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0 N S O Z 

Yakla§ik 4000 y1ll1k bir ge9mi§e sahip clan, degi§ik 

ccgrafi mekan ve zamanlarda devletler, imparatcrluklar kuran 

btiytik Ttirk Milleti'nin Tarihi, dcgulu, bat1l1 bir9ck ilima

dam1n1 cezbetmi§, cnlar1 ara§tirma yapmaya yoneltmi§tir. Bu 

ara§t1rmac1lar1n 9cgu, tarihimizle alakal1 materyalleri ince

lemeye t8bi tutarken kendi fikirleri, deger yarg1lar1 ve 90Ru 

kez de pe§in htiktimlerden kurtulamami§lar, dclay1s1yla da ha

tal1 neticelere varm1§lard1r. Milletimizi, tarihiyle, ktiltti

rtiyle tan1yamayan pek9ok alim, Ttirk'ti devlet te§kilat1ndan 

mahrum, gocebe ve ktilttirstiz clarak tan1mak, tan1tmak istemi§

lerdir. Oysa cbjektif bir gozle kaynaklar1 degerlendirebilen

ler, en eski devlet kurucusu, mtikemmel te§kil8t1, kendine has 

ktilttirti, cihan§timul gayesi, §anl1 tarihi clan Ttirk insan1'n1 

tesbit _etip, goz ontine sermi§lerdir. Tarihimizle alakal1 cr

taya at1lan ve hakikat pay1 clmayan yanl1§ tefsirlerden kur

tulman1n yolu, elbette herkesce malum cldugu tizere, kendi a

ra§t1rmac1lar1m1z1n bizzat kaynaklar Uzerinde dikkatlice 9a

l1§mas1 olacakt1r. 

Biz, btittin bu hususlar1 da goi ontine alarak haz1rlad1-

g1m1z . teziminde, Avrupa Hun Tarihi i9in emsalsiz bir kaynak 

clan Priskcs'un tarihi eserini terctime etmeye 9al1§t1k. 
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~. .. . . 

Terci.imemize, tamam1 mevcut olmayan ve C.Mi.iller taraf1ndan bir 

araya getirilip, tarih s1ras1na konularak, fragmentler halin

de Lltin~e, Grek~e olarak nevredilen eserin Lltince kism1n11 

esas ald1k. Mi.iller, ilk once ne§rettigi fragmentleri l'den 

43'e kadar numaraland1rm1§, daha sonra tesbit edip .yay1nlad1-

g1 iki fragmenti ise, I, II §eklinde vermi§tir. Biz, ilave 

edilen son iki fragmenti, 43. fragmentten sonra devam ederek, 

44 ve 45 olarak numaraland1rd1k. Priskos'un eseri Mi.iller'den 

b~§ka, L. Dindorf2 ve C.De Boor3 taraf1ndan da ayr1ca ne§re-

dilmi§tir. 

Pek~ok ilim adam1nca aragt1rmalai1nda kaynak olarak 

kullan1lan Priskos'un eseri, sadece K.Szabo4 taraf1ndan ta-

mamiyla Macarcaya terci.ime edilmi§tir. En uzun fragment clan 

ve Priskos'un Hun Ulkesi'ndeki mti§ahedelerini anlatt1g1 8. 

fragmenti ise, G. Freytag, Almanca 5 •ya; H.N. Orkun da Ti.irk~e 6 

ye terci.ime etmi§tir. H.N. Orkun, Priskos'un Hunlar aras1rida 

ya§ayan bir Grekle kar§1l1kl1 konu§mas1n1n ge~tigi ve ktilttir 

tarihimiz a~1s1ndan olduk~a mi.ihim olan kism1n nakline lilzum 

1. C.Mliller, Fragmenta HistoricorumGraecorum, IV, Paris, 1851, s.71-110; 

Ayn. mliell., ayn.esr. V, Paris, 1870, s.24-26. 

2. L. Dindorf, Historici Graec1 Minores, I, Lipsiae, 1870, s.275-252. 

3. C. De Boor, Excerpta De Legationibus, Berolini, 1903, s.121-155, 575-591. 

4. K. Szabo, Priszkosz Szonok es BOkE;esz eleter<:H S Tc:5rtenetirata Toredekeirol, 
I, Pe§te, 1878, s.3~58. 

5~ G. Freytag, Gesamrnelte Werke, Bd. 17, Leipzig, 1888, s.143-172. 

6. H.N. Orkun, Attila ve Ogullar1, ist., 1933, s. 32-54. 
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gormedigi gibi, baz1 sat1rlar1n da terctimesini vermemi§tir. 

Biz, elimizden geldigi kadar1yla ve anlat1lan hAdiselere hie; 

bir yorum getirmeden, metni tam olarak terctime etmege c;al1§

t1k. 

Giri§ boltimtinde, tezimizin mevzuunu meydana getiren 

Avrupa Hunlar1n1n, ba§langic;tan sonuna kadar siyAsi tarihle

rinin kisaca bir ozetini yaptik. Priskos'un hayati ve bunun 

ic;erisinde eseri hakkinda bilgiler sundukt~n sonra, metnin 

terctimesini verdik. Sonuc; kisminda ise, eseri, Ttirk Tarihi 

ic;in arzettigi ehemmiyet ve kiymet bak1m1ndan degerlendirme

ye tAbi tuttuk. Boyle bir konuda ilk defa yapt1g1m1z bir c;a

li§ma oldugu dikkate al1narak, hata ve tabii say1lacak nok

sanl1klar1m1z1n mazur gortilecegini timid ederiz. 

Tezin haz1rlanmas1nda her ttirlti alaka, tavsiye ve te§

viklerini gordtigtim muhterem hocam Prof .Dr.Abdtilkadir DONUK'a 

te§ekktir etmeyi bir bore; bilirim. 



G i R 

Uzun bir zamandan beri kimlikleri hakkinda c;ok §eyler 

soylenmi§l ve artik bugtin, Asya Hunlari (Hiug-nu)'nin devami 

2 olduklari kesinle§mi§ clan Avruna Hunlar1 , 350 y1llar1nda 

Hazar Denizi - Aral Golti aras1ndaki Alan'larin tilkesini zabt 

ettiler. 359'da Hunlar 1 1n bir kolu, Derbent ve Daryal gec;it

lerinden iran tizerine bir sef~r yaparak Ktic;tik Asya'n1n zen

ginliklerini tan1d1lar3 . Daha sonra 374 y1l1nda idil nehri 

kiy1lar1nda gortinerek, batiya dogru akinlara ba§ladilar4 . 

Evvela sik sik tekrarlanan sava§larla y1prat1lan 

Ostrogotlar (Dogu Gotlar1) 1 a kar§1,Ba§bug Balamir idaresinde 

harekete gec;en Hunlar, onlar1 maglub ederek, 150 y1ldan beri 

devam eden devletlerini y1kt1lar (374) 5 , Krallari Ermanarikh 

ihtihar etti. Yerine, Hunlar taraf1ndan tayin edilen Hunimund 

gec;ti. "Hun ag1zl1" manas1na gelen isminden de anla§1lacag1 

gibi, Ostrogotlar kesin olarak Hun hak.imiyeti altina al1nm1§ 

1. Bk.:i. Kafesoglu, Ttirk Milli Ktilttirti, ist., 1984, s.67. 

2. Bk. L. Ligeti, Attila ve Hunlar1Il1Il Men§ei, bk. Attila ve Hunlari, 

Ank., 1982. s. 12 vd.; i. Kafesoglu, ayn. esr., · s. 68; F. Altheim, 

Geschichte Der Ht.rrmen, I, Berlin, 1959, s. 3-4. 

3. §. Ba§tav, Attila ve Hunlari, bk. Tarihte Turk Devletleri, I, Ank., 1987, 

s. 32. 

4. F. Altheim, ayn. esr. s. 338-359. 
5. A.N. Kurat, IV-XVIII. Ytizyillarda Karadeniz Kuzeyindeki Tiirk Kavimleri 

ve Devletleri, Ank., 1972, s. 18. 
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oldular 6 • Taarruzlar1n1 itil'den Kuban taraflar1na kadar 

geni§leten Hunlar, Dinyeper sahillerinde beklemekte olan 

Vizigotlar (Bat1 Gotlara)'a kar§1 ans1z1n sald1r1ya ge~tiler. 

Vizigot kral1 Atanarikh _kendisine bagl1 ktitlelerle bat1ya 

dogru ka~t1 (375). Bu harekat1n neticesi olarak, Hunlar1n 

ontinden btiytik bir korku ile ka~an ~e§itli kavimler, birbirle

rini ya§ad1klar1 cografi sahalardan ~ikararak, Roma impara

torlugu 'nun Kuzey eyaletlerini alt list ettiler, Galya, ispan

ya, Kuzey Afrika'ya kadar tesir eden ve Avrupa'n1n etnik ~eh

resini degi§tiren kavimler go~ti ba§lami§ oldu 7 

378 ba§lar1nda Tuna'y1 ge~erek Trakya'ya dogru ilerle

yen Hunlar, bolgede ba§tan ba§a yagma hareketinde bulundular. 

Hunlar ontinden ka~arak Tuna sahilinde toplanan ve Dogu Roma 

topraklar1na yerle§tirilen Vizigotlar, ortaya ~ikan ~egitli 

huzursuzluklar sebebiyle isyana mecbur kald1lar. Bizans ordu

suyla harbe baglayarak onlar1 maglup ettiler. iran hududunda 

harble me§gul olan imparator Valens (364-378) ordusuyla hemen 

geri dondtiyse de, Edirne civar1nda vuku bulan sava§ta makttil-

ler arasinda idi (Agustos 378). Bu muharebeye Hun ak1nc1lar1 

yard1mc1 kuvvet olarak kat1lm1glar ve Bizans'1n peri§an edil

mesinde btiytik bir rol oynam~glard1r 8 . 380 y1llar1nda Pannonia 

bolgesinde gortilen Hunlar, ak1nlar1na devam ederek Dalma~ya'ya 

6. P. Vaczy, Hunlar Avrupa'da, bk. Attila ve Hunlar1, s. 56-57; i. Kafesoglu, 

gost.yer. 

7. i. Kafesoglu, ayn.esr. s. 70. 

8. Bk. P. Vaczy ayn. esr. s. 58-60; Tafsilen bk. McGovern, The Early Empires 
of Central Asia, Chapel Hill-North Carolina, 1939, s. 371; G. Ostrogorsky, 

Bizans Devleti Tarihi, Ank., 1986, s. 48. 
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kadar ilerlediler 9 

Balamir zaman1nda Hazar'dan a§ag1 Tuna bolgesine ka-

dar olan topraklar feth edilerek, Alanlar, Sarmatlar, Ostro

gotlar, Vizigotlar vb. kavimler hakimiyet alt1na al1nd1 ve 

ayrica Bizans da y1ll1k haraca baglandi. Hunlar1n bu ani ha-

reket ve ba9ar1lar1, Roma'da Hunlardan mtite§ekkil yard1mc1 

kuvvetlerin kurulmas1na ve Hun tipi askeri te9kilatlanman1n 

ba§lamas1na yol a~m1§t1 lO 

391-92 y1llar1nda Trakya'ya sefere ~ikan az say1daki 

Hun ak1nc1lar1, Sitilikho kumandas1ndaki kalabalik Dogu Roma 

kuvvetleri ile kar§1la§1nca geri dCSnmek mecburiyetinde kald1-

lar 11 

395 y1l1nda Hunlar, iki koldan harekete ge~tiler. A-

girl1k merkezi Tuna olan Bat1 kanad1 taraf1ndan organize e-

dilen bir kis1m, Balkanlardan Trakya'ya yoneldi. Don nehri 

civar1nda bulunan Dogu kanad1nca tertip edilen diger bir ki

s1m ise, Kafkaslardan Anadolu'ya sevk edildi. Bas1k ve Kurs1k 

adl1 iki Hun beyi taraf1ndan idare edilen bu Anadolu ak1n1 

s1ras1nda Hunlar, Erzurum, Karasu, Firat 1 1 ge~erek, Malatya 

gukurova bolgesine kadar ilerlemi§ler, Urfa ile Antakya'y1 

ku§at1p, Suriye'ye ge~erek Kudtis taraflar1na varm1§lard1r. 

9. P. Vaczy, ayn. esr. s.61. 

10. Bk. L. Rasonyi, Tarihte Ttirkltik, Ank., 1971, s. 69. 

11. H.N. Orkun, Attila ve Ogu!lari, ist., 1933, s. 19. 
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Orta Anadolu'ya Kayseri ve Ankara civar1na kadar gittikten 

sonra, Azerbeycan, Bakti yolu ile 12 merkezlerine geri don

mti§lerdir 13 , Ger~ekle§tirilen bu ak1nlar daha §Umullti, plan-

11 olmu§ ve yerle§ilerek Vatan haline getirilecek en mtisait 

topraklar1 bulma gayesi ta§1m1i;it1r. Bu durum Roma imparator

lugu kadar Sasanileri de telai;iland1rm1§ ve korkuya kapt1rm1§-

Dogu Avrupa'da ba§lay1p, geli§en ve Anadolu'ya kadar 

uzanan bu Hun ak1nlar1, Latin, Grek ve Ermeni kaynaklar1nda 

(Urfa Piskopusu Ermeni Efraim'de oldugu gibi) kay1tl1 aleyh-

lerine inan1lmayacak derecede bir ~ok rivayet ve hikayelerin 

dogmas1na sebep olmu§tur 14 . 

400 y1llar1na dogru topraklar1 Gtineyde Tuna'ya Kuzey-

de Transilvanya'n1n kayal1k kesimlerine, Bat1da ise Sarmatla-

rin arazisine kadar uzanmi§ olan Bat1 kanad1, Ba§bug "Uld1z" 

idaresinde bat1ya dogru Hun bask1s1n1 daha ~ok artt1rd1 15 . 

Uld1z, Attila'n1n Roma seferine kadar takip edilecek 

Hun di§ politikas1n1n esaslar1n1 belirlemi§tir. Buna gore 

Dogu Roma devaml1 bask1 alt1nda tutulacak, Bat1 Roma ile ise 

12. Bakli tizerinden geri dC5ntilen bu yol, Priskos'da "Denizin altmdaki ka

yalardan alevlerin ~ikt1g1" yer olarak belirtilmi§tir. 

13. Bk. P. Vaczy, Hunlar Avrupa'da, s. 65--66; i. Kafesoglu, ayn. esr. s. 70. 

14. Bk. S. Eckhardt, Efsanede Attila, bk. Attila ve Hunlar1, s. 124-126. 

132, 144 vd. 

15. P. Vaczy, ayn. esr. s. 64. 
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iyi mtinasebetler devam ettirilecekti. Uld1z Bizans'dan umudu

nu kestiginden ve Trakya hududundaki sahalar1 ve kavimleri i

daresi alt1na ald1g1ndan, Dogu Roma 1 n1n hakimiyet alt1na alin-

mas1 ilk gayeyi olu§turuyordu. Ayr1ca Bat1 Roma 1 n1n dti§man1 

olan kavimler, Hunlar1n da dti§man1 olacakt1 16 . Uld1z, Dogu 

Roma'y1 iyice kaska~ altina almak, Bat1 Roma'daki ag1rl1g1n1 

daha artt1rmak, Bizans'a, !talya'ya, Ren nehrine ve Galy~'ya 

dogru giden yollara daha kolay hakim olabilmek i~iri, ag1rl1k 

merkezini Tuna-Tisa arasindaki bolgeye kaydirmak istedi. Kar-

patlar otesindeki topraklar1 ele ge~irmek i~in de kuvvetler 

sevk etti 17 

Uld1z 1 1n Tuna nehri civar1nda gortinmesi ile ikinci ka-

vimler go~ti ba§lam1§ oluyordu. Tuna'da oturan Sarmatlardan 

ba§layarak, Markomanlara kadar diger kavimleri hakimiyetleri 

alt1na almaga ve topraklar1n1 ele ge~irmege ba§lad1 (401). 

Silezya'daki vatanlar1n1 terk eden Asling Vandallar1, Vizigot

lar Hunlar 1 1n ontinden ka~arak !talya'ya girdiler. Alarikh'in 

idaresindeki btiytik Got tehlikesi Stilikho taraf1ndan gti~ltik

le onlendi (402). Roma i~in bundan daha btiytik tehlike ba§ 

gosterdi. Hun bask1s1 ile yurtlar1n1 terk etmi§ olan Kuad'la

r1 ve diger kavimleri idaresi altinda toplayan Radagais Roma 

arazisine hticum etti ve Roma 1 y1 yerytizlinden kald1racag1n1 i

lan ederek, !talya'da btiytik bir tahribatla ilerlemeye ba§la

d1 (405). Stilikho 1 n1n durduramad1g1 bu barbar1 Uld1z'1n 

16. !. Kafesoglu, ayn. esr. s. 71. 

17. McGovern, ayn. esr. s. 376; P. Vaczy, ayn. esr. s.67. 
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idaresinde ve Romali 9skerle takviyeli Hun ordusu durdurmay1 

ba§ardi. Maglup olan Radagais yakalanarak idam edildi (406). 

Bu sayede Roma'yi kurtaran Uldiz, diger kavimleri Galya'ya 

gitmeye zorlamakla da Hunlar'1n yolundaki hareketini kolay

la§t1rm1§ oldu 18 . 

403 y1linda bir Hun ak1nci birligi Kafkaslar tizerinden 

Daryal gec;idini B§arak Anadolu'ya girdi. Firat bolgesine kadar 

akin ve yagmalarda bulunduktan sonra geri dondti 19 . 

Uld1z 405 y1l1nda Tuna'y1 gec;erek Trakya'ya akin yap-

ti ve Bizans tizerindeki Hun bask1s1n1n devam ettigini goster-

di. 409 y1l1nda tekrarlad1g1 bu seferle, Bizans ile olan mti

nasebetler daha kottile§erek gelen Bizans elc;ilerini, gtine§in 

batt1g1 yere kadar her taraf1 feth etmekle tehdit etti 20 . 

Bizans imparatoru II. Theodosius (408-450) ise, artan Hun 

tehlikesi kar§is1nda ba§kenti mtidafaa ic;in btiytik bir gayret

le 413 yil1nda tamamlanan surlar1 in§a ettirdi 21 

410 s1ralar1nda olen Uldiz 1 dan sonra, Hun Devleti'nin 

ba§1nda Karaton htiktim stirtiyordu. Belkide Dogu'daki meseleler-

le me§gul oldugundan Bizans kaynaklar1nda kendisi hakk1nda 

18. i. Kafesoglu, gost.yer.; Mc.Govern, ayn. esr. s. 377. 

19. H.N. Orkun~ Ttirk Tarihi, II, .Ank., 1946, s.13. 

20. i. Kafesoglu, gost. yer.; §. Ba§tav, Attila'mnHayati ve Oltimti, Ttirk 
ktilttirti, sayi 1, 1952, s. 35. 

21. Bk. A.A. Vasiliev, Bizans imparatorlugu Tarihi, I, .Ank., 1943,s,., 124 

128. 
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fazla bilgi bulunmamaktadir. Yaln1z 412 y1l1nda tarih~i 

Olympiodoros'un bar1§1 temin etmek gayesiyle el~i olarak o-
22 nun yan1na gitmi§ olmas1yla alakal1 bir kay1d vard~r 

422 y1l1na gelindiginde, Hun imparatorlugu'nun ba§in

da Rua htiktim stirtiyor, karde§leri olan, Attila'nin babas1 Mun-

cuk erken oldtigtinden, diger ikisi Aybars ve Oktar ise, "Kanat 

Elig'leri" olarak devlete hizmet ediyorlardi. Rua, Hun1ara 

tabi kavimleri ve ordusunu gizli faaliyetler ile isyana te§-

vik eden ve mtiltecileri geri vermeyen Bizans'a kar§i 422 y1-

11nda Balkan seferine ~ikt1. Bir varl1k gosteremeyen Bizans1 

y1ll1k 350 libre alt1n vergi vermege mahkum ederek bir~ok ga

nimetle geri dondti 23 . II.THeodosius'un Roma'ya hakim olmak 

gayesiyle italya'ya ordu ve donanma sevk etmesi tizerine, gen~-

lik y1llar1nda Hunlar'1n yan1nda rehin olarak bulunan ve onla-

ri ~ok iyi tan1yan me§hur Aetius yardim istemek i~in Rua'ya 

geldi. Bunun tizerine Rua, 60 bin ki§ilik bir ordu ile italya' 

ya dogru harekete ge~ti. Hun ordusu yard1ma geldigi duyulunca 

Bizans kuvvetleri harp etmeden geri ~ekildi ve Hunlar'a ag1r 

bir tazminat odemek mecburiyetinde kald1 (423) 24 . Hunlar'la 

kurdugu dostluk sayesinde §Ohreti artan Aetius, Konstilltige 

kadar ytikselerek Hun-Roma ittifak1 ehemmiyet arzettigi stire

ce de ba§kent'de aranan bir §ah1s oldu. 432 y1l1nda rakibi 

Bonifacius kar§1s1nda Rua'ya s1g1narak can1n1 kurtard1 ve Hun 

22. Bk. Gy. Moravcs1k, Byzantinoturc1ca, I, Berlin, 1958, s. 468-470. 

23. P. Vaczy, ayn. esr. s. 76; McGovern, ayn esr. s. 383. 

24. i. Kafesoglu, ayn. esr. s.72. 
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ordusunun italya'y~ dogru yola ~ikmas1 tizerine de eski mevkii

ni elde etti 25 

Rua, Bizans'1n mtiltecileri iade etmemesi ve kendilerine 

itaat eden kavimleri isyana te§vikten vaz ge~memesi halinde 

yeni bir anla§man1n yap1lam1yacag1n1 bildirmek tizere, el~i o

larak Esla'y1 istanbul'a gonderdi. 430 y1l1na gelindiAinde 

imparatorluAun ag1rl1k merkezini Tuna-tisa nehirleri aras1n-

daki bolgeye kayd1rd1. Bunun yan1nda, Hun s1n1rlar1 i~erisin-

de Bizans'l1lar1n ticretli asker toplamas1n1 yasakl1yarak, mu-

kavemet gti~lerini k1rd1. Ticari al1§ veri§lerin belirli nok-

talarda kurulmas1n1 temin ederek de, arada anla§mazl1ga se

bep olan Bisansin isyana te§vik eden tutumlarina mani oldu 26 

434 y1l1nda Rua oltince Attila, karde§i Bleda ile bir-

likte tahta ~ikt1. Bu s1rada, antla§ma yapmak i~in Margus ka-

lesinin kar§1s1nda bulunan Konstantia surlar1 ontine gelen 

Bizans el~ilik heyeti, kar§1lar1nda Attila'y1 buldular. Attila 

kendi istediklerini Romal1lara anla§ma §artlar1 olarak yazd1r

d1. Buna gore; Hunlar'dan ka~acaklar Bizans hudutlar1na kabul 

edilmeyecek, Bizansl1lar, mtilteciler ve esir alinanlar i~in 

fidye odeyecek, senelik 350 libre alt1n vergi yerine 700 libre 

alt1n verecek, ticaret e§it §artlar i~erisinde yap1lacak, ve 

Bizans Hurlar'a tabi kavimler ile mtinasebet kurmayacakt1 (434 

Margus veya Konstantia bar1§1) 27 . Bu son madde ile Bizans Hun 

25. P. Vaczy, ayn. esr., 75; ~· Ba§tav, Attila ve Hunlar1, s. 40. 

26. i. Kafesoglu, XII. Asra Kadar istanbul'un Ttirkler Tarafi.ndan Muhasaralar1, 
Istanbul Enstittisti Dergisi, III, 1957, s. 2. 

27. Bk. P. Vaczy, gost. yer.; Daha bak, F. Altheim, ayn. esr. IV, s. 291. 
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s1n1r1 kapand1 ve Bizansin Don-Adriyatik hatt1n1n kuzeyinde

ki tilkeler ile de her ttirlti alakasi kesildi 28 • 

Attila 434 y1l1ndan bari§ andla§mas1n1n ytirtirltikte kal

d1g1 441 y1l1na kadar islav, Fin-Ogur, iran, Germen ve Ttirk 

ktitlelerinin ya§ad1g1 Hun imparatorlugu topraklari ile me§gul 

oldu. itil kiy1lar1nda ya§ayan ve isyan eden Saragur Ttirkleri-

nin tizerine ytirtiyerek agir bir darbe indirdi. Boylece impara-

torlugunun en ticra noktalar1nda bile hakimiyetini kuvvetli bir 

bigimde tesis etti 29 . Bati kanad1 Elig'i olan karde§i Oktar 

ise, Ren kiy1lar1nda oturan Burgondlar ile muharebe etti. Ya-

pilan bu mticadele Almanlarin Nibelungen destanina konu oldu. 

Bu devrede Hun hakimiyeti Priskos'un da kaydettigi gibi okya

nus adalar1 (Kuzey Denizi ve Man§ kiy1lar1) 1 na ula§ID1§tir. 

Yapilan antla§maya ragmen Bizans imparatoru Theodosius, 

Hunlarin hakimiyeti altindaki kabileleri tahrikten kaginmaya-

rak, Karadeniz'in kuzeyinde ya§ayan Akatair'leri de isyana 

te§vik etti. Hunlardan kagan birgok firariyi s1n1rlar1na kabul 

ettigi gibi, bunlarni baz1lar1na orduda komutanlik dahi verdi. 

(Got men§e'li Arnegiclus gibi). Bu arada Margus §ehri piskopo-

su kutsal olan Hun mezarlarina tecavtiz· ederek, igerisinde bu-

lunan birgok kiymetli e§yayi gald1. Attila gonderdigi elgi 

28. i. Kafesoglu, XII. Asra Kadar istanbul 'un TUrkler Tarafindan Muha

saralari, s. 3. 

29. i. Kafesoglu, TUrk Milli Ktilttirti, s. 73. 
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vasitas1yla Bizans imparatorundan, Margus bar1§1 §artlar1na 

riayet etmesini ve piskoposun derhal teslim edilmesini iste-

di. Fakat impatator bu istekleri yerine getirmeyince bir an-

la§ma saglanamadi. Bunun Uzerine Attila, bUyUk bir Hun ordu

su ile Bizansa kar§1 birinci Balkan Seferi olarak bilinen ha

reka ta ba§lad1 (441-42). Bizans ile vuku .bulan sava§ netice-

sinde Hunlarin onUnde bir set te§kil eden Tuna limesi y1k1l-

di. Birc;ok s1n1r §ehirleri ile Margus, Viminacium, Singidunum, 

Sirmium, Ni§ §ehirleri Hunlar'in eline ge<;tigi gibi askeri ba

k1mdan mtihim yollar da kontrol altina a11nd1. Attila 1 ya istan-

btil yolunun ac;1lmas1 ile iyice c;aresiz kalan Bizans, Aetius'-

un c;abalar1 neticesinde Hunlar ile bari§ yapabildi. Bu bari§ 

anla§mas1na gore, Aetius'un oglu Karpilion Attila nezdine re

hin olarak gonderildi 30 . Attila, Bizans'in Hunlar'a kar§1 

yak1ndan al§kadar oldugu Akatir'ler tizerine ise, btiytik oglu 

ilek ile Onegesius'u gondererek, bolgenni idaresini ilek'in 

mesuliyetine verdi. 

Attila, kade§i Bleda'n1n 445'de olmesi ile iktidar1n1n 

zirvesine ula§ti. Hakim oldugu ne Bat1 Asya ne de Dogu Avrupa 

da kar§1s1nda durabilecek hie; bir kuvvet kalmad1. Tanr1 Ares 

kil1c1n1n ortaya c;1kmas1 ile de, cihan hakimiyetinin Tanr1 ta-

raf1ndan kendisine tevdi edildigine inanarak dtinyan1n fethine 

karar verdi 31 . Buna istinaden, Bizans'1 ortadan kald1rmak 

30. P. Vaczy, ayn. esr. s.77; i. Kafesoglu, XII. Asra Kadar istanbul'un 

Ttirkler Tarafmdan Muhasaras1, s.4. 

31. Bk. O. Turan, Ttirk Cihan Hakimiyeti MefkUresi Tarihi, I-II, ist., 

1980, s. 156-157. 
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igin mali ve askeri bak1mdan dti§ttikleri bunal1mdan istifade

ye karar verdi. GHrtinti§de kagaklar1n iade edilmemesini, y1l

l1k verginin Hdenmemesini bahane ederek ikinci Balkan Sef eri 

· ne ~ikt1 (447). Attila'n1n emri ile Tuna'y1 ge~erek iki kol

dan ilerleyen Hun ordusu, Sofya, Filibe, Preslav, Ltileburgaz 

§ehirlerini ele gegirerek Btiytikgekmece'ye ula§t1. Art1k istan

bul'u ku§atmak igin Attila'n1n Hntinde big. bir engelin kalma

d1g1n1 gHren Bizans, onu Gelibolu'da durdurmak istediyse de 

yap1lan sava§ta maglup olarak geri gekildi. Theodosius elgi 

Anatolius'u Attila'ya gHndererek sulhu temin etmeye muvaffak 

oldu. Yap1lan bu anla§maya gHre, Tuna'dan gtineye dogru be§ 

gtinltik mesafedeki yerler bo§alt1lacak, pazarlar art1k Tuna 

yerine Ni§'de kurulacak, Bizans harp tazminat1 olarak 6000 

libre alt1n Hdeyecek, y1ll1k vergi 2100 libre alt1n olacak, 

kendilerine s1g1nan kagaklar iade edilecek ve harp esiri ba-

§1na 12 libre alt1n ceza Hdenecekti 32 

Bu anla§ma ile kararla§t1r1lan vergiler Bizans 1 1, Hzel-

likle mali bak1mdan iginden gik1lmaz bir duruma dti§tirdtigtinden, 

son gare olarak bir suikastle Attila'y1 ortadan kald1rmaya ka

rar verdiler. Bu plan1 tatbik etmek igin de Priskos'unda dahil 

oldugu gHrtinti§te bir elgilik heyeti gHnderdiler. Cihan1n tek 

htiktimdar1 olma ideali ta§iyan Attila, Ttirk Devlet telakkkisi

ne gHre Bizans 1 1 kesin olarak hakimiyeti alt1na alm1§ oldu. 

32. i. Kafesoglu, XII. Asra Kadar istanbul'tm Tlirkler Tarafindan Muhasa

ralar1, s. 5-6. 
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Suikast planindan haberdar olduktan sonra el~ilik heyetine, 

Theodosius hakk1nda onu haysiyetsiz bir kHlesi kabul ederek 

sHyledigi sHzler de bu durumu a~1k~a ortaya koymaktad1r. 

448 y1llar1na gelindiginde, Uld1z taraf1ndan tesbit 

edilen Hun d1§ siyaseti de degi§mekte idi. Art1k Bat1 Roma 

ile hesapla§ma zaman1n1n geldigine inanan Attila, haz1rl1k-

lara ba§lad1. 450· y1l1 sonuna kadar her ttir}ti siyasi ve as-

keri haz1rl1klar1 tamamlayan Attila, Bat1 Roma'n1n dahili 

meseleleri ile de yakindan ilgilendi. 435 y1l1ndan 443'e ka

dar devam eden ve Galya'dan ispanya'ya kadar yay1lan koylti 

hareketi ile, bu hareketin lideri Eudoxius'un kendisine s1-

g1nmas1, Vandal kral1n1n Roma tizerindeki emelleri~ Ripuar 

Franklar1n1n taht kavgas1na dti§en iki karde§den btiytigtintin 

Attila'ya s1g1nmas1, kti~tigtintin ise Aetius'un himayesine gi-

rerek eski mevkiini elde etmesi, Attila'y1 Roma'ya sevk eden 

diger amillerin ba§l1calar1 idi 33 

Attila, Roma tizerine ytirtimeden once, sava§ i~in baha-

ne aramak gayesiyle dipiomatik faaliyetlere gir§iti. ilk Hn-

ce Sirmium'un muhasarasi esnas1nda §ehrin piskoposu taraf1n-

dan alt1n kadehlerin emanet edildigi Sylvianus'u h1rs1zl1kla 

itham ederek, kendisine teslim edilmesini istedi. Daha sonra, 

bir zamanlar evlenmek istedigi ile Attila'ya ni§an ytiztigti 

gHnderen imparator Valentianus III'tin kiz karde§i olan 

33. Bk. P. Vaczy, Hunlar Avrupa'da, s. 112-113; H.N. Orkun, 

Attila ve Ogullar1, s. 61. 
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Honoria'y1 e§i olarak kabul ettigini a~1klad1. geyiz olarak 

da Honoria'n1n hissesine ti§tin imparatorlugun yar1s1n1 ve i-

daresinde soz hakk1 talep etti. Bu isteklerin imparator ve 

Aetius taraf1ndan kabul edilmemesi Attila'n1n yapacag1 sefe

ri me§rula§t1rd1. Hunlar'a y1ll1k vergilerini dtizenli bir §e

kilde odeyen Bat1 Roma Saray1, ba§ta Aetius olmak tizere, mu

kadder Roma~Hun ~at1§mas1n1n yakla§makta oldugunu anl1yarak 

haz1rl1klara ba§lam1§ idi. Bat1 Roma ordular1 ba§komutan1 

Aetius~ Barbarlardan temin ettili Ucretli askerlerle ordu 

te§kil etti. Hunlar nezdinde ge~en y1llar1n1n verdigi tecrti

beler ile, Ttirk usultinde ordusunu techiz ederek Attila'ya 

kar§i koymay1 planlad1 34 . 

Attila, Ttirk, yard1mc1 islav ve Germen kavimlerinden 

te§kil ettigi yakla§ik 200 bin civar1ndaki ordusu ile Orta 

Macaristan'dan harekete ge~ti (451 ba§lar1). Ren nehrini a

§arak Galya'ya giren Hun ordular1, 7 Nisan'da Metz, daha son

ra Rheims'i zabt ederek Paris yak1nlar1nda bulunan Orleans 

§ehrine vard1. Aetius kumandas1ndaki Roma ordusu da Galya'

dan kuzeye dogru ilerliyerek ayn1 yere ula§t1. Attila, Bat1 

Roma'ya sald1rmadan once Vizigotlar'la hesapla§man1n §art 

olduguna inanarak, keskin zekas1 ile siyasi hileler planla

d1. Bat1 Gotlar1na haber gondederek, hareketinin tamamen Ba-

ti Roma'ya kar§1 oldugu kanaatini uyand1rd1. Roma'ya yolla

d1g1 el~iler vas1tas1 ile de kendisinden korkmamalar1n1 

34. Bk. i. Kafesoglu, Ttirk Milli Ktilttirti, s. 76-77. 
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imparatorlugun dostu s1fat1yla Roma arazisine girdigini ve 

esas hedefinin Vizigotlar oldugu intiba1n1 verdi. Bu kurnaz-

11g1yla, her ikisini de haz1rl1ks1z yakalamay1 ve birlikte 

hareketlerine mani olmay1 istiyordu 35 . Attila, Orleans §eh

rinin muhasaras1n1 birakarak, Ttirk harp taktigine daha elve

ri§li olan Katalaunum (veya Campus Mauriacus) sahas1na ~ekil

di. iki ordu 451 'de kar§1la§t1. Her iki taraf1nda ~ok ag1r 

kay1plar verdigi sava§ 24 saat devam etti. Harbin neticesi 

bugtin dahi tarti§ma konusudur ~ 6 . FakatAttila bu seferle is-

tediklerini btiytik Hl~tide elde etti. Vizifotlar, Franklar ve 

diger Germen kavimlerinden olu§an Roma ordusunu dag1tt1. Ba-

ti Roma'y1 hakimiyeti alt1na kat'1 olarak alabilmek i~in Ro-

ma ordusunun asker ihtiyac1n1 kar§ilayan barbarla~1 bertaraf 

etmek gayesiyle Galya'ya girmi§, buralar1 tahrip ederek Roma 

y1 mtittefiksiz b1rakm1§ oldu 37 . Ordusunu 20 gtin i~erisinde 

kendi ba§kentine dHndtirmesi ve aradan bir y1l ge~meden ital-

ya'ya sefer haz1rl1g1na giri§mesi, Roma'l1lar1n ise buna kar-

§1 koyacak ordu dahi te§kil edememesi kimin kazan1p, kimin 

kaybettigini a~1klar kanaatindeyiz. 

452 y1l1nda 100 bin ki§ilik ordusu ile italya'ya dog

ru harekete ge~en Attila, italya'n1n en btiytik ve en kuvvetli 

§ehirlerinden biri olan Aquileia'y1 zabt etti. Concurdia, 

Altinum §ehirlerini birbiri ard1nca alarak, L1guria'ya girdi 

35. P. Vaczy, ayn. esr. s. 113. 

36. Bk. i. Kafesoglu, ayn. esr. s. 77; Daha bk. P. Vaczy, ayn. esr. s. 114-115. 

McGovern, ayn esr. s. 392. 

37. i. Kafesoglu, ayn. esr. s. 77-78. 
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Ve Milano ile Pavia §ehirlerini ele ge~irdi 38 • Mincio 1rma-

g1n1n Po nehrine dHktildtigti dtizltikte ordug&h1n1 kurdu. Po o-

vas1na girerek Ravenna'y1 tehdit etmesi Roma'da btiytik bir 

korku olu§turdu. Mukavemet edecek kuvveti kalmayan Aetius 

imparatora italya'yi terk etmesi teklifinde bulundu. Impara

tor bunu kabul etmeyince, Aetius kendisini Roma'ya getirdi. 

Caresizlik ve endi§e i~erisinde olan Roma saray1, her ne pa, 

has1na olursa olsun bar1§1 temin etmek gayesiyle, hitabetiy-

le me§hur Papa Leon ba§kanl1g1ndaki bir heyeti Attila'ya gHn-

derdi. Attila taraf1ndan kabul edilen Papa, btittin Hristiyan

lar ve imparator ad1na Romal1y1 bag1§lamas1n1 rica etti. i

kinci Balkan Seferi'nde Bizans1 hakimiyeti alt1na slip, im-

paratoru kHlesi durumuna dti§tiren Attila, §imd.ide, bizzat Pa-

pa'n1n agz1ndan Roma'n1n teslimiyetini duyarak, ayn1 §ekilde 

Bat1 Roma imparatorlugu'nun kat'i surette kendisine baglam1§ 

oldu. Ordusu ile birlikte ba§kentine donerken, hedef Ortado-

gu'daki Sasaniler idi. Fakat bunu ger~ekle§tiremeden 453 y1-

l1nda Ildiko ile evlendigi gece agz1ndan burnundan kan bo§an, 

mak suretiyle 60 ya§inda iken oldti 39 • 

Ttirk ve dtinya tarihinin btiytik §ahsiyetlerinden olan 

Attila hakkinda as1rlarca anlat1lan ve baz1lar1 gtintimtize ka-

dar gelen efsaneler ttiremi§, romanlara, resimlere, heykelle-

re, tiyatrolara konu olmu§, hakk1nda ~ok say1da opera 

38. Bk. H.N. Orkun, Attila ve Ogullari, s. 76-77. 

39. Bk. i. Kafesoglu, ayn. esr. s. 78; Tafsilen bk. MacGovern, ayn. esr. 

s. 393; P. Vaczy, ayn. esr. s. 115-116. 



- XX1V -

bestelenmi§tir 40 . Onun atas1 Mo-tun (M.O. 209-174) gibi ger

c;ekle§tirmege ~al1§t1g1 ve c;ok az bir engelin kald1g1 Cihan 

Hakimiyeti tllktisti'nti, kendisinden sonra gelen torunlar1 ger

c;ekle§tirerek onun ad1n1 ebedile§tirmi§lerdir. 

Attila'n1n ani oltimtinden sonra, Hun bayrag1 alt1nda 

toplanan c;e§itli kavimler ard arda ayaklanarak istiklalleri

ni kazanmak istediler. Attila'n1n hatunu Arig-kan'dan olan ti<; 

oglu ilek, Dengizik ve irnek babalar1n1n bo§lugunu doldurama

d1lar. Babas1n1n yerine gec;en ilek, Nedao (Avusturya)'da Ger

men kavimleri ile yap1lan sava§ta oldti (454) 41 . Diger ik1 

karde§ D~ngizik ve :irnek ise, kendilerine bagl1 ktitlelerle 

Karadeniz'in kuzey sahas1na c;ekildiler ve Pontus bozk1r1nda 

yerle§tiler. Kendileri ile birlikte hareket eden Dogu Gotla-

rinin ihanet ederek Bizans himayesine s1g1nmalar1 tizerine, 

intikam almak gayesiyle harekete gec;tiler (456). Fakat Got 

Prensi Valamir Hun'lar tizerine hticum ederek, onlar1 Dinyeper 

1rmag1 suyunun c;1kt1g1 yere kadar geri c;ekilmege mecbur bi-

rakt1.Bundan sonra Dogu Gotlar1, btittin a§ag1 Pannonia bolge-

sini zabt etmek istegi ile, o bolgede ya§ayan HUnla'in Uzeri

ne sald1rd1lar. Kendi kan1ndan olan karde§lerinin kaybolmas1-

na tahammtil edemiyen Dengizik, Tuna'y1 gec;erek Dogu Gotlar1-

n1n hudut kalesi olanBassiana'y1 ele gec;irdi. Valamir bunu 

haber al1r almaz Dengizik'in Uzerine ytirtiyerek maglup etti. 

40. Bk. S. Eckhardt, Efsanede Attila, s. 128-194; H. De Boor, Tarihte Ef

sanede ve Kahramanl1k Destanlarinda Attila, .Anlc, 1981, s. 9 vd. 

41. P. Vaczy, Hunlar Avrupa'da, s. 116-117. 
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Bunun tizerine Hunlar Tuna'n1n sol sahillerine kadar ric'at 

et tiler ( 462). 

Bir zamanlar Bat1 ve Dogu Roma imparatorluklar1n1 kor-

kudan titreten Hunlar, Tuna ve Pontus aras1ndaki sahalarda 

ya§ayarak h~kimiyet kurmaya ~al1§t1lar. Dengizik bugtinkti Ro

manya ovalar1nda, irnek ise Karadeniz bozk1rlar1nda kendile-

rine bagl1 ktitlelerle htiktim stirdti. 466-467 y1llar1nda Bizans 

imparatoru Leon (457-474)'a, Hun tticcarlar1n1n tekrar Tuna 

sahillerinde ticaret yapmalar1na mtisaade edilmesi i~in el<;i-

ler gonderdiler, Fakat el<;ilerin hor gortiltip, eli bo§ dondti-

rtilmelerini hazmedemeyen Dengizik, derhal Bizans'a sald1rma

y1 teklif ettiys~ de, irnek, dahili kar1§1kl1klar1 hat1rlata

rak buna kar§i ~ikt1 42 

468 senesinde Dengizik, ordusunu Gotlarla takviye et-

tikten sonra, Tuna'y1 ge<;ip Dogu Roma tizerine ilerlemeye ba§-

lad1. Fakat Bizansl1lar hile ile Hunlarla Gotlar1n aras1n1 

a<;arak, Gotlar1 Hunlar1n tizerine htictim ettirdi. gikan korkun~ 

sava§ta Hunlar ag1r bir hezimete ugrad1lar. 469 y1l1nda bu 

muharebenin intikam1n1 almak i<;in Dengizik yeniden harekete 

ge<;tiyse de, Bizans'l1 komutan Anagestes, Dogu Gotlar1yla 

birlikte hareket ederek Hunlar1 maglup, Dengizik'i de esir 

alarak idam etti 43 

42. Bk. H.N. Orkun, Attila ve ogw_1ar1, s. 125; P. Vaczy, ayn. esr. s. 119. 

43. Bk. H.N. Orkun, ayn. esr. s. 126; McGovern, ayn. esr. s. 395. 
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Dengizik'in oltimti tizerine kendisine bagl1 Hunlar, i<; 

mticadelelerle dag1lmaya ba§lad1lar. Kimi Bizans topraklar1na 

yerle§ti, kimi ise arkalar1ndan gelen diger Ttirk boylar1n1n 

i~erisinde yer alarak, yeni isimlerle ortaya <;1kt1lar 44 . 

irnek idaresindeki Hunlar da, kuzeybat1 Karadeniz sa-

has1nda kendi kanlar1ndan olan diger Ttirk ktitleleriyle birle-

§ip Ttirk-Bulgar Devleti'ni te§kil ettikleri gibi, Macarlar1n 

ortaya <;ikmas1nda da mtihim bir unsur olmu§tur. Nitekim Bulgar 

htiktimdar ailesi (Doulo)'ne mensup gosterilen irnek, Macarlar1n 

kurucusu Arpad hanedan1 tarafindan da ata olarak benimsenmi§

tir 45 

Buraya kadar kisaca tarihlerini verdigimiz ve kendisin-

den sonra ·diger Ttirk boylar1na da Dogu Avrupa'n1n kap1s1n1 a--

<;an Avrupa Hunlar1 i<;in, btittin kaynaklar1n fevkinde olan 

Priskos'un mevcut tarihi eserinin terctimesini vermeye <;ali§a-

cag1z. Fakat daha once, ula§abildigimiz kaynaklar nisbetinde 

Priskos'un hayati ve eserinin ozellikleri hakk1nda malumat 

verecegiz. 

44. H.N. Orkun, ayn. esr. s. 128-129; F. Altheim, ayn. esr. s. 337 vd. 

45. Bk. i. Kafesoglu, Bulgarlarin Kokeni, Ank., 1985, s. 2-3, 17; Ayn. 

mliell., Ttirk Milli Ktilttirti, s. 79. 



I - PRiSKOS'UN HAYATI l 

iyi bir hatip ve sofist olan Priskos, Propontis (Mar

mara Denizi) kiy1s1nda, Heraclea (Ma~mara Ereglisi) §ehrinden 

biraz uzakta, Trakya'daki Panion'da dtinyaya gelmi§tir 2 . 

Priskos 1 un 410-420 y1llar1 aras1nda dogdugu, tarihi eserinde

ki son soztine bakarakda 472'de oldtigti tahmin edilmektedir 3 . 

Priskos'dan, Malalas (VI.ytizy11) 4 ve Theophanes (VI.ytizy11) 5 

in tarihlerinde "Trakyal1'', Suida (X.ytizy11) 6 ansiklopedisin

de "sofist", Euagrius (VI.ytizy11) 71 da ise "Hatip" diye bahse

dilmektedir 8 

Priskos'un hayat1 hakkinda tarihi eserinin bize ula§an 

fragment (par~a)'leri haricinde fazla malumata sahip degiliz. 

Priskos i.m.Paratorluk memuru olan Maximinus 'la kurdugu dostluk 

sayesinde, 448 y1l1nda imparator II.Theodosius taraf1ndan 

1. Tezimizde, Latince as1l yazal1§ §ekli olan Priscus yerine, umGmi olarak kul

lanilan Priskos halini tercih ettik. 

2. Carolus Mliller Fragmenta Historicorum Greacorum, IV, s. 69; K. Szabo, Priszkosz 

Szonok es Boksesz eleterol S Tortenetirata Toredekerol, I, s. 3-4. 
3. Bk. Gyula Moravcs1k, Byzantinoturc1ca, I, Berlin, 1958, s. 480. 

4. Bk. Gy. Moravcs1k, ayn.. esr. s. 329-334; G.Ostrogorsky, Bizans Devleti Ta-

~ Ankara, 1981, s. 23. 
5. Bk. Gy. Moravcs1k, ayn.. esr. s. 531-537. 

6. Bk. Gy. Moravcs1k, ayn.. esr. s. 512-515. 

7. Bk. Gy. Moravcs1k, ayn. esr. s. 257-259. 
8. Bk. Gy. Moravcs1k, ayn.. esr. s. 479. 
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Attila'ya gC>nderilen elc;ilik heyetinde vazife ald1. Bu heyet

te aktif bir rol ifasiyla, Theodosius (408-450)'a kizg1nl1g1 

sebebiyle elc;ileri huzuruna kabul etmek istemeyen Attila'y1 9 

iknaya muvaffak olmug ve Maximinus'la gHrti§~esini temin et

mi§tir 10 . Priskos'un bu seyahat mtigahedelerini de ihtiva e

den tarihi eseri V. asir Avrupa Ttirk ve bilhassa Attila devri 

Hun tarihinin yegane ana kaynag1 durumundadir. Priskos, Maxi-

minus'la birlikte 452 y1l1nda ~am'da Saracen (Arab)'lerle ya-

p1lan bar1g anla§masina i§tirak etmi§, Arabistan ve Misir'da 

bulunmu§ 11 453 y1l1nda, Maximinus'un C>ltimtinti mtiteakip, o s1-

ralarda Alexandria gehrinde c;ikan ayaklanmay1 bastirmak ic;in 

oraya gitmi§ ve verdigi nasihatlarla praefectus (§ehir vali

si) olan Rufus'un isyan1 bast1rmas1na yard1m etmi~tir 12 • Da

ha sonra imparator Marcianus'us (450-457) ntifuzlu Magister 

Officiorum'u olan Euphemius'un yard1mc1s1 olmu§tur 13 . 

Bugtin elimizde bulunan fragment 16'dan Priskos'un Ro-

ma'ya geldigi ve oradan Hunlar tarafindan maglup edilen Frank 

Kral1n1n oglu ile gC>rti§ttigti anla§1lmaktad1r. Fakat hangi ta

rihte ve nic;in Roma'ya geldigi tam olarak bilinmemekle beraber 

450 y1llar1nda elc;i olarak gittigi tahmin edilmektedir 14 

9. Attila, Bizans imparatoru'na mtiltecileri iade etmemesi ve kendisine kar§1 

haz1rlad1g1 suikast plBIUIU Hgrenmesi sebebiyle kizgind.1. 

10. Gy. Moravcsik, ayn. esr. s. 480. 

11. C. Mliller, ayn. esr. s. 69., 

12. C. Mliller, ayn. esr. s. 69; Gy. Moravcs1k~ ayn. esr. s. 480; H.N. Orkun, 

Ttirk Tarihinin Bizans Kaynaklar1, Ank. , 19 38, s. 10-11. 

13. Gy. Moravcs1k, ayn. esr. s. 480. 

14. C. Milller, ayn. esr. s. 69-70. 
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Dogu Roma imparatorlugu'nun harici politikasinda mtihim 

vazifeler Usienen Priskos, bize fragmentler halinde intikal 

eden tarihi eserinden ba§ka, "Rhetorik Ar~§tirmalar" ve "Mek

tuplar" adl1 eserlerde kaleme alm1§t1r 15 . Tarihi eserinden, 

Dogu Roma impaartorlugu'na gelen yabaric1 el~i1ik mensuplari-

na ait "Hatip ve Alim Priscus'un Bizans Tarihinden Se~meler"; 

Romal1lar1n el~ilik vazifelerine dRir de "Hatip ve Alim Piris

cus 'un Got Tarihinden Se~meler" ba§l1klar1yla diger par~alar 

da tesbit edilmi§tir ki, ancak bu durum ve Priskos'un eserin-

den faydalanan yazarlar1n ayr1 ayr1 ba§l1k kullanmalari, baz1-

lar1na Priskos'un iki tarihi eser yazd1g1n1 dti§tindtirmti§ttir. 

Halbuki, bunlarin hepsi Bizans, Got ve iskilitlerle alakal1 

olup, Priskos'un "Bizans Tarihi" adl1 eserinden kalma bt>ltim

lerdir 16 

Priskos'un mevcut tarihi eserinin hangi zaman dilimini 

ihtiva ettigi tam olarak a~1kl1ga kavu§mam1§t1r. Ancak eserde 

433 y1l1ndan Hnceki olaylardan bahsedilmemesi, bunun yan1nda 

471 y1l1nda imparator Leo (457-474)'nun saltanat1n1n 15. y1-

l1nda ogullarindan Aspar 1 1n katledilmesinin Priskos'da yer al-

mas1 ve 472 y1l1nda Suan ve Lazlara DoAu Rbmanin yardim etme-

sinin de kaydedilmesi, Tarih~i Malchus (VI.~sir)'un, kald1A1 

yerden devam ederek 473 y1l1n1 kendi tarihinin ba§lang1c1 yap

masindan, eserirt, 433-472 arasindaki hadiseleri ihtiva ettigi 

anla§1lmaktad1r 17 • 

15. Bk. Gy • . Moravcsik, ayn. esr. s. 480; K. Szabo, ayn. esr. s. 5. 

16. Bk. C. Mliller, ayn. esr. s. 69; K. Szabo, ayn.esr. s. 5-6. 

17. C. Mliller, ayn. esr. s. 69; K. Szabo, ayn.esr. s.6; Gy. Moravcsik, 
ayn. esr. s. 480-481. 
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Priskos'un tarihi eseri 8 kitap halindedir. tl~tincti kitap, Ma-

ximinus'un Hunlar'a el~iligi ve istanbul'a donti§tiyle alakal1-

d1r. Dordtincti kitap, Bigila'n1n tutuklanmas1 ve Edecon'un, 

Attila'ya haz1rlanan suikast plan1n1 a~1klamas1ndan bahsetmek

tedir. Alt1nc1 kitapta ise, 463 y1l1n1n olaylar1 tafsilatl1 ,o-

larak anlat1lmaktad1r. Mevcut fragmentlerden diger kitaplarin 

ihtiva ettigi bilgiler tespit edilememekte ise de, ti~tincti ki

taptan sonra gelenlerde 24-25 senelik hadiseler yer almakta

d1r 18 

Eldeki fragmentlerde Priskos'un eserinde yaz~l1 kaynak 

kulland1g1na dair hi~ bir emare . yoktur. Fakat s1k1 temas halin-

de ve imparatorluk ktittiphanesinden kolayca istifade imkan1n1n 

olmas1, bizzat §ahit olmad1g1 hadiselerin aktar1lmas1nda kay-

naklardan faydaland1g1n1 kabul etmemezi gerektirmektedir. Gen~

lik ya;llarina rastl1yan ve kendisinin kat1lmad1g1 434 y1l1nda 

yap1lan Margus bar1§1n1n teferruat1yla bilmesi de bu gorli§ti 

ispatlar mahiyettedir 19 • 

Priskos, eserinde, Avrupa Hunlar1ndan bahsederken ~ogu 

kez iskit ve Barbar tabirlerini kullanm1§t1r. Bu, onun eski 

Grek annesinden kurtulamad1g1n1 gostermektedir. Zira, ~ok daha 

evvelki devirlerden beri Grekler, kendi d1.§1nda olan milletle

ri Barbar ve iskit, ya§ad1klar1 cogr~fi sahay1 da iskitya ola-

20 rak adland1rm1§lard1r . Nitekim Gy. Moravcs1k'de, Priskos'un 

18. Bk. C. Mliller, ayn. esr. s. 69,70; Moavcs1k, ayn. esr. s. 481. 

19. Gy. Moravcs1k, ayn. esr. s. 481. 

20. Bk. L. Ligeti, Attila Hunlar1Il1Il Men§ei, bk. Attila ve Hunlar1, s.10. 
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kulland1g1 ifade tarz1 ve Tanr1 Ares' in k1l1c1n1n bull,mmas1 

meselesinin a<;1klanmas1nda oldugu gibi, Priskos'un Heredot 

(M.6.V.as1r) tesiri alt1nda kald1g1n1 da ileri sUrmUgtUr 21 . 

Priskos'un bugtin elimizde mevcut olan fragmentleri, X. 

as1rda ya§am1§ olan constantinus Exzerpt (al1nt1) koleksiyonu 

s~yesinde zaman1m1za kadar gelebilmigtir. ilmi kitaplara <;ok 

alakasi olan constantinus, istanbul'daki kitaplari mevzulari-

na gore tasnif ederek 53 bagl1k alt1nda toplanm1§t1r. Bunlar

dan 27. si el<;ilerden bahsetmektedir. IV., V. ve VI. as1rlar-

da yagami§ olan Dexippus, Eusebius, Priskos, Malchus, Patricus 

Menandrus'un eserleri bu kitapta bulunmaktad1r 22 . Bu kaynak-

lar Constantinus al1nt1 koleksiyonunda toplanmi§ olmakla be

raber, redektorler tarafindan yap1lan kisaltmalar ve tahribat 

sebebiyle bunlarin orjinalligi bozulmugtur23 . 

Priskos'un tarihi eserini, Eustathius Epiphanes (VI. 

asir) 24 ve Suda'ya gtire, 502 senesine kadar 9 ciltlik dtinya 

tarihi yazan Euagrius (VI.as1r) 25 ana kaynak olarak kullan

m1glard1r 26 . Eustathius Epiphanes'in eseri mevcut degildir. 

Daha sonraki Bizans mtiellifleri de, Priskos'u asli metinde 

degil, degi§ik vas1talarla tan1m1glar ve kaynak olarak isti

fade etmiglerdir. Bunlar aras1nda Cass1odorius (VI. as1r 

21. Gy. Moravcs1k, ayn. esr. s. 482. 

22. Gy. Moravcs1k, ayn. esr. s. 482-483; K. Szabo, ayn. esr. s. 6-7. 

23. Gy. Moravcs1k, ayn. esr. s. 483. 

24. Bk. Gy. Moravcs1k, ayn. esr. s.331, 483. 

25 . . Bk. Gy. Moravcsik, ayn. esr. s. 257-259. 
26~ Gy. Moravcsik, ayn. esr. s. 483. 
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,. 

ba§lar1nda)'un eserinden iktibasta bulunan Jornandes (VI.a-

s1r); Prokopius (VI.as1r), Malalas (VI.as1ri Malalas'dan fay

dalanan Chronican Paschale (VII.as1r); Stephanus Byzantius 

(VI.as1r), Joannes Ant1ocheus (VII.as1r) ve Theophanes (VI. 

asir)'i zikredebiliriz. Ayr1ca X.asirda yaz1lm1§ olan Suda 

Lexiconu da, Priskos'un kayip eserinden bir dizi madde ihti

va etmektedir 27 

Priskos'un tarihi eserinin mevcut fragmentleri, C. 

Mtiller 28 , L. Dindorf 29 , C.D.Boor 30 , Christ-Schmid-Stahlin 

ve P.Mass tarafindan bir araya getirilerek ne§redilmi§tir 31 

27. Gy. Moravcsik, ayn. esr. s. 484. 

28. C. Miiller, ayn. esr. s. 71-110; Ayn. Mliell.s, ayn. esr. V_, s. 24-26. 
29. L. Dindorf, Ihstoric1 Graec1 Minores, I, s. 275-352. 
30. G.D. Boor, Excerpta De Legationibus, s. 121-155, 575-591. 
31. Bk. Gy. Moravcs1k, ayn. esr. s. 483. 



II - PRISKOS'UN TARiHi 

Eserin Muhtevas1 : Fragmentler 

Bizans Tarihi 

(Got Tarihi) 

1 - Fragment 1 

Istrum (Tuna)'da oturan . Amilsurlar (Jornandes'de Alip-

surlar); It1marlar, Tonosurlar (Jornandes'de Juncars), Bois

cler 1 ve diger kavimlerle birlikte Romal1lara ka<;m1§lard1. 

