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ÖZET 

Türk kültürü ve Türk sanatının temelini teĢkil eden Asya Hun Ġmparatorluğu‟nun 

tarihte büyük bir önemi vardır. Hun dönemi, diğer Türk sanatları gibi,  Türk Müziğinin de 

temelini teĢkil etmektedir. Literatür taramasına dayalı olan bu araĢtırmada, Hun müziğinin 

yapısı, özellikleri, türleri ve çalgıları üzerine çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada, pirinç düdüklerin Hun 

döneminde kullanıldığı konusunda saptamalar yapılmıĢ ve “hou kya” adlı nefesli çalgı 

hakkında kimi yeni bilgilere değinilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, Türk Müziği, Orta Asya Türkleri, Hunlar, Türk 

Çalgıları 

 

ABSTRACT 

Asian Hun Empire, the origin of the Turkish culture and Turkish art, is very important 

in the history. Hun period, constitute the origin of Turkish Music as the Turkish arts. This 

study is based on the literature review, have been studied on Hun music structure, features and 

music instruments. In this study, have been determined that some brass whistles were used in 

Hun period and have been mentioned some new information about a wind instrument which 

name is “hou kya”. 

 

Keywords: Turkish Culture, Turkish Music, Middle Asian Turks, Huns, Turkish 

Instruments  

 

 

GiriĢ 

ÇeĢitli belge ve buluntulara göre tarihte tam teĢekkül etmiĢ ilk Türk devletinin Hunlar 

olduğu söylenebilir. (Öztuna,2008a:31; Roux,2000:55) M.Ö. III. yüzyıldan baĢlayarak M.S. 

216 yılında dek varlığını sürdüren Asya Hunları, (Büyük Lugat ve Ansiklopedi:1971:56; 

Gumilev,2002:39) tarih sayfalarında Osmanoğullarından sonra en fazla yer alan Türk 

devletidir. (Öztuna, 2008b: 45) DayanmıĢ oldukları etnik kuvvet, devlet teĢkilatları ve 

hanedanları da dahil olmak üzere Türk Kültürünün hakim olduğu bir devlet olan Asya 

Hunlarının (Eberhard, 1996:76), Orta Asya kavimlerini ilk defa bir bayrak altında toplaması 

bakımından, kültür tarihimiz için büyük bir önemi vardır. (Ögel,2003:43) Türk yaĢayıĢ, kültür, 

sanat ve müzik ürünlerinin kökenini oluĢturması açısından da Hunlar ayrıcalıklı bir yere 

sahiptir. (Diyarbekirli ve Aslanapa,1977:19)  

Hunlara ait kültür ürünlerinin arasında, dünyanın en eski dokuma halısı, Türk iĢleme 

sanatının bilinen en eski ürünleri, maden sanatına ait incelikle iĢlenmiĢ örnekler,  deri ve 

ahĢap iĢlemeciliğinin güzel ürünleri, keramik, resim ve heykel sanatına ait sanat eserleri,  Türk 

evinin ilk geliĢmiĢ örnekleri, bozkır mimarisinde yeni bir devir açan Hun soylularının bir 

piramidi andıran kurganları, mumyalama teknikleri, dekoratif döğme figürleri gibi pek çok 

eser ve yapı yer alır. (Diyarbekirli 1972; Eberhard,1996; Gumilev,2002; Kafesoğlu,1995; 

Koca 2002) Türk müziğinin kökenleri de diğer sanat dalları gibi o dönemlere dayanmaktadır.  

Literatür taramasına dayalı olan bu çalıĢmada, Türk tarihinin çok önemli bir parçasını 

teĢkil eden Asya Hunlarının müzik kültürü özelliklerini, çeĢitli kaynak, belge ve arkeolojik 

kalıntılara dayanılarak ortaya konmak amaçlanmıĢtır. 
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Asya Hunlarında Müziğin GeliĢimi: Hun devleti bir yandan Orta Asya‟daki kültür 

birliğini sağlamıĢ, diğer taraftan dıĢ temaslar sayesinde, kendi topraklarındaki insanların 

günlük hayatına ve zevklerine dıĢarıdan yeni gelen unsurları katmıĢtır. (Ögel,2003:45) Bu 

anlamda hem geçirdiği müziksel evrimleri, mahiyeti altındaki boy ve budunların hepsine 

ulaĢtırarak Türk müziğinin ortak bir dili olmasında etkili olmuĢtur; hem de Türk müziğini bir 

dünya müziği durumuna getirmiĢ, bu Ģekilde çeĢitli müzik kültürlerini etkilemiĢ ve onlardan 

etkilenmiĢtir. Bu durum, Hun müziğinin gerek biçim, gerek çeĢit, gerekse kullanılan müzik 

aletleri açısından geliĢmesine neden olmuĢtur. 

