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ÖZET 

 

Türk Tarihinin Bir Kaynağı: De origine actibusque Getarum 

Abdullah ÜSTÜN 

Yüksek LisansTezi, Tarih Anabilim Dalı  
Danışman: Doç. Dr. Turhan KAÇAR 

Temmuz 2007 

 

 Bu tez; Türk tarihinin kaynaklarından, VI. yüzyıla ait bir Geç Roma dönemi 
kaynağı olan De origine actibusque Getarum’un Türkçeye çevirisini amaçlamaktadır. 
Kısa ve yaygın olarak kullanılan adıyla Getica, adından da anlaşılacağı üzere, kendiside 
bir Got olan Jordenes tarafından, Got tarihini yazmak maksadıyla, kaleme alınmış bir 
eserdir. Eser, Got tarihini anlatma gayesini gütmekle beraber, en geç IV. yüzyılın son 
çeyreğinde Hunlarla (Türklerle) tarihleri kesişen ve önemli bir kısmı Hun egemenliğine 
giren Gotların, tarihlerinin bu doğasından ötürü, Hunlar hakkında da mühim ve 
emsalleriyle kıyaslandığında geniş bilgiler içermektedir. Getica; erken dönem Türk 
tarihi kaynaklarının sayıca az ve muhtevaca yetersiz olmasından ve günümüze değin 
ulaşmayan Roma kaynaklarından iktibaslar yapmasından dolayı, bu literatür içinde 
önemi bir yer işgal etmektedir.  

 Aslen Latince kaleme alınan kaynağın, Türkçe çevirisi, Mierow’un İngilizce 
çevirisi esas alınarak ve kısmen de bu çeviri Skrjinskoy’un Rusça çevirsi ile 
karşılatırılarak yapılmıştır. 

Tezde Getica’nın Türk tarihinin Roma kaynakları içindeki yerini göstermek, 
hususiyetlerini mahiyet ve muhteva noktasında tespit için, Geç Roma Tarih 
yazıcılığında Hunlardan bahseden diğer kaynakların ele alınıp kısaca işlendiği, bir 
bölüm de yer almaktadır. 
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ABSTRACT 

 

A Source of The Turkic History: De origine actibusque Getarum 

Abdullah ÜSTÜN 

Master Thesis, Department of History  
Supervisor: Assoc. Prof. Turhan KAÇAR 

July 2007 

 

This thesis is a comparative translation of De origine actibusque Getarum, 
written by Jordanes, a sixth century author of the Gothic origin. The source is famously 
known as Getica. Jordanes completed this work in the middle of the sixth century, when 
the emperor Justinian had just started to reconquest Italy from the Ostrogoths. Although 
the Getica aims at giving a full history of the Gothic tribes, it is very important for the 
history of the Huns in the fifth century, when the Huns, led by Attila, dominated both 
halves of the Roman empire. As we do not have anything from the Huns themselves, 
Jordanes’ work is important for many aspects of the Hunnic history. Even its nature is 
biased and it carries the Roman imperial view point, it still gives glimpses on the 
complicated relations of various tribes in the south-east Europe. Jordanes’ Getica has 
already been translated into many European languages, such as, English, French, 
Russian, German and Spanish, therefore, we thought, it would be very appropriate to 
prepare a comparative Turkish translation of this book as a Master thesis. 

I have used the English and Russian versions of Getica in the translation and I 
have also consulted with the Latin edition by Th. Mommsen especially in the spelling of 
Latin personal and place names. I have also examined the other written sources of the 
European Hunnic history as an introduction to Jordanes’ work. 
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ÖN SÖZ 

 

 Tarihçilik kaynaklarla yapılabilen bir uğraştır. Tarih kaynağı olma özelliğine 
sahip malzeme içinde başat durumdakiler ise, Tarihin kendi mevcudiyetini de borçlu 
olduğu yazılı kaynaklardır. Yazılı kaynaklar, erken devirlerden çağdaşa yaklaşıldıkça 
ekseriyetle, nicelik ve nitelik olarak ters piramit bir yapı arz eder. Türk tarihi için de 
manzara budur. Dahası Türk tarihinin erken devirlerine ait –Kök Türk devrine değin–
yazılı kaynaklar, başkalarınca ve başka dillerde ortaya konulmuştur. Bu tezde yapılmak 
istenen de, başka birisi –kendini tanımladığı şekliyle Got kökenli– bir Romalı tarafından 
ve başka bir dilde –Latince– kaleme alınmış bir kaynağın, literatür içindeki yerine işaret 
ederek, İngilizce çevirisinden –kısmen de bu çeviriyi Rusça çevirisi ile karşılaştırarak– 
Türkçeye tercüme etmektir. Bu kaynak; Jordanes’in kaleme aldığı ve 551 yılında 
yazımını tamamladığı De origine actibusque Getarum adlı tarih eseridir. 

 De origine actibusque Getarum, kısaca Getica; Theodorus Mommsen tarafından 
1882 yılında Berlin’de Monumenta Germaniae Historica, Iordanes Romana et Getica, 
adıyla neşredilmiştir. Getica’nın tespit edilebilen çevirileri ise şu dillere yapılmıştır: M. 
Nisard’ın yönetiminde yayınlanan Latin yazarlar serisi içinde, “Histoire des Goths” 
[Paris 1849] adıyla Fransızcaya; Wilhelm Martens tarafından, “Jordanis 
Gotengeschichte”, [(nebst Auszügen aus seiner Römischen Geschichte, herausgegeben 
von Alexander Heine) 1914] adıyla Almancaya; Charles Christopher Mierow tarafından 
“The Gothic History of Jordanes” [(in English Version with an Intoduction and a 
Commentary] ikinci baskısı Princeton 1915] adıyla İngilizceye; Y. Ç. Skrjinskoy 
tarafından, “O proisxojdenii i deyaniyax getov” [(Vstupitel’naya stat’ya, perevod, 
kommentariy) Moskva 1960] adıyla Rusçaya; José María Sánchez Martín tarafından, 
“Jordanes. Origen y gestas de los godos” [Madrid 2001] adıyla İspanyolcaya.   

 Tezdeki çeviride, Mommsen’in yukarıda gösterilen Latince metin neşrinden, 
Mierow tarafından yapılmış İngilizce tercümesi esas alınmıştır. Bu çevirinin ikinci 
baskısı 1915 yılında Princeton’da yapılmış ve 1966 yılında Cambridge’de yeniden 
yayınlanan mıştır. Türkçe çeviride kullanılan da bu 1966 baskısıdır. Bu baskı; Jordanes 
ve Getica’da iktibasta bulunulan kaynaklar hakkında, bilgi veren, bir kronolojik cetvelin 
ve Amal ailesinin şeceresinin sunulduğu giriş bölümü; The Origin and Deeds of Goths 
adıyla yapılan Getica’nın metin çevirisini içeren bölüm ve açıklamalardan oluşan son 
bölüm olmak üzere üç kısımdan mürekkeptir. 

 Çeviri yapılırken, yer yer ve zaman zaman Mierow çevirisinin yanında, metni 
anlama ve Türkçede ifade etme noktasında Theodoric Yeat’ın akademik bir amaçla 
değil ama konuya meraklı genel okur kitlesi için, Mierow metninin gözden geçirilmiş 
hali olan, İngilizce çevirisinden ve kısman de Skrjinskoy’un geniş bir yorum kısmı 
bulunan, Rusça çevirisinden yararlanılmıştır. 
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 Çeviride mümkün olabildiğince İngilizce metne sadık kalınmaya çalışılmışsa da, 
yer yer anlamdan yer yer de metne sadakatten taviz verilmek durumda kalınmıştır. 
Mierow’un çevrisinde şablon olarak kullanıldığı düşünülen ve sık sık tekrarlanan “now” 
gibi örneklerde, anlatımın akışına bakmaksızın, tek bir şablon ve burada “now”ın 
özelinde “şimdi” kullanılmıştır. 

 Çeviride özel adların; -yer adlarının, şahıs adlarının ve diğerlerinin- yazımında, 
genelde Mommsen neşrinde geçtiği şekliyle Latince yazılışları kullanılmış ve bu 
adlardan Roma İmparatorlarının isimlerinin haricindekiler italik yazı karakteri 
kullanılarak gösterilmiştir. Yalnız Türkçede yaygın olarak kullanıldığı, yani yerleşmiş 
olduğu, düşünülen ve kaynakta geçtiği şekliyle bugünkü kullanılan şekli arasında ciddi 
farkların olmadığı kanaatinde olunan adların Türkçeleri kullanılmıştır.  

 Mierow ve Yeat’in metne ait notlamalarından gerekli olduğu düşünülenlerin 
hemen hemen tamamı çevrilmiştir. Metin bölümünde referans gösterilmeden verilen 
dipnotların çoğu, Mierow ve Yeat’ın notlarının çevirisidir. Onlara ait notlamalarda 
özgün bir açıklama yahut yorum olduğu takdirde isimleri de zikredilmiş, diğer 
durumlarda ise isimleri belirtilmemiştir. Bununla birlikte, muhtemelen her ikisinin de 
metne Avrupa eksenli yaklaşmasından ötürü açıklamalarında yer almayan, Türkiye’de 
yapılan bir çeviri için ise eksiklik olarak kabul edilebileceği düşünülen, Roma tabirleri, 
yazarları, eserleri ve Türk Tarihiyle, ilgili bazı bilgilerde derlenerek metin notlarına 
eklenmiştir. Ve nihayet Skrjinskoy’dan da birkaç not alınmıştır.  

 Tezdeki çeviri metninde, Mommsen daha sonra da Mierow ve Skrjinskoy 
tarafından kullanılan, Roma ve Arap rakamlarından oluşan, numaralandırma sistemi 
devam ettirilmiştir. Yalnız onların mizanpajlarının hilafında da olsa, metin takibinin 
kolaylaştırmak amacıyla, pasajlarda kullanılan Arap rakamlarından önce paragraf 
boşluğu bırakılmıştır. Mierow çevirisinde yer alan fakat hem Mommsen’in metin 
neşrinde hem de Skrjinskoy’un Rusça çevirisinde bulunmayan metin içi başlıklar 
tezdeki çeviri metinde de kullanılmamıştır. Aksi gösterilmediği takdirde metin içinde 
verilen tarihlerin hepsi milattan sonraya aittir.  

 Son olarak, beni hakkında çok az şey bildiğim bu konuya yönlendiren, hatta tez 
konusunu bile kendi öneren, çalışmam süresince bana uzun zamanlar ayıran danışman 
hocam Doç. Dr. Turhan Kaçar’a teşekkür etmek, benim için bu satırların gereği bir 
nezaket ibaresinden ziyade, bir vefa borcudur. Bu tezin fiziki koşullarının şekillenişini, 
herhalde diğer birçoğundan ayıran, kaynak ve literatürü, tezi hazırlayanın değil tez 
danışmanın temini ve hatta bazende tespiti olmuştur. Bu kadar kolaylık ve yardıma 
rağmen, tezdeki mevcut hataların bana ait olduğunu ifade etmek bile gereksizdir. 
Kaynak ve literatür sağlamam konusunda yardımcı olan Sahaf Ahmet Özcan’a, 
Mommsen neşrinin fotokoposini temin eden Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü 
doktora öğrencisi Kutlu Akalın’a ve yardımlarını gördüğüm diğer tüm kişilere de 
teşekkürlerimi iletmek isterim. Nihayet bir vefa borcu olarak, kelimenin tam anlamıyla 
maddi ve bilhassa manevi desteklerini üzerimden eksik etmeyen muhterem ebeveynim 
Elmas ve Hasan Üstün’e, şükranlarımı ifade etmek için yazdığım bu satırlar, bu tezi 
kaleme alırken en büyük hazı alarak yazdığım satırlar olmuştur. 

Balıkesir 2007                  Abdullah Üstün 
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GİRİŞ 

 

Türk Tarihi, kendi doğasından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyadır. Şöyle ki: 

bu tarih, eğer ilk Türk siyasal yapısı olarak Hsiung-nu kabul edilir ve siyasi tarihleri 

buradan başlatılacak olunursa, kronolojik derinliği iki milenyumun öncesine ulaşan, 

mekân olarak da doğuda Büyük Okyanus, batıda Balkan Yarımadası ve Orta Avrupa, 

güneyde Himalayalar ve kuzeyde ise Tundra bölgesine, zaman zaman ve yer yer de bu 

bölgelerin dahi ilerisine uzanan bir coğrafyayı kapsar. Türklerden kalan, bugün 

bilinebildiği kadarıyla, yazılı ilk kayıtlar ise on üç yüzyıl öncesine ait Orkun ve Yenisey 

genel adlandırması yapılan kitabelerdir. Tarihin kaynağı olabilme yönü güçlü, Türkçe 

yazılmış eserlerle daha fazla karşılaşılması ise, bundan da bir-iki yüzyıl sonraya ait bir 

hadisedir. İşte bu durum, Türk tarihinin erken dönemlerinin yabancı ve hatta yalnızca 

yabancı kaynaklardan takip edilmesi mecburiyetini doğurur.  

Yukarda çok kaba hatlarıyla coğrafi vaziyeti ifade edilmeye çalışılan bu sahada, 

yabancı kaynaklar kendi alakadar alanları içinde meşguliyet gösterirler. Şöyle ki; bu 

coğrafyanın doğusunda Çinliler batısında ise Romalılar, kendi yaşam tarzlarına hiç de 

benzemeyen bir hayatı idame ettiren komşularını, “ötekileri” ve onlara dair şeyleri 

kaydetmişlerdir. Kuşkusuz içinde bulundukları coğrafyaya ve zamana göre mukayyit 

komşular değişir ama hele onların erken dönem tarihlerini tasvir için, bunlara olan 

mahkûmiyet asla. 

Bu noktada; Türklerin; İdil’in (Volga) batısından Balkanları da kapsayacak 

şekilde Orta Avrupa içlerine kadar uzanan coğrafyadaki hayatlarının erken dönemleri, 

özellikle Yunanca ve Latince kaleme alınmış kaynaklardan öğrenilebilmektedir. Yani; 

Doğu Türk coğrafyasında Çin Dili’nin Türk Tarihi için taşıdığı misyonu, bu bölgede 

Yunan ve Latin dilleri ifa etmektedir. En geç IV. yüzyılın sonlarından başlamak üzere 

“Hun” adı altında karşımıza çıkan bu kaynaklardaki Türklere dair bilgiler; faaliyetlerini, 
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etnografyalarını ve onlar hakkındaki başka malumatları içermektedir. Komşu-düşman 

konumundaki Roma İmparatorluğunun kültür ikliminde yeşermiş müverrihlerin kaleme 

aldığı bu eserlerde, onlar hakkında betimlemeler yapılırken, kendi telakkilerindeki 

“barbar”a yakışır unsurların da resme eklenmiş olması, bu kaynakların genelinin temel 

özeliklerinden biridir. Yine de belirtildiği gibi, Türklerin bahsedilen tarih kesiti için, 

bilgiye ulaşabileceğimiz ender ve çoğunluklada tek yazılı kaynaklar bunlardan ibarettir. 

Onlardan sağlıklı bilgiler çıkarabilmek yani onların üzerinden gerçeğe gidebilmek, bu 

kaynaklara derinlemesine nüfuz etmek ve onları sıkı bir analize tabi tutmakla mümkün 

olabilmektedir. 

İşte bu bölümün amacı; IV. yüzyılın sonlarına doğru Hunlarla tarihleri kesişen 

Roma İmparatorluğunun, bu kesişme çerçevesindeki tarihini ve edebi ortamını ve 

Hunların Türk tarihi içindeki yerini ana hatlarıyla vurgulamak ve Hunlar hakkında bilgi 

veren, geç dönem Roma yazarları ve eserlerini yine ana hatlarıyla değerlendirerek, tezin 

bizatihi konusu olan Jordenes’in ve eserinin bu şablon içindeki yerini işaret etmektir. Bu 

yapıldıktan sonra “Gotların Kökeni ve Faaliyetleri” adıyla Getica’nın çevirisi 

verilecektir. Ekler kısmında ise Getica’nın asıl metninin Mommsen neşri verilecektir. 

Burada kullanılan terminolojiyle ilgili, belki şerhi gerektiren diğer bir husus da; 

ilgilenilen dönemin kronolojik çerçevesine (IV-VI yy.) denk düşen “Bizans-Roma” 

terimlerinin kullanılışı üzerine olan tasarruflardır. Tez bu sahaya Türk tarihi merkezli 

yaklaştığı için, bu nokta tezin ilgi alanının dışındadır ve bu tabirler tez çerçevesinde 

yalnızca Yunanca yahut Latince yazılmış olanları diğerlerinden ayırt etmek ve onların 

kültür iklimine nüfuz edebilmek noktasında bir anlam taşır. Bu çerçevede, çevirisi 

yapılan kaynağın Latince kaleme alınmasından ötürü “Roma” tabiri kullanılacak ve özel 

adlar Latince şekilleriyle yazılacaktır.  
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1. Tarihî ve Edebî Ortam Hakkında 

1.1. Türk Tarihi İçinde Hunlarının Yeri∗∗∗∗ 

Hunlar; Avrasya bozkırlarındaki İranî kavimlerin hâkimiyetini sona erdirmişler1 

ve kendilerinden sonra Balkanlarda ve Karadeniz’in Kuzeyindeki uzun soluklu Türk 

hâkimiyetinin kurucuları olmuşlardır. Ana hatlarıyla, Ural Dağları’nın ve nehrinin 

batısından, Karadeniz’in kuzeyine ve oradan Balkanlara, Macaristan’a ve Ren 

havalisine kadar uzanan topraklara, yüzyıla yakın bir süre hâkim olmuşlardır. Hunların 

kökenleri, buraya nereden gelmiş oldukları ise tartışmalı bir konudur. Hunların 

kökenleri üzerine geliştirilen kuramların içinde, üzerinde en çok durulanlarından birisi, 

Hsiung-nuların devamı oldukları üzerinedir. 2  Fakat bu kuram, kelimeler zorlanacak 

olursa, ispatlanamaz bulunmaktan 3 , su götürmez olmaya 4  varıncaya kadar, farklı 

takdirler görmüştür. Türkçe literatürde yaygın olarak “Hsiung-nu”lara izafeten 

kullanılan “Hun” adı 5  gerçekte, yine bu literatürdeki yaygın kullanımıyla, “Avrupa 

Hunları”nın adıdır. Türkiye’de terminolojinin böyle oturmasının nedeni, Fransız bilgin 

De Guignes’ten, yani 18. yüzyılın son yarısından, itibaren bu iki kavmi özdeşleştiren 

yaklaşımın etkisiyle olmuştur. Bu kuram, doğru olsun yahut olmasın, daha kesin 

söylenebilecek olan, konfederatif bir yapı olmakla ve içinde farklı kökenden kavimler 

                                                
∗ Tezde Hun tarihinin yeni bir tasvirine, mevcut Türkçe neşriyat ve tezin amacı ile hedefi göz 

önünde tutularak gerek görülmemiştir. Yalnız tez konusunun mahiyet ve muhteva noktasında takdirini 
kolaylaştırmak amacıyla bu başlık kullanılmıştır. Böyle bir bölümü okumak isteyenler için, bu konudaki –
telif yahut çeviri– Türkçe neşriyattan ön planda olanlar: Ed. Gyula Németh, Attila ve Hunları, İstanbul 
1962; Ali Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hun İmparatorluğu Tarihi, Ankara 2001. (yayınlanmış doktora tezi); 
Denis Sinor, Hun Dönemi, şurada: Ed. Denis Sinor, Erken İç Asya Tarihi, İstanbul 2000. s. 245–282. 

1  Peter Vaczy, Hunlar Avrupa’da (notlar), s. 278. şurada: Gyula Németh, Attila ve Hunları, 
Ankara–1962, s. 273–305. 

2 Hunların kökeni üzerine olan görüşlerin bir tartışması için Bkz. Lazos Ligeti, Attila Hunlarının 
Menşei, s. 8. şurada: Ed. Gyula Németh, Attila ve Hunları, Ankara 1962, s. 7–26.  

3 Denis Sinor, Hun Dönemi, s. 246–248. şurada: Ed. Denis Sinor, Erken İç Asya Tarihi, İstanbul 
2000. 

4 Lev N. Gumilöv, Hazar Çevresinde Bin Yıl, İstanbul 2000. s. 132–133. 
5 Buna bir örnek verilecek olunursa, Türkiye’de Sinolog-tarihçiliğin önde gelen ismi Bahaeddin 

Ögel, Hsiung-nuları anlattığı kitabına “Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi” adını vermiştir. 
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barındırmakla beraber, Hunların Türk, hiç değilse kurucu boylarının Türk olduğu ve 

onların bu coğrafyaya göç ettikleridir.      

Büyük Hun göçünün tarihi onlardan sonra bu topraklara göç edecek diğer Türk 

boyları için de bir örnek teşkil etmiştir. Hunların batıya yürüyüşü aynı istikamette bin 

yıl sürecek genelde Asyatik ve özelikle de Türk kökenli, kavimler hareketinin 

başlangıcı olacaktır. Avarlar, Sabirler, Onogurlar, Hazarlar, Peçenekler, Uzlar, 

Kumanlar onları takip edecek ve sürecin kapanışını ise korkunç bir şekilde Moğollar 

yapacaktır.6 

Hunlar bu hareketleri esnasında ilk darbeyi Hazar’ın kuzeyindeki Alanlara 

vurmuş ve onları yenip Alanların bir kısmını da içine alarak daha sonra Karadeniz’in 

kuzeyindeki Ostrogotlar üzerine yürümüşlerdir. Ostrogotlar da Alanlarla aynı akıbeti 

yaşamışlardır. Hunların doğudan gelerek batıdaki kavimlere yaptıkları bu tazyik, onları 

daha batıya göç etmeye zorlamış, bu da meşhur Kavimler Göçü’nün (Völkerwanderung) 

başlangıcı olmuştur. Daha sonra yukarıda ana hatları çizilen coğrafyaya kadar 

ilerlemişlerdir. Yalnızca İran, Germen yahut diğer kökenlere mensup kuzeyli kavimler 

üzerinde etkili olmamışlar; önceleri Roma’nın kuzey sınırlarındaki kavimleri özellikle 

de Roma üzerine hareket etmelerine yol açarak, akabinde ise kendileri de daha sık 

olarak hem Doğu hem Batı Roma üzerine yüreyerek Roma’ya da zor anlar 

yaşatmışlardır.      

1.2. Geç Roma Tarihinde Hunların Yeri 

IV. yüzyılda Roma İmparatorluğu, Hıristiyanlığın iyiden iyiye kendini 

hissettirmeye başlamasının da tesiriyle ortay çıkan dini mücadelelerle ve sık sık vuku 

bulan iç savaşlarla hırpalanmıştır. İmparatorluk doğudaki güçlü komşusu İran ile sürgit 

yapılan bir mücadele içindeyken, Hunların tetiklediği “Kavimler Göçü” başlamıştır. 

Böylece Batı Roma’yı çökertecek, Doğu Roma’ya ise yaşadığı sürece rahat vermeyecek 

                                                
6 Franz Altheim, Asya’nın Avrupa’ya Öğrettiği, İstanbul 1967, s. 27.  
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yeni bir mücadele alanı kuzey sınırlarında açılmış olacaktır. Bu iki cephede mücadele 

durumunda kalan ilk İmparator Valens de kuzeylilerle mücadele esnasında ölecektir.7  

    Kuzeyli kavimlerin içine girdikleri Roma halkı ise, ne onları uzakta tutacak 

kadar güçlü, ne de onları Roma hayatının içine çekecek kadar esnekti. Erken V. 

yüzyılda iyice şidetlenen “barbar” istilası böyle bir Roma’ya karşı yapılmıştı. Bu istila; 

sürekli ve yıkıcı bir saldırı değildi, düzenli fetih seferleri de değildi. “Daha çok geri 

kalmış kuzey ülkelerinden Akdeniz’in zengin topraklarına yapılan “altına hücum” 

göçleriydi”.8     

Hunlar, kuzey kavimlerini yenip yerlerinden etmeleriyle, Roma’ya yönelen bu 

istilayı harekete geçirmişler ve zamanla kendileride çok, hatta dönem dönem en etkili 

şekilde bu istilaya katılmışlardır. Böylece Hunlar Avrupa’ya nüfuz eden ve şaşırtıcı 

şekilde en kalıcı tesiri bırakan ilk Altay menşeli kavim olmuşlardır.9  Zira her ne kadar 

kuzeyli kavimlerin Roma sınırlarını zorlayan göçlerinin erken dalgaları Hunlardan önce 

de vuku bulmuş olsa da, Roma Dünyası’nı derinden sarsan ve Avrupa’nın statukosunu 

kökten değiştiren, “Kavimler Göçü”nü tetikleyenler Hunlar olmuştur.10 

Asya kökenli kavimler Avrupa’ya iki biçimde yaklaşmıştır: Ya bu engin 

topraklarda geçim sıkıntısına düşen ve yaşam alanları bulmak için batıya akın eden 

topluluklar, gitgide daralan bir coğrafyada yoğunlaşmışlar ya da Asya içlerinde doğup 

gelişen devletler, Avrupa’ya hâkim olmaya çalışmışlardır.11  

Hunlar daha tarih sahnesine ilk çıktıkları devirde, Romalılar için dehşet verici 

bir üne sahiptiler. Azametli atlı kitlelerinin görünüşü Deccalın zuhuru olarak kabul 

edilmekte ve Kıyamet alameti olarak görülmekteydiler.12 

                                                
7 Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Ankara, 1995. s. 47. 
8 Peter Brown, Geç Antikçağda Roma ve Bizans Dünyası, İstanbul 2000. s 75. 
9 Peter B. Golden (B), Hazar Çalışmaları, İstanbul 2006. s. 38.  
10 Altheim, s. 23. 
11 Altheim, s. 10. 
12 Sandor Echardt, Efsanede Attila, s.141. şurada: Ed. Gyula Németh, Attila ve Hunları, Ankara 

1962, s. 141–214. 
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1.3. Geç Roma Literatüründe Hunlar  

Antikçağ yazarlarının, Hunların ortaya çıktığı yer olan, Doğu Avrupa coğrafyası 

ve burada yaşananlar hakkındaki bilgileri zayıftır. Orta Asya tarihi hakkındaki bilgileri 

ise esaslı ve güvenilir olmaktan uzaktır.13 

Klasik coğrafi ve tarihi gelenekleri benimseyen ve çoğu kez onlara körü körüne 

bağlı kalan bu yazarlar, Hunları genellikle Herodotus’ta geçen kavimlerin bir parçası 

yahut devamı olarak görürlerdi. Bu adlandırma pratiği zamanla gelenekselleşti ve 

Hunların aynı kaynakta başka isimlerle adlandırıldığı dahi oldu. Bu çerçevede Hunlar 

için, Theodoretus ve Priscus’dan itibaren sık sık İskit adı kullanılmıştı. Aynı geleneğin 

başka bir yansıması olarak; Zosimus Hunlar için, belki de bir şubelerine münhasıran, 

Kral İskitleri ve Herodotus’da geçen Sigunnai ve Procopius’da Hazar denizi 

doğusundaki Hunlar için Kimmerioi ve Azak Denizi havalisindekiler içinse Massagetia 

tesmiyelerini kullanmıştı.14 Geç Roma literatürü içinde, Hunlardan sonra bu sefer de 

“Hun” tabiri ardışıkları olan Türk ve Orta Asya kökenli diğer kavimleri tesmiye 

edilirken kullanılacaktı.15 

Roma kaynaklarında; bu edebi geleneğin tesiriyle şekillenlerin yanında gerçeğe 

daha yakın kayıtlar da mevcuttur. Hun ana yurdunun; önce Azak bataklılarının 

uzağındaki Buzlu Okyanus (glacialis oceanus) sonrada, herhalde büyük göçlerinin 

kaynaklara bir yansıması olarak, Azak Denizi ile Kafkasya arasındaki bölge şeklinde 

gösterilmesi bu katagoridekilere bir örnek olarak verilebilir. 16  Yinede kaynaklarda 

Hunların kökenleri ve göçleriyle ilgili tarihi ve coğrafi malumata nazaran, Sihirli Geyik 

efsanesinde de olduğu gibi efsanevi kayıtlar daha cömertçe yer alır. Bu efsanevi bilgiler, 

                                                
13 Lazos Ligeti, Attila Hunlarının Menşei, s. 8. şurada: Ed. Gyula Németh, Attila ve Hunları, 

Ankara 1962, s.7–26. 
14 Ligeti, aynı yer. 
15 Golden (B), s. 45. 
16 Ligeti, s. 8–9.  
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zamanla Hunların kökeni ve gelişmeleri hakkında kaynaklardaki yetersiz kayıtların 

boşluğunu doldurmuş ve sonraki tarih yazımı örneklerinde ise gelenekselleşmiştir.17 

Şöyle ki Avrupa’nın doğusunda; Kimmerler, Sarmatlar, İskitler gibi büyük 

barbar kavimlerin yanında eskiden beri irili ufaklı kabileler belirirlerdi. Başta 

coğrafyacılar olmak üzere, antikçağ yazarları ise, bunlar hakkında genellikle 

isimlerinden başka bir kayıt tutmazlardı. Ve çoğunlukla da, fazla bilinmeyen bu 

coğrafyanın çok az tanınan kavimleri hakkındaki bilgiler, yalnızca isimlerinden ibaret 

kalırdı. Çağdaşları bunların nereden gelip nereye gittiğini araştırmazlardı. Başlangıçta 

tehlikesiz gibi görünen bu kabilelerin içinden biri, zamanla büyük bir göçebe 

imparatorluk haline geldiğinde ise, onların kökenine ve geçmişine merak başlar, ama 

artık aradan geçen süre göz önünde tutulduğunda, münasip cevaplar bulunma ihtimali 

ortadan kalkmış olurdu. Hunlar içinde aynı şey geçerliydi.18 

Hunlarla ilgili kaynaklardaki kayıtlar diğer Orta Asya kökenli kavimlere oranla 

daha hacimli olmakla birlikte, yine de ortaya çıkan tablo, onların tarihini ifade 

noktasında bölük pörçük kalmaktadır. Bu kayıtlar da ekseriyetle Hunların kim 

olduklarından ziyade faaliyetleri hakkındaki malumatı içerir.19  

Önde gelen özeliklerinden bir kaçı örnekleriyle sıralanan bu literatürün, 

terminolojisi ekseninde parentez açarak, malum ve meşhur “barbar” kavramına 

değinmek, Türkiye’de yapılan bir çalışma için, herhalde, bir zorunluluktur. “Barbar” 

kavramı ilk defa “Yunanlı olamayanlar”ı tanımlamak için Yunanlıların kullandığı bir 

tabirdir. Geç Roma devrinde ise Roma vatandaşı olmayanları tanımlamak için 

kullanılmıştır.20  Yani bu kavram Hunlar yahut diğer Türkler özelinde ortaya çıkmış 

değil, onlardan çok daha önce başkaları için ve kollektif bir tanımlama olarak “öteki” ne 

“kendilerinden olmayan” na karşılık gelecek şekilde litaretür içinde terimleşmiştir. 

                                                
17 Ligeti, s. 9–10.  
18 Ligeti, s. 7. 
19 Sinor, s. 277. 
20 Turhan Kaçar, Eskiçağ Tarih Yazımcılığında Barbarların Görünüşü: Ammianus Marcellinus’ta 

Hunlar, s. 84, şurada: XIV. Türk Tarih Kongresi, c. I, Ankara 2005. s. 83–95.  
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Türklerin –Hunların– Azak Denizi’nin batı kıyılarına gelerek nüfuz ettikleri bu 

iklimde, IV. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Yunan ve Latin kaynaklarında onlarla 

ilgili kayıtlara rastlanılmaya başlanılmıştır.21 İşte bu literatürel envanter içinde; genelde 

Hunlarla ilgili kaynaklar sıralanırken, kronolojik olarak da, ilk sırada 22  yer alan 

Antakyalı bir Yunan ve entellektüel bir emekli asker olan Ammianus Marcellinus23 ve 

eseri “Res gestae” (T.A. Roma Tarihi)dir. Bu bölümde de aynı yol takip edilerek, bu 

silsile, Hun adı taşısalar bile artık onları değil aynı ad altında başkalarının kastedildiği 

geç VI. yüzyıl literatürüne kadar, mümkün mertebe kronolojik bir sıra ile getirilmeye 

çalışılacak. Bu metnin nirengi noktalarını ise Hun tarihi noktasında başat konumundaki, 

Ammianus Marcellinus, Priscus ve Jordanes oluşturacaktır.  

                                                
21 Orkun, s. 5.; Daha erken devirlere ait Hunlarla özdeşleştirilen kayıtlar olduğu ileri sürülmekle 

birlikte bu husus tartışalıdır. Hunlara ait olduğu kesin bir şekilde bilinenler, ifade edildiği gibi IV. yy.ın 
son çeyreğine iner.   

22 Bu alanda nirengi noktasını oluşturduğu yorumunun abartılı kaçmayacağı bir araştırmayla, bu 
ilkliği delillendirecek olursak: E. A. Thompson, The Huns, Oxford 1999, (ilk baskısı “A History of Attila 
and The Huns”adıyla, Oxford 1948’de basılmıştır) da Kaynaklar bölümünde literatürel kaynaklara 
Marcellinus ile başlanmıştır.  

23 Peter B. Golden (A), Türk Halkları Tarihine Giriş, Ankara 2002, s. 71 
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2. Jordanes’e Kadar Hunlar Hakkında Bilgi Veren Roma Kaynakları  

2.1. Ammianus Marcellinus ve Res gestae 

Yaklaşık 322–400 tarihleri arasında yaşamış Antakyalı (Antiokheia) bir tarihçi 

olan Ammianus Marcellinus, Roma ordusuyla 354’te Gallia, 357–360 ve 363 yıllarında 

Pers seferlerine katılmıştır. IV. yüzyılın son on yılında Latince kaleme alınan ve otuz bir 

kitaptan oluşan eseri Res gestea, Tacitus’un eserinin devamı olarak, İmparator 

Nerva’nın ölümünden başlayarak, İmparator Valens’in ölümüne kadar 24  gelmekle 

beraber, günümüze yalnız 353–378 dönemini kapsayan 14–31. kitapları ulaşmıştır.25 

Ebedi Roma’ya sarsılmaz bir inancı olan Ammianus, Suriyeli Herodianus ve 

Harranlı (Karrhai) Magnus gibi kaynaklardan istifade ettiği gibi, Roma’daki resmi 

belgeleri de görmüş, kendi bilgi ve gözlemlerinden de hareket etmiş, Tacitus’u örnek 

almış hatta onu aşmaya çalışmıştır. Savaş alanlarında ve seyahatlerinde edindiği 

deneyimleri tarihi olayların tasvirinde iyi değerlendirebilen, Hıristiyan olmamasına 

rağmen ona karşı saygıyla bakabilen Ammianus, açık ve tarafsız hükümleri ve başarılı 

psikolojik analizleri ile Roma antik tarih yazımının son büyük temsilcisi sayılır. 

Kendisinden Cassiodorus yararlanmış, hatta onu taklit etmiştir. Ammianus’un eseri 

Codex Fuldensis yoluyla günümüze ulaşmıştır.26 

Ammianus Marcellinus’un eseri Res gestae, 27  Hunların Karadeniz civarında 

ortaya çıkışları hakkında birinci sınıf bir kaynaktır ve hatta Hunların kökeni hakkındaki 

bugünkü bilgilerimiz onun kaydettiklerinden ibarettir28. İnanılır sözlü ve yazılı eserlere 

dayanır. Lakin etnografik kısmen de coğrafi ve edebi eserleri örnek almıştır. Bununla 

beraber, Amminaus Marcellinus Hunlar’ın çağdaşı olmasına rağmen onları hiç 

                                                
24 98–378.  
25 Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi I, Ankara, 1997, s. 392  
26 A.g.e. 392–393. 
27 İplikçioğlu yukarıdaki paragrafta yazılış tarihini net olarak bildirmemişti ama bir alt dipnottaki 

refaransta kaleme alınışı (395) olarak verilmekte.   
28 Sinor, s. 248.   
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görmemiş29 ve onların Avrupalılarca görünüşü hakkında önemli olduğu kadar önyargılı 

bilgiler vermiştir. 30  Hunlar hakkında; Avrupa önlerinde görünmeleri, Alanları 

yenmeleri, ayrıca kültürleri, adetleri, hayat tarzlarını içeren kayıtlarda Ammianus, 

devrindeki gerçeklerden ziyade Herodotus ve Strabon’da geçen “Barbar” tasvirlerinin 

büyük ölçüde tesirinde kalmıştır.31 

Res gestae’de Hunlar hakkında şu kayıtlar yer alır. Kitapta yer alan Yunanca bir 

şiir Got, Alan ve Hun gruplarının Pannonia’ya hücumları ve burada iskân edilmeleriyle 

ilgilidir. Sonraki bölüm Hunlarla Alanların ayrıntılı bir tasvirini verir. Hunlar önce 

Alanları sonra Gotları yener. Edirne civarındaki muharebeye Alanların dışında Hunların 

da katılmasına rağmen Ammianus’un bunu kaydetmemesi savaşa katılanların ismini 

sayarken tesadüfen onları unutmuş olmalasıyla açıklanabilir. Zira hem muharebeden 

önce ve hem de muharebeden sonra Alanlarla birlikte Fritigern’in yardımcı kuvvetleri 

arasında onlarında adlarına rastlanmaktadır. Bunun dışında Chionitler’e dair kayıtları da 

önemlidir.32 

Son olarak; Res gestae’nın, Hunların tasvir eden bölümü (31.2.1.–31.2.11) 

Turhan Kaçar tarafından, “Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Barbarların Görünüşü: 

Ammianus Marcellinus’ta Hunlar”, [şurada: XIV. Türk Tarih Kongresi c. I, s. 83–95, 

Ankara 2005] adıyla Türkçeye tenkidli bir çevirisi yapılmıştır. Ayrıca Ali 

Ahmetbeyoğlu da Res gestae’nın Hunlarla ilgili kısımlarını, Marcellinus hakkında 

tanıtıcı bilgilerin de olduğu, “Roma Tarihçisi Ammianus Marcellinus ve Türkler 

Hakkında Verdiği Bilgiler”  [şurada: Tarih İncelemeleri Dergisi, c. XVIII, sayı 1 (1 

Temmuz 203)] adlı makalesinde çevirmiştir.   

 

                                                
29 Ali Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hun İmparatorluğu Tarihi, Ankara 2001, s. 3. 
30 Golden (A), aynı yer. 
31 Ahmetbeyoğlu, s. 3–4. 
32 Vaczy, s. 247.  
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2.2. Zosimus ve Nea historia 

Zosimus hakkında çok az şey bilinmektedir. Zosimus ile alakalı malumatı ihtiva 

eden temel menba olan Photius33; şu bilgileri vermektedir: Zosimus pagan olmasıyla 

meşhur bir Dük ve avukattır. Veciz ve sarih bir uslubu vardır. Kendisini körü körüne 

taklit ettiği Eunapius ana kaynağıdır. Lakin Photius bunların yanında Zosimus’un 

doğum yeri ve tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir.34 Yaşadığı döneme ilişkin 

eldeki en sağlam bilgilerden biri eserini 498 yılından sonra tamamlamış olmasıdır.35 Bu 

eser; iyi kaynakların kullanıldığı, tarihsel yorumların yapıldığı, altı kitaplık bir Roma 

tarihi olan “Nea historia” (T.A. Yeni Tarih) dır36.  

Zosimus’un tarihinde Augustus’tan Diocletianus dönemine kadarki olaylar, kısa 

bir özet halinde geçilir, Diocletianus devrinden eserin sonuna kadar gelen kısmında37 ise 

ayrıntılarıyla anlatılır. Pagan kökenli yazar, imparatorluğun çöküşünde Hıristiyan 

kökenli hükümdarları sorumlu tutmuş, devletin yıkılmasını eski inançlardan 

uzaklaşmanın ilahi bir cezası olarak görmüş, bu çerçevede eserde İmparator Julianus 

övülürken Constantinus her türlü uğursuzluğun nedeni olarak gösterilmiştir. Kroniğin 

mevcut en eski el yazmaları X. yüzyıla aittir38. 

Nea historia’da Hunlar hakkında şu kayıtlar yer alır. Hunların Avrupa’da 

görünmesi efsanesi hakikî bir şekilde anlatılmış ve Hun Kralı Uldız tarafından öldürülen 

Gaina’nın, 404 yılındaki isyanı39, Hunların hücumu, Got istilasi, Gotların, Taifalların ve 

diğer “barbarların” 380 sularında Trakya’ya akını, Hunların önünden kaçan Gotların 

Doğu Roma’ya kabülü, Hunların kendilerine iltihak eden Skirler ve Karpodaklarla 

beraber Tuna’nın güneyine inmeleri, Stilicho’nun Alan ve Hun müttefikleri, 

                                                
33 IX yy. bibloyofili. 
34 Ronald T. Ridley, Zosimus. New History, Canberra 1982. s. XI.  
35 Ed. Simon Hornblower ve Antony Spawforth, The Oxford Classical Dictionary, Oxford-New 

York 1996. s. 1640. 
36 İplikçioğlu, s. 446. 
37 270–410. 
38 aynı yer. 
39 Orkun, s. 8. 
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Ravenna’daki Hun muhafızları, Ravenna sarayının on bin kişilik Hun yardımcı 

ordusunun iaşesini düşünmesi gibi konularda Hunlardan bahsedilmiştir.40   

2.3. Kilise Tarihleri  

Attila öncesi döneme ait kilise tarihlerinde de Hunlarla ilgili bilgiler bulunur: 

368–433 yılları arasında yaşamış olan Kapadokyalı Philostorgius’un kitabında; 

Eunapius’un etkisiyle Hunları Herodotus’ta geçen Nebroi adındaki bir kavimle 

birleştirmekte41, Hunların ilk dönemlerinde, batıda Trakya’ya, doğuda ise 395 yılında 

Mezopotamya, Suriye ve Kilikya’ya olan hücumlarını, Gaina’nın öldürülmesindeki 

rollerini ve 425 de Aetius’un savaşında Hunların mevkiini anlatmaktadır.42 

Tahminen 380–440 yılları arasında yaşayan, 305–439 arası dönemi kapsayan 

yedi kitaplık bir kilise tarihini yazan, İstanbullu Sokrates’in43 kronolojik düzene sadık 

kaldığı ve objektif olmaya çalıştığı için önemli olan eserinde 44 ;  Hunların Gotlarla 

savaşları, 395 yılındaki Hun hücumu, 430 yılında Hunların Burgundlara mağlup 

olmaları, 434 de Hun hükümdarı Ruga’nın (Roilas) ani ölümü hakkında kayıtlar 

vardır.45 

Sokrates ile çağdaş olan Filistinli Sozomenos, Sokrates’in kroniğinin daha güzel 

bir şekle sokulup ikmal edilmiş şekli olan46, II. Theodosios’a ithaf ettiği ve 425–439 

yıllarını kapsayan bölümü kayıp durumdaki eserinde, Hunların ansızın ortaya 

çıkmasıyla ilgili Azak’ı geçmeleri hakkındaki, muhtemelen Eunapius’un kaybolmuş 

eserinden alınmış, efsaneyi, Hunların 395 seferi ve 40447 yılındaki Trakya istilası, 41048 

                                                
40 Vaczy, s. 249–250. 
41 Vaczy, s. 250. 
42 Orkun, s.8. 
43 Ostrogorsky, s. 22’de, bahsedilecek olan –Sokrates (306–439 yılları için), Sozemonus (324–415 

yılları için), Theodoretus (325–428 yılları için)- bu üç tarihçinin; kilise tarihçiliğinin babası olan 
Eusebios’u örnek alarak eserlerini oluşturdukları değerlendirmesini yapar.  

44 Vaczy, aynı yer. 
45 Orkun, aynı yer. 
46 Vaczy, s. 250. 
47 Vaczy’e göre 405, a.g.e. s.251. 
48 Vaczy’e göre 408–409, aynı yer. 
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yılında Uldız’ın idaresinde Tuna’nın güneyine yapılan sefer hakkında kayıtlar 

mevcuttur.49  

Aslen Antakyalı (Antiokheia) olup, tahminen 393–466 yılları arasında yaşamış 

ve 423 yılında sonra Kuzey Suriye (Kyrrhos) piskoposu olan Theodoretus, biri Suriyeli 

keşişlerin biyografileri diğeri de Eusebius’un eserinin devamı sayılan50 ve 428 yılına 

kadar gelen bir kilise tarihi yazmıştır. Theodoretus’un ikinci kitabın da “İskit 

göçebeleri” tabiri altında Hunlardan bahsedilir51: 395 senesinde Hunlara Hıristiyanlığı 

benimsetmek için Tuna kıyılarına rahipler gönderildiği, 434 yılında Hun hükümdarı 

Ruga’nın İstanbul surları önünde ansızın öldüğünü bildirir. Ayni malumat Sokrates’te 

de tekrarlanmıştır.52 

447–450 yıllarında rahip Kallinikus’un, üstadı Hypatius’un hayatına dair yazdığı 

kitapta, Hunların Trakya’ya akınlarından dolayı burada istihkâmların yaptırıldığı, 447 

yılında Trakya’ya yaptıkları yeni bir sefer hakkında kayıtlara denk gelinir53. 

V. yüzyıla ait başka kaynaklarda da Hunlarla ilgili bu konulara dolaylı olarak 

temas edilir: V. yüzyılın sonunda Yunanca yazılmış, ama şu an yalnızca Süryanice 

çevrisi mevcut olan, İberyalı Petrus’un hayatı hakkındaki eserde; Ak Hunlar İberler’in 

komşusu olarak gösterilmektedir.54  

Urfa (Edessalı) şehitlere (martir) ve bazı diğerlerine ait mucizelerin yer aldığı, 

yazarı bilinmeyen kitapta, 395–396 yıllarındaki Hunların büyük seferlerine dair 

bilgilere ve bu münasebetle Hunların İranlılarla birlikte Urfa’ya hücumlarına bunu 

mukabele eden Roma birlikleri içinde Gotlarında olduğu malumatı kaydedilmiştir.55 

 

                                                
49 Orkun, s. 8–9. 
50 İplikçioğlu, s. 444. 
51 Vaczy, s. 251. 
52 Orkun, s.9. 
53 aynı yer. 
54 aynı yer. 
55 a.g.e. s. 8, 9. 
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2.4. Priscus ve Historia Byzantiake 

Priscus V. yüzyılın sofist ve tarihçilerindendir.56 Priscus’un şahsı ve biyografisi 

hakkında X. yüzyıla ait Suidas’ın leksikonundaki bilgiye göre; doğumu 410–420 yılları 

arasına, vefatı ise 472 yılından sonraya konulabilir. Priscus Trakya’da Panium’da 

doğmuştur. Daha sonra İstanbul’da yaşamaya başlayıp burada hitabet ve felsefe ile 

uğraşırken üst bürokrasiden Maximinos ile dost olmuş, II. Tehodosios 448 yılında 

Maximinos’u Attila’ya elçi olarak gönderilirken o da sefaret heyetine katılmıştı. Dört 

yıl sonra ise yine Maximinos ile birlikte Mısır’a giden bir elçilik heyetine katılmıştı. 

Maximinos ölünce İskenderiye’ye bir seyahatte bulunmuş ve burada iken çıkan bir 

isyanın bastırılmasında Roma’nın üst düzey bir bürokratına verdiği nasihatler etkili 

olmuştur. Kendisi Roma’ya da gittiğini söylemiştir.57  

Priscus’un Historia Byzantiakesinin58 (T.A. Bizans Tarihi) Hun tarihi açısından 

önemi, bütün kaynakların üstündedir. 59  Sekiz kitaptan oluşan Yunan dilinde kaleme 

alınmış, günümüze yalnızca bazı fragmanları kalmış bu eser, anlaşılabildiği kadar 

Zosimus’un 411 yılı olayları ile kapanan Historia nova’sını bir devamıdır. 60  Attila 

hakkında bilinenlerin temel kaynağı bu eserdir. Priscus kimi olaylara kendisi de katılmış 

olduğu için sözleri diğerlerinin ulaşamayacağı bir canlılıktadır. Aynı zamanda bu sözler 

tarih anlatışı ve halk tasvirleri içinde, en iyilerden sayılabilecek bir kudrettedir. 

Doğrudan tanığı olmadığı olayları da şahitlerinin ağzından derleyebilmiştir. Büyüklüğü, 

verdiği otantik bilgilerin değeriyle sınırlı değildir; bildiği olayları şahitlerden 

duyduklarıyla karşılaştırması, ilk elden kaynaklardan bilgi alması, ayrıca canlı ve sezgili 

yaşamı ile  “barbarları” yakında tanıyabilmiş olması onun değerini artırmıştır.61 

                                                
56 İplikçioğlu, s. 435. 
57 Orkun, s. 10. 
58 Eser kayıp olduğu için tam adı da bilinememektedir. Burada verilen isim bir tahminden yahut 

yakıştırmadan ibarettir. 
59  Vaczy, s. 252; Ahmetbeyoğlu s. 2 ve Orkun s. 10’da bu önem V.yy. çerçevesinde 

vurgulanmıştır.  
60 İplikçioğlu, aynı yer; Vaczy, aynı yer. 
61 Altheim, s. 41. 
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Historia Byzantiake’de Hunlar hakkında şu kayıtlar yer alır. 434’de Ruga’nın 

ölümünden sonra Hunlarla Roma arasında Margus barışının akdi, 441’de Tuna havalisi 

istihkâmlarına Hunların hücumu, Viminacium, Ratiaria, Noviodunum, Naissus’un 

kuşatılması ve alınması, Attila’ya Roma sefaret heyetinin gidişi, 447’de Anatolius’un 

sefaretinden sonra Hun-Roma barış imzalanması, Attila’nın birçok isteklerde bulunan 

sefaret heyetleri göndermesi, 448 yılında Attila’ya suikast amaçlı Roma sefaret heyeti, 

Maximinos’un sefaret heyeti Attila’nın huzuruna gitmesi -ki Priscus orada, kendi 

ülkesine oranla burada daha iyi yaşadığı için Hun ülkesinde kalmayı tercih eden Yunan 

kökenli bir mülteciyle karşılaştığını kaydeder-62 449’da Attila’nın bir elçi göndererek 

suikastı düzenleyen Chrysaphius’un cezalandırılmasını istemesi, 450’de Attila’nin batı 

seferine hazırlanmakta oluşu ve Doğu Roma sefirlerini kabul etmeyişi hakkında bilgiler 

verir.63 

 X. yüzyıla ait kaynaklardan öğrenilebildiği kadar Priscus’un eserinde bu konular 

dışında şunlar hakkında da bilgiler vardı: Hunlar’ın Azak’ı geçmeleri hakkındaki 

efsane, 395-396’daki Anadolu seferi ve bunun sebebinin kıtlık olduğu 64 , 441–442 

yıllarında vuku bulan savaşların bazı kısımları, 451 yılındaki batı seferinin bazı 

ayrıntıları, 452 yılı İtalya seferine ait kayıtlar, Aquileia’nın kuşatılması, Milano’nun 

istilası Roma’ya karşı hazırlıklar, Attila’nın 453’de ölümü, Attila’nın ölümünden sonra 

geçen vakalar, Attila’nın oğlu Dengizek’in 466’da Doğu Roma’ya karşı seferi, 467’de 

Gotlarla birlikte savaşan Hunların Doğu Roma ile harpleri.65 

 Priscus’un bu eserinde Attila’nın şahsında Hunların ahlak ve âdeti, binaları, 

ziyafetleri ve diğer bahisler hakkında o kadar önemli bilgiler vardır ki, Attila hakkında 

yazılmış eserlerin hemen hepsinde bu biricik malumat tekrarlanmak durumunda 

kalınmıştır.66  

                                                
62 Sinor, s. 258. 
63 Orkun, s. 10–11. 
64 Sinor, s. 252–253. 
65 Orkun, s.11. 
66 aynı yer. 
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Son olarak, Historia Byzantiake’nin, ilk defa Hüseyin Namık Orkun tarafından, 

“Attila ve Oğulları” [İstanbul, 1933] adlı eserinde önemli bir bölümü, daha sonrada Ali 

Ahmetbeyoğlu tarafından, “Grek Seyyahı Priscus (V. asır)’a Göre Avrupa Hunları” 

[İstanbul, 1995] adıyla tamamı Türkçeye çevrilmiştir. 

2.5. V. Yüzyıl Yunan Literatürünü Tamamlayan Latin Kaynakları 

  Bunların içinde en önemlileri IV. yüzyıla ait olan Ambrosius’un dini eserinde 

birçok yerde Hun adı geçer. V. yüzyıla ait Kilise yazarları arasında özellikle Orosius ve 

Salvianus’un eserleri önemlidir. Şairler arasında Claudius Claudianus ile Sidonius 

Apollinaris’de Hunlara dair bilgiler vardır. Attila dönemine ait Prosper Aquitanus ve 

Hydatius’un kronikleri ile Cassiodoros’un VI. yüzyılın başında yazdığı kroniği ve aynı 

döneme ait Anonymus Valesianus adı verilen eser önemlidir.67  

 Ayrıntılı bilgiler verilmesi gereken kaynaklar ise; gençliğini Kuzey İtalya’da 

geçirmiş, ruhban sınıfına girmiş, uzun süre Milano’da yaşamış, 515 yılında elçi olmuş 

ve 517 yılında İstanbul’a elçi olarak gönderilmiş, Magnus Felix Ennodius birçok eseri 

arasında yer alan Doğu Got kralı Theodoricus’a yazdığı Panegyricus’udur. 504–507 

yılları arasında kaleme alınan bu eserde Büyük Theodoricus devri kronolojik bir şekilde 

anlatılmakta ve Theodoricus övülmektedir. Eserde bazen başka kaynaklarda olmayan 

pek önemli kayıtlara rastlanılmaktadır. 484 yılında kralın Bulgarlarla olan savaşı, 504 

yılında Sirmium’u alması münasebetiyle, Bulgarlara karşı kazandığı zafer hakkında 

kayıtlar vardır. Bu kayıtlarla Bulgarlar tarih sahnesine çıkmaktadırlar.68  

 Justinianus’un maiyetinden İllirialı Marcellinus Comes, Latince kaleme aldığı, 

Eusebios-Hieronymus kroniğini devamı olan ve Doğu Roma İmparatorluğu tarihine 

daha fazla ağırlık verdiği eserinde; önce 379–518 yıllarına ait olayları, sonrada 519–534 

dönemi hadiselerini yazmıştır. Hun tarihine ait önemli bilgilerin bulunduğu eserde, bu 

malumatın çoğu Hunların Avrupa’daki tarihlerine özelliklede Attila devrine dairdir. 

Başka kaynaklarda olmayan bilgileri de içerir. Bulgarların Trakya’daki faaliyetleri 

                                                
67 a.g.e. s. 12. 
68 aynı yer. 
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hakkındaki bilgiler önemi haizdir ve bunları eseri devam ettiren kronist 

tamamlamaktadır.69 

                                                
69 Aynı yer 
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3. Jordanes ve De origine actibusque Getarum  

En eski ve en önemli Got tarihçisi ve aynı zamanda eserindeki vermiş olduğu 

bilgiler hesaba katıldığında, Hun tarihçisi olarak da kabul edilebilecek 70  Jordanes 

(Jordanis -Iordanes ya da Iordanis-71) VI. yüzyılda yaşamış, Romalılaşmış Got kökenli 

bir tarihçidir. Jordanes kendisi ve ailesi hakkında eserinde şu bilgileri kaydetmiştir. 

“Babam Vihamuthis’in babası (yani dedem) Pharia, Candac yaşarken onun kâtibi idi. 

Onun kızının oğlu Gunthigis, ona Baza da denilir, soyu Amallara dayanan Andela’nın 

oğlu olan Andag’ın oğlu idi ve magister militum idi. İhtidamdan önce, cahil biri olan, 

keza ben, Jordanes, de Gunthigis’in kâtibi idim”. 72  Jordanes’in verdiği bu bilgiden 

anlaşılmakatadır ki Attila’nın öldüğü 453 yılında Candac Alanların bir bölümünün 

lideridir. Candac’ın kız kardeşi, Jordanes’in Katalonya savaşında I. Theodorid’i 

öldürdüğünü kaydettiği 73 ,  Ostrogotlardan Andag’ın eşidir. Andag ise kökeni Amal 

ailesine dayanan Andela’nın oğludur. Ve Jordanes; Andag’ın oğlu, yani Candag’ın kız 

kardeşinin oğlu, olan Gunthigis’in hizmetinde çalışmıştır.74      

Jordanes, iki tarih kitabı yazmıştır: Bunlardan biri Papa Vigilius’un ricası 

üzerine yazdığı, kısa bir dünya kroniği olan, Hz. Âdem ile başlamakla birlikte yalnızca -

551 yılına kadar gelen- Roma devrine ilişkin bölümü, tarihî bir tasvir özelliği taşıyan De 

summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum adlı eseridir. Kısa adı 

Romana olan bu eserin kaynaklarını → Eusebius (→Hieronymus), →Annaeus Florus, 

→Festus, →Marcellinus Comes, →Eutropius ve →Orosius silsilesi oluşturur75.  

                                                
70 Orkun, s. 14. 
71 İplikçioğlu, s. 436. 
72 Getica L 266. 
73 Getica XL 209. 
74 Charles Christopher Mierow, The Gothic History of Jordanes, Cambridge 1966. s. 2–3. 
75 İplikçioğlu, aynı yer. 
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Türk Tarihi için esaslı bir öneme sahip diğer eseridir ki; yine aynı yıl (551)76 

yazılmış ve adında anlaşılacağı üzere esasen Gotların tarihi hakkında olup, kronolojik 

olarak onların efsanevi devirlerinden Jordanes’in kendi dönemine kadar gelen olayların 

anlatıldığı De origine actibusque Getarum adındaki kitabıdır77. Kısa adı Getica olan bu 

eser, Cassiodorus’un kaybolmuş Historia Gothorum (T.A. Got Tarihi) adlı eserinin bir 

özeti durumundadır. Jordanes’in konuya ilişkin bilgilerinin ve tarihsel düşünme 

yeteneğinin dar olması, ayrıca Latinceyi anlamada da zorluklar çekmesi nedeniyle bu 

özet, orijinaline göre oldukça yetersiz kalmakla birlikte, orijinal eserin kaybolmuş 

olması nedeniyle Got tarihi bakımından önemli bir kaynaktır78. Getica’ya Türk tarihi 

merkezli bakan çalışmaların birinde ise şu görüşler ileri sürülmüştür. İktibasta 

bulunduğu kaynakların –Priscus ve Cassiodorus– mevcut olmaması, verdiği bilgilerin 

mukayesesinin yapılabilme imkânını ortadan kaldırmıştır. Hunların ağır bir şeklide 

mağlup ederek yurtlarından ettikleri Got kavminden ve taassup içinde bir Hıristiyan 

olması onun anlattıklarına şüphe ile bakılmasına neden olmuştur. Hunlara dair 

kaydettiği inanılması imkânsız tasvir ve hadiseler tarihi kaynaklar ile hakikatlere değil, 

kilise efsanelerine özellikle Got halkı arasında yaşayan hikâyelere dayanmaktadır. 79  

 Getica’da Hun tarihine ait değerli bilgiler bulunmaktadır; coğrafi bilgiyi içeren 

girişte, eski ve yeni tasvirler birbirine karışır. Eserin bu bölümünde Hun adı ilk defa 

geçer. Gotların Hun isimlerini almayı adet edindiklerini bildirir. Hunların menşei 

efsanesini anlatır. 80  Gotların tarihi ile bağlantılı olarak Hunların Azak’ı geçişleri, 

Attila’nın şeceresi, Bleda’nın öldürülüşü, Mars’ın kılıcının bulunup, Attila’ya 

getirilişine dair efsane, Attila’nın savaşları, Batı seferi, İtalya üzerine yürüyüşü, ölümü 

ve defin merasimi, Attila’nın oğullarının mücadeleleri gibi önemli bilgiler verip,81 son 

olarak Attila soyundan Mundo’nun akıbetini kaydeder82. Bunlarla birlikte Karadeniz’in 

                                                
76 Vaczy, s. 253. 
77 Orkun, aynı yer. 
78 İplikçioğlu, aynı yer. 
79 Ahmetbeyoğlu, s. 3. 
80 Vaczy, s. 253. 
81 Orkun, aynı yer.  
82 Vaczy, aynı yer. 
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kuzeyinde oturan Hun-Türk kavim ve kabilelerinden bahsedip; Ağaçeri, Bulgar, Savir, 

Hunugur, Altziagir kavim adlarını kaydeder ve bunun yanında bazı Fin-Ogur kavim 

adlarını da zikreder.83 Bu adlarla birlikte Priscus’un kaydettikleriyle Hunların dili ve 

kökeni hakkında teoriler geliştirilmektedir. Zira maalesef, günümüze Hun dilinde 

yazılmış hiçbir metin ulaşmamış, bilinebilen yegâne dil yadigârları bu adlardan ibarettir. 

Kaynaklardaki onomastik malzeme yekûnunun da, sayıca otuzdan az olduğu 

düşünüldüğünde, bunların ve kaydedilmiş oldukları kaynakların ne büyük bir değeri 

haiz olduklarının takdiri daha rahat yapılabilir. 

 Son olarak, Getica’nın Hunlarla ilgili kısımlarının önemli bir bölümü moda mod 

olmayan bir çeviriyle Ali Ahmetbeyoğlu tarafından, “Tarihçi Jordanes (VI. yüzyıl) ve 

Türkler Hakkında Verdiği Bilgiler” [şurada: XIV. Türk Tarih Kongresi c. I, s. 71–82, 

Ankara 2005] adıyla Türkçeye çevrilmiştir. 

3.1. Getica’da İktibasta Bulunulan Edebî Kaynaklar∗∗∗∗ 

Jordenes, Getica’nın yazımı esnasında on altı antik yazardan isimlerini 

zikrederek alıntı yapmış, eserinin başlangıç kısmında da bunu kendi ifadesiyle “Buna, 

bazı Yunan ve Latin tarih kitaplarındaki ilgili konulardan eklemeler yaptım”84 şekinde 

belirtmiştir. Bunun yanında, yedi yahut sekizi antik yazardan daha isimlerini 

zikretmeden iktibasta bulunmuştur. Bu nedenle, Getica’da adları zikredilerek ve 

zikredilmeden iktibasda bulunulanlar olmak üzere aşağıdaki tasnife gidilmiş ve alıntılar 

bu tasnif içinde gösterilmiştir. 

                                                
83 Orkun, s. 13–14. 
∗ Bu bölüm Mierow’da “The Literary Sources Used in Getica” (s. 19–37) isimiyle yer alan bölüm 

esas alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle bölüm içinde ayrıca Mierow için, naklen atıflar haricinde, 
referans gösterilmemiştir. 

84 Bkz. Getica Başlangıç 3. 
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3.1.1. Getica’da İsim Verilerek İktibasta Bulunulan Kaynaklar 

Ablabius: Getica’da ismi üç kez zikredilmiştir.85 Bu adla bilinen hiçbir yazarla 

özdeşleştirilememektedir. Yunan, Roma yahut Got kökenli mi olduğu dahi kesin bir 

şekilde bilinememektedir. Yinede kimliği üzerine muhtelif görüşler öne sürülmüştür.  

Cassiodorus Flavius Magnus Aurelius Senator: Bruttium’da (yak. 487) 

doğmuş Vivarium manastırında ölmüştür (yak. 580). Büyük Theodoricus’un İtalya 

valisidir (533–537). Tahminen 550 yılında İstanbul’da bulunmuştur. I. Justinianus 

İtalya’yı yeniden ele geçirdikten sonra İtalya’ya dönüp,  Calabrian Vivarium Manstırı’nı 

kurmuş ve ölünceye kadar burada yaşamıştır. Bir devlet görevlisi olarak Got hocaların 

idari ve kültürel yardımcılığını yapmıştır. Bir organizator olduğu kadar çalışkan bir 

yazar olan Cassiodorus’un eserlerinden biri, sonraki yüksek mahkemeler için bir model 

olacak, on iki kitaplık Variae adında resmi yazışmaları kapsayan eseridir86.  Âdem’den 

519 yılına kadar gelen ve Roma tarihinin bir özeti olan Chronicle diğer bir eseridir. 

Sadece Jordanes’in özet versiyonu aracılığıyla günümüze ulaşabilen Got Tarihi87 ise 

Getica’nında ana kaynağı durumundadır. Jordanes kendi ifadesiyle: “…senatörün, 

Gotların kökeni ve krallar kuşağına değin inerek, eski devirlerden günümüze kadarki 

tarihleri üzerine yazdığı, on iki ciltlik eserini bu küçük kitaba sığdırmaya sürükledin.”88, 

Getica’nın Cassiodorus’un Got Tarihi üzerine olan kitabının bir özeti olduğunu 

kaydetmektedir.  

Claudius Ptolemaeus: Tahminen M. Ö. 130–78 yılları arasında İskenderiye’de 

yaşamış astrolog ve matematikçi. Astronomi ve astroloji alanlarında önemli eserleri 

vardır. Coğrafya üzerine de bir kitap kaleme almıştır 89 . Bu eserden Jordanes alıntı 

                                                
85 Getica IV 28, XIV 82 ve XXIII 117. 
86 537 yılında tamamlanan Variae, 468 resmi nitelikli yazıyı kapsar ve 505–537 dönemi Doğu Got 

İtalya’sı için önemli bir kaynaktır. İplikçioğlu, s. 402.   
87 Alexander P. Kazhdan, Alice-Mary Talbot vd.(Ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium, New 

York-Oxford 1991. s. 388.   
88 Bkz. Getica Başlangıç 3. 
89 ODB, s. 1757. 
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yapmıştır.   Getica’da adı iki kere zikredilmiştir.90 III 16-19’da yer alan İskandinavya 

hakkındakı kayıtlar ondan alınmıştır. 

Dexippus Paulus Herennius: III. yüzyılda yaşamış Atinalı tarihçi ve aristokrat. 

Eski devirlerden 270 yılına kadar gelen bir dünya tarihi olan Khronika ve 238–270 

yılları arasınaki Got savaşlarını kapsayan Scythika adlı iki eser kaleme almıştır. 91  

Getica’da adı bir kere zikredilmiştir. 92  XXII 113’de yer alan Vandallar hakkındaki 

bilgiler ondan alınmıştır. Ayrıca Mommsen, XXIII 117’de yer alan Herullar hakkındaki 

bilgilerin kökeninin de ona dayandığını iddia etmektedir. 

Dio Cassius: Yaklaşık 164–229 yıllarınada yaşamış İznikli senatör ve yazar. 

Roma şehrinin kuruluşundan 229 yılına kadar gelen seksen kitaplık Rhomaika adlı eseri 

kaleme almıştır.93 Getica’da adı beş kere zikredilmiştir.94 II 14’de Britanya hakkında, V 

40’ta Gotlar, IX 58’de Got hükümdarı, X 65’de Flip hakkında ve XXIX 150’de yer alan 

Ravenna’daki bir limana dair kayıtlar ondan alınmıştır. 

Fabius (Rusticus? yahut Quitus Pictor?): 95  Getica’da adı bir kere 

zikredilmiştir.96 Ama XXIX 151’de yer alan kayıdın ona ait olması mümkün değildir. 

Mommsen’in görüşüne göre, Jordanes bu kaydı, ismini Ablabius olarak yazdığı 

Cassiodorus’dan almıştır. 

Josephus Flavius: Yaklaşık olarak 38–100 yıllarında yaşamış Yahudi keşiş, 

tarihçi ve apolojist. Yahudi Savaşları adlı eseri kaleme almıştır. Aramice yazılmış bu 

eser daha sonra Latinceye tercüme edilmiştir.97 Getica’da adı bir kere zikredilmiştir.98 IV 

                                                
90 Getica III 16 ve III 19. 
91 OCD, s. 689.; İplikçioğlu, s. 411.  
92 Getica XXII 113. 
93 OCD, s. 299. 
94 Getica II 14, V 40, IX 58, X 65 ve XXIX 150. 
95 Yukarıda adları kaydedildiği üzere iki tane Fabius adını taşıyan tarihçi vardır. Quintus Fabius 

Pictor ilk Romalı tarihçidir. Rusticus Fabius ise I. yy.da yaşamış Tacitus’un esinlendiği tarihçidir. OCD, 
s. 583.  

96 Getica XXIX 151. 
97 ODB, s. 1074. 
98 Getica IV 29. 
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29’da yer alan kayıtta anal yazarlığı takdir ve Gotlar hakkında verdiği bilgiler tenkit 

edilmiştir. 

Livius Titus: M.Ö. 59- M.S. 12 yıllarında yaşamış Pataviumlu (Kuzey İtalya) 

tarihçi. Ab urbe condita libri adlı yüz kırk iki kitaplık Roma tarihini kaleme almıştır.99 

Getica’da adı bir kere zikredilmiştir.100 Sybel101 II 10’da yer alan Britanya hakkındaki 

kayıdı Jordanes’in, Tacitus’un Agricoia’sından aldığını göstermiştir. 

Lucanus Annaeus Marcus: 39–65 yılları arasında yaşayan, Roma’da elitlere 

özgü bir eğitimden geçen, Pharsalia’yı yazan Cordobalı bir şair olan Lucanus 102 , 

Getica’da bir kere zikredilmiştir.103 V 43’de yer alan kayıtta Jordanes onun hakkında, 

“bir şair olmaktan çok bir tarihçidir” değerlendirmesini yapar. 

Pompeius Trogus: Gallia kökenli Romalılaşmış zoolog ve tarihçi. Kırk dört 

kitablık eski Yakındoğu ve Yunan tarihinden başlayıp Augustus’un İspanya savaşlarına 

kadar gelen Historiae Philippicae adlı eseri kaleme almıştır.104 Getica’da adı iki kere 

zikredilmiştir.105 VI 48, X 61, VII 50 ve VIII’de iktibasta bulunulmuştur. Gutschmid’e 

göre Jordanes ve Cassiodorus, Trogus’un bu özetini değil orijinal metnini 

kullanmışlardır.106 

Pomponius Mela: Tingenteralı (Cebelitarık yakınlarında) üç kitaplık De 

chorographia adlı eserin yazarı Latin coğrafyacı. 107  Getica’da adı bir kere 

zikredilmiştir. 108  II, III 16, V 44–45, XII 75’de yer alan kayıtlarda iktibasda 

                                                
99 OCD, s. 877. 
100 Getica II 10. 
101 H. Sybel, de fontibus libri Iordanis De origine actuque Getarum, Berlin 1838. s. 13’den naklen 

Mierow s. 30. 
102 OCD, s. 94. 
103 Getica V 43. 
104 OCD, s. 1217. 
105 Getica VI 48 ve X 61. 
106 A. Gutschmid, Review of Schrrine, şurada: Jahn’s Jahrbücher für classische Philologie, 1862, s. 

193–202’den naklen Mierow s.30. 
107 OCD, s. 1218. 
108 Getica III 16. 
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bulunmulmuştur. Manitius, Getica’daki V 37 ile Mela’nın De chorographia’sındaki 3, 

34 arasında kelimesi kelimesine bir benzerlik olduğuna dikkat çekmiştir. 109 

Priscus110: Getica’da adı altı kere zikredilmiştir.111 XXIV 123, XXXIV 178112, 

XXXV 183, XLII 222 ve XLIX 254-255’de yer alan kayıtlarda iktibasta bulunulmuştur. 

Mommsen XXIV 126, XXXVI 184, XLII 223, XLIII 225 ve muhtemelen III 21’deki 

kayıtlarda da iktibasta bulunulduğu görüşündedir. Mommsen, L 266, LII 268 ve LII 

272’deki Attila’nın oğulları hakkındaki kaytlarında Priscus’dan alınmış olduğunu ifade 

eder. Yani Mommsen’in fikrini göre, Attila hakkındaki tüm kayıtlar Priscus’dan iktibas 

edilmiştir. Mommsen’in bu görüşünün hilafında olmak üzere Attila ve oğulları 

hakkındaki tüm kayıtlar Priscus’dan alınmış olamaz.113 Örneğin bu konu ile alakadar şu 

üç pasaj başka kaynaklardan alınmışa benzemektedir. XL 209’daki Katalonya savaşında 

zaferi, hatalı bir şekilde Gotların kazandığını gösteren kayıt; XLII 223’deki Papa 

Leo’nun Attila’ya elçi olarak gelmesi hakkındaki, Prosper’in kroniğinden alınan, kayıt 

ve XXXV 181’deki Attila’nın kardeşi Bleda’nın ölümü hakkındaki edebi olarak 

Priscus’un anlatımını andırmayan kayıt.  

Strabon (yahut Strabo): Yaklaşık olarak M.Ö. 63-M.S. 26 yıllarında yaşamış 

Amasyalı Yunan coğrafyacı. İki uzun eseri vardır. Bunlardan biri Historika 

hypomnemat (T. A. Tarih üzerine notlar) ve diğeri meşhur Geographika adlı 

eserleridir.114 Getica’da adı bir kere zikredilmiştir.115 II 12’de Britanya hakkındaki tasvir 

ondan alınmış ve başka yerlerde de aynı konuda bir oterite olarak kullanılmıştır. 

                                                
109 M. Manitius, Zu Ekkehard und Jordanes, şurada: Neues Archiv der Gesellschaft für altere 

deutsche Geschichtskuder, (13) 1888. s. 213’den naklen Mierow s. 31.   
110 Pricus hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. yukarı. 
111 Getica XXIV 123, XXXIV 178, XXXV 183, XLII 222, XLIX 254 ve XLIX 255. 
112 Priscus’un fragman 8’indeki çeşitli yerlerin özeti. R.C. Blockley, The Fragmentary Classicising 

Historians of the Later Roman Empire, Liverpool 1981, s. 165 not: 4. 
113 A.g.e. s. 113. 
114 ODB, s. 1961. İplikçioğlu s. 439. 
115 Getica II 12. 
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Symmachus Quintus Aurelis: Yaklaşık 340–402 yıllarında yaşamış Romalı 

senatör, hatip ve epistolograf.116 Getica’da adı iki kere zikredilmiştir.117 XV 83 ve XV 

88’de yer alan kayıtlar ondan, kelimesi kelimesine aktarılmışa benzemektedir. 

Symmachus’da bu mevzuyu, Iulius Capitolinus’un Scriptores historiae Augustae adlı 

eserinden iktibas etmiştir. Nagy, Cassiodorus tarafından Priscus’dan yapılan 

iktibasların, Symmachus aracılığıyla olduğu görüşündedir.118  

Tacitus Publius Cornelius: Yaklaşık olarak 56–118 yılları arasında yaşamış 

Galya kökenli son büyük Roma tarihçilerinden biridir. İlk eseri De vita Iulii Agricolae 

(T.A. Iulius Agricola’nın Hayatı) adlı kitabıdır. İkinci eseri De origine et situ 

Germanorum (T.A. Germenlerin Kökeni ve Durumu Hakkında) adlı kitabıdır. Getica’da 

iktibasta bulunulmuş bir diğer esri ise Analles (Yıllıklar) adı ile meşhur olan, Ab 

excessu Divi Augisti (T.A. Tanrısal Augustus’un Ölümünden İtibaren)  adlı kitabıdır.119 

Getica’da adı bir kere zikredilmiştir.120 II 13’de ve başka yerlerde Britanya hakkındaki 

tasvirlerde alıntı yapılmıştır. Manitius, Getica X 62 ile Tacitus’un Germania’sının 36 

vede Getica XXXIV ile Tacitus’un Annallerini 12, 49’unun benzer olduğunu tespit 

etmiştir.121  

Vergilius Publius Maro: M.Ö. 70–19 yıllarında yaşamış meşhur Romalı destan 

şairi. 122  Getica’da adı üç kere zikredilmiştir. 123  I 9, V 40, VII 50’deki kayıtlarda 

şiirlerinden alıntı yapmıştır. XXVI 134’de Vergilius’un Aeneas’inin bir mısrasının 

yorumu vardır. XXXV 182’deki “ huc atque illuc circumferens oculos” ifadesi Aeneid 

4, 363’ü andırmaktadır. Ayrıca Manitius, Getica XX 108 ile Aeneas 9, 450; Getica 

                                                
116 OCD, s. 1460. 
117 Getica XV 83 ve XV 88. 
118 T. Nagiy, Reoccupation of Pannonia from the Huns in 427. Did Jordanes use the Chronicom of 

Marcellinus at the Writing of the Getica, şurada: AAHung, (15) 1967. s. 179’dan naklen, Blockley, s. 165 
not: 2. 

119 OCD, s. 1469; İplikçioğlu, s. 442.  
120 Getica II 13. 
121 Manitius, aynı yerden naklen Mierow, s. 33. 
122 ODB, s. 2159–2160. 
123 Getica I 9 (“Mauntanlı ozan” olarak), V 40 ve VII 50. 
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XXIX 150 ile Georgica I, 288; Getica XLIX ile Aeneas 6, 520; Getica LVI 288 ile 

Aeneid I, 249 arasındaki benzerlikleri tespit etmiştir124. 

3.1.2. Getica’da İsim Verilmeden İktibasta Bulunulan Kaynaklar 

Dictys Lucius Septimus: Dördüncü yüzyılın ikinci yarısında Troya Savaşını 

kaleme alan yazar. Mommsen’e göre Getica’daki Telephus bahsi bu esere 

dayanmaktadır. 

Ammianus Marcellinus125: Getica’da, Roma Tarihi ile ilgili XXIV 126, 127, 

128, XXV ve XXVI’da yer alan kayıtlarda Res gestae’nin mevcut olan XIV-XXXI. 

kitaplarından alıntılar yapılmıştır. Ayrıca Schrirren, Flip’ten I. Constaninus’a kadar 

imparatorlar hakkındaki XVI 89–93, XVIII 101, XX 109 ve XXI 111-112’deki 

kayıtların Res gestae’nin kayıp bölümlerinden iktibas edildiği fikrindedir.  

Marcellinus Comes: Illiria’lı VI. yüzyıl Latin kronisti. I. Justinianus’un 

hizmetinde çalışmış ve “comes” ünvanı almıştır. 126  Bilhassa Doğu Roma 

İmparatorluğundaki hadiselerin anlatıldığı, 379–518 yıllarını kapsayan, bir kronik 

kaleme almıştır. Bu kronik 534 yılından önce tamamlanmadığı için Cassiodorus 

tarafından kullanılmış olamaz. Zira Cassiodorus, Got Tarihini 526 ile 533 yılları 

arasında yazmıştır. Jordanes gerek Romana gerekse Getica’nın son bölümlerinin 

yazımında, doğrudan bu eserden yararlanmıştır. 

Prosper Tiro: Yaklaşık 390–455 yıllarında yaşamış Aquitaine’li rahip keşiş ve 

kronist. 427–432 yıllarındaki “Semi-Pelagian” ihtilafında bir Augustinus savunucusu ve 

bir kronik derleyicisi olarak, mühim biridir. 127  Hieronymus’un kroniğinin devamı 

niteliğindeki, 379–455 yıllarını kapsayan bir kronik yazmıştır. Cassiodorus bu eseri 

kullanmıştır. Getica XXXIV 177’de Litorius, XLII 223’de de Papa Leo’nun Attila’ya 

giden elçilik hakkındaki kayıtlar, Cassiodorus aracılığıyla, Prosper’den alınmıştır.  

                                                
124 M. Manitius, a.g.m. s. 214’den, naklen Mierow, aynı yer. 
125 Marcellinus hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. yukarı. 
126 ODB, s. 1296. 
127 OCD, s. 1263. 
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Rufinus: Yaklaşık 345–411 yıllarında yaşamış Aquileia’lı yazar, mütercim ve 

manastır önderi.128 Yunan kökenli kilise yazarlarına ait eserlerin Latin uyarlamalarını 

yapmış ve bunlardan birinden Getica’nın başlangıç kısmında 129  1 ve 2’de, alıntı 

yapıldığı yazar. Rufinus’dan aynen alınan bu ifadeler şunlardır: “Volentem me parvo 

subvectum navigio oram tranquilli litoris stringere et minutos de priscorum, …, stagnis 

pisciculos legere, in altum, frater …, laxare vela compellis, relictoque opusculo, quod 

…, suades, ut nostris v… decim … volumina … coartem.”130, “Dura satis imperia et 

tanquam ab eo, qui pondus operis huius scire nollit, imposita. Nec illud aspicis, quod 

tenuis mihi est spiritus ad implendam eius tam magnificam dicendi tubam:  super omne 

autem …, quod”131. 

Solinus Iulius, Gaius: Muhtemelen III. yüzyılın başında, bilinen dünyanın 

coğrafi tasvirini; kavimlerin kökeni, tarihi ve geleneklerini kapsayan bir eser kaleme 

alan yazar. Bu eserin neredeyse tamamı Plinius’un Naturalis historiasından (T.A. Doğa 

Tarihi) ve Pomponius Mela’dan alıntılanmıştır.132 Muhtemelen Cassiodorus bu yazardan 

doğrudan alıntı yapmamıştır. Getica V 46, VII 53-55’deki kayıtlarda ondan iktibasda 

bulunulmuştur.  

                                                
128 OCD, s. 1337. 
129 Getica’nın Başlangıç bölümü 1, 2 ve 3. pasajlardan oluşur. 
130 Getica Başlangıç 1. 
131 Getica Başlangıç 2. 
132 OCD, s. 786. 
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4. Jordanes’in Çağdaşı yahut Sonrası Döneme Ait Hunlar Hakkında Bilgi 

Veren Roma Kaynakları∗∗∗∗  

İmparator Justinianus’un bir Novella’sında Attila döneminde Sirmium’un tahribi 

hatırlatılmaktadır. 554 yılında yazdığı eserinde Joannes Lydus 363 yılındaki Hunların 

Kafkasya akınlarına, Attila definesinin hükümdar Leon tarafından bulunuşuna dair 

bilgiler vardır. 556 yılında İsidorus’un hayatına dair yazdığı kitabında Damaskius Attila 

“Skytha”lar ile Romalıların, Roma önündeki mücadelelerini hatırlatmaktadır. VI. 

yüzyıla ait, 450–527 yıllarını içeren kilise tarihinde Theodorus Anagnoste, İran 

hükümdarı ile Hunların 476’daki ilişkileri hakkında malumat vermektedir. 

Kapadokya’da Kaisareia başpiskoposu Andreas’ın eserinde de Hunların Yecüc ve 

Mecüclerle aynı olduğuna dair bir bahis geçer. 

 VI. yüzyılın başında Mytilene piskoposu olan, Zacharias 450–491 yılları kilise 

tarihini kapsayan, günümüze yalnızca Süryanice çevirisi kalan eserinde; VI. yüzyılın ilk 

yarısında Hunlarla İranlılar arasındaki harpler, Hunların Doğu Roma arazisine girmeleri 

ve Kafkasya havalisindeki kavimlerin Hıristiyanlığa davetinden bahsedilirken Onoghur, 

Oghor, Sabhir, Burgar, Kortrighar, Ahbar, Sarurgur, Ephthalita gibi ulusların adını 

kaydettiği gibi 523 yılında Hunların Hıristiyanlığı kabulüyle İncil’in Hun diline 

çevrildiği bilgisini verir.  

 510–515 yıllarında Süryanice yazılmış rahip Iosua Stylites’in eserinde Hunların 

395’deki seferlerinden başka V. yüzyılın son yarısındaki Roma-İran harplerindeki 

Hunların rolünden bahseder. 

 VI. yüzyıl Roma tarih yazımcılığının en parlak dönemidir. Bu dönemi 

Procopius’un eserleri açmaktadır. Procopius biyografisi hakkındaki bilgilere kendi 

eserlerinden ve daha sonra yazılmış olanlardan ulaşılmaktadır. Kronist Filistin’ın 

                                                
∗ Bu bölüm, Hüseyin Namık Orkun’un “Türk Tarihinin Bizans Kaynakları” adlı eserinin 14–21. 

sayfalarının hülasasıdır.  
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(Paletsin) Kaisereia şehrinde, muhtemelen V. yüzyılın sonlarında doğmuştur. 527 

yılında Iustinianus’un kumandanı Belizar’ın hukuk müşaviri olmuş, bu münasebetle 

527–531 İran savaşlarına katılmış, daha sonra Procopius Belizar ile Vandallara karşı 

Afrika’ya, Gotlara karşı İtalya’ya en sonunda yine İran’a karşı açılan savaşlara 

katılmıştır.  

Procopius imzalı günümüze kalabilmiş üç eser vardır. Bunlarda biri sekiz 

kitaptan oluşan, I-II. kitaplar İran, III-IV. Vandal, V.-VII. kitaplar ise Got savaşlarını 

anlatır. Sekizinci cilt sonradan eklenmiş olup 551–553 yılları arasındaki olayları anlatır. 

Diğer eseri Justinianus döneminde yapılmış büyük yapıların, mimari eserlerin, 

anlatıldığı 6 kitaptan oluşur. Üçüncü eseri diğer eserlerinin zıddına Justinianus’un 

eleştirildiği, mali sıkıntıların, yabancıların saldırılarının, hatta tabii afetlerin müsebbibi 

olarak gösterildiği; Anekdota, Latince adıyla Historia arcana adlı kitabıdır. 

Procopius’un eserlerinde Hun-Türk tarihiyle ilgili değerli bilgilerde vardır. 

Bunlar; Tuna havalisinde bir istihkâmın tamiri nedeniyle Attila’nın buraya akını, 

Attila’nın İskitlere ve Massagetlere kumandanlık ettiğini söylediği Aetius ile savaşı, 

Jordanes’in epizoduyla örtüşen ve Priscus’un kaybolan eserinden istifade ettiğine delil 

olabilecek, Attila’nın İtalya seferi ve Aquileia fethi ile ilgili bilinen epizodu mufassal 

olarak kaydeder. VI. yüzyılın olayları arasında birçok yerde Hun adı geçmekle birlikte, 

Procopius, bu adla aynı zamanda Bulgarları ve diğer Türkleri ve daha başka kavimleri 

da tesmiye etmiştir: “Bu kavmin en doğusunda Ak Hunlar yani Ephthalit diye 

adlandırılanlar oturmaktaydı. İran’a komşu olan bu halk V. yüzyılın ikinci yarısında 

onlarla savaşmaya başlamışlardı.” Kafkasya Hunları, Sabirler, hakkında da bilgiler 

vardır. Kafkasya’dan Azak’a hatta Tuna’ya kadar olan bölgedeki Hunlardan da birçok 

yerde bahsedilir. Procopius’a göre Roma’nın Chersones ve Bosporos kentleri arası 

Hunlarla meskûndu, Justininus 523 yılında Bosporos’a gönderdiği bir elçiyle Hunlarla 

antlaşmak istemiş, VI. yüzyılın ilk yarısında Hunlar diğer uluslarla birlikte Roma’nın 

Tuna topraklarına devamlı akınlarda bulunmuşlar, Procopius VIII. kitabında Kuzey 

Karadeniz’de sakin olup Roma’ya akınlar yapan Hunlar’dan bahseder. 547–549’da 
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Kırım Gotlarının kralı Justinianos’a gönderdiği elçiden, bu bölgedeki Hunlar hakkında, 

sözlü, bilgiler almıştır. Utigur ve Kutrigurlar hakkında da önemli bilgiler verilen eserde 

Roma ordusunda yer alan Hunlardan bahsedilir ve Hun reislerinin adları verilir. 

Procopius bazı etnografik bilgilerde vermektedir: Ak Hunların dış görünüş ve 

yaşayışları, Hunların saç ve giyimleri, Sabirlerin savaş sanatları, Utigurların yazıyı 

bilmedikleri kayıtları mevcuttur. 

Procopius’un Justinianus dönemi savaşlarını anlattığı eserinin devamını, 

biyografisine kendi eserinden ulaşılan ve bundan; Anadolu’daki Myrina şehrinde doğan, 

küçük yaşta İstanbul’a gelen daha sonra İskenderiye’de hukuk eğitimi gören, 554’te 

tekrar İstanbul’a dönüp burada avukatlık yaptığı bilgileri verilmiş Agathias yazmıştır. 

552–558 dönemi olaylarını anlattığı kitabını genç yaşta ölmesiyle bitirememiştir. 

Olayların Procopius’un bıraktığı yerden başladığı ve Komutan Narses’in idaresinde 

Gotlar, Vandallar, Franklar ve İranlılara karşı yapılan savaşların anlatıldığı eserinde 

Hun-Türk tarihine ait değerli satırlara denk gelinir: 555–556 yıllarındaki İran-Ephtalit 

savaşları, aynı dönemde Sabirlerin Roma ile ittifakla İran’a karşı savaşı-ki; başka bir 

Sabir grubu da İran ordusunda bulunmaktadır-, İtalya Gotları arasında Bittores 

kabilesinden olan Hunların yer aldığı, 552 yılı İtalya-Got savaşında Hun harp 

usullerinin uygulandığı, Azak ve Don bölgesindeki Hunlar hakkında, Utigur ve 

Kutrigurların tarihi hakkında, 558 yılında Kutrigurların Roma’ya seferleri ve bunlarla 

yapılan savaş hakkında bilgiler vardır.  

Tahminen 491–578 yılları arasında yaşayan Ioannes Malas’ın, VI. yüzyılın genel 

tarihini kapsayan, on sekiz kitaptan oluşan eseri; kutsal kitaplardaki tarihi bilgilerle 

başlamakta, Yunan efsanevi çağları ve doğu uluslarının tarihinden bahsedilmekte, daha 

sonra Roma Tarihine geçilip bu bahisler anlatılmaktadır. Malalas’ın kroniğinde 

Septimius Severus ve Carus çağlarından bahsedilirken Hun adıyla karşılaşılır, Attila’nın 

savaşlarından ve ölümünden, 514–515 yıllarındaki Vitalianus isyanında Hunların ve 

Bulgarların rolünden, 520’deki Roma-İran savaşında Hun hükümdarının rolü, 

Justinianus’un imparatorluğunun ilk yıllarında Sabir hükümdarının Roma ile anlaştığı 
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(527–528), yine aynı dönemde Bosporos civarındaki Hun hükümdarının İstanbul’u 

ziyaret ettiği ve Hıristiyan olduğu dönüşünde bu nedenle kendisine isyan eden tebaasını 

bastırmada Roma askeri birliklerinin müdahil olması ve bastırması, 530–540 arasında 

Trakya’ya seferleri ve bir Gepid ve bir Hun komutanında saflarında bulunduran Roma 

ordusunun mukavemeti, 548’de Sabirlerin Kafkasya’nın güneyine akınları, 558-559’da 

Hunların ve Slavların Trakya’ya seferleri, 557–558’de Avarların İstanbul’da 

görünmeleri hadiseleri hakkında bahisler vardır. Malalas’da Hun adı altında başka 

ulusları da anlatmaktadır. 

536 yılında Suriye’de Epiphanie’de doğan, Antiokhea’da avukatılık yapmış ve 

İstanbul yaşamında bilgisi sayesinde imparatorun övüncüne kavuşan Eagrios 431–594 

tarihleri arasını kapsayan altı kitaplık bir kilise tarihi kaleme almıştır. Bu eserde 

İskitlerin kralı Attila’nın savaşı ve ölümü, Zenon zamanında Hunların Trakya’ya 

hücumu, Vitalianos isyanında Hunların rolü, Hunlar(Sibirler)in 515 yılı seferleri, 

Avarların ilk elçilik heyeti, savaşları, Sirmiumu almaları, 583’teki büyük seferleri, 

Türkler hakkında bilgiler verilmiştir.  
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5. Getica’nın Konular Listesi∗∗∗∗ 

Başlangıç 1–3 

Coğrafî Takdim 4–24 

 Okyanus 4–5 

 Doğu Adaları 6 

 Batı Adaları 7–24 

  Küçük Adalar 7–8 

  Britanya 10–15 

  İskandinavya 9, 16–24 

Gotların Birlik Oldukları Devir 25–130 

Gotların, ilk kralları olan Berig’in idaresinde İskandinavya’dan 

Gothiskandinavya’ya ve sonra Ulmerugi bölgesine göçleri 25–26 

 Filimer’in idaresinde İskit ülkesine göçleri 27–29 

 İskit ülkesinin Tasviri 30–37 

Gotların müteakip üç ikametgâhları (Azak Denizi; Moesia, Trakya ve 

Dacia; yeniden İskitya- Karadeniz’in yukarıları) 38–42  

 Gotların Okçulukları ve Kahramanlıkları 43 

 Gotlar, Azak Denizi havalisindeki İskit topraklarında 44–57 

  Don ve Dinyeper nehirlerinin tasviri 45–46 

                                                
∗ Bu liste Mierow’da Literary Analysis of Getica (s.47–50) başlığıyla yer alan bölüm, esas alınarak 

hazırlanmıştır. Konulardan sonra verilen rakamlar pasaj numaralarını gösterir. 
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  Kafkasya’nın tasviri 52–55 

 Gotlar Moesia, Trakya ve Dacia’da 57–81 

  Tuna ve Dacia’nın tasviri 74–75 

  Gotların Amal hanedanının şeceresi 78–81 

 Gotlar yeniden Karadeniz’in yukarısındaki İskit Topraklarında 82–130 

Got kralı Ermanerik’in Herullar, Venethler ve Aestleri hükmü 

altına alması 116–120 

Hunların Kökeni ve Tarihi 121–128 

Ermanerik’in Hunlarla savaşı ve ölümü, Gotların Ostrogot ve 

Vizigot olmak üzere ikiye ayrılması 129–130 

 Bölünmüş Gotlar 131–314 

  Vizigotlar 131–245 

Fritigern’in Vizigotlarla Trakya ve iki Moesiya’ya girişi 131–137 

   Gotların İmparator Valens’i yenmesi ve öldürmesi 138 

Vizigotların Theodosius’un hizmetine girmeleri ve Gasıp 

Eugenius’u yenmeleri 145 

Arcadius ve Honorius devrinde Vizigot kralı I. Alarik’in 

faaliyetleri ve ölümü 146–158 

Ravenna’nın tasviri 148–151 

  Vizigot kralı Athavulf’un faaliyetleri ve ölümü 159–163 

  Vizigot kralı Valia’nın faaliyetleri 164–175 
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   Vandalların krallığı 166–173 

   Amalların Vizigotlara hicreti 174–175 

Vizigot kralı I. Theodorid ile Romalılar arasında ihtilaf çıkması 

176–177 

Hun hükümdarı Attila hakkında 178–183 

Attila’ya karşı Vizigotların ve Romalıların birleşmesi 184–191 

Katalonya savaşı, Kral I. Theodorid’in ölümü 192–217 

Attila hakkında ilave bilgiler, Thorismud’un faaliyetleri ve ölümü 

218–228 

Vizigot kralı II. Theodorid 229–234 

Vizigot kralı Euricus 235–241 

III. Valentinius’un ölümünden son imparator Romulus 

Augustus’a kadar Batı Roma İmparatorluğu 235–241  

Odoacar’ın hükümdarlığı 242–243 

Vizigotlar’ın son kralı II. Alarik 245 

  Ostrogotlar 246–314 

Ostrogot kralı Vinitharius’un Antları yenmesi ve Hunlara 

yenilmesi 246–249 

Ostrogot kralı Hunimund 250 

   Ostrogot kralı Thorismud 250 

   Ostrogotların hükümdarsız geçirdikleri kırk yıl 251 
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   Ostrogot kralı Valamir 252–276 

   Attila’nın ölümü ve Hun devletinin dağılması 254–263 

   Aşağı Tuna’daki Got yurtları 264–266 

   Jordanes’in Got kökenli oluşu hakkında 266 

   Ostrogotlar Pannonia’da 268–276 

    Ostrogot kralı Theudemer, Makedonya’nın alınması 277–288 

Ostrogot kralı Büyük Theodorik ve İtalya’daki Ostrogot krallığı 

289–304 

Ostrogot kralı Athalarik, Amalasuentha 305–306 

İmparator Iustinianus’un Ostrogotları yenmesi 307–314 

 Sonuç 315–316  
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GOTLARIN KÖKENİ ve FAALİYETLERİ 

De origine actibusque Getarum 

 

[1] Arzum, küçük teknemle sakin sahil kıyılarında süzülmek ve bir yazarın 133 

söylediği gibi, ataların durgun sularında küçük balıklar avlamak idi. Ama sen, 

kardeşim134 Castalius, beni daha derinlere doğru yelken açmaya zorladın. Kroniklerin bir 

özetini 135  yapmak için üzerinde çalıştığım mütevazi işimi bırakmaya ve senatörün136 , 

Gotların137 kökeni ve krallar kuşağına değin inerek, eski devirlerden günümüze kadarki 

tarihleri üzerine yazdığı, on iki ciltlik eserini bu küçük kitaba sığdırmaya sürükledin. 

[2] Bu, işin güçlüğünün farkına varmak için isteksiz görünen birisi tarafından empoze 

edilmiş gerçekten zor bir buyruktu. Onun gibi böylesine harikulade bir metni özetlemek 

için, benim ifadelerimin aciz kalacağını dikkate almadın. Fakat benim adıma tüm bu 

güçlüklerden daha kötüsü, onun yazdıklarını öğrenebilmek için, kitaplarına ulaşmak 

imkânımın olmamasıydı. Yine de –bana dürüst olma izni verirseniz- vaktiyle, üç 

günlüğüne hizmetkârından ödünç aldığım bu kitapları, ikinci bir kere okumuştum. Onun 

sözlerini aynen hatırlamıyorum ama eminim ki eserin muhtevası ve eserde anlatılan 
                                                

133  Burada, İncil’in “Romalılara Mektup” bölümünün Origenes tarafından hazırlanan tefsirini 
Latinceye çeviren Rufinus’un (yak. 345–411) çevirisinin giriş bölümünden bahsedilmektedir. Jordanes 
yalnızca bir ibare ödünç almamıştır, bu kayıttan anlaşılacağı gibi, Rufinus’un bahsedilen bölümünün 
tamamını neredeyse kelimesi kelimesine geçirmiştir. Charles Christopher Mierow, The Gothic History of 
Jordanes, Cambridge 1966. s. 143.     

134 Bu hitap tarzı, Jordanes’in bir keşiş yahut papaz olduğunu düşündürtmektedir. Mierow, s. 143. 
135 Jordanes De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum adlı eserinin yazımı 

ile meşguldü. Fakat 551yılında tamamlanan Getica’yı yazmak için diğer çalışmasını ara vermiştir. 
136 İsim tam olarak belirtilmemiştir fakat tam adı Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator 

olan (yak. 487–583) Cassiodorus burada isminin bir bölümü kaydedilmiştir. Yalnızca Jordanes’in bu 
özetinden bilinebilen on iki kitaplık Got Tarihi’nin yazarıdır.  

137 Latince metinde bu ad –pek çok kez kullanıldığı Gothi (Gotlar; nominatif pulurul) şeklinin 
dışında- şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: Gothicus (XLIV 233) 117/13. (LII 270) 128/6. Gothica 
lingua (Goth dili) (IX 58) 70/8. (XXV 131) 92/10. (XXV 133) 92/18. cf. ? 74/6. 76/13. 82/15. Gothia (XI 
67) 73/15(Gotia) (XII 74) 75/9. 
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olayların tamamı aklımdadır. 

[3] Buna, bazı Yunan 138  ve Latin 139  tarih kitaplarındaki ilgili konulardan eklemeler 

yaptım. Ayrıca, bir giriş ve sonuç bölümü ilave ederek, kendi bilgimden bir hayli şey 

kattım. Bundan ötürü beni eleştirme; sadece yazmamı istediğin şeyi kabul et ve keyifle 

oku. Yazdıklarımda noksanlıklar varsa ve kavmimizin bir dostu olan sen, bunları 

hatırlıyorsan ilave et ve benim için dua et, aziz kardeşim. Tanrı seninle olsun. Amen. 

[I 4] Orosius’un 140  aktardığına göre, atalarımızın telakkisinde, tüm çevresi okyanus 

kuşağınca sarılan dünya üç parçadan oluşmaktaydı. Bu parçaları Asia, Europa ve 

Africa141  diye adlandırmışlardı. Hem şehirler ve bölgeleri anlatan hem de daha geniş 

malumat vermek için onların arasındaki mesafeleri de kaydeden pek çok yazar da, 

dünyanın, bu üç parçadan müteşekkil olduğu düşüncesindedirler. Ayrıca bu yazarlar 

büyük denizin dalgaları arasına serpiştirilmiş adaların, büyüklü küçüklü adaları içinde 

barındıran Cyclades ve Sporades adındaki takımadaların, konumunu da belirtirler.  

[5] Fakat okyanusun geçit vermez uzak sınırlarının tasviri hiç kimse tarafından 

yapılmamış hatta kimse oralara ulaşamamıştır. Açıkçası, deniz yosunlarının ve 

rüzgârların engellemesi nedeniyle onu yaratan Tanrı’nın haricindekiler için buraları, 

erişilemez ve bilinemezdir. 

[6] Fakat dünyanın çevresi dediğimiz bu denizin daha yakında olan sınırları, sahillerini 

bir çelenk gibi sarar. Bu, hevesli beyinler ve hakkında yazmak isteyenler için açıkça 

bilinen bir şeydir. Yalnızca denizin kıyıları değil, içindeki belirli adaları da yerleşime 

                                                
138  Metinde geçtiği şekliyle Graec (T.A. Grek); Latince metinde bu ad şu biçimlerde 

kaydedilmiştir. Mommsen: Graeci (Greci) (Grekler) (II 12) 56/19. (V 32) 62/6. (V 40) 64/11. (V 40) 
64/12. (V 46) 66/4. (IX 58) 70/9. (XXIII 117) 88/13. Greci auctores (Grek yazarlar) (II 10) 56/10. 
historiae Grecae (Grek tarihleri) (3) (I 3) 54/5. Grecia (Grek ülkesi, Yunanistan) (IX 60) 70/16. (IX 60) 
70/18. (X 66) 73/13.  

139  Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: Latinae historiae (Latin 
tarihleri) (3) 54/4. Latini auctores (Latin yazarlar) (II 10) 56/10. 

140  Orosius V. yy.ın başı, 417–418 yıllarında yedi bölümden oluşan bir dünya tarihi manüeli 
yazmıştır. –Historiarum adversus paganos libri  (T. A. Putperestlere Karşı Yedi Tarih Kitabı)- 
Augustinus’un Hıristiyan tarih felsefesinin etkisiyle kaleme alınıp Roma tarihinin ön planda tutulduğu 
eserin yazarı İspanyalı rahip ve tarihçi. B. İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi, Ankara 1997. s. 430.    

141 Asya, Avrupa, Afrika. 
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elverişlidir. Bu şekilde, doğuda Hint Okyanusu, Hippopodes 142 , Iamnesia 143 , Solis 

Perusta 144  (büyük ve geniş olmasına rağmen buralarda yerleşim yoktur) ve bir de 

Taprobane 145  ve içinde kasabaların, malikânelerin ve büyük, tahkimatlı on şehrin 

bulunduğu hoş bir ada vardır. Bunlardan başka bir de Silefantina ve Theros 

bulunmaktadır.  

[7] Bu adalar hiçbir yazar tarafından açık bir şekilde tasvir edilmemiş olmasına rağmen, 

tamamen iskân edilmişlerdir. Aynı okyanusun batı bölgesinde, buralara gelip giden çok 

sayıdaki insan sayesinde, hemen hemen herkesçe bilinen bazı adaları vardır. Gaditanus 

Boğazı 146 civarında, birinin adı Beata147  ve diğerininki Fortunata148  olan iki ada daha 

vardır. Halen Hercules Tapınağı’ndan149 biri ve Scipionis Anıtı’ndan150 diğeri görülebilen 

Lusitania151 ve Gallicia’nın152 ikiz burunlarını, bazıları okyanus adaları zannetseler de, 

bunlar Gallicia ülkesine en uç kısmından birleştikleri için, okyanusun adaları olmaktan 

ziyade Europa kıtasının birer parçalarıdır.  

                                                
142 Mommsen, ayrıca Hippodes; Hippodes adası diye adlandırılan bu ada bilinen adaların hiçbiri 

ile özdeşleştirilmemektedir. Y. Ç. Skrjinskoy, O proisxojdenii i deyaniyax getov (Vstupitel’naya stat’ya, 
perevod, kommentariy) Moskva 1960. 

143  Iamnesia adası muhtemelen Akdeniz’deki, adları Gymnesiae diye de anılan, Balearsk 
adalarından biridir. Pomponius Mela’nın verdiği “castella Jamno et Mago” kaydı dikkate alınmamalı, bu 
adalardan küçük (Minorca) adası bulundu. Ama Jordanes Iamnesia adasını ve “kozmografyasını” V. 
yy.da doğu sularına (“in orientali plage et İndico Oceano”) yerleştirir. Burada tesadüfî bir karışıklığın 
olmanış, muhtemelen, müstensih Iamnesia adasından ve “güneşin yakması”dan (“Solis perusta”) 
bahsederken böyle kaleme almıştır. Skrjinskoy.   

144 Sunbake, Yeat; “Güneşin yakması” (Solis perusta) adasından ve “kozmografyasi”nden V yy. 
Plinius (Naturalis historia, VI, 85) ve Pomponius Mela (De chorographia, III, 71)da bahsetmektedir.   
Skrjinskoy. 

145 Sri Lanka, Yeat; Ceylon Adası Mierow, s. 143. 
146 Cebelitarık Boğazı.  
147 K.A. “mutlu”.    
148 K.A. “talihli”; Okyanusun batısındaki, bahsedilen bu adalar muhtemelen Kanarya Adalarıdır. 

Mierow, s. 143. 
149 Baetica eyaletinin, şu anda adı Huelva olan, Onoba kasabasının civarında bir adadadır.  
150  Şu an adı Guadalquivir olan, Baetis’in denize döküldüğü yerin yakınlarında olduğu 

düşünülmektedir. Burada Galicia ve Lusitania ile bağlantılı olarak bahsedilmesi muhtemelen 
promunturium sacrum (kutsal burun) -şu anki Sent. Vincent Burnu- ile karıştırılmasından 
kaynaklanmaktadır. Mierow, s. 144. 

151 Yaklaşık olarak Portekiz’e karşılık gelir. Latince metindeki şekliyle “ Lysitania ”: Mommsen: 
(I 7) 55/11.  

152 Kuzey Batı İspanya’daki modern Galiçya; Mommsen Gallicia doğrusu Callaecia.  
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[8] Fakat okyanusun dalgalarının derinliğinde Baleares153, Mevania154 ve Orcades’in155 

yanı sıra toplam otuz üç ada daha bulunmaktadır. 

[9] Okyanusun batısındaki enginliklerin en uzak sınırında Thyle156 adında bir başka ada 

vardır. Bu adadan Mantuanuslu ozan157 şöyle bahseder:  

 “Ve uçtaki Thyle sana hizmet edecektir”158 

 Aynı kudretli denizin kuzeyindeki soğuk bölgede, Scandia 159  adında bir ada 

vardır. Hikâyemin kaynağı (Tanrının inayetiyle) olduğunu söylediğim yer burasıdır. 

Çünkü kökenini öğrenmek istediğiniz ırk, bir arı sürüsü gibi bu adanın bağrından çıkmış 

ve Europa’nın içlerine yayılmıştır. Bundan sonra, Tanrının izniyle, bunun nasıl ya da ne 

şekilde olduğunu açıklamaya çalışacağız.  

[II 10]    Fakat şimdi; Germania160, Gallia161 ve Hispania162 arasında okyanusun bağrında 

bulunan Brittania 163  adası hakkında kısaca bir şeyler anlatmama müsaade ediniz. 

                                                
153 Balear Adaları. 
154 Menavia İrlanda Denizindeki Isle of Man. 
155 İskoçya’nın kuzeyindeki bir ada grubu, Orkney Adaları. 
156  Mommsen, ayrıca Thule; Mierow, anakara, Kuzey Biritanya’daki Shetland Adaları’nın en 

büyüğü ya da diğerlerine göre İzlanda.  
157 Vergilius 
158 Vergilius, Georgica 1,30. 
159 İskandinavya yarım adası. Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: 

Scandia  (III 24) 60/1. Scandza (I 9) 55/19. (III 16) 58/2. (III 17) 58/6. (III 19) 58/14. (III 23) 59/13. (IV 
25) 60/6. (XVII 94) 82/12. (XXIV 121) 89/9. ve Scandzia (III 16) 57/17.  

160  Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: Germania (II 10) 56/5. (II 11) 
56/14. (?II 13) ? 57/6. (V 30) 61/12. (XXIII 120) 89/5. (XXXVI 191)108/5. Germani (III 24) 60/5. (V 31) 
62/1. (IX 58) 70/9. (XI 67) 73/17. Germanicus (XLIX 257) 124/15.  

161  Yaklaşık olarak modern Fransa; Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. 
Mommsen: Gallia (Galya) (II 11) 56/13. (CLV 238) 119/5. Galliae (Galyanın) (LVIII 302) 135/19. (LIX 
305) 136/14. Galli (Galyalılar) (II 13) 57/ 8. (XXVII 141) 95/9. (XXXI 163) 100/11. (XXXIV 176) 
104/2. (XXXVI 192) 108/6. (LVII 296) 134/14. (?)?15. Gallicus (Galya ile ilgili) (XXXVI 192) 108/7.   

162  Yaklaşık olarak modern İspanya; Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. 
Mommsen: Hispania: Spania  (İspanya) (XXVII 139) 94/13. (XXXII 166) 101/14. (XLIV 229) 116/17. 
(XLIV 230) 16/19. (LVIII 298) 135/1. (LVIII 302) 135/21. Spaniae (İspanya’nın) ((II 10) 56/4. (XXX 
153) 98/2. (XXXI 162) 100/8. (XXXI 163) 100/13. (XXXI 163) 100/14. (XXXII 165) 101/3. (XXXIII 
167) 102/1. (XXXIII 173) 103/8. (XLIV 230) 116/23. (XLVII 244) 121/4. (LVI 284) 131/20. (LVIII 302) 
135/23. Spani (İspanyollar) (II 13) 57/8. (XXXI 163) 100/11.   

163 Modern İngiltere, Britanya; Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: 
Brittania  (Britanya) (II 10) 56/4. (II 15) 57/16. (V 38) 64/1. Brittones (XLV 237) 118/18. (XLV 238) 
119/2. 
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Livius164, büyüklüğü nedeniyle eski devirlerde kimsenin adanın etrafını dolaşmadığını 

söylemesine rağmen, pek çok yazar bu ada hakkında değişik şeyler söylemektedir. Iulius 

Caesar, sırf şöhret için yapılmış savaşlarla kapılarını açıncaya kadar, Roma orduları, 

Brittania’ya, uzun süre yaklaşamadılar. Bu olayları izleyen hareketli dönemde, ticaret ve 

başka amaçlar için pek çok kimse Brittania’ya ulaşabildi. Böylece adanın mevkii daha 

sarih bir şekilde gözler önüne serildi. Ben burada Latin ve Yunan yazarlarında bulduğum 

gibi anlatacağım. 

[11] Bu yazarların çoğu, onun kuzeyle batı arasında bir üçgen gibi uzandığını 

söylemişlerdir. Bu üçgenin en geniş köşesi Ren Nehri’nin denize döküldüğü yerin 

karşısındadır. Her iki yaka birleşinceye kadar ada çaprazlamasına daralır. Adanın iki 

uzun kenarı Galia ve Germania’ya bakar. En geniş noktası iki bin üç yüz on stadianın165 

üzerinde olduğu ve uzunluğunun yedi bin yüz otuz iki stadiadan fazla olmadığı 

söylenmektedir. 

[12] Brittania’nın bir bölümü bozkır 166 , diğer kısımları ise düz ormanlık alanlarla 

kaplıdır. Ormanlık alanlar bazen dağ zirvelerine doğru yükselir. Kürek darbeleriyle 

kolayca geçilemeyen ve şiddetli rüzgârların olumsuz etkisi nedeniyle aşılamayan kesif 

bir deniz, adanın etrafını sarmaktadır. Sanırım bunun nedeni, diğer kara parçalarının 

Brittania’yı, deniz tarafından rahatsız edemeyecekleri kadar uzakta olmalarıdır. Zira 

hakikaten, deniz burada başka herhangi bir yerde olduğundan daha büyük bir 

genişliktedir. Ayrıca, ünlü bir Yunan yazarı olan Strabo 167 , adanın mutat okyanus 

akıntılarının 168  yarattığı etki nedeniyle toprağının nemlendiğini ve sis oluştuğunu 

                                                
164 Titus Livius M.Ö.59–M.S.17 Roma Şehri’nin kuruluşundan yaşadığı dönemi kadar gelen yüz 

kırık iki kitaplık Ab urbe condita (T.A. Şehrin kuruluşundan itibaren) adlı mühim eseri yazan Patavium’lu 
(Padua) tarihçi. İplikçioğlu, s. 426.     

165 185 metreye karşılık gelen Roma ölçü birimi.  
166 Yeat: … sık çalılıklarla kaplıdır…  
167 Strabo yahut Strabon; M.Ö. yak. 64–M.S. yak. 19. Tüm doğu Akdeniz coğrafyasını gezip, 

yakinen bilen, on yedi kitaplık Geographika (T.si Coğrafya) adlı bir eser kaleme almış Amasyalı 
coğrafyacı ve tarihçi. Bu kitap; Eratosthenes’in dünya haritası temelinde, o zaman ki bilinen dünyanın 
genel bir tasvirini veren, coğrafi bilgilerin yanı sıra tarihi, mitolojik bilgileri de kapsayan ve Germanya ve 
Britanya’nın ilk tasvirinin yer aldığı bir eserdir. İplikçioğlu, s. 439. 

168 Muhtemelen Strabon, Meksika Körfezi’nden doğup Kuzey Batı Avrupa’ya doğru hareket eden 
Golf Stream akıntısının adanın iklimi üzerine olan tesirini ifade etmektedir.   
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belirterek; böyle zamanlarda güneşin gün boyunca görülmediği kasvetli günler geçtiğini 

yazar. 

[13] Annalların yazarı Cornelius169 da Brittania’nın en uçtaki bölgesinde gecenin daha 

aydınlık ve çok kısa geçtiğini söyler. Ayrıca o, bu adada madenlerin çok olduğunu, 

adanın çimlerle kaplı olduğunu ve insanlardan ziyade hayvanları besleyen her şeyin bu 

adada daha çok olduğunu söylemektedir. Bundan başka, içinde çok büyük nehirler akar 

ve med-cezirlerde inci ve değerli taşlar bu nehirler içinde sürüklenerek geri taşınırlar. 

Siluresler 170  esmer tenli ve genellikle doğuştan kıvırcık siyah saçlıdırlar. Fakat 

Caletanaisia 171  da yaşayanlar kızıl saçlı ve büyük oynak eklemlidirler. Onlar diğer 

kavimlereden ziyade Gallialılara ya da Hispanialılara benzemektedirler. 

[14] Dolayısıyla bazıları, benzerlikleri nedeniyle, Brittania’ya sakinlerinin bu 

coğrafyalardan geldiklerini düşünmektedirler. Bütün halklar ve kralları vahşilik 

noktasında birbirlerine benzerler. Ancak ünlü bir Annal yazarı olan Dio 172 , onların 

hepsinin Caletanaisii ve Maeatae adları altında birleştirildikleri gerçeği noktasında bizi 

temin eder. Çubuklarla örülmüş kulübelerde, sürüleriyle beraber kullandıkları 

barınaklarda yaşarlar. Çoğu kez evleri ormanlardır. Süslenmek ya da muhtemelen bazı 

başka nedenler yüzünden vücutlarını demir kırmızısına boyarlar. 

[15] Ada halkı egemenlik sahasını genişletmek ya da servetlerini artırmak için bir 

birleriyle sürekli savaş halindedirler. Onlar yalnızca süvari yahut yaya değil aynı 

zamanda iki at tarafından çekilen çift tekerlekli, genellikle essedum olarak adlandırılan 

savaş arabalarıyla da harp ederler. Brittania adasının şekli hakkında söylenen bu kadar 

şey yeterlidir. 

                                                
169 Publius Cornelius Tacitus yak. 55–117. Üst düzey devlet bürokrasisinde yer almış, De origine 

et site Germanorum (T.A. Germenlerin Kökeni ve Durumu Hakkında), 69–96 yıllarını kapsayan Historiae 
(Tarihler) ve 14–68 yıllarını kapsayan Ab excessu Divi Augusti (T.A. Tanrısal Augustus’un Ölümünden 
İtibaren) adlı eserlerin yazarı Galya kökenli ünlü tarihçi. İplikçioğlu, s. 441–442. 

170 Mommsen, ayrıca Silores. 
171 Mommsen, ayrıca Calydonia; Yeat, İskoçya’nın dağlık bölgeleri; Skrjinskoy, İskoçya 
172 Cassius Dio Cocceianus yak. 150–235. Bir senatörün çocuğu ve üst düzey brokrasiden olup, 

eski devirlerden yaşadığı döneme kadar gelen, seksen kitaplık Yunanca bir Rhomaika (T.A. Roma tarihi ) 
yazmış İznikli (Bithynia) tarihçi. İplikçioğlu s. 402 
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[III 16] Artık Scandia adasının mevkii konusuna, bıraktığımız yerden 173  geri 

dönebiliriz. Dünyayı mükemmelen tasvir eden Claudius Ptolemaeus174, eserinin ikinci 

kitabında bu adadan bahsederek der ki: “kuzey okyanusunun dalgaları arasında bulunan, 

uca doğru incelen kenarı çıkıntılı ardıç yaprağı şeklinde, Scandia adında büyük bir ada 

vardır”. Pomponius Mela 175  bu adanın; okyanusun dalgalarının sahillerine hafif hafif 

çarptığı, Codanus Körfezi’nin176 içinde bulunduğundan bahseder.  

[17] Bu ada, Vistula177 Nehri’nin önündedir. Bu nehir; Sarmat ülkesi dağlarından178 doğar, 

Germania ve Scytia 179  bölüp, Scandia’nın görüldüğü yerde üç koldan kuzeydeki 

okyanusa boşalır. Adanın doğusundaki toprakların bağrında engin bir göl vardır. 

Kaynağını bu gölden alan Vagus180 Nehri, dalgalar halinde yayılarak okyanusa doğru 

akar. Adanın batısı uçsuz bucaksız bir denizle çevrilmiştir. Okyanustan ileriye doğru 

uzanmış bir kola benzeyen toprak parçasıyla, bir körfez ayrılır ve German denizini181 

oluşturur. Kuzeyi seyri sefere müsait olmayan aynı okyanusla çevrilidir. 

[18] Ayrıca burada etrafa yayılmış küçük adaların mevcut olduğu söylenmektedir. Aşırı 

soğuk nedeniyle sular donduğu zaman, kurtlar bu adalar arasında dolaşırlarsa, kör 

olacakları söylenir. Bu nedenle, bu ülke yalnız insanlar için yaşanılması zor bir yer değil, 

                                                
173 Bkz. I 9. 
174 Claudius Ptolemaeus yahut Ptholomeus astronomi üzerine de eserleri olan ve sekiz kitaplık 

Yunanca bir coğraya eseri yazan coğrafyacı. OCD, s. 1273–1275.  
175 Pomponius Mela Latin coğrafyasının öncülererinden, üç kitaplık De choronographia’ı yazarı 

Tingenteralı coğrafyacı. OCD, s. 1218.  
176 Danimarka yarımadası civarındaki koylardan veya körfezlerden biri. 
177 Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: Vistula (III 17) 58/5. (V 31) 

62/1. (V 34) 62/14. (V 36) 63/5. ve Viscla (V 35) 63/2. (XVII 96) 82/20.  
178 Sarmat ülkesi dağları: Karpat Dağları bölgesi, Karpatlar. 
179 İskitya, Karadeniz’in kuzeyi; Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: 

Scythia (İskit ülkesi) (III 17) 58/6. (IV 27) 60/15. (IV 28) 61/3. (V 30) 61/12. (V 31) 61/19. (V 32) 62/7. 
(V 33) 62/10. (V 38) 63/16. (V 38) 63/18. (V 39) 64/5. (VII 52) 68/4. (VII 54) 68/18. (XIV 82) 78/5. 
(XVI 89) 80/15. (XXIII 120) 89/5. (XXIV 125) 90/8. (XXIV 125) 90/9. (XXIV 126) 90/12. (XXXIII 
174) 103/13. (XXXIV 178) 104/14. (LII 269) 127/19. Scythae (İskitler, İskitlerin) (IV 29) 61/9. (V 32) 
62/6. (V 44) 65/5. (VII 55) 69/6. (XXIV 125) 90/5. (XXIV 125) 90/10. (XXXV 183) 105/21. Scythicus 
(İskitlere ait) (V 30) 61/15. (V 45) 65/13. (VII 54) 68/14. (VII 54) 68/17. (XXIV 121) 89/9. (XXIV 124) 
90/4. (XXIV 125) 90/7. (XLVIII 246) 121/13. (XLVIII 253) 123/15. (XLIX 257) 124/15. Scythica lingua 
(İskit dili) (IV 27) 60/15. (VI 48) 67/1.  

180  K.A. Dolaşan, gezen; Yeat, muhtemelen İsveç’teki Vänern gölüne dökülen Gotaälv Nehri.   
181 Metinde Germanicum mare şeklinde geçmektedir. 
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vahşi hayvanlar için dahi zalim bir coğrafyadır.  

[19] Şimdi, Ptolemaeus bunların yalnızca yedisi hakkında bilgi vermiş olmakla birlikte, 

bahsettiğimiz Scandia adasında pek çok farklı halk yaşamaktadır. Burasının çok soğuk 

olması nedeniyle hiçbir yerinde bal arıları bulunmaz. Adanın kuzey bölgesinde Adogit182 

kavmi yaşar. Söylenilene göre, buralar yaz ortasında kırk gündüz ve kırk gece boyunca 

sürekli aydınlık; kışın da kırk gündüz ve kırk gece boyunca sürekli karanlık olur.  

[20] Kederin ve eğlencenin bu nöbetleşmesi nedeniyle onların dertleri ve nimetleri başka 

hiçbir kavminkine benzemez. Niçin? Çünkü uzun günler boyunca ufuk çizgisinde onlar 

güneşin doğuya döndüğünü görürler, fakat kısa günlerde böyle bir şey görülmez. Güneş 

kendini farklı gösterir zira güneş ışıkları güneyden gelir. Hâlbuki bize aşağıdan doğuyor 

gibi görünmekte ve dünyanın etrafı boyunca gittiği söylenilmektedir.  

[21] Başka halklar da vardır. Screrefennuslar183 yemek için tahıl aramazlar, fakat vahşi 

hayvanların etiyle ve kuş yumurtalarıyla beslenirler. Zira bataklıklarda gereksinimlerini 

karşılayacak ve soylarının doğal olarak çoğalmasını temin edecek kadar çok genç av 

sürüleri vardır. Burada yaşayan diğer bir kavim Suehanslar 184 , Thuryngler 185  gibi, 

muhteşem atlara sahiptirler. Safir renkli tenleriyle Roma’nın ihtiyaçları için diğer 

kabilelerden pek çoğunu köle olarak satmak maksadıyla gönderenler de burada yaşar. 

Yoksul oldukları halde, en zengin elbiseleri giyerler ve kürklerinin koyu güzelliğiyle 

meşhurdurlar.  

[22] Sonra farklı kavimlerin yığınları gelir; Theustes186, Vagoth187, Bergio188, Hallin189, 

                                                
182 Muellenhoff’a göre “Adogit” adı yanlıştır. Doğrusu “Alogii” yahut “Halogii” ya da “Hâleygir” 

dir. “Hâlogalan”da, Norveç’in en kuzeyinde şu an bilinen adıyla Nordland’da, yaşayanlar. Ki buradan 
sonra Kuzey Kutup Dairesi başlar. Mierow, s. 146. 

183  Muellenhoff’a göre Jordanes aslında Scretefennae, Screthefennae, Scrithefenni yahut 
Scridifinni olması gereken bu adı Screrefennae şeklinde yanlış kullanmıştır. Jordanes bu adı Finlandiya 
bölgesinde yaşayan tüm kabileler için kullanır. Mierow, s.146.  

184 Yeat Sweans; İsveçli.  
185 "-ingos" “soy” Gotcada "-iggos" şeklinde söylenir: Þuringos "Cesur Soy"; Latince metinde bu 

ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Yeat; Mommsen: Thuringi 130/19. 135/5. Thyringi (III 24) 59/4 
186 Tiust bölgesi sakinleri; modern Tjust. 
187 Wag bölgesi sakinleri 
188 Bergaz "dağlar"da oturanlar. 
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Liothida. Onların bütün yerleşimleri düz ve verimli bir yerdedir. Bu nedenle, meskûn 

oldukları yerlerde diğer kabilelerin saldırılarıyla rahatsız edilmektedirler. Bunların 

ardında, cesur ve savaşçı bir ırk olan; Ahelmil, Finnaithae190, Fervir ve Gauthigothlar191 

vardır.  Sonrada Mixi, Evagre ve Otingis gelir192. Bunların hepsi kaleler gibi yontulmuş 

kayalarda, vahşi hayvanlar gibi yaşarlar.  

[23] Bunlarında ötesinde Ostrogotlar, Raumarici193, Aeragnaricii194 ve en nazikleri ve 

Scandia sakinlerinin en mülayimi olan Finler vardır. Vinovilothlarda 195  onlar gibidir. 

Suetidi196 bu soydandır ve endam olarak hepsinden üstündür. Kökleri aynı soya dayanan 

Danlar, Herulları197 yurtlarından sürmüşlerdir. Herullar tüm Scandia kavimlerinden üstün 

oldukları iddia etmekteydiler. 

[24] Ayrıca aynı coğrafyada Grannii198, Augandzi199, Eunixi, Taetel200, Rugi201, Arochi202 

ve Ranii203 yaşamaktadır. Yakın bir zaman önce Roduulf204 bunların kralıydı. O krallığını 

önemsemedi ve onu Gotların kralı Theodoricus’a205 katılmak için kendi krallığını terk 

etti. İstediğini burada buldu. Bu kavimlerin hepsi büyüklük ve cesarette Germanlerden 

                                                                                                                                          
189 Hallus "kaya"da oturanlar 
190 Finn-haiþae K.A. “Kır/Çayır Finleri” , Yeat. 
191 Gautigot: aynı kavramı karşılar:  "Gautlar, yani, the Gotlar", Yeat. 
192 ….Sonrada melez bir kabile, Ewa-Greutingis, gelir…., Yeat. 
193 Rauma-ríkianlar Güneydoğu Norveçe, Rauma-ríki bölgesi, sakinleri. 
194 Rahna-rikianlar Güneydoğu Norveçe, Rán-ríki bölgesi, sakinleri. 
195 Winguli,  Vingul-mork sakinleri. 
196  K.A: “Swede-halkı” 
197 Aírulos, K.A.  "Adamlar”; "Kontlar" 
198 Güney Norveç, Gren-mar ve Gren-land, sakinleri. 
199 Agði, Güney Norveç, Agðir, sakinleri. 
200 Þilir, Güney Norveç, Þela-mork modern Telemarken, sakinleri. 
201  Rugianlar, Roga-land sakinleri, Yeat; Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. 

Mommsen: Rugi (III 24) 60/2. (XLIX 261) 125/21. (L 266) 126/25. (LIV 279) 130/2. Rogi (LVII 291) 
133/8.  

202 Harothi Haruðes ; Hardangerfjord civarındaki Horða-land sakinleri, sonraları Aşağı Elbe Nehri 
havalisine yerleşmiştir.Yeat. 

203 Theustesler ile Raniiler arasında sayılan bu yirmi yedi kabile, kuzey bölgesinde yaşayan arka 
planda kalmış bir kabileler grubu olarak belli belirsiz bilinirler. Mierow, s. 146. 

204 Mommsen onu Procopius’un bahsettiği (b. Goth., 2, 14) Heruli kralı ile aynı kişi olduğunu 
düşünür. Bu kral, Anastasius’un imparatorluğunun üçüncü yılında (493) kabilesi ile birlikte Lombardlarla 
savaşmak durumunda bırakılmış ve savaşta öldürülmüştür. Aynı kişi 489’dan önce Theodoric’in 
Moesya’da olduğu dönemde ona gelerek korumasına girmek istemişti. Herhalde Got tarihçilerinin bir 
abartması olan, kendi krallığını küçük görmekteydi. Mierow, s. 146. 

205 Mommsen, ayrıca Theodericvs (XIV 80) 77/5. 
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baskın çıktılar ve vahşi hayvanlar gibi gaddarca savaştılar. 

[IV 25] Şimdi; uzun zaman önce, ırkların kovanı yahut kavimlerin rahmi gibi olan 

bu Scandia adasından, Berig 206  adındaki krallarının liderliğinde, Gotların ayrıldıkları 

söylenir. Gemilerinden karaya çıkar çıkmaz ve toprağa ayak basar basmaz hemen bu 

bölgeye kendi adlarını verdiler. Bugün hâlâ orası Gothiscandia207 adını taşımaktadır.  

[26] Çok geçmeden buradan Ulmerugi208 yurduna göçtüler. Onlar, daha sonra kamplarını 

kurdukları okyanus kıyılarına yerleştiler. Onlarla mücadeleye girdiler ve onları 

yurtlarından sürdüler. Daha sonra komşuları olan Vandalları 209 , savaşarak kontrolleri 

altına aldılar ve böylece bunu da zaferlerine kattılar. Fakat kavmin nüfusu büyük oranda 

artığı zaman, Berig’den bu yana yaklaşık ellinci kral olan Gadaricus’un210 oğlu Filimer211 

saltanat sürmekte olduğu dönemde, Got ordusunun ve onların ailelerinin bu coğrafyadan 

göç etmeleri gerektiğine karar verdi.  

[27] Elverişli yurtlar ve hoş yerler ararlarken kendi dillerinde Oium 212  diye 

adlandırdıkları Scythia’ya ulaştılar. Burasının büyük zenginlikleri, onları sevindirdiği ve 

ordunun yarısının, nehri geçmek için kullandıkları köprünün onarılamaz şekilde 

                                                
206  Muellenhoff Gotların bu ilk kralının döneminin M.S. I. asırdan önceye gitmediği 

düşüncesindedir. Hodgkin ise Gotların Baltık bölgesindeki varlıklarını en geç M.Ö. 330’dan önceye ve 
muhtemelen de M.Ö. VI. asra kadar götürür. Mierow, s.146; Latince metinde bu ad şu biçimlerde 
kaydedilmiştir. Mommsen: Berig (IV 25) 60/7. (IV 26) 60/13. Berich (XVII 94) 82/12.  

207 Gutisk-Andja K.A. “Son Got” Yeat; Baltığın güney doğu köşesindeki bir yer, muhtemelen 
modern Dantzig şehri havalisi, Mierow, s. 146.  

208  Yeat, Vistula Nehri’nin ağzındaki adalar, Rugianların adaları; Mierow, s.146–147. Zeuss 
Gotların, okyanus kıyılarında yaşayanları yahut Vistula’nın ağzındaki epeyce adayı Hulmarugeis bazen 
de Ulmerigu diye adlandırdıklarını düşünmektedir. Getica’nın Fransızca tercümesindeki notunda 
Savagner, Ulmerugi yerleşimini Pomerania ve Mecklenburg olarak tespit eder.  

209 K.A. “Esenler, değişenler” Yeat; Vandallarla ilgili ilk bilgiyi, onları Almanya’nın kuzeyinde 
yaşayan bir halk olarak gösteren Tacitus (Germania 2) vermektedir Mierow, s.147. Latince metinde bu ad 
- çok kez kullanıldığı Vandali (Vandallar) şeklinin dışında- şu biçimde de kaydedilmiştir. Mommsen: 
Vandalicus (XXII 113) 87/10. (XXXIII 172) 102/23. (LX 307) 137/1. (LX 307) 137/2. (LX 316) 138/22. 

210 Mommsen, ayrıca Gadarigis (IV 26) 60/13.;  
211 Mommsen, ayrıca Filemer (IV 28) 61/1.; Muellenhoff Gotların bu kralını dönemini, yaklaşık 

olarak, İskit Savaşlarının başladığı M.S. 238 tarihine koyar. Hodgkin ise; Marcomannic savaşı dönemine, 
Tuna ağızlarında Got göçünün bir devresinin yaşandığı döneme M.S. 170’e konulmasını tercih eder. 
Mierow, s.147. 

212 Rusya ve Ukrayna’nın güneyi Yeat; Muellenhoff, Oium bölgesinin Dinyeper’e dökülen nehirler 
içinde, muhtemelen Volhynia’da olduğu kanaatindedir. Mierow, s.147. 
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yıkılmasıyla, onlardan sonra hiç kimsenin ve hiçbir düşmanın buraya geçemeyeceğine 

ikna edildikleri söylenir.  Bu bölgenin, çevresinde muhkem olmayan bataklıklar 

bulunduğu, bir körfezin etrafını sardığı böylece de bu çift katmanlı engelin onu 

erişilemez kıldığı söylenir. Seyyahların anlattıkları hikâyeleri uzaktan duymuş 

olduklarını kabul etmekle birlikte, onlara inanacak olursak, günümüzde dahi, bu bölgede 

biri sığırların böğürtülerini duyabilir ve insanların izlerine rastlayabilir. 

[28] Nehri geçip ve Filimer ile Oium ülkesine girdiği anlatılan Gotların bu kitlesi, 

arzuladıkları bu ülkenin servetine kondular ve orada çok geçmeden Spali213  kavmine 

rastladılar. Onlarla savaştılar ve onları mağlup ettiler. Zaferlerine dayanarak Scythia’nın 

Karadeniz kıyılarındaki en uzak topraklarına ulaşmak için acele ettiler. Bu hikâye, erken 

dönemlere ait halk şarkılarında hemen hemen tarihi şekliyle genellikle anlatılır. Gotların 

ünlü tarihçisi Ablavius’da214 en güvenilir olan kaynağında bunu teyit eder. 

[29] Eski yazarların bir kısmı da bu hikâyeyi benimser. Biz bunların arasında annalları en 

doğru anlatanlardan biri olan, her yerde hakikati takip eden ve sorunların kökenini 

başlangıcından çözen Ioseppus’tan215 bahis açacağız. Fakat anlatmakta olduğum Gotların 

kökeni hakkında onun neden hatalı bilgiler verdiğini bilmiyorum. O, bu soydan ancak 

Magog diye bahseder ve Scyth kökenli olduğunu, çoğunlukla da bu adla çağırıldıklarını 

anlatır. Doğru bilgi verilmediği için, biz kendi tarihimizde daha önce bu coğrafyanın 

hudutlarını göstermek zorunda kaldık. 

[V 30]    Şimdi; Scythia’nın hudutları, Germania’da Tuna 216  Nehri’nin kaynağına ve 

Mursianus bataklığının 217  düzlüklerine kadar uzanır. Bu sınırlar; Asia’daki dağları 

                                                
213  Don havalisinde yaşayan bir kavim(?) Spaller bilakis Venethler olarak kabul edilmelidir. 

Plinius, Tanais’i geçen kavimleri sıralarken bir defa Spalaei topluluğundan bahseder. Mierow, s.147. 
214 Mommsen, ayrıca Ablabius. 
215 Joseppus. 
216  Danuvius yatut Danubius; ama buradaki kullanım Histeri(doğu Tuna) belirtmekte; Latince 

metinde bu ad -pek çok kez kullanıldığı Danuvius şeklinin dışında- şu biçimde de kaydedilmiştir. 
Mommsen: Hister Bessorum lingua (XII 75) 75/16. Hister (VII 54) 68/18. (XXII 114) 87/17. Ister (V 30) 
61/12. (V 32) 62/3. (V 33) 62/12. (H)ister qui et Danubius (V 32) 62/3. (XXII 114) 87/17.  

217  Mierow, s. 147. ayrıca Mursianus lacus olarak kaydedilmiştir (V 35). Pannonia’da Musra 
havalisinde bir bataklık modern Ezsek. 
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kapsamayacak şekilde Büyük Danaper’e218 ve Taurus219 düzlüklerine, -Asia’daki Taurus 

dağlarına değin, bizim buradaki Scytia Tauruslarına- tüm Maeotis220 Denizi havalisine ve 

Tyra 221 , Danaster 222  ve Vagosola 223  nehirlerine ulaşır. Maeotis Denizi’nden sonra 

Araxes 224  Nehri ve Caucasus 225  Dağları’ndaki Bosphorus 226  Boğazı’nın diğer tarafına 

doğru yayılır. Önce daralan sonra yuvarlak bir şekil alan ve bir mantara benzeyen, 

Asia’nın en uzak kısmındaki kuzey doğu okyanusunun bir parçası olan Caspium 

Denizi’nin 227  arkasına erişen Scyth ülkesi hudutları, burada sola kıvrılarak Hun 228 

ülkesine, Albania’ya229 ve Seres’e230 erişir. 

[31] Scythia dediğim çok uzun ve engin genişlikteki bu coğrafyanın doğusunda, tarih 

sahnesine çıkışlarından bu yana Caspium Denizi’nin kıyısında yaşayan Seres kavmi 

vardır. Batısında Germanler ve Vistula Nehri ve kuzeyde kutup bölgesinde etrafını saran 

Okyanus vardır. Güneyinde; Pers 231  ülkesi, Albania, Hiberia 232 , Karadeniz 233  ve 

                                                
218 Dinyeper; Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: Danaper (V 30) 

61/14. (V 35) 63/4. (V 46) 65/15. Borysthenes qui et Danaper (V 44) 65/9. Boristhenes (V 32) 62/4. 
Danaber Hunnis Var (LII 269) 127/19. Danaber praeterea (Dinyeper ötesinde) (VII 54) 68/17. 

219 Kırım Yarımadası. 
220  Azak Denizi; Latince metinde bu ad şu biçimde de kaydedilmiştir. Mommsen: Maeotis 

(Meotis) (V 45) 65/12. Meotidis (V 30) 61/15. (V 44) 65/10. Meotidem (V 38) 63/17. (V 39) 64/5. 
Meotidae (XXIV 123) 89/20. Meotidam (XXIV 124) 90/3. (XXIV 125) 90/6. Meotida (V 30) 61/15. (V 
32) 62/8. (XXIII 117) 88/12. (XXIV 123) 89/17. Meotidarum (XXXIX 206) 111/5. (V 38) 63/17. (V 44) 
65/10. (XXIII 117) 88/12. (XXIV 123) 89/17. (XXIV 124) 90/3. 

221 Tisza; Dinyester Nehri’nin Yunanca adı. Mierow, s.147.  
222 Dinyester; Dacia ve Sarmatia sınırlarının arasında akan nehir. 
223 Bir defa kayıdedilmiştir. Nehirlerin sıralanışından, Avrupa Sarmatiasındaki Hypanis, modern 

Bug, Nehri olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Mierow, s.147. 
224 Aras Nehri. 
225 Kafkaslar; Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: Caucasus 61/16. 

68/6. Cauchasus (VII 50) 67/14. (VII 55) 69/6. 
226 Azak Denizi’ni Karadeniz’e bağlayan Kerç boğazı. Bu boğaz Latince kaynaklarda genellikle 

“Bosporus Cimmerius” şeklinde geçmektedir. 
227 Hazar Denizi. 
228 Latince metinde Hunniolarak kaydedilmiştir; Hunların kayıtlara geçtiği dillerin hepsinde bu ad, 

burada da olduğu gibi önemsiz farklarla “Hun” şekilde yazılmıştır. Németh’e göre “Hun” adının 
etimolojisi, Türkçe yahut Türkçeye akraba dillerle açıklanabilir. Eğer böyleyse; buradaki “h” sesi “k” 
sesinden gelmiştir. Böylece “Kun” sözüne ulaşılır. Bu adın karşılığı ise şunlar olabilir: Tükçe kavim 
anlamındaki “kün”, Moğolca insan anlamındaki “kümün” yine aynı anlamdaki Samoyedce “kum”.          

229 Albanos, Kafkas ötesi/Transkafkasya/ Şirvan. 
230 Çin. 
231 İran; Carmania, Media ve Susiana arasındakı ülke. Mierow, s.148. Burada, çok yaygın biçimi 

olan Persia yerine kullanımışa benziyor. Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: 
Persae (X 61) 71/5. (X 63) 72/1. (XXI 110) 86/16. Persis (Persida) 62/2.  
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kaynağından ağzına kadar akarsunun tümüne Tuna adının verildiği Ister’in en uzak 

yatağı yer alır.   

[32] Bundan başka; Scythia’nın Karadeniz kıyısında yer alan topraklarda hiç de önemsiz 

olmayan Boristhenis, Olbia 234 , Callipolis 235 , Cherson 236 , Theodosia, Careon 237 , 

Myrmecion238 ve Trabzon239  kasabaları vardır. Bu kasabalardaki vahşi Scythia kabileleri, 

Yunanlara ticaret yapmaları için müsaade ederlerdi. Asia ile Europa’nın bir birlerinden 

ayrıldığı yer, Scythia topraklarının ortasındadır. Bana göre bu sınırı; Riphaei Dağları240  

ve bu dağlardan doğan Tanais241 Nehri’dir. Maeotis Denizine dökülen bu nehir, sekiz 

kulaçtan daha derindir ve yüz kırk dört mil uzunluğundadır. 

[33] Scythia’nın batısında, ilk olarak, etrafları büyük ve meşhur nehirlerle sarılmış olan 

Gepidler242 yaşar. Çünkü bu bölgenin kuzey ve kuzeybatısı boyunca Tisia243 Nehri akar ve 

büyük Tuna Nehri de buranın güneybatısındadır. Tisia Nehri, doğuda büyük bir hızla 

akarak Ister Nehri ile birleşen Flutausis244 ırmağıyla kesişir.  

                                                                                                                                          
232 Yahut İberia; Gürcistan. 
233 Pontus; Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: Pontus regnum (V 31) 

62/2. Pontus mare (IV 28) 61/3. (V 46) 66/2. (VII 54) 68/17. (X 63) 71/16. (XII 75) 75/14. (XIV 82) 78/5. 
(XVI 89) 80/14. (XVI 91) 81/16. Ponticus (V 32) 62/4. Ponticum mare (V 35) 63/3. (V 37) 63/9. (V 37 ) 
63/14. (V 38) 63/17. (V 42) 64/21. (L 263) 126/1. 

234 Miletosluların bir kolonisi, Borysthenis Nehri’nin ağzında yer alır. Jordenes burada Borysthenis 
ve Olbia’yı farklı iki kasaba gibi göstermiş olmasına rağmen aslında aynı yer için kullanılan iki farklı 
isimdir. Mierow, s.148. 

235 Muhtemelen Kırım Yarımadasıda. Mierow, s.148. 
236 Mommsen, ayrıca Chersona. Kırım Yarımadasın’da bir şehir, muhtemelen Eupatoria Mierow, 

s.148.  
237 Kerç.  
238 Kırım Yarımadasın’da. Mierow, s.148. 
239 Trapezus. 
240 Orta Rusya Yaylası; Kuzey Scythia’da sıradağ; Latince metinde bu ad –Rhipaei montes (Riphei 

montes) şeklinin dışında- şu biçimde de kaydedilmiştir. Mommsen: Rifeus (VII 55) 69/6.  
241 Don Nehri; Latince metinde bu ad şu biçimde de kaydedilmiştir. Mommsen Thanais (V 32) 

62/8. (V 45) 65/10. (V 45) 65/11. 
242 Bkz. XVII 94–95; Latince metinde bu ad – pek çok kez kullanıldığı Gepidae şeklinin dışında- 

şu biçimde de kaydedilmiştir. Mommsen: Gepidi (L 264) 126/8. Gepidia (XII 74) 75/10. 
243 Macaristan’da bir ırmak, Patisus, modern Theiss.   
244 Mommsen, Macaristan’ın bu nehrinin muhtemelen, Jordanes’in (XII 74) de andığı Aluta Nehri 

olduğu görüşündedir. Mierow, s.148. 
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[34] Bu nehirler, yüce Alp Dağları’nın245 bir taç gibi etrafını sardığı, Dacia’da yer alırlar. 

Alp Dağları’nın, Vistula Nehri’nin de doğduğu kuzeye doğru alçalan sol sırtının 

yakınlarında, geniş alanları tutan yoğun nüfuslu Venethi246 kavmi yaşar. Çeşitli kabileler 

ve yerler arasında adları değişmiş olmasına rağmen, yine de en çok Sclaveni ve Antes 

olarak isimlendirilirler. 

[35] Sclavenusların yurdu, Noviodunum247 ve oradaki Mursianus Gölü’nden Danaster’e 

ve kuzeye doğru Viscla248 Nehri’ne kadar uzanıyordu. Şehirleri, bataklıklar ve ormanlar 

ile doluydu. Karadeniz havalisinde yaşayan halklar içinde en cesuru olan Antesler, bir 

birlerine günlerce yolculuk uzaklığında olan, Danaper ve Danaster nehirleri arasında 

yaşamaktadırlar.  

[36] Bunun dışında; sel gibi akan Vistula Nehri’nin sularını boşalttığı üç ağzının yer 

aldığı okyanus kıyılarında, pek çok kabileyi uhdesinde toplamış bir halk olan 

Vidivariuslar 249  yaşarlar. Keza onların ötesinde diğer bir kavim Aestler 250  okyanusun 

kıyısını tutarlar. Güneyde tarım yapmasını bilmeyen, koyun sürüleri ve avcılıkla geçinen 

çok cesur bir kabile olan Acatzirlar251  yaşarlar. 

[37] Daha uzakğı ve Karadeniz’in yukarı kısımları, ihmalimiz nedeniyle maruz 

bıraktıkları falekatlerle ünlü olan Bulgarların 252  yurtlarıdır. Yiğit kabilelerin bereketli 

kökü olan Hunlar; bu coğrafyadan, iki kalabalık halka iki tomurcuk verdiler. Bu 

tomurcuklardan biri Altziagirler253 ve diğeri Savirlerdir254. Onlar farklı yerlerde meskun 

                                                
245 Alpes. 
246 Muellenhoff bu adın “Vinithôs” Gotlarına işaret ettiği görüşündedir. Mierow, s.148. 
247 Mommsen, ayrıca Novietunum; Aşağı Moesia; modern Isaktscha, Romanya. 
248 Yahut Vistula. 
249 Yeat, Wiði-warii Wid-land sakinleri. 
250  Baltık havalisinde yaşayan bir Germen halkı; Baltların Germencedeki adı.; K.A. “Saygı 

Duyulan” "İtibarlı". Yeat. 
251 Acatziri. Zeuss’da da Acatzir olarak kaydedilmiştir. (p. 714) 
252 Bu kavim, Antlar ve Sclavenlerle birlikte, 549 ve 550’de Thrace ve İllyria’ya akınlar yaptı; 

Jordanes; Cassiodorus’un (Varia VIII 10, 4), Procopius’un, Ennodios’un (VII 169) yaptığı ve altıncı 
yüzyılda mutat olduğu üzere Hunlarla Bulgarları özdeşleştirmiştir. Otto J. Maenchen-Helfen, The World 
of the Huns, Los Angeles-London 1973. s.432.   

253 Zeuss’da Cutziagiri olarak kaydedilmiştir (p. 715). Maenchen-Helfen, s.404.’de bu adı; Türk 
dili kaynaklı bir ad olarak verir ve daha doğru şeklini Ultziagiri olarak gösterir. 
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olmuşlardır. Altziagirler, para canlısı tüccarların Asia’nın mallarını getirdiği Chersona 

yakınlarını ele geçirmişlerdir. Yazları egemenlikleri altındaki engin düzlüklerde ki 

sığırları için otlak olabilecek her yer onları çeker, kışları ise Karadeniz’in ötesine geri 

dönerek hayvanlarını otlatırlar. Şimdi biliyoruz ki, Hunugurlar255 sansar derisi ticareti 

yaparlar. Fakat kendilerinden daha cesur olan komşularından sinmişlerdir.  

[38] Gotların Azak Gölü havalisindeki Scythia topraklarına yerleştikleri ilk göçlerini 

okuduk. İkinci göçlerinde Gotlar; Moesia, Thracia 256  ve Dacia’ya gittiler ve sonra 

üçüncü göçlerinde tekrar Karadeniz’in yukarısındaki Scythia topraklarına yerleştiler. 

Tuttukları kayıtların herhangi bir yerinde, Brittania’da veya bir başka adada köleliğe 

boyun eğmelerini yahut tek bir at karşılığı bir adam tarafından kurtarılmalarını anlatan 

hikâyelere rastlamıyoruz. Tabii ki, şehrimizdeki 257  herhangi bir insan Gotların 

anlattığımın dışında, farklı bir kökten geldiklerini söylemese de bana açıkça karşı 

çıkanlar olacaktır.  Ben eski hikâyelere güvenmektense okuduklarıma inanmayı tercih 

ederim.  

[39]  O halde konuma döneyim. Daha önceden belirttiğim gibi; Gotlar ilk yurtları olan 

Maeotis Denizi yakınlarındaki Scythia topraklarındayken krallarının Filimer olduğu 

bilinir. Dacia, Thracia ve Moesia ülkelerindeki ikinci yurtlarında, pek çok annal 

yazarının kendisinde dikkate değer bir felsefe bilgisi olduğunu söyledikleri, Zalmoxes258 

kralları olmuştu. Bundan önce de bilge Zeuta259 ondan sonra Dicineus ve üçüncü olarak 

da kendisinden yukarıda bahsettiğim Zalmoxes vardı. Bilgin hocalardan da yoksundular. 

                                                                                                                                          
254 Sabirler; Zeuss’da da Saviri olarak kaydedilmiştir (p. 711, 715). 
255  Literatürde Onugurlar şeklinde olarak geçer; K.A. “Macarlar” “On Kabile” Yeat; Priscus, 

Agathias, Menander ve Theophylactus bu iki kabileyi açıkça bir birinden ayırmalarına rağmen, Jordanes; 
Sabiri ve Hunugurileri özdeşleştirmiştir. Maenchen-Helfen, s.432. 

256  Trakya; Latince metinde bu ad- sık kullanıldığı Thracia şeklinin dışında- şu biçimde de 
kaydedilmiştir. Mommsen: Thraciae (XVI 90) 81/6. (XXV 131) 92/8. (XXV 133) 92/20. Thraciscus (XV 
86) 79/11. 

257 Muhtemelen İstanbul kastedilmektedir. Mierow, s.149. 
258 Yahut Zalmoxis; Pythagoras’ın öğrendiği varsayılan ölümsüzlük doktirinine sahip Getae’nın 

meşhur bilgini olarak Herodotus’ta (4, 94–96) geçer. Gerçi Herodotus onun bir insan olarak varlığına 
şüphe ile bakmaktadır. Mierow, s.149. 

259 Yahut Zeutas; muhtemelen, Suidas’a göre Abaris’in babası olan Seuthes. Mierow, s.149. 
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[40] Gotlar diğer barbarlardan daha bilgilidirler ve Yunan gözüyle annalleri ve Gotların 

tarihlerini yazan Dio’nun söylediğine göre hemen hemen Yunanlar gibidirler. Dio, 

Gotların içinde onların kralları ve papazları olmuş, soylu kişiler önce Tarabosteseus daha 

sonrada Pilleatus 260  olarak adlandırıldığını söylemiştir. Bundan başka, Got ülkesinde 

kendilerinden saygın biri doğduğunda, ozanların masallarında savaş tanrısı dedikleri 

Mars’a hamt edilmesi, çok iyi idi. Bu nedenle Vergilius der ki;  

“Baba Gradivus261 Got topraklarının hükümdarıdır.” 262 

[41] Şimdi, Gotlar her zaman korkunç ayinlerle, Mars’a tapınır ve esirlerini ona kurban 

olarak sunarlardı. Savaşın efendisi olan Mars’ın, insan kanı akıtarak gönlünün hoş 

tutulması gerektiğini düşünürlerdi. Ganimetten ilk payı ona adarlar ve düşmanı soyan 

onurlu silahları ağaçlara asılırdı. Hakikatte, Mars’a tapınma atalarına ihsan edildiğinden 

beri, diğer tüm kavimlere nazaran dinlerine daha derinden bağlıdırlar.  

[42] Üçüncü göçlerinde yerleştikleri Karadeniz’in yukarı kısımlarında, uygarlıkları daha 

gelişti ve önceden söylediğim gibi, daha bilgili bir kavim haline geldiler. Sonra bu halk 

kraliyet ailesinin yönetimi içinde bölündü. Vizigotlar 263  Balth 264  ailesinin idaresinde, 

Ostrogotlar265 ünlü Amal266 ailesinin idaresinde kaldı. 

[43]  İple yayı bağlayan ilk kavim onlardır. Şairden ziyade bir tarihçi olan 

Lucanus’un267 da tasdik ettiği gibi: 

 “Onlar Armenios268 yaylarına Got iplerini taktılar”269 

 Gotlar eski zamanlarda, atalarının kahramanlıklarını anlatan destanlarını 

                                                
260 K.A. “Keçeden külah giyenler”. 
261 Yani Mars yahut Yunanca’daki Ares. 
262 Vergilius, Aeneas 3, 35.  
263 Vesegothae yahut tekili Vesegoth Batı Gotları. 
264 Bkz. XXIX 146. 
265 Ostrogothae yahut tekili Ostrogoth Doğu Gotları. 
266 Bu ailenin şeceresi için Bkz. XIV 78. 
267 39–65 yılları arasında yaşamış Romalı şair. OCD, s. 94.  
268 Ermeni ülkesi. 
269 Pharsalia 8,221.  
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citharanın eşliğinde söylediler. Kendi aralarında büyük şöhrete sahip olan diğer 

şarkıların yanı sıra, Eterpamara 270 , Hanala 271 , Frithigernus 272 , Vidigoia 273  gibi milli 

destanlarını da söylerlerdi. 

[44] Sonra, hikâye devam eder, Sesostris 274 , antik geleneğin, saflarında yüzlerce 

Amazones’in kocasının yer aldığını ileri sürüldüğü Scythler ile kendisi için feci sonuçlar 

doğuran bir savaş yaptı. Orosius bu kadın savaşçıları inandırıcı bir dille anlatır. Böylece, 

Sesostris’in Amazonlar’ın kocalarıyla savaştığını kesin bir şekilde bildiğimize göre, bu 

savaşta Gotlarla harp etmiş olduklarını muhakkak surette kanıtlayabiliriz. Bu dönemde 

Gotlar, yerlilerin Danaper dediği Borysthene Nehri’nden Tanais ırmağına kadar, Maeotis 

Denizi’nin bir kıvrımı boyunca yaşarlardı.  

[45] Rhiphaei dağlarından doğup, Maeotis Denizi’ne, Bosphorus Boğazı’na yaklaştıkça 

süratini koruyarak hızlı bir şekilde akan Tanais Nehri’nin, engebeli dağlar sayesinde 

ısısını muhafaza ettiğini ve Scyth ülkesi soğuğunun hiçbir zaman donduramadığı tek 

nehir olduğunu söyleyeyim. Tanais, Asia ve Europa’nın arasındaki sınırı oluşturduğu 

için de meşhurdur. Chrinni 275  dağlarından doğup Caspium Denizi’ne akan da diğer 

Tanais276 Nehri’dir.  

[46] Danaper’in kaynağı büyük bir bataklıktan çıkar ve sanki ovasına doğar gibi akmaya 

başlar. Yatağının yarısına kadar içmek için uygun ve hoş bir suyu vardır. Danaper’de, 

gövdelerinin iskeleti olarak bulunan kıkırdağın dışında kılçıksız ve bir tür hoş balık 

vardır. Karadeniz’e yaklaştığında Exampaeus277 adındaki küçük bir pınar onunla birleşir. 

                                                
270 K.A. “Kahverengi at” Yeat; Muellenof, bu adı muhtemelen Germen kökenli olmayan, çok 

belirsiz bir tabir kabul eder. Mierow, s.149. 
271 K.A. “Büyükbaba” (Hanala/Anala). 
272 Mommsen ayrıca burada Fridigernus; K.A: “Barış arzusu” “Barışa Hevesli” Yeat; imparator 

Valens ile çağdaş Got kralı. Mierow, s.149.   
273  Vidigoia; K.A. “Orman Adamı” “Orman Bölgesi Sakini” XXXIV 178’de bahsedilen Got 

kahraman.  
274 Vesosis; Mısır hükümdarı II. Romeses (Büyük Rameses) M.Ö. 1973–1928. 
275 Volga Tepelikleri?, Ural Dağları, son çalışmalarda Moskova’nın kuzey doğusundaki Valday 

Tepelikleri. 
276 Volga 
277 Herodotus’ta “Kutsal Yollar” olarak kaydedilmiştir. 
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Dört günlük bir mesafede taşımacılığa elverişli olmasına rağmen, kendine benzemeyen 

ve düzensiz bir akıma sahip olan bu kıt ırmağın suları onu çok düzensizleştirir bu nedenle 

sertleşir. Callipidas 278  ve Hypanis 279  adlı iki Yunan kasabasının arasında böyle ritmi 

bozulmuş olarak Karadeniz’e dökülür. Onun ağzında Achillis adını taşıyan bir ada vardır. 

Tanais ve Danaper nehirlerinin arası tehlikeli bataklıklar ve ormanlarla doldurulmuş 

geniş bir bölgedir.  

[VI 47] Mısır kralı Sesostris’in Gotlarla savaştığı sırada onların meskûn oldukları 

coğrafya burası idi. Bu devirde kralları Tanausis280 idi. Phasis281 Nehri’ndeki muharebede 

(tüm dünyada büyüklerin ziyafetlerinde bol miktarda bulunan sülün adındaki kuşlar 

oradan gelir) Gotların kralı Tanausis Mısırlıların kralı Sesostris ile karşılaştı. Burada 

Sesostris’i ağır bir bozguna uğrattı ve onu tüm yol boyunca Mısır’a kadar takip etti. 

Nil’in geçilmez suları ve Sesostris’in uzun zaman önce Aethiopialıların282 baskınlarına 

karşı yaptırtığı tahkimatlar tarafından engellenmemiş olsaydı, Tanausis kendi yurdunda 

Sesostris’i öldürecekti. Fakat burada ona zarar verecek gücü kalmadığına karar veren 

Tanausis geri döndü ve hemen hemen tüm (Küçük) Asia’yı zapt etti. Medialıların kralı, 

eski değerli arkadaşı Sornus’u kendisine tabi kıldı ve vergiye bağladı. Bu dönemde, onun 

muzaffer ordusunun bir kısmı, zapt edilen toprakların verimli ve zengin olması 

nedeniyle, bölüklerinden kaçtılar ve kendi istekleriyle Asia’nın muhtelif bölgelerine 

kaldılar.  

[48] Pompeius Trogus, adlarının yahut soylarının kökeninin Parthlara dayandığını 

söyler. Bu nedenle günümüzde hâlâ, Scyth Dili’nde “Parthi” yani, “fugaces”283olarak 

adlandırılmaktadırlar. Tüm Asia kavimleri içinde âdeta bir tek onlar, doğuştan okçudurlar 

ve çok cesur askerlerdir. Şimdi; asker kaçağı oldukları için Parthlar diye çağrıldıklarını 

söylememe rağmen, akrabalarından çekinmeleri nedeniyle bu ismi aldıkları 

                                                
278 Modern Dinyester Nehri havalisinde bir bölge. 
279 Modern Bug (Hypanis) Nehri.  
280 Yahut Thanausis; Gutschmid tarafından görevlendirilen Sesostris ile çağdaş hükümdar; M.Ö. 

1323–1290. 
281 Modern Rioni; Phasis, Kolhis’te –modern Gürcistan’da- Karadeniz’e boşanan bir rmak.  
282 Etiyapya. 
283 Fugax-acis: K.A. “ürkek, korkak, kaçak”; “Asker Kaçağı”. 
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düşünüldüğünde, adla ilgili olarak bazıları bu tabiri Parti dışında bir köke de 

dayandırmışlardır. Şimdi; Gotların kralı Tanausis öldüğünde, halkı sanki tanrılarından 

biriymiş gibi ona ibadet etti.  

[VII 49] Tanausis’in ölümünden sonra, haleflerinin hükmü altındaki ordu, diğer 

ülkelere uzun seferler düzenlemekle görevlendirilmişken, komşu bir kabile, Got 

kadınlarını ganimetmiş gibi kapıp kaçırma teşebbüsünde bulundu. Fakat onlar 

kocalarından öğrendikleri gibi cesurca direndiler ve kendilerine saldıran düşmanı utanç 

verici bir bozguna uğrattılar. Bu zaferi kazanmalarıyla büyük bir cesarete gark oldular. 

Birbirlerini yüreklendirerek silahlar aldılar ve daha cesur olanlardan ikisini, Lampeto ve 

Marpesia’yı, liderlikleri olarak seçtiler. 

[50] Lampeto ve Marpesia liderken, biri kendi ülkelerini savunma ve diğeri başka 

ülkeleri tahrip etme olmak üzere, kendilerine iki görev belirlediler. Bunun üzerine 

Lampeto, ülkesini korumak için memleketinde kaldı ve Marpesia kadınlardan bir birlik 

oluşturdu ve bu alışılmışın dışındaki orduyu Asia’ya sevk etti. Savaşla pek çok kabileyi 

yenip müttefikleriyle antlaşmalar yaptıktan sonra Cauchasus’a geldi. Burada biraz zaman 

kaldı. Virgilius’da284: 

 “Sert taşa yahut Marpesia kayalığına benzer” 

şeklinde geçen  “Marpesius Kaya”sına kendi adını verdi. Büyük İskender’in daha sonra 

yaptıracağı ve “Caspiae 285  Geçitleri” 286  adını koyacağı, şu anda Lazi 287  kabilesinin 

koruduğu bir Roma tahkimatı olan, yer burası idi. 

[51] O dönemde Amazonlar burada biraz zaman kaldılar ve burayı daha da 

                                                
284 Aeneas 6, 471. 
285 Hazar  
286 Caspiae pylae; Hazar Denizi’nin batı kıyısındaki Dağıstan’ın güneyinde Derbent yakınlarında 

Serdar Geçiti;.  
287 Roma’nın Persler ile 545 yılında yaptığı mütareke, eski tabileri olan ve Colhis’de yaşayan 

Lazlara yardım etmeleri nedeniyle 549 yılında bozulmuştu ve Lazlar Romalılarla birlikte İranda 
savaşmışlardı. 
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kuvvetlendirdiler. Daha sonra ayrıldılar ve Gangra288 şehrinin yakınından akan Halys289 

ırmağını geçtiler. Aynı derecede bir muvaffakiyetle Armenia, Syria, Cilicia, Galatia, 

Pisidia ve [Küçük] Asia’nın her bölgesine boyun eğdirdiler. Daha sonra Ionia ve 

Aeolia’ya doğru hareket ettiler ve onların teslimiyetinden sonra onları eyaletleri yaptılar. 

Bu havaliyi, bir müdedet idare ettiler ve burada kendi adlarını taşıyan ordugâhlar ve 

şehirler bile kurdular. Ephesus’da290 sanata olan düşkünlüklerinin tatmini ve okçuluktaki 

hünerini takdir etmeleri nedeniyle Diana için çok pahalı ve güzel bir mabet yaptılar291. 

[52] Scythia’da doğan ve Asia krallıklarını hâkimiyetleri altına alacak kadar talihli olan 

bu kadınlar, o devirde krallıkları hemen hemen bir yüzyıl kadar ellerinde tuttular. 

Sonunda yukarıda bahsettiğim292 Marpesius geçitlerindeki, yani Caucasus Dağları’ndaki 

kendi akrabalarına ricat ettiler. Bu sıradağlardan iki kez bahsettiğime göre, onların 

büyüklüğünü ve konumunu tasvir etmenin yersiz olduğunu zannediyorum. İyi bilindiği 

gibi, Caucasus Sıradağları silsile halinde devam ederek dünyanın büyük bir bölümünü 

kaplar.   

[53] İlk olarak Hint Okyanusu’nun güneyi sıcaktır ve hava güneşli olunca buharlaşır; 

kuzey tarafı ise rüzgârların ve ayazın soğutucu tesirine maruz kalmaktadır. Ondan sonra, 

eğik bir kavisle arkaya, Syria’ya doğru kıvrılan bölgesi, bereketli sinesinden çıkan pek 

çok başka nehrini dışarıya doğru akıtmakla birlikte aynı zamanda bitmez tükenmez 

kaynakları nedeniyle meşhur, taşımacılığa müsait Fırat 293  ve Dicle 294  nehirlerini, 

Vasianensis295 bölgesine döker. Bu nehirler Suriye’nin etrafını çevirir ve gerçekte de 

olduğu gibi, buraya Mesopotamia denilmesine neden olurlar. Sularını Kızıl Deniz’in296 

sinesine boşaltırlar.   

                                                
288 Paphlagonia’nın, daha sonra Germanicopolis adını alacak olan, bir şehri; modern Çankırı. 
289 Kızıl Irmak. 
290 Modern Efes. 
291 Mierow, s.151 Artemis’e, Amazonların bir tapınak yapması hadisesini pek çok antik yazar 

kaydetmiştir. 
292 Bkz. VII 50. 
293 Euphrates 
294 Tigris 
295 Armenia’nın bir bölgesi Ptolemaeus 5, 13, 13? 
296 İran Körfezi Mierow, s.152. 
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[54] Buradan sonra kuzeye dönerek, bahsettiğim büyük geçit silsileleri, Scythia boyunca 

kıvrılır. Caspium Denizi’ne dökülen Araxes, Cysus 297  ve Cambises 298  gibi çok ünlü 

nehirler oradan çıkar. Bu silsile devam ederek, Rhiphaei Dağlarına kadar ulaşır. Sırtları 

Scyth kabileleri arasında sınır teşkil eden bu dağlar, kuzeyden Karadeniz’e doğru iner. 

Hatta Histri Nehri’nin suları bu dağın tepelerinden beslenir. Hister tarafından ikiye 

bölünen bu dağlar, Scythia içinde de Taurus299 olarak adlandırılır.  

[55] Neredeyse sıra dağların en yücesi olan, bu büyük dağ silsilesi işte böyledir. Zirveleri 

göğe doğru yükselir. Tabii yapısıyla insanlara zapt edilemez müstahkem kaleler sunar. 

Orada burada silsilenin parçalandığı ve derin bir uçurumun ayırdığı yerlerde Caspiae 

Geçitleri’ni 300  keza Armenia yahut Cilicia Geçitleri’ni -veya burası her ne şekilde 

adlandırılyorsa-  oluşturarak bölünür. İki tarafının da keskin, dik hem de çok yüksek 

olması nedeniyle bu geçitler ancak yük arabalarının geçmesi için elverişlidir. Bu dağ 

silsilesini birçok halk, farklı adlandırır. Hindistanlılar Himalaya Dağı ve diğer bir 

bölümüne Hindi Kuş Dağları derler. Parthlar ilk bölümüne Castra 301  ve devamına 

Niphates302 adını verirler. Ermeniler ve Süryaniler Taurus, Scythler ise Cauchasus ve 

Rifeus303 ve bitimini Taurus ismi ile çağırırlar. Bunların dışındaki pek çok kabile de bu 

sıradağlara adlar takmıştır. Şimdi; onun coğrafi vaziyetini birkaç kelimeyle anlattıktan 

sonra Amazonlar konusuna geri dönelim. 

[VIII 56] Soylarının tükeneceğinden korktukları için komşu kabilelerle evlenmeye 

çabaladılar. Her sene bir kez buluşmak için bir gün kararlaştırdılar. Böylece, ertesi sene 

aynı gün aynı yere döneceklerdi. Her anne doğurduğu her erkek çocuğu babasına 

bırakacaktı fakat doğan kız çocukları annesinde kalacak ve savaşmak için 

yetiştirileceklerdi ya da bazılarının dediği gibi, bir üvey annenin nefreti ile talihsiz 

çocukların hayatlarını karartıyorlar ve ölüme terk ediyorlardı. Başka herhangi bir yerde 

                                                
297 Aras Nehri’nin kollarından biri, modern Kur Nehri. 
298 Yahut Jora; Albania’daki Kur Nehri’nin bir kolu olan bir dere.  
299 Kırım Yarımadası  
300 Caspiae portae 
301 Asur ve Med ülkesi dağları. 
302 Modern Aladağ. 
303 Bkz. Dipnot 202. 
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arzulanılmasına rağmen, Amazonlar arasında erkek doğan bir çocuktan tiksinilirdi. 

[57] Gaddarlıklarının yarattığı dehşet yayılan söylentilerle daha da arttı. Amazonlar, bir 

oğulu bile sağ bırakmayı yanlış bulduklarına göre, bir esir için ne gibi bir umut yahut dua 

olabilir? Dediklerine göre, Hercules onlarla savaşmış ve yiğitlikten ziyade hile ile 

Menalippe’yi 304  alt etmişti. Bundan başka Theseus, Hippolite’yi esir almış ve ondan 

çocuğu Hippoltus doğmuştu. Daha sonraları Amazonların Penthesilea adında, Troia 

savaşındaki efsaneleriyle meşhur bir kraliçeleri olmuştur. Bu kadınların kudretinin 

Büyük İskender zamanında dahi devam etmekte olduğu söylenir.  

[IX 58] Fakat “Amazonların hayatında bu kadar önemli olan, Gotların erkekleriyle 

yaptıkları antlaşmanın hikâyesi” neden anlatılmaz. O halde, Got erkeklerinin 

yüceltilmeye değer yiğitlik ve şöhretlerinin öyküsünü dinleyin. Şimdi; yaptığı çalışmaya 

“Getica” adını veren (ve bu Getas’ın, Gotlar olduğu önceki bölümde, Orosius Paulus’un 

şahadetiyle, kanıtlamıştık305), eski zamanların özenli, sebatlı araştırmacısı ve tarihçisi 

Dio’nun bu Gotların sonraki hükümdarları olan Kral Telephus’dan bahsettiğini 

söyleyeyim. Hiç kimsenin bu adın Got Diline tamamen yabancı olduğunu söylemesine 

müsaade edilmemeli. Zira Romalıların Macedonialılardan, Yunanların Romalılardan, 

Sarmatların Germanlardan ve Gotların da sık sık Hunlardan adlarını ödünç aldıkları 

bilinmektedir. Bu kabilenin erkelerine de, ödünç alınmış pek çok ad takıldığı gerçeğinin 

farkında olmamak cahillerin yapacağı bir hatadır.  

[59] Auge yoluyla Hercules’in oğlu, Priamus’un kızlarından birinin kocası olan Telephus 

dehşetengiz bir güce ve çok yüksek bir itibara sahipti. Sahip olduğu meziyetlerle babası 

gibi kahraman idi ve dış görünüşü de babasını anımsatırdı. Atalarımız krallığına Moesia 

adını vermişlerdi. Bu krallığın sınırları doğuda Tuna Nehri’nin ağızlarından, güneyde 

                                                
304 Mommsen, ayrıca Melanis; Latince metinde bu ad şu şekilde de kaydedilmiştir. Mommsen: 

(VII 57) 69/16. 
305 Önceki bahıslerin hiçbirinde bu konu hakkında kayıt yoktur. Yalnız V 40’da Gothi (Mommsen: 

64/10.) ve Gaetae (Mommsen: 64/14.) tabirleriri kaydedilmiştir. 
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Macedonia’dan, batıda Histria’dan306 ve kuzeyde yine Tuna’dan geçerdi.  

[60] Şimdi;  Yunanlılarla yapılmakta olan savaşları devam ettirdiğini söylediğimiz 

Telephus, bu savaş sürecinde Yunanların lideri Thesander’i öldürdü. Daha başka, Aiax’a 

düşmanca bir hücum yapmakta ve Ulixes’i307 takip etmekte iken, atı birkaç asma ağacına 

takıldı ve yere düştü. Kendisini yere fırlattı ve Achilleus’un attığı bir ciritle kalçasından 

yaralandı. Uzun süre iyileştirilemedi. Daha iyileşememişken Yunanları kendi ülkesinden 

sürdü. Şimdi, Telephus öldüğünde, Phrygialıların kralı Priamus’un kızının oğlu olan 

Euryphylus tahta geçti. Cassandra’ya duyduğu aşk nedeniyle onun babası yani kendi 

kayınpederine yardım edebilmek amacıyla Troia savaşında görev almak için çabaladı. 

Fakat savaşa dâhil oluşundan kısa bir süre sonra öldürüldü.308 

[X 61]    Sonra, Pers kralı Cyrus, (Pompeius Trogus’un anlattığına göre) tam tamına altı 

yüz otuz yıllık309 bir aradan sonra, Gotların kraliçesi Tomyris’e karşı başarısız bir savaş 

yaptı. Asia’daki zaferlerinin kıvancıyla Cyrus, söylediğim gibi Tomyris’in kraliçesi 

olduğu, Got ülkesini zapt etmeye çabaladı. Cyrus’un yolunu Araxes Nehri’nde kesmeye 

muvaffak olmasına rağmen, onun pozisyon avantajını bozmaktansa onu savaşta yenmeyi 

tercih ederek nehri geçmesine müsaade etti. Öylece de yaptı.  

[62] Cyrus yaklaştığında, talih ilk olarak, hem Tomyris’in oğlunu öldüren ve hem de 

ordusunun büyük bir kısmını ortadan kaldıran Parthların yanında olmuştu. Fakat savaş 

yeniden başladığında Getae ve onların kraliçesi Parthları yendi, bozguna uğrattı ve hatta 

mahvetti. Onlardan yüklü bir ganimet topladılar. Orada, Got kavmi ilk kez ipekten 

yapılmış çadırları gördü. Zafere ulaşıldıktan ve düşmandan epeyce ganimet alındıktan 

sonra Kraliçe Tomyris şu anda Küçük Scythia 310 –bu ad Büyük Scythia’dan alınmıştır– 

adını taşıyan Moesia’nın bir bölgesine geçti. Karadeniz’in Moesia sahillerinde, kendi 

                                                
306 Adriyatik Danizinin doğu kıyılarında olan bir ülke. 
307 Odyseus. 
308 Dictys, Neoptolemus’un Eurypylus’u öldürüşünü ve cesedini babasına gönderişini kaydetmiştir.  
309 . Cyrus’un hükümdarlığının son yılı. M.Ö. 532. Buna göre, bu altıyüz otuz bir yıllık süreç M.Ö. 

1190-559’a denk gelmektedir. 559 Cyrus’un tahta geçtiği tarih olup, Tomris’e karşı seferi, Cyrus’un 
hayatına da malolan son seferidir ki, bu sefer 532’de yapılmıştır.  

310 Moesia’nın karedeniz ile sınırdaş bir bölgesi. Modern Dobruca. 
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adına izafeten Thomes311 ismini alan bir şehir kurdu. 

[63] Sonra, Hystaspes’in oğlu Pers kralı Darius Gotların kralı Antyrus’un kızı ile 

evlenmeyi istedi. Onunla evlenmek istemesi ve aynı zamanda gözdağı vermesi nedeniyle 

Gotlar onun bu dileğini yerine getirmediler. Gotlar bu ittifakı reddettiler ve elçisini ikna 

etmeye çalışmadılar. Teklifinin reddedilişinin öfkesi ile hiddetlenen Darius, Gotlarla 

savaşmak için yedi yüz bin silahlı adamdan oluşan bir orduyu aldı ve onuru yaralanmış 

bir halkın dayatması ile incitilmiş hislerinin öcünü almak uğruna yola düştü. 

Kadıköy’den 312  Byzantium’a 313  neredeyse tüm yol boyunca bir köprü gibi birleşen ve 

tahtalarla kaplanmış gemilerle geçerek Thracia ve Moesia yöneldi. Ardından Tuna 

Nehri’nin üstüne güzel bir köprü inşa etti. Fakat sekiz bin silahlı adamını Tapae 314 

yakınlarında yitirdi ve sık sık tekrarlanan savaşlar iki kısa ayda onu yıprattı. Sonra, Tuna 

Nehri üzerindeki bu köprü gözü pek düşmanlarınca ele geçirilince, Thracia’dan hızlı bir 

şekilde geri çekildi. 

[64] Ölümünü takiben oğlu Xerxes315, babasının uğradığı haksızlıkların öcünü almayı 

planladı. Bu nedenle üç bin araç, bin iki yüz savaş gemisi, üç yüz bin silahlı yardımcı 

kuvvet ve yedi yüz bin kişilik kendi askeriyle Gotlara karşı bir savaşa girişmek için 

ilerledi. Fakat onların sert düşmanlıkları tarafından sindirildiği için savaşa başlamaya 

cesaret edemedi. Böylece, emrindeki askerlerle birlikte tek bir muharebeye dahi 

girmeden geldiği gibi geri döndü. 

[65] Sonra, Büyük İskender’in babası Philippus Gotlarla ittifak yaptı ve Kral 

Gudila’nın 316  kızı Medopa ile evlenmek istedi. Böylece, bu evliliğin yardımıyla, 

Macedonia Krallığı daha güçlü hale gelebilecekti. Tarihçi Dio’nun söylediği gibi; bu 

dönem, para ihtiyacından muzdarip Philippus’un, askeri güçlerini sevk etmek için 

                                                
311 Yahut Tomi, modern Köstence, Romanya. 
312 Chalcedon. 
313 Daha sonra İstanbul’un üzerine kurulacağı antik şehir. 
314 Konumu kati olarak tespit edilmemiş olmakla beraber, Tuna havalisinde olduğu açıktır. Bu 

yerden Cassius Dio’da bahsetmektedir.  
315 Yahut Kserkses. 
316 Trakyalı kral Kothêlas. 
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belirlediği Moesia’nın bir şehri olan Odessitanus’u317, yağmaladığı dönemdir. Daha sonra 

Gotlar, Thomes kentine komşu olması nedeniyle bu şehri zapt edeceklerdir. Bunun 

üzerine, Gotların “Kutsal Adamlar” 318  olarak tesmiye edilen papazları, ansızın 

Odessitanus’un kapılarını açtılar ve onları karşılamak için dışarı çıktılar. Harp taşıyorlar, 

kar gibi beyaz cüppe giyiyorlar ve Macedonialıları defetmeleri ve uğur getirmesi için 

babalarının tanrılarına yalvarır şekilde ilahiler okuyorlardı. Macedonialılar o kadar 

güvenerek onları karşılamak için gittiklerini görünce, şaşkına döndüler ve silahsız 

olanlarca silahlılar çok korkutuldular diye konuşuldu. Derhal savaş için hazırladıkları 

mevzileri dağıttılar ve şehri tahrip etmekten kaçındılar. Onlara savaşarak kazandıkları 

şehri bile devrettiler. Sonra bir ateşkes yaptılar ve kendi ülkelerine geri döndüler.  

[66] Uzun bir zaman sonra, bu haince teşebbüsü hatırlayan Gotların meşhur hükümdarı 

Sitalces319 yüz elli bin asker topladı ve Macedonia Kralı320  Perdiccas’a karşı savaşan 

Athenalılar ile harbetti321. Perdiccas bir hizmetçisinin ihaneti sayesinden Bayllonia’nın 

yıkımının ardından, miras olarak Athenalılara kalmış olan toprakları yönetmek için onun 

halefi olan İskender tarafından uzaklaştırıldı. Gotlar onunla büyük bir savaşa girdiler ve 

daha güçlü olduklarını kanıtladılar. Bundan ötürü, çok zaman önce Macedonialıların 

Moesia’da yaptıkları bu hatalarından dönen Gotlar Yunan ülkesini işgal ettiler ve 

Macedonia’daki tüm boş arazilere yerleştiler. 

[XI 67] Sonra Buruista’nın322  Gotların kralı323 , Sulla’nın324  da Roma hükümdarı 

olduğu devirde Dicineus325 Got ülkesine geldi. Buruista, Dicineus’u kabul etti ve ona 

kraliyet gücünün neredeyse tamamını verdi. Şu anda Frankların326 hükmettiği Germani 

                                                
317 Aşağı Moesia’da Karadeniz sahilinde bir şehir, modern Varna. 
318 K.A. “Tanrı adamları, Tanrıya hizmet edenler”. 
319 Mommsen, ayrıca Sthalcus (X 66) 73/9. 
320 M.Ö. 429. 
321  Thucydides (2, 96 ve 2, 98) bu savaşı kaydetmiştir. Fakat Jordenes bu savaşı doğrudan 

Thucydes’in kaydından değil, Mommsen’e göre onu Dio’dan alan Cossiodorus’tan aktarmıştır.  
322 Muhtemelen Augustus devrinde Dacia kralı olan Boerebislas ile aynı kişi. 
323 Gerçekte bir Dacia kralı M.Ö. 60–44. 
324 Getica’daki Roma’nın tarihi devri hakkında ilk kayıt, Sulla’nın diktatörlüğü (M.Ö. 82–79) ile 

başlar. 
325 Yak. M.Ö. 82–79. 
326 Franc yahut çoğulu Franci; K.A. “Özgür”, “Cesur”, “Coşkun” “Küstah”. 
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ülkesini yakıp yıkmak onun fikri idi.  

[68] Derken; Romalılar içinde imparatorluk erkini üstlenen ve hemen hemen tüm 

dünyayı hükmü altına alan ilk Romalı, tüm krallıkları zapt eden ve dünyamızın ötesinde 

okyanusun bağrında bulunan adaları327 dahi ele geçiren Caesar ortaya çıktı. Roma adı 

hakkında kulaktan dolma dahi olsun bilgileri olmayan bu halkları Romalılara tabi kıldı. 

Fakat sık sık tekrarlanan teşebbüslerine rağmen Gotları mağlup edemedi. Çok geçmeden 

Romalıların üçüncü imparatoru olarak Ceasar Tiberius hükmetti ve hâlâ Gotların krallığı 

sağ salim devam etmekteydi. 

[69] Güvenlikleri, menfaatleri tek ümitleri şurada yatar; rehberleri Dicineus ne tasfiye 

ediyorsa kesinlikle yapılmalıdır. Onlar bunun yapılması için çalışmalarının uygun 

olacağına karar verdiler. Dicineus Gotların kendisine karşı her konuda zihnen itaatkâr 

olduklarını ve onlarda tabii bir yeteneğin mevcut olduğunu gördüğü zaman onlara, 

üstatlık derecesinde bilgi sahibi olduğu felsefeyi neredeyse tümüyle öğretti. Böylelikle, 

etiği öğreterek Gotların barbar geleneklerini dizginledi aynı zamanda Tabiat bilgisini 

öğreterek bugünkü yazılı şekliyle “bi-lageineis"328 adını taşıyan kendilerine ait normların 

geçerli olduğu bir yaşam sundu. Gotlara mantığı öğretti ve böylelikle tüm diğer 

kavimlere nazaran onlara muhakeme yeteneği kazandırdı. Onlara tatbiki bilgiyi ve 

böylece faydalı işler yaptırmak için ikna etme yöntemini gösterdi. Kuramsal bilgiyi 

verip, on iki takımyıldızı 329  ve onların içinden geçen gezegenlerin seyri ve tüm 

astronomiyi düşünüp taşınmaya yönlendirdi. Ayın nasıl dolunaydan hilale ve hilalden 

dolunaya dönüştüğünü anlattı ve onlara güneşin kızıl küresinin yeryüzünden hacim 

olarak ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Semadaki üç yüz kırk altı yıldızın isimlerini ve 

bunların doğuşundan batışına kadar olan hızlı hareketlerinin manasını açıkladı.  

[70] Küçük bir dünya uğruna, savaşın olmadığı devirlerde felsefe tedrisatından geçmeleri 

                                                
327 Britanya kasdedilmektedir. Mierow, s. 155. 
328 K.A. “Yasalar”. 
329 Zodyak; Gök küresinde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, 

Kova, Balık burçlarının eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, Burçlar Kuşağı. Türkçe Sözlük, Türk Dil 
Kurumu, Ankara 2005, s.2240. 
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nedeniyle, nasıl bir haz aldıklarını düşünmeniz için size rica ediyorum. Göklerin 

durumunu inceleyen birini ve burçların ve gezegenlerin yapısını araştıran başka birini 

görebilirsiniz. Biri ayın büyüyüp küçülmesini tetkik ederken bir diğeri güneş tutulması 

hakkında çalışmaktadır. Cisimlerin kendi etrafında dönerek doğuya doğru akmasının ve 

göklerin dönmesi ile yeniden batıya geri getirilmelerinin nasıl gerçekleştiğini 

araştırmaktadır. Muhakeme etmeyi öğrendiklerinde geri kalanını da kavradılar.  

[71] Dicineus bunları ve diğer hususları tüm bilgeliğiyle Gotlara öğretti ve onların 

arasında, sadece ahaliye değil krallarına da nüfuz eden muhteşem bir şöhrete sahip oldu.  

Gotların arasından daha zeki ve daha soylu olanlarını seçti ve onlara, kutsal yerlere ve 

belirli tanrılara tapmayı zorunlu kılan teolojiyi öğretti.  Papazlara Pilleatorum330 adını 

verdi. Zannederim başlarını örten taçları -diğer adıyla pilleusları331- olan bu insanlar 

kendilerini tanrıya adadıkları için böyle adlandırılmışlardı. 

[72] Halklarının geri kalanına ise Capillatos adının verilmesini emretti. Gotlar bu adı 

benimsediler ve ona yüce bir değer verdiler. Bugün dahi bu adı şarkılarında 

yaşatmaktadırlar. 

[73]  Dicineus’un ölümünden sonra bilgisi ondan aşağı olmayan Comosicus’a332 aynı 

saygınlığı atfettiler. Bilgeliği nedeniyle Comosicus, Gotlar için hem kralları hem de dini 

liderleri olarak kabul gördü ve azami doğruluk ile bu kavme hükmetti.  

[XII] Comosicus dünyevi işlerden elini eteğini çektikten sonra, Dacia’daki Gotlara kırk 

sene hükmedecek olan Coryllus kralları olarak tahta geçti. Eski Dacia 333  ile Gepid 

kavminin şu anda sahip olduğu coğrafyayı kastediyorum. 

[74] Bu ülke; Moesia’nın içinde olup Tuna Nehri’nin karşında bulunur ve dağların 

                                                
330 Pilleati K.A. “Keçe başlıklı” 
331 K.A. şapka, başlık. 
332  Bu Got kralları hakkında Getica’nın dışındaki hiçbir antikçağ kaynağında kayıt yoktur. 

Mierow, s.155. 
333 Antik devirdeki ilk sınırları Tuna, Karpatlar, Prut ve Theiss arasındaki bölgedir. Ancak zamanla 

belirtilen bu sınırlarda değişiklikler olmuştur. Hun imparatorluğu parçalandıtan sonra Tuna’nın doğu ve 
kuzeyini kapsayan Macaristan topraklarına karşılık gelen Dacia Ardaric’in hükümdarı olduğu Gepidlerin 
eline geçmiştir. Mierow, s.155–156. 
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hükümdarlığı onu kuşatır. Biri Boutae 334  ve bir diğeri de Tapae yönünde sadece iki 

geçide sahiptir. Atalarımızın Dacia adını vermiş olduğu ve söylediğim gibi, hâlihazırda 

Gepidia olarak tesmiye edilen bu Got ülkesi; doğuda Roxolanlar335, batıda Iazyges336 

kuzeyde Sarmat 337  ülkesi ve Basternae 338  ve güneyde de Tuna Nehri ile sınırdaştır. 

Iazyges ve Roxolanlar arasındaki yegâne sınır Aluta339 Nehri’dir. 

[75] Ve Tuna’nın neyi ifade ettiğini söylemenin, yani böylesine muhteşem bir akarsuyun 

en özlü tasvirini yapmanın, onun görmekle mümkün olabileceğini düşünmekteyim.  

Alamanni340 çayırlarından doğan Tuna, kaburga kemikleriyle doldurulmuş bir omurgayı 

andıran bir ızgara gibi, kendisine akan altmış dereden sularını toplar ve kaynağından 

Karadeniz’e dökülen ağzına kadar bin iki yüz mil yol kat eder. Hakikaten en muazzam 

akarsulardan biridir. Bessi341 dilinde Hister olarak adlandırılır. Yatağındaki en derin yer 

iki yüz feet büyüklüğündedir. Tuna, Nil hesaba katılmadığında, diğer tüm nehirleri 

büyüklük olarak geride bırakır. Tuna hakkında bu kadarı kâfi gelir. Fakat şimdi 

müsadenizle, dışına çıktığımız konumuza, Tanrı’nın izniyle geri dönelim.  

[XIII 76] Şimdi, Gotlar uzun bir dönemden sonra İmparator Domitianus342 devrinde 

onun aç gözlülüğü yüzünden, diğer imparatorların hükmü altında hayli zamandır sadık 

kalmış oldukları ateşkesi ihlal ettiler. Gotlar, çok uzun bir süredir Roma 

İmparatorluğunun elinde olan Tuna kıyısındaki ıssız topraklarda yaşadılar. Onların 

askerlerini ve generallerini katlettiler. Diurpaneus’un343 Gotlara hükmettiği devirlerde bu 

eyaleti Agrippa’nın344 halefi olan Oppius Savinus345 yönetmekteydi. Bunun sonucu olarak 

                                                
334 Başka hiçbir yerde kaydı yoktur. Muhtemelen Pons’un (Augisti) bozulmuş bir şeklidir. 
335 Mommsen, ayrıca Aroksolani. Don ve Dinyeper havalisinde yaşayan bir kavim 
336 Tuna havalisinde yaşayan bir Sarmat halkı. 
337 Vistula ile Don havalisinde yaşayan halk. 
338 Vistula’nın yukarı kesimleriyle Karpatların doğusu havalisinde yaşayan halk. 
339 Macaristanda bir ırmak, modern Alt ırmağı. 
340 K.A.“Tüm Halk” “Bileşmiş Kabileler”; Rhen’in yukarı bölgesi ile Tuna’nın yukarı bölgesi 

havalisinde konfedarasyon şeklinde yaşan Germen kabileleri. Latince metinde bu ad şu şekilde de 
kaydedlmiştir. Mommsen: Alamannicus (XII 75) 75/13. Alamanni (LV 281) 130/19, 22. 

341 Trakya’da yaşayan bir halk.  
342 81–96. 
343 Ünlü Dacia kralı (69–86) Decebalus. 
344 Fonteius Agrippa, bir Sarmat saldırısında hayatını kaybeden Moesia valisi 69–70. 
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Gotlar Romalılarla savaştılar ve onları mağlup ettiler. Oppius Savinus’un başını kestiler. 

İmparatorluğa ait pek çok kale ve şehre saldırıp küstahça yağmaladılar. 

[77] Vatandaşlarının için düştüğü bu kötü durumdan dolayı Domitianus tüm gücüyle, 

neredeyse imparatorluğun tüm askerini getirerek, Illyricum’a 346  aceleyle sevk ettirtti. 

Illyricum’a seçkin askerleriyle generalinden önce Fuscus’u gönderdi. Tekneler köprü gibi 

birbirleriyle birleştikten sonra Diurpaneus’un ordusunun yukarısında, Tuna Nehri’nin 

karşı kıyısına askerlerini geçirdi. 

[78] Fakat Gotlar tetikte idi. Silaha sarıldılar ve kısa bir süre içinde, daha ilk çatışmada 

Romalıların büyük ordusunu bozguna uğrattılar. Fuscus’u öldürdüler ve hazinenin 

saklandığı ordugâhı yağmaladılar 347 . Orada kazandıkları bu büyük zafer nedeniyle, 

yengiden sonra sıradan insan değil yarı tanrı, yani Ansis348  kabul ettikleri ve onların talihi 

sayesinde zafere ulaştıklarını düşündükleri liderlerini çağırdılar. Bu liderlerinin 

şecerelerini, başlangıcından sonuna kadar ve her birinin silsilesini söyleyerek kısaca 

gözden geçireceğim 349 . Ve sen ey kari, şikâyetçi olmadan beni dinle, zira hakikati 

konuşacağım. 

[XIV 79] Şimdi, kendilerine ait destanlarda geçtiği gibi kahramanlarından ilki 

Hulmul’un350 babası Gaut351 idi. Hulmul, Augis’in babası; Augis de Amal’in352 babası idi. 

Amalların adı ondan gelir. Amal, Hisarna’nın, Hisarna da Ostogothae’nın babası idi. 

Ostogothae, Hunuil’nın babası ve keza Hunuil da Athal’ın babası idi. Athal, Achiulf ve 

Oduulf’un babası idi. Dahası Aciulf, Ansila ve Ediulf, Vultuuf ve Hermanaricus’in353 

                                                                                                                                          
345 Sabinius (yak. 85–86) Agrippa’nın halefi değil ondan sonra gelen Sabinus’un halefiydi. 
346 Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen:  Illyricum (XII 77) 76/8. (L 

265) 126/18. (LII 271) 128/8. (LVI 285)131/25. (LVI 286) 131/27. (LVII 290) 132/20. (LVIII 300) 
Illyricus 135/11.  

347 86. 
348 Gotların kraliyet hanedanının adı olan Amal’in başka ve epik şekli. K.A. “Başmeleğe benzeyen 

olağanüstü varlıklar”.  
349 Ayrıca bkz. XLVIII 246 ve LVIII 297. 
350 Muhtemelen Danimarka krallarının atası olan Humul veya Humli’nin isminin hatalı yazımı. 
351 K.A. = Got = Woðan “Esrime halindeki Şamanların lideri, baş şaman". Yeat. 
352 K.A. “Gayretli, çalışkan”. 
353 Burada Hermenerig olarak kaydedilmiştir. 
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babası idi. Ve Vultuuf, Valaravans’ın ve Valaravans, Vinitharius’un babası idi.  

Vinitharius keza Vandalarius’un354 babası idi. 

[80] Vandalarius, Thiudimer 355  ile Valamir 356  ve Vidimer’in 357  babası ve Thiudimer, 

Theodoricus’un babası idi. Theodoricus, Amalasuentha’nın babası idi. Amalasuentha’nın 

kocası Eutharicus’dan 358 , Athalaricus ve Mathesuentha adlarında iki çocuğu oldu. 

Böylelikle Eutharicus’un soyu karısının soyu ile birleşti.  

[81] Yukarıda zikrettiğimiz, Achiulf’un oğlu Hermanaricus, Hunimundus’un359 babası ve 

Hunimundus’da Thorismud’un babası idi. Şimdi; Thorismud, Beremud’un360; Beremud 

ise Vetericus’un babası idi. Vetericus dahi Amalasuentha ile evlenen ve Athalaricus’un 

ve Mathesuentha’nın babası olan Eutharicus’un babası idi. Athalaricus çocuk yaşta öldü 

ve Mathesuentha, Vitiges ile evlendi. Bu evlilikten hiç çocuk olmadı. Belesarius 361 

onların her ikisini de birlikte İstanbul’a 362  getirdi. Vitigis dünyevi işlerden geçince, 

İmparator Iustinianus’un bir kuzeni olan Patricius Germanus, Mathesuenthayla evlendi 

ve onu patricius ordinarius yaptı. Ve ondan, adı yine Germanus olan, bir çocuğu oldu. 

Fakat Germanus’un ölümü üzerine o, bir dul olarak kalmaya karar verdi. Şimdi, Tanrı 

izin verirse yeri gelince 363 , Amal krallığının neden ve nasıl yıkıldığını anlatmaya 

çalışacağız.  

[82]  Fakat silsilelerinin sonunu ulaşıldığını söylediğim bu kavmin soyunun şeceresini 

                                                
354 K.A.“Vandalların Savaşçısı”; bir doğu Germen kabilesi.  
355 Latince metinde bu ad şu biçimlerde de kaydedilmiştir. Mommsen: Thiudimir (XIV 80) 77/5. 

(XLVIII 252) 123/7. Thiudemir (LII 270) 128/3. Thiudemer burada Thiodimer (LV 280) 130/16. 
Theodemir (XXXVIII 199) 109/19.  

356 Latince metinde bu ad Valamer şeklinde de kaydedilmiştir. Mommsen: (XLVIII 251) 122/15. 
(LII 268) 127/14. (LII 268) 127/17. (LIII 274) 129/5. (LIV 278) 130/4. (LIV 279) 130/10. 

357 Latince metinde bu ad –Vidimer şeklinin dışında- şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: 
Vidimir (XIV 80) 77/4. (XLVIII 252) 123/7. (LII 270) 128/3. Videmer (XXXVIII 199) 109/19. Videmir 
(LII 268) 127/13. 

358 Jut topraklarında sakin olan bir kabilenin önderi.  
359 K.A. "Güçlü el". 
360  Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: Beremud (XXXIII 174) 

103/11. (XXXIII 175) 103/18. (XLVIII 251) 122/17. Berimud (XIV 81) 77/8. (XIV 81) 77/9. Beretmod 
(LVIII 297) 134/21.   

361 Mommsen, burası için ayrıca Belezarius; İmparator Justinian’ın bir generali. 
362 Constantinopolis. 
363 Bkz. XL 315. 
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ve konumuz harici bu bilgileri verdikten sonra şimdi mevzuumuza geri dönelim. Tarihçi 

Ablavius Gotların; Scythia'da, yani daha evvel söylediğimiz 364  gibi Karadeniz’in 

körfezlerinden birinin yukarılarında yaşadıklarını, bu toprakların doğusunu elinde tutan 

ve Ostrogotha önderliğindeki şubelerine ya önderlerinin adı ya da bulundukları konum 

(yani doğuda olmaları) nedeniyle Ostrogotlar 365  adının verildiğini bildirir ki bunların 

haricindekilere Vizigotlar366 (yani batı ülkesinin Gotları) adı verilmiştir. 

[XV 83] Söylenildiği gibi367, Tuna’yı geçtiler ve kısa bir süre Moesia ve Thracia’da 

yaşadılar. Mamaea’nın oğlu Alexander’ın 368  halefi olan İmparator Maximinus’un 369 

kökeni onların bakiyelerine dayanmaktaydı. Tarihinin beşinci kitabında Symmachus bu 

olayı şöyle anlatır: Caesare Alexander370 öldükten sonra ordu, babası Micca adında bir 

Got, annesi ise Ababa adında bir Alan 371  olan halktan bir ailenin çocuğu olarak 

Thracia’da dünyaya gelmiş Maximinus’u372 imparatorluk tahtına geçirdi. Üç sene tahta 

kaldı. Hıristiyanlarla savaşırken hem imparatorluğunu ve hem de hayatını kaybetti.  

[84] Şimdi, hayatının ilk yıllarını sade bir şekilde yaşadıktan sonra, İmparator Severus373 

döneminde, oğlunun doğum günü kutlamaları yapılırken orduya katılan kalabalık kitlenin 

içine girdi. İmparator Severus askeri oyunlar düzenlerken şöyle bir olay oldu. Maximinus 

bunu gördü. Yarı barbar bir genç olmasına rağmen, kendi ana diliyle İmparatordan 

vadedilen mükâfat için eğitimli askerlerle güreşmesine izin vermesini istirham etti.  

[85] Maximinus’un sekiz feetten 374  daha uzun olan boyu nedeniyle hayrete düşen 

Severus’un, bu barbarın elinden askerleri zarar görmesin diye, onu ordugâhın 

                                                
364 Bkz. V 38 ve V 42. 
365 Austra-gutans K.A. "Parlayan Gotlar”, fakat yanlış olarak Doğu Gotları olarak bilinmektedir. 
366 Wisi-gutans, K.A."Asil Gotlar" fakat yanlış olarak Batı Gotları olarak bilinmektedir. 
367 Bkz. V 38. 
368 222–235 
369 235–238. 
370 Severus Alexander. 
371  Hunlar tarih sahnesine çıkarken Hazarın kuzeyindeki yurtlarında ilk darbeyi indirdiği ve 

Hazar’ın kuzeyi ile Don ve Kafkasya arasında yaşayan kavim. 406’dan sonra Alanlar’ın bir kısmı Hun 
tazyiki neticesinde Loire’ye göç ettikleri anlaşılmaktadır. 

372 Maximinus Thrax, 235–238. 
373 Septimius Severus 193–211 
374 2.37 m. 
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görevlileriyle güreşmeye sevk ettiği söylenir. Bunun üzerine Maximinus, on altı tane 

görevliyi çok rahat bir şekilde, müsabakalar arasında ara vermeden ve hiç dinlenmeden 

bire birer yendi. Bu nedenle, ödülleri kazandıktan sonra orduya katılması ve ilk görevini 

süvari sınıfında yapması gerektiği emredildi. Fakat bu olayın üçüncü gününde, İmparator 

eğlenmek için dışarı çıktığı bir sıra Maximinus’un barbar geleneklerinde olduğu gibi 

köpekle avlandığını gördü. Bunun üzerine onu yüksek rütbeli bir subayın gözetimine 

verdi ve Roma terbiyesini öğretti. Fakat Maximinus, imparatorun kendi hakkında 

konuştuğunu fark edince öne çıktı ve önünde onun gibi at sürmeye başladı.  

[86] Ondan sonra, imparator yavaş bir tempoyla koşacak şekilde atını mahmuzladı. 

Bitkin düşünceye kadar pek çok dönüşler yaparak ve oraya buraya daireler çizerek ona 

engel oldu. Akabinde ona dedi ki: “Küçük Tracialım bu koşuştan sonra hâlâ güreşmeyi 

arzuluyor musun” Ve Maximinus  “Sizin arzuladığınız kadar, ey imparator.” diye cevap 

verdi. Bunun üzerine imparator atından indi ve dinç durumdaki askerlerine onunla 

güreşmelerini emretti. Fakat daha öncekinde olduğu gibi, güreşler arasında hiç 

dinlenmeden, yedi çok güçlü genci yere devirdi. Bu nedenle Caesar ona gümüşten 

yapılmış ödüller ve bir altın kolye verdi. Akabinde imparatorun muhafızlığı görevine 

getirildi.  

[87] Bundan sonra, Antoninus Caracalla’nın 375  emri altında bir subay oldu. Onun 

ölümüyle şöhreti daha da arttı, pek çok askeri rütbe ve sonunda hizmetlerin ödülü olarak 

centuriatum 376  rütbesi verildi. Daha sonra, Macrinus 377  imparator olduğunda, üç yıl 

boyunca askeri bir görevde bulunmayı reddetti. Üst rütbeli bir subay olmasına rağmen 

Macrinus’un tahta bir suç işleyerek geçmesi nedeniyle imparatorluğunun utanç verici 

olduğunu düşündüğünden huzuruna hiç çıkmadı. 

[88] Daha sonra Antoninus’un kendisini oğlu gibi gördüğüne inandığından, 

Elagabalus’a378 döndü ve üst rütbeli bir subay oldu. Elagabalus’dan sonra Mamaea’nın 

                                                
375 Marcus Aurelius, 211–217. 
376 Yüzbaşı. 
377 217–218. 
378 218–222. 
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oğlu Alexander’ın hükümdarlığında Parthlarla yapılan savaşta olağanüstü yararlılıklar 

sağladı. Alexander, Mogontiacum’daki bir askeri isyanda öldürüldükten sonra, 

Maximinus, senatonun kararı aranmaksızın ordu tarafından imparator ilan edildi. Fakat 

şer bir anda uygun olarak Hıristiyanlara zulmedilmesi ve Aquileia’da 379  Pupienus 

tarafından380 öldürülmesi381 ile başladığı tüm iyi işler yarıda kaldı ve tahta Philippus382 

geçti. Bu sülalenin Roma İmparatorluğunda çok yüksek bir mevki kazandığını göstermek 

için zikredilen mevzuları Symmachus’un tarihinden bu küçük kitabımıza aktardık. Fakat 

konu dışına çıktığımızdan hazır vakti gelmişken bu noktada mevzuumuza geri dönmemiz 

icap eder. 

[XVI 89] Şimdi, Got kavmi daha sonra yerleştikleri coğrafyada yani Karadeniz 

kıyılarındaki Scythia topraklarında büyük bir şöhrete sahip oldular. Bu ülkenin büyük 

bölümü üzerinde, denizin pek çok körfezini ve pek çok nehir yatağını kapsayan, 

tartışılmaz bir hâkimiyet kurdular. Onların güçlü sağ kolu Vandallar383 çoğu kez alçak 

yerlerde bulunurlardı. Marcomanlar384 onların istediği vergiyi ödeyerek bu topraklarda 

barınmışlar ve Quadlar’ın385 prenseslerini köle yapılmışlardı. Şimdi; yukarıda adı geçen 

ve oğlu Philippus ile birlikte Constantinus’dan önceki tek Hıristiyan imparator olan 

Philippus Romalıları yönettiği zaman zarfı içinde, hükümdarlığının ikinci yılında Roma 

bininci yılını tamamladı 386 . Philippus Gotlara vermesi gereken vergiyi vermedi. Bu 

duruma Gotlar doğal olarak öfkelendiler ve onların dostları olmak yerine düşmanları 

oldular. Zira kendi krallarının egemenliği altında ayrı yaşamalarına rağmen, henüz Roma 

                                                
379  Adriyatik’in kuzey ucunda bir kasaba. Bu kasabanın Attila tarafından kuşatılması ve zapt 

edilmesi hadisesinden XLII 219’da bahıs açılacaktır. 
380 Gerçekte kendi askerleri tarafından. 
381 238. 
382 Arap Philippus 244–249 arası Roma imparatoru.  
383 Yönelenler, gidenler.  
384  Drusus tarafından mağlup edilerek Rhen ve Main’den Boii’ye (Bohemya) göç eden Süev 

kabilesinin bir bölümünü oluşturan Germen halkı.  
385 Modern Moravya’da yaşayan bir germen halkı.  
386 247. 
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ile müttefiktiler ve yıllık vergi alıyorlardı387. 

[90] Bundan sonra ne oldu? Ostrogotha ve kavmi kısa süre sonra Tuna’ya geçerek 

Moesia ve Thracia’yı tahrip ettiler. Philippus ona karşı senatör Decius’u388 gönderdi. Ve 

Decius, Got krallığına karşı hiçbir şey yapamadığı için ordusunu dağıttı ve askerlerini 

kendi hayatlarına geri gönderdi. Sanki Gotların Tuna’ya geçmiş olmasına aldırmıyordu. 

Böylece askerlerine acı çektirtti yani onları hak ettikleri gibi cezalandırıp durumu 

Philippus’a bildirdi. Fakat askerler ordudan çıkarıldıktan sonra çok büyük sıkıntılarla 

karşı karşıya kaldıklarında, bu öfkeyle Gotların kralı Ostrogotha’dan389  himaye talep 

ettiler.  

[91] Ostrgotha, bu askerleri kabul etti ve onların sözleri onu harekete geçirdi. Emri 

altında üç yüz bin silahlı asker vardı. Bu savaş için Astringlerin390 ve Taifalların391 bir 

kısmı ile ittifak yaptı. Bir de sık sık Romalılar ile hasımlığa düşen ve onlarla savaşmaya 

çok istekli bir halk olan Carpilerden 392  üç bin asker aldı. Fakat Diocletianus 393  ve 

Maximianus394 imparator olduğu daha sonraki dönemde, Caesar Galerius Maximianus395 

onları mağlup etti ve Roma İmparatorluğuna vergi vermeye mecbur etti. Ostrogotha, bu 

kabilelerin yanında Tuna’nın sularının Karadeniz’e dökülen ağızlarının karşısında 

bulunan Peuce adasındaki Peucinlerin396 ve Gotların da hâkimiydi. Halkının en soyluları 

olan Argaithus ve Gunthericus’u emri altına aldı. 

[92] Onlar hızla Tuna’ya geçtiler, ikinci kez Moesia’yı tahrip ettiler ve bu ülkenin 

                                                
387  Roma İmparatorluğu Hunlara, Gotlara ve diğer kuzeyli “barbar” kavimlere stipendia adını 

verdiği bir vergi ödeyerek bu kavimleri sınırlarından uzak tutmayı amaçlıyordu. Bu kavimler ise bu 
vergiyi haraç olarak görüyorlardı. 

388 249–251 yılları arasında imparator. 
389 Bkz. XVII 98–100. 
390  K.A.“Uzun Saçlılar” “Kadınlar Kadar Uzun Saçlı İnsanlar”; Mierow, s. 158. muhtemelen 

Taifallar’ın komşuları; Daha doğru şekli Asding Bkz. XXII 113. 
391 Vaktiyle Dacia’nın Tuna havalisinde yaşayan Gotların komşuları. 
392 Dacia’nın Tuna havalisinde yaşayan bir halk, 295 yılında Diocletianus ve Galerius tarafından 

mağlup edilerek Pannonia’ya sürüldüler. 
393 Doğu Roma İmparatoru 284–305. 
394 Batı Roma İmparatoru 285–305. 
395 293–305 
396 Tuna deltasında yaşayan bir halk. 
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meşhur başkenti Marcianopolis’e397 hücum ettiler. Uzun bir kuşatmadan sonra ahaliden 

para alıp bölgeden ayrıldılar.  

[93] Şimdi; Marcianopolis’ten bahsettiğimiz için bu şehrin kuruluşuyla ilgili birkaç 

noktaya kısaca değinmeliyiz. Derler ki; İmparator Traianus şu nedenden ötürü bu şehri 

inşa etmiştir: kız kardeşinin kızı, bu şehrin ortasından doğan çok saf ve berrak olan 

Potamus ırmağında yıkanırken, ondan biraz su çekmek istemiş ve çektiği suyu taşırken 

suyu taşıdığı altın sürahiyi kazara ırmağın en derin yerinde düşürmüş. Metalin çok ağır 

olmasına rağmen uzun bir süre geçtikten sonra dalgalar onu kıyıya sürüklemiş. Bir kere 

yutulduktan sonra yeniden su yüzeyine çıkması ve dalgaların onu kıyıya sürüklemesi, 

şöyle dursun, elbette boş bir kabın batması bile alışılmış bir şey değildir. Traianus bunu 

duyunca çok şaşırdı ve Potamus’un bazı ilahi hasletlere sahip olduğuna inandı. Bu 

nedenle bir şehir inşa etti ve ona kız kardeşinin adına atfen Marcianopolis adını verdi. 

[XVII 94]  Söylediğim gibi Gothlar uzun bir kuşatmadan sonra, bu şehirden kendi 

ülkelerine döndüler ve aldıkları kurtarmalıkla zenginleştiler. Şimdi; Gepid ülkesinin 

halkı, Gotları yüklü ganimetler kazandıklarını ve her yerde çok ani zaferlere ulaştıklarını 

gördüklerinde kıskançlıkla hareket ettiler ve akraba kavimleriyle savaştılar. Eğer Gotları 

ve Gepidlerin nasıl akraba olduklarını soracak olursanız, birkaç kelimeyle izah 

edebilirim. Tabii ki başlangıçta398, Gotların Scandia adasının boğazı ile Berichden dışarı 

çıktıklarını, krallarının sadece üç gemiyle denize açılıp okyanusun bu kıyısına, yani 

Gothiscandia’ya geçtiğini söylediğimi hatırlıyorsunuzdur. 

[95] Bu üç gemiden birinin diğerlerinden daha yavaş olduğu fark edildiğinde, genellikle 

ayni tip vakalarda olduğu gibi bu kabileye kendi dillerinde “yavaş giden” anlamındaki 

gepanta399 adının verildiği söylenir. Bu tabir zamanla değişerek Gepidae şekline dönüştü 

ve küçültücü bir terim olarak ortaya çıktı ve bu adla anılır oldular. Kuşkusuz onlarda 

soylarını, Gotlara bağlarlar fakat söylediğim gibi gepanta yavaş ve vurdumduymaz 

                                                
397 Modern Preslav, Bulgaristan. Aşağı Moesia’da Euxine havalisinde Balkanların kuzey eteğinde 

Traianus tarafından inşa edilmiş büyük bir şehir,. 
398 Bkz. IV 25. 
399 Muellenhoff, Gepidae’nin bu addan türemiş olduğunu reddetmektedir. Mierow, s. 159 
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anlamına geldiği için Gepidae kelimesi ise ulu orta tekdir amacıyla çıkmıştır. Bunun çok 

yanlış olduğunu da sanmıyorum, zira Gepidler düşüncede yavaş ve vücutlarının hızlı 

hareket etmesi noktasında fazla uyuşuklardır. 

[96] Viscla Nehri’nin sığ sularının etrafını çevirdiği bir adada bulunan Spesis eyaletine 

yerleştiklerinde Gepidlere imrenerek bakıldı. Ataları kendi hançerelerinde bu adanın 

ismini Gepedoios400 olarak telaffuz ediyorlardı.  Fakat Gepidler kendileri için daha uygun 

topraklara göç ettiklerinden, hâlihazırda o coğrafyaya Vividariuslar 401  yerleşmişlerdir. 

Vividariuslar, aynı yerde yaşayan farklı menşelere sahip bir topluluktur. Ancak bu 

şekilde onların bir kavim oluşturduklarını söyleyebilirim. 

[97] Böylece o devirde, söylediğimiz gibi Gepidlerin kralı Fastida402 savaş ile ülkesinin 

sınırlarını genişletmek için bu sakin halkı galeyana getirdi. Burgundionesleri 403 , 

neredeyse tamamen imha ederek ağır bir yenilgiye uğrattı. Bir de bunların haricinde 

birkaç kavmi de yendi. O haksız yere Gotları kışkırttı. Bu nahoş çekişme ile akrabalık 

bağları ilk darbeyi yedi. Boş gururu göğsünü çok kabartıyordu. Fakat çoğalan halkı için 

yeni topraklar edinmeye çabalaması, sadece onların kırımına yol açıyordu. 

[98] Zira Ostrogotların ve Vizigotların, yani hâlâ birleşik olan aynı kavmin iki halkının, 

hükümdarı Ostrogotha’ya elçiler gönderdi. Engebeli dağlarla ve sık ormanlarla 

kuşatılmış olması nedeniyle sızlanan Fastida, Ostrogotha’dan şu iki şeyden birini 

yapmasını istedi: ya savaşa hazırlanmalı ya da ülkesinin bir bölümünü kendilerine 

vermeliydi. 

[99] Bu taleplere karşılık, güçlü bir zekâya sahip olan Gotların kralı Ostrogotha elçilere; 

bir savaşın kendisini gerçekten çok endişelendireceği ve soydaşlarıyla savaş meydanına 

                                                
400 İskitya’nın yerel adı. 
401 Wid topraklarının sakinleri. 
402 Buradaki kaydın haricinde Fastida hakkında bilgi yoktur. Jordanes Fastida’nın yanında Gepid 

kralı olarak Ardaricus’u (XXXVIII 199), Thraustila ve Thrasaric’i de (LVIII 300) zikretmiştir.    
403 Oder ile Vistula havalisinde yaşayan bir kuzey kabilesi; Latince metinde bu ad şu biçimlerde 

kaydedilmiştir. Mommsen: Burgundiones (XXXI 161) 100/4. (XXXVI 191) 108/3. Burgudzones (XVII 
97) 83/5. (XLIV 231) 117/2. (XLV 235) 118/4. (LV 280) 130/18. Burgunzones (XLVII 244) 121/5. 
Burgundzoni (LVIII 298) 134/19. 
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buluşmanın çok büyük bir yanlış ve utanç verici bir şey olacağı ama ülkesinin 

topraklarından da ödün veremeyeceği beyan etti. Daha fazla ne denilebilinir? Gepidler 

aceleyle ordularını topladılar ve bir ödlek gibi görünmemek için, Ostrogotha da aynı 

şekilde güçlerini onlara karşı harekete geçirdi. Yakınlarından Auha Nehri’nin geçen 

Galtis404 kasabasında karşılaştılar ve orada iki tarafta büyük bir cesaretle savaştı. Gerçeği 

söylemek gerekirse, silahlarının ve savaşma usullerinin benzerliği onları, kendi 

adamlarıyla savaşma hatasına da düşürmüştü. Fakat daha yüce bir amaca sahip olmaları 

ve tabiatlarında var olan açık gözlülük Gotlara yardım etti. 

[100] Sonunda, Gepidlerin bir bölümü kaçarken karanlığın çökmesi ile muharebe sona 

erdi. Ardından Gepidlerin kralı, Fastida, eskiden kibrinin coşturduğu derecede itibarını 

kaybedip hicap içinde, katliam alanından ayrıldı ve hızla ülkesine döndü. Gotlar, 

Gepidlerin geri çekilmesinin mutluluğuyla, muzafferane bir şekilde geri geldiler ve 

Ostrogotha’nın hükümdarlığı süresince ülkelerinde huzur ve barış içerisinde yaşadılar. 

[XVII 101]   Onun ölümünden sonra, Cniva405 orduyu ikiye ayırdı ve bir kısmını tahrip 

etmeleri için imparatorların ihmal etmesi nedeniyle savunmasız olduğu bilinen 

Moesia’ya sevk etti. Kendisi yetmiş bin adamıyla Euscia’da 406 , yani Novae’de 

konuşlandı. General Gallus 407  tarafından buradan sürülünce, Iatrus 408  Nehri’nin 

yakınlarındaki çok meşhur bir kasaba olan Nicopolis’e409 yerleşti. Traianus, Sarmatları 

yendiğinde bu kasabayı inşa etti ve ona Zaferin Şehri adını verdi. İmparator Decius410 

yaklaştığıda Cniva, çok uzakta olmayan Haemus411 bölgesine çekildi. Oradan, muntazam 

birlikleriyle hızla Philippopolis’e412 geçti.  

                                                
404 Yeat, Muhtemelen Aluta Nehri üzerindeki bir Transilvanya kasabası olan Galt. 
405 Mierow, s.159 Gutschmid onu Kral Geberich’in (XXII 113’de zikredilen) babası Ovida ile 

özdeşleştirir.  
406 Tuna Nehri üzerindeki modern Novograd.  
407  Gaius Vibius Trebonianus Gallus, 251 yılında ikince dereceden Moesia valisi ve 251–253 

yılları arasında imparator. Bkz. XIX 104. 
408 Modern Jantra, Tuna’nın bir kolu. 
409 Jantra, antik Iatrus, üzerindeki Nikup. 
410 249–251. 
411 Balkanlar. 
412 Modern Plovdiv, Bulgaristan. 
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[102] İmparator Decius onun geri çekildiğini öğrenince, kendi şehrini kurtarmaya 

niyetlendi ve Haemus dağını geçerek Beroa’ya 413  girdi. Burada atlarını ve yorgun 

ordusunu dinlendiriyorken, bir yıldırım gibi aniden, Cniwa kendisine bağlı Gotlarla ona 

saldırdı. Roma ordusunu parçalara böldü ve imparatoru ve kurtulmayı başaran az 

sayıdaki adamını, Alp Dağları’nı tekrar geçerek, o devirde hududun koruyucusu olarak 

Gallus’un büyük bir askeri birlikle yerleştirildiği Moesia’daki Euscia’ya kadar takip etti. 

Hem bu bölgeden hem de Oescus’dan414 bir ordu toplayarak yaklaşmakta olan savaş için 

hazırlandı. 

[103] Fakat Cniwa uzun bir kuşatmanın ardınca Philippopolis’i ele geçirdi ve sonra bu 

şehrin kumandanı Priscus’a415 yüklü bir ganimet vererek Decius’a karşı savaşması için 

onu müttefiki yaptı. Bu savaş devam ederken Decius’un oğlunu bir ok atarak hemen 

yaraladılar ve acımasızca öldürdüler. Babası bu olayı gördü ve feryat ettiği söylenmesine 

rağmen askerlerini teselli etti: “Hiç kimsenin yas tutmasına izin yok; bir askerin ölümü 

imparatorluk için büyük bir kayıp değildir.” lakin oğluna duyduğu sevgi nedeniyle onu 

kaybetmenin verdiği acıya artık dayanamaz oldu. Bu nedenle, ölmek yahut intikamını 

almak için, düşmanın üzerine at sürdü ve Moesia’nın bir şehri olan Abritus’a 416 

geldiğinde kendini Gotlara kestirtecek ve öldürtecekti417. Böylece hükümdarlığı ve hayatı 

nihayete ermiş oldu. Orada, savaştan önce tanrılara tuhaf kurbanlar sunduğu için bu yer 

bugün Decius Sunağı olarak bilinir. 

[XIX 104]  Decius’un ölümü üzerine Roma İmparatorluğunun imparatorları Gallus418 

ve Volusianus419 oldu. Bu devirde, dokuz yıl önce420 bizim yaşamış olduğumuz gibi son 

derece ölümcül bir veba salgını dünyayı kasıp kavurdu. Özelikle tüm Mısırı ve 

                                                
413 Trakya’da, Augusta Traiana olarakta adlandırılan, modern Eski Zağra. 
414 Ulpia Oescus Tuna kıyısında bir şehir.   
415 Eski İmparator Philipus’un kardeşi ve daha sonraki Makedonya valisi. 
416 Ayrıca Forum Thembronii yahut Thembronii olarakta adlandırılır; modern Razgrad. 
417  Hodgkin, bunun Roma’nın yıkılacağının alameti olan üç büyük felaketten biri olduğunu 

belirtmiştir. Diğer ikisi; Varus’un 9 yılındaki mağlubiyeti ve 378 yılındaki Edirne savaşıdır. Mierow, 
s.160. 

418 251–253 
419 251–253; Gallus’un oğlu. 
420 Yak. 542. 
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Alexandria’yı perişan etti. Tarihçi Dionysius421 trajik bir sayı verir ve piskoposumuz ve 

Mesih’in şanlı şehidi Cyprianus’da422 “De Mortalitate”423 adındaki kitabında bu hadiseyi 

anlatır. Bu esnada Gotlar İmparatorların ihmal ettiği Moesia’yı tahrip ettiler. 

[105] Aemilianus424; bunu yaparken Gotların serbesti içinde olduklarını ve büyük bedeller 

ödemeksizin hiç kimsenin onları püskürtemeyeceğini, kati olarak tespit ettiği zaman, 

namı ve talihi ile bunu başarabileceğini hesap etti. Bu nedenle iktidarını Moesia’ya yaydı 

ve toplayabildiği tüm askerlerle şehirleri ve halkı yağmalamaya başladı. Sonraki birkaç 

ayda, ona karşı silahlı bir ordu toplanıyorken, bu memleketinin zararına olabilecek 

faaliyetlerde bulunmadı. Şerrini göstermeye daha yeni başlamışken öldü. Böylece 

muvaffak olamayacağı aşikâr hayatını ve şehvetle arzuladığı gücü kaybetti.  

[106] Bahsettiğimiz imparatorlar Gallus ve Volusianus sadece iki yıl hükümdarlık 

yaptıktan sonra bu hayattan ayrıldılar. İmparator oldukları bu iki yıllık süreçte barış ve 

iyilikle hükmettiler. Sadece bir şeyden, yani büyük veba salgınından, mütevellit 

suçlandılar. Fakat bu, art niyetli işlerle başkalarının yaşamına zarar vermeyi adet edinmiş 

cahil iftiracılar tarafından yapılan bir suçlama idi. Kısa bir zaman içinde Gotlarla 

yaptıkları bir antlaşmayla güçlendiler. Bu iki hükümdarın ölümünden kısa bir süre önce 

Gallienus425 tahtı zorla ele geçirmişti.   

[XX 107] Dünyevi hayatın zevklerine kendini adamışken, Gotların dükleri426; Respa, 

Veducus ve Thuruarus gemilere bindiler ve Asia’daki Hellespontiacum boğazı geçtiler. 

Orada harabeye çevirecekleri pek çok kalabalık şehri ele geçirdiler ve daha önce 

söylediğimiz gibi427 Amazonların yaptıkları Efes’teki428 ünlü Diana Tapınağı’nı429 ateşe 

verdiler. Bithynia dolaylarında geri püskürtülen Gotlar, Kadıköy’ü yıktılar. Daha sonra 

                                                
421 İskenderiye piskoposu (248–265). 
422 Valerianus’un başlattığı kovuşturmada öldürülen, Kartaca piskoposu (248–258) 
423 T.A. “Fanilik hakkında” 
424 Roma İmparatoru 253. 
425 253–268.  
426 Bu üç lider hakkında başka bir bilgi yoktur. 
427 Bkz. VII 51. 
428 Ephesus 
429 Yak. 259. 
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Cornelius Avitus Kadıköy’ün bir kısmını yeniden inşa etti. Hamdolsun ki, bugün hâlâ, 

kraliyet şehri430 yakınında dimdik ayaktadır ama yinede gelecek kuşaklara bir şahit gibi 

tahrip edilişinin bazı izleri mevcuttur. 

[108] Bu başarıdan sonra Gotlar, ganimetleri ve yağmaladıkları mallar yanlarında olduğu 

halde Hellespontiacumu tekrar geçtiler ve Asia topraklarına giderken kullandıkları 

güzergâhı, Troia ve Ilium yağmasında ilerledikleri yolu, aynen takip ederek geriye 

döndüler. Agamemnon ile yapılan malum savaşla geri alınan bu şehirler, böylece düşman 

kılıcı ile bir daha yıkılmış oldu. Oraya gittiler ve ardından, Haemus’un eteklerindeki 

denize yakın bir şehir olan Anchiali’ye431  saldırdılar. Partların kralı Sardanapalus bu 

şehri, uzun zaman önce bir koy ile Haemus arasında kurmuştu.432  

[109] Anchiali şehrinden yirminci mil taşına kadar olan bölgede bulunan sıcak pınarlarda 

banyo yapmaktan hoşlananların burada günlerce kaldıkları söylenir. Bu pınarlar, kızgın 

kaynaklarının derinliklerinden fışkırırlar. Dünyadaki sayısız sıcak suya nazaran onlar, 

hastalıkları tedavide etkili olmaları ve bilhassa ünleri nedeniyle, müstesna bir yere 

sahiplerdir. 

[XXI 110] Bu olaylardan sonra, imparator Maximianus’un 433  isteği üzere, Partlara 

karşı Romalılara yardımcı olmaları 434  için çağrıldıklarında, artık Gotlar yurtlarına 

dönmüşlerdi. Destek kuvveti olarak görev yapan Gotlar, imparator için sadakatle savaştı. 

Fakat eşleri ve oğullarıyla birlikte ganimet olarak onun tüm mallarını alan Büyük 

Sapor’un 435  torunu Pers kralı Narseus’u bozguna uğrattıktan 436 , Diocletianus 437 , 

                                                
430 İstanbul. 
431 Burada Anchialitanus olarak kaydedilmiştir. 
432  Stephanus ve Suidas’da iktibasta bulunan yazarlar bu şehrin Moesia’da değil, Kilikya’da Babil 

hükümdarı Sardanapallus tarafından kurulan bir şehir olduğunu kaydederler. 
433 Gaius Galerius Valerius Maximianus, 293–311 arasında tetrarşi döneminde önce caesar sonra 

augustus olarak tahtta bulunmuştur.  
434  Jordanes’in Caesar Maximianus olarak kaydettiği Galerius’un hezimetle sonuçlanan 296 

yılındaki Pers seferinden sonra önemli miktarda Got yardımcı kuvveti Roma ordusuna katılmış ve Roma 
ordusu yeniden Pers hükümdarı Narses’in üzerine yürümüştür.   

435 Yahut Şapur; İmparator Valerianus’u Urfa yakınlarında tuzağa düşürerek esir alan ve ölümüne 
değin (265) tutsak saklayan Pers hükümdarı. 

436 298. 
437 Tetrarşi rejiminin kurucusu, 284–305 arası imparator.  
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Achilleus’u 438  Alexandria’da yendikten 439  ve Maximianus Herculius 440  Africa’da 

Quinquegentianları441 bastırdıktan442 sonra böylece imparatorluk için barışa ulaşıldığında, 

Romalılar Gotları önemsememeye başladılar. 

[111] Gotlar olmaksızın herhangi bir halka karşı savaşmak, Roma Ordusu için uzun süre 

büyük bir sorun oldu. Bu, Gotlara çok sık başvurulduğunun kanıtıdır. Aynı şekilde, 

Constantinus’da 443 , hanedandan Licinius 444  ile mücadeleye girdiğinde onlardan asker 

talebinde bulunmuştur. Sonra onu mağlup edip Thessalonica’da hapsetmesi ve 

hâkimiyetine son vermesinin akabinde, Gotlar galip Constantinus’un kılıcıyla Licinius’u 

öldürdüler. 

[112] İmparatorla mütarekeye varmalarının ve çeşitli kavimlere karşı ona destek olmak 

için kırk bin adam sağlamalarının, bedeli olarak Gotlar; Constantinus’dan sonra adı 

konulan, Roma’ya rakip, meşhur şehrin kurulmasına445 müsaade etmesini istiyorlardı. Bu 

topluluk, yani müttefikler ve onların savaşta sağladığı yararlılıklar bugün dahi ülkede 

söylenir. Şimdi; o devirde, kendi kralları Ariaricus ve Aoricus446 idaresinde geliştiler. Bu 

iki kralın ölümünün ardından, asil bir soydan gelen ve yiğitliyle meşhur bir kişi olan 

Geberich447 tahtın halefi olarak belirdi. 

[XXII 113]   Çünkü Geberich’in babası Hilderith, dedesi Ovida ve dedesinin babası 

Nidada idi ve icraatlarının ünü ile soyunun ihtişamı eş değerdeydi. Ülkesinin dar 

                                                
438 Yahut Achilles (292–296); İskenderiyede bir gasıp olarak ortaya çıktı.  
439 297. 
440 Marcus Aurelius Valerius Maximianus, tetrarşi rejiminin Batı Augustus’u, 285–305, 

Yunan/Latin mitolojisinin yarı tanrı kahramanlarından Herakles/Hercules ile özdeşleştirilmiştir.  
441  Yunanca Penta-Politani’nin Latince biçimi (Quinque-Gentiani); 296 ve 297 yıllarında 

Afrika'daki Roma eyaletlerini istila eden, Beş Fas kavminden oluşan bir konfedarasyon. 
442 297. 
443 306–324 arası Batı’da önce Caesar sonra Augustus olarak tahtta bulunan Constantinus, 324–

337 yılları arasında da tek imparator olarak Roma dünyasını yönetmiştir.  
444  İmparator Galerius tarafından 307 yılında Augustus yapıldı. 324 yılındaki Üsküdar 

(Chrysopolis) savaşında esir alındı ve öldü. Bu olay neticesinde Roma İmparatorluğu yeniden tek 
imparatorun hükmü altına girdi.  

445  Buradaki kayıtta Jordanes, çok açık olmasa da, İstanbul’un kurulmasında Gotlarında rolü 
olduğunu varsaymaktadır. 

446 Sarmatlarla Gotlar arasındaki bir mücadelede devreye giren Constantinus Sarmatların yanında 
yer aldı ve Gotların mağlubiyetinden sonra Gotlar Ariaric’in oğlunu rehin olarak verdiler.  

447 Gutschimid, Geberic’in tahta kalma süresini 318–350 olarak göstermektedir. Mierow, s. 162. 
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sınırlarını Vandal kavmi ve kralları Visimar’ın448  pahasına genişletmek için çabaladı. 

Tarihçi Dexippus’un449 anlattığına göre; Visimar’ın kökeni, Vandalların içinde seçkin ve 

cengâver bir soy olan Asdinglere dayanır. Dexippus’da 450  bundan başka, ülkelerinin 

büyüklüğü nedeniyle okyanustan sınırlarımıza ancak bir sene içinde gelebildikleri 

bilgisini de verir. O devirde Gepidia’da yaşamaktaydılar. Bugün ise daha önce 

bahsedilenlerden büyük olana; Marisia 451 , Miliare, Gilpil 452  ve Grisia 453  nehirleri 

havalisinde yaşarlar. 

[114] Vandalların doğusunda Gotlar, batısında Marcomannlar 454 , kuzeyinde 

Hermunduluslar455 ve güneylerinde de Tuna adı da verilen Hister vardır. Vandalları bu 

bölgeye yerleştiği dönemde, Gotların kralı Geberich yukarıda zikredilen, Marisia 

Nehri’nin kıyısına saldırmasıyla savaş başladı. Muharebe, burada hemen hemen eşit 

koşullarda alevlendi. Fakat kısa bir süre sonra Vandalların kralı Visimar, kavminin büyük 

bölümüyle birlikte ortadan kaldırıldı. 

[115] Gotların ünlü lideri Geberich Vandalları mağlup edip yağmaladıktan sonra, geldiği 

yoldan ülkesine geri döndü. Akabinde hayatta kalan Vandallardan, savaşmak istemeyen 

bir zümre toplanıp uğursuz ülkelerini terk etti ve Pannonia’ya yerleşmek için 456 

imparator Constantinus’dan ricacı oldular. Burada, yaklaşık altı yıl içinde kendilerine 

evler yaptılar ve vatandaşlar gibi onun emirlerine riayet ettiler. Vandallar, uzun zaman 

sonra magister militum457, eski bir consul458 ve patricius459 olan Stilico tarafından oradan 

alınarak Gallia’ya yerleştirildi. Burada komşularını yağmaladılar ve yerleşim 

                                                
448 Sarmatlar üzerinde hâkimiyet kuran bir Vandal kralı. 
449 Herennius Dexippus M.S. III. Yüzyılda yaşamış Atinalı tarihçi ve devlet adamı.   
450  Dexippus; Aurelianların Vandalları yendiklerini ve zaferden sonra Tuna’nın yukarısındaki 

yurtlarına geri döndüklerini kaydetmiştir. 
451 Tuna’nın bir kolu. 
452 Miliare ve Gilpil’nin başka bir yerde aydı yoktur.  
453 Macaristan’da bir ırmak. 
454 “Sınır bölgesi halkı”  
455 Mommsen ayrıca Hermundolus; K.A. “Güçlü cesur kimseler”; Elbe Nehri havalisinde yaşayan 

Chatlara komşu bir Germen halkı. 
456 Contantinus 334 yılında Pannonia’dan Vandalları çıkarıp yerlerine Gotları yerleştirdi.  
457 Roma İmparatorluğunda imparatordan sonra en yüksek askeri mevki. 
458 Roma İmparatorluğunda devletin en yüksek makamı. 
459 Aristokrat. 
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birimlerinden fazla uzak olmayan yerlerde ikamet ettiler. 

[XXIII 116]     Kısa bir süre sonra Geberich dünya işlerinden elini ayağını çekti ve 

Amallerin en soylusu Hermanaricus460 tahta geçti. Kuzeydeki savaşçı kabilelerden pek 

çoğunu kontrolü altına aldı ve kendi kanunlarına tabii kıldı. Atalarımızdan bir kısmı onu, 

haklı olarak Büyük İskender’e benzetirlerdi. Emri altına aldığı kavimler şunlardı: 

Golthescytha, Thiudos461, Inaunxis462, Vasinabroncae, Merens, Mordens, Imniscaris463, 

Rogas, Tadzans, Athaul, Navego, Bubegenae, Coldae.  

[117] Fakat pek çok kabileyi egemenlik altına alarak ünlenmesine rağmen muharebede 

düşmanın çoğunu ortadan kaldırmadan sakinleşmezdi. O devirlerde, Halaricus’un464 reisi 

olduğu Herul kabilesinden geride kalanları nüfuzu altına soktu. Şimdi; daha önce 

bahsettiğimiz bu kavim, tarihçi Ablavius’un söylediği gibi, Azak Denizi havalisinde, 

Yunanların ele 465  adını verdikleri bataklık bölgeye yerleşmişlerdi. Bu nedenle onlara 

Herul adı verilmişti. Onlar süratli piyade birliklerine sahip bir halktı ve bu söylenti 

göğüslerini kabartıyordu.  

[118] Zira o devirde, savaş için onlardan alınan hafif silahlı askeri birliklere, diğer 

kavimler sahip değildi. Fakat süratleri savaştıkları kavimler karşısında onlara üstünlük 

sağlamasına rağmen Gotların itidaline ve sağduyusuna boyun eğdiler ve kaderleri, diğer 

kabilelerde de olduğu gibi onları, Gotların kralı Hermanaricus’un hizmetine girme 

mecburiyetinde bıraktı.    

[119] Herulların bertaraf edilmesiyle Hermanaricus, Venethlerle 466  karşı kullanacağı 

silahları da ele geçirmiş oldu. Muharipliği küçümsenen bu halk sayıca çoktu ve 

                                                
460 Yak. 351–376. 
461 Bir Got kabilesi 
462 Rusya’da Petersburg’un kuzey batısında, Finlandiya sınırında, Büyük Karelia bölgesinde bir 

yer.   
463 Čeremisĭ kabilesi. 
464  Mommsen; ayrıca Alaricus. Burada kaydedilen; Herulların lideri Alaricus’tan başka LIV 

277’de Süevlerin lideri Alaricus ve ayrıca Vizigotların lideri Alaricus (I. ve II.) vardır. Karıştırılmamaları 
için burada Mommsen’in dizininde madde başı olarak gösterilen şekil Herulların lideri için kullanılmıtır. 

465 Yahut hele ya da heloi. 
466 Modern Polonya’da yaşayan bir Slav halkı. Wendler bir Slav halkı.  
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Hermanaricus’a karşı direnmeye çalıştı. Fakat Tanrı bilhassa silahlı bir kitlenin 

korkaklardan oluşan bir kitleye saldırmasına müsaade ettiğinde, bunların sayısının bir 

önemi yoktur. İzahatımızın başlarında yahut kavimler tarihinin ilk devrelerini 

açıkladığımız satırlarda 467  söylediğimiz gibi bu halklar, aynı kökten gelmiş olmakla 

birlikte, hâlihazırda Veneth, Antes, Sclaven468 adlarını taşıyan üç kola ayrılmışlardır. Bu 

kavimler, günahlarımızın cezası olarak, şimdi memleketin dört bir tarafındaki savaşlarla 

ortalığı kasıp kavuruyorlar, hâlbuki Hermanaricus döneminde onun emirlerine tam bir 

itaatle bağlı idiler.  

[120] Hermanaricus bir de bilgeliği ve German Okyanusu’nun 469  uzak kıyılarına 

yerleşmiş olan Aest 470  kavminin gücüyle egemenlik sahasını genişletti ve Scythia ve 

Germania’da yaşayan tüm kavimlere ve onların sahip oldukları topraklara hükmetti.  

[XXIV 121]     Fakat Orosius’un bahsettiği gibi471 kısa bir süre sonra gaddarlıktan daha 

gaddar olan Hun kavmi, Gotları kasıp kavurdu. Eski geleneklerden öğrendiğimize göre 

onların kökeninin şu şekildedir: Scandza adasından ayrılmalarının ardından Gotların 

beşinci kralı olarak başa geçen ve kabilesiyle birlikte Scythlerin ülkesine göç ettiğini 

söylediğimiz, Büyük Gadaricus’un oğlu Filimer 472  halkının içinde kendi dilinde 

Haliurunn 473  adının verildiği bazı büyücü kadınlar buldu. Şüphe edilen bu kadınları 

kabilesinden ayırdı ve onları ordusunun uzağında ıssız bir bölgede sürgün yaşamaya 

mecbur etti.  

[122] Orada, vahşi doğada dolaşan cadıları gören kötü ruhlar onları kucakladılar ve bu 

                                                
467 Bkz. V 34. 
468  Venethlerin, Anteslerin ve Sclavenlerin ataları olan Heruller, Azak Denizi havalisindeki 

bataklık bölgede yaşamaktaydılar. Venethler buradan muhtelif yönlere, Sclavenler Dinyester ve Vistula 
ırmağı yukarısına ve Antesler de Dinyester ile Dinyeper arasındaki Euxine boyunca dağıldılar.    

469 Metinde Germanicus oceanus şeklinde geçmektedir. Mommsen: 89/4.; Baltık Denizi. 
470 Baltık havalisinde yaşayan bir Germen kavmi. 
471 Historiarum adversus paganos libri  (7, 33, 10); Hunların kökenini açıklayan buradaki kayıtta, 

antik kaynaklı bir efsane Hunlara yakıştırılmaktadır. Bu efsane ile Amazonların kökenini anlatan efsane 
arasında ortak noktalar bulunmaktadır. Sandor Echardt, Efsanede Attila, Eckhardt, s. 146. şurada: Gyula 
Németh (Ed.), Attila ve Hunları, Ankara 1962. s. 141–214.     

472 Bkz. IV 26. 
473  Latince metinde Haliurunnae mulieres şeklinde geçmektedir. Mommsen:89/11; Yeat; K.A.  

“cehennem habercisi”; kadın şaman.   
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vahşi kavmin babası oldular. Bu kavim evvela bataklıklarda kavruk, pis ve zayıf bir 

kabile olarak yaşadı. İnsan konuşmasını çok az andıran dilleri dışında, hiçbir dilleri yoktu 

ve neredeyse insan bile değillerdi. Got ülkesine göçen Hunların kökü böyledir.  

[123] Tarihçi Priscus’un söylediği gibi, bu zalim kabile, Azak Denizi’nin bataklıklarının 

uzak sahillerine yerleşti. Avcılıkta kabiliyetliydiler fakat başkaca hiçbir becerileri yoktu. 

Hunlar müteakip süreçte gelişerek bir kavim oldular. Hırsızlık ve çapulculukla komşu 

kavimleri huzursuz ettiler. Azak Denizi’nin uzak sahillerinde mutat olduğu üzere 

kabilenin avcıları avlanırlarken, aniden karşılarına çıkıp bataklığa giren bazen ilerleyerek 

bazen de durarak, bu yolun rehberiymiş gibi davranan,  bir geyik gördüler. 

[124] Avcılar bu geyiği takip ettiler ve Azak denizi gibi geçilemez olduğunu 

düşündükleri Azak bataklığına girdiler. Biraz zaman sonra meçhul Scythlerin memleketi 

kendini gösterdi ve geyik gözden kayboldu474. Şimdi; bana göre, Hunların atası olan kötü 

ruhlar Scythleri kıskandıklarından bunu yapmışlardır.  

                                                
474  Bu pasaj Priscus’un mevcut esas fragmanları arasında bulunmamaktadır. Burada anlatılan 

hikâyenin benzer bir versiyonunu kilise tarihçisi Sozomenus (V. yy.) kaydetmiştir. Sozomenus geyik 
motifinin yanında inek motifini de kullanmaktadır. Sozomenus’un kaydı: “Bu halk, Tuna Trakyalıları ve 
Gotlar tarafından bilinmemekteydiler. Zira her ne kadar komşu olsalarda, büyük bir göl bunları ayırıyordu 
ve her iki tarafın sakinleri de kendi kıtalarının, gölün kendi topraklarının bulunduğu kıyısında son 
bulduğuna ve denizin ötesinde hiçbir şey olmadığına inanıyorlardı. Ama bir gün bir sığırsineğinin 
öfkelendirdiği bir inek gölü geçti ve çobanda onu izledi. Çoban yaşamında ilk defa öteki kıyıda da 
birilerinin yaşadığını gördü ve geri döndüğünde bunu kavminden insanlara anlattı. Bununla birlikte 
bazıları; Hunlardan kaçan bir geyiğin, kısmen suların altında kalan yolu Hunlara gösterdiğini anlatır.” 

(Historia Ecclesiastica VI 37). Procopius da (VI. yy.) Jordanes’in kaydını, Hunları tesmiye ettiği,  
Kimmer adı altında kaydetmiştir. Procopius’un kaydı: “Hiçbir zaman bu sulardan geçmemişlerdi hatta 
geçebileceklerini düşünmemişlerdi bile… Bir gün Kimer hükümdarının oğulları Utigur ve Kutigur ava 
çıkmışlardı. Av için dolaşıyorlarken bir geyiğe rastladılar ve onu kovalamaya başladılar. Geyik 
kaçıyordu, çocuklar ise kovalayordu ve sonunda bir denizin kenarına geldiler. Çocuklar geyiği denizin 
kenarına sıkıştırıp avlamak istediler. Geyik denizi atlayıp yüzmeye başaldı. Çocuklarda yüzerek geyiği 
takip ettiler ve karşı sahile çıktılar. Çocuklar karaya ayak basar basmaz geyik gözden kayboldu”. Bu 
efsanenin Sozemenus’un kaydettiği versiyonundaki “inek” motifi,  Zeus’un âşık olduğu ve Hera’nın 
ineğe çevirdiği İo efsanesini çağrıştırmaktadır. Efsanede Hera’nın gönderdiği bir sığırsineğinin, ineği o 
ülkeden bu ülkeye o denizden bu denize sürüklediği anlatılır. Yani bu versiyondaki sığırsineği motifi 
Hera efsanesinden alınmış olabileceğini öne süren Roux; efsanenin geneli üzerine ise; Türk-Moğol 
folklorunda geyiği izleyen askerlere dair hiçbir iz bulunmamakla birlikte efsanenin temasının Altay 
dünyasına yabancı olmadığı görüşündedir. Ögel efsanenin bir menşe efsanesi olmaktan ziyade İskit 
ülkesinin Hunlar tarafından alınışını anlatan tarihi bir olay olduğunu ileri sürmüştür. Eckhardt ise; bu 
efsanenin Hunlara ait olduğu hususunda kararlıdır. Jean-Paul Roux, Orta Asya’da Kutsal Hayvanlar ve 
Bitkiler, İstanbul 2005. s. 132–134; Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I, Ankara 1998. s. 579; Eckhardt, s. 
147–148.       
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[125] Ve Azak Denizi’nin ötesinde başka bir dünyanın varlığından tamamen habersiz 

olan Hunlar, şimdi Scythlerin ülkesine hayranlıkla bakıyorlardı. Akıllarından geçtiği gibi 

geçmişin hiçbir devrinde bilinmeyen bu yolun, ilahi bir şekilde kendilerine gösterilmiş 

olduğuna inandılar. Kabilelerine geri döndüler, başlarından geçen bu olayı anlatılar, 

Scythia’yı methettiler ve halklarını bir geyiğin rehberliğinde öğrendikleri oradaki bu 

yolu, derhal geçmeye razı ettiler. Bu şekilde Scythlerin ülkesine ilk girişlerinde ele 

geçirdikleri her şeyi zafer için kurban ettiler. Bakiyeleri ele geçirdiler ve kendilerine tabi 

kıldılar. 

[126] Halkların kasırgasıymışlar gibi büyük bataklık boyunca çok şiddetli estiler ve aynı 

anda Scythia’nın bu bölgesindeki Alpidzurlar, Alcildzurlar475, Itimarlar, Tuncarslar476 ve 

Boisclere hücum ettiler. Savaşçılıkta Hunlara denk fakat medeniyetleri, tavırları ve dış 

görünüşleri ile onlardan farklı olan Alanları da ardı arkası kesilmeyen akınlarla 

mahvettiler ve buyrukları altına soktular. 

[127] Hunlar belki hakikaten savaşta üstün gelemeyecekleri kavimler üzerinde yüz 

hatlarının dehşetengiz görüntüsüyle büyük bir korku yaratırlardı. Esmer tenleri korku 

verici olduğu ve daha fazlasını söyleyecek olursam, gözden ziyade iğne deliğine gibi 

olan iki noktayı taşıyan bir insan kafasına değil bir çeşit iğrenç yumruya benzeyen 

başlara sahip oldukları için düşmanlarını dehşet içinde kaçırabilirlerdi. Küstahlıkları 

tehditkâr dış görünüşlerinde aşikârdır. Yeni doğmuş bebeklerine gaddarca davranabilen 

varlıklardır. Daha süt emmeden önce bir kılıçla erkeklerin yanaklarında yaralar açtıkları 

için çocukları acıya tahammül etmeyi öğrenmek zorunda kalırlar.                

[128] Bu nedenle Hunlar sakalsız yaşlanırlar ve kılıç yarasının açtığı izlerin geride kırışık 

bir yüz bırakması nedeniyle bir sakalın doğal güzelliğinden mahrum olan gençleri 

çekicilikten uzaktır. Kısa boylu, vücut hareketleri seri, binicilikte atik, geniş omuzlu, ok 

ve yay kullanmakta mahir insanlardır. Güçlü izzetinefislerini taşıyan sağlam boyunları 

                                                
475 Priscus Amildzuri olarak kaydetmiştir. 
476 Priscus Tonosures olarak kaydetmiştir. 
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vardır. İnsan şeklinde olmalarına rağmen vahşi hayvanların gaddarlığına sahiptirler.477 

[129]      Gotlar, pek çok halka hücum eden bu göçebe kavmi gördükleri zaman dehşete 

kapıldılar ve böyle bir düşmandan nasıl kurtulabileceklerini krallarına sordular. Şimdi; 

yukarda da anlattığımız gibi Gotların kralı Hermanaricus, pek çok kabileyi egemenliği 

altına almış olmasına rağmen henüz Hun istilasıyla meşgulken Rosomonların478 içinden 

aynı zamanda ona vefa borcu olan hain bir kabile bilinçsizce onun bu faaliyetine mani 

oldu. Kral, bahsi geçen bu kabileden Sunilda adındaki malum kadına (kocasının 

kendisine ihanet edişinin hiddetiyle dolu olduğu için) yabani bir ata binerek onların zıt 

istikametinde tüm hızıyla at sürmesi emirini veridiğinde, Sunilda’nın erkek kardeşleri, 

Sarus ve Ammius kız kardeşlerinin ölümünün öcünü almak için gelip Hermanaricus’un 

göğsüne bir kılıç sapladılar 479 . Bu darbeyle takattan düşen Hermanaricus uzun süre 

berbat bir fizikî zafiyetle yaşadı.  

                                                
477  Hunların fiziki görünüşleri hakkında Jordanes’in burada verdiği tasvir; tarihçi Ammianus 

Marcellinus (4. yy.), şair Claudianus ( yak. 4. yy.ın sonu–5. yy.ın başı) ve şair ve yazar Sidonius 
Apollinaris’in (5. yy.) kayıtlarıyla birlikte bu konudaki dört temel çağdaş kaynaktan birini oluşturur. 
Diğer üçünün bu konu üzerine tuttukları kayıtlar ise şöyledir. Ammianus’un kaydı: “Çocukların 
yanaklarına daha doğar doğmaz derin bir bıçak yarası açarlar ki, sakallarının çıkma çağına erdiklerinde 
yara buna engel olur. Hunlar hadımlar gibi sakalsız ve güzellikten mahrum yaşlanırlar. Bütün sahip 
oldukları sert, güçlü kol ve bacakları ve kalın boyunlarıdır. Öylesine canavarca çirkin ve şekilsizdirler ki, 
insan onları iki ayaklı hayvanlara veya köprü kenarlarına konulmak için kabaca yontulmuş heykellere 
benzetebilir (Res Gestae 31.2.2). Buna rağmen kabul etmesi ne kadar da zor olsa Hunlar yine de insan 
şeklindedirler… (Res Gestae 31.2.3). Hunlar, keten bezinden yahut tarla faresi derisinden yapılmış 
elbiseler giyerler. Sırtlarına geçirdikleri bir elbise eskiyip parçalanıncaya kadar sırtlarından çıkarmazlar 
(Res Gestae 31.2.5). Başlarında hayvan derisinden yuvarlak bir başlık vardır ve kıllı ayaklarını keçi derisi 
ile korurlar. Biçimsiz ayakkabıları kundura kalıbıyla yapılmadığı için, rahat adım atmalarını engeller (Res 

Gestae 31.2.6)”. Cladianus’un kaydı temelde Ammianus’un bir tekrarıdır. Hunların “Zerafetten uzak 
oldukları” vurgulanmıştır (In Rufinum). Sidonius Apollinaris’in kaydı: “Çocuklarının yüzü dahi 
korkunçtur. Kısa ve şişman vücutlarının üstünde küçük bir kafa taşırlar. Gözleri bir birinden uzak alnın 
altındaki çukurda bulunur ve sadece noktalardan ibarettir. Yüzleri geniş ve burunları da nerendeyse yok 
gibidir. Göğüs boşlukları büyük ve omuzları geniştir. Yürüdükleri zaman orta boyludurlar ama at 
üzerinde gövdelerinin üst kısmının daha uzun olduğu belli olur (Carmina)”. İşin retorik tarafı bir kenara 
bırakıldıktan sonra, bu kayıtlardan kati bir surette anlaşılmaktadır ki Hunların Mongoloid bir Türk ırkına 
mensupturlar. Zira yukarıdaki kayıtlarda belirtildiği gibi Hunlar; soluk esmer tenli, basık burunlu, 
yuvarlak yüzlü, nisbeten küçük (çekik) gözlü, güçlü boyunlu ve tıknaz vucutlu insanlardı. Ayrıca 
Jordanes’in yaptığı Attila tasviri de bununla örtüşmektedir (bkz. XXXV 180).  Kaçar, s. 94; Péter Vaczy, 
Hunlar Avrupa’da, s. 61–62, şurada: Ed. Gyula Németh, Attila ve Hunları, Ankara 1962. s. 57–140.  

478 K.A. "Kızıl Kimseler”, "Hain Kimseler”; Buradaki kaydın dışında haklarında bilgi yoktur.  
479 Bu hikâye Jordanes’e özgüdür ve muhtemelen onu eski bir Got destanından almıştır. Mierow, s. 

163.    
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[130] Hun hükümdarı Balamber480, bazı ihtilaflar nedeniyle Vizigotların kopmuş olduğu, 

Ostrogotların topraklarının içlerine bir orduyla hareket etmek için onun hastalığının 

kendisine sağladığı avantajı kullandı. Bu esnada Hunların akınlarına yahut yarasının 

ızdırabına tahammül edemeyen Hermanaricus’un yüz on yıl süren uzun yaşamı sona 

erdi. Onun ölümü hadisesi söylenmiş olduğu üzere, doğuya yerleşip Ostrogot adını alan 

Gotların Hunlar tarafından mağlup edilmesini mümkün kıldı.481 

[XXV 131]   Batı ülkesinde yaşayanlarla ve diğer müttefikleriyle Vizigot akrabalarının 

yaşadığı gibi dehşete düştüler ve Hunlara karşı güvenlikleri için nasıl bir plan yapmaları 

gerektiğini bilemediler. Uzun süre üzerinde düşündükten sonra netice olarak müşterek bir 

karar alarak, kidemli imparator Valentinianus’un 482  kardeşi, Valens’in 483 

hükümdarlığındaki Romania’ya 484 , eğer kendilerine Thracia yahut Moesia’da barına- 

bilecekleri bir toprak verilirse onun hükmü altında yaşayacaklarını ve emirlerine tabi 

olacakları kararını bildirmesi için, elçiler yolladılar. Valens’in kendilerine karşı büyük bir 

güven besleyebilmesi için Gotça bilen din adamları görevlendirildiği takdirde Hıristiyan 

olacaklarını vaat ettiler.  

[132] Valens bunu öğrendiği zaman, kendisinden isteneni hemen ve memnuniyetle kabul 

etti.485 Gotları Moesia bölgesinde iskân etti486 ve buraya onları diğer kabilelere karşı bir 

savunma duvarı olarak yerleştirdi. Bu devirde, Aryanist487  hainler tarafından aşılanan 

                                                
480 İlk Hun hükümdarı olarak gösterilir. Ayrıca bkz. XLVIII 248 ve 249.  
481  Ostrogotların kralının ölümü ve kralıklarının Hunlar tarafından yıkılması muhtemelen 375 

yılında vuku bulmuştur. Mierow, s. 164. 
482 Batı Roma İmparatoru, 364–375.   
483 Doğu Roma İmparatoru, 364–378. 
484 Roma imparatorluğuna geç dönemlerde verilen bir ad. Bu ad bir kere de L 266’da bu şekiliyle 

kaydedilmiştir. 
485 Valens hiçbir şekilde, Jordanes’in farzettiği gibi, bu “barbar” kavmi kabul etmeye hazır ve 

istekli değildi. Doğrusu, Valens Gotların kabul edilmesine muhalifti. Valens devrinin önde gelen devlet 
adamları da bu mühim kararı tereddüd içinde vermişlerdi. 

486 Eunapius iki yüz bin savaşçının yanında ihtiyarların, kadınların ve çocukların Tuna’yı geçerek 
imparatorluk sınırlarına girdiğini kaydetmiştir. Mierow, s. 164.   

487 İskenderiyeli papaz Arius’un kurduğu Hıristiyan itikadı. Arius IV. yy.ın ilk çeyreğinde Hz. 
İsa’nın Baba Tanrı ile eş olmadığını savunan teolojisini ortaya attı. Arius’un teolojisi İznik konsilinde 
(325) reddedildi ise de, II. Constantius’un 337 yılından itibaren ilgisini çekti. İşte bu dönemde Gotları 
Hıristiyanlaştırma politikası çerçevesinde Ulfilas 341 yılında İstanbul’da vaftiz edilerek Gothia piskoposu 
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İmparator Valens, bizim gruba ait kiliselerin hepsini kapattığı için, onlara kendi 

mezhebinden olan vaizler yolladı. Vaizler gittiler ve hemen bu ilkel ve cahil halkı 

delaletlerinin zehriyle doldurdular. Böylece onlar Hıristiyan olmaktan çok Aryanist 

oldular. 

[133] Dahası, bu aşk sayesinde onların akıllarını çelen papazlar, Ostrogotlara ve 

akrabaları Gepidlere, bu delalete bağlanmalarını öğreterek İncil’i telkin ettiler. 488 

Heryerde tüm halkı bu mezhebe kendilerini bağlamaları için vaazlarıyla davet ettiler. 

Söylediğimiz gibi, imparatorun izniyle Tuna’yı geçtiler489 ve Dacia ripensis, Moesia ve 

Thracia’ya yerleştiler.  

[XXVI 134]   Akabinde bir ülkeye henüz iyice yerleşememiş bir halkın sıkça başına 

geldiği gibi açlık ve yoklukla karşılaştılar. Kralların yerine onları yöneten prensleri ve 

önderleri, yani Fritigernus, Alatheus ve Safrac, ordularının içinde olduğu acı durumdan 

yakınmaya başladılar ve Romalı komutanlar, Lupicinus ve Maximus’dan 490  bir pazar 

açmalarını rica ettiler. “Altına olan lanetlendmiş düşkünlük” 491 insanı neye razı olmaya 

mecbur bırakmaz ki. Bu generaller para hırsıyla yalpalayarak fahiş fiyatla, sadece koyun 

ve öküz eti satmadılar ayrıca köpek ve murdar hayvanların leşlerini de sattılar. Bir köle, 

bir somun ekmeğe yahut on kuruşluk ete değiştirilebiliyordu.  

[135] Gotların köleleri ve ev eşyaları bittiğinde, bu aç gözlü tüccarlar yaşamlarına 

karşılık olarak oğullarını talep ettiler. Ebeveynler, çocuklarının selametini temin etmek 

için, buna bile rıza gösterdiler. Denildiği gibi; özgürlüğünü kaybetmek, hayatını 

kaybetmekten daha evladır. Ve gerçekten, bir çocuğun şefkatle beslenilerek sadece 

ölmek için özgür kalmasındansa satılması daha iyidir. Şimdi; Romalı General Lupicinus, 

Gotların önderlerinden biri olan Fritigernus bir ziyafet için onu çağırmasıyla ve 

                                                                                                                                          
yapıldı. Ulfilas aslen Kapadokyalıydı. Ataları Gotların Kapadokya’yı yağmaladıkları 263 yılında esir 
alınanlar arasındaydılar.      

488 Got alfabesini ilk icat eden ve İncil’i onların kutsal diline çeviren Ariuscu piskopos Ulfilas bu 
din adamlarının içindeydi.    

489 Bu olay 376 yılında vuku bulmuştur. 
490 Lupicianus Trakya (Thracia) duxü ve Maximus da 376-377’de Moesia duxü idi. 
491 Vergilius, “auri sacra fames”, Aeneas 3, 57.  
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Fritigernus’a karşı bir komplo kurulup bu olayın açığa çıkmasıyla bu zor dönem 

sonlandı.    

[136] Fakat bunda bir art niyet aramayan Fritigernus, maiyetinde çok az adamı olduğu 

halde davet edildiği ziyafete katıldı. Praetor’un konutunda yemek yedikleri esnada, 

Fritigernus evin başka bir bölümüne kapatılmış adamlarının, bu generalin emri ile 

öldürülürken, bu talihsizlerin ölüm çığlıklarını duydu. Ölenlerin haykırışları kuşkucu 

kulaklarına ulaştığında Fritigernus, hemen hain oyunu fark etti. Kılıcını çekti ve 

ziyafetin verildiği salondan büyük bir cesaretle çabucak ileri atıldı. Adamlarını 

kaderlerinin sürüklediği korkunç sondan kurtardı ve onlara Romalıları öldürmelerini 

emretti.   

[137] Böylece bu cesur insanlar özlemini duydukları, aç ölmektense savaşarak özgür 

olmak için ölmek şansına sahip oldular ve ivedi bir şekilde, Lupicinus ve Maximus’u 

öldürmek için silahlarını kuşandılar. Böylelikle o gün, Romanın güvenliğinin ve Gotların 

çektiği kıtlığın bittiği tarih oldu. Gotlar daha fazla yabancı ve gezgin insanlar olarak 

kalmadılar; yurttaş ve efendi olarak, burada yaşayanları yönetmeye, Tuna’ya kadar 

uzanan kuzeydeki bütün topraklara da kendi hakları olarak sahip çıkmaya başladılar.  

[138] İmparator Valens bu hadiseyi Antakya’da492 iken duyunca, hemen bir ordu hazır 

etti ve Thracia eyaletine hareket etti. Burada ağır bir savaş493 yapıldı ve Gotlar galip 

geldi. İmparatorun kendisi de yaralandı ve Edirne 494  yakınlarındaki bir çiftliğe kaçtı. 

Gotlar, çok kötü durumdaki bir kulübeyi içinde bir imparatorun saklandığını bilmeden 

(öfkeli bir düşmanın mutat olarak yaptığı gibi) yaktılar ve böylelikle Valens’in ihtişamlı 

imparatorluğu da yakılmış oldu. Apaçık ki doğru inancı aradıkları esnada, haince 

sapkınlığa düşürülmüş, aşkın alevinden cehennem ateşine döndürülmüş pek çok insan 

tarafından, Valens’in ateşte yakılarak öldürülmesi, tanrının doğrudan bir hükmüdür. Bu 

devirde Vizigot, parlak zaferlerinin bir sonucu olarak, Thracia ve Dacia ripensis’e kendi 

                                                
492 Antiochia; Suriye’de Seleukoslar tarafında kurulmuş olan kent, Roma İmparatorluğu’nun Roma 

ve İskenderiye’den sonra en büyük üçüncü şehriydi.  
493 9 Ağustos 378. 
494 Hadrianopolis yahut Adrianopolis. 
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anavatanlarıymışçasına hâkim oldular.   

[XVII 139]   Şimdi, Valens’in 495 , amcasının 496 , sarayına, Doğu İmparatorluğuna, 

İmparator Gratianus497, Hispanialı Theodosius’u498 geçirdi. Askeri disiplin kısa sürede 

yüksek bir düzeyde ihya edildi ve önceki prenslerin uyuşukluğunun ve korkaklığının 

bittiğini fark eden Gotlar ürkmeye başladı. Bu imparator, eşit durumdaki zekâsı ve 

ihtiyadıyla meşhurdu. Sert emirleri, cömertliği, merhameti ile o, cesareti kırılmış bir 

orduyu harekete geçirmek için yüreklendirdi. 

[140] Kaderin daha iyi bir önderi karşılarına çıkardığı askerler yeniden güven kazanınca, 

Gotlara hücum etmek için harekete geçtiler ve onları Thracia sınırlarından sürdüler. 

Fakat bu seferde İmparator Theodosius’un hayatından umut kesilecek derecede 

rahatsızlanmasıyla Gotların cesareti tekrar uyandı. Dağılan Got ordusunu Fritigernus, 

Thessalia, Epirus 499  ve Achaia’yı yağmalamak için toparladı. Ha keza bu esnada; 

Alatheus ve Safrac arta kalan birliklerle Pannonia’nın yolunu tutmuştu. 

[141] Şimdi; İmparator Gratianus, Vandalların500 akınları nedeniyle Roma’dan Gallia’ya 

kadar geri çekildi. Theodosius ölmek üzere olduğu için, Gotlar’ın büyük bir küstahlıkla 

harekete geçtiklerini öğrendiğinde, süratle bir ordu topladı ve onlara karşı harekete geçti. 

Askerlerinin gayretleri ve iyi niyetleriyle kazanmak için gösterdiği çabaya rağmen, henüz 

onlara itimat etmiyordu. Bu nedenle Gotlarla bir ateşkes imzaladı ve onlara erzak vererek 

barış yaptı. 

[XXVIII 142]  Akabinde İmparator Theodosius, iyileştiğinde ve İmparator 

Gratianus’un Gotlarla Romalılar arasında, kendisinin arzu ettiği gibi, bir antlaşma 

yaptığını öğrendiğinde, bunu büyük bir memnuniyetle kabul etti ve razı oldu. 

                                                
495 Doğu Roma İmparatoru, 364–378. 
496 Gratianus I. Valentinianus’un oğlu ve Valens’in yeğenidir.  
497 Batı Roma İmparatoru, 375–383. 
498 I. Theodosius İspanya kökenli Doğu Roma İmparatoru, 379–395. 
499 Epeirus Yahut Epiri. 
500 Daha doğrusu Alamanların akınları. 
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Fritigernus’un halefi olan Kral Aithanaricus’a501 hediyeler verdi, onunla ittifak kurdu ve 

İstanbul’u ziyaret etmesi için, onu çok kibar bir şekilde davet etti. 

[143] Aithanaricus büyük bir memnuniyetle kabul etti ve imparatorluk şehrine 

girdiğinde, bu büyük ve meşhur şehir hakkında “İşte! Şüpheci kulaklarımla sık sık 

duyduğum şehri görmekteyim” diye haykırdı. Gözleriyle çevreyi kolaçan ederek; şehrin 

konumunu, şehre giren ve şehirden çıkan gemileri, muhteşem surlarını ve farklı yerlerden 

çıkan sel sularının aynı havzada toplanmasına benzeyen şehrin çeşitli kavimlerden oluşan 

halkını seyrederek hayret etti. Ordunun düzenini gördüğünde de, şöyle dedi “İmparator 

hakikaten arz kürenin bir tanrısıdır ve her kim ona karşı tavır alırsa kendi soyunun 

suçlusudur.”  

[144] İmparatorun takdirini kazanmış ve tamda ondan büyük onurlar almış olmanın 

mutluluğunu yaşarken, birkaç ay geçtikten sonra bu hayattan ayrıldı.502 Bu imparator ona 

karşı derin bir sevgi besliyordu. Sadece ona layık bir defin merasimi yapmakla kalmadı 

kendiside bizzat tabutun önünde yürüdü. Böylelikle Aithanaricus’u yaşadığı esnada tevdi 

ettiğinden bile daha fazlasıyla öldüğünde onurlandırmış oldu.    

[145] Şimdi, Aithanaricus öldükten sonra tüm ordusu İmparator Theodosius’un 

hizmetinde kalmaya devam etti ve imparatorluk askerleriyle yekvücut olarak Roma 

kanunlarına itaat ettiler. İmparator Constantinus’nin emrindeki birinci müttefikler şimdi 

yenilendiler ve tekrar Müttefikler olarak adlandırıldılar. İmparator onları kendisine sadık 

ve dost olarak gördüğü için onların yirmi bin askerinden fazlasını İmparator Gratianus’u 

öldüren ve Gallia’yı işgal eden Tiran Eugenius’un503 karşında hizmet etmeleri gayesiyle 

                                                
501 Alatheus ve Safrac tarafından sürülünceye kadar, Dacia’daki Caucaland bölgesinin ormanlık ve 

dağlık alanlarında yaşamakta olan Fritigernus’un eski hasımlarından biriydi. Daha sonra Theodosius’a 
iltica etmiştir.  

502 381 yahut 382 yılı. 
503  Jordanes burada yanlış bilgi vermektedir. Gratianus, Eugenius’un değil, daha sonra tahtı 

gaspedecek olan İspanyalı Maximus’un emriyle öldürülmüştür (383 yılında). Eugenius (392–394) II. 
Valentinianus’un ölümünden sonra Frank asıllı Arbogast tarafından imparatorluk tahtına çıkarılmıştır. 
Theodosius’un son hasımı olan Eugenius 394 yılındaki Frigidus savaşından sonra öldürülmüştür.   
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görevlendirdi. Bu gasıp karşısında, zafere504 ulaşılmasıyla imparator ondan öcünü aldı. 

[XXIX 146]    Fakat Theodosius’tan sonra, Got kavminden ve barışseverlikten vazgeçen 

oğullarının 505  zevk ü sefa içindeki yaşamları, iki imparatorluğa da zarar vermeye ve 

müttefiklerini, yani Gotları, mutat hediyelerinden mahrum etmeye başladı. Gotların 

yiğitliklerinden kaynaklanan korku uzun soluklu barış süreci içinde ortadan kalktı ve kısa 

zaman içinde Romalılar arasında Gotların hor görülmesi yaygınlaştı. Gotlar Alaricus’u506 

kralları yaptılar. O, ünlü bir soya mensuptu ve asaleti yanlızaca Amallerin yanında ikinci 

sıradaydı. Zira Alaricus’un soyu, uzun zaman önce, yiğitliklerinden ötürü kendi 

kavimleri içinde Balth, yani audax507 adını alan aileye dayanmaktaydı.  

[147] Şimdi; Alaricus kral olduğunda, adamlarının fikrini aldı ve başıboş olan 

diğerlerinin yardımlarından ziyade kendi gayretleriyle, bir krallık kurmak için harekete 

geçmeye onları ikna etti. Stilico ve Aurelian’ın konsüllüğü döneminde508 bir ordu topladı 

ve savunanlarından mahrum görünen İtalia’ya girdi. 509  Pannonia’yı geçerek 

Sirmium’un510 sağ tarafından geldi. Hiçbir direnişle karşılaşmadan, kraliyet şehri olan 

Ravenna’ya511 üç mil uzaklıktaki Candidianus512 Nehri’nin köprüsüne erişti.  

[148] Bu şehir deniz ve bataklıklar arasında Po’nun513 derelerinin ortasında bulunur ve 

ona sadece tek yönden ulaşmak mümkündür. Atalarımızın anlattığına bakılırsa, 

Ravenna’nın eski sakinleri Ainetoi 514  yani “övgüye değer” adını almışlardı. Adalar 

                                                
504 5–6 Eylül 394. 
505 Arcadius (Doğu Roma İmparatoru 395–408) ve Honorius (Batı Roma İmparatoru 394–423)} 
506  Vizigot kralı (395–410); Latince metinde bu ad şu biçimlerde kaydedilmiştir. Mommsen: 

Halaricus (XXXIX 146) 96/14. (XXXIX 146) 96/16. (XXX 153) 98/3. (XXX 156) 98/17. (XXX 157) 
99/9. (XXX 158) 99/13. (XXXIII 173) 103/7. Alaricus (XXX 157) 99/5. (XXXII 164) 100/18. (XLII 222) 
115/1. Alaricus magnus (Büyük Alericus) (XLVII 245) 121/7.    

507 K.A. atılgan, yürekli, cesur. 
508 400 yılında konsül oldular. 
509   Buradan anlaşıldığı kadarıyla, Alaricus’un İtalya’dan önce vuku bulan Yunanistan istilası 

hakkında Jordanes hiçbir şey bilmemektedir.  
510 Eski Yugoslavya’da Belgrad’ın kuzey batısında modern Sremska Mitrovica. 
511 402–476 arasında batı imparatorlarının resmi ikametgahı. Kent 540 yılına kadar İtalya’daki 

Ostrogot krallarının ve 750’ye kadar da Bizans eksarhlarının merkezi olmuştur. 
512 Modern Candiano. Latince metinde Candidiani pons şeklinde kaydedilmiştir. 
513 Padus; ayrıca bir kez [Mommsen: (XXXIX 15) 97/7.] Eridanus olarak kaydedilmiştir. 
514 Aslında bunlar Illyria Venetleridir.  
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Denizi’nin515 yukarısında Roma İmparatorluğu’nun kuytu bir yerinde bulunan bu şehri, 

suların etrafını çevrildiği bir adaya benzer.  

[149] Doğusunda bir deniz vardır ve Corcyra516 bölgesinden deniz yoluyla ona doğru 

giden biri, Hellas bataklıkları tarafından, kıyının sağını takip ederek önce Epirus’a sonra 

Dalmatia 517 , Liburnia ve Histria’ya nihayet Venediklilerin adacıklarına ulaşır. Fakat 

adeta bir kapı olan batısındaki bataklıklar boyunca, giriş çıkışa müsait çok dar bir geçidi 

vardır. Kuzeyinde Po’nun Asconis Ark’ı adındaki bir kolu yer alır.  

[150] Keza, güneyinde Italia nehirlerin kralı addedilen Po’nun ana kolu bulunur ve bir de 

adı Eridanus 518  adını taşıyan bir dereye sahiptir. İmparator Augustus tarafından 

kendisinden geniş bir kanala çevrilen bu nehir519,  denize döküldüğü yerde büyük bir 

limanı olan akarsuyun yedinci kolu olarak şehrin ortasından akar. Dio’nun söylediğine 

göre, eski devirlerde insanlar, güvenli demir atma alanında, elli gemi ve iki yüz parçalık 

bir filonun barınacağı inanırlardı. 

[151] Fabius520 da eskiden bir limanı olduğunu söylediği yerin, şimdi yelkenlerin değil 

elmaların asıldığı, tamamıyla ağaçlarla kaplı geniş bir bahçe olduğunu belirtir. Bu şehir 

kendisinin üç isme sahip olmasıyla övünür ve iyi ki şehir üç katlı bir mevkie oturtulur. 

Evvela şunu söylemek arzusundayım ki şehirle deniz arasındaki yolun ortasında tüm 

şatafatıyla Caesarea olduğu halde, Ravenna ve en uzak bölgesi Classis adını taşır. Bu 

kumsallı kıyı güzel ve binicilik için elverişlidir.  

[XXX 152]      Fakat söylediğim gibi, Vizigot ordusu bu şehrin yakınlarına geldiğinde, 

orada yaşamakta olan İmparator Honorius’a 521  bir elçilik heyeti 522  gönderdi. Sefirler 

                                                
515 Gerçekte Adriyatik. 
516 Epirus kıyısı açıklarında.  
517 Latince metinde bu ad ayrıca Dalmatiae, Mommsen: (XLV 241) 120/4. (LIII 273) 129/2. (LIII 

273) 129/3. (LIII 274) 129/4.olarak kaydedilmiştir. 
518 Po Nehri’nin şiirlerdeki adı. 
519 Augustus Ravenna’yı Adriyatik’teki savaş gemilerinin limanı haline getirmiştir.  
520 Mommsen, ayrıca Ablabius; Fabius adı başka hiçbir yerdede kaydedilmemiştir. 
521 Batı Roma İmparatoru, 394–423. 
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dediler ki: Gotların barış içinde İtalia’ya yerleşmesi için izin verirse, Roma halkıyla 

kendilerinin aynı soydan geldiklerine insanları inandırabilecek ve öylece yaşayacaklardı; 

fakat izin verilmezse, savaşta kim galip gelirse diğerini sürmeli ve galip olan bundan 

böyle rahatsız edilmemeliydi. Fakat İmparator Honorius talep edilenlerin her ikisini de 

yapmaktan çekindi. Bu nedenle, senatörleriyle bir konsil topladı ve Vizigotların Italia 

hudutlarının dışına nasıl püskürtülebileceği üzerine istişarede bulundu. 

[153] Sonunda, Alaricus ve halkı kabul ederlerse, Roma’nın uzak eyaletleri Gallia ve 

Hispania’ya yerleşmelerine izin verilmesi gerektiğine karar verdi. Diğer taraftan, 

Vandalların kralı Gizericus’un 523  hücumları 524  karşısında harap olan Vizigotlar, aynı 

devirde az kalsın imparatoru mağlup edeceklerdi. Bu imtiyaz gizli bir imparatorluk 

fermanıyla sağlama bağlandı. Bu düzenlemeyi kabul eden Gotlar kendilerine verilen 

topraklara doğru hareket ettiler. 

[154] Italia’ya hiç zarar vermeden ayrıldıkları zaman patricius, Maria ve Thermantia 

adlı kızlarıyla evlendiği için -fakat tanrı bu dünyada onların her ikisine bakire saflık adını 

verdi- İmparator Honorius’un kayın pederi olan Stilico –söyleyeyim- haince Cottiae 

Alplerinde bir şehir olan Pollentia’ya525 doğru süratle harekete geçti. Orada, savaşta tüm 

Italia’yı yağmalayan ve kendi itibarını kaybeden Stilico savaşı beklemeyen Gotlara 

saldırdı.  

[155] Gotlar birden bire onu karşılarında bulunca, ilk olarak dehşete kapıldılar. Hemen 

cesaretlerini toplayıp ve geleneklerinde olduğu gibi, haykırarak bir birlerini harekete 

geçirerek Stilico’nun ordusunu tamamen geri püskürttüler ve neredeyse hepsini imha 

                                                                                                                                          
522 Alaricus’un Ravenna’yı ele geçirmeye uğraşması hadisesinin kaydı yalnızca Jordanes’te 

bulunmaktadır. Alaricus’un İtalya’daki ilerleyişi hakkındaki Jordanes’in tüm kayıtlarında karışıklıklar 
vardır.  

523  Mommsen, ayrıca Gyzericus; babası Gundericus’un ölümünün ardından Vandal kralı oldu 
(427–477). 

524  Gizericus’un önderliğinde Vandallar, Süevler ve Alanlar ile birlikte 406 yılında Galya’ya 
girdiler. Üç yıl sonra ise İspanya’ya akın ettiler. Uzun yıllar İspanya’da şiddetli mücadeleler vuku buldu.   

525 Yahut Polentia; Turin yakınlarındaki modern Pollenza. Pollentia savaşı 6 Nisan 402 tarihinde 
Paskalya bayramı esnasında vuku buldu. Alericus kutlamalara katılmışken bir esnada saldırıya geçti. 
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ettiler526. Bu takibi bırakan Gotlar, yüreklerindeki tüm öfkeyle, daha önce de saldırdıkları, 

Liguria’ya tekrar yöneldiler. 527 Orayı yağmaladılar ve harap ettiler akabinde Aemilia’yı 

da yakıp yıktılar. Daha sonra, ne buldularsa yağmalayarak, Picenum ve Tuscia arasında 

yer alan Flaminia yolunun ilerisindeki Roma şehrine doğru atıldılar.  

[156] Nihayet Roma’ya girdiklerinde 528 , Alaricus’un sözlü emri ile Roma’yı sadece 

yağmaladılar. Vahşi kavimlerin mutat üzere yaptıkları gibi, şehri ateşe vermediler ve 

kutsal mekânlarına kayda değer bir zarar görmesine imkân vermediler. Roma’dan 

Campania ve Lucania’ya sanki yıkmak için ayrıldılar ve sonunda Bruttii’ye529 geldiler. 

Burada uzun süre kaldılar ve Sicilya’ya ve oradan da Africa topraklarına geçmeyi 

planladılar. Şimdi; Bruttii bölgesi Italia’nın güneyindeki toprakların en ucunda ve 

Apenninus530 Dağları’nın başladığı bölgede yer alır. O bir dil gibi Adriyatik Denizi’nin531 

içine doğru uzanır ve bu çıkıntı Adriyatik’i Tyrrhenus’un532 sularından ayırır. Adını eski 

devirlerde Kraliçe Bryttia’dan alması bir tesadüftür.   

[157] Italia’nın tüm zenginliklerini ganimet olarak alan Vizigotların kralı Alaricus 

buraya geldi ve söylediğimiz gibi buradan Sicilya yolunu kullanarak, sükûn içindeki 

Africa topraklarına geçmeye niyetlendi. Fakat İnsanoğlu hiçbir şeyi yapmak için serbest 

olmadığı halde, Alaricus Tanrının iznini olmaksızın bu işi yapmayı umar, bu nedenle 

gemilerinin bir kaçı dehşet boğazında battı ve hepsi kargaşa içine düştü. Alaricus, tam da 

ne yapması gerektiği üzerinde düşünürken, yaşadığı bu aksilik canını sıktı ve aniden 

zamansız ölümü533 gelip çattı. Artık beşeri kaygılardan ayrılmıştı. 

                                                
526  Vuku bulup bulmadığı belirsiz olan Pollentia savaşını, 402 yılında Gotların kazandığını 

Cassiodorus’da kaydetmiştir. 
527 Pollentia, Luguria’nın bir bölümüdür. Alaricus’un seferi Roma’ya yönelmiş ve Roma’yı 408 

yılında kuşatmıştır.  
528  Alaricus 410 yılındaki son ve üçüncü Roma kuşatmasından sonra bu şehri yağmalamıştır. 

Birinci kuşatma 408 ikincisi 409 yıllında vuku bulmuştur.   
529 Modern Calabria. 
530 Yahut Appininus. 
531  Adria mare; gerçekte İyon Denizi. Ayrıca LX 308’de de İyon denizi yerine bu ad 

kaydedilmiştir.  
532  Mommsen, ayrıca Tyrrenus, Latince metinde Tyrrenum mare olarak da kaydedilmiştir. 

Mommsen: (XXXIII 168) 102/2. (LX 308) 137/9. 
533 410. 
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[158] Ona karşı son raddede sevgi duyan halkı yas tuttu. Consentinus 534  şehri 

yakınlarındaki Busentus 535  Nehri’nden -bu şehrin havalisindeki bir dağın eteğinden, 

sağlığa faydalı sularıyla akan bir ırmak olduğu için- dönerken bir grup esire nehir 

yatağının ortasında Alaricus’un mezarı için yer bulmalarını emrettiler. Onu bu yatağın 

derinlerine, hazinesiyle birlikte, defnettiler ve sonra nehir yatağı boyunca ilerlediler. 

Defnedenlerin hepsini öldürdüler ve bundan mütevellit mezarın yerini hiç kimse 

bilmemektedir. Vizigot krallığına, Alaricus’un akrabalarından etkileyici bir güzelliğe ve 

yüksek bir cesarete sahip, Athavulfus’u536 getirdiler. Athavulfus uzun boylu olmamasına 

rağmen, vücudunun şekliyle ve yüzünün güzelliği ile göze batan biri idi. 

[XXXI 159]      Athavulfus kral olduğunda, Roma’ya tekrar döndü537 ve Gotların burayı 

talan ettiği ilk yağmadan kurtulabilen ne varsa, sadece Italia’nın müstakil zenginliklerini 

değil amme mallarını bile soyup, burayı bir çekirge gibi tamtakır etti. İmparator 

Honorius, İmparator Theodosius’un ikinci karısından doğan kız kardeşi Placidia, 

Roma’dan esir alınarak götürüldüğünde, buna bile karşı koyamayacak kadar acizdi.   

[160] Fakat Placidia’nın asaleti, güzelliği ve tertemiz iffeti tarafından cezp edilen 

Athavulfus, bu nedenle onunla Aemilia’daki 538  bir şehrin Forum 539  Iuliisinde nikâh 

kıyarak evlendi. Barbarlar kurulan akrabalığı öğrendiklerinde, İmparatorluğun ve 

Gotların böylece birlik olduklarını zannetikleri için, muazzam bir endişeye duydular. 

Sonra Athavulfus, şimdi Augustus Honorius’un akrabası olduğu için, kendi hakkıymış 

gibi düşündüğü Honorius’un varlığına el koyup Gallia’ya doğru hareket etti540.  

[161] Uzun zamandır Gallia’ya acımasız akınlar yapan –Frankların ve Burgundioneslerin 

aynı şekilde– komşu kabileler üzerine yürümesiyle bu kabileler dehşete kapıldılar ve 
                                                

534 Modern Cosenza.  
535 Modern Busento. 
536 Vizigot kralı (410–415). 
537 Orosius’un konu hakkındaki kaydı Jordanes’in bu kaydını çürütmekte olduğu için Roma’ya 

tekrar yönelinmesi hadisesi şüphelidir. 
538 Gallia Narbonensis’de şimdi Fransa’da Narbonne,  
539 K.A. meydan. 
540  Jordanes bu kayıtta olayların sırasını karıştırmaktadır. Athavulfus 412 yılında İtalya’dan 

ayrılmıştır ve bir daha geri dönmemiştir. Athavulfus’un Placidia ile olan evliliği ise Narbonne’de 414 
yılında gerçekleşmiştir.  
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sınırlarını muhafazaya çalıştılar. Şimdi; daha önce söylediğimiz 541  gibi Vandallar ve 

Alanlar Roma İmparatorlarının izni ile Pannonia’nın iki tarafına yerleşmişlerdi. Gotlar 

geri dönerse, burada bile güvende olmayacaklarının korkusunu hâlâ yaşamakta olan onlar 

Gallia’ya geçtiler.  

[162] Fakat Gallia’ya ele geçirmeleri üzerinden çok vakit geçmemişken oradan da kaçıp 

Hispania’ya sığındılar. 542  Kendilerinin Gotların kralı Geberich’in 543 , kahramanlığıyla, 

anayurtlarından nasıl sürdüklerini ve onun uzun zaman önce kavimleri üzerine nasıl bir 

yıkım getirdiğini, atalarının efsanelerinden hâlâ hatırlamaktadırlar. Böylelikle, 

Athavulfus’un gelişiyle Gallia kapılarını ona açmış oldu. 

[163] Şimdi; bu Got krallığını Gallia’da kurduktan sonra, Hispanialıların durumu onu 

hoşnut etmemeye başladı ve Vandallara saldırarak onları korumayı planladı. Bu nedenle 

Athavulfus hazinesi ve yeteri miktarda olmayan adamıyla Barselona’dan544  ayrıldı ve 

Hispania’nın içlerine çok az sayıdaki askeriyle girdi. Burada hızlıca Vandallarla savaşa 

koyuldu ve Gallia ile Hispania’ya boyun eğdirişinin üçüncü yılında, kısa boyu nedeniyle 

alaya alınması alışkanlık haline gelen Euervulfus 545 , kılıcıyla onu kasığı boyunca 

yaraladı. Ölümünden546 sonra Sigericus547 kral oldu. Fakat kendi adamlarının ihanetiyle 

oda öldürüldü ve hem krallığını hem de Athavulfus’da daha kısa olan yaşamını bile 

kaybetti.  

[XXXII 164]      Akabinde, Alaricus’dan itibaren dördüncü kral, Valia548 tahtına çıktı. 

Son radde haşin ve ihtiyatlı biriydi. İmparator Honorius uzun zaman önce Athavulfus’un 

                                                
541 Bkz. XXII 115. 
542 Alanların ve Vandalların İspanya’yı istilası 409 yılında vuku buldu. 
543 Bkz. XXII 113 ve devamı. 
544 Barcino yahut Barcilona. 
545 Olympiodorus bu ismi Dubius olarak kaydetmiştir. 
546 Athavulfus 415 yılında öldürüldü. Dul kalan karısı Placidia ise iki yıl sonra Constantius ile 

evlenip daha sonra imparator olacak (425–455) III. Valentinianus’u doğurdu. 
547 Yahut Segericus; Vizigot kralı (415); yalnızca bir hafta tahta kalmıştır. 
548  Vizigot kralı (415–419); Vizigot Krallığı’nın kurucusu. Krallığa başkent olarak Tolosa’yı 

seçmiştir. Galya’nın güneyi hibe olarak kendisine verilmiş ve başlangıçta Roma’ya tabii olarak kalmıştır. 
Fakat kısa zaman sonra bağımısızlığını ilan etmiştir; Latince metinde bu ad buradaki yazımının dışında şu 
şekillerde kaydedilmiştir. Mommsen: Vallia (XXXIII 173) 103/6. (XXXIII 175) 103/17. (XXXIV 176) 
104/1. Vallias (XXXII 165) 101/4.  
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yaptığı gibi Valia’nın da bu anlaşmayı bozmasından ve komşu kabileleri sürdükten 

sonra, tekrar imparatorluğun zararına bir komplo kuracağından çekindiği için, ona karşı, 

muharebelerde sivrilmiş ve savaştaki başarılarıyla ünlenmiş Constantius’un 549 

komutasında bir ordu yolladı 550 . Dahası Honorius kardeşi Placidia’yı esaretin 

utancından kurtarmak için sabırsızdı ve Constantiusla; savaşla veya barışla yahut başka 

bir yolla her kim Placidia’yı kraliyete geri getirebilirse, onunla evlendirileceği, 

koşulunu taşıyan bir andlaşma yaptı. 

[165] Bu söze memnun olan Constantius, bir askeri birlik ve adeta kraliyetin ihtişamıyla 

Hispania’ya doğru sefere çıktı. Gotların kralı Valia onu yanındaki büyük askeri birlikle 

Pyrenees’in bir girişinde karşıladı. Bundan sonra iki tarafca da elçiler yollandı ve şu 

koşulları taşıyan bir barış yapılmasına karar verildi: Valia, İmparator’un kız kardeşi 

Placidia’yı teslim edecek ve Roma İmparatorluğu kendisinden destek talebinde 

bulunduğu zaman reddetmeyecekti. Şimdi; bu devirde, Constantinus Gallia’daki 

imparatorluk gücünü gasp etti ve vaktiyle bir keşiş olan oğlu Constans’ı Caesar olarak 

atadı. Fakat ele geçirdiği imparatorluğu kısa bir süre kontrolü altında tuttuktan sonra, 

kendisi Arelate551  ve oğlu 552da Vienna’da553  öldürüldü. İmparatorluk gücünü ellerine 

geçirmiş olan, Jovinus ve Sebastianus da cüretkârlıkta onlara denktiler. Ve kaderleri 

onlarıda benzer bir şekilde ölmeye sürükledi. 

[166]     Şimdi; Valia’nın krallığının on ikinci yılında554 Hunlar, Romalılar ve Gotlar 

tarafından, hemen hemen elli yıldır sahip oldukları, Pannonia’dan sürüldüler. Sonra 

Valia, Vandallar, uzun zaman önce Athavulfus tarafından sürüldükleri Gallicia’nın 

içlerinden, gözü pek bir cesaret içinde gelip, Valia’nın topraklarının, yani Hispania’nın, 

                                                
549 Honorius döneminde magister militum ve bir süre 421’de ortak imparator. 
550  Valia ve III. Constantius bu karşılaşması 416 yılında, bir barış andlaşmasının yapıldığı 

Pyrennes’de, vuku bulmuştur. 
551 Yahut Arelatum; Güney Galya’da, modern Arles.  
552 411 yılında. 
553 Gallia Narbonensis’inin bir şehri, modern Viyana.  
554 Bu tarih 427 yılına denk gelmektedir. Ancak Valia yalnızca dört sene tahta kalmıştır (415–419). 

Bu kayıtta ya bir hata vardır ya da “Valia’nın tahta çıkışının on ikinci yılı” kasdedilmektedir. Eğer Hunlar 
ilk akınlarını 395 yılında yapmışlar ve birkaç yıl içinde Pannonia’yı ele geçirmişlerse, Hunların buradaki 
hâkimiyetlerinin “hemen hemen elli yıl” sürdüğü kaydı doğruluk kazanmış olur.    



 95 

her tarafını yakıp yıktıklar ve yağmaladılar. Bunun üzerine Valia, Hierius ve 

Ardabures’in konsül olduğu555 devirlerdeki gibi, duraksamadan ordusunu onlara karşı 

harekete geçirdi. 

[XXXIII 167] Fakat Vandalların kralı Gizericus, İmparator Valentinianus556 ile ihtilafa 

düşen ve sırf onurunu kıran bu imparatordan öç almak isteyen Bonifatius557 tarafından 

henüz Africa’ya çağrılmamıştı. Bonifatius Vandalları acilen çağırdı ve Gaditanus 

Boğazı 558  olarak bilinen, neredeyse yedi mil genişliğindeki, Africa ile Hispania’yı 

birbirinden ayıran ve Tyrrhenus Denizi’nin sularının okyanusla birleşen, dar boğazdan 

geçirdi. 

[168] Romalılara yaşattığı felaketle 559  şehirde hâlâ ünü yaşayan Gizericus, orta 

boyluydu ve atından düşerek topal kalmıştı. Gizericus; keskin bir düşünme gücü olan, 

az konuşan, şatafatıyla kibirli, öfkesi şiddetli, aç gözlü, barbarları kendisine bağlamakta 

hünerli, husumet yaratmak için ihtilaf çıkarmada usta biriydi.    

[169] Söylediğimiz gibi, Africa topraklarına Bonifatius’un sabırsız daveti üzerine gelişi 

böyle olmuştu. Söylediklerine göre Tanrı’nın verdiği erkle, orayı uzun süre yönetti. 

Ölümünden önce oğullarından bir kısmını çağırdı ve krallık için istekli olan bu oğullar 

arasında hiçbir çatışma olmadan fakat her birinin kendi bölgesini yönetmesi ve 

diğerlerine de dokunulmamasını emretti. Buna göre, daha genç olanı abisinin halefi 

olacak ve onu da kendinden küçük olan kardeşi takip edecekti. Gizericus’un oğulları, 

verilen bu emri tutarak uzun yıllar boyunca huzur içinde kendi krallıklarını yönettiler ve 

diğer kavimler içinde çok sık karşılaşılan iç savaş çıkma utancını yaşamadılar. Birinden 

sonra öbürü kral oldu ve halkını huzur içinde yönetti.           

                                                
555 427. 
556 Batı Roma İmparatoru III. Valentinianus (425–455). 
557 III. Valentinianus’un annesi olan İmparatoriçe Placidia’nın baş danışmanlarından biri ve Africa 

duxü.    
558 Cebelitarık Boğazı 
559 Gizericus 455 yılında Roma’yı yağmalayacaktır. Bkz. XLV 235. 
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[170] Şimdi; onların tahta intikal sırası şudur560: ilk kralları, babaları da olan Gizericus, 

bir sonraki Hunericus, üçüncüsü Gunthamundus, dördüncüsü Thrasamundus ve beşincisi 

de Ilderich. Ilderich, atalarının geleneğini hiçe sayıp bir tiranlık kurarak kavminin 

mahvoluşuna neden olan Gelimer tarafından tahtan indirilerek öldürüldü.  

[171] Fakat Gelimer’in yaptıkları cezasız kalmadı çünkü kısa bir zaman içinde İmparator 

Iustinianus’un561 ondan intikam alacağı ilan edildi. Tüm ailesi ve bir haydut gibi zevkle 

seyrettiği tüm servetiyle, dönemin en büyük komutanı olan Doğu Orduları Kumandanı, 

aristokrat ve Exconsul Ordinari Belesarius562  tarafından İstanbul’a getirildi. Bu olay, 

arenada halk için yapılan büyük bir merasimin563 konusu oldu. Krallığının devrilmesine 

sebep olduğunda, artık pişmanlığı bir işe yaramadı. Sıradan bir teba ve münzevi bir insan 

olarak öldü.564 Hâlbuki vaktiyle böyle bir hayat onun için tahammül edilemez idi. 

[172] Dünyanın üçüncü parçası olarak kabul edilen Africa, bir asır sonra Vandal 

işgalinden kurtarılıp, yeniden Roma egemenliği altına girdi. İmparatorların korkaklığı ve 

generallerin ihaneti yüzünden, bir kâfir tarafından Roma İmparatorluğundan koparılan 

ülke, şimdi neyse ki akıllı bir prens ve güvenilir bir lider sayesinde eski durumuna 

kavuşturulmakta ve geliştirilmektedir. Hatta bundan sonra Africa iç savaşın565 acılarına 

maruz kalmış ve Mağriplilerin ihanetini görmüşse de İmparator Iustinianus’a tanrı 

tarafından lütfedilen zaferle yeniden huzura kavuşmuştur. Fakat bizim konumuz olmayan 

bir hususu konuşmaya ne lüzum var ki? Neyse şimdi konumuza geri dönelim. 

[173]     Şimdi; Vandallarla, onları Africa içlerinde bile devam edecek amansız bir 

savaşa girecek olan Gotların kralı Valia ve ordusu, Africa’ya yaptığı son sefer esnasında 

                                                
560 Mommsen bu Vandal karalarlı için şu kronolojiyi verir: Gaiserik (427–477), Hunerik (477–

484), Gunthamund (484–496), Thrasamund (496–523), İlderik (523–530), Gelimer (530–534)  
561 Doğu Roma İmparatoru (527–565).  
562  505 yılında doğan 530 yılında Doğu Orduları Magister Militum’u olan ve 534 yılında ise 

Vandalları mağlup eden büyük Roma komutanı. 
563 Belisarius Vandalar karşısındaki başarısı nedeniyle bir zafer alayı onuru ile ödüllendirimiştir. 

Gelimer diğer Vandal esirlerle beraber bu zafer alayında onun önünde yürümüştür.  
564 Bu kutlamadan sonra Gelimer’e Galatia eyaletinde mülk verilerek oraya sürgün edilmiştir. 
565  Belisarius’un ayrılmasının ardından Africa’da baş gösteren isyan. Solomon tarafından 539 

yılında başarıyla bastırılmıştır. 
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Alaricus’un başına gelen talihsizliği 566  yaşayıp geri çağrılmadı. Böylece Hispania’da 

büyük bir şöhret kazanarak, kansız bir zaferden567 sonra Tolosa’ya döndü. Vadettiği gibi 

işgalden kurtardığı birkaç eyaleti de Roma İmparatorluğuna devretti. Bundan uzun bir 

zaman sonra hastalandı ve öldü.  

[174] Tam o sırada, yukarıda 568  kökeninin Amal ailesine dayandığını söylediğimiz 

Thorismud’un569 oğlu Beremud, oğlu Vetericus570 ile Scythia’da Hunların baskısına teslim 

olan571 Ostrogotlar’dan ayrılarak, Vizigot Krallığına geldi. Cesaretinin ve asil soyunun 

pek ala farkında olan Beremud, akrabaları tarafından krallığının kendisine memnuniyetle 

verileceği inancındaydı. Zira pek çok kralın varisi olduğu herkesin malumuydu. Eğer boş 

bir taht varsa ona bir Amal’in getirilmesi noktasında kim tereddüt edebilirdi ki? Beremud 

kendisini tanıtmak için hevesli değildi ve bu nedenle Valia’nın ölümü üzerine halefi 

Theodoridus572 oldu.  

[175] Beremud ona tabi oldu ve meşhur zekâsına yaraşır ihtiyatlı bir sessizlik içinde 

asaletini gizledi. Zira hanedan mensuplarına, kralların her daim şüpheyle baktıklarının 

bilincindeydi. Kurulu düzende karışıklığa yol açmamak için Beremud kendisini 

saklamaya katlandı. Kral Theodoridus onu ve oğlunu özel bir hürmetle kabul etti ve 

asaletinden dolayı değil, zira Theodoridus bunu bilmiyordu, ama cesareti ve 

saklayamadığı kuvvetli zekâsı nedeniyle danışmanı yaptı ve idare heyetine dâhil etti.   

[XXXIV 176]     Ve daha başka? Valia’nın (tekrarlayacak olursak) Gallialılara karşı 

kazandığı önemsiz bir galibiyetin haricinde başarısı yoktu. Lakin onun ölümü üzerine 

tahta çıkan Theodoridus daha talihli ve daha başarılı idi. Theodoridus aklının ve 

                                                
566 Alaricus’un, bu sefer esnasında gemileri batmıştı. Bkz. XXX 157.  
567 Honorius ile yapılan barış andlaşması kasdedilmektedir. Bkz. XXXII 165. 
568 Bkz. XIV 81. 
569  Latince metinde bir kez [Mommsen: (XXXVIII 201)110/8.] Thorismundus olarak 

kaydedilmiştir; Vizigot kralı (451–453). Bkz. XIV 81. 
570 Latince metinde burada Vitirichus olarak kaydedilmiştir. 
571 Bkz. XXIV 130. 
572  Latince metinde -sıkça kullanıldığı bu şeklin dışında- şu biçimlerde de kaydedilmiştir. 

Theoderidus (XXXIII 175) 103/17. (XXXVI 185) 106/17. (XXXVI 186) 106/20. (XXXVI 186) 107/3. 
(XXXVIII 197) 109/10. Theodoritus (XLVI 215) 113/5. Vizigot kralı (419–451) Katalonya savaşında 
(451’de) öldürülen I. Theodoridus. 
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bedeninin kuvveti ile ünlenmiş, çok mütevazi bir adamdı. Theodosius ve Festus’un 

konsüllüğü esnasında573, Romalılar ateşkese son vererek Hunlardan da yardımcı kuvvet 

toplayıp ona karşı Gallia’da silaha sarıldılar. Dük Gaina 574  komutasındaki Gallialı 

müttefiklerden bir grubun İstanbul’da panik yaratmaları üzerine Romalılar harekete 

geçmişti. O esnada orduyu Patricius Aetius575 komuta ediyordu. Babasının memleketi 

olan Dorostorenus’da 576  doğan Aetius Moesialıların en cesurudur. Roma 

İmparatorluğuna hizmet etmiş bir aileye mensup olup, savaşın zorluklarını 

göğüsleyebilecek bir kişiydi. Aetius ezici bir yenilgiye uğrattığı kibirli Süevleri577  ve 

barbar Frankları578 Roma egemenliğine girmeye mecbur etmişti.  

[177] Litorius’un kumandasındaki Hun müttefikleriyle birlikte Roma ordusu, Gotlara 

karşı düzenli bir ilerleyişe geçtiler. İki tarafın muharebe hatları karşılıklı olarak uzun süre 

beklediler. Hem her iki taraf da cesurdu ve hem de onlardan hiçbiri güçsüz değildi. 

Sonunda bir ateşkes kabul edilip eski ittifaklarına geri döndüler. Anlaşma taraflarca 

kabul edildikten ve adil bir barış tesis edildikten sonra geri çekildiler. 

[178] Bu barış sürecinde Attila 579  bütün Hunların ve neredeyse Scythia’nın tüm 

kavimlerinin yegâne dünyevi hükümdarı idi. Attila, bütün kavimler arasında şöhreti 

yayılmış, olağanüstü bir insandı. Genç Theodosius580 tarafından Attila’ya gönderilen bir 

                                                
573 439.  
574 Gaina’nın isyanı 400 yılında İstanbul’da Gotlara karşı bir halk ayaklanması çıkmasına neden 

olmuştur. Jordanes bu olayı hatalı bir şekilde, Theodosius ve Festus’un konsülük devriyle (439) 
bağdaştırmaktadır. Hun hükümdarı Uldız Gaina’yı Tuna’da öldürecek ve başını Arcadius’a gönderecektir. 

575 451 yılındaki Katolonya savaşında Roma ordusunu komuta eden büyük Romalı general. Bkz. 
XXXVI 191.    

576 Aşağı Tuna’da modern Silistre, Bulgaristan. 
577 Suav yahut çoğulu Suavi; Yeat, Kendi halkımız" 
578 Yeat, “özgür" "cesur," "atılgan" 
579 Attila ve kardeşi Bleda 433 yılında Hunların hükümdarları olarak tahta geçmişlerdi. Bleda 12 

yıl sonra öldürülecektir. “Attila” adının etimolojisi konusunda Németh, “-ila” ekinin Gotça’da küçüklük 
ifade ettiğini belirtip bu adın Gotça karşılığının “atacık” olabileceğini söyledikten sonra şu 
değerlendirmeyi yapar. Bu adın Volga Nehri’nin Tükçe adı olan Etil’den gelmiş olma ihtimalini bilimsel 
olmaktan uzak olduğunu belirtip bu konudaki diğer bir iddia olan “ata” kökünden gelme ihtimalini de 
aynı şekilde değerlendirir. Gyula Németh, Hunların Dili, s. 215, şurada: Ed. Gyula Németh, Attila ve 
Hunları, İstanbul 1962, s. 215–224.  

580 Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius, 408–450. 
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elçilik heyetinde 581  yer alan tarihçi Priscus, kaydettiği diğer şeylerle birlikte şunları 

söyler: “Tisia582, Tibisia583 ve Dricca584 adındaki büyük nehirleri aştık, Gotların en büyük 

kahramanı Vidigoia’nın585, uzun zaman önce Sarmatlar’ın hilekârlığı yüzünden öldüğü 

yere geldik. Buradan çok da uzakta olmayan Attila’nın yaşadığı köye586 geçtik. Büyük bir 

şehre benzediğini ifade edebileceğim bu köyde, muazzam düz tahta levhalardan yapılmış, 

yakından dikkatlice incelenmedikçe birbirine eklenmek suretiyle inşa edildikleri 

anlaşılamayacak ahşap duvarlar gördük.  

[179] Burada çok büyük yemek salonları ve çok güzel tasarlanmış revaklar görebilirsiniz. 

Büyük bir kısmı hükümdarlık sarayı tarafından kaplanan bu avlu, etrafını çevreleyen 

dairesel geniş alanla birlikte yasak bölgedir.”587 Burası tüm barbar dünyasının hükümdarı 

olan Attila’nın ikametgâhıdır. O fethettiği bir şehirde yaşamaktansa burada yaşamayı 

yeğlemiştir. 

[XXXV 180]     İşte bu Attila, Mundzsuk’un588 oğlu idi, Attila’dan önce Mundzsuk’un 

kardeşleri Octar589 ve Rua’nin590 hükümdar oldukları söylenir, fakat onların hâkimiyetleri 

altına aldıkları kabilelerin sayısı, Attila’nın tabiiyetinde olanlar kadar çok değildi. 

Amcalarının ölümünden sonra, kardeşi Bleda591 ile birlikte Hunların hükümdarlık tahtına 

geçti. İlk olarak hazırlıklarını yapmakta olduğu seferde denk bir kuvvet olabilmek için 

                                                
581 448 yılında II. Theodosius, Maximinus başkanlığında, bir elçilik heyeti göndermiştir. Elçilik 

heyetinde Priscus’da yer almaktadır. Ve bu sayede Priscus Attila’nın ülkesi ve sarayı hakkında gözlemde 
bulunup bunları kaydetmiştir.  

582 Pathissus olarakta adlandırılan Macaristan’ın doğusundaki, modern Tisza "Theiss" Nehri. 
583Yeat, Tibissus veya Tibiscus, Pathissus; Yunanca Tiphesas; Romanya ve Sırbistan arasında 

Modern Temes, Tuna’nın bir kolu.  
584 Tisza Nehri’nin bir kolu.  
585 Bkz. V 43. 
586 Güneydoğu Macaristan’daki modern Szeged 
587 Priscus, fragman 8.  
588  Mundzuchus; Priscus’da Mundiuchos olarak kaydedilmiştir. “inci, boncuk” anlamında 

Türklerde sıkça kullanılan bir isim. Türkçe literatürde “Muncuk” olarakta yazılmıştır. Németh, s. 220–
221.   

589  Bu adın hangi dile ait olduğu bilinememektedir. Tükçe literatürde Oktar olarak da 
yazımaktadır. Maenchen-Helfen, s. 441. 

590  Roas; Türkçe literatürde Ruga yahut Rugila olarakta yazılmıştır. Hunların Gotlardan almış 
oldukları bir isim. Németh, s. 219. 

591  K.A. “Uğur”, “Şöhret”; Hunların Gotlardan almış oldukları bir isim. Türkçe literatürde de 
rastlanan, “Buda” adı ile özdeşleştirilmesi yanlıştır. Buda eski bir Macar adıdır. Németh, s. 219–220. 
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kendi gücünü cinayetlerle artırmaya çalıştı. Böylece, akrabalarını ortadan kaldırdıktan 

sonra, diğerlerine hücum etmeye başladı.  

[181] Bu utanç verici yolla gücünü artırmasına rağmen, adalet yerini buldu ve kendi 

gaddarlığının korkunç sonuçları karşısına çıktı. Şimdi; Hunların büyük bölümünün lideri 

durumundaki ağabey Bleda’nın, Attila’nın kalleşliğiyle öldürülmesinin592 ardından, Attila 

tüm halkı kendi hükümdarlığında birleştirdi. Bir dizi kavmi de egemenliği altına 

sokmasının akabinde dünyanın kadim halklarına -Romalılara ve Vizigotlara- da boyun 

eğdirmek için uğraştı.  

[182] Ordusunda beş yüz bin askerin olduğu söylenir. Attila, hakkında her yerde duyulan 

korkunç efsaneleri ile bütün insanlığı bir şekilde korkutan, bütün memleketlerin kırbacı 

olan, tüm ulusları titretmek için dünyaya gelmiş biri idi. Kibirli yürüyen, gözleri etrafı 

kolaçan eden ve böylece, vücut hareketlerine yansıyan mağrur bir hali vardı. Attila 

gerçek bir savaşçı idi; ama savaşta mutedil, istişarede muktedir, aman edene merhametli, 

koruması altına aldıklarına karşı ise şefkatliydi. Kısa boylu, geniş omuzlu, büyük kafalı, 

küçük gözlü, seyrek ve kırlaşmış sakallı, düz burunlu, esmer tenli yani kökenini gösteren 

özeliklere sahipti.  

[183] Her zaman büyük özgüvene sahip bir mizacı olmasına karşın Mars’ın kılıcının 

bulunmasıyla özgüveni daha da artı. Bu kılıç Scyth hükümdarları arasında hep büyük bir 

saygı görüyordu. Tarihçi Priscus kılıcın bulunuşunu şöyle anlatır: “Bir çoban sürüsün de 

topallayan bir düve görür, fakat yaranın nedenini bulamaz. Sonunda bir kılıca ulaşır ve 

düvenin farkına varmadan bu kılıcı çiğnediği anlar. Toprağı kazarak kılıcı çıkarır ve 

doğruca Attila’ya götürür. Bu hediye Attila’yı sevindirdi ve hırslandırdı.  Dünyanın 

hükümdarlığının ona verildiğini düşündü ve Mars’ın kılıcına sahip olmakla tüm 

savaşlarında üstünlüğün kendisinde olacağına inandı.”593 

[XXXVI 184]    Şimdi, daha önce kendisinden kısaca bahsedilen594 Vandalların kralı 

                                                
592 445. 
593 Priscus, fragman 8.  
594 XXXIII 170. 
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Gizericus, Attila’nın dünyaya boyun eğdirmek arzusunu güttüğünü öğrendiğinde, birçok 

hediye göndererek, onu Vizigotlar ile savaşmaya kışkırttı. Çünkü Vizigotların kralı 

Theodoridus’un, sakat bıraktığı kızının öcünü alacağından korkmaktaydı. 

Theodoridus’un kızı Gizericus’un oğlu Hunericus ile evlenmişti ve başta bu birliktelikten 

mutluydu. Fakat zamanla Hunericus, kendi çocuklarına bile gaddarca davrandı ve 

kendisini zehirlemekte olduğu vehmine binaen eşinin burnunu kesti ve kulağını sağır etti. 

Böylece cazibesini yok ettiği eşini Gallia’yı, babasının yanına geri gönderdi. Maruz 

kaldığı bu muameleden sonra zavallı kız acınacak bir hal aldı. Başkalarını dahi harekete 

geçirtecek bu zulüm elbette misliyle onun babasını da öç almak için kışkırtacaktı.  

[185] Uzun zaman önce Gizericus’un hediyeler vererek kışkırtması nedeniyle Attila, 

savaşıp da yenemediklerini birbirine düşürüp kırmak düşüncesiyle, Romalılar ve Gotlar 

arasına nifak sokmak için İmparator Valentinianus’a 595  elçiler gönderdi 596 .  

İmparatorlukla olan dostane ilişkilerin bozulmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığını 

ama Vizigotlar’ın kralı Theodoridus ile sorunu olduğunu ilan etti. İyiliğin geçerli 

olmasını istediği için, mektubunun geri kalanını yalanlarına inandırıcı kılabilecek bildik 

methiyeler düzerek doldurdu. 

[186] Aynı şekilde, Vizigotların kralı Theodoridus’a da, Roma ile olan ittifakını bozmaya 

teşvik eden ve son dönemlerde Roma’nın kışkırtmasıyla girdiği savaşları hatırlatan, bir 

mektup gönderdi. Attila’nın büyük gaddarlığının altında, zeki bir insan yatıyordu ve 

Attila, savaşmadan önce hile ile gayesine ulaşmak için uğraşırdı. Sonra İmparator 

Valentinianus Vizigotlara ve onların kralları Theodoridus’a bir elçi ile şu mesajı 

gönderdi:  

[187] “Kavimlerin en cesuru; savaşmak için makbul bir sebep aramayan, fakat her ne 

yapıyorsa onun doğru olduğunu varsayan, bütün dünyayı köleleştirmek isteyen, 

yeryüzünün efendisi karşısında birlik olmak, bizim için tedbirin bir parçasıdır. O, 

ihtiraslarını gücü ile ölçer. Müsamaha onun gururunu besler. Kanunları ve kuralları hor 

                                                
595 Batı Roma İmparatoru III. Valentinianus. (425–455)  
596 451 yılında. 



 102 

görerek, kendisini tabiatın bir düşmanı olarak gösterir. Bu nedenle o, açıkça her ikimizin 

de müşterek düşmanıdır ve her türlü nefreti hak etmektedir. 

[188] Tanrı aşkına hatırlayınız -ki muhakkak nasıl unutabilinir- Hunların kavimleri, 

koşulların eşit olduğu durumlarda, savaşta yenmediler fakat endişelenmenin asıl nedeni 

haince saldırmalarıydı. Kendimize dair hiçbir şey söylemesek de, böyle bir küstahlığın 

cezasız kalmasına tahammül edebilir misiniz? Kudretli bir ordunuz olduğu için, tehlikeyi 

dikkate alın, mutat olduğu üzere el ele verelim. Bir parçasına hükmettiğiniz 

imparatorluğa da yardım edin. Bu tür bir ittifakın nasıl kuruması gerektiğini ve 

tarafımızca memnuniyetle karşılanacağını öğrenmek ise, düşmanın planlarına bakmakla 

mümkündür.” 

[189] Bunlar ve Valentinianus’un elçilerinin benzer iddiaları Kral Theodoridus’u ikna 

etti. Onlara şu cevabı verdi: “Romalılar, arzunuza ulaştınız; Attila’yı artık bizim de 

düşmanımı yaptınız. O bizi her nereye çağırırsa biz orada olacağız. Attila muhtelif 

kavimleri bozguna uğratmasıyla mağrurlanmasına rağmen Gotlar, bu kibirli düşman ile 

nasıl savaşılacağını bilmektedir. Birinin davasının zayıf olması dışında hiçbir savaşı 

tehlike saymam, çünkü o, Majestelerini tebessüm ettiren hiçbir fenalıktan korkmaz.” 

[190] Soylular bu cevabı kabul ettiklerini haykırdılar ve kalabalık memnuniyetle izledi. 

Herkes savaşmak için ateşli idi ve düşmanları olan Hunlarla karşılaşmak için çok 

istekliydi. Ve böyle Vizigotların kralı Theodoridus’un komuta etiği ordu o kadar 

kalabalıktı ki, oğullarından dördünü, Fridericus597, Eurichus598, Retemeris ve Himnerith’i, 

yurtlarına geri gönderdi ve kendisi sadece iki büyük oğlunu, Thorismud 599  ve 

Theodoridus’u600, mücadelesine dâhil etmek için, yanına aldı. O ne cesaretli mevzileniş, 

muhkem savunma ve hoş arkadaşlık; tehlikeye atılmaktan zevk alan onların gayesine 

sahip olanlara özgü. 

                                                
597 Mommsen, ayrıca Friderichus. 
598 Latince metinde bu ad iki sefer de [Mommsen: (XLV 237) 118/16. (XLVII 244) 120/19.] 

Euricus olarak kaydedilmiştir; Vizigot kralı (466–485).   
599 Latince metinde bu ad bir sefer de [Mommsen: (XXXVIII 201) 110/8.] Thorismundus olarak 

kaydedilmiştir. Vizigot kralı (451–453).  
600 Vizigot kralı (451–466). 
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[191] Romalılar tarafında, o zamanlar bütün Batı İmparatorluğunun kendisine bağlı olan, 

Patricius Aetius vardı. Aetius öyle zeki bir adamdı ki Hunlar ile eşit koşullarda 

savaşabilmek için her yerden askerler toplamıştı. Topladığı yardımcı kuvvetler şu 

kavimlerdendir: Franklar, Sarmatlar, Armoricianlar, Liticianlar, Burgundionesler, 

Saxonlar601, Riparler, Olibrionesler (Bir zamanlar Roma askeriydiler, şimdi de müttefik 

kuvvetlerin çiçeğidirler) ve bazı diğer Celtler602 veya German kabileleri. 

[192] Ve böylece, Mauriacia 603  olarak da adlandırılan Catalaunia Ovalarında 604 

toplandılar. Bu ova Gallialıların söylediğine göre, yüz “leuga” uzunluğunda ve yetmiş 

genişliğindeydiler. Bir Gall605 “Leuga”sı606 bin beş yüz adım uzunluğundadır. Dünyanın 

bu bölümü sayısız ırkın harman yeri haline geldi. İki ordu cesurca savaşa tutuştu. Gizli 

kapaklı hiçbir şey yapılmadı dürüstçe savaşıldı. 

[193] Bu kadar çok kavmin mücadelesi için nasıl bir neden bulunabilirdi ya da nasıl bir 

düşmanlık onların hepsinin birbirlerine karşı silaha sarılmasına neden oldu? Görülüyor 

ki; insanoğlu kralları için yaşar. Tek bir beynin çılgın bir ani kararıyla milletler kırıma 

sürüklenir ve doğanın asırlarca ürettiği şeyler, kibirli bir hükümdarın kaprisiyle bir anda 

yok olur.  

[XXXVII 194] Fakat biz savaş düzenini anlatmadan evvel, yalnızca meşhur bir 

savaş olduğu için değil; aynı zamanda karışık ve anlaşılması zor bir savaş olduğu için 

sefer sürecinin nasıl geliştiğinden bahis açacağız. O dönemde Alan kralı Sangibanus, 

olup biteceklere korkusundan Attila’ya teslim olmaya, yaşadığı ve hükmettiği Galia 

kenti Aureliana’yi607 şehrini Attila’ya teslim etmeye söz vermişti.  

                                                
601 Yeat, "kısa kılıç taşıyanlar" 
602  Metinde Celticus (K.A. Kelt kavmi)biçiminde kaydedilmiştir; Galya’nın orta kısımlarından 

yaşayan bir kavim. 
603 Mauriaci campi. 
604 Catalaunici campi; Parisin yak. 145 kilometre güney doğusunda, Augustobona yakınlarındaki 

modern Troyes. 
605 Latince metinde Gallicus şeklinde geçer Mommsen: 108/7. 
606 Yak. 2.22 km. 
607 Paris’in yak. 100 km. güneyindeki Orleans. Gregorius bu kuşatmanın farklı bir versiyonunu 

kaydetmiştir: Historia Francorum (T.A. Franların Tarihi) (2, 7). 
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[195] Theodoridus ve Aetius bunu öğrenince,  bu şehrin etrafında, Attila gelinceye kadar, 

büyük siperler inşa ettiler ve güvenilmez buldukları Sangibanus’u gözetim altında 

tuttular. Onu ve kabilesini yardımcı kuvvetlerinin tam ortasına yerleştirdiler. Bu olay 

Hun hükümdarı Attila’yı şaşırttı. Ve kendi tarafındaki kabilelere olan güvenini 

kaybettirdi. Bu nedenle, savaşa başlatmaktan çekiniyordu. Kendisi için ölümden bile 

beter bir şey olan kaçmayı düşünüyorken, kâhinlere başvurarak olacakları öğrenmeye 

karar verdi.        

[196] Kâhinler geleneklerinde olduğu gibi, sığır bağırsaklarını ve parçalanmış 

iskeletlerdeki belirli izleri incelerler ve Hunlara, felaketleri önceden haber verirlerdi. 

Böylece, küçük bir teselli olarak, karşılaşacakları düşmanın başkomutanının düşeceği ve 

ölümüyle de zaferin geri kalanına zarar vereceği kehanetinde bulundular. Şimdi; Attila, 

kendi planlarının önünde engel olarak duran Aetius’un ölümünü, kendi hayatı pahasına 

bile olsa arzulamaktaydı. Dolayısıyla, Attila kehanetin huzurunu kaçırmış olmasına 

rağmen, yine de tüm savaş boyunca kehanetlerin vaadinin peşinde koşacaktı, sonucun 

feci bir hal alması durumunda karanlığın yardımına sığınabilmek için muharebeye, 

günün dokuzuncu saatinde608 endişeli bir ruh haliyle başladı. 

[XXXVIII 197] Söylediğimiz gibi, ordular Catalaunia düzlüklerinde karşılaştılar. 

Harp meydanı, keskin bir eğimle bir sırta doğru yükselmekteydi. Mevki avantajı 

sağlamalarına büyük bir yardımı olacağı için, bu sırtın tepesini iki ordu da ele geçirmeye 

uğraşıyordu. Hunlar bu sırtın sağ tarafını; Romalılar, Vizigotlar ve müttefikleri ise sol 

tarafını ele geçirdiler ve sonra henüz her iki tarafında ele geçiremediği tepeyi almak için 

mücadele ettiler. Vizigotlar Theodoridus’un kumandasında sağ kanadı, Romalılar 

Aetius’un kumandasında sol kanadı tuttu. Sangibanus (daha önce söylendiği gibi 

Alanların komuta etmekteydi) merkeze yerleştirildi. Böylece, kendisine karşı 

güvenlerinin zayıf olduğu Sangibanus’un etrafı, sadık askeri birlikler ile sarılarak askeri 

bir tedbir alınma yoluna gidildi. Çünkü kaçış yolu kapatılmış biri, kolayca savaşmak 

                                                                                                                                          
 
608 Şimdiki zaman ölçülerine göre ikindiye doğru, saat 3’te. Vaczy, s.130.  
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mecburiyetinde kalır. 

[198] Diğer taraftan, Hunların muharebe hattı, Attila ve en cesur askerleri merkeze 

yerleşecek şekilde düzenlenmişti. Bu tertibin sebebi, hükümdarın kendi güveninin göz 

önünde bulundurulmasıydı. Kavminin seçkin askerlerinin ortasında yer alan konumu 

sayesinde, tehlikelerden korunmuş olunacaktı. Buyruğu altındaki çeşitli kabilelerden 

sayısız insan kanatları oluşturuyordu. 

[199] Bu kabilelerin birliklerinin arasında, Valamir, Thiudimer ve Vidimer kardeşlerin609 

kumandasındaki, Ostrogotların ordusu göze batmaktaydı. Bu kardeşler; Amal ailesine 

mensup olmalarının kendilerine sağladığı asalet sayesinde, hizmetinde oldukları 

Attila’dan610 bile daha soylu idiler. Gepidlerin meşhur kralı Ardaricus611 da kalabalık bir 

orduyla oradaydı. Zira Attila’ya olan büyük sadakatinden mütevellit, Attila’nın 

planlarına iştirak etmekteydi. Çünkü Attila keskin zekâsıyla, Ostrogotların kralı Valamir 

ve Ardaricus’a, tüm diğer önderlerden daha yüksek bir değer vermekteydi.  

[200] Valamir iyi bir sırdaş, kibar konuşan bir hatip ve savaş hileleri konusunda usta biri 

idi ve Ardaricus, söylediğimiz gibi612, sadakati ve bilgeliği ile ünlenmişti. Attila pekâlâ, 

onların akrabaları olan Vizigothlara karşı savaşacaklarına emin olabilirdi. Şimdi, (eğer 

diğerlerinden bahis açmak gerekli ise) kralların ve çeşit kavim liderlerinin geri kalanı, 

Attila’nın başı ile vereceği bir işarete köleler gibi itaat etmekteydiler. Attila 

mırıldanmadan gözü ile bir işaret verdiğinde bile, her biri korku ve ürperti içinde öne 

çıkıyorlar yahut emredilern her şeyi yapıyorlardı. 

[201] Yalnız Attila, bütün kralların hükümdarıdır ve hepsinin üzerine müteessirdir. 

Bahsettiğimiz gibi, böylece mücadele, mevki avantajını sağlamak için başladı. Attila 

adamlarını tepenin zirvesini ele geçirmek için gönderdi. Fakat aynı şey için çabalayan 

Aetius ve Thorismud, yüksek bir mevkie ulaştılar ve konumlarının avantajını kullanarak, 

                                                
609 Ayrıca bkz. 252. 
610 Bu dönemde Ostrogotlar Hunlara tabiiydiler. 
611 Bkz. L 260, L 262 ve L263. 
612 XXXVIII 123. 
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gelmekte olan Hunları, kolayca geri püskürtüler.  

[XXXIX 202]     Şimdi, Attila bu olayın ordusunda kargaşa yarattığını gördüğünde, 

yapılacak en iyi şeyin doğaçlama bir nutukla onları cesaretlendirmek olduğunu düşündü 

ve şu nutku attı: “Burada hazır bulanan sizler; güçlü kavimleri yenen dünyaya boyun 

eğdirenlerin ta kendilerisiniz. Sanki savaşlarda rüştünü ispatlayan sizler değilmişsiniz 

gibi sizi kelimelerle şevklendirmeye çalışmayı ahmaklık olarak addediyorum. Bırakın bu 

çareye, yeni bir lider yahut tecrübesiz bir ordu başvursun.  

[203] Ne bana sıradan bir şeyi söylemek, ne de size bunu dinlemek uygun düşer. Savaş 

sizin mutat alışkanlığınızdan başka nedir? Ve ya cesur bir adam için kendi eliyle öç 

almaktan daha tatlı ne olabilir ki?  Ruhun intikam aşkıyla dolması bir tabiat kanunudur.  

[204] O halde haydi düşmana hevesle hücum edelim, zira hücum edenler her zaman daha 

cesur olanlardır. Bu uyumsuz soyların birliğini ciddiye almayın! Kendini ittifaklar 

kurarak savunmak kokalığın delilidir. Bakın, daha onlara hücum etmemişken dehşete 

kapıldılar. Zirveleri kazanmaya çalışıyorlar, tepelere ele geçiriyorlar ve çok geç de olsa 

pişmanlık duyup, açık alanlarda savaştan kaçmak için yaygaralar koparıyor. Roma 

hücumlarının ne kadar etkisiz olduğunu bilirsiniz. Bir düzen içinde toplanmayı ve 

kalkanlarla kenetlenmiş bir siper şeklini almayı bile becerememekteler. Bu ilk hile için 

de, savaş bu karmaşası içinde bir şey söylemeyeceğim. 

[205] O halde, âdetleriniz üzere kararlı yüreklerle savaşa hazırlanın. Onların muharebe 

hattını ciddiye almayın. Alanlara hücumu edin, Vizigotları mahvedin! Savaşın 

alevlendiği yerde çabucak zafere ulaşmaya çabalayın. Zira kaslar kesilince uzuvlar 

gevşer ve kemikleri alındığında bir beden de ayakta duramaz. Cesaretinizi toplayın ve 

tüm şiddetinizle ileri atılın! Şimdi becerilerinizi sergileyin, Hunlar, silahlarınızın 

hünerlerini gösterin. Yaralanan karşılık olarak düşmanını öldürsün; yara almayanlar 

düşmanı katletme cümbüşüne katılsın. 

[206] Vade yetmemişse, hiçbir mızrak zarar veremez; ama vadesi gelenler için ise 

savaşmıyorlarken de kader aniden tecelli eder. Ve nihayet, bu savaş hazzını onlar için 
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hazırlamamış olsa, talih Hunlara, bu kadar çok kavime karşı zafer kazanma fırsatı niçin 

tanımıştı ki? Çok uzun asırlar boyunca ortaya çıkmamış bir sır olan, Maeotis 

bataklıkları613 boyunca uzanan yolu atalarımıza kim gösterdi. Ve dahi, henüz siz silahsız 

iken, kim silahlı insanları size teslim ettirdi. Hatta bir federe kavimler topluluğu, 

Hunların görüş alanı içinde direnemedi. Bize pek çok zaferin vaat edildiği yerin burası 

olduğu hususunda sizi aldatmıyorum. Düşmana ilk mızrağı savuracağım. Attila 

savaşıyorken kim harekete geçmezse, artık o ölü bir insandır.” Bu sözlerle coşturulan 

askerlerin hepsi savaşa atıldılar. 

[XL 207]  Ve durumun kendisi, korku verici olmasına rağmen, yine de 

hükümdarlarının mevcudiyeti, endişeleri ve tereddütleri dağıttı. Göğüs göğüse savaştılar 

ve bu harp; şimdiye kadar hiçbir eski kaynakta kaydedilmediği kadar, şiddetli, 

dehşetengiz ve amansız bir savaş halini aldı. Bu olağanüstü hadiseyi kaçıran cesur bir 

adamın, bütün yaşamı boyunca tekrar görmeyi umut edemeyeceği derecede, harikulade 

şeylerin yaşandı. 

[208] Zira büyüklerimize inanacak olursak, alçak bir yatakta akmakta olan bir ırmak 

öldürülenlerden akan kan ile basbayağı yükselmişti. Genellikle olduğu şekliyle kısa 

süreli yağış sonucu yüksen ırmaklar gibi, taşarcasına akmaya başlamamıştı. Fakat garip 

bir dere tarafından kabartılmış ve akan kanların artmasıyla bir sele dönüşmüştü. 

Yaralarının kendilerini susuzluktan kavurttuğu için susuzluklarını gidermeye çalışanlar 

kanla karışmış suyu içtiler. Bu korkunç durum onları kendi yaralarından akan kanı 

emmeye zorladı. 

[209] Bu esnada Kral Theodoridus ordusunu cesaretlendirmek için, aralarında at sırtında 

dolaşıyorken atından düştü ve kendi askerlerinin ayakları altında çiğnenerek öldü. 

Böylece yaşlılık döneminde vakti gelmişken bu hayattan ayrıldı. Fakat diğerleri, o 

zamanlar Attila’nın egemenliği altındaki Ostrogotlara mensup Andag’ın614 attığı mızrakla 

                                                
613 XXIV 123. 
 
614 Jordanes’in emrinde çalıştığı Baza’nın babası. Bkz L 266.  
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öldürüldüğünü söylemektedirler. Bu, evvelce kâhinlerin Attila’ya söylendiği 

kehanettir615. Maatteessüf Attila, bu kehanetin Aetius’a işaret ettiğini sanmıştı. 

[210] Sonra Alanlardan ayrılan Vizigotlar Hunları dağıttılar ve neredeyse Attila’yı yok 

edeceklerdi616. Fakat o, tedbirli bir şekilde geri çekilip arabalarla takviye edilmiş ordugâh 

mevzilerine girip kendini ve adamlarını buraya kapattı. Kısa zaman önce önlerinde hiçbir 

surun dayanamayacağı Hunlar, şimdi hayata kalmak uğruna, hakikaten zayıf bir 

tahkimata sığınmaya çalışıyorlardı.  

[211] Fakat Aetius ile birlikte tepeyi ele geçirip buraya hücum eden düşmanı geri 

püskürten Kral Theodoridus’un oğlu Thorismud, gece karanlığında yanlışlık kendi 

muharebe hattına ulaştığını düşünerek, düşman arabalarının bulunduğu bölgeye geldi. 

Cesurca savaşıyorken birisi Thorismud’u başından yaraladı ve atından aşağı çekti. Sonra 

adamlarından dikkatli ve uyanık biri tarafından kurtarıldı ve bu şiddetli çatışmanın 

olduğu alandan çıkardı. 

[212] Gecenin karmaşası içinde Aetius da adamlarından ayrıldı ve düşman hattının 

ortasında başıboş bir halde gezindi. Korkulan felaket olmuştu. Aetius Gotları aramaya 

başladı. Sonunda müttefiklerinin kampına ulaştı ve onların siperlerinin muhafazası 

altında gecenin kalanını geçirdi. Müteakip günün şafağında, Romalılar savaş alanının 

insan vücutlarıyla tepeleme dolduğunu ve Hunların ilerlemeyi göze alamadığını 

gördüklerinde, zaferin kendilerinin olduğunu düşündüler. Fakat kati neticeli ağır bir 

yenilgiye uğratılmadıkça Attila’nın kaçmayacağını biliyorlardı. Henüz yenilmiş birisi 

gibi korkakça hiçbir şey yapmadı fakat silahların şakırdamasıyla birlikte borular çaldı ve 

hücum etmekle tehdit etti. Attila avcı mızrağıyla yaralanmış bir aslan gibiydi. 

Mağarasının önünde oraya buraya yürüyor, sıçramaya takati yok ama kükremesiyle 

etrafa korku salmaktan vazgeçmiyor. O halde bile, bu cengâver hükümdarın uluması 

fatihlerini dehşete düşürürdü.   

                                                
615 Bkz. XXXVII 196. 
616 Prosper bunu ne zafer ne de başarı olarak niteler. 



 109 

[213] Bu nedenle Gotlar ve Romalılar toplandılar ve mağlup olan Attila’ya ne yapmak 

gerektiği üzerine düşündüler. Bir kuşatma ile onu yıpratmaya karar verdiler çünkü erzak 

stoku kalmamıştı ve Roma karargâhında okçuların konuşlandığı yerden bir ok yağmuru 

ile Attila’nın yaklaşması engelleniliyordu. Fakat Attila’nın bu çetin şartlar altında dahi 

fevkalade cesaretli olduğu söylenir. At eyerlerinden cenaze yakılması için bir ateş 

hazırlatmıştı. Eğer düşman ona saldırırsa, kendisini doğrudan ateşe atacaktı ve hiç 

kimseye kendini yaralama hazzını tatırmayacaktı. Böylece birçok kavmin efendisi olan 

Attila düşmanların eline geçmeyecekti.      

[XLI 214]   Şimdi; uzayan bu kuşatma süreci esnasında, Vizigotlar krallarını ve kralın 

oğulları da babalarını arıyordu. Zira başarıya erişilmişken ortada olmayışı şaşkınlık 

yaratmıştı. Uzun bir aramadan sonra, ölülerin en yoğun olduğu yerde cansız bedenini 

buldular. Kahramanlara yapıldığı gibi, şarkılar ve ağıtlarla ona olan saygılarını 

gösterdiler ve düşmanın gözü önünde onu taşıyıp götürdüler. Muharebe halen şiddetle 

devam ediyorken ölünün şerefine uygun merasim yapan ve ahenksiz ağlayışlarla 

haykıran Got güruhlarını görmeliydiniz. Ancak cesur kişilere adamak için alışkın 

oldukları gibi, gözyaşları dökülüyordu. Bu hakikaten ölü idi. Fakat Hunlar şahittirki çok 

şerefli bir ölümdü. Böylesine büyük bir kralın cesedi, şanına layık bir şekilde 

taşınmasıyla, insanlarda düşmanın gururunun kırılacağı zanını doğuracak bir ölümdü. 

[215] Ve böylece Theodoridus için ayinlerini sürdüren Gotlar, silah çınlamalarıyla 

majesteleri krala hayıflanıyorlar ve yiğit Thorismud, bir evlada yakışır bir şekilde, sevgili 

babasının şanlı ruhunu, ondan geri kalanları izleyerek onurlandırıyordu. 617  Bunlar 

yapıldıktan sonra, Thorismud Hunların sağ kalanlarından babasının öldürülmesinin 

intikamını almak için can atmaktaydı. Thorismud harekete geçiren hem matemin acısı 

hem de meşhur olan cesaretinin tesiri idi. Ancak ne yapması gerektiği konusunda fikrini 

almak için Patricius Aetius ile görüşmemişti. (Zira Aetius hem daha yaşlıydı hem de daha 

kâmil bir irfana sahipti.)  

[216] Fakat Aetius, Hunlar, Gotlar tarafından top yekûn ortadan kaldırılırlarsa Roma 
                                                

617 Yeat: …sevgili babasının şanlı ruhuna cenaze alayında eşlik ediyordu. 
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İmparatorluğu’nun istilaya uğrayabileceğinden korkmakta idi ve ona ivedi bir şekilde, 

babasının ölümüyle boş kalan kendi ülkesinin hükümdarlığını almak için geri dönmesini 

tavsiye etti. Aksi takdirde kardeşleri 618  de babasının iyeliklerine sahip olabilir ve 

Vizigotlar üzerinde hâkimiyet kurabilirlerdi. Bu durumda, Thorismud şiddetli bir 

mücadeleye girecek, daha da kötüsü bu mücadele kendi insanları için felaket olacaktı. 

Thorismud bu öneriyi, onun çifte anlam taşıdığını algılamadan kabul etti ve hem de kendi 

yararına olduğunu düşündüğü için ona uydu. Bu nedenle Hunları bırakıp Gallia’ya geri 

döndü. 

[217] Böylece, beşeri zaaflar şüpheye yol açınca umumiyetle, yapılacak büyük işlerdeki 

elverişli konum kaybedilir. En yiğit kabilelerin bu çok ünlü savaşında, her iki taraftan da 

yüz altmış beş bin kişinin öldüğü söylenmektedir. Kaldı ki esas muharebeden önce, bir 

birleriyle bu gece karşılaşıp, karşılıklı olarak verilen yaralarla yere düşen Roma 

saflarında savaşan Frankların ve Hun saflarındaki Gepidlerin verdiği on beş bin kayıp bu 

hesaba dâhil değildir.   

[218]      Şimdi, Gotların geri çekilişini Attila öğrendiğinde, bunun bir savaş oyunu 

olduğunu zannetti, -beklenmedik bir durum olduğunda pek çok insanın alışkanlık haline 

getirdiği gibi- bir süre karargâhında kaldı. Fakat üzün süren bir sessizlik sonrasında 

düşmanın gittiğine kani olunca, kudretli hükümdarın ruhunda zafer düşüncesi ve hazzın 

sezgisi uyandı ve aklına yazgısının eski alametlerde 619  döndürülmüş olduğu geldi. 

Savaştığı Catalaunia Ovası’nda babasının ölümünden sonra Thorismud, mükemmelen 

ilerledi ve Tolosa’ya girdi. Burada, kardeşleri ve yiğit yoldaşları hâlâ zaferin sevincini 

yaşıyorlardı. Thorismud öyle ılımlı bir şekilde hükmetmeye başladı ki krallık için hiç 

kimse onunla mücadeleye girmedi.  

[XLII 219] Fakat Attila, Vizigotlar’ın geri çekilmesinin yarattığı fırsatı kullandı. Hep 

arzuladığı şey olan düşmanın bölünmesine müşahade etmekteydi. Daha sonra620 güvende 

                                                
618 Savaştan önce Theodoridus oğullarından dördünü ülkesine geri göndermişti. Bkz. XXXVI 190. 
619 Mars’ın kılıcının bulunmasının müspet alameti gibi Bkz. XXV 183. 
620 452 yılı ilkbaharında yahut yazın hemen başında. 
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olduğunu hisseden Attila, Romalılara hücum etmek için ordusunu harekete geçirdi. İlk 

hamlesi, Adriyatik Denizi’nde bir uç ya da dil gibi uzanan Venetia’nın metropol şehri 

Aquileia’yı621 kuşatmak oldu. Aquileia’nın doğusundaki surları, Piccis622 Dağından akan 

Natissa623 Nehri tarafından aşındırılırdı.  

[220] Bu kuşatma uzun, şiddetli ve fakat Roma’nın en cesur askerleri, içeriden 

direndikleri için beyhude idi. Sonunda Attila’nın ordusunun hevesi kırıldı ve geri 

çekilmek istedi. Ordugâhı dağıtmayı ya da ertelemeyi uzun süre düşünen Attila bu 

surların etrafında yürüyerek yorulmayı göze almıştı. Evlerin üçgen çatılarına yuvalarını 

yapan beyaz kuşların yani leyleklerin yavrularını şehirden taşıyor ve alışılmışın aksine 

kırlara götürüyor olduklarını fark etti.  

[221] Olayların açık gözlü bir gözlemcisi olan Attila bu alametten anladı ve askerlerine 

dedi ki: “Geleceği önceden sezen kuşları görüyorsunuz. Yakında olmasından korktukları 

tehlike nedeniyle korkunç sonlarından kaçmak için sığınaklarını terk ediyorlar. Bu boş 

yahut şüpheli bir işaret değildir. Önceden sezdikleri şeylerden meydana gelen korku 

alışkanlıklarını değiştirdi.” Daha fazlası niçin söylensin? Aquileia’ya yeniden hücum 

etmek için askerlerinin yüreğini kışkırttı. Tahrip edici mancınıklar yapıp ve harp 

sanatının tüm ustalıklarını sergileyerek süratle şehrin içine girdiler. Şehