gore, gogrin kutbu sayr-
lan Kutup yrldrzr, Ttirkge adryla Altun fveya Temiir)-kazguk (Esin 20ot:4{)g6grin dire}i sayrhr ve tanl-
lar atlannt bu direfe baflar bir bagka efsanede ise bu yrldrz gogrin,gobefiiair ve yerin gOUegi ile kozmik
eksen aracthfr ile birbirine baflrdrr. [goruhlu, 2006:26; Roux, 20b2:ro-e1 eski TtirklJre gore ise ,,Giik

kubbesi devletin, gadtr ise ailenin" birer orhisii ve kubbesi gibi drigiiniili.irdii. "Gok altrndi devlet, Eadrr
kubbesi altrnda ise aile dtizeni", yer altyordu. Tiirklerde aile drizeni ile devlet drizeni arasrnda baSlantr
olduiu diigiiniiliirdii. onlara g6re gadrnn dire!"i sonugta go[iin dire!-i idi. Qadrrrn bacas ise gokten Tan-
rtya aplan bir gtik kaprsma benzetiliyordu. Bu kapr ise kutup yrldrzr olabilirdi ve bunun iginde bu yldrza
demir kaak adr verilmigti. (Ogel, 2001:585J Kafian ve iinde gelen boy beyleri kutup yridrzrnrn alhnda
oturmaya gayret eder. Hakan otalr ise bu yerin merkezinde ve herkes istef-i bigimde Kafan otafrnrn ya-
nlna veya daha yriksefe gadnnt kuramazdr. Nitekim Priskos Awupa Hun Hrikiimdan Attila'nrn saraJnna
yaptlF ziyaret esnastnda '?tilla'nrn gadrnna vardrk ki orada difer gadrrlar vardr. Orada bir tepede de biz
gadtr kurmak istedik fakat oradakiler bize bunu yasakladrlar. $rinkri Attila'nrn gadrn da diiz blryerdeydi
ve bunun rizerine bize gosterdikleri yere gadlr kurduk'. (Priskos, 1995:33J

Avrupa hunlanntn atl ustaca kullanmalan ve at ristiinde gegen bir yagam tarzr seqmeleri Awupalr
kaynaklarrn dikkatini gekmigtir. A! Hunlan sahip olduklan ath gdgebe kriltrininiin en onemli unsurla-
rtndan biriydi. Tiirkler, atln siiratinden ve gricrinden faydalanmrglardr. Belki de Orta Asya'dan Avrupa
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gelmelerindeki en iinemli etkenlerden bir tanesiydi. Trirkler au tekerlekli arabalann gekimi yanl srra
kogum talcmlartnt icat etmeleri sebebiyle tek bagma da kullanabiliyordu. $o$'u toplum igin zor olan at
tisttinde ytiri.iytige Tiirkler ahgrkrr. At rizerinde higbir yerde olmadrklan kadar rahathlar ve 9ok seri
hareket edebiliyorlardr. Uzak mesafeleri az bir zamanda alabiliyorlardr. fGomeg 2012:300) Genig
bozkrr coiraSrasrnda eskiden iki geqit yabani at yatlyordu. Her iki cins, ancak iki insan nesli zarfinda
ortadan kalkmrgtrr. Bunlardan biri, Do[u Asya'ya kadar uzanan sahada yagayan afrr kemikli ve biiyiik
bagh cinsti. Buna "taki" cinsi denirdi. Bozkrr atlannm ikinci cinsi Orta Awupa'dan Bab Awupa'ya ka-
dar uzanan biilgede yetigmigtir. Kiigiik ctisseli ve hareketli "tarpan" cinsi Ttirk atlandrr. Hunlarda bi.i-
ytik ihtimalle taki cinsi atlar kullanmrglardrr. (Rasonyr, 1996:51 Laszlo RASONYI, Macaristan'daki
Avar mezarlannda ise Hank6, tarpan cinsi iskeletler bulmugtur Bu bilgine gore Macar atlan da bu
cinsten idi. Genig ahnh, ktigrik ve narin bagh, keskin bakrgh, kuru saSnh, gelik sinirli, canh ategli ve ge-
nel olarak l-,40 m. Yiikseklikte olup gofunlukla dort nala ytirflrler. Ahrrr asla gormezler, so!'u[a sria-
[a, yafimura rtizgAra dayanrkhdrrlar. Nadiren yatarlar, umumiyetle ayakta uyurlar.J Tiirkler, ata binig
maharetleri sayesinde atlart yormazlardr. Bozkrr atr kolay yorulmayan bir at olmakla beraber bunda
binicisinin ustaltSrntn da biiytik bir payr vardr. Ayrrca Awupa Hunlan iistiin at binicisi ve de at yetigti-
ricisiydiler. [Maenchen-Helfen, 1973;206; Ahmetbeyoplu, 2001:169; Ammranus Marcellmus, 7894:
581) St Efraim'e gore "Hunlar Kiiheylanlarr iizerinde ufukta bir firtlna gibi ugarlar". fNemeth, 1982:
54J Romalilara giire ise "Antik devirde higbir zaman at ile srivarisi arasrnda bu derece briyiik bir uy-
gunlufa rastlanmamtgbr. Hunlar, atlarr iizerinde sanki givilenmig gibi otururlar, sanki bir araya ya-
ptgmrglardrr, sanki bir arada biiytimtiglerdir'' fBagtav, 1998:18J. Bu tespitleri yapan Romahlar, Hun-
lardan at satln almayr da ihmal etmemiglerdir, {Maenchen-Helfen, 1973:185)

Awupa Hunlannda, bozktr kiilttiriine ait gelenekleri gormekteyiz. Orne$in Awupa Hunlar Asya'-
daki gibi unvan {iin isim) almaktaydrlar. "Er Bririi, Er Buga, Er Tona, Er Togmrg gb." Aynca Attila;nrn
amcasrnrn ismi de Aybars'dr. {Pntsak, 7982:442; Orkun, 1933:53] Bu eski bir bozkrr gelenefiidir ve
hiikrimdarlar, beyler, devlet adamlan Alp savagErlar bu unvanlarr almaya dikkat ederlerdi, Avrupa
Hun htikiimdarlan veya hiikiimdar ailesi, Trirklerin kozmik inanglarr ile ilgili olarak da bu isimleri al-
mrglardtr. Benzer gekilde Hunlar, Griktrirkler ve Uygurlarda unvanlar atrp kullanmrglardrr. Hatta Uy-
gur hiikiimdarlarr Alp unvanlnl severek ahp kullanmrglardrr. Ay Tengride Kut Bulmrg Alp Ktihik Bilge
Kafian ve Ay Tengride Kut Bulmrg Alp Bilge Kafan gibi. {izgi, 1l9AZ,Z+l Muhtemelen i*,rp" Hun aile-
sindeki bazr Tiirk kozmik anlayrgrna uyan isimlerinde unvan olma ihtirnali yiikse}tir. {Bazt Tiirkge
isimler, Ankan, Aspar, Atakam, Aybars, Balamir, Basrk Dengizik, ilek, irnek, Muncuk, (pntsak, 1982:
440)Uldru gibi, Omeljan "PRITSAK Muncuk", ismi Eski Tiirk kozrnik inanrgrna gore Kughan ve Uygur-
larda ay ve Giinegi temsil eder. Muncuk, boncuk deperli taq anlamrna da gelmektedir. s. 440.)

Priskos, Avrupa Hun devleti zamanrnda bozkrr Trirk devletleri gelenepi olan orun ve riliigle ilgili
gfintimiize kadar ulagan deierli bilgileri kaydetmigtir. Priskos'un tasvirinde "gadrnmrza dondflfiimriz
zaman Orestes'in babast gelerek Attila'nrn bizi tifleden sonra iigte yemefe davet ettifini haber verdi.
Davet sahibini bekleyerek saat tigte Batr Roma elgileri gibi davete icabet ettik. Kaprnrn egifinde tam
Attila ile kargr kargtya durduk Oturmadan once bunlarrn iirf ve Adetlerine gore Attila'ya selam ver-
mek tizere sakiler elimize kadeh verdiler. Elimizde kadehlerle oturmadan once selam verdik. Verileni
igtikten sonra yemek srrasrnda oturmamlz gereken iskemlelere oturduk. iskemleler her iki tarafta ve
duvann yantnda idiler. Ortada bir divanda Atilla oturuyordu. Yemekte en hiirmetli yer Attila'nrn saf
tarafr idi. ikinci mevkii sol tarafi idi. Bizde sol tarafrna oturduk. Fakat ristrimuzde Berichus adh iskil
reisi bulunuyordu. Onegesius Atilla'nrn saf tarafina oturmu$, kargrsrnda iki o$lu oturmugtu. En biyrik
oflu ise Atilla'nrn divantnda ve belirli bir uzakhkta oturmut olup babasrna saygrdan dolayr gozlerini
one e$mi; Lrulunuyordu. Hepimiz yerimize oturur oturmaz saki geldi ve tarap dolu kadehi Atilla'ya
verdi. Atilla bunu ahp slraya gore ilk adamr selamladr ve gerefine igti. Selamr alan, hemen ayafa kalkr-
yor, garabr igmeden Atilla'ya saflrk diliyor sonra igip oturuyordu. Once Atilla'nrn onrine bir masa geti-
rildi. Sonra di[er misafirlerin onrine de masalar konmaya baglandr. U9 veya dort adamrn ontne bir
masa kurulmugtu. Herkes konan yemekten yerdi. ilk once salona Attila'nrn hizmetgisi bir tepsi et ile
igeri girdi. Sonrada bize hizmet edenler ekmek ve yemek getirdiler. Di$er iskitler'e ve bi.ze grimiig ta-
baklarda Atilla'ya ise tahta tabakta et getirmiglerdi." [Priskos, 1995:48; Thompson, 2008:148]

Avrupa Hunlarrnda merkezi Asya'nrn briyrik Tiirk devletlerinde goriilen ve bafrmh devletlere kar-
gr uygulanan ve devrin reel politifini yansrtmasr agrsrndan rinemli gonilen "rehin alma" politikasrnr
gormekteyiz. Ornefin Aetius genglik yrllarrnda Hun iilkesinde rehin olarak kalmrg ve Hunlan yakrn-
dan tantmtghr. fPriskos, L995:'J,1,; Orkun, 1933:102; Ahmetbeyoflu, 2003:5; Aetius yine Margus barr-
gtntn gartlartntn yerine getirilecefinin teminail olarak oflu Carpilio'nu Hun saraylna esir olarak grin-
derdi. Priskos:1995, s. 13.J
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Avrupa Hunlannda, ath Bozkrr kiilttini ve dini inang unsurlarrndan biri olan tamanl gormekteyiz
Pritsak'rn iddiasrna gore de Attila'nrn akrabalanndan "Atakam" gaman din adamr yani "Kam" idi.
(Prrtsak, L9B2:443) Avrupa Hunlannda yine eski Ttirk inancrndan atalar krilttiriinii gormekteyiz,
Ttirklerin ataerkil aile yaprsrna sahip olduklan dikkate altndtftnda, atalara saygr ve ba$hhk inang sa-
hasrnda da kendisini gristermekte oldufunu gormekteyiz. Ata ktiltiine saygrda gok hassas davranmry-
lar ve korunmaslna gok dikkat etmiglerdir. Ata kiilttinun korunmasrnrn yolu ise onlann mezarlannl
muhafaza etmek olarak drigtinmiigler ve atalarrnln mezarl ne kadar korunursa ruhlarrnm o kadar ra-
hat edecefini dtigrinmriglerdir. Ornefin Avrupa Hun tarihinde Margus Piskoposu Hun hudutlanna gi-
rerek, Hunlarca kutsal kabul edilen Hun mezarlannl so)rmugtu. Bu sebeple piskopos, kagaklarla bir-
likte iade edilmedifi takdirde Margus anlagmast gergevesinde, Atilla tarafindan Dolu Romalilara sa-

vag ilan edilecekti. (Priskos, 1995:12;Ahmetbeyo$u, 2003:5; Sinor,2000:262)

Ttirklerde gelecek hakkrnda bilgi sahibi olmak biiyiik bir gtigtiir ozelliklede hiiktimdarlar igin kry-
metli bir grigttir, Bunun igin hrikrimdarlar srk srk fala bakhrma gere$i duymuglardrr. Trirlderde en yay-
grn fala bakma metotlanndan biride kiirek kemifii fahdtr. Eski Tiirkler fal.bakmaya son derece dnem
vermiglerdir. Hi.ikiimdarlar dahi bu fala bakan falcrlara defer vermiglerdir. Onlara danrgmrglardrr. Fal

sayesinde suglulann yakalanmasr, gelecekten haber alma gibi halk ve ycineticiler igin krymetli bilgilere
ulagrlmrgtr. Eski Turk toplumunda fal gelecefi bilme amagh olarak kullanrlmlgtrr. Turkler yagam tarzl
olarak siirekli hareketlilik igerisinde olmuglardrr. Bu hareketli yagamlarrndan dolayt gelecekte ne olup
biteceii hakkrnda bilgi sahibi olmak istemiglerdir. Atilla'da Ti.irk htikrimdarlarrntn geleneklerini yagat-
mlttlr. Atilla Campus Mauriacus savatl tincesinde Tiirk geleneklerine uyarak krirek kemifi fahna bak-
mlthr. Bu fal igin bir koyun kesilmig, ktirek kemifii atette yalnlmrg, kemi[in ategte aldrfr gekille harbin
neticesi o$renilmeye gahgrlmrgtrr. [Orkun, 1933:69; Ahmetbeyo$u, 1995:13; Yazy,1982:L05)