Hun hükümdarlarının saraylarında müziğe karĢı ilgi duyulduğunu ve sarayda müzik 

heyetleri olduğunu Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz. (Budak,2006.22) Hun büyüklerinin 

kurganlarında, ölen kiĢiye ait değerli eĢyalar olduğu bilinmektedir. Bu kurganlarda telli sazlar 

ve davullar bulunması (Çoruhlu,2007:93) Hun ileri gelenlerinin müziğe verdiği önemi 

göstermektedir. Asya Hunları döneminde dıĢ ülkelerle iliĢki ve irtibata önem verilmiĢtir. 

(Hey‟et,1996:53; Eberhard‟dan aktaran Köymen, 1944:51) Bu iliĢkiler kültürel etkilenmeleri, 

dolayısıyla müzik etkileĢimini de beraberinde getirmiĢtir. Hun devrinde Orta Asya‟da 

devletlerarası iliĢkilerde, karĢı tarafa hediye olarak müzik aleti göndermenin siyasi ve kültürel 

bir anlamı vardı. (Ying Shih-yü:2002,202) Eldeki belgelere göre Türkler ve Çinliler arasında 

alınıp verilen armağanlar içinde müzik aletleri önemli yer tutmuĢtur. (Tuğlacı,1986:3) 

Hunların Ġran müzik kültürleriyle de etkileĢimi olmuĢtur. Bunda ve diğer kültürlerle olan 

karĢılıklı etkileĢimde özellikle Ġpek Yolu etkin ve önemli bir rol oynamıĢtır. Türk müziğinin 

sonraki kuĢaklara aktarılmasında önemli bir iĢlevi olan ozanların, Ġpek yolunda gezginci ozan 

kimliğiyle Türk müziklerinin birbiriyle etkileĢiminde ve kaynaĢmasında önemli rolü vardır. 

(Ak,t.y.:36; Budak,2006:25) Hunlar aynı zamanda Moğol müziği ile de iliĢki içinde 

olmuĢlardır. (SarıtaĢ,2009:437)  

Müzik türleri: Dini törenlerde, eğlencelerde, savaĢlarda, çalıĢma sırasında, doğum ve 

ad verme törenlerinde, aĢk maceralarında müzik, Türkler için çok önemli bir konumda 

olmuĢtur (Hey‟et,1996:85)Önceleri sadece tapınma aracı olan müzik, zamanla kendi içinde 

ayrıĢmıĢ ve geliĢmiĢtir. Çin belgeleri ve tarihi akıĢ, bu geliĢimin Hunlar döneminde 

baĢladığını göstermektedir.Bugünkü Türk Halk Müziği, Türk Askeri Müziği ve Dini Müzik 

geleneklerinin kökleri Hunlara dayanır. (Anadol,2007:623) Kopuz çalan ozanlar Türk Halk 

Müziğinin temellerini atarken, tuğ takımları ile askeri müzik Ģekillenmeye baĢlamıĢ, dini 

müzik de Kam‟larla devam etmiĢtir.  

Asya Hunları döneminde müzik türleri Ģu Ģekilde belirtilebilir:  

A. Dini Müzik: Hunların Gök Tanrı inancına paralel olarak, Kamlık inancına sahip 

oldukları bilinmektedir. En kısa tanımıyla, ata ruhları ve doğa varlıkları ile iletiĢime geçmeye 

ve onlardan yardım almaya dayanan Kamlık inancında (Dinler Tarihi Ansiklopedisi, 1999:28) 

din adamları Kamlar (ġamanlar), aynı zamanda müzik yapan kiĢilerdir. Kamların yaptığı 

müzik, din, büyü ve tedavi amaçlı idi. (Çoruhlu, 1993: 243) Kam müziği davul ve def 

eĢliğinde ya da eĢliksiz olarak, fakat çoğu kez bedensel devinimlerle birlikte gerçekleĢtirilen 

ezgili konuĢma, sagu(ağıt) ve ilahilerden oluĢmaktadır(ġapolyo,1972:237; Göher, 2010:3). 