Hun Kral1 Rua, bunlarla sava§ yapmak isteyince, Romal1larla 

Hunlar aras1ndaki anla§mazl1klarla me§gul olan Esla:'y1 Roma

l1lara gonderdi. Esla, Romal1lara, eger onlara s1g1nan iskit

leri geri vermezlerse, kendilerinin (Romal1lar1n) onlarla bir, 

likte oldugu i<;irt muahede yapmaktan vaz ge<;ilecegini bildire

cekti. Romal1lar, Hunlara el<;iler gondermenin gerekliligi hu

susunda i§ti§are yaparlarken, biri Trakya; bir iskitya'dan, 

Constilltik y apmi§ ve ordu komutan1 olanPlinthas ve Dionysius 

bu el<;ilik vazifesini yerine getirmek istediler. Esla, Rua'ya 

geri donmeden once, el<;ilerin yola hemen <;ikmad1klar1 gortiltin

te, Plinthas, kendi arkada§lar1ndan biri olan Singiiachus'u, 

1. Hun aslmdan olan bu topluluklar 375 yillarmda Azak Denizi 'nin kuzey ta

raflarmda oturmakta olup, daha sonralar Tuna bolgesine gelmi§ler ve Hun-

lar 'm hakimiyeti altma girmi§lerdir. Bk.Franz Altheim. Geschicte Der Hunnen, 
IV, s.272; Gy. Moravcs1k, Byzantmoturc1ca, II, s. 66,94,142,319. · 
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Esla ile birlikte, Rua'y1 kendisinden ba§ka hie; bir Romal1 

ile gHrti.me yapmamas1 ic;in ikna etmeye gHnderdi. Rua Hltip, 

Hunlar1n hakimiyetiAttila'ya gec;ince, Senato, elc;~ Plinthas 

in Attila'ya gitmesini kararla§t1rd1. Senatonun karar1 impa

rator taraf1ndan tescil edilince, Plinthas 1 1n akl1na, zeka

s1yla me§hur herkes taraf1ndan methedilen ve hazineden mesul 

olan Epigenes'i elc;ilige dahil etmek fikri geldi. Bu mesele 

hakk1nda da oy al1nca her ikisi de elc;i olarak yola c;1kt1lar 

ve Margus (Bugtinkti Dubravica)'a vard1lar. Illyria (Arnavuiluk 

ve Dalmac;ya sahas1)'da, Mysorum (Morava) ile Istrum (Tuna)'un 

birle§tigi yerde, Tuna'n1n digerk1y1s1na tanzim edilmi§ olan 

Constantia surlar1 kar§1s1nda kurulmu§ olan Margus §ehrinde 

iskitler toplanm1§lard1. GHrti§me yapmaya gelen elc;ilik heyeti 

ve §ehrin vatanda§lar1 at tizerindeki muhte§em iskit kral1 ile 

kar§1la§t1lar. Romal1 elc;iler kendi §ereflerini hat1rlayarak, 

bizzat yayalar1n atlilarla tart~§mas1 gerekmesin diye, ayn1 

tec;hizatla iskitlerle gHrti§meye karar verdiler. §unlar karara 

baglandi · : Esir edilmi§ Romalilarla ve daha Hnce Roma 'ya kac;mi§ 

olan bir c;oklar1 ile birikte Hunlardan kac;acaklar Roma hududu

na kabul edilmeyecek, Romal1 mtilteciler ve esir al1nm1§ olan

lar1n her biri ic;in 8 aureos kurtarma ticreti verecekler ki, 

ancak bu fidyeyi verdikten sonra esirler geri dHnebilecekler; 

Romal1lar, Hunlar1n hakimiyeti alt1nda olan kabilelerle ortak

l1k yapmayacaklar; ticaret yapmak ic;in e§it §artlar ic;inde 

biraraya gelinecek, Romal1lar ve Hunlar emniyet ic;erisinde 

olacaklar, yapilan anla§ma devaml1 olacak ve bu antla§maya 

riayet edilecek, Romal1lar tarafindan Hun kral1n1n ad1na daha 
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evvel 300 alt1n librae Hdenen vergi yerine, senede 700 altin 

librae vergi Hdenecek. Atalardan kalma yeminle ve yapilan di~ 

ni bir merasimle peki§tirilerek bu §artlarla bari§ yapt11ar. 

Daha sonra her iki taraf da kendi tilkelerine gerl dHndtiler. 

Barbarlardan Romal1lara ka~anlar geri gHnderildiler. Bu gelen

lerin arasinda iskit kral soyundan Mama ve Attacam adl1 iki 

ki§inin ogullar1 da vardi. Bunlar1 Trakya'da bir kale olan 

Carsus (Bulgaristan'da Hirsova)'da iskitler ele ge~irdi ve 

halkin gHzti Hntinde ~armiha girerek Hldtirdtiler ki, bun1ar ill-

kelerinden ka~t1klar1 i~in bHyle cezaland1r1ld1lar. Romal1-

larla sulh yap1l1nca, Attila ve Bleda iskit kabilelerine ba§ 

egdirmek i~in yola ~iktilar ve Sorosgus'lara 2 kar§1 sava§ yap

t1lar. 

2 - Fragment 2 

iskitler, iskitler ve Romal1lar1n ticaretinin yogun ol-

dugu bir zamanda, Romal1lara ordu ile sald1rd1lar ve ~ogunun 

Hldtirdtiler. Romal1lar, iskitlere el~iler gHnderdiler. El~i

ler, yap1lan sald1r1 ve antla§malara ayk1r1 davran1§lar hak- · 

kinda, iskitlerle mtizakerelerde bulundular. · iskitler ise, 

sava§ yapmak gayesiyle degil, yap1lan haks1zl1klar1 cezalan-

d1rmak sebebiyle bunlar1 yapt1klar1n1 sHylediler. Margus pis-

koposunun kendi hududlar1na girmi§ ~ldugunu, kralin gizli 

2. Hun soyundan olanSorosgus 1 lar, Attila tarafmdan 435 yilmda hakimiyet al

tina al1TIID1glardir. Bunlarm tag1diklar1 isimler de Ttirk~e idi ve htiktimdar 

veya kahramanlar manasina gelmektedir. Bk. F. Altheim, ayn.esr. s. 273. 

n. 1; W.M. McGovern, The Early Empires of Central Asia, s. 385. 
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hazinelerini ke§fedip soymu§ oldugunu soylediler. Bunu kaga

caklarla birlikte antla§maya uygun oldugu §ekilde kendileri

ne vermedikleri takdirde (ki bu kagaklar1nda gok say1da ol

dugunu soyliyerek) sava§ ilan edeceklerini soylediler. Roma

l1lar bu §eylerin dogrulugunu inkar ettiklerinden, barbarlar

da soyledikleri §eylerde israr ettikleri i~in, bir antla§ma 

olmad1 ve sava§ gikt1. Boylece Isturum'u gegerek, kiy1daki 

koylere, kasabalara gok zarar verdiler ve illyric'de Moesor 

(Bugtinkti Bulgaristan'da Sofya ile Ni§ aras1nda)'l1lar1n §eh

ri olan Viminacium (Bugtinkti Kostolag civar1nda, Harabe)'u e

le gegirdiler. Bu §eyler olunca, bir goklar1,bir tek ki§i yti

ztinden btittin Roma devleti sava§ tehlikesine maruz kalmas1n 

diye, piskopos'un geri verilmesi gerektigini sozlerle tekrar 

tekrar ifade ettiklerinden, piskopos kendisinin geri verile

ceginden §tiphelenip gizlice dti§manlara kagt1. Eger iskit kral

lari kendisine iyi niyetleri ile saygi gosterirlerse, §ehri 

teslim etmeyi vadetti.iskitler'de eger soztinde duracak olur

sa, her ttirlti iyiligi yapacaklar1n1 soylediler. Soylenenler 

konusunda anla§malar yap1l1p, yeminler edilince, piskopos ~ok 

say1da barbarla Romal1lar1n s1n1r1na geri dHndti ve kiy1n1n 

kar§1s1nda bu barbarlar1 pusuya yat1rd1. Geceleyin i§aret ve

rilince, barbarlar1 harekete gegirerek, §ehri dti§manlar1n eli

ne teslim etti. Art1k bu zamandan itibaren barbarlar1n i§leri 

hergtin daha iyiye giderek, gelecekte iyi neticeler elde etti

ler. 
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3 - Fragment 3 

imparator Junior (Gene;) Theodosius zamaninda Hunlarin 

krali Attila, kendilerinden zorla vergi toplad1. Elc;ilerin 

kendisine gelmesi, ka~aklar ve vergiler konusunda imparatora 

mektup yazdi. Bu sa~a§ sebebiyle hernekadar vergi var ise 

derhal odenmesini ve Romalilara vergilerin odenmesi konusun

da gelen elc;ilerle kendisine elc;ilerin gonderilmesini istedi. 

Eger gecikirler veya sava§ isterlerse bizzat kendisinin bile 

iskit kalabal1g1 ile daha uzun sure sava§m1yacag1n1 yazdi. 

imparator bu mektubu okuyunca, kendi yanina kac;mi§ olan is

kitleri hie; gonderm1yecegini, fakat onlarla her zaman ayn1 

fikirde oldugunu, harbin neticelerini beklemeyi ve diger ta

raftan kendisinin tart1§malar1 yar1da keserek elc;ileri gonde

recegini soyledi. Romalilar btittin bu §eyleri ilan edip, Atti

la bunlar1 ogrenince, ofkeyle hareket ederek, Romal1lar1n til

kesini harap ve baz1 kaleleri tahrip edip, btiylik ve ntifusca 

kalabalik olan Ratiaria (Tuna sahilinde) §ehrine huruc; hareke

ti yapt1. 

4 - Fragment 4 

Thedosius, constil olan bir senattirti elc;i olarak Attila 

nin yanina gonderdi.O, elc;i adina sahip oldugu halde Hunlarin 

arazisine yakla§maya pek cesaret edememi§tir. Fakat Euxinum 

(Karadeniz)'den gitmcye karar vererek Odessen'lerin tilkesine 

denizden yelken ac;t1. Theodulus, Odessen'lerin lilkesinde ko

mutan olarak bulunuyordu. 

·-\· .. 
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5 - Fragment 5 

Chersones (Gelibolu)'de yap1lan sava§tan sonra, Roma

l1lar Anatolius adl1 bir el~i vas1tas1yla Hunlarla sulh yap

tilar ve §U §artlarda anla§tilar : Ka~aklarin Hunlara iadesi

ne, ge~mi§ bor~lar (vergiler) kar§1l1g1nda 6000 libra alt1n 

ve her yil olmak tizere 2100 alt1n vergi Hdenmesine karar ver

diler. Her Romai1 esir ba§ina 12 alt1nl1k ceza verilmesini 

(yani paras1n1 odemeden Romal1lar1n tilkesine ka~mi§ olanlar 

i~in), t>denmedigi takdirde esirin sahibine iadesini kararla§

t1rd1lar. Romal1lar, barbarlardan kendi taraflar1na ka~anlar1 

kabul etmiyecekelrini taahhtit ettiler. Romal1lar ' bu antla§ma 

§artlar1na hemen raz1 olmu§ gibi gHztikmek istiyorlard1. Fakat 

Romal1 komutanlar1n zihinlerini i§gal etmi§ bir korkunun or

taya ~ikmasiyla, tabii olarak zorlan1, kendilerine empoze e

dilen §artlar hernekadar katiysa ve adil degilse de, bar1§1 

stirdtirmenin en ytiksek gayretiyle sevk olunub, memnun bir ruh 

hali ile kabul etmi§ gHztikttiler. gok agir olan vergiyi de 

reddetmediler. Zira, devletin ve imharatorlugun hazine kay

naklar1 ltizumlu harcamalara, ihtiya~lara degil, fakat sa~ma 

gosterilere, bo§, faydasiz, §an, §ohret dola§malar1na, sefa

larina, ol~tistiz zevklere ve comertliklere hasredilmidi. Bu 

ttir §eylere sagl1kl1 bir zihne sahip olan hi~ kimse, zengin

liklerin a§1r1 bollugu i~inde dayanamazdi. Talimi o kadar ih

mal etmi§ olan Romalilar bile bu meselelere hi~ ald1r1§ etmez 

degillerdi. Sadece iskitler degil, Roma imparatorlugu'nun kom

§U bolgelerinde ikamet eden barbarlar da vergiye baglandilar. 
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Boylece Hunlara verilmesi icab eden vergi ve haracin tamam1n1 

imparator zorla alarak hepsinin verilmesini sagladi. Hic;bir 

muafiyete mtisaade edilmedi. Toprak vergisinden muaf tutulan

lardan bile, ya imparatorun ltitfu veya hakimlerin karari ile 

vergi a11nd1. Senato'ya kayit edilmi§ olanlar soylenen alt1-

n1 dagetiriyorlardi. Birc;oklari ic;in de mtikemmel ve parlak 

bir tarih, kendi kiymetinin mtikafatina hayat1n1n degi§mesini 

getirdi. Herbiri ic;in istenmi§ olan para, imparator tarafin

dan bu mesele ile ilgili bir vazife emanet edilenler taraf1n

dan nefret ve zorla toplaniyordu. 6yle ki atalari taarf1ndan 

elde edilen zenginliklerin sahibi olanlar, e§lerinin stis e§

yalar1n1 ve kendi degerli §eylerini satip, odenmesi mecburi 

paralari tediyeye c;al1§1yorlard1. Bu sava§ta Romal1lar1 o de

rece zalimce ve ac1 bir kottiltik y akalad1 ki, ya bol yiyecek 

perhizi ile veya bogaz ic;in haz1rlanm1§ bir ilmik ile hayat

lar1na son verdiler. 0 zaman kisa bir mtiddet ic;erisinde hazi

ne ttiketilerek, alt1n ve stigrtindekiler (zira bu gottirme i§ini 

tistlenen Scotta gelmi§ti) iskitlere gonderildi. Gerc;ekten, i

ade edilenlerden mukavemet eden, Romal1lara kac;anlardan bir 

c;ogunu oldtirdtiler. Bunlar arasinda baz1lar1 iskit kral soyun

dan idiler. Bunlar, Attila'n1n yonetimi altinda askerlik hi~

meti yapmayi reddetmi§ler ve kend.ilerini Romalilara baglam1§

lard1. Bu bari§ §artlar1ndan ba§ka Attila, Asimunt'lara da 

kendi ellerinde bulunan ister Rornali, isterse Barbar olsun 

kac;aklar1 geri vermelerini emretti. Asimus ise, bereketli, 

illyric'den c;ok uzakta olmayan, Trakya'n1n bir boltimtine kom

§U bir kasabadir. Bu kasabanin yerlilerini dti§manlar agir 
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zararlarla zay1flatt1lar. Onlarda kendilerini duvarlar1n ~ev

resinden korudular. Fakat iskitlerin say1s1z ~okluguna ve onlar 

aras1nda btiytik §tihret ve §eref sahibi olan komutanlar1na kar§1 

mticadeleyi siperlerind1§1nda stirdtirtiyorlard1. B<:>ylece Hunlar 

timitlerini kaybedince kasabaya sald1rmaktan vaz ge~tiler. Ke

§ifciler, kendi adamlar1ndan daha uzakba§ka y()ne gidip ba§i 

bo§ dola§irken, dti§manlar1n ka~m1§ olduklar1n1 ve Romal1lardan 

al1nan ganimeti getiren iskitlerin gelmekte olduklar1n1 bil

dirdiler. iskitlerin ummad1klar1 bir anda onlara yakla§ip, 

dti§mandan say1ca a§ag1, fakat kuvvet ve §eref bak1m1ndan daha 

tisttin olarak ganimeti kendileri i~in istediler. BHylece Asi

munt' lar, iskitlerden bir ka~1n1 bu sava§ta Hldtirdtiler ve Ro

mal1lar1n bir ~oklar1n1 htirriyete kavu§turup, dti§man1n ka~ak

lar1n1 da geri ald1lar. Bu sebepden dolay1 Attila, Asimunt'

lara varmi§ olan Romal1lar geri verilmez veya onlar i~in ceza 

olarak kararla§t1r1lan para <:>denmez ve esir edilen barbarlar 

serbest b1rak1lmazsa kendisinin orduyu hareket ettirecegini 

s<:>yledi. Bu s()yledigi §eylere kar§1 el~i Anatolius ve Trakya 

garnizonunun komutan1 Theodulus bir §ey yapamad1klar1 i~in 

(zira yeni kazan1lan zaferle heyecanlanm1§ kendi kurallar1yla 

hi~ tesir edemiyorlard1. Diger taraftan kendileri yeni a11-

nan maglubiyetten dolay1 cesaretlerini yetirmi§tiler), Asimunt 

lara mektupla, kendi yanlar1na ka~m1§ olan Romal1 esirleri ge

ri vermelerini, yoksa herbir esir i~in 12 alt1n Hdemelerini ve 

Hun ka~aklar1 serbest b1rakmalar1n1 bildirdiler. Bu mektup o

kununca, kendi yanlar1na ka~mi§ olan Romal1lar1n gitmelerine 
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(htir olmalar1na) kendilerinin izinv erdiklerini, kendi elle

rine ka~ tane iskit ge~mi§ ise Hldtirdtikleri cevab1n1 verdi

ler. iki esiri ise muhafaza etmekte olduklar1n1, ~tinkti ku§at

ma kald1r1l1nca dti§manlar pusuda toplan1p, siperlerin Hntinde 

stirtileri otlatan baz1 ~ocuklari kapm1§lard1, bunlar1 geri 

almad1k~a, sava§ ganimeti olarak kendileri i~in elde ettikle

ri esirleri hi~ geri vermiyeceklerini bildirdiler. Asimunt 1
-

Iara gHnderilmi§ olanlar bunlar1 anlattilar. Bunlar duyulun

ca, Asimunt'lar1n ka~1r1lm1§ olduklar1ndan yak1nd1klar1 ~ocuk, 

lar1n sorufturulmas1na, iskitlerin Kral1 ve Ro~a principibus 

(princeps)'leri karar verdiler. Fakat hi~ kimse bulunamad1-

g1ndan, Asimunt'lar taraf1ndan yakalanan barbarlar b1rak1ld1-

lar.iskitler ~ocuklar1n kendi yanlarinda olmad1klar1n1 sHyle

diler. ilk Hnce iskitlerin itimatlar1n1 kazan1nca, Asimut'lar 

da o zamana kadar bir ~oklar1n1 kendi hakimiyetleri altinda 

bulundurduklar1 halde, kendi yanlar1na ka~m1§ olan Romal1l~~1 
/ 

/' 

htirriyete kavu§turduklar1n1 yeminle sHylediler. Zira, k~ndi 

adamlar1n1 barbarlar1n kHleliginden korumak ve zarak g~rmemi§ 
I 

olduklar1n1n a~iga vurulmamasi i~in yalan yere yemin etmi§ 

olduklari gHrtiltiyordu. 

6 - Fragment 6 

Bari§ yap1l1nca, Attila, kagaklar1 geri almak i~in Do~ 

gu Romalilara geri el~iler gHnderdi. Arna onlar hi~ bir ka~a

g1n aralarinda bulunmad1g1nda 1srar edince, el~ileri, bir ~ok 

hed1yelerle donatip yollad1lar. Attila, digerlerinden az 
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olmayan, olduk<;a <;ok ilave . vazifelerle zenginle§tirilmi§ bir 

el<;i daha gonderdi. On~a~dan sonra ti<;tinctii daha sonra yine 
. .., 

benzer §ekilde dordtincti el<;i Romal1lara geldi. Romal1lar, 

antla§man1n barbarlar taraf1ndan bozulmas1ndan korkarak neza-

ket gHsteriyorlard1. gunkti, O, Romal1lar1n gHsterdikleti bu 

nezaketi hafife alarak, yeni bahaneler uyduruyordu ve el<;iler 

gondermek i<;in gereksiz vesileler dti§tintiyordu. ~ereflendirmek 

istedigi yak1nlar1na da bu el<;ilik gorevlerini veriyordu~ Ger

~ekten Romal1lar, her §eyde Attila'n1n soztinti dinliyorlard1. 

Onun talimatlar1n1 bir efendinin emirleri telakki ediyorlar-

di. gtinkti, yaln1z ona kar§l sava§ istemekten sak1nmakla kal

m1yor, haz1rl1k halinde bulunan Parth'lardan, denizlerden ta

cizlerde bulunan Vandallar'dan, yagma ve <;apulculttk i<;in do

la9an Isaur'lardan ve dogudaki bHlgeleri ak1nlarla tahrip e

den Sarecen (Arap)'lerden de korkuyorlard1. Bundan ba§ka, 

Aethiopum (Habe9ler) kabileleri silahlanm1§ idiler. Bu sebep

lerle Romal1lar ruhen <;Hktik bir durumda (cesaretleri kir1lm1§ 

olarak) Attila'ya yaranmak istiyorlard1. Fakat ordular topla-

yarak ve komutanlar se<;erek diger milletlere kar§l mukavemet 

etmeye <;al191yorlard1. 

7 - Fragment 7 

El<;i olarak harblerde ba9ar1l1 olmu§ olan iskit Edecon3 

Paeonia bolgesi ve Saua (Sava) nehri yan1ndaki §ehirlerde 

3. Genellikle Skir GermenleriQm kral1 olarak kabul edilmi§tir (Bk. P. Vazcy, 

Hunlar Avrupa'da, Bk. Attila ve Hunlar1, s. 91). A. VamMry ise Ttirk as1ll1 
oldugunu iddia etmi§tir. ismin asl1 ise EdikkUn'dtir (Bk.i.Kafesoglu, Ti.irk 

Milli Ktilttirti, s. 76. 
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ikamet eden, Bati Roma komutan1 Aetius'la bir antla§ma yapa

rak, barbarlara itaat etmi§ olan Roma as1ll1 Orestes ile 

geldi. Edecon, imparatorun sarayina gelerek Attila'n1n mek

tubunu verdi. Attila mektubunda, ka~aklar1n kendilerine ve

rilmedigini ifade ederek, eger onar geri verilmez, Romal1lar 

sava§ta al1p kendi hakimiyetlerine katt1klar1 topraklardan 

uzak durmazlar ve firarileri askeri kuvvet olarak kendileri

ne kar§i kullanirlarsa, onlara kar§i sava§ ilan edecegini 

soyledi. Ayn1 zamanda Romal1lar'1n, Istrum boyunca Paeonia 

(Bat1 Macaristan)'dan Tarkya'da ki Nova (Svi1tov)'ya kadar, · 

yaya gidi§iyle be§ gtinltik mesaf e uzunlugundaki arazide ziraa

ti b1rakmalar1n1 ve pazar yerinin eskiden oldugu gibi Istrum 

kiy1s1nda degil, Naisso (Ni§}'da kurulmas1n1 istedi. Bu Nais

so, iyi ytirtiyebilen bir insan i~in !strum nehrinden be§ gtin

ltik bir yolculuk kadar uzaga dti§en bir §ehirdir ve Attila ta

raf1ndan fethedilerek iskitlerle Romal1lar aras1nda s1n1r ol

mu§tu. Mektubunda bunun d111nda baz1 soz konusu meseleler de 

kendisine alalade adamlar degil, Constil rtitbesi tag1yan 1a

h1slar1n gelmesini istedi. Eger bunlar el~i olarak kendisine 

gelmeye korkarlarsa, bunlar1 kar§1lamak i~in kendisinin Sar

dica (Sofya) §ehrine kadar gelecegini soyledi. imparator bu 

mektubu okuduktan sonra, Edecon, Attila'n1n sozlerini impa

ratora oldugu gibi ~eviren Bigila ile, imparatorun koruyucu

lar1n1n ba§i ve ~ok ntifuzlu olan Chrysaphius'la gorli§mek ve 

obtir saraylar1 da gezmek istedi. imparatorluk saraylar1n1n 

zerafet ve zenginligine ~ok §a§1rd1 ve barbar bunlara hayran 
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:·;'·."·. · 

kald1. Bigila,bu barbar Chrysaphius ile sohbet ederken, impa-

ratorluk saraylar1n1 ve hazinelerini c;ok methettigini terctime 

etti.O zaman, Chrysaphius, eger iskitleri terk edip Romal1lar 

taraf1na gec;erse, kendisinin de alt1n c;at1l1 evler ve mticev-

herlerin beyi olacag1n1 s<:>yledi. Ede con cevap olarak, 1'Beyden 

habersiz k<:>lenin ayr1l1p gitmesi btiytik adaletsizliktir" dedi. 

Had1m, ona Attila 'n1n huzuruna serbestce girip c;1kabiliyor .,. 

mu ~ ve iskitlerin yan1nda ~~iuziu biri mi ? diye sordu. Ce

vap olarak o, Attila'n1n yak1n adam1 ve muhaf1zlar1n kendi 

emrinde oldugunu ve bu muhaf1zlar1n s1ra ile emredilen gtin v~ 

yerde nobet tutup, silahla 'Attilary1 koruduklar1n1 sHyledi. 0 

zaman Had1m, teminat olarak verilecek itimatla baglan1rsa, ken-

disinin, onun ic;in en btiytik iyiliklerin meydana getiricisi 

olacag1n1,bu meseleyi tarti§mak ic;in de mtisait zaman gerekti

gini soyledi. Had1m, Edecon'u ak§am yemegine davet ederek, e

ger Orestes elc;ilik heyetinin diger tiyeleri olmadan gelirse 

bunun kendisi ic;in imkanl1 olabilecegini soyledi. Barbar bunu 

yapacag1na soz verip, yemek zaman1nda Had1m'1n yan1na gitti. 

Terctiman Bigila'n1n arac1l1g1 ile, tokala§arak birbirlerine 

soylecekleri §eyleri ba§kas1na anlatmayacaklar1na yemin etti

ler. 0 zaman Had1m, Edecon'a, eger iskitlere geri doner,Atti-

la'y1 oldtirtir ve sonra Romal1lara geri d<:>nerse, btiytik zengin

likler ic;erisinde mesud bir omtir gec;irecegini soyledi. Edecon 

bunu yapmaya.i1za g<:>stererek, Had1m'a, c;ok fazla degil ama 

50 libra alt1na ihtiyac1 oldugunu soyledi. Bu paray1 ba§1nda 

bulundugu askerlere, kendisine meseleyi c;abukla§t1rmaya yar

d1mc1 olmalar1 ic;in bolti§ttirecekti. Bu alt1n1 vermeye Had1m 
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her z~man hazir oldugunu sHyledi. Barbar, Hnce kendisinin 

Attila'ya el<;iliginden haber vermek i<;in geri gHnderilmesi-

ni ve Attila'ya ka<;aklar hakk1nda ki cevab1 gHttirmek i<;in 

Bigila'n1n kendileri ile beraber gelmesi icab ettigini sHy

ledi. gunkil, eger o alt1nlar ile beraber dHnerse, Attila'n1n 

kendisine gHnderilen hediye ve alt1nlar1 tetkik edeceginden 

ve beraber gidecegi insanlardan bu alt1n1 sakl1yam1yacag1n

dan paray1 almak istemedi. Edecon'un sHylediklerini Had1m 

dogru bularak kabul etti. BHylece Had1m, yemekten sonta karar

la§t1r1lan plan1 imparatora anlatt1. impaartor, magisterlik 

i§leriyle me§gul olan Martialius'un keridi yan1na gelmesini 

emredip, barbar ile yap1lan anla§may1 sHyledi. Zira imparato

run btitiln kararlar1nda magister en yak1n ve btitiln i§lerini 

konu§tugu §ah1s idi. Haberciler, tercilmanlar ve imparatorun 

palatii bek<;isi olarak tabir edilen askerler bunun emri alt1n

dad1rlar. Sadece Bigila'n1n degil, ayn1 zamanda Maximinus'un 

da Attila'ya el<;i olarak gHnderilmeleri, btitiln mesele hakk1n

da dil§tinilp ta§1·nmakta olan impara to run ve Martialius 'un ho§u

na gitti. 

8 - Fragment 8 

Had1m Chrysaphius, Edecon'u Attila'n1n Hldtirillmesine 

raz1 ettikten sonra, imparator Theodosius ile maglister Mar

tialius yapacaklar1n1 dti§tindtikleri zaman §U neticeye varm1§

lard1r : Bigila'n1n yaln1z degil, Maximinus'.la beraber gitme

sini, Bigila'n1n gHrlinti§te terctiman rolti oynamas1n1, Edecon'un 
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istedigi gibi hareket etmesini, Maxi~inus'un ise suiskattan 

haberi Olmadan imparatorun mektribunu Attila'ya ~ermesini ve 

rtitbece Bigila'dan daha btiytik olmas1n1 kararla§t1rm1§lard1r. 

Maximinus, kendisinin Bigila'dan daha btiytik, asil ve impara-

torun en sevdigi adam1 oldugunu, Attila'nin istedigi 17 kac;ak 

adam1 gHnderdiklerini ve fazlas1n1n olmad1g1n1 sHyleyecek ki, 

Attila kizip Romalilara hticum etmesin ve bundan sonra rtitbeli 

elc;iler istemesin, c;tinki.i eskilerde, ne Romal1lar1n, ne de is

kiterin dedeleri zamaninda, yani her iki milletin btiytikleri 

arasinda bHyle bir gelenek yoktu. Bundan sonra sHz konusu o

lan meselel~rin halledilmesi i<;in elc;i olarak en iyisi Roma

lilara Onegesios 41 un gHnderilmesidir. Sonra Attila'nin Roma 

sefirlerini Serdica'da beklemek istemesi de bir alaydan iba-

rettir. gunkti, bu §ehri harap eden Attila degil midir ? Maxi

minus, bu elc;ilige kendisiyle beraber gidelim diye rica etti 

ve barbarlarla beraber seyahata c;1k1p Seridca (Sofya)'ya u

la§tik. Bu Serdica, Constantinopolus (istanbul) §ehrinden i

yi ytirtiyen bir yaya i<;in 13 gtinli.ik bir uzaklakta dti§er. Ora-

da durup, Edecon'u ve refakatinde olan Hbtir barbarlar1 tlgle 

yemegine davet etmeyi uygun bulduk. Yani halkdan yalniz koyun 

ve Hktiz ald1g1m1z ic;in bunlar1 kesip ziyafet verdik. Ziyafet 

s1ras1nda barbarlar Attila'y1 biz de imparatoru methettik. Bu 

s1rada Bigila, Attila insan, Theodosius ise tanr1, Tanr1 ile 

4. Grekc;e yaz1l1§ §ekli ile Onegesios. Attila zamamnda Hun ortularimn 

ba~ikurnandammn adidir. Kelirnenin asl1 On-iyi-z (yani On-tige-z) 'dir ve 

idarecilikle alakali yUksek Ttirkc;e bir tabir olan Uge ile ilgilidir. Bk. 

Abdtilkadir Donuk, Eski Ttirk Devletlerinde idari-Askeri Unvan ve Terirnler, 
s. 54-55. 
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insan1 rnukayese etrnek rntirnktin degildir dedi. Hunlar bunu du

yunca ~ok kiz1p, ofkelendiler, Biz bu kizmay1 yat1§t1rd1k ve 

sohbeti ba§ka bir konuya ~evirdik ve yemegi bitirdik. Maximi

nus, Edecon ve Orestes'e ipekten yap1lm1§ elbiseler, kiymetli 

Sericus (Hint) ta§lari hediye ederek gonltinti ald1. Orestes, 

Edecon'un uzakla§mas1n1 bekleyerek Maximinus'a §U sozleri 

soyledi · : Ak1ll1, iyi ve ger~ekci adamsin, fmparatorun mtis

te§arlar1n1n hatas1na dti§rnedin. ~tinkti onlar, Edecon'un onsuz 

yernege gag1rm1§lar ve de hediyeleri vermemi§lerdir. Bu sozler

den hig bir§ey anlamad1k. Kendisine, Edecon'a nigin boyle mua-

mele edilip, kendisinin ktigtik gortildtigtinti sorduk ise de cevap 

vermeksizin uzakla§t1. Ertesi gtin yolculuk esnas1nda Orestes 

in bize ne soylemek istedigini Bigila'ya sorduk. 0, Edecon'a 

edilen muamelenin kendisine edilmediginden kizamayacag1n1, 

~tinkti Orestes Attila'n1n U§ag1 ve katibi, Edecon ise, harbde 

kahramanliklar gostermi§ ve Hun asl1ndan oldugundan Orestes' 

in ~ok tizerinde oldugunu soyledi. Edecon'la Hun dilinde konu

§Up, bize, ya dogru veya yalan olarak, meseleyi Edecon'a soy

ledigini ve kizg1nl1g1n1 ~ok zor giderebildigini anlatti. Nai

sso 'ya gelirken §ehri halks1z ve sadece kiliselerin harabele

ri aras1nda bir ka~ hasta bulduk. Henirden biraz ilerideki o

vada ikamet ettik (~tinkti btitlin nehrin kenar1 sava§ta olrnti§le

rin kemikleri ile doluydu). Ertesi glin illyrico komutan1 

Agintheus'a gittik ki, o Naissus'a yak1n oturuyordu. Buraya 

imparatorun Attila'ya gonderecegini yazd1g1 17 ka~ak Hundan 

S'ini kendisinin verecegine dair emrini iletmek i~in geldik 
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ve o, cesaret verici sozlerle bunlar1 size verdi.Geceyi bu-

rada ge~irerek Naisso daglar1ndan Istros 1rmag1na dogru yo

lumuza devam ettik. Buralarda ~ok kar1§1k ve dolamba~l1 yol-

lardan ge~tik. Bat1ya dogru hareket ettigimizi sanarken, gti

ne§ birdenbire kar§1m1zdan dogdu. Yollar1 tan1mad1g1m1z i~in 

gtine§in yanli§ taraftan dogdugunu zannedenler bagirmaya ba§-

lam1§t1. Zor a§1lan (batakl1k) bir yere geldik. Burda barbar 

kay1k~1lar bizi kay1klara bindirip kar§1 taraf a ge~irdiler 

ki~ bu kay1klar agac1n govdesi oyularak yap1lm1§ §eylerdi. 

Bu nehri a§tik 5. Fakat kay1klar1 bizim i~in degil, barbar 

halk1n nehri ge~mesi i~in yapm1§lard1. Bu halkla yol s1ras1n

da kar§ila§ID1§tik. Attila Romal1lar1n topragina av i~in gele

cekti. Oysa kendisine ka~aklar verilmedigi i~in, av bahanesi 

ile Romal1larla barb etmek istiyor ve iskitleri de buna ha-

z1rl1yordu. Istrum'u a§tiktan sonra, barbarlarla beraber 70 

stadion (13 km) gittik. Edecon'un geli§imizi Attila'ya haber 

vermesi i~in bir yerde durmam1z1 emrettiler. Bize kilavuzluk 

yapan barbarlar da yan1m1zda kaldilar. Ak§am yemegini yerken 

at sesleri i§ittik ve ger~ekten bize iki iskit erekgi gelerek 

Attila'n1n huzuruna gitmemiz i~in emir getirdiler. Ak§am ye-

megine onlarida davet ettik. Atlar1ndan inip bize kat1ld1lar 

ve ertesi gtin bize klavuzluk ettiler. 0 gtiri saat 9 civarinda 

(ogleden sonra) Attila'nin ~ad1r1na vard1k ki, orada ~ok sa

y1da ba§kalar1n1n da ~ad1r1 vard1. Orada bir tepede biz de 

5. K. Szabo bu B§11an yerin Morava'nin Tmla ile birle§tigi yerde bulunan 

S1rbistan' daki Szendrc:> oldugunu ileri stirmli§ttir. Ayn. Mliell., . Priskosz 

Szonok es Bc:>lcsesz eleterol S tortenetirata toredekerol,I, s. 14. 
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c;adir kurmak istedik. Fakat orad~ki barbarlar bize bunu ya

saklad1lar. gunkti, Attila'n1n c;ad1r1da dtiz yerde idi. Bunun 

tizerine bize gosterdikleri yerde c;ad1r kurduk. Daha sonra 

Edecon, Orestes, Scottas 6 ve birkac; ileri gelen daha bize 

gelip, ne gibi bir elc;ilikte bulundugumuzu sordular. Biz bu 

yersiz soruya §8§1r1p birbirimize bakt1k. Fakat onlar cevap 

ic;in burada olduklar1nda 1srar ettiler. Biz, Attila'n1n ken

disiyle konu§mak istiyoruz diye cevap verd~k. Buna kar§1 

Scottas, kendisininboyunu gostermek ic;in degil, kral1n emri 

oldugu ic;in gelip sordugunu soyledi. Buna kar§1 biz, elc;ile

rin, elc;ilik ic;in geldikleri §ah1sla konu§madan ba§kalar1 i

le haberle§mertin Adet olmad1g1n1, c;tinkti c;e§itli defalar is

kitlerden imparatora elc;iler gidip geldiginden bu ananeyi 

iskitlerin de bildigini soyledik ve elc;iligimiz hakk1nda ba§

ka hie; bir §ey demedik. Onlar Attila'ya dondtiler. Bir mtiddet 

sonra Edecon'dan ba§ka digerleri geri geldiler. Bizim soyle

mek istediklerimizi ytiztimtize soyltiyerek, diyecek ba§ka bir 

§eyiniz yoksa biran once dontin dediler. Bu sozlere biz daha 

c;ok §a§1rd1k. Htiktimdar1n gizli sozleri nas1l olurdu da her

kes taraf1ndan bilinebilirdi. Nihayet §Una karar verdik ki, 

en iyisi elc;iligimiz hakkinda Attila'n1n huzuruna gidemedigi

miz taktirde hie; bir§ey soylememektir. Bunun ic;in ne iskitle

rin soylediklerini, ve ne de ba§ka bir §ey soylemiyerek bu 

konuyu ba§kalariyla konu§m1yal1m. Bunun tizer1ne derhal git-

memizi emrettiler. Yola haz1rland1g1m1z s1rada, Bigila, hic;bir 

6. H.N. Orkun, Attila ve O&ullar1, s. 27'de Scotta diye yazilan ismi gat 

olarak okunmu§tur. 
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netice elde etmeden memlekete donmektense, yala:n soylemenin 

daha iyi oldugunu anlatarak bize kizd1 ve eger Attila ile ko-

nu§IDU§ olsa idim, Anatolius'un sefareti zaman1nda kendisine 

c;ok faydam oldugundan, Romalilarla ugra§mamas1n1 soylerdim 

dedi. Attila aleyhine yapilan plan1n ba§ar1s1 ic;in elc;ilik 

heyetinin daha soylemek istedigi bulundugunu, Edecon ile go-

rti§melerini, Eedcon'un laz1m oldugunu soyledigi paray1 vere

rek adamlar1 aras1nda dag1tmas1n1 soyledi ise de kendisinin 

aldat1ld1g1n1 bilmiyordu. Edecon onu ele vermi§ti. Edecon ya 

hile yapmi§ veya Orestes'in Serdica'da soyledigi sozlerden 

§tiphelenerek kendisini itham edeceginden, imparator ve Hadim' 

la kendisi olamadan konu§ttigunu anlatacag1ndan korkmu§tu. Bu-

nun ic;in bizzat kendisi Attila'ya vaziyeti anlatarak, gonde-

rilecek paran1n miktar1n1 ve soyliyecegimiz sozleri izah et-

mi§ti. E§yalar1m1z1 hayvanlara ytikledikten sonra, gece olma

s1na ragmen yola c;1kmam1z gerekirken, o zaman barbarlardan 

ba§ka adamlar geldiler ve bize, Attila'n1n gece oldugu ic;in 

kalmam1z hususundaki emrini getirdiler. Attila t-araf1ndan 

bizim ic;in gonderilmi§ olan oktiz ve nehir bal1klar1n1 da bu

lundugumuz yere getirdiler. Ak§am -yemegini yedikten sonra u

yuduk. Gtine§ dogunca, barbarlardan daha yumu§ak ve daha ho§ 

' bir haber alacag1m1z1 limit ettik. Fakat onlar ayn1 adamlar1 

gondererek ba§ka soyleyeceginiz bir §ey yoksa gidin dediler. 

Biz buna hie; bir§ey deme-dik ve yola c;1kmak ic;in haz1rliga ba§

lad1k. Bigila ise ba§ka soylemek istedigimiz oldugunu soylem~-

miz ic;in bizle tart1§t1. Ben, Maximinus'un c;ok tizgtin gordtigtim-

den barbarlar1n memleketine gelen ve dillerini c;ok iyi bilen 
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Rusticius'u yanima aldim ve Scottas'a gittim. Rustiriius, Bat1 

Roma Komutan1 Aetius tarafindan italya'dan constantius'un i§

lerini halletmek i<;in Attila nezdine katip olarak gonderilmi§

ti. Scottas'a gittim. Onegesius evde yoktu ve Scottas ile 

Rusticius'un terctimanl1g1 vas1tas1yla konu§tum. Eger Attila'

n1n huzuruna <;ikmam1z1 saglarsa, Maximinus'dan btiytik hediye 

alacag1n1 s()yledim. CJtinkti Maximimtrn. 'un el<;iligi sadece Ro

malilar ve iskitler lehine degil, Onegesius'unda lehine olaGa

g1n1, Onegesius'u imparatorun kendisine el<;i olarak istedigi

ni ve iki millet arasindaki meseleleri kendisini <;Hzebilecegi

ni soyledim. Simdi Onegesius evde olamad1A1ndan Sc6ttas 1 1n 

bize yard1m etmesini istedik. gtinkti Attila'nin kendisini de 

dinledigini fakat bunun kesin olamad1g1n1 soylemem Uzerine 

Scottas o zaman §oyle cevap verdi : Siz merak etmeyin. Ben 

Attila ile karde§im kadar konu§abilirim dedi ve ata binip 

Attila 'nin c;ad1r1na ko§tU. Bentle Maximinu:s· 'un yanina gittim. 

Gittigimde onu Bigila ile birlikte ne yapacaklar1n1 bilmeden 

c;ay1ra uzanmi§ vaziyette buldum. Scottas ile konu§tuklar1m1 

anlattim. · Maximinius ile Bigila olanlar hakk1nda ciddi ciddi 

dti§tintirken, barbarlara verilecek bediyeleri haz1rlay1l1m de

dim. Her ikisi de ayaga kalkti. Yapt1klar1m1 iyi buldular ve 

ytiklerimizle yola <;ikmaya haz1rlananlar1da geri c;ag1rd1lar. 

Attila'ya kar§i nasil hitap edilecegini,Maximinus taraf1ndan 

getirilen imparatorun hediyelerini Attila'ya nasil verecekle

rini dti§tinmeye ba§ladilar. Biz bunlarla me§gulken, Atilla 

Scottas 1 1 gondererek bizi <;ag1rd1. Attila'n1n c;ad1r1na geldik 
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ki, oras1 barbarlar taraf1ndan korunmakta idi.I9eri girdigi

miz zaman Attila'y1 t~htadan yap1lm1§ bir tabtta oturarak 

bulduk. Tahttan biraz uzakta durduk. Maximinua tahta yakla§

t1. Barbar'1 selamlad1 ve imparator'un mektubunu verip, impa

rator'un iyi dileklerini iletti. O, c~vap olarak, Romal1lar, 

iskitler hakkinda nas1l dilekte bulundularsa, ayn1 dilekleri 

bende onlar i9in dilerim dedi. Bu s1rada gHzti Bigila'ya ili

§erek sinirlenmi§, huzuruna c;1kmaya cesaret eden bu adam1 

Anatolius ile bari§ §artlar1n1 konu§urken tan1d1g1n1 sHyleye-

rek kendisine ytizstiz bayvan diye hitap etti. Btittin ka~aklar1 

iade etmedik9e el~i gondermemelerini sHylernesi tizerine, Bigi

la iskitlerden mtilteci kalmad1g1n1, bepsini iade ettiklerini 

sHylemi§ti. Attila buna daha fazla kizarak, eger elc,;ilik hak

k1na riayet etmemi§ olsa idim seni bu terbiyesiz sHzlerinden 

d~lay1 kaziga oturtur ve ku§lara yedirirdim dedi. gunkti Roma

l1lar nezdinde daha pek c,;ok mtilteci oldugunu kaybederek, ka

tibine uzun bir tomara isimleri yaz1lan ka~aklar1n listesini 

okuttu~ Bundan sonra Carpileon zamanindan beri (ki o Bat1 Ro

ma Kumandan1 Aetius'un oglu olup, Attila nezdinde rehin ola

rak bulunmakta idi) Romal1lar iltica eden ka9aklar1n iadesi 

i~in derhal hareket etmesini emretmi§ (Bilgila'nin) ve Esla' 

n1nda bununla birlikte gitmesini sHylemi§ti. gunkti kendi a

damlar1na kar§i harp etmeye tahanimtil edemezdi. Kendi hizmet-

9ilerinin kendine kar§i sava§a girmesine izin vermiyecegini, 

kendi topraklar1n1 onlara emanet etmelerinin hi9 bir yarar1 

olmayacag1n1, 9tinkti kendisine kar§1 hangi kale ve §ehir di

renebilir dedi. Attila ka9aklar1n iadesi hakk1nda emri 
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verdikten sonra ya kac;aklar1 iade etmelerini veya sava§1 ka

bul etmeleri gerektigini de bildirdi. Fakat imparator'un 

mektubuna cevap yaz1ncaya kadar Maximinu&-. 'un beklemesi ge

rektigini bildirdi. Nihayet hediyeleri istedi bizde hediyele

lir verdik. Sonra c;ad1r1m1za d()ndtik ve Attila'nin s()yledikle

ri tizerinde dti§tinmeye ba§lad1k. Bi gila, d·aha onceki elc;iligi 

s1ras1nda sakin ve ho§ g()rtilti olan Attila'n1n §imdi boyle 

ktifrederek kizmas1na §a§1rd1.Bende, yolculugumuz s1ras1nda 

Sardica da Romal1lar1n imparatorunun Tanr1, Attila'n1n insan 

oldugu mtinaka§aS1n1 bizimle beraber yemek yiyen barbarlardan 

biri s()yleyerek onu aleyhimize dondtirmti§ olabilir dedim. Bu 

fikrimi Maximiniltl., 'da inand1r1c1 buldu. gtinkti Maximinirs bar

bar1n aleyhinde Had1m'1n yapt1g1 suikasta dahil olmam1§t1. 

Arna Bigila tereddtid etti ve bir ttirlti Attila'n1n onu nic;in 

suc;lad1g1na akl1 ermedi. Bilahare bize ne Sardica meselesini 

ne de diger suikastin ac;1klanmas1na imkan olmad1g1n1, c;tinkti 

Attila'n1n yan1nda Edecon'dan ba§ka kimsenin soz soyleyemi

yecegini anlatt1. Edecon ise yemininden dolay1 bunu anlatma

mal1yd1. gunkti Attila kendisini bu suikast plan1na ortak ad

dedeceginden bunu hayat1yla odeyebilirdi. Boyle dti§tidtigtimtiz 

zamanda Edecon geldi ve Bigila'y1 aram1zdan c;ekti. Sanki ara

lar1nda yap1lm1§ anla§may1 ciddiye alm1§ gibi, suikastta bir

likte hareket edeceklere verilecek alt1na istemi§ ve sonra 

gitmi§ti. Merak ederek kendisine Edecon ile ne konu§tuklar1n1 

sordum ise de beni kand1rmaya c;al19t1, halbuki kendisi kand1-

r1l1yordu. Buna Edecon ile konu§tuklar1 gizli konu§may1 
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soylemeyerek Attila'n1n kac;aklar1 iade etme konusunda kizd1-

g1n1 ya hepsini getirmek icap ettigini veya onun huzuruna 

en ytiksek rtitbeli elc;ilerin gelmesi gerektigini anlatt1g1n1 

soyledi. Biz bunu konu§tugumuz zaman Attila'n1n birkac; adam1 

bize gelerek iskitler ve Romal1lar aras1ndaki mesele halledi-

linceye dek ne Bigila 1 n1n ne de bizim, Romal1 harp esiri, 

barbar kolesi, at satin almam1z1, yaln1z yiyecek alabilecegi

mizi stiylediler. Barbar bunu kurnaz bir hesaplama ile yaparak 

Bigila'n1n aleyhine planlad1g1 suikast ac;1ga c;iksan istiyordu. 

Ctinkti btiyle hareket etmeyecekse neden bu kadar c;ok para getir-

mi§ti. Diger taraftan bize elc;ilik heyetine verilen cevap ti

zerine Onegesius'u beklememi~ icap ediyordu ki, kendisine im-

parator'un gonderdigi ve bizim kendimizin vermek istedigimiz 

hediyeleri verelim diye. 0 tam bu s1ralarda Attila'n1n btiytik 

oglu ile Acatir 7 Milletine gonderilmi§ bulunuyordu ki, bu 

Acatir'ler !skit as1ll1 olup, §U sebebten dolay1 Attila'n1n 

hakimiyeti alt1na girmi§ti : Bu Milletin kabileler ve soylar 

olarak c;ok reisleri oldugu ic;in, Thedosius onlara hediyeler 

gondererek Attila ile yapt1klar1 antla§may1 bozmalar1n1 ve 

Romal1lar ile antla§ma yapmalar1n1 temin etmek istemi§ti. Fa-

kat hediyeleri gottiren §ah1s, bu hediyeleri rtitbe s1ras1na 

gore vermedi. Beyler ic;erisinde en rtitbeli §ah1s olan Curidac

hus hediyesini ikinci olarak ald1. Bunun ic;in o, ktic;tik gortil

mti§ ve ona ait hediyeler de dti§lik oldugundan, bu sayg1s1zl1ga 

7. Priskos'da Acatir, Jordanes'de Akatzir §eklinde gec;mektedir. Bu isim TUrkc;e 

"Ormanadanu" manasma gelen .Agac;-eri :olarak ac;1klan:nu§sa da bu hak11 ola

rak tenkitelre ugrami§tir. Bunlarm hazar TUrklerinin atalar1 veya bir Hazar 
kolu olmas1 kuvvetli bir ihtimaldir. Bk. i.. Kafesoglu, Tiirk Milli Ktilttirti, 

s. 74 n. 145; Daha Bk . . Gyula Nemeth, Hunlarm Dili, bk. Attila ve Hmtlar1, s.192 
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ve dikkatsizlige dayanamay1p diger krallara karg1 Attila'y1 

c;ag1rd1. 0 da derhal btiytik bir ordu ile yola g1kt1. Baz1 

krallar1 oldtirdti, digerlerini itaat alt1na ald1 ve fetih ga

nimetlerinden hissesini als1n diye Curidachus 'u huzuruna 

davet etti. Fakat Curidachus bir tuzak san1p, .insan1n Allah 

huzuruna c;1kmas1n1n zor bir i§ oldugunu soyledi. Eger insan 

gtine~e bakamazsa Tanr1lar1n en btiytigtine nas1l bakabilir ki ? 

diyerek memleketinde kald1, krall1g1n1 muhafaza etti. Acatir

lerin diger k1sm1 ise Attila'ya tabi oldu. Btiytik oglunu bu 

kavmin tizerine kral atad1g1ndan Onegesius'u da beraber gonder

mi§ti.Onceden soyledigim gibi bizim de bunun ic;in beklememiz 

gerekiyordu. Ka<;aklar1 getirmek ic;in Bigila'y1 Esla ile bir

likte Romal1lara gondermi§ti. Asl1nda Edecon'a para getirme

si i<;in gonderilmi§ti. 

Bigila gittikt~n sonra bir gtin daha orada kald1k. Er

tesi gtin biz de Attila ile beraber memleketin daha kuzeyine 

dogru yola <;1kt1k. Yolun bir par<;as1n1 barbarlarla birlikte 

gittik. Bize klavuzluk yapan iskitlerin emri ilzerine birden 

yon degi§tirdik. Attila bir k~ye gidecek ve bu koyde Esca 

(Escam)'nin kiz1 ile evlenecekti. Asl1nda kendisinin <;ok ka

r1s1 vard1 ve iskit adetine gore bunu da e§ olarak alabilir

di. Sonra geni§ bir ovadan gec;tik, kolay ilerlenebilecek yol

lardan sonra bir tak1m gemilerle gec;ilebilir nehirlere geldik. 

Bunlar aras1nda Istrum'dan sonra Drecon, Tigas, Tiphesas .en 

btiytikleri idi. Bu btiytik nehirleri aga<_;tan yap1lm1§ kay1klar

la ge<;tik ki, bunlar1 nehir civar1nda oturanlar kullan1rlard1. 
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Hbtir nehirleri ise barbarlar1n atl1 arabalar ile bataklardan 

getirdikleri sallarla gec;tik. Bizim ic;in koylerden muhtelif 

yiyecek getirdiler. Ekmek yerine dar1, §arap yerine de onla

rin Medus 8 diye adland1rd1klar1 ic;kiyi getirdiler. Yan1m1z

da bulunan hizmetc;iler de bu yiyeceklerden ve arpadan yap1l

m1§ ic;kiden ald1lar. Bu ic;kiyi barbarlar Camum 9 diye isim-

lendirirler. Uzun bir yol gittikten sonra~ ak§am bir gal ke

nar1nda c;ad1m1z1 kurduk. Gollin suyu ic;ilebilir suydu ve civar 

koytin halki da bu suyu kullan1yorlard1. Burada aniden hava 

bozdu, §iddetli bir itizgar, pe§pe§e gim§ekler c;akarak mtithi§ 

bir yagmur yagmaya ba§lad1. Yaln1z c;ad1r1m1z1 degil btittin e§

yam1z1 da gale stirtikledi. ~im§ek vertizgarin §iddetinden ve 

ba§1m1za gelen talihsiz olaydan korkarak herbirimiz bir tara-

fa dag1ld1k. Karanl1k ve yagmurda herkes uygun gordtigti yolu 

takip etmi§ ve kaye gelebilmi§tik. Hepimiz ayr1 yollardan 

gelmemize ragmen belirli istikamette yUrtidtigtimtizden koyde bu-

lu§abilmi§tik. Koyde toplandiktan sonra, bag1rarak kaybetti

gimiz e§yalar1m1z1 aramaga ba§ladik. Bizim bag1rmam1za iskit

ler evlerinden c;1k1p ellerindeki kami§la etraf1 aydinlatarak 

c;evremizi sardilar ve bag1rmam1z1n sebebini sordular. Bizim-

leberaber olan barbarlar, biz bu f1rt1na ytiztinden §a§1rd1k 

dediler. Bundan sonra biiikendi yanlar1na . c;ag1r1p ic;eri ald1-

lar. Ate§e fazla kami§ koyup ic;eriyi 1s1tt1lar. Koytin sahibesi 

8. Inda-Germen men§e'li bir kelime olan Medus, §arap, bal §arab1, bal §erbeti, 
bal, igde §arab1 manasina gelmektedir. Bk. Gy. Nemeth, ayn. esr. s. 188-189. 

9. Hun imparatorulgu'nun S1D1rlar1 ic;erisinde konu§Ulan indo-Germen dillerinde 

(Kelt veya Pannon men§e'li olabilir) birine ait olan Camurn, arpadan yapilmi§ 
bira ttirtinden bir ic;kinin adidir. Bk. Gy.Nemeth, ayn. esr. s.188. 
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Bleda'n1ndul kar1lar1ndan birisi idi. Bu kad1n bizim geldigi

mizi duyunca, bize yiyecek ve gtizel kad1nlar gonderdi ki, is

kitlerde bu bir sayg1 ifadesi idi. Biz bu han1mlar1 ontimtizde 

olan yiyeceklerle rnisafir ettik. Fakat onlarla eglenceye gir

medik. 0 evde geceleyip, gtine§ dogunca kaybolan e§yalar1m1z1 

aramaya ba§lad1k. Bir kism1n1 onceki gtin c;ad1r kurd'ligumuz yer

lerde, baz1lar1n1 goltin kenar1nda, digerlerini ise su da bul

duk ve toplad1k. 0 gtinti e§yalar1m1z1 kurutmakla ugra§arak 

koyde gec;irdik. <:;tinkti f1rt1na durmu§, gtine§ ac;m1§t1. Sonra 

atlar1m1z1 ve diger hayvanlar1m1z1 haz1rlay1p, bu soylu kad1-

na gittik. Onu selamlay1p, kendisine ti<; gtimti§ fincan, kirm1z1 

deriler, Hind biberi, palmiye meyvesi ve bunlardan ba§ka o 

yerde olmayan uzak memleketlerden gelen yiyecekler de hediye 

ettik. Barbarlar baz1lar1 kendilerinde olmad1g1ndan bunlar1 

c;ok kiymetli buldular. Sonra misafir ettikleri ic;in te§ekktir 

ederek, iyi dilekte bulunup ayr1ld1k. Yedi gtin yol gittikten 

sonra bize klavuzluk yapan iskitlerin emriyle bir koyde dur

duk. Soylediklerine gore Attila da bu koye gelecek ve bizde 

arkas1ndan gidecegiz. Burada Bat1 Romal1lar1n elc;ileriyle kar

§1la§t1k. Onlarda bizim gibi Attila'ya sefarete gelmi§lerdi. 

Bunlar aras1nda Comitis tinvan1n1 ta§1yan Romulus, Noricum 

(Noricae) vilayeti valisi Promutus, askeri kumandan Romanus 

vard1. Aetius'un Attila nezdine katip olarak gonderdigi 

Constantius ve Edecon ile birlikte olan Oretes'in babas1 Tatu

lus da bunlarla beraberdi. Fakat bu son iki ki§i elc;ilik heye

tine dahil olmay1p bunarla birlikte seyahat ediyorlard1. 
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Constantius bunlar1a italya'da tan1§m1§t1. Tatulus'un ise 

Romulus ile akrabal1g1 vard1. ~UnkU oglu Orestes Remulus'un 

kiz1 ile Norici (um) §ehrinde Patavione (Avusturya'n1n Yugos

lavya s1n1r1)'de evlenmi§ti. Elc;iler ise Attila'y1 teskin 

etmek ve gonltinti almak ic;in gelmi§lerdi ki, Attila Constanti

us 'dan alt1n kadehler ald1g1 ic;in Sylvanus'u talep ediyordu. 

Bu Constantius Bat1 Gallial1 idi. 0 da §imdiki Constantitis 

adl1 halefi gibi Attila ve Bleda nezdinde katip olarak gonde

rilmi§ti. iskitler Paeonia §ehri olan Sirmium (Mitrovica)'u 

muhasara ettikleri zaman Constantius, §ehrin piskopas1ndan 

§ehir al1n1r ve hayatta kal1rsa kendisini ve esir edilen §ehir 

sakinlerini fidye vererek kurtarmas1 ic;in alt1n kadehler al

m1§t1r. §ehrin zabt1ndan sonra Constantius bu mesele ile ala

kadar olmay1pbir i§ ic;in Roma'ya gittigi zaman, kadehleri 

Sylvanus adl1 birisine alt1n kar§1l1g1nda rehin vermi§ ve be

lirli bir zaman zarf1nda odtinc; alt1nlar1 iade edip rehin ve

rilen kadehleri geri almazsa Sylvanus onlar1 istedigi gibi 

kullanabilir diye §art ko§mu§tu. Bunlar duyularak Constantius 

Attila ve Bleda taraf1ndan kaz1ga oturtularak oldtirtilmti§ ve 

Attila da bu Sylvanus'u talep etmi§ti. ~tinkti onu h1rs1zl1kla 

itham ediyordu. Bunun ic;in Bat1 Roma imparatoru ve Aetius ta

raf1ndan elc;ilerg elerek Sylvanus'un kadehleri Constantius'

dan .rehin olarak ald1g1n1, sonra Allah'a takdim edilen kadeh~ 

ler kendisi taraf1ndan kullan1lmayacag1 ic;in bu kadehleri bir 

rahibe satt1g1n1 anlatmak, bu dogru sebepler ve Tanr1 korkusu 

ic;in kadehleri istemekten vaz gec;er ise, bu kadehlerin kar§1-

l1g1 olan alt1nlar1n verilecegini, fakat hie; bir kabanati 
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olmad1g1 i9in Sylvanus'u talep etmemesini rica edeceklerdi. 

E19iligin seyahat maksad1 bu idi. Bunun i9in barbarlar1 ta

kip ediyorlard1. Bizim de ayn1 yoldan gitmemiz icap ettigin

den Attila'y1 bekledik ki, ileri ge9sin, biz de arkas1ndan 

takip edelim. Bir ka9 1rmaktan ge9tikten sonra btiytik bir ko

ye geldik. Soylendigine gore burada Attila'n1n btittin saray

lar1 aras1nda en muhte§emi bulunuyordu. Saray 9ok stislti, gU

zel, direklerle in§a edilrni§ ah§apbinalar idi~ Etraf1 tahta 

9it ile 9evrilmi§ti ki, bu mtidafaa i9in degil stis olmak Uze

re yap1lm1§t1. Kral saray1n1n yaninda Onegesius'un saray1 bu

lunuyordu. Attila'n1n saray1ndan sonra en muhte§emi onunki 

idi. Bu da tahta 9it ile ~evrilmi§ ise de Attila'n1n saray1 

gibi kulelerle stislenmemi§ti. gitin yak1n1nda bir hamam var

d1. Bunu Attila'dan sonra en zengin olan Onegesius yapt1rm1§

t1. Bunun ta§lar1n1 Paeonia'dan getirmi§lerdi. gunkti bu ta

raflarda oturan barbarlar1n ne ta§lar1 ne de aga9lar1 bulunu

yordu ve ba§ka taraflardan getirtilen tahtalar1 kullan1yor

lard1. Bu hamam1n mimar1 Sirmium'in i~tilas1's1ras1nda esir 

dti§mti§ birisi idi. Hamam1 in§a ettiginden serbest birak1la

cag1n1 limit etti ise de iskitler aras1nda cari clan esaret 

hayat1ndan daha ag1r §artlarla kar§1la§t1. Onegesius kendi

sini tellak tayin ederek kendisi ve akrabalar1 y1kan1rken 

hizmet edecekti. Bu koye Attila yakla§t1g1 zaman kizlar kar

§1lamaga 91kt1lar. Uzun beyaz ttiller alt1nda yedi kiz ilerli

yordu. Bu ttiller o kadar uzundu ki, u9lar1n1 da iki kiz tutu

yordu. Bu till s1ras1 da epey 9ok olup btittin kizlar iskit §ar

k1lar1 soyltiyorlard1. Yol o tarafdan ge~tigi i9in Onegesius'un 
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'evine dogru yakla§inca, Onegesius 'un han1m1 bir c;ok hizmet

<;i kizla beraber Attila'y1 kar§1lad1. Selam verip, iskitler 

nezdinde c;ok btiytik sayg1 if adesi olmak tizere yanlar1nda ge~ 

tirdikleri yiyecek ve §araptan almas1n1 rica ettiler~ Attila 

sevgili adam1n1n kar1s1n1p istegi tizerine at1n1n tisttinde tak

dim edilenleri yedi ve o yerken onun etraf1ndaki barbarlar da 

gtimti§ tabakalar1 el tizerinde Attila'ya dogru tutuyorlard1. 