Bozlnr (ath gogebe) kriltiininde, ig Asya'nrn doia ve iklim ozellilderi, aynr zamanda brilgenin ekono-
mik imkdnlannr da belirlemigtir. Do[a burada zalimce bir tavrr sergiler ve gofu arazi tanmsal iiretime
uygun defildir. ig Asya'nrn en biiyiik krsmmr kapsayan bozhr kugaft, genig otlaklar sayesinde yaygrn bir
hayvan yetigtiricilifini miimkiin krlmrgtrr. Gogebelik olarak isimlendirdifimiz hayvan yetirticili$i iizeri-
ne kurulu ekonomi ve yatam bigimi ancak burada yani bozl<rr kugafrnda mrimkiindri. fVasary 2003:28)

Qin kaynaklarrna gore Tiirkler "Yetigtirdikleri hayvanlann golu aL srgrr ve koyundu. Nadir hayvanlarr
ise deve, egek ve kahr idi. Su boylanm ve verirnli odaklarr izleyerek hareket ederlerdi. Surla gewili 9e-
hirleri ve tanm yapmak gibi bir ufraplarr yoktu. Htilidmdarlanndan hallana kadar herkes yetiqtirdifi
hayvanrn etini yer, derisini giyer, postuna sariltrdr. [Hsiung- Nu (HunJ Monografisi, 2004:1) Avrupa
Hunlannrn yatam tarzlrun da bozklr ktilniriiniin bir pargasr oldufiunu gdrmekteyiz. Bu yapam tarzr Av--

rupak kaynaklarrn gozilnden kagmamrgtlr. Stinkii onlar yerlegik bir yagam tarzr iEinde olduldarr igin bu
yatam bigimini garipsemiglerdir. Awupa o gaflarda bir tanm toplumuydu ve tartmdan elden edilen ge-

lirlerle ise kale ve gatolaryaprlmaktaydr. Biilgeye gelen Hunlann ise hayvan stinileri vardr ve tanmla u[-
rayrnryorlardr. Marcelhnus'a gore "Tiirlder pulluk nedir bilmezler, konargtiger yagarlar, arabalart atlar
tarafindan gekilen vagonlardrr. Bir bolgede do$arlar bagka btilgede biiytirler."diye Avrupa Hunlanntn
yagamlnl tarif etrnigtir. fAmmranus Marcelhnus, 1894:579J Ancak Avrupa Hunlan bu yagam tarzr gift
yonltidrir. Sanilanrn aksine hem yerlegiklerle ticari ve kiilttirel iligkiye girer hem de gogetrelerle her iki
yatam bigimi ile ahg verig igindedir. Yerine gore her iki medeniyetin ortaya grkardrfr defierleri birbirine
ta$rma gdrevini de iistlenir. Bunun en onemli vasltasl olan ticaret yaygn olarak yaprlmaktaydr. Hatta ti-
carete hAkim olmak amao igin savaglar bile yaprlmaktaydr. Avrupa Hun imparatoru Attila, M.S. 434 yr-

hnda Do[u Roma imparatorlulu ile yapmrg olduiu Margus antlagmastnln son maddesine gore Avrupa
Hunlan hudut ticaretinde Romahlarla egit haklara sahip olmuttur.

Awupa Hun hiiktimdarlarr bozkrr gelenekleri icabr hAkimiyet kurduklan devletleri imha etmiyor-
lar halklannl esaret aluna almryorlardl. Ancak yiiksek miktarda vergiler veya kurtulug fidyeleri talep
ediyorlardr. "Gelibolu'da yaprlan bir savagtan sonra Romahlar Hunlar ile barrg yaptrlar ve gu gartlarda

anlagtrlar: Kagaklann Hunlara iadesine, gegmig borglar (vergiler] kargrhfirnda 6000 libra aliln ve her
yrl olmak iizere 2100 altm odenmesine karar verdiler. Her Romalt esir bagtna da 12 albnhk ceza veril-
mesine karar verdiler". fPriskos, 1995:26) Awupa Hunlartntn yataml sona erdikten sonra bozktr
Trirk geleneklerine gdre ohilerini defnetmiglerdir. Bu defin merasimi ile ilgili en iinemli goze batan