Dini seanslarında davul, ruhlarla iletiĢime geçmek, kötü ruhları topraklardan kovmak gibi 

çeĢitli amaçlara hizmet etmiĢtir. (Çoruhlu,2002.76) Davul, kimi zaman Kamın göğe 

yükselmesini ya da yer altına inmesini sağlayan bir aracı, bineği (atı) vazifesini görmüĢtür. 

(Drury, 1996: 76). Kam davullarında çeĢitli resimler ve mistik iĢaretler yer 

almıĢtır.(Ġnan,1998:392; Göher,2010:2) Kamlar, çoğu zaman güzel sesli, bilgili, günlük 

yaĢayıĢı değerlendiren kiĢiler olmuĢlardır. (Anadol,2007:617) Nitekim Hunlarda Kamlar, kimi 

zaman fazilet ve erdem gibi konularda hükümdarlarla görüĢ alıĢ veriĢinde 

bulunmuĢlarıdır.(Deguignes, 1976:396)  

B. Tuğ Müziği: Eski medeniyetlerde askeri müziğin varlığı çeĢitli ikonografik 

resimlerle sabittir. Mısırda, Sümerlerde boru ve iri davulların askeri amaçlı kullanıldığı bilinse 

de, davul, zurna, boru ve zil gibi aletleri takım halinde kullanan ve bu takımları resmi tören ve 

orduda çaldıranların ilk devletlerin Orta Asya Türk devletleri olduğu tarihi kayıtlarla 

ispatlanmıĢtır.(Gazimihal,1955:1) Bilinen ilk askeri müzik topluluğunu Hunlar 
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kurmuĢtur.(Ak,t.y.:36) Çin kaynaklarına göre M.Ö. III. yüzyılda Orta Asya Türklerinde askeri 

müzik anlayıĢı vardı. Bu müziğin etkileri milattan sonraki yüzyıllarda da devam etmiĢtir. 

(Kamacıoğlu, 2004: 450) Hunlar döneminde askeri müzik, “tuğ takımları” ile yapılmaktadır. 

Mehterin temelini teĢkil eden tuğ takımı,  Hunlarda bayrak (sancak) ile davul, boru ve zilden 

ibaretti. (Erendil,1992:15; Anadol,2007:623) Hunlarda askeri müzik, resmi ve askeri 

törenlere, savaĢ ve yürüyüĢlere eĢlik etmiĢtir. Hunların savaĢta haykırıĢlarının davul sesine 

karıĢtığı ve bunun karĢı tarafı ürküttüğü çeĢitli kayıtlarda yer alır. (Erendil,1992:15)  

C. Kahramanlık – destan müziği: SavaĢçı bir toplum olan Hunlarda kahramanlık 

öykülerine ve destanlara müzik eĢlik etmiĢtir. Kahramanlık öykülerini anlatan ozanların, 

Ģiirlerini bir müzik aletiyle söyledikleri bilinmektedir. (Hey‟et,1996:85) Eski Türklerde 

ozanların temel çalgısının kopuz çaldığı pek çok kaynakta belirtilir. (ġapolyo,1972:237; 

Ögel,1984:118; Anadol,2007:617)   

Ç. Eğlence müziği: Türklerde dans, müzik ve toplu eğlenceler çok sevilmiĢtir. En eski 

Türk destanlarında Ģölenlere büyük yer ayrılmıĢtır. (Anadol,2007:617) Çin kaynaklarında 

Hunların eğlenceyi ve müziği çok sevdikleri belirtilmektedir. (SarıtaĢ, 2009:430) Hunlar yılın 

çeĢitli aylarında toplantı ve festivaller düzenlemiĢlerdir. Bu törenlerde kutlamalar yapılır, 

Ģarkılar söylenirdi. (Ġzgi,1977: 32; Groot ve Asena: 2011, 85, Mori,1978:220; Seyitdanlıoğlu, 

2009:3) Müzik bu tören ve festivallerin vazgeçilmez öğelerinden birisi olmuĢtur.  