Kendisine verilen kadehi de i<;tikten sonra digerlerinden daha 

ytiksek bir yerde olan sarayina c;ekildi.Biz de Attila'n1n og

lu ile seyahatten donmti§ olan Onegesius'un emri tizerine onun 

evinde misafir olduk. Han1m1 ve akrabalar1 taraf1ndan ag1rla

n1p ogle yemegimizi yedik. Kendisi, dondtikten sonra ilk ola

rak Attila'n1n huzuruna <;ikip, el<;iligi ve Attil~'n1n oglunun 

kazas1 (at1ndan dti§tip kolunu kirmi§) hakkinda izahat vermesi 

gerektiginden bizzat bizi kabul edememi§ti. Yemekten sonra 

Onegesius'un saray1n1 terkederek Attila'n1n saray1na yak1n 

bir yerde <;ad1r1m1z1 kurduk. (;tinkti MaximinuS: ·' un At ti la ile 

bulu§mas1, maiyyeti ile konu§mas1 icap ettiginden Attila'dan 

uzak olmamak laz1md1. Geceyi burada gec;irdik. Sabah olunca 

Maximirni-a imparatorun ve kendisinin gonderdigi hediyeleri 

vermek ve nerede ne zaman gorti§ebilecegini sormak tizere beni 

Onegesius'un nezdine gonderdi. Hediyeleri gottiren hizmetkar

larla birlikte Onegesius'un saray1na gittim. Kap1lar1 kapal1 

idi. Kap1l~r1n ac;1lmas1n1 bekledim ki, bununla geldigim ha

betini gonderecektim. Bu suretle Onegesius'un saray1n1n c;iti 

etrafinda dola§irken kiyafetinden iskit sand1g1m bir barbar 
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yan1ma gelerek bana Grek dilinde ''Kha1re" diyerek selam ver

di. ' Bir iskitin Grek~e konu§mas1na hayret ettim. ~tinkti bun~ 

lar kendi dilini, Hun, Got veya Roma dilini konu§urlard1. 

iskitler aras1na kari§m1§ Romal1lar vard1. Fakat onlar kolay 

kolay Grek diliyle konu§am1yorlard1. Sadece Trakya ve deniz 

kenar1ndaki illyriadan getirilmi§ clan esirler konu§abiliyor

lard1. Halbuki bu esirleri y1rt1k elbiseleri ve kirli sa~la

r1ndan dolay1 herkes kolayca tan1yabilirdi. Bu durum da ta

lih~iz bir insan olduklar1n1 gosteriyordu. Bu adam ise zengin 

bir iskit gortintimti verdi. ~tinkti gtizel giyinmi§ ve sa~1 daire 

§eklinde tra§ edilmi§ti. Selam1n1 ald1m ve ona kim oldugunu, 

barbar topraklar1na nas1l geldigini, ni~in iskit hayat1 stir

dtirdtigtinti ve nereli oldugunu sordum. Oda cevap olarak ni~in 

bunlar1 sordugumu sordu. Ben de "boyle gtizel Grek~e konu§man 

merakland1rd1" dedim. 0 zaman gtilerek aslen Grek oldugunu, 

ticaret yapmak gayesiyle Mysorum'1n Istrum 1rmag1 kiy1s1nda

ki Viminacium'a geldigini soyledi. Burada uzun mtiddet kalmi§ 

ve zengin bir kad1n ile evlenmi§. Fakat bu mutlulugu uzun 

stirmemi§. Zira iskitler §ehri zabtedince, zengin oldugundan 

Onegesius taraf1ndan esir al1nm1§, Zira onlar1n adetlerine 

gore esirleri once Attila, sonra da diger iskit ileri gelen

leri se~iyorlarmi§. Bundan sonra Romalilar ve Acatir'lere 

kar§1 olna sava§larda yararl1k gostererek elde ettigi ganime

ti efendisine vermi§, bu suretle iskit adeti tizerine esaret

ten kurtulmu§. Sonra bir barbar kad1n ile evlenmi§, ~ocukla

r1 da olmu§ ve Onegesius ile ayn1 masada yemek yiyor, §imdiki 
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halini eskisinden c;ok daha iyi gtirtiyordu. !skit arazi sahip

leri sava§tan sonra sakin bir hayat stirtiyorlar, herkes kendi 

serveti Hlc;tistinde bir hayat gec;irir ve kimseye ytik olmazd1. 

Halbuki Romal1lar harpte tamamiyle mahfolurlard1, c;tinkti kur

tulu§u ba§kalar1ndan beklerlerdi. Efendileri de silah ta§1ma

lar1na mtisaade etmezdi. Silah ta§iyanlar da kumandanlar1n kH

ttiltigtinden bir ttirlU eski mevkilerini elde edemezlerdi. Sulh

da ise insan1n hali sava§tan daha zordur. gunkti vergileri c;ok 

ag1r ve ktitU insanlar1n zulUmleri fazlad1r. Gtic;lil olan1n stizti 

gec;er. Zira btittin bunlar kanunlar1n herkese e§it olarak uygti.

lanmamas1ndan dogar. Kanunlardan orada sadece zenginler isti

fade eder ve kanuna ayk1r1 davranan zengin yapt1g1 suc;un ce

zas1n1 gormez. Fakir ise hele bu ki§i hukuktan anlam1yorsa bu 

§ekilde kanunlar onu daha fazla ezer. Mali mtilkti elinden al1n

d1g1 gibi, hayati tehlikesi de soz konusu olur. gunkU hakka 

ula§mak sadece parayla olur. Avukat ve hakimlerin ald1klar1 

paralar hic;te dengeli degil. Kim c;ok para verirse, mahkemeye 

dahi c;1kmadan i§ini halledebilir. Bu ve bunlara benzer misal

ler anlatt1 bana. Ben bunlara cevap olarak §Unlar1 stiyledim. 

§imdi sakince beni dinlemesini rica ettim ve dedim ki : Roma' 

y1 kuranlar c;ok iyi, temiz ve iyi niyetli insanlard1. Onlar 

Hyle bir kanun c;1karm1§lar ki, insanlar mesleklerine gl:>re ay

r1ls1nlar, baz1lar1 hukuk koruyuculari olsunlar, baz1lar1 i

se silahdan anlas1nlar, ve sava§ talimleri yaps1nlar, ba§ka 

hie; bir §eyle ugra§m~dan sava§a haz1rl1kl1 bulunsunlar ve bu 

sava§ talimini kazandiktan sonra korkular1n1 yenip, sava§a 
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cesur bir §ekilde kat1ls1nlar. Yine ba§kalar1 ise ziraatle 

ugra§sinlar, tarlaiar1 i§leyip mahsullerle sava§a gidenleri 

beslesinler. Yine ba§kalari ise haks1zl1k gHrmti§ olanlar1 

himayeleri alt1na al1p, onlar1n ~akk1n1 savunmak i~in kanun

lara gHre koruyuculuk yaps1nlar. Ayr1ca hakimlerin yard1mc1-

lar1n1n olmas1da sebepsiz deglidi. Qtinkti bunlar, hakimlerin 

karar1na gore kazanan insanlar haklar1n1 alabilsinler, kay

beden tarafda verilen cezadan fazlas1n1 ~ekmesinler diye var

lard1. Eger bunlar olmasalar ba§ka davalar ~ikabilirdi. Kaza

nan taraf daha fazla kuvvet kazanabilirdi. Kaybeden tarafda 

haks1z dti§tincelere dalabilirdi. Askerler ziraat~ilerden na

s1l ticret al1yorlarsa, kanun Hntinde dava a~anlar1nda ticretle

ri vard1. Qtinkti bizim i~in bir iyilik yap1l1nca, iyilige kar, 

§1 minettar olinam1z dogru degil mi?~Bit at.~1n1n at1na bakmas1 

bir Hktizctintin oklizlerini, avc1n1n kHpeklerini beslemesi ve 

insan1n kendi menfaatine gelen herhangi bir§eye bakmas1 mec

burdu. Bunun gibi kendi haks1zl1g1n1n bir bedeli olarak mahke

me ticretini Hdemesi de kaybeden tarafa ait oluyor. Bir ba§ka 

taraftan ise, davalar1n uzun olu§unun sebebi hakk1 gHzetmek 

i~in oluyor ki, hakimler alelacele karar vermesinler ve boy

elce hakk1 gHz ontinden ka~mas1nlar. Bunun i~in davayi ge~ bi

tirmek daha iyi. Qtinkli insan aleyhinde ve hakk1 icad eden 

Allah'a- kar§ida gtinay olmuyor ve kanun harkese ayn1 oluyor. 

0 kadar ki imparator bile kanunlara uymal1d1r ve imparatorun 

su~lamas1na, istedigine gore i§ler olmuyor. Eger Hyle olsay

d1 zenginler fakirlerin aleyhine istediklerini (zullim) yapa

bilirlerdi. Ancak ceza ~ekmeden gizlice ka~anlar olabilir. 
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Tabiatiyle zenginlerde de fakirlerde de bunun orneklerini bti

labiliriz. §ayet su~ i§ler ve de su~lama kafi degil ise, ce

zadan kurtulmu§ olabilirler ve bu sadece Romal1larda degil 

her yerde boyledir. Ona donerek, senin htirriyet kazanman se

ni sava§a gottiren sahibinden degil, sadece talihinin iyi git

mesinden bilesin dedim. gunkti bir cahil olarak dti§man onu 

kolayca oldtirebilirdi. Eger sava§tan ka~sayd1 bu sefer kendi 

sahibi taraf1ndan cezaland1r1lacakt1. Romalilar hizm~t~ilere 

daha iyi, hoca ve Peder gibi davran1yorlard1. iyi davrand1k

lar1 zaman kar§1l1k olarak iyilik gortiyorlard1. Fakat hatala

r1 ic;in kendi ~ocuklai1 gibi cezaland1r1yorlard1. Romal1lara 

gore oltimle cezaland1rmak yasakt1. Onlarda htirriyetin ~ok c;e

§idi vard1. Bunu sadece hayatta iken degil, oldtikten sonra 

da kullanabilirlerdi. Ctinkti servetleri hakkinda istedikleri 

gibi karar verebilirler ve oltilerini mtilk hakk1nda vermi§ ol

duklari karar1 da kutsal sayarlard1. Daha bir c;ok ac;iklamalar

da bulundum ve agl1yarak, ger~i Romal1lar1n kanunlar1 gtizel, 

fakat §U anda idarede .bulunanlar eskilerin vicdan1ri1 ta§1ma

d1klar1 gibi onlari da kottilemektedirler dedi. 

Bunlardan sohbet ettigimiz zaman i~eriden birisi gele

r~k parmakl1klar1rt kap1s1n1 a~t1. Ben ona Onegesius'un ne yap

t1g1n1, Roma el~isi Maximinius taraf1ndan kendisine stlyleye .... 

cegim sozler oldugunu soyledim. 0 da biraz beklersem Onegesi

us 'un tam d1§ar1 c;1kmak lizere oldugunu, onunla kar§ila§abile'7 

cegimi soyledi ve hakikatten c;ok ~ec;meden onu d1§ar1 c;1kark~n 

gordtim ve yan1na gittim. Roma elc;isinin selam1n1 soyledikten 
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sonra, imparator taraf1ndan gonderilen alt1nlarla beraber el

ginin hediyelerini getirdigimi, elginin kendisi ile konu§mak 

istedigini, nerede ve ne zaman konu§mak imkan1 oldugunu sor

dum. 0 da yanindakilere alt1n1 ve hediyeleri almalar1n1 em

rettikten sonra, bana kendisinin hemen Maximinus -'a gidecegi

ni bildirmemi soyledi, gad1r1m1za geri dontince Onegesius'un 

gelecegini haber verdim. Ayn1 anda o da arkamdan <;ad1ra gir

di. Maximinus~!a donerek kendisine ve imparatora gonderdigi 

hediyelerden dolay1 te§ekktir ettikten sonra kendisine ne soy

lemek istedigini sordu. Maximinu:s da imparatorun nezdinde 

giderek kabiliyetiyle aradaki meseleleri halledip, iskitler 

ve Romalilar aras1nda antla§ma saglayabilecegini, bu sayede 

insanlar aras1nda en ytiksek makam ve servete nail olacag1n1 

soyledi. Bu antla§ma sadece iki milletin rehine degil, ayni 

zamanda kendisi ve kendi soyundan geleceklerin de faydasina 

olackat1 dedi. Hatta siz bur §erefi ailenize miras b1rakacak

s1n1z dedi. Qtinkti imparator ve maiyyeti nezdinde kendisi ve 

gocuklar1rt1n da pek muhterem tutulacag1n1 ilave etti. Onege

sius imparatorun gonltinti nas1l alabilirim ve meseleleri nasil 

gozebilirim di ye sordu. Maximinus _ , el<;i olarak gelir ve mese

leleri hallederse imparator'un minettarl1g1n1 kazanacag1n1, 

bari§ yolunu a<;abilecegini soyledi. Buna kar§i kendisi impa

rator ve maiyyetine ancak Attila'nin istedigini soyleyebilece

gini anlatarak konu§mas1na devam etti. Romal1lar boyle tatl1 

dille benim kand1r1labilecegimi, efendime h1yanet edebilece

gimi mi zannediyorlar. iskit terbiyemi, h1n1mlar1m1, gocukla

r1m1, soyumu unutarak, Attila'nin yaninda hizmetgi olmay1 
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Romal1lar nezdinde zengin bir adam olmaya tercin m.i edecegi-

mi ? Ayr1ca kendisinin memlekette kald1g1 takdirde onlar1n 

i§lerinde yard1mc1 olacag1n1, gtinkli herhangi bir meselede 

Romal1lara kizd1g1 takdirde efendisinin ofkesini yat1§t1raca-

.g1n1, onlarla birlikte giderse kendisinin suglamaya maruz ka

lacag1n1 soyledi. Ve bana donerek elginizin daha soracag1 var-

sa sorsun dedi (Zira MaximinRu igin devaml1 bir toplant1 ha-

linde olmak pek ho§ bir §ey degildi). Ve oradan uzakla§ti. 

Ertesi gtinti Attila'n1n sarayina giderek Cerca (Creca) 10 diye 

adland1r1lan han1m1na .hediyeler gottirdlim. Bunun tig oglu olup, 

en btiytigti· iskit arazisinin Pontus taraflarindaki Acatir ve 

diger kavimler tizerinde htiklim stirtiyordu. Sarayin igerisi ge

§itli ko§klerle, tahtalar ve ince oyma §ileriyle stislenmi§, 

zaarf kusursuz kiri§ler ustaca birle§tirilmi§, yerden daire

vi §ekilde ytikselmi§ti. Orada Attila'nin han1m1 oturuyordu. 

Kapida duran barbarlardan kolayca igeriye girmek i~in izin 

aldim ve kraligeyi yumu§ak hal1n1n tizerine yatmi§ bir vazi

yet te buldum. Yerler tamamen ytin haliyla kapl1yd1. Hatta tizer-

lerine bas1l1yordu. Etrafinda birgok hizmetgiler vardi. Kar§1-

s1nda da yerde oturan kizlar vard1 ki, bunlar ellerinde renkli 

ytinlerden elbiseler ~rtiyor ve baz1 barbar elbiselerinin tizerini 

stisleyen keten bezler dokuyorlardi. Selamdan sonra hediyeleri 

10. Metinde Latince asil dogru §ekliyle Creca olarakda yaz11masl.Ila ragmen, 

nigin Cerca §eklinin de gegtigini bilmiyoruz. Belki de bir basim hata

s1 o:hm.I§ olabilir. TUrkge Arikan (Arig-han) demek olan Creca adi; gi.izel 

asil htiktimdar (krali~e) manasim ta§imaktadir. Bk. i. Kafesoglu, TUrk 

Milli Ktilttirti, s. 69 n. 123; Gy. Nemeth, Hunlarin Dili, s. 192. 
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takdim ettim. Di§ar1 c;1k1p Attila'n1n oturdugu binalar1n ta

raf1na giderek Onegesius'un d1§ar1 c;1kmas1n1, beklerken, (c;tin

kti evinden buraya gelmi§ti). Birden kendimi btiytik bir asker 

kalabal1g1 aras1nda buldum. Bunlar saray civar1nda dola§an 

Attila'n1n muhaf1zlar1yd1. Fakat ben barbar1n maiyeti taraf1n

dan art1k tan1nd1g1mdan engellenmedim. Obtir tarafta kalabal1-

ga bakarken, kalabal1kta bir hareket ba§lad1 ve Attila'n1n 

geldigini gordtim. Evin ontinde saga sola bakarak magrurarie a

d1mlarla ytirtiyordu. Onegesius ile birlikte evin onlinde kala

bal1g1n kar§1s1nda durdu. Aralar1nda bir tak1m anla§mazl1k

lar1 olanlar one c;1kt1lar ve ona durumlar1n1 izah ettiler. 

Bunlar1n davalar1 halledildikten sonra Attila evine dondti ve 

Bat1 Roma elc;ilerinin huzuruna gelmelerini emretti. 

Onegesius'u bekledigim s1rada alt1n kadehler ic;in 

italya'dan Attila'ya gelen elc;iler Romulus, Promutus Ve Roma~ 

nus, Constantius refakatinde bulunan Rusticius ve paeonum bol

gesinin Attila 1 n1n idaresi alt1nda bulunan kism1ndan olan 

Constantiolus ile birlikte benimle konu§maya ba§lad1lar. 

Attila'n1n vatan1m1za donmeye mUsaade etmedigini veya btirada 

kal1p kalmamam1z gerektigini sordular. Ben de bunu sorma~ ic;in 

Onegesius'u bekledigimi soyledim ve Attila elc;iliginizin geli

§ine sebep olan mesele hakk1nda hie; bir cevap verdi mi diye 

sordum. Onlar, Attila 1 y1 fikrinden vazg ec;irmenin mUmkUn ol

mad1g1n1, o kadehleri veya Sylvanus'u gondermedigi taktirde 

sava§ ilan edecegini anlatt1lar. Biz bu barbar1n inatc;1 fikri

ne ·c;ok §B§1rm1§t1k. Biz boyle konu§urken elc;ilik heyetinden 
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olan ve i§inde mahir olan Romulus soz ald1. Onun btiytik talihi 

ve bu talihle elde ettigi gticti onu kibirli etti. I§ine gelme

yen hi<; bir sozti dinlemiyor ve yaln1z onun arzusunun hakikat 

oldugunu zannediyor. iskit memleketlerinde veya ba§kahi<; bir 

memlekette htiktim stirenlerin aras1nda onun gibi bir btiytik adam 

c;1kmam1§, bu kadar kisa zainan ic;erisinde onun gibi bu iktida

ra sahip olup, btiytik i§ ba§aran kimse olmam1§t1. Okyanus ti

zerindeki adalar 111 da bile htikilm stirtiyor. iskit memleketle-

rinden ba§ka Romal1lar1n bile kendisine vergi verdigini, hat

ta topraklar1n1 geni§letmek ic;in Perslere kar§1 da sava§ ac;-

mak istiyordu dedi. Bizlerden biri peki nas1l ve hangi yolla 

iskityadan Perslerin tilkesine gidilir diye sordu. Bunun tize

rine Romulus, Medlerin ti~kesinin !skit tilkesinden c;ok uzak ve 

iskitlerin bu yollarda acemi olmad1g1n1, bir zamanlar memle-

ketlerinde kurakl1k oldugundan ve Romal1lar o zaman devam e

den harblerinden dolay1 onlarla sava§amad1klar1ndan, iskitler 

in Med'lerin topraklar1na girdiklerini soyledi. iskit kral 

soyundan Basich ve Cursich idaresindeki iskitler Media'ya ka

dar giderek buralarda btiytik bir kalabaliga hakim olmu§lar. 

Roma'ya gelmi§ler ve ittifak etmi§lerdir. Onlarla birlikte 

gidenler anlatiyorlar ki, c;olden gec;tikten sonra bir golti de 

gec;erek ki, Romulus Maeotis (Azak Deniz)'i dti§tintiyor, onbe§ 

gtin daglik yerlerden gidip Media'ya bu suretle gelebilmi§ler

di. Etrafi yagma ettikleri bir sirada Pers ordusu gelerek 

11. Okyanus tizerindeki adalarda hUkUm stirmesi, Attila'mn hakimiyetinin 

Kuzey Denizi ve Man§ kiyilarina kadar dayandigllll gostermektedir. 

Bk. i. Kafesoglu, ayn. esr. s. 74-75. 
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gokytiztinti oklarla kaplam1§ olduklar1ndan ba§lar1n1n tizerinde 

bulunan tehlikeden korkarak pek az ganimet ile geri ~ekildi

ler. Bu felaket ontinden geri gekilirlerken, daglar a§mak mec

buriyetinde kalmi§lar v~ ganemetin pak gogunu da Med'ler geri 

almi§lar. Dti§manlar1n hticumundan kurtulmak igin ba§ka yola 

saparak bir deniz kenar1ndaki kayal1klardan ate§ gikt1g1 yer

den ilerlemigler, gtinlerce yolculuk yaptiktan sonra tilkeleri

ne donmti§ler ve Media topraklar1n1n iskitlerden uzak olmad1-

g1n1 bu sayede ogrenmi§lerdi. Yani Attila oraya gitmek isti

yorsa fazla gtig olmiyacak ve btiytik bir yol katetmeyecek. c;un

kti harp kuvveti o kadar btiytik ki, hi~ bir millet ona kar§.1 ko

yomaz. Medleri, Parthlar1, Persleri maglup edebilir ve vergiye 

bagl1yabilir. Biz de ke§ke Persler tizerine gitse ve harp yapsa 

dedik. Contantiolus da dedi ki; korkarim ki, Attila Persleri 

kolayca maglup ederek dostu iken efendisi olarak geri donecek 

ve §imdi bu vaziyette ve bu rtitbede iken kendisine altin ve

riyoruz. Eger Partlar1., Medleri ve Persleri maglup ederse o 

zaman Romal1lar1n s1n1rlar1n1 kendi s1n1rlar1 d1§1nda kabul 

etmeyecek ve onlar1 koleleri olarak gorebilecek, · daha ag1r ve 

daha dayan1lmaz emirler verecektir. Constantiolus'un soyledigi 

rtitbe Roma ordu kumandan1 rtitbesiydi. Bunnu igin imparatordan 

ald1g1 para vergi ad1yla degil, bir kumandana odenen para §ek

linde idi. Constantiolus Medleri, P~rtlari ve Persleri maglup 

ederse, Romal1lar1n kendisine verdikleri rtitbeyi de atarak ku

mandan yerine imparator ismini isteyecegini de soylemi§ti. Za

ten Attila daha once de imparator nezdinde kumandanlar1n1n 
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hizmetgi s1ras1nda oldugunu ve kendi kumandanlar1n1n ise im

para torla ayn1derecede bulundugunu soy1emis;ti. Kisa bir mlid

det sonra iktidar ve ntifuzu artacakt1r. Qtinkti Tanr1 Martis 

(Ares)'in kil1c1 dtinyaya 91km1§ olup, bu kutsal kil19 sava§ 

tanr1s1n1n oldugu igin btittin iskit krallar1 htirmet ederlerdi. 

Eski zamanlarda bunu kaybetmi§ler. §imdi ise bir ~nek ~as1ta

s1yla izini bulmu§lard1. 

is;te, biz bu durumlardan bahsederken Onegesius d1§ar1 

c;1kt1. Biz yanina yakla§arak durumumuz hakk1nda bilgi almaya 

gali§t1k. 0 ise daha once bir kag barbarla konu§up, beni 

Maximinus 'dan konstilrtitbeli kimi elgi olarak Attila'ya gon

deerceklerini sormaya gonderdiler. gad1r1m1za giderek bana 

soyleneni anlatt1m veMaximinius'la bunlar hakk1nda gorti§ttik. 

Maximinus · 'un yan1ndan tekrar Onegesius' a gidip, mevcut o

lan meseleler bakk1nda konu§maya Romal1lar1n kendisini gon

dermek istediklerini, eger kendisi olmazsa kimi isterlerse 

imparatorun onµ elgi olarak gonderecegini soyledim. Bundan 

sonra beni geri gonderdi. Kendisi de gelerek Maximinius'u 

Attila'ya gottirdti. Bir mtiddet ' sonra Maximinius gelerek, Bar

barin Nomus veya Anatolius yahut da Senator'un elgi olarak 

gelmesini istedigini soyledi. Qtinkti bunlar d1§1nda ba§kas1n1 

elgi olarak kabul etmiyordu. Buna kar§I bizzat elgileri tayin 

ederek insanlar1 imparator nezdinde §tipheli duruma dti§tirmeme

sini soylemi§ ise dei Attila ya isteginin yerine getirilmes{

ni veya silahla meseleyi halledecegini soylemi§ti. gad1r1m1za 

dondtigtimtiz zaman Orestes'in babas1 gelerek Attila'nin bizi 
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. . 

saat dokuzda (ogleden sonra tic;t~) 'yemege da:".et eftigini haber 

verdi. Davet saatini bekleyerek saat dokuzda Bat1 Roma elc;ile

ri gibi davete icabet ettik. Kap1n1n e§iginde tam Attila ile 

kar§1 kar§1ya durduk. Oturmadan once bunlar1n orf ve adetle

rine gore Attila'ya selam vermek tizere sak!ler elimize kadeh 

verdiler. Elimizde bu kadehle oturmadan once selam verdik. 

Verileni ic;tikten sonra yemek s1ras1nda oturmam1z icabeden 

iskemlelere oturduk. iskemleler her iki tarafta ve duvar1n 

yan1nda idiler. Ortada bir divanda Attila oturuyordu ... Arkada 

bir divan daha vard1. Bunun arkas1nda ise bir kac; merdivenin 

tizerinde At ti la' nin ozel dinlenme ikame.tgah1 vard1. Buras1 i§-

lemeli ttil perdelerle stislenmi§ ve orttilmti§tti. Tipk1 Grekler 

ve Romal1lar1n dtigtin evlerine benziyordu. Yemekte· en htirmetli 

yer, Attila'n1n sag taraf1 idi. Ikinci mevkii sol taraf1 idi. 

Biz de bu sol tarafta oturduk. Fakat tisttimtizde Berichus adl1 

bir iskit reisi bulunuyordu. Onegesius Attila'n1n sag taraf1-

na oturmu§, kar§1s1nda da iki oglu yer alm1§t1. En btiytik og

lu ise Attila'n1n divan1nda ve belirli bir uzakl1kta oturmu§ 

olup babas1na sayg1dan dolay1 gozlerini one egmi§ bulunuyordu. 

Hepimiz yerimize oturur oturmaz (oturduktan sonra) sak! geldi 

ve §arap dolu kadehi Attila'ya verdi. Attila bunu al1p s1raya 

gore ilk adam1 selamlad1 ve §erefine ic;ti. Selam1 alan, hemen 

ayaga kalk1yor ve ic;inceye kadar veya iade edinceye kadar bir 

yere oturmuyorlard1. Daha sonra ayaga kalkan, §arab1 ic;meden 

Attila'ya sagl1k diliyor sonra ic;ip oturuyordu. Attila'n1n 

§arapc;1s1 gittikten sonra diger §arapc;1lar geldiler. gunkti 
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herkesin ayr1 ayr1 §arapc;1s1 vard1. BHylece herkese ayr1 bir 

§arapc;1s1 §arap ikram etmekteydi. Bu suretle ikinci §ah1s ve 

digerlerin §erefine i<;ildikten sonra s1ra bize geldi. Bizim 

§erefimize de ic;ildi. Sonra selam merasimi bitince sakiler 

c;ekildiler. Once Attila'n1n Hntine bir masa getirildi. Sonra 

diger misafirlerin ~ntine de masalar konmaya ba§land1. Uc; ve

ya dHrt adam1n Hntine bir masa kurulmu§tu. Hekse kendi masas1~ 

na konan yemekten yerdi. ilk Hnce salona Attila'nin hizmetc;i

si bir tepsi et ile ic;eri girdi. Sonra da bize hizmet edenler 

ekmek.ve yemek getirdiler. Masalara koydular. Bize ve diger 

barbarlara c;ok tatl1 ve leziz yemekler getirildi. Dige iskit

lere ve bize gtimti§ tabaklarda, Attila'ya ise tahta tabakta et 

getirmi§lerdi. Her cihette mutedil ve kanaatkar idi. Misafir

lere alt1n ve gtimti§ kadehler verildigi halde onun kadehi tah

tadan idi. S1rt1ndaki elbiselerii, ayakkab1lar1, kil1c1n1n 

kabzas1, kil1f1 ve at1n1n tak1mlar1 askerlerininkinden hic;de 

farkl~ degildi. Buna kar§i diger iskit komutanlar1n1n bu e§

yalar1 altin ve kiymetli ta§larla stislti gHz kama§t1r1c1 idi. 