tiiren ise Attilla igin diizenlenmigtir. Attila'nrn nagr ordugAhrn igindeki ipek gadrra altnrntghr. Hun sii-
varili:ri gadrnn etrafrnda savag naralan atarak bozktr gelene$ine uygun olarak donmiiglerdir. Hun sa-

vagplarr ve ozanlan afrtlar soylemigtir. Atilla'run mezarl bagrnda yo! agr verilmig ve defin torenine
baglanmrghr. Attila'nrn cesedi birbiri ardrna alfin onun tistiinde giimiig ve onun tistiinde de demir ta-

buta konmuttur. Defin iglemi gizlice ve geceleyin yaptlmrgilr. Yine Bozktr Ttirk geleneklerine uygun

olarak Attila'nrn mezar odasrna silahlar, deferli taglal alhn iglemeli kogum taktmlan konmugtur.

[Bagtav 1998:738;Ahmetbetoflu, 2003:15]
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Sonug

Bozktr coiraf,iasrnda hAkimiyet kuran ve griglti bir yaprya sahip olan Tiirkler, devlet kurarken ve
'bu devleti yagattrken milli gelenekler iizerine inga etmiglerdir. Ozellikle milli geleneklerin en afrrhkh
olarak kendini hissettirdifi alanlardan bir tanesi ise devlet idaresi ve yonetimi alanrndaki uygulama-
lar olmugtur. Milli Tiirk geleneklerin devletin kurulugu, htikrimdafin tahta pkrgr, devleti yonetmesi,
hallcn hiikiimdart kabul edip onu tanrmasl, halktyla ige olmasr, hrikiimdarrn uhrevi konulardaki yeri
ve en son tjliimiinde dahi etkileri gortilmektedir. Avrupa Hun devleti de bu mihvalde meydana gelmig
olan Tiirk Devletlerinden bir tanesidir ve Tiirklerin Avrupa krtasrnrn kaderine etki etmig olmasr bakr-
mrndan da onemlidir. Avrupa'nrn da bu derece briyrikliikte bir Tiirk devlet yaprcrnt ve Geleneklerini
tanlmasl agrstndan da fevkalade onemlidir.

Avrupa yerlegik devletler ve bu devletlerin iizerinde hAkimiyet kurmug olan Roma imparatorluSu
Bozkrr Kiilttiriine ait olan insanlarla yani Hun toplumu ile kargr kargrya gelecektir. Bu durum Roma
imparatorlufu agrsrndan travmatik sonuglar doiuracalitrr. Roma imparatorlufiunu pargalanma siire-
cine sokacaktrr. Ath gogebe kiiltiininde yetigmig olan Hunlar kendilerini Roma'dan iistiin gririiyorlar
ve Roma'yt itaat ettirmek istiyorlardr. Bunun iginde Roma imparatorlufu iizerinde hAkimiyet tesis et-
miglerdir. Asya'da ath gogebe ktiltrirleri yerleqik ktilttirlere ait devletleri tam olarak istila etmezler
onun yerine itaat edip vergi vermelerini saflarlardr. $tinkri yerlegik kiiltiirlerin iginde kaybolma tehli-
keleri vardr. Bunun iginde yiiksek miktarda vergi taleplerinde bulunm-uglardrr ve bunu da gegitli dip-
lomatik anlagmalarla bagarmrglardrr. Avrupa Hun imparatorluf-u ath'gogebe kriltirriintin verdifi im-
kAnlarla bunu bagarmrg ve askeri gucii ile Awupa devletlerini hAkirniyeti altrna almrg ve hAkimiyet
kurdu$u devletlerden bol miktarda vergi elde etmigtir, Awupa Hun imparatoilu[unun gelecefii rize-
rinde iki tane sorun bag gilstermigtir bunlardan birincisi ana yurttan 9ok uzakta olup do$al ntifus artr-
gr drgrnda giiElerle niifusun beslenememesi ikincisi ise elde edilen zenginlik ile yerlegik yagama ahgrl-
mastdtr. Saydrffrmrz bu iki sebebe ilaveten Bizans devletinin de Avrupa Hun devletini yok etmek iEin
firsat kollamasr Avrupa Hunlannrn sonunu hazrrlamrgtrr.
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