D. Günlük hayatı konu alan müzik: Bu müzik türü içine çalıĢma ritmi içinde oluĢmuĢ 

olanlar ve aĢk, sevgi temalı Ģarkılar alınabilir. Genellikle göçebe yaĢam tarzı sürmekle 

birlikte, Hunların sabit meskenlerde oturan ve tarımla uğraĢan bir topluluğa da sahip olduğu 

bilinmektedir. Bu toplulukların tarlada çalıĢırken, ritmik bir ezgi yoluyla çalıĢma sürecini 

düzenleĢtiren, toplu iĢ gücünü arttıran ezgiler söyledikleri düĢünülmektedir. (Budak:2006:20 ; 

Ġzgi,1977:29)  

E. Ağıtlar: Kırgızlarda ve Kazaklarda devam eden yuğ/yoğ adetinin ve bu cenazelerde 

kadınların söyledikleri matem ağıtlarına erkeklerin alçak ses tonuyla iĢtirak ettikleri ezgilerin 

(Diyarbekirli ve Aslanapa,1977:111-113) Hunlara dayandığı düĢünülmektedir. Hun 

ġamanlarının kimi durumlarda sagu (ağıt) söyledikleri bilinmektedir. Hunların bir savaĢ 

sonrasında yaylalarını çok sevdikleri Tanrıdağı kaybetmelerinin ardından söyledikleri ağıtın 

sözleri Ģöyledir: “Ch‟i-lien dağını kaybettik, Artık altı türlü hayvan ve sığırımız 

yetiĢemeyecek, ne acıklı! Bizim Yen-chi dağını kaybettik, Kadınlarımız ve kızlarımız 

renklerini kaybettiler” (Ögel,1981:633-634; Tecemen,2001:54) Hexi Jiu Shı adlı Çin eserinde 

kaydedilmiĢ olan bu ağıt, aynı zamanda günümüze gelebilen tek Hun Ģarkı sözüdür. 

(SarıtaĢ,2009:430) 

Hun Müziğinin Yapısı Üzerine: Shu Shun-lin‟in Hun Kültürü (Hsiung-nu Wen-hua) 

adlı eseri gibi çeĢitli Çin kaynakları, Hunların kendilerine özel bir müziği olduğunu 

kaydetmiĢtir. (SarıtaĢ,2010:117) Ama bu müziğe ait nota benzeri bir iĢaret günümüze 

gelmemiĢtir. Ancak, o döneme ait müzik aletlerinin yapısı, baĢta Çin kaynakları olmak üzere 

çeĢitli belgeler, Hunların sanatsal, kültürel özellikleri ve Türk müziğinin tarihsel süreci göz 

önüne alınarak, Hun dönemi Türk müziği yapısı hakkında çeĢitli yargılara varılabilir. Hun 

dönemi sanatçıları, günümüze gelebilen çok değerli ürünler ortaya koymuĢlardır. Bozkırın 

tekdüze yaĢamında, belki de hayatlarını daha renkli hale getirebilmek için, her türlü eĢyalarını 

süsleme çabasına girmiĢlerdir. Gerek resimler, gerek heykeller, gerek metal iĢler, gerekse halı, 

nakıĢ ve dokumalar üzerindeki desenler, hareketli ve dinamiktir. (Diyarbekirli,1972:155) Bir 

toplumun ortaya koyduğu sanat dallarına ait ürünlerde ele alınan konuların ve yansıma 

biçimlerinin benzer olması kuvvetle muhtemeldir. Buradan yola çıkarak, Hun müziğinin de 

tıpkı diğer sanat ürünleri gibi hareketli, dinamik, coĢku dolu temalara sahip olduğu 

düĢünülebilir. Hunların hareketli yaĢam biçimleri de bu görüĢü desteklemektedir. Bunların 

yanı sıra ağıtlar ve ağır temalı eserlerin de Hun müziğinde yer aldığı bilinmektedir. 

Büyük Hun Devleti ilk kurulduğu yıllarda, Tanrı Dağları‟ndaki Altay kültüründen 

büyük farklılıklar göstermiyordu. (Ögel,1988:12) Müzikte yer alan melodiler bu dönemde, 

dört perdeli, mod öncesi aĢamaya dahildi. Hun dönemi içinde Türk müziği perde dizgesinin 

dört perdelikten beĢ perdeliğe ulaĢtığı tahmin edilmektedir. BeĢ perdeli (pentatonik) ezgi tipi, 
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kurulan güçlü siyasal ve kültürel birlik sayesinde Orta Asya Türk boy ve budunlarında kök 

salmıĢtır. Böylece Türk müziği “mod öncesi” aĢamadan “mod içi” ya da “modal” aĢamaya 

geçerek, Hunlar öncesi döneme göre çok daha ileri bir düzeye eriĢmiĢ oluyordu. 