Kendisininki bHyle degildi. Yaln1z digerlerinden daha temiz 

idi. ilk porsiyonu yedikten sonra yine Hnceki gibi herkes 

ayaga kalkarak Attila'n1n §erefine §arap ic;tik. Bundan sonra 

tekrar yerimize oturduk. Masam1za ba§ka yemek getirdiler. Bu 

yemegi yedikten sonra yine ayn1 §ekilde i<;tik ve yerimize o

turduk. Ak§am olunca me§aleler yak1ld1 ve Attila'n1n huzuru

na iki barbar gelerek, kendi yazmi§ olduklar1 Attila'n1n kah

ramanl1klar1 ve iskitlerin zaferleri ile ilgili §iirler 
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okumaya ba§lad1lar. Btittin davetliler bu §iir okuyanlara ba-

kiyorlard1. Kimi bu §iirlerden dolayi seviniyor, kimi o es-

nada yapt1g1 sava§lar1 hat1rlayarak duygulan1yor, ihtiyarlar 

ise agl1yorlard1. - ~airlerden sonra bir iski t soytar1 i<;eri 

girdi. Tuhaf hareketleri ve sa<;ma sapan sHzleriyle herkesi 

gtildtirdti. Onun ard1ndan ZerconMaurusius yemek yerken i<;eri 

geldi. gok kisa·boyu, kamburlugu, yamuk bacaklar1, <;irkin 

sura ti, kocaman burnu, elbises.i, sesi, La tin, Hun ve Got dil-

lerinden kar1§t1rarak konu§tugu kekeme sHzleriyle herkesi kah

kahalarla gtildtirdti. Sadece Attila gtilmtiyordu. O, hareketsiz 

sert bir §ekilde duruyor ve hi<; konu§muyordu. Buna kar§i Bleda 

belliki <;ok ho§laniyordu. Onu yemeklerinde ve seferlerinde 

beraber bulunduruyor, z1rh1n1n i<;ine onu sokarak <;ok egleni-

yordu. Hatta ona kendi han1m1n1n hizmet<;ilerinden, onun boyun-

da bir kadin da vermi§ti. Fakat bir su<;undan dolay1 o kad1na 

yakla§mas1 yasaklanm1§t1. Bleda'nin Hltimtinden sonra bu Zercon1 

u Attila Roma komutan1Actius 1a hediye etmi§ti. Bu §ekilde ka

r1s1ndan ayr1 dti§mti§tti. Fakat onu Edecon ac1m1§ ve iskitya'ya 

geri getirerek, kar1s1n1 ona tekrar kazand1racag1n1 vaad etmi§-

ti.Arna Zercon'un timidi kir1lm1§t1. Qtinkti Attila ondan ho§lan-

m1yordu. Zaten Attila'y1 hi<; gtilerken gHrmedik. Yaln1z kti<;tik 

oglu Ernak 12 geldigi zaman dogru babas1n1n yanina sokuldu, o 

da oglunun yanag1n1 ok§ad1 ve gtiltimseyerek ytiztine bakt1. Atti

la 1n1n diger ogullariyla bu kadar alakadar olmamas1, bu <;ocuga 

12. Irnik, irnek, Ernak §eklinde olan bu Ttirk<;e isim "kti<;tik-er" manasina 

gelmektedir. Bk. i. Kafesoglu, ayn. esr. s. 69 n. 122j G¥· Nemth, 

Hunlarin Dili, s. 192. 
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daha fazla alftka gostermesi dikkatimi ~ekti.Yan1md~~ oturan 

ve Latince bilen bir barbar eger kimseye bahsetmezsem bunun 

sebebini anlatabilecegini soyledi. Kfthinlerin, Attila'nin ve

fat1ndan sonra soyunun dag1lacag1n1, yaln1z bu 9ocugun tekrar 

bu soyu ytikseltecegini soylediklerini bana anlatt1. Btittin ge

ceyi digerlerinin eglenceyle ge~irecegini i~kiyi fazla ka~1r

mamak i~in ge~ vakit yerimize gittik. 

Ertesi.gtin Onegesius'un yanina giderek hi~ bir i§ yap

madan zaman harcamam1z1n dogru olmad1g1ndan gitmek istedigimi

zi ve bunun i~in de bizi b1rakmalar1ni soyledik. 0 da Attila'

nin bizi gonderecegi bir haberle birakmak istedigini soyledi. 

Bir mtidde.t sonra At ti la' n1n emri hakk1nda diger komutanlar . i

le toplanarak imparatora gonderilecek mektubu katiplere yaz

d1rd1. Bu katipler aras1nda Mysia (Kuzey Bat1 Anadolu)'l1 

Rusticius da bulunuyordu. Bu adam harpte esir dti§mti§, yaz1 

bildiginden barbarlar1n yan1nda katip olarak bulunmaktayd1. 

Ortegesius toplant1y1 bitirdikten sonra Ratiaria'n1n zapt1 s1-

ras1nda esir dti§en Sylla'nin han1m ve ~ocuklar1n1 serbset bi

rakmas1n1 rica ettik. Bun reddetmedi. Hatta kendisi boyle bir 

§eyi arzu ediyordu. Fakat ~ok para istiyordu. Biz kendilerine 

ac1malar1n1, bir zamanlar ne kadar mesut olduklar1n1 soyledik. 

Sonunda Attila'n1n yan1na gitti ve kad1n1 be§ytiz alt1n kar§1-

l1g1nda serbest birakt1g1, ~ocuklar1n1 da imparatora hediye 

olarak gonderecegi haberini getirdi. Tam bu s1rada Attila'nin 

kar1s1 Creca kendi i§lerini gordtigti Adamis vas1tas1yla evinde 

bizi yemege davet etti. Birka~ ileri gelen iskit ile birlikte 
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gittik. Bizi c;ok htirmet dolu sozlerle kar§1lad1lar ve harika 

bir yemek verdiler. Her ikramda ayaga kalk1yorlar ve iskit 

Adeti geregi selamla§1yorlard1. Kadeh verdiler. ic;tikten 

sonra sar1l1p opttiler ve ondan sonra elimizden kadehi ald1-

lar. Bu davetten sonra c;ad1r1m1za donerek hemen yat1p uyuduk. 

Ertesi gtin Attila bizi bir kez daha ziyafete davet etti. Ev

velki gorgti kurallar1na uyarak girdik ve yemege ba§lad1k. Fa

kat bu sefer Attila'n1n btiytik oglu bu ziyafette yoktu ve onun 

yerinde Attila'n1n amacas1 Oebarsius (Aybars) bulunuyordu. 

Btittin yemek boyunca Attila bize c;ok tatl1 ve ho§ muamelede bu

lundu. Bize Aetius'dan ald1g1 katip Constantius'a sC>z verilen 

kad1n1n verilmesini imparatora bildirmemizi emretti. Zira da

ha evvel Theodosius'a gelen Attila'n1n elc;ilik heyetinde bu

lunan Constantitts kendisine §ayet zengin bir kad1n verilirse 

Romal1lar ve Hunlar aras1nda uzun stiercek bir sulhun imzalan

mas1n1 gerc;ekle§tirmeyi vaad etmi§ti. imparator buna evet de

di ve Saturninus'un k~z1n1 onunla evlendirecegini vaad etti. 

Zira Saturninus C>ldtirtilmti§tti (444). Fakat ne Theodosius'un 

e§i Athenais vey~ Eudocia (Zira boyle adland1r1l1r) ve ne de 

imparator ic;in Zenon vas1tas1yla soz vermi§ oldugu gibi sonuc;

land1rmak caiz olmad1. 0 Isaur kalabal1g1nda s1k1§arak o za

manda gerc;ekten dogu ordular1n1n komutan1 olunca kiz1n1 muha

f1zlar nezaretinde d1§ar1 c;1kard1 ve kendi akrabalar1ndan bi

ris iyle ni§anlad1. Bu kiz gizlice gottirtiltince Constantius 

barbara kendisine yap1lan hareketi ihmal etmemesini bilakis 

sonuc;land1rmas1n1, kendisine e§ olarak verilmesini ve bunun 
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da drahoma·getirmesini saglamas1 ic;in yalvard1. Bundan dolay1 

yemek zaman1nda burdan, Maximinus~'a Constantius'u aldatmas1n 

sHzde durmamak asillige yaki§maz diye imparatora sHylemesini 

emretti. At tilatn1n bu §eylerden Maximinus , -'a bahsetmesinin 

sebebi, Constantius'un kendisine Romal1laidan zengin bir kiz 

e§ olarak gelirse Attila'ya c;ok para vermeyi vaad etmi§ olma

s1 idi. 

Gece ziyafeti terkettik. Ve bu geceden sonra dHrdtincti 

gtin bize hediyeler vererek, serbest birakt1lar. Attila bizim

le beraber imparatora elc;i olarakBerichus'u gHnderdi. Bu kigi 

ziyafet esnas1nda tisttimtizde oturmu§ olan ve c;e§itli iskit k<:>y

lerine sahip bir bey idi. Yolda bir koy yan1nda dinlenirken 

romal1lardan barbarlar1n bHlgesine ara9t1rmak ic;in gelen bir 

iskit esir tuttular. Attila bunu azap ile idam ettirdi. Er

tesi gtin diger kHylerden gec;erken efendilerini Hldtiren iki 

iskiti ele gec;irdiler ve ellerini arkas1na bagl1yarak kaz1ga 

gec;irdiler ve ~ldtirdtiler. iskit arazis{nden gec;tigimiz mtiddet

c;e Berichus bize karg1 iltifatane ve dostc;a muamele ediyordu. 

Fakat Istrum' u gec;tikten sonra hizmetc;ilerimiz aras1ndaki mti

cadele sebebiyle bize dti§man oldu. ilk Hnce Maximinus ~ - ·a he

diye olarak verdigi at1 geri ald1. · Attila beylere Maximin~s' 

a hediyeler vermelerini emretmigti. Hepside kendisine at he

diye etmi9lerdi. Bunlar aras1nda Berichus'da bulunuyordu. Bu 

meseleden sonra ne yolculuk s1ras1nda ne de yemekte yan1m1za 

gelmez oldu. Barbar bHlgesiride Yap1lan misafirlikten dogan 

dostluk c;ok il~rlemi§ti. Buradan Philippopolim (Filibe)'den 
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ge~erek Adriariopolim (Edirne)'ye gidildi. Burada dinlendik

ten sonra o zamana kadar bize kar§i sessizligini muhafaza 

etmi§ olan Berichus'la konu§tuk. ~tinkti bize kizmas1 i~in hi~~ 

bir sebep olmad1g1n1 zira hi~bir hususda onu kirmad1g1m1z1 

soyledik. Onu boylece yat1§t1rd1k ve yemege davet ettik. Son

ra Adrianopolim'den hareket ettik. Yolda iskitya'ya geri don

mekte olan Bigila'ya rastlad1k. Attila'n1n bizim el~iligimize 

verdigi cevaptan onu haberdar et~ikten sonra ba§lam1§ olan 

yolculuga devam ettik. Cons~~ntinopolis (istanbul)'a gelince 

Berichus'un yati§ID1§ oldugunu zannediyorduk. Fakat onun vah

§i ve h1r~1n tabiat1n1 unutmad1k. ~tinkti Maximinu~ 'un iskitya 

ya ge~tigi zaman, ordular1n komutan1 olan Areobindi ve Aspar' 

in ise imparator nezdinde hi~bir ntifu~u olmad1g1n1 sHylemi§ 

oldugunu ihsas ve barbarlar1n sathiligini ve karars1zl1g1n1 

·farkedince onlar1n yap1p ettiklerinin hi~bir kiymeti olmad1-

g1n1 soylemi§ oldugunu iddia etti. 

E LiBRO QUARTO 

(Dordtincti Kitaptan) 

Geri dHnen Bigila'y1 Attila 1 n1n bulundugu yere gelince 

barbarlar yakalad1lar ve Edecon'a getirmekte oldugu paraya el 

koydular. Bigila'y1 Attila'n1n huzuruna gHttirdtiler. Ondan, 

ni~in bu kadar ~ok para (alt1n1) ta§1d1g1n1 sordular. 0 ise 

yolda kendi adamlar1m1z ve el~iligimizin ihtiya~lar1n1 kar§i

lamak, gerekli olan erzak, hem at ve hem de ba§ka ytik hayvan

lari-:-ki, bunlar uzunu yolculuklar boyunca telef olmu§tu- i~in 
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cevab1n1 verdi. Bundan ba§ka esirlerin fidye kar§1l1g1 ser

best b1rak1lmas1 i~in oldugunu, zira bir ~ok Romal1n1n yak1n

lar1n1 geri almak gayesiyle kendisine yalvard1g1n1 soyledi. 

Attila ona : "Ey al~ak adam ! Anlatt1klar1nla hakikatleri 

saklayamazsin. Zira getirdigin alt1n fidye, atlar ve ytik hay

vanlar1 i~in yeterli paradan ~ok daha fazla. Bu ytizden hi~ 

bir mazeret cezaland1rmaktan a11koyamayacak ve de hi~ bir §e

kilde ka~1p kurtulmana izin verilmeyecek. Daha once at ve esir 

al1nmas1n1n yasak oldugunu Maximinus 'a soylemi§tim". dedi. 

attila bunlari soylerken onceden babas1yla barbarlar1n tilkesi

ne gelen Bigila'n1n oglunun, babas1 hangi hizmet ve gaye i~in 

bu kadar btiytik miktar alt1n1 ta§1d1g1n1 a~iklamazsa, kili~la 

oldtirtilmesini emreder. Bigila, oglunun oltimle ytizytize geldigi

ni gortince, goz ya§lar1na bogularak adalet ister. Ve kil1c1n 

hi~ su~u olmayan ogluna degil, kendine saplanmas1 gerektigini 

soyledi ve hi~ oyalanmadan kendisi, Edecon, Had1m ve imparator 

taraf1ndan Attila'ya dtizenlenen suikast1 a~1klad1, Ricalar al

t1nda al~alarak kendisinin oldtirtilmesi ve hi~ hak etmemi§ olan 

oglunun serbset b1rak1lmas1 i~in yalvard1. Attila ise, Edecon 

un kendisine a~1klad1g1 §eylerden Bigila'n1n hi~ yalan soyle

medigini anlay1nca oriun hapse at1lmas1n1 emretti. Oglunun ser

best b1rak1lacag1n1 ve 50 libra alt1n getirir ise babas1n1n da 

serbest b1rak1lacag1n1 bildirdi. Ve Bigila'y1 da zinciri vur

du. Oglu ise Romalilara geri dondli. Attila Orestes ve Eslas 1 1 

da Constantinopolis'e gonderdi. 
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9 - Fragment 9 

Jornandes De Rebus Getic;is BolUm 34 : Elc;i olarak 

Theodosius taraf1ndan Priscus yeniden gonderilince diger §ey-

ler yan1nda §Hyle bir soz sarfediyor : Gerc;ekten muazzam ne

hirleri, yani Tysia, Tibisia ve Dricca'y1 a§arakbu yere gel-

dik ki, burada bir tiser once Gothlar1n en cesuru olan Yidicu

la, Sarmatlar1n hilesine maruz kald1. Buradan ic;inde Attila'-

n1n kald1g1 uzakta olmayan koye geldik. Buna koy diyorum. K<>y 

tahta surlarla c;evrilmi§ti. Bunlar parl1yordu. Bunlar1n yap1-

s1 oyle gtizel idi ki, dikkatli birisi tahtalar1n birle§tiri

li§ tarz1n1 zorlukla anlayabilirdi. Uzun bir c;evreyle ayr1l

m1§ yemek odalar1 gortilebil~yordu. Her ttirtil dekorla dtizenlen

mi§ stitunlar vard1. Saray1n avlusundaki muazzam bir alanda at-

lar duruyordu. Bu ikametgah btittin barbar tilkesini elinde tutan 

Attila'n1n kald1g1 yerd±13 . Boyle yerleri Attila esir edilmi§ 

devletlerin yerine tercih ediyordu. 

10 - Fragment_ 10 

Ayn1 Yer Boltim 35t : Attila tabiat1 boyle oldugu ic;in 

btiytik §eyler yapacagina inanan insand1. Onun kendisine gtive

ni kil1c1 sagl1yordu. Bu kilic; iskit krallar1n1n nezdinde 

daima kutsal addedilmi§tir. Bir c;oban, inek yavrusunun topal-

ladig1n1 gortince bu yaran1n sebebini de bulamay1nca, endi§ey-

le kan izlerini takip ediyor. Nihayet kil1ca geliyor. Dana 

13. Tam olarak yeri bilinmeyen Attila'nin sarayinin yerini K.Szabo bir ihtimal 

olarak, Macaristan'da bulunan bugtinktiJesz-Bereny olarak tahmin etmi§tir. Bk. 

K.Szabo, ayn.esr. s. 32 n.l; Daha bk.H.N.Orkun, Attila ve Ogul.lar1, s.56-57. 
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otlarken bu kil1c1n tisttine basmi§. f;oban i§te bu kil1c1 kaz1p 

c;1kararak hemen Attila'ya getiriyor. 0 bu hediyeden dolay1 

te§ekktir ederek, kendisinin . btittindtinyan1n imparatoru tayin 

edildigini dti§tintiyor ve Ares 141 in kil1c1 ile sava§lar da ba

§ar1l1 olman1n kendisine bah§edildigine inan1yor. 

Bu 8. fr.de sozti edilmi§tir. Priscus'un ~Jordanes~de 

methedildgi 24. boltime §unu ilave etmeliyiz. Hunlar boylece 

boyle bir soydan gelmi§ olup, Gotlar1n tilkesine geldiler. Ta-

rih<;i Priscus 1 un zikretti!i gibi onlarin milleti vah§i idi. 

Maeotus (Azak denizi) batakl1g1nda kar§1 kiy1da ottiruyorlar

d1. Avc1l1ktan ba§ka hi<; bir i§ten anlam1yorlard1. Yalniz sa

y1lar1 artt1ktansonra hilelerle ve yagmalarla kom§u kavmi 

rahats1z ediyorlard1. 

11 - Fragment 11 

Zercon ki, !skitya'da boyle c;ag1r1l1r, Maurisius soyun-

dand1r. Vticudunun bi<;imsiz olu§u, kekeleyerek konu§masindan ve 

gortinti§ti sebebiyle gtiltin<; oluyordu (Zira kambur ve <;arp1k ba-

caklar1yla kisa idi ve oyle yass1 burunluydu ki, btittin burun

lar aras1nda onun btiytik burnu farkedilebilirdi). Artaburius'

un o s1rada Libya' da bulunmakta olan oglu Aspar'a hediye olarak 

verildi. Barbarlar Trakya'ya sald1rd1klar1 iaman yakalan1r ve 

!skitya krall1g1n1 getirildi ki, Attila o adamin gortinti§tine 

bile tahammiil edemiyordu. Tabii ki bundan ba§ka Blede c;ok fazla 

14. Harb Tanr1s1 Mars (Martis)'in Grekce ad1d1r. 
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alayl1 konugan ve eger konu§mazsa daha ktistahlagan ve vticu

duyla ovtinen (bi9imsiz vticuduyla acaip hareketler yapan) o-

nu memnun etti. Bunlar Bleda'n1n hoguna gitti. Bleda'n1n zi

yafetlerinde bulundugu gibi, onunla birlikte seferlere, alay 

etmek gayesiyle seferlerde elde ettigi silahlar1 alarak, 91k

t1. Bu sebepten do_lay1 Bleda ona o kadar btiytik kiymet verdi 

ki, ihmal edilen Romal1 esirlerle birlkite kac;maya c;al1§t1-

g1ndan btiytik bir itinayla aranmas1n1 emretti. Fakat yakalan1p 

zincirlere bagli olarak kendisine getirilen onu fark edince 

gtildti. Ofkesini bir yana b1rak1p, hem kac;1§ sebebini, hem de 

kimin faydasina Romal1lar1n meselelerinin kendi meselelerin

den daha iyi oldugunu dtigtindtigtinti sordu. 0 ise kac;1s1ndan do

lay1 ger9ekten kendisinin sue; igledigini, fakat kendisine hie; 

bir kad1n verilmediginden dolay1, yapt1g1 suc;un sebebinin ken

disine ait oludgunu cevap olarak verdi. 0 zaman Bleda daha bti

ytik bir kahkaha kopararak kendisine bir eg verdi. Verdigi eg 

soylu ve krali9enin nedimelerinden birisi idi. Fakat bir ha

tas1ndan dolay1 art1k ona yaklagm1yordu. Boylece bu ebedi an

lagmayla Bleda ile birlikte ya§ad1. Tabii ki onun oltimtinden 

sonra, Attila Zercon'u Bat1 Romal1lar1n komutan1 Aetius'a he

diye olarak, o da As~ar'a gonderdi. 

12 - Fragment 12 

Bigila, Attila'ya karg1 suikast haz1rlamaktan alenen 

i'tam edilince, Chrysaphius'dan almig oldugu 100 libra alti

na Attila el koyup, hemen orestes ve Esla'y1 istanbul!a 
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gonderdi. v·e Orestes' e Ede con' a verilmesi ic;in gonderilen 

alt1nlar1 koydugu keseyi boynuna as1p imparatorun huzuruna 

gitmesini ve Hadim'a bu keseyi tan1y1p tan1mad1g1n1 sormas1-

n1 emretti~ Sonra Esla'da §U sozleri "Theodosius ve Attila'

n1n parlak ve asil babalar1n1n ogullar1 oldugunu ve onun ken

di babas1 Mundiuchus'dan ald1g1 soylulugu muhafaza ettigini 

fakat Theodosius'un babas1ndan ald1g1 asilligi kaybettigini, 

c;tinkti kendisine harac; odedigi ic;in kole durumuna dti§ttigtinti, 

bundan dolay1 efendisine suikast haz1rlayan bu kolenin dogru 

davranmad1g1n1, kendisinin de Had1m kendisine teslim edilene 

kadar ona bu isimle hitap etmekten vazgec;meyetegini" soyleme

sini emretti. Bunlar gerc;ekten bu emirleri alarak istanbul 1 a 

geldiler. Ayn1 zamanda tesadtifen Chrysaphius, Zeno taraf1ndan 

cezaland1r1lmak Uzere talep ediliyordu. Zira Maximinius Atti

la 'n1n imparatorun soztinde durmas1n1 ve vaad etmi§ oldugu ka

d1n1 Constanttus 'a vermesini soyledigini bildirmi§ti. <;tinkti 

Attila bu kad1n1n imparatorun rizas1 olmaks1z1n hie; kimseye 

verilmesinin caiz olmad1g1n1, bunun z1dd1na hareket edenin 

cezaland1r1lacag1n1, yoksa imparatorun vaziyetinin koleleri

ne bile soz gec;iremiyecek bir duruma gelecegini, kolelerine 

kar§1 kendisini yard1ma gelecegini ·soylemi§ ve bunlar1 Maxi

minius imparatora ac;1klam1§t1. Fakat, Theodosius ofkesini 

ac;1ga vurarak kad1n1n mallar1na el koydu. 
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13 - Fragment 13 

Bir yand~n burada Attila, diger yandan orada Zeno, 

Chrysaphius'un cezaland1r1lmas1n1 istiyorlard1. Hepsinin i

se zihinleri ve c;abalar1 ona dogru egilince Anatolius ve 

Nomus'un Attila'ya elc;i olarak gonderilmekte oldugu ortaya 

c;1kti. Anatolius gerc;ekten askerlerin §imdiki magisteriydi ve 

barbarlarla yap1lan anla§man1n §artlar1n1 teklif etmi§ti. Ta

bii ki rliagister rtitbesini (tinvan1n1) ta§iyan Nomus da Anato

mius ile birlikte Patricilerin aras1ndan sec;ildi. Bu rtitbe 

digerlerinin bepsinden tisttindtir. Anatolius'la bl.rlikte Nomus 

da gonderildi. Bu yaln1z onun servetinin btiytikltigtinden degil, 

Fakat ayn1 .zamanda Chrysaphius'a kar§i ltittifkar ruh hali i

c;inde bulundugu (iyi niyetli oldugu ic;in) ic;in gonderildi. 

gtinkti bir §ey yapmay1 hedefledigi takdirde paraya ald1rm1yor

du. Bunlar Attila'n1n ofkesini yat1§t1rmka, sulh §artalr1na 

riayet etmesine ikna etmek, Constantius'a soyca ve servetc;e 

daha a§ag1 olmayan Saturninus'un kaz1n1n verilmeyecegini, 

c;tinkti k1z1n bu tarz bir evlilige taraftar olmad1g1n1, b1:>yle,... 

ce kanuna gtire digeriyle evlendigini, zira Romal1larda kad1n 

istemedikc;e erkekle evlendirmenin Adet olmad1g1n1 stiylemek ti

zere gtinderildiler. Had1m, Barbara C5fkesini yenip yumu§as1n 

diye alt1n gtinderdi. 

14 - Fragment 14 

!strum (Tuna) otesinden Anatolius ve Nomus, Drencon15 

15. Bu Drenconnehri Tissa nehri olabilir. Bk.K.Szabo; ayn.esr. s. 26 n.2. 
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nehrine dogru (zira boyle adland1r1l1r) Scythia'ya girerler. 

Orada Attila bu kadar gok adam1n sayg1yla hareket edip, daha 

uzun yolculuklarla yorulmas1nlar diye onlarla birilkte bir 

karar ald1. Ba§lang1gtan itibaren bile bir ~ok §eyi magrurca 

ve ktistahga tart1§1rken nihayet armaganlar1n btiytikltigti ile 

daha sakinle§ti ve elgilerin pohpohlay1c1 konu§mas1 ile tesir 

altinda kalirken bar1§1 §artlarina gore koruyacagina yemin et

ti. 

!strum otesindeki Romal1lar1n hakim olduklar1 bUttin 

bolgelerden gekilecegini ve de bundan sonra kagaklarin iade 

edilmesi konusunda-yeterki bundan sonra ka~aklar1 kabul etme

mek §art1yla - imparatoru rahats1z etmeyecegini soyledi. 50 

libra altinla Bigila 1 y1 serbest b1rakt1. Alt1nlar1 Bigila 1
-

n1n oglu elgilerle birlikte Scythia'ya gelirken getirmi§ti. 

0 zaman hem Anatolius'u hem de Nomus'u giderken onlara mtim

ktin mertebe ~ok esiri kar§1l1ks1z olarak bah§etti. Nihayet 

atlar ve deriden kil1g muhafazalar1 (k1nlar1) ile onlar1 do

natarak (onlara hediye ederek)-ki bu kinlar1 Scythia'da kra

l1n askerleri stis olarak kullan1rlar-gonderdi. Onlara arkada§ 

ola-rak imparatorun sozle vaad ettiklerini fiilen gostermesi 

i~in Constantius'u ilave etti. El~iler geri dontip, Attila i

le kararla§t1r1lan §eyleri bildirdikten sonra, Plintha'n1n og

lu clan Armatius'un kar1s1, Constantius'a verilir. Bu Plintha 

Romal1lar1n ordular1n1 komutan1 idi ve konstilltik yapm1gt1. 

Armatius, Libya'ya sefer yaparak Ausorianuslar'la sava§ yapm1§ 

ve galip gelmi§ti. Kisa zaman once de hastaliga yakalanarak 



- 59 -

olrnti§tti. Onun, soyca ve servetc;e ileri gelen bir kimse olan 

karisin1, kocas1n1n oltimUnden sonra, imparator Constantius'-

la evlenrneye ikna etmi§tir. Fakat Attila ile olan anla§maz

liklar bu §ekilde halledilince, Theodosius'u Zeno'nun irnpa

ratorlugu yeniden i§gal etme korkusu kaplarn1§t1. 

15 - Fragment 15 

Ilk once Attila'ya Theodosius'un olUmden sonra Marci-

anus'un yonetime gledigi (imparator oldugu) bildirilince, 

Attila Honoria'nin ba§1na ne geldigi hususunda mtinaazada bu

lunrnak tizere Bat1 imparatoruna adarn gonderdi. Kendisinin ev-

lenmek istedigi Honoria'nin kendisine lay1k olmad1g1 ic;in 

gitrnesine rntisaade etrnedikleri bildirilince, ona c;ok ytiksek 

yetki verilmedikc;e kendisinin ona yard1rn getirecegi bildiril

di. Dogudaki Romal1lara harac;lar1n tespiti ic;in adamlar gon-

derdi. Fakat i§ ba§ar1larnay1nca elc;iler her ikisinden geri 

geldiler. ~tinkli Bat1'ya htikmeden ki§i 16 Honoria'n1n onunla 

evlenmek istemedigini, ba§kas1yla evli oldugu ic;in onunla ev-

lenemiyecegini, yonetimin Honoria'ya bagl1 olmad1g1n1, zira 

Roma irnpaartorlugu yonetimine kad1nlar1n degil, erkeklerin 

sahip oldugu cev~b1n1 verdi. Theodosius devrinden beri Dogu 

Romal1lardan biriken vergiyi isteyince, Romal1lar, emri alt1n-

da yerlegip harac; verilenlerden pasif durana bol bol alt1nlar 

verilecegini, sava§ tasarlayana adamlar ve kendi kuvvetlerin-

den daha a§ag1 olrnayan silahlar teklif edecegini cevaben 

16. 0 s1rada Bat1 Roma Irnparatorlugu'nun idaresini, Honoria'mn karde§i olan 
III. Valentinianus (425-455) elinde bulunduruyordu. 
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stsyledi. Btsylece Attila degi§ik dti§tincelere c;ekiliyordu. ilk 

tsnce bunlar1 mi sald1rsam diye zihni §tiphe ic;inde kal1yordu. 

Nihayet, tsn~elikle daha tehlikeli olan Bat1ya orduyu gtsttirmek 

daha iyi gtsrntidti. Zira orada kendisi ic;in saedce italyal1lar' 

la degil, ayn1 zamanda Gothlar ve Franklarla da mesele vard1. 

italyal1lar'la btiytik bir hazineyle birlikte Honoria 1 y1 da 

kendi yan1nda getirme meselesi, Gothlar ve Genserich'le te-

vecctihe lay1k olma meselesi. 

16 - Fragment 16 

Attila 1 n1n Franklara kar§1 sava§1 onlar1n krallar1n1n 

tsltimtine ve onalr1n c;ocuklar1n1n krall1g1n1n mahf1na sebep ol-
1 

du. gocuklardan btiytigti Attila y1, kti<;tigti ise Aetius'u yard1ma 

c;ag1rm1§t1 (Yani Attila ve Aetius'a kac;m1§t1). Omuzlar1n1n ti

zerine dtsktilmti§ sari, sik sac;lari ile onu Roma'da elc;ilik he

yetinde gtsrtiyoruz. Onu Aetius oglu mevkiinde evlat edinmi§ ve 

kendisi ve imparator taraf1ndan bir<;ok hediyelerle donat1lm.1§

t1. Attila ile kurmu§ oldugu arkada§lik ve mtittefiklikten de 

ayr1lm1§t1. Bu sebepten dolay1 Attila, bu i§e giri~meden tsn6e 

tekrar elc;ileri Honoria'y1 istemek tizere italya'ya gtsnderdi. 

Zira onun kendisiyle ni§anlanm1§ oldugunu, bu meselenin gti-

venirliligini temin ic;in el<;iler arac1l1g1 .ile ytiztigtinti gtsn-

dermi§ oldugunu, bunu ispatlamak ic;in ytiztigti Romal1lara elc;i

.ler vas1tas1yla gtsnderdi. H1rsl1 bir kimse clan Attila, Hono

ria' nin babasinda·n intikal eden mirasin, yani valentinianus' 

un hakimeyetinin yar1s1n1 istedi. Arna Bat1 Romal1lar ilk 
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gtirtiglerinde 1srar ettiginden ve Attila'n1n isteklerini red

dettiginden kendisi orduyu bir araya toplay1p daha btiytik bir 

kuvvetle sava§a haz1rland1. 

17 - Fragment 17 

452 Marcianus'un 3. Y1l1.Jorna.ndes Btiltim 42 : Attila' 

n1n dikkati Roma'ya ~evrilince, tarih~i Priscus'un zikretti

gine ·gC5re adamlar1 onun talihinden korku duyarak, bir zaman

lar Vizigotlar'in kral1 Alaric~in tegkil ettigi misali gtiste

rerek, onu bu gehirden vaz ge~irmeyi istiyorlard1. gunkti Ala

ric Roma azameti kir1ld1ktan sonra ~ok yagamam1gt1. 

18 - Fragment 18 

Attila, Theodosius ile kararlagt1r1lan vergiyi iste

yince veya harple tehdit edince Romal1lar da kendilerinin 

ondan el~iler vas1tas1yla tiztir dileyecekleri cevab1 tizerine 

Apollonius gtinderildi. Bu adam, Theodosius'un Saturniunus'un 

kiz1 ile evlendirme stizti vermi§ oludgu Constantius'un erkek 

~arde§i idi. Zeno, tabiiki ya§ayanlar i~erisinde b1rakt1g1 

ntifuzunu kullandi. BC5ylece Zeno'nun tan1d1klar1 arasindan, 

komutan asaleti bak1m1ndan da zengin olan Apollonius el~ilik 

gtirevini icra etmek tizere Attila'ya gtinderildi. Fakat Istrum 

titesinden gtinderilince, konu§mak i~in Attila'ya rast gelmedi 

(Attila ile konu§ma imkan1 elde edemedi). gunkti tifkeden yan1p 

tutu§an Attila, en iyi ve en soylu ki§il~r taraf1ndan kendisi 
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i<;in kararla§t1r1ld1g1n1 st>yledigi vergi kendisine C>denmedi

gi i<;in ve oradan gHnderilen adamin sayg1s1zl1g1 ylizlinden 

elgiyi hakir gHrerek big huzuruna kabul etmedi. El<;i de gHn

dermedi. 0 sirada Apollonius'un ylice ruhlu bir adam davran1-

§1na cliret ettigi sHylenir. Qlinkti Attila onun elgiligini say

mad1g1 ve kendi kendilerince toplanma yetkisini kabul etmek 

istemedigi halde, yine de ona imparator ve Apollonius tara

findan getirilmi§ hediyelerin kendi:Sine verilmesini istiyor

du. Verilmezse Hltimle tehdit ediyordu. Apollonius ise o §ey

leri Scytha'da kuvvetle istemenin uygun olmad1g1n1, bu §eyle

rin .ya .. hediye olarak veya sava§ ganimetiymi§ gibi almaya . izin 

verildigi cevab1n1 sHyler : Eger kendilerini elgiymi§ gibi 

kabul ederlerse, hediyelerin, eger kendisini Hldlirmekten cay

massa ganimetlerin ona verilecegini sHyledi. Ve bHylece i§i 

tamamlayip geri dHndti. 

19 - Fragment 19 

Attila italya 1 y1 yagmalayip, kendi i§lerine geri dHndli 

ve Doguda Romal1lar1n imparatoru'na sava§ ve tahribat1 haber 

verdi. QUnkti Theodosius tarafindan kendisine yerilmesi karar

. la§t1r1lan vergi Hdenmiyordu. 

20 - Fragment 20 

Aspar'in oglu Ardaburius Damascus (§am) yak1n1nda 

Saracenler (Araplar)'i yendi. KomutanMaximinius ve bu tarihin 

; . 
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yazar1 Priscus oraya gelirlerken Sarecenlerin el~ileri ile 

bari§ konusunda gorti§me yapmakta olan Ardaburius'a muhalif 

oldular. · 

Aspar'1n oglu Ardaburius, cesur ve aktif bir insan 

olarak, ~rakya'ya sald1rmakta olan barbarlar1 geri ptisktirt

tti. imparator Marcianus bu adam1 Dogu ordusunun Praefectus'u 

olarak se~ti. Bu rtitbeyi ona mtikemmel bir 11ekilde yapm111 ol

dugu i§ler sebebiyle mtikafat olarak verdi. Her §ey sakinle§

tikten sonra ise, sava11lara al1111k olan bu zat rahatl1ga ve 

kad1nlara ozgti bir tembellige koyulmaya ba§lad1. Zira btiyti 

yoluyla ruh ve cin ~ag1rmadan, taklit~ilik yapan komedyenler

den ve de . tiyatro sanat~1lar1ndan zevk a11yordu. Btittin gtintinti 

boyle ~irkin zevklerle, eglencelerle ge~irirken, kendi §an ve 

11ohretiyle hi~ ilgilenmiyordu (§an ve 11ohretine dikkat etmi

yordu). Marcianus kisa bir zaman i~inde oltince, Aspar kendi 

istegiyle Marcianus'unyerine Leon'un ge~mesini saglad1. 

Bunlar Priskos'a atfedilebilir. Eger Priscus'un Ardabi

rius hakkinda anlatt1g1 dogru ise, anlatt1klar1ndan bir ka~ 

§eyi Suida 1 n1n yazar1n1n ~arp1tt1g1n1 tespit edebiliriz. 

21 - Fragment 21 

Blemmyes ve Nubades Romal1lar taraf1ndan yenilince, 

her iki soyda Ma~iminus'a bar111 istemek gayesi ile el~iler 

gonderdiler. Bu bar1111 kendilerinin koruyacaklar1na dair te

mina t veriyorlard1. Zira Maximinus Thebae' l1lar (Yukar1_ ~;i.

s1r' da bir §ehir) bolgesinde devaml1 kal1yordu. O ger~ekten 
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tam anla§ma yapmay1 reddederken, Maximinus ' ya§ad1g1 stirece 

kendilerinin gorev ba§1nda olacaklar1n1 ve sava§mayacaklar1-

n1 ileri stirdtiler. Elc;ilerin teklif ettikleri bu §artnameyi 

de reddedip, ytizy1ll1k bir mtitareke yapt1lar, §U §artlar hem 

bu muharebede, hem de oncekinde esir al1nm1§ Romal1lar1n ho

§Una gitti. Hie; bi:t kefalet bedeli almadan htir insanlarin 

b1rak1lmas1 : o sirada ileri stirtilmti§ stirtintin geri verilmesi 

ve zarara ugram1§ olan hayvanlar1n degerinin yeniden dtizenlen

mesi, eski kanuna gore Isidis tap1nag1na gec;i§in -M1s1rl1lar 

nehir kay1g1na ihtimam gosterdigi mtiddetc;e- kendileri ic;in 

serbest olmas1 ki, bu kay1kta tanr1c;an1n heykeli yerle§tiril

mi§ olarak kar§1 tarafa gec;iriliyordu. gunkti barbarlar belli 

bir zamanda tanr1n1n heykelini bulundugu mabetten alarak mem

leketlerine gottirtiyor ve ondan kehanet ald1ktan sonra tekrar 

adaya geri gottirtiyorlard1. §imdi Philis'deki mabedde bulunan 

bu anla§malar1n Maximinus taraf1ndan ilave edildigi gortildti, 

ve bu i§ ic;in onun arkada§lar1ndan (akrabalar1ndan) baz1lar1 

gonderilmi§tir. Adada anla§may1 ytirtirltige koymak ic;in Blemmyes 

ve Nubades'ten §ah1slar bulunuyordu. Anla§ma yaz1l1p rehineler 

gonderilince (ki bu rehineler htiktimdarl1k etmi§ olanlardan ve

ya onlar1n ogullar1ndan olu§uyordu). Maximinus bir hastal1ga 

yakaland1 ve oldti. Onun oltimti barbarlar taraf1ndan gerc;ekten 

ilan edildikten sonra rehineleri zorla kap1p gottirdtiler ve 

bolgeyi ak1nlarla yagmaladilar. 



- 65 -

22 - Fragment 22 

Proterius, btittin Senato'nun oy birligi ile Alexandria 

(i:skenderiye)'u piskoposlugunu ele gec;irir. Kendi makam1n1 

ele gec;irdikten sonra balk farkl1 fikirlere boltintince, dev

lette, btiytik ve dayan1lmaz bir kar1§1kl1k ortaya c;1kt1. Zira 

'baz1lar1 bu ttir durumlarda adet oldugu gibi Diascorus'u isti-

yorlardi. Baz1lar1 inatla Proterius'u savunuyorlardi. 0 dere-

ceye kadar ki, oldukc;a btiytik ve bemen hemen c;aresiz bir c;ok 

§ey burada olup bitmi§tir. ~tiphesiz hatip Priscus, Tarihinde 

kendisinin Thebae eyaletinden Alexandria'ya bu s1ralarda gel

mi§ oldugunu ve halk1 gorevlilere btictim ederken gordtigtinti 

yazar. Askerler ayaklanmay1 onlemek ic;in balk1n onlara ta§

larla sald1rm1§ oldugunu ve onlar1 kac;1rd1klar1n1 ve asker

ler bir zamanlar orada bulunan Serapis (M1s1r ba§ Tanr1s1) 

tap1nag1na saklan1nca balk1n onlar1 orada ku§att1g1n1 ve can-

11 olarak yakalay1p yok ettiklerini, mesele anla§1l1nca impa-

ratorun askere yeni yaz1lm1§ olan ikibin askeri oraya gonder-

.mi§ oluduganuyazar. Uygun rtizgarda c;ok fazla c;al1§arak deni-
J 

ze ac;1ld1lar. Alt1nc1 gtin sonunda Alexandria'l1lar1n §ebrin-

de karaya c;1kt1lar. Sonra askerler Alexandrial1lar1n e§leri 

ve kizlar1 ile ktistahc;a alay ettiklerinden, evvelkinden c;ok 

daba agir §eylerin icra edilmi§ oldugunu yazar. Nihayet mey

dana toplanan balk Flarus'dan ki, bu ki§i o zaman Misir'da 

askerlik i§leri ile alakal1 bir komutan ve ayni zamanda 

Alexandria Praefectus'u idi. Bizzat kendilerinden al1p gottir

dtigti y1ll1k erzaki (Praebitionem) yeri vermeye, ayrica goste-

rilen ve de kendileri taraf1ndan tahrik edilen isyan sebebiyle 
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kendilerinden her ne al1n1p gottirtilmtigse geri vermeye ozen 

gostermesini istediler. Priscus'un ogtit ve plan1 ile Flarus 1 

un halk1n ontine <;ikt1g1n1 ve bunu yapacag1na soz verdigini 

ve anla§mazl1g1 kisa zamanda <;ozmti§ oldugunu yazar. 

23 - Fragment 23 

Jornandes Boltim 49 : 0 zaman §U hayerete §ayan §ey 

vuku bulmugtur. Bu kadar vah§i dti§man hususunda endi§eli olan 

Dogu'nun krali olanMarcianus'a rtiyasinda tanr1n1n keridi yan1n

da oturdugu gortilmti§, tanr1 ona Attila'n1n yay1n1n ayn1 gecede 

kir1lm1§ oldugunu gostermi§. Sanki bununla soyun (millettin) 

kendisi bir ~ok §ey elde ediyormu§. Sanki bu silahta <;ok an

lam varm1§ gibi. Tarih<;i Priscus bunu ger<;ekten ispat edebi

l~ce~ini (yani buna ger<;ekten tan1k oldugunu) soylemekted±r. 

24 - Fragment 24 

Gensericus Roma'y1 tahrip ettikten ve komutan Avitus'u 

el~ ge<;irdikten sonra, Dogu Roma imparatoru Marcianus, Gense

ricus 'a, onun italya'y1 tahrip etmeyi b1rakmas1n1 ve Valanti

nianus'un kar1s1 Eudocia ve kizlari Eudoxia ve Placidia'y1 

serbest birakmay1 emrederek el~iler gonderdi. Fakat el<;iler 

i§i tamamlamadan Dogu'ya geri dondtiler. Zira, Marcianus'un 

emirlerinden hi<; birini yapmak ve kad1nlar1 serbest b1rakmak 

istemedi. Bu sebepten dolay1 Marcianus, el~i Bleda'nin arac1-

l1g1 ile Gensericus'a tekrar mektup yazdi. Bleda, Gensericus'un 
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Episcopus Haereseous'u idi. Zira Vandallar,hristiyanlar1n ktil

ttirtinti ve dinini bag1rlar1na basmi§ idiler. Bu adam Gensericus'a 

gelince ve kendi el~i heyetine yabanc1 clan birisin;§oyle bir 

gozden ge~irdikten sonra, daha kibirli sozler safetti. Eger 

§imdiki duruma gore kibirlice dogulular1n ve bat1l1lar1n .impa

ratoru ile sava§ yapar ve kralliga ait kad1nlar1 serbest b1-

rakmazsa, onlara istemeyerek boyun egecegine soyledL Fakat 

ne onceden el~i tarafindan kullanilan herhangi bir soz nezake

ti, ne de ortaya a~1kan korku, onu herhangi bir olumlu dti§tin

meye sevked~bilir. Zira Bleda'ya kiz1nca heyeti gonderdi. Tek

rar Sicilya'ya ve italya'nin sonraki yerlerine dogru orduyu 

sevkederken, btittin bolgeyi tahrip etti. Bat1 Romal1lar1n komu

tan1 Avitus'da ona kendisiyle uzun zaman once yapilan anla§ma

y1 hat1rlamas1n1 tavsiye edecek el~iler gonderdi. Fakat eger 

olmazsa kendisinin hem ozel bir ordu, hem de yard1mc1 kuvvet

lerle sava§a haz1rlanacag1n1 bildirdi. ihtiyatl1 bir §ekilde 

senatorler s1n1f1ndan (Patricium} Recimerus'u ordu ile birlik

te Sicilya'ya gonderdi. 

Priscus Charybdi hakk1nda §Oyle der ~ Sicilya'ya dogru 

Charybdis'in bulundugu gemi italia'n1n bogaz1ndaki, Messana 

yak1nlar1na dogru denizde onde yol ald1klar1ndan, patlak ve

ren btiytik bir f1rt1na taraf1ndan gemiler mtirettebat1 ile bir

likte batt1. 
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25 - Fragment 25 

Romalilar, Colchis (Karadeniz'in dogusunda bir tilke)'e 

dogru yola c;1k1p, Laz'lara kar§1 yapilan saVa§ta sonuna kadar 

mticadele ederler. az bir mtiddet sonra Romal1lar1n ordusu ken-

di tar~f1na geri dHner. imparator ise sava§1 tekrarlamaya ha

z1rlan1rken, ayn1 yolu izleyerek mi, yoksa once Parthlarin 

kralindan gtivence alarak, Perslerin krall1g1na biti§ik Armenia 

(Bat1 Asya'da bir tilke) Uzerinden mi sava§a gidecegine karar 

verdi. <;tinkti Colchis kay1s1 limansiz oldugundan, tehlikeli 

yerleri denizden gec;ip gitmek kendilerine c;ok zor gortintiyor

du. Gobazes Parthlara ve Romal1lar1n imparatoruna elc;iler gon

derdi. Parthlarin kral1 Cidarita 17 diye c;ag1rd1klar1 Hunlarla 

sava§ta oludgu i<;in, kendi yan1na kac;an Laz'lar1 geri ptisktirttti. 

26 - Fragment 26 

G~bazes, Romal1lara elc;iler gonderdi. Romalilar bunlara 

tahttan ya kendisi veya oglu vaz gec;erse kendilerinin sava§tan 

vaz gec;ecekleri cevabinL verdiler. Zira bolgenin eski bir kanu

nuna gore, ikisininde ayni anda htikmetmesinin caiz olmad1g1n1 

boylece ya Gobazes'in kendisinin veya onun oglunun Colchis'de 

htikmetmesini ve sava§in boylece c;oztimlenecegini soylediler. 

Euphemius, onlar1 bu §eyler ikna etti ki, bu Euphemius Magis-

terlik vazif elerini §ohretini elde ederek ileri gorti§lti ve az 

17. Cidarita (Kidarita), btiyUk bir ihtimalle Tlirkc;e Kiderti, kidirti (bat1) 

soztinden gelmektedir. Kidarita Hunlar1,Bat1 Hunlar1 olup, Ak Hunlarm bat1 

kanadim te§kil etmektedirler. Bk. i. Kafesoglu, Turk Mill1 Ktilttirti~ s.81 
n. 182; Tafsilat i<;in bk. W. Samolin, A Note on Kidara And The Kidarites, 
Central Asiatic Journal, II,4, 1856, s. 1-4. 
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sHzlti .olinak hususunda me§hur olup, imparator Marcianus zama

n1nda· yoneticilik yap1yordu. Ve imparator i~in btittin en iyi 

kararlarm babas1 idi. Bu adam, bu tarihin yazar1 Priscus 'u da 

yard1mc1 olarak kendisine baglad1. Bu sebeple Gobazes kendi

sine tercih hakk1 verilince, krali1k alametlerini birakt1 ve 

oglu ic;in tahttan ayr1lmaya karar verdi. 0 zaman imparator'a, 

mademki Colchis bHlgesi sadece bir kigiye itaat edecektir, bu 

ytizden kizarak silaha sar1lmamas1 ic;in yalvarmak tizere adamlar 

gHnderdi. 0 ise ayr1lmay1 hie; reddetmedi. Arna vaktiyle Gobazes '.e 

muhalif anla§mazl1klar sebebiyle, Co1chis'e gHnderilmi§ olan 

DioynSius'un, sadakatini gostermek ic;in kendisine gelmesini is

tedi. Kendisinin zararl1 hie; bir geye maruz kalmayacaA1n1 sHy

ledi. Bu sebeple o Colchis'e dogru yola c;1k1nca, §tipheli mese

leler hakk1nda bir araya geldiler. 

27 - Fragment 27 

Bat1 Romal1lar1n imparatoru Majorianus'a, Gallia'daki 

Gotlar mtittefik ve dost oldular. Roma otoritesi kismen silah-

1~, kismen de sHzlerle kom§u 1rklar1 teslim olmaya stirtiklendi. 

0 da a§ag1 yukar1 300 gemi toplay1p, btiytik bir ordu ile birlik

te Libya'ya gec;meyi denedi. ilk once Vandallar1n kral1na, eger 

aralar1nda bir anlagmazl1k olursa, onu dostc;a sonuc;land1rmaga 

haz1r oldugunu sHylemek tizere elc;iler gHnderdi. Zira Maurusior'

un btittin tilkesini ele gec;iremeyince, oraya Iberia'dan Mazoria

nus'un deniz kuvvetleri c;1kmak tizere olduklar1ndan, oray1 ki

l1c; ve ategle tahrip etti. Sular1 da zehirledi. 
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28 - Fragmetit 28 

Balamerus Scytha anla§mas1n1 bozdugu ve Romal1lar1n 

bolgelerini yak1p y1kt1g1 ve bir c;ok §ehirleri alt list etti

gi ic;in Romal1lar zarar goren anla§ma hakkinda yakinmak gaye

siyle ona elc;iler gonderdiler. Sonra akinlarla Romal1lar1n 

bolgesinden uzak durmas1 ic;in ona her y1l yeni alt1nlar ve

rilmesine karar verdi. Balamerus ise gerekli §eylerin kitl1-

g1 sebebiyle, kendi soyunun c;ok olu§unun, kendisini sava§a 

ittigini soyltiyordu. 

29 - Fragment 29 

Gensericus, Majorianus ile yap1lan anla§maya daha faz

la bagl1 kalmamaya karar verince, Vandallar1n ve Maurusior'un 

kalabal1g1n1 italya'n1n ve Sicilya'n1n tahribat1na kigk1rtt1. 

Zira Marcellinus adadan <;oktan ayr1lm1§t1. Qtinkti onun kudre

tini, otoritesini kendisine c;ekmeye gayret eden Recimerus, on

lar1 Marcellinus'dan uzakla§maya ikna etmak gayesiyle onun as

kerlerine comertc;e p~ra vermi§ti (Hepsi a§ag1 yukar1 Scythal1 

idi). Boylece Marcellinus, tuzaktan korkarak Sicilia'dan ay

r1il..di. Qtinkti Recimerus ile kudret (gtic;) konusunda hie; mticade

le edemezdi. Bu ~ebeple Gensericus'a bir elc;i heyeti gonderil

di. Sonra Recimerus tarafindan anla§may1 ihlal etmemek ic;in, 

Romalilar aras1nda da Dogu'daki meselelerde en tisttin olan Leon 

taraf1ndan italya ve Sicilya'dan kac;1nmas1 ve krall1ga ait 

kad1nlar1 geri vermesi ic;in heyet gonderildi. 
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Gensericus, tabiiki kendisine degi§ik yonlerden elc;i

ler gonderilince, .valentinianus 'un bilyilk kiz1 Eudocia 'y1 og

lu Honarichus ile evlendirmeden once kad1nlar1 serbest b1rak

mad1. Zira sonra Theodosus'un kiz1 Eudotia'y1 Olybrius'un · 

tutukladigi Eudotia'n1n karde§i Placidia ile birlikte geri 

gonderdi. Bununla birilkte Gensericus, italya ve Sicilia'y1 

tahrip etmekten vaz gec;ti. Arna Majorianus'un olilmilnden sonra 

(M.S. 461), evlilikten gelen akrabal1k sebebiyle Olybrius'un 

Bat1n1rt hakimiyetine yilkselmeyi dil§ilndilgti ic;in c;ok ofkeleni

yordu. 

30 - Fragment 30 

Bat1 Romalilar nezdinde Marcellinus §tiphe uyand1rd1. 

Kuvvetlerinin artmas1 halinde kendilerine kar§1 sava§ yapa

cag1na inanmaya ba§lad1lar. Qilnkil o zamanlar Romal1lar1n i<; 

i§leri c;e§itli tarzda tesir alt1nda kalmi§ ve kar1§m1§t1. Bir 

yandan Vandallar, Aegidius'un tehdidi alt1ndayd1lar. Aegidius 

Ba ti Gal ya '·dan c;1km1§t1. ispanya 'da Majorianus ile birlikte 

seferler yapm1§t1 ve btiyilk bir ordusu vard1. Bu ayn1 sebepler

den dolay1 imparator i<;in tehlikeli idi. Fakat o italyanlarla 

yap1lan sava§tan, Galya'da Gotlara kar§i yap1lan sava§a yonel

di. S1n1r te§kil eden bolge hususunda onlarla milcadele ederek, 

cesaretle sava§ti. Bu sava§ta kuvvetli ve gorkemli bu adamlar 

bir ~ok i§ler ba§ard1. Bu sebeple Bat1 Romal1lar, Dogu Romal1-

lara elc;iler gonderdiler ve Marcellinus ile Vandallar1 kendile

ri ile bar1§t1rmalar1n1 istediler. Marcellinus'a gonderilen 
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Phylarchus, Romal1lara kar§i silah ~ekmemesi i~in onu ikna 

etti. Buradan Vandallara hareket ederek onlara kar§1 hi~ bir 

§ey yapamad1 ve geri dHndti. gunkti Genserichus kendisine Va

lentinianus ve Aetius'un serveti teslim edilmedigi takdirde, 

sava§ ilan edecegi tehdidinde bulundu. Zira oglu Honorichus'a 

nisanlam1§ oldugu Eudocia'n1n ad1yla Dogululardan Valentinia

nus'un servetinin bir kism1n1 elde etmi§ti. Yeniden ~ikan bu 

sava§ f1rsat1n1 her y1l kullan1yordu. Sava§a haz1r bir ordu 

ile beraber Sicilia ve italya'ya ilkbahar1n ba§lang1c1nda gir

di. italyanlar'1n tahkimatlarla kuvvetli hale getirilmi§ §e

hirlerini almasi kolay olmad1. Fakat orada bulunan askerler 

taraf1ndan terkedilmi§ kasabalar1 kolayca al1p tahrip etti. 

Vandallarin sald1r1lar1ndan ortaya ~ikan hadisele.ri ita1yanlar 

kontrol altina alam1yorlard1. Bu sebepden ~ok sayidaki dti§man 

taraf1ndan italyanlar bast1r1l1yorlard1. Kisacas1 italyanlar 

deniz kuvvetlerinden yoksundular. Dogu Romalilardan istedik

leri deniz kuvvetlerini de elde edemediler. Neticede Genseric

hus'la anla§ma yapt1lar. Bu olay Bat1 Romalilara btiytik zarar 

verdi. 

A§agi yukari bu siralarda Saragur (Sari Ogur), Urog 

(Ogur) ve Onogur'lar Dogu Romal1lara el~iler gHriderdiler. 

Bu kavimler Sabirler'le yap1lan harp neticesinde meskun ol

duklari yerlerden ~ikart1lm1§lard1 ve kom§u tilkeleiin toprak

lar1n1 istila etmi§lerdi. Sabirleri Abarlar (Avar) ptisktirt

mti§lerdi. Abarlar1 ise okyanus kiy1s1nda oturan ve bir yandan 

denizden ytikseleti btiytik buharlarla sislerin, diger taraftan 
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§imdiye kadar duyulmami§ pek <;ok y1rt1c1 ku§ (griffon)'un 

yakla§masindan ka<;an kavimler vatanlarindan <;ikartmi§lardi 

ki, bu y1rt1c1 ku§larin insan soyunu yiyip bi.tirmeden yok 

olmayacaklari soylentisi vardi ve insanlari paral1yorlard1. 

Bu f elaketler neticesi hareketlenerek kom§U tilkelere hticum 

ettiler. Btittin bu kavimler hticumun §iddetinden dolayi muka

vemet edemeden bulunduklari yerleri terkedip ka<;1yorlard1. 

Oyleki yeni bir yurt arayan Saragurlar ilerlediler ve Acatir 

Hunlarina rastladilar. -Onlari harple yenerek tabi kildilar 

ve ozellikle.Romal1lar1n dostlugunu kazanmak maksad1yla el-· 

<;iler yolladilar. imparator el<;ileri iyi kabul etti ve hedi

yelerle memnun ederek·geri gonderdi. 

31 - Fragment 31 

Vatanlar1ndan ka~an soylar, Doguda Romalilar ile kav

galilar iken, italyanlardan bir el<;ilik heyeti gelir. Bu he

yet kendilerini Vandallarla bar1§t1rmad1k<;a, italya ile il

gili i§leriri degi§meden kalam1yacag1n1 anlatt1. Perslerin 

kralindan (Peroze) da bit heyet gelir. Bu heyet Pers tilkesin

den bir ~oklar1n1n Romalilara ka<;mas1ndan §~kayet ediy6rdu. 

Zira Romal1lar1n onceki zamanlardan beri onlar1n tilkesinin 

yerlileri olan Magos (Magi)'lara, atalarina ait 6detlerinde~ 

mtiesseselerden ve dini eski ktilttirden uzakla§tirmak tizere 

hangi tarzda olursa olsun zarar verdiklerini ve onlar arasin

da sonmez olarak nitelendirilen ate§in sonsuza dek yanmasina 
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kanun uyar1nca izin vermediklerini sC:5yltiyorlard1. Caspia 

(Media ile Parthia ve Hyrkania aras1ridaki dar gec;it) kap1s1-

na varmak isteyen Romal1lar1n, Iuroipach kalesinde me§gul ol

man1n ve bu kaleyi muhaf aza etmek ic;in para saglaman1n uygun 

olacag1n1, masraflar1n ve kalenin muhafazas1n1n yaln1z kendi

lerine ytiklenmemesinin adil ·gC:>rtindtigtinti ilave ediyorlard1. 

Zira eger vaz gec;erlerse sadece Perslerin degil, ama Romal1-

lar1n tilkesinin de kom§u soylar taraf1ndan tehribe ugrayabi

lecegini sC:5yltiyorlard1. Cidarita Hunlara. kar§1 sava§ yapmak 

ic;in kendilerine para yard1m1 da yap1lmas1 icap ettigini, 

c;tinkti eger o soy kendi tilkesinden uzak tutulursa Romal1lar1n 

da menfaat elde edeceklerini ilave ettiler. 

Romal1lar, kendilerine her §eyden C:>nce elc;iler gC:>nde

receklerini, btittin bu §eyleri Parthlar1n kral1 ile tart1§acak

lar1n1 cevaben sC:>ylediler. Zira kendi yanlar1nda hi~bir kac;ak 

olmad1g1n1 ve Magos (Magi)'lar1n dint ktilttirtinti de (ibadetini 

de) engellemediklerini, kendileri ise mademki Iuropiach kale

sinin bekc;ilik gC:>revinin ve Cidarita Hunlar1na kar§1 sava§in 

mesuliyetini tistlenmi§lerdir. 0 halde onlar1n, hic;te hakli 

olmayarak kend~lerinden para istediklerini ~C:>ylediler. P~triciatus 

rtitbesi ile §ereflendirilen Tatianus, Vandallara elc;ilik yapma 

vazifesini tistlendi. Perslere elc;ilik gC:>revini de Constantius 

tistlendi ki, bu ki§i tic;tincti kez §ehir Praefectus'u olmugtu. 

Constillilk ve Patriciatus'luk §erefine iletledi. 
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32 - Fragment 32 

Roma imparatoru, Leon zaman1nda, soylular s1n1f1na ya

z1lm1§ olan el~i Tatianus, italya ad1na Vandallara dogru yola 

~ikt1. Arna Perslere ye5nelik olarak ti~tincti kez Praefectus olan 

Constantius ge5reve getirildi ve ayn1 zamanda constilltik ile 

birlikte (y1l 457) oy birligi ile devlette Patriciatus rtitbe

sitii kazand1. Gens~ricus tataf1ndan bari§ §artlar1 reddedilin

ce, Tatianus Vandallardan i§i tama-mlamadan kisa zaman i~erisin

de dtindtirtildti. Tabiiki Edessa (Urfa)'l1 Constantius, -ki bu 

§ehir Romal1lar1n iktidar1nda kurulmu§tu ve Perslere yak1n 

bulunuyordu- Parthlar1n kral1 onu ge5ndermeyi uzun stire erte

ledigi i~in burada uzun bir stire kald1. 

33 - Fragment 33 

Constantius uzun bir zamandan beri el~i olarak Edessae'

da bulunujordu. Bu zaman zarf1nda Pers kral1 onu saray1na davet 

~tti ve onu t~kip etmesini, fakat §ehir i~inde degil, s1n1rlar

da kendi yan1nda bulunmas1n1 istedi. <;tinkti o s1rada Cidarita 

Hunlar1 ile vergi vermedikleri i~in sava§1yorlard1. Bu vergiler 

epey C5nce Persler ve Parthlar taraf1ndan ortakla§a Hunlara ytik

lenmi§ti. Hunlar o s1rada art1k vergiyi tidemiyorlard1 ve sava§a 

ba§lam1§lard1. Bu s~va§ Perslere ag1r kay1plar verdirdigi i~in, 

· bu sava§a Pers Kral1 Peroses (zira Persler btiyle ~ag1r1r) Hunla

r1 bir hile kandirarak son vermeye karar verdi. Pers kral1 hem 

bari§ yapmak, hem de onlarla mtittefik olmak istedigini stiylemek 
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igin Hun Kral1 Cuncha'ya el<;iler gonderdi. Bu iyi niyetinin 

bir teminat1 olarak da kiz karde§ini ona zevce olarak verme

yi t~klif etti. gunkti o zaman Cidarit Hunlar1n1n Kral1 Cuncha 

<;ok gen<;ti ve <;ocuk sahibi degildi. Fakat gonderilen krali<;e 

Pers Kral1 Pe~oses'in gerc;ek kiz karde§i d~glidi. · Son anda 

Krali~e gibf stisledikleri ba§kB birisini, Pers kral1n1n kiz 

karde§i yerine gonderdiler. Peroses'in dti§tindtigti hile bu idi. 

Bu hile ile bari§ yapmay1 ba§atd1. Ancak bu kisa stireli oldu. 

gunkti sonunda krali<;e ger<;egi soyledi. Krali<;e Hun tilkesine 

geldiginde herkes ona ger<;ek bir krali<;e gibi htirmet goste

rip, hediyeler verdiler. Hun kral1 ile .evlendikten sonra h,er 

ttirlti ltiks i<;erisinde, bir kralige gibi ya§iyordu. Eger Hun 

kral1 hakikat1 ogrenirse, bu kadin Pers kral1n1n yan1nda hiz

met<;i olduguic;in, bir hizmetc;iyi e§i olarak kabul etmeyece

giriden, kadin, · c;ezas1n1n oltim olacag1n1 dti§tinmti§ ve can· kor

kusu ile bizzat dogruyu kendisi soylemi§tir. cuncha kad1n1n 

gerc;egi soylemesini c;ok takdir etti ve onu kar1s1 olarak tut

maya devam etti. Ayn1 zamanda hileyi Peroses'e t>detmek iste

di. Kafi miktarda askeri olmasina ragmen, komutanlar1n1 har

catmak istemediginden (onlara ihtiyac1 oldugundan) asil gaye

si sava§ etmek degil, sava§a· hazir gortinerek tehdit etmekti. 

Peroses temsilcisi olarak c;ok oneml.i adamlar1n1 Cidari t Hun

lar1n1n k~alina gonderdi. Hun Kral1 Cuncha bunlar1n bir kis

m1n1 oldtirdti. Bir kism1n1 da i§kence yapt1ktan sonra geri 

gonderdi. ~tinkti kendisine yap1lan hileyi odetme hakk1n1n ken

disinde oldugunu gostermek tizere bu adamlar1 geri gonderdi. 
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Boylece kendi aralarinda evvelden oldugundan daha sert ~ekil

de sava§ ~ikt1 ve bUttin kuvvetleriyle harp ettiler. Bu sebep

le Gorga (Gorga, i~inde bir zamanlar Perslerin ordugah kur

duklar1 yer ad1 idi)'da Perose~, Con~tantius'u kabul etti ve 

bir ka~ gtin boyunca ag1rlad1ktan sonra el~ilik heyetine yak1-

§1r hi~bir cevap vermeden geri gonderdi. 

34 - Fragment 34 

Devletin hiddetinden sonra Gobazes, Dionysios ile bir

likte Pers kadin elbisesi giymi§ ve Medus 181 1ar1n nedimeleri 

gibi ku§anmi§ olarak Constantinopolis (istanbul)'e gelir. Bu 

imp~rat~r Leon zamaninda vukfi bulur. Bu adam1 imparator kabul 

etti ve ilk once yeni §eylere talebi sebebiyle de sayip dok

tti. Sonra nezaketle onu kucaklayip b1rakt1. Hristiyanlarin 

pay1yla §OV yaparak, imparatoru, pohpohlay1c1 bir nutukla ka-

zand1. 

35 Fragment 35 

Scir ve Got'lar harp safinda dovti§tirlerken ve.h~r iki

si de harbden geri ~ekilirlerken yardim <;ag1rmaya yoneldiler. 

Bu mesele hakkinda Dogu Romal1lara geldiler. Aspar bile ne o

na ne de otekisine yardim edilmemesi kanaatindeydi. Fakat . . im-

parator Leon, Scirl~re yard1m etmeye karar verdi. Boylece 

Illyrici Praefectus'una mektuplar gonderdi ve Gotlara kar§1 

Scirlere ne kadar askeri kuvvet laz1msa vermeyi emretti. 

18. Yunan miteolojisinde, kendisine her bakamn ta§ kesildigi farzolurnm y1-
lan sa<;l1 ti~ kadindan biri. 
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36 - Fragment 36 

Ayn1 zamanda imparator Leon'a, Attila'n1n ogullar1 ta-

raf1ndan gec;mi§teki ihtilaflar1n btittin sebeplerini tamamiyle 

b1rak1p bari§a giri§mek ve bir zamanlar adet olarak konuldugu 

gibi, Istrum'da toplananlar1n pazar1 ziyaret etmeleri, .bundan 

sonra kendilerine laz1m olan §eyleri kar§1l1kl1 olarak sec;me-

leri ic;in bir ·elc;i de geldi. Bu §eyler etraf1nda dHntip dola§~ 

tir1lan elc;i bile o i§i bitirmeden geri dondti. Zira imparator 

Romal1lar1n, kendilerini zarar ve ziyana ugratan Hunlarla a-

11§-veri§ini kabul etmemek gerektigini soyledi. Arna gerc;ekte, 

Attila'n1n ogullar1, elc;i sec;ildigi ic;in aralar1nda anla§maz

l1ga dti§ttiler. §oyle ki, Dengisich (Dengizik = Dengiz = Deniz' 

den) elc;iler hic;bir meseleyi tamamlamadan geri dondtirtildtikle-

ri ic;in, Romal1larla sava§a girmek is~iyordu. Bu karara Irnach 

dahtli kar1§1kl1g1 sava§tan ba§kayana c;ekmek gayesiyle kar§1 

c;1k1yordu. 

37 ~ Fragment 37 

Saragur'lar~ Acatir ve ba§ka soylarla birle§ip Perslere 

ordu sevkettiler. ilk Hnce de Caspia kap1lar1na yakla§tilar 

ki,·orada Pers savunmas1yla kar§i kar§1ya kal1nca ba§ka bir 

yola yHneldiler. Buradan Iberos'~ dogru yonelip, bolgeyi yag-

malad1lar. Ve Armenia'l1larn1 kasabalar1na hticumlar yapt1lar. 

Bu sebepten Cidaritalar'dan onceki muharebeden sonra bu hticum-

danda korkan Persler, Iuropiach kalesinin muhafazas1na askerler 
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veya para istemek, el~iler vas1tas1yla sik sik ne yapt1klar1~ 

ni ogretsinler diye Romal1lara el~iler gonderdiler. Eger ken

dilerini desteklerlerse ve barbarlarin giri§ten i~eri girme

lerine mani olurlarsa, btittin Romal1lar1n s1n1rlar1n1n emniyet

te olacag1n1 gostermek i~in, Romalilara el~iler gonderdiler. 

Ger~ekten bunlara Romal1lar her bir kimsenin kendi mallar1na 

dikkat etmesinin, korumas1n1n akla uygun oldugunu ve kendi 

kaleleri hakk1nda ihtimaml1 oldugu cevab1n1 verdiler. El~iler 

meseleyi tekrar ileri stirmeyerek kendi adamlar1n1n yan1na don

dtiler. 

38 - Fragment 38 

Dengisich, Romalilarla sava§ yaparken Istrum (Tuna) ki

y1s1nda bulunmaktad1r. Zira Ornigiscli'nin oglu (Anagastes) 

ara§t1rma · yap1nca ki 0 (Anagastes) Thraciae'nin Istrum'a ya

kin kism1ndad1r. Nehrin koruma gorevine getirilmi§ti. kendi 

adamlari vas1tas1yla ondan hangi gaye ile sava§ yapmak iste

digini ogrendi. Fakat Dengisich, Anagastes'i hor gorerek onun 

taraf1ndan gonderilenleri i§i tamamlarnadan kovdu. El~iler va

s1tas1yla imparatora, kendi adamlar1na toprak ve para saglan

mamas1 halinde kendisinin sava11a giri§ecegini bildirdi. Kral

l1ga getirilen el~ilere v~ kornisyon teklifinde bulunanlara im

para tor, eger emrine itaat etmek isterlerse, kendisinin her 

§eyi yapmaya haz1r oldugu cevab1n1 verdi. Zira eger dti§manla

r1 anla§maya ve mtittefiklige stirtiklerlerse, kendisi ~in ~ok 
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uygun ve ho§ bir §ey oldugu cevab1n1 verdi. 

39 - Fragment 39 

Anagastes, Basilicus, ostryes ve diger baz1 Romal1 ko

mutanlar, sarp ve ~ukur bir yere hapsolmu§ olan Gothlar1 ku~ 

§att1lar. Orada yiyecek kitl1g1 ile zorluk ~eken iskitler 

§artl1 teslim yap1p, kendilerine ikamet etmeye toprak veril

mesi halinde, kendilerinin kararla§t1r1lan her§eye itaat ede

ceklerini el~iler gondederek Romalilara bildirdiler. Romal1-

lar cevaben kendilerinin onlarin komutanlarina istediklerini 

getireceklerini soylediler. Arna onlar1 saran a~liktan dolay1 

iskitler bitirmek istediklerini ve daha fazla gecikmelere kat

lanamad1klar1n1 soylediler. 0 zaman Roma saflar1n1n ba§ina 

ge~irilenler bir karar al1p, eger iskitler Roma adetine gore 

orduyu kendi i~inde, komutan ba§ka ttirlti dti§tinceye kadar, her 

zaman i~in boltimlere ay1r1rlarsa, kendilerinin yiyecek temin 

edeceklerini vaad ettiler. gunkti boylece, herkesin degil de, 

tek tek saflar1 gozden ge~irmek gerektiginde onlarin, komu

tanlar kolaylikla idare edilebileceklerini soylediler. Tabii 

ki bunlar .ozen ve dikkat gostererek aralar1nda ~arpi§mak tize

redirler, boylece iskitler, el~ilerin bildirdikleri bu §eyle

re itaat ederek, kendilerini Romal1lar1n boltinmti§ olduklari 

ayn1 saflara boldtiler. 

Aspar'dan al1nan selahiyetin ikinci mertebesinde, onun 

hakimiyeti altinda emirleri onlara gottiren, Hun soyundan olan 
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Chelchal, herkesin emirlerini kabul etmi§ oldugu ve ic;inde 

geride kalanlardan daha fazla say1da Goth'lar1n olduAu bar

barlar1n cohort (ytiksek bir §ahs1n refakat ve maiyyetinde bu

lunan §ah1slar)'unu ziyaret ederken bu i§le ugra§iyordu. Co

hort, ba§kanlar1 c;ag1rd1ktan sonra §U §ekilde bir konu§ma . 

yapmaya ba§lad1 : Komutanin ikamet etmek ic;in kesinlikle top

rak verecegini, ki bu toprak parc;as1n1 onlar1n faydas1na ve 

c;1kar1na olmad1g1n1, fakat toprak parc;as1n1n yarar1n1 tek tek 

Hunlar ic;in oldugunu sHyledi. Zira bunlarin toprak tar1m1n1 

reddetm~kte oldtiklar1n1 ve kurtlar gibi Gothlar1n mallar1n1 

yagmalad1klar1n1 ki, bizzat kendilerinin kHle §artlar1na maruz 

kalarak onlara erzak hazirlamaya zorlad1klar1n1, her iki 1r

k1n aras1nda hie; bir anla§ma tespit edilmemesine ragmen, Hun

lar1n birle§mesinden kac;1nd1klar1 ic;in ba§kanlar1n1 yemin et

tirerek mecburiyet alt1na al1nd1klar1n1, bu sebepden dolay1 

sadece mallar1nda yoksun birak1lmad1klar1n1, ayn1 zamanda 

kutsal vatanlar1na da itibar ettiklerini sHyledi. Kendisinin 

bile soy bak1m1ndan Hun oldugunu, bununla c;ok fazla Hvtindtigti-'

nti fakat dogrulukla hareket ederek onlara bu §eyleri, nelerin 

yap1lmas1 gerektigini gHrstinler diye sHyledigini belirtti. 

Bunlai1 sHyleyince, Gothlar harekete gec;erek dtizeni bozdular 

ve bunlar1 Chelchal'1n iyiligi sebebiyle-ki, bu iyilikle biz

zat kendilerine e§lik ediyordu saglam1§ oldugunu dti§tintip, ken

dileriyle birle§en Hunlar1 katlettiler. Sonra, birle§mekten H

teye her iki soy aras1nda btiytik bir sava§ ba§lad1. Zira Aspar' 

a haber verilince, bizzat kendisi ve diger komutanlar kendi 

harf saflar1n1 korudular ve kar§1lar1na c;1kan barbar olan her 
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bir kimseye Hldtirdtiler. iskitler, kHttilligti Hgrendikten ve hi

leyi anlad1ktan sonra, bir araya geldiler ve Romal1larla bir

le§tiler. Fakat Aspar zaman1nda vergi veren Hunlar, kendileri 

i~in olu§turdugu btittin bir cohort'u katliama dti§Urdtiler. Diger 

komutanlar ve gayretle, cesurca sava§maya ~abalayan barbarlar 

i~in de kans1z bir sava§ olmad1. Bu sava§tan sag kalanlar is

kitler'den idiler. Romal1 ttimen (Legiori)'ler ise yenilence 

ka~t1lar 19 

40 - Fragment 40 

imparator Leon, el~i Phylarchum arac1l1g1 ile Anthemius' 

un emri hakk1nda Gensericus'u haberdar etti ve onu italya'dan 

~ekilmemesi ve yetkiyi bizzat ele ge~irmekten vaz ge~memesi 

halinde sava§ ilan edecegini sHyledi. Haberci ise geri dHndti 

ve 'cevaben, kendisinin tehdide boyun egmek istemedigini, ak

sine sava~a haz1rland1g1n1, ~tinkti Dogu Romal1lar1n anla§may1 

terkettiklerini sHyledi. 

41 - Fragment 41 

Romal1lar ve Lazlar ile Suannlar 1 1n bir kabilesi ara-

s1nda ~ok btiytik bir anla§mazl1k ortaya ~ik1nca, Suannlar1n 

. kendilerinden ald1klar1 kasabalar sebebiyle Persler sava§ yap

ma arzusuna kap1ld1. BHylece Roma imparatoruna bir heyet 

19. Bk. H.N. Orkun, Attila ve ogullar1, s. 125-126. 
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gonderdiler. Kendileri yakin oldugundan hazir olmalar1n1 ta

lep ederek, uzun stireli yardimlar beklerken tehlikeye kalma-

malari veya gelirlerse onceden oldugu gibi masraflarla y1p

ranmas1nlar diye, Romal1lar1n hakimiyeti altinda bulunan Ar

menia kiy1s1n1 koruyan askerlerden kendilerine yardim etmele

rini isteyen heyet gonderdi. Qtinkti Heraclius ile birlikte, 

kendileriyle o- zaman asva§ durumunda bulunan Persler ve Iber

ler, diger kavimlerle sava§la me§gul iken ordu beslemek ken

disi i~in ktilf etli ve zor oldugu i~in kti~tik bir yard1mc1 kuv

vet gondermi§ti. Fakat Parthlar ona kar§i tekrar gelince Ro

mal1lar1 ~ag1rd1. El~iler onlara, Romal1lar1n yard1mc1 kuvvet

ler ve komutan gonderecegini bildirdiler. 0 sirada Cidarita 

Hunlar1n1n kendileri taraf1ndan yenildiklerini ve Hunlar1n 

§ehri Balaam'1n hticumla zabt edildigini bildiren bir heyette 

Perslerden geldi. Bu Sebeple el~iler, Perslerin kazand1g1 za

feri anlatt1lar ve onlarda var olan ~ok btiytik askeri kuvvet

leri sergilemek tizere Barbarlarin adetlerini tabiattistti keli

melerle ortaya ~ikard1lar. Fakat imparator, verilen emirler 

icra edildikten sonra, derhal el~ilere gonderdi. Zira onun 

i~in Siculae (Sicilya) meselesi ~ok daha onemli idi. 

42 - Fragment 42 

Bu y1l imparator Leon, btiytik bir donanmayi ve saglam 

kurulmu§ bir orduyu Afrika'yi elinde bulunduran Gizerichus'a 

kar§1 gonderdi. Marcianus oltince, tabiiki Gizerichus, Roma 
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hakimiyeti alt1nda bulunan eyaletlere bir ~ok kotti §eyler 

y~pt1~ yagma yaptiktan sora bir ~oklar1n1 asir etti ve her 

yerde §ehirler y1k1ld1. Bu §eylerle tahrik olan imparator, 

btittin Dogudan 1100 gemi topladi. Bizzat bu gemileri askerler 

ve silahlarla iyi bir §ekilde tahkim ederek Gizerichus 1 a kar

§1 tahsis etti. Bu donanmaya 1300 altin centenaria odeme yap

mi§ oldugunu anlat1rlar. Komutan ve Verinae Augustae'nin kar

de§i olan, consulluk gorevinden art1k ~ikar1lm1§ ve Scytha'da 

Thracial1lar arasinda bir ~ok zaferlerle Unlti Basiliscus'u 

yeti§tirdi. O, yardim i~in Bat1 denizinden gortilemiyecek mik

tarda bir yard1m gelince, Gizerichus'un donanmas1 ile s1k s1k 

~ati§malar yapt1. Bir ~ok gemiyi derin denizde bat1rd1.Kendisi 

bizzat Carthaginem (Kartaca)'i yenmeye muktedir oldu. Ama az 

sonra cazibesi ve paran1n gticti ile kand1r1larak, onceki hticum

dan vaz ge~ti ve Thracial1 Priscus'un anlatt1g1 gibi istiyerek 

yenilgiye boyun egdi. 

43 - Fragment 43 

Ayn1 zamandan once Dogu Romalilar'a kar§1 Scythia sa

va§1 ~ik1nca, Thracip ve hellespontus (~anakkala Bogazi) bir 

deprem ile sars1ld1lar. Ionia (iyonya = Anadolu'da bir m1nt1-

ka) ve de Cycl~des (Ege Denizi'nde adalar grubu) adalar1 ayni 

felakete maruz kaldilar. 0 dereceye kadar ki Cnidus (Caria 

sahilinin lodos tarafindan olan bir §ehir) §ehrinde ve Co 

(istankoy adas1) adasinda bir ~ok binalar y1k1ld1. Ayr1ca, 

ti~ ya da dort gtin stireyle gokytiztinden (1rmak, sel, nehir) 
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§eklinde sagnak yagmur dti§tince, Constantinopolis'te ·ve Bithynia 

(Karadeniz ve Marmara Denizi aras1nda Anadolu sahilinde bir 

yer) bHlgesinde btiytik sagnaklar1n meydana geldigini, dagla

r1n oraya gH~ttigtinti, bir ~ok kHylerin sularla kaplanmi§ oldu

gunu Priscus sHyler. Nicomedia (Bithynia'n1n Ba§kenti) yak1-

nindaki Boanensis gHlUnde ve oraya alivion olar~k ta§1nm1§ 

olan bir ~ok stiprtintti y1g1n1ndan adalar1n ~ikmi§ oldugunu da 

sHyler. Ger~ekten de bu §eyler bir stire sonra vuku buldu. 

44 - Fragment 44 

PRISCUS TARiHiNDEN NOViDUNUS 

KU~ATMASI 20 

Bir zamanlar Rubus (Rugus ?) 1 lar1 Dogu Romalilara kar-

§1 tahrik ederek, Colapis nehri kiy1s1 yan1nda bulunan Novidunus 

kasabas1n1 ele ge~iren Valips, baz1lar1n1 Hldtirdti ve §ehirdeki 

herkesin paralar1n1 (mal1n1, mtilktinti) toplayarak Trakya ve 

Illyrirar'lar tilkesini asilerle i§birligi yaparak istila etmeye 

haz1rlan1yordu. Bununla birlikte onu teslim olrilaya zorlayan kra-

11n kuvvetleri gHnderilince, §ehrin i~ine ~ekilerek ku§atanlar1 

kendisinin ve mtittefiklerinin gti~leri nisbetinde tahkiniattan 

uzakla§t1r1yordu. 'Roma kuvvetleri bu zahm~tli i§i ba§aramay1n

ca sald1r1dan vaz ge~tiler. Bununla birlikte dti§man m1zraklar1-

n1n (karg1lar1n1) sald1r1s1 esirlerin ~ocuklar1n1 surlara 

20. 44 ve 45. fragmentler daha sonra tespit edilip, c. Mliller tarafindan 

Fragmenta Historicorurn Graecorum, V, Paris, 1870, s. 24-26'da ne§re

dilmi§tir. 
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hapsetti. Sur tizerinde duran Romal1 ~ocuklar, askerler, ken

dilerinin dostuoldugu i~in ne oklarla ne de kargilarla sal

d1rm1yorlard1. Btiylece sonunda i§ anla§maya vardi ve ku§atma 

kald1r1ld1. 

45 - Fragment 45 

PRISCUS TARiHiNDEN NAISSUS KU~ATMASI 

iskiti.er Illyria'daki Danubium(us)'da (Naissus ?) kurul

mu§ bir §ehir olan Naissus (Ni§)'u abluka ile ku§atm1§lard1. 

~ §ehrin Constantinus taraf1ndan kurulmu§ oldugu soylenir. 

Hatta Constantinus Bosporus (Istanbul Bogazi) isimli §ehride 

Bizans btilgesinde in§a etmi§tir. Btiylece barbarlar once insan

lar1 kalabalik olan §ehri ele ge~irdiler. Sonra da, iyice t~h

kim ederek hi~ bir §eye kar1§mad1lar. Ger~ekten de halk sava§

tan korktugundan, askeri birliklere kolay bir ge~i§ olmas1 i

~in, §ehre gtineyden akan nehri bir koprtiyle bagladilar. Daha 

sonra da aletleri surlara gtittirdtiler ve trabs 1 lar1 (kalas) 

once kolay bir §ekilde ta§1nmalar1 i~in tekerleklere (sava§ 

arabalarina)_koydular. gunkti bunlar harekete mtisaitti. Bun

lar tizerinde duran askerler oklarla kasabal1lar1 taciz edi

yorlard1. Ayn1 zamanda iki taraftaki direklerde duran asker

ler de, ayaklariyla tekerlekleri ilerleterek makinalari yak

la§t1r1yorlard1. Kapaklari a~1k olan pencerelerden sur tintin

dekilere ok at1yorlard1. Oyle ki, kalaslarda ayakta duran 

askerler tehlike olmadan emin bir §ekilde sava§1yorlard1. Ko

lay btiktilen sepet ~tipleri tirtilerek bunlara deri par~alari 
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orttilmekte ve i§lenmi§ derilerle kendilerini yanan ve ate§ 

sac;;an oklarla kar§i koruyorlard1. Bu tarzda birc;;ok makina 

ile §ehir tahkim edildikten sonra, mazgallarda (kule) bulu

nan vatanda§lar geri c;;ekilerek, kendilerini emniyete ald1k

tan sonra koc;; ba§lar1 getirildi. Bu makina pek btiytikttir. Ya

ni kalas gev§ek zincirlerle kap1 direklerinden sark1t1ld1k

tan sorna, -ki o kalaslarin demirden m1zraga vard1 ve c;;al1-

§anlar1n gtivenligi ic;;in soyledigimiz. orttisti vard1 - Bunu ar

ka kisimda olan boynuzdan iplerle baz1lar1 btiylik bir gti<;le 

geri c;;ekiyorlard1. Yani darbenin yoneltildigi yere nazaran 

geri c;;ekiy6rlard1. Sonra kalas1 b1rak1yorlard1. Oyleki, onun 

vuru§uyla sarsilan surun herhangi bir kismi tahrip ediliyor

du. Gerc;;ekten uzaktan savunma yapanlar bu gaye ile hazirlan

mi§ olan btiytik kayalari surlardan uzakla§t1r1lm1§ makinalara 

at1yorlard1. Baz1 kad1nlar1 adamlar ile birlikte yok ediyor

du. Fakat kad1nlar1n btiytik say1s1yla ba§ edemiyorlard1. Ayr1-

ca dti§manlar merdivenler getirdikleri zaman, burada sur koc;; 

ba§lar1yla yak1ld1ktan, orada mazgallardan savunmada bulunan

lar taraf1ndan makinalar def edildikten sonra, §ehir barbar

lar taraf1ndan ele gec;;irildi. Barbarlar koc;; ba§lar1 ile duva

r1n y1k1lan kism1ndan, kismen de merdivenlerle i<;eri girdiler. 

' .. 
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Terctimesini verdigimiz Priskos'un eseri, Avrupa Hun

lar1'n1n siyasi tarih ve ku~ttirleri bak1m1ndan olduk~a mtihim 

hususlar ihtiva etmektedir. Ne varki, eserin tamam1n1n gtinti

mtize intikal etmeyi§i, hadiselerin yarim ve birbiriyle irti

batsiz halde kalmas1na sebep olmu§tur. 

Hunlarla, kendilerine y1ll1k vergi vermek mecburiye

tinde kalan Bizansl1lar aras1nda imzalanan Margus bar1§1 ile 

Attila'n1n 441-442 ve 447 y1llar1nda tertip ettigi Balkan se

ferleri ve bunlar neticesinde yine Bizansl1larla yapilan an

la§malar hakk1nda Priskos'un kaydettigi tefarruatli bilgile

rinden, Dogu Roma'n1n kesin olarak Hun hakimiyeti alt1na gir

digi anla§1lmaktad1r. Ayr1ca Priskos, Hun-Bati Roma mUnasebet

lerine dair ~e§itli malumatlar da vermektedir. Bu arada, ken

disine y1ll1k vergi veren Roma'ya kar§i dti§tindtigti askeri ha

rekat1n1 me§rula§tirmak gayesiyle gtindeme getirdigi Honoria 

ile evlenme meselesinin anlat1lmas1 da, Attila'n1n diploma

tik yontinti ve faaliyetlerini gostermesi bak1m1ndan hayli en

teresand1r. Yine, Tanr1 Ares Kil1c1 1 n1n bulunarak Attila'n1n 

eline ge~mesine, Attila'n1n italya, Sorosguslar, Acatirler ve 

Asimuntlar tizerine yapt1g1 seferlerle, Dogu ve Bat1 Roma ya

n1nda diAer kavimlerle olan mtinasebetlerine de temas etmekte

dir. 
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Ote yandan Basik ve Kurs1k idaresindeki Hunlar1n Pers 

tilkesine ak1nlar1n1, Cidarit diye adland1rd1g1 Pers s1n1r1n-

da bulunan Hunlar 1 1n Persler'le olan sava§lar1n1 ve Bizans 

kaynaklar1nda ilk defa rastlanan Saragur, Urog, Onogur, Sa

bar, Abar (Avar) isimli Ttirk kavimleri'nin Dogu Avrupa'da or-
~ 

taya gik1§lar1n1 da geni§ olarak anlatmaktadir. Attila'nin 

ogullar1 Dengizik ve irnek 1 in yeniden ticari milnasebetler 

tesis etmek igin istanbul'a gonderdikleri elgilerin, orada ti

mid ettikleri iltifat1 gormeyip Ulkelerine geri donmeleri Uze

rine, Dengizik'in 467'de Trakya'ya tertip ettigi sefer ve 468 

y1l1nda mlittefiki Gotlar'la beraber Bizans 1 la yapt1g1 harbe 

dair bilgilerede yer vermektedir. Burada, Hunlar'la Gotlar'1n 

aras1n1 agarak Hunlar 1 1n maglubiyet ve boltinmesine sebep olan 

Bizans'1n bile siyaseti ag1kga kendini gostermektedir. 

Priskos'un, Maximinus'un ba§kanl1g1ndaki Bizan~ elgi-

lik heyetine dahil olarak geldigi Hun Ulkesi'ndeki mti§ahade-

lerini ihtiva eden ve eseri daha da orjinal hale getiren ki-

s1mda, Hun Ulkesinin cografi ve etnogafik tasvirlerinin yanin-

da, Hunlarin hayat tarzlar1, konu§tuklar1 diller, orf ve Adet-

leri, misafirperverlikleri, tiretimleri, yiyecek ve i~ecekleri 

hakk1nda kayitlar bulunmaktad1r. Ayr1ca, Attila'nin han1m1 

Ar1kan'1n saray1, el~ileri kabul etmesi, onlara ziyafet ver-

mesi ve Bleda'nin dul e§inin bir koytin hakimi olmas1 gibi, 

Ttirk siyaset ve idaresinde kad1n1n yeri ve degerini gosteren 

dikkat ~ekici izahatlar da vardir. Priskos'la Hun tilkesi'nde 

ya§ayan bir Grek arasind~ki kar§1l1kl1 konu§man1n gegtigi 



- 90 -

yerler ise, Jtirk devlet te§kilati, adalet sistemi ve Ttirk'tin 

insana verdigi kiymet ile, bunlarin Roma'daki tatbikini mu-
\ 

kayese imkani saglayacak bulunmaz bir vesika niteligi ta§i-

maktadir. Priskos, Attila'nin §ahsiyeti, mtitevazi hayati, 

sarayi, ziyafet sofras1 ve orada uygulanan Protokol, idare 

tarzi, devletlerle mlinasebetlerine dair de kiymetli bilgiler 

vermektedir. 

Btittin bu hususlar, Priskos'un eserinin Dogu-Bati 'Roma 

devletleri, Vandallar, Lazlar, Suannlar ve diger kavimlerin 

tarihlerinin, hususiyle V.asir Dogu Avrupa Ttirk tarihi ve 

ktilttirtintin ogrenilm~si bak1m1ndan, ana kaynak olarak ne kadar 

btiytik bir ehemmiyet arzettigini gostermektedir. 
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