(Uçan,2000:22-23; Budak,2006:25; Ak,t.y.:36)  

Çin kaynaklarında Hunların bahar bayramlarında at yarıĢları yaptıkları ve Ģarkılar 

söyledikleri belirtilmiĢtir. Kitleler halinde Ģarkılar söylenmesi Çinlilere biraz farklı görünmüĢ 

olmalı ki, kaynaklarında bunu özellikle dile getirmiĢlerdir. (Ögel,1988:775) Buradan Hunların 

toplu halde müzik yapmayı sevdikleri anlaĢılmaktadır. 

Hunlarda Çalgılar: Çalgılar, Orta Asya Türkleri için çok önemli bir yere sahiptir. 

Çalgılarını ibadetlerinde, savaĢlarda ve yola çıktıkları zaman beraberlerinde götürdükleri ve 

çaldıkları (ġapolyo,1972:237) çeĢitli kaynaklarda yer alır.  

Hun çalgıları denildiğinde ilk akla gelen davul, Hunların resmi ve dini çalgısıdır. 

Davul simgesel anlamlarıyla Hun kültürü için ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Davula eski 

Türklerde “köbürge, küvrüğ, tuğ” isimleri verilmiĢtir. (Öztuna, 1969:153) Eski Türk 

devletlerinde hakimiyet belirtileri otağ veya hakanın çadırı, kotuz(Ģapka tüyü), yay, tuğ ve 

davuldur. (Hey‟et,1996:52) Büyük Hun Ġmparatorluğunda “davul” tuğ ile eĢ anlamlıdır ve 

devletin simgesidir. Türk kağanları, yeni tayin edilen komutan ve beylerine, belirli sayıda tuğ 

ve davul verirlerdi. (Ögel,1988:692-693) Bir boyun otağına tuğ ve davul dikmesine izin 

verilmesi, onların siyasi bir birlik olarak tanınması anlamına geliyordu. (Ögel,1984:52) 

M.Ö.123 yılında Hunları yenen Çin generali için Çin kayıtlarında “Hunların büyük sol 

generalini yenmiĢti ve Hun generalinin davulu ile bayrağını almıĢtı” ifadesi geçer. 

(Ögel,1984:21) Bu örnekte olduğu gibi Çinliler Hun baĢkomutanının davulunun elde 

edilmesini, büyük bir baĢarı olarak kabul etmektedir. Bağımsızlık ve yetki belgesi sayılan 

bayrak ile davulun elden gitmesi,  idare ve ordunun da dağılmıĢ olması anlamına gelmektedir. 

(Budak,2006:22) Hunlarda davul, askeri müzik toplulukları olan tuğ takımlarının da baĢ 

çalgısıdır. Hunlarda nevbet ve devlet davulları, büyük boyda yapılmıĢtır. (Ögel, 1987:6) Bir 

Hun imparatoru ile evlenen Çinli bir prenses, yazdığı bir mektupta Hun Türklerinin davula 

olan tutkularını Ģöyle dile getirmektedir: “Davulu her gece durmaz döverler, Ta güneĢler 

doğana dek döverler”  (Ligeti‟den aktaran Öcal,1985:172) Davul ve bayrak Eski Türklerde 

aynı zamanda ordunun sinyal düzenini oluĢturmaktaydı. Davul, haberleĢme, sevk ve idare 

aracı olarak kullanmaktaydı ve bu kullanıĢ, eski Türk ordularında uzun bir süre önemini 

korumuĢtur. Hücum, baskın, geri çekilme, toplanma ve tehlikeyi haber verme gibi amaçlar, 

davulla farklı ritimler eĢliğinde yapılırdı. (Erendil,1992:13) Orduda davul ve bayraklar 

birliklerin sayısı kadardı. Yani her birliğe bir davul ve bir bayrak veriliyordu. Bazen karĢı 

orduların aldatılması için davul ve bayrak sayıları arttırılırdı. (Ögel,1984:81) Hunların 

kullandığı bir diğer davul türü ise “gubing” dir. Bu davul önceleri sadece Hun süvarilerinin at 

üstünde çaldıkları küçük bir davuldur. Güney Hunlarının çaldığı “Jie davulu” da, gubing‟e 

benzeyen küçük bir davuldur. (Zhang Tieashan ve Liu Weijundan aktaran SarıtaĢ, 2009:438) 

Pazırık kurganlarında, Hunlara ait çok sayıda davul ve davul parçaları bulunmuĢtur. 

Hunlardan kalan beĢinci Pazırık kurganında ölen kiĢiye ait değerli eĢyalar arasında boynuzdan 

yapılmıĢ bir davul yer almaktadır. (Diyarbekirli, 1972:17) 

Bilinen en eski Türk telli çalgısı olan “kopuz”un kökü ilkçağ Hunlarına dayanır. 

Hunlarda destanlar, kahramanlık menkıbeleri, aĢk türküleri saz Ģairleri tarafından kopuz 

eĢliğinde çalınırdı. (Tao Ketao‟dan aktaran SarıtaĢ,2009:436) Hun kurganlarında (3 numaralı 

Pazırık kurganı) bulunan telli saz parçalarının (Çoruhlu, 2007 :93) büyük olasılıkla kopuz 

parçaları olduğu düĢünülmektedir. ġamanların kopuz çaldığı bilinmektedir (Ögel,1984:118). 

Kimi Ģamanların davul yerine iki telli bir çeĢit kemençeleri vardır. Bunların kenarları zillerle 

ve ses veren madeni parçalarla süslenmiĢtir. Türkler bu müzik aletine “kobus” derlerdi. (Ögel, 

1987:7) Hunlar döneminde kullanıldığı düĢünülen kopuzun muhtemelen bir çeĢit kemençe 

olan kobus olduğu düĢünülebilir. Ancak kopuzun bağlamaya benzeyen Ģeklinin kökleri de 

Hunlara dayanmaktadır.  
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Tuğ takımının temellini oluĢturan müzik aletlerinden olan borguy (boru) da Hunlar da 

sık kullanılan müzik aletlerinden birisidir. Cici Han‟ın Çin ordularıyla yaptığı bir savaĢ 

öncesi, davul ve boruları çaldırdığı Çin kaynaklarında yer alır. (Ögel,1988:77) 

Bir Orta Asya çalgısı olan pipa‟nın kökeninin Hunlara dayandığı düĢünülmektedir. 

Hunların pipa çalma konusunda usta oldukları çeĢitli Çin kaynaklarında yer alır. (Zhang 

Tieshandan aktaran SarıtaĢ, 2009:436) Çin kültürü üzerine çalıĢmalar yapan Maurice Courant, 

kendi Çin müzik monografyasında, Çin‟e Doğu Türkistan musiki makamlarını götürüp tanıtan 

bir Türk “pipa” çalıcısının Su-chi-po adıyla Çin sarayında uyandırdığı takdir ve tartıĢmaları 

nakletmiĢtir. (Budak,2006:21)  

 Bugün Altaylarda bulunan, Hunlara ait ikinci Pazırık kurganının ilk safhasında, 

buzlar arasında bozulmadan günümüze gelen çeĢitli malzemeler arasında arp benzeri bir 

müzik aletine ait parçalar bulunmuĢtur. (Diyarbekirli, 1972:228) Bu durum son derece 

çarpıcıdır. Bilindiği üzere kurganların içine ölen kiĢiye ait değerli eĢyalar, büyük olasılıkla 

öbür dünyada da kullanması üzerine yerleĢtirilirdi. Değerli eĢyalar arasında bulunan bu arp 

parçaları, hem Hunlarda müziğe verilen önemi iĢaret etmektedir hem de Hunların, 

muhtemelen ticaret yolları vasıtasıyla, arp benzeri bir aleti tanıdıklarını ortaya koymaktadır.  

1962 yılında Ġç Moğolistan‟da Shu-ch‟i-kou buluntu yerindeki Hun mezarlarında, 

müzik aleti olarak kullanıldığı bilinen 6 adet zil bulunmuĢtur. Bu ziller üzerinde  “” Ģekline 

benzer desenler yer almaktadır. (Kao Yi-wang‟dan ileten SarıtaĢ,2010:117) Hu-lu-sse-

t‟ai‟daki Hun mezarlarında ise 2 adet bronz zil bulunmuĢtur. (T‟ala-Liang‟dan aktaran 

SarıtaĢ,2010:117; SarıtaĢ,2009:438)  

M.Ö. II. yüzyılda, görevli olarak Türk alemine yollanan bir Çin generalinin 

dönüĢünde, Türklerden alıp getirdiği çalgılarla Çin sarayında bir 

müzik takımı kurdurup Türk melodileri çaldırdığı anlaĢılmaktadır. 

Bu çalgıların Hunlara ait olduğu, o çağın tarihçileri tarafından 

günlük saray kayıtlarına geçirilmiĢ bulunmaktadır. Bu sazlardan 

birinin “Hou Kya” adında, ileriden boynu dönük, üzerinde perde 

delikleri bulunan ve müthiĢ sesiyle ün yapmıĢ bir üflemeli çalgı 

olduğu yine aynı kayıtlardan anlaĢılmaktadır. (Tuğlacı,1986:3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġç Moğolistan‟daki Yü-lung-t‟ai Hun mezarlarından 

pirinçten yapılmıĢ bir tür nefesli çalgıya benzeyen eĢyalar bulunmuĢtur. Üzerinde iki delik 

bulunan bu tür aletlerin, atların baĢına takılan süs eĢyaları olabileceği savunulmaktadır. Kimi 

arkeologlar ise bunların araba süsleri olabileceğini tahmin etmektedirler. (SarıtaĢ,2010:84) Bu 

aletler, at iskeletleriyle birlikte bulunmasından ötürü at süsü olarak nitelendirilmiĢ olabilir. 

Oysa büyük ihtimalle atlara bağlanarak taĢınan bu aletlerin, Hunların at üstünde birbirleri ile 

haberleĢmelerini sağlayan müzik aletleri olarak değerlendirilmeleri mantıklı gözükmektedir. 

Hunlar hakkında yapılmıĢ bir Çin resmi, Hun hakanının hatununun konak yerinde 

çalan nevbeti konu almaktadır. Resimde, birisi sancakların altında duran dört davul ve dört çin 

zurnası görülmektedir. (Ögel,1988:32) Davullar, oldukça büyük, ġaman deflerine benzer 

Ģekilde resmedilmiĢtir. Çin Zurnası olarak adlandırılan müzik aleti ise, yaklaĢık 1m. 

uzunluğunda gözükmektedir. Üst kısmı (ağız bölümü) ince uzun, alta doğru bombeleĢerek 

geniĢlemektedir.  

 

 

Doğu Göktürk Kağanı Ch‟i-min‟in kuzeni olan A-shih-na 

Chung‟un (Baykuzu,2006:5) mezarında bulunan ve Shaan-hsi 

Müzesi‟nde sergilenen bir resimde (SarıtaĢ,2010: 463) görülen 

aletin, Hunlar zamanında kullanılan ve “Hou Kya” adı verilen 

çalgı olması kuvvetle muhtemeldir. (Resim 1) Kucakta tutulan 

bu büyük çalgının, sesinin de tarif edildiği gibi gür olması 

olasıdır. Ayrıca üflemeli ve ileriden boynunun dönük olması da, 

resimdeki çalgının Hou-Kya olma ihtimalini güçlendirmektedir.  

 
Resim 1. 
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SONUÇ 

Hun müziği, Türk müziğinin kökeni oluĢturması bakımından büyük öneme sahiptir. 

Asya Hun Ġmparatorluğu döneminde Türk Müziği, biçimsel olarak geliĢmiĢ, etki alanı olarak 

geniĢlemiĢ, barındırdığı tür bakımından çeĢitlenmiĢtir. Bu dönemde askeri müzik, dini müzik, 

günlük yaĢamı konu alan müzikler, kahramanlık konulu müzikler, eğlence müzikleri, ağıtlar 

bestelenmiĢtir. Büyük davullar, kopuz ve boruların dıĢında, Gubing ve Jie adlı küçük davulları 

ve Pipa‟yı ilk kullananlar Hunlar olmuĢtur. Müzik aleti amacıyla kullanılan ziller, davullar 

hatta arp benzeri bir çalgı, Hun kurganlarından çıkan çalgılardandır. Ayrıca Çin saray 

resimleri incelendiğinde dikkat çeken “Hou Kya” adlı, ileriden boynu dönük üflemeli 

çalgının, Hunlar döneminde kullanıldığı kuvvetle muhtemeldir. Kimi kaynaklarda at süsü 

olarak geçse de, tarafımızca atlara asılı olarak kullanılan, üzerlerinde delikler bulunan pirinç 

boruların, Hunlar tarafından kullanılan bir çeĢit düdük olduğu düĢünülmektedir.  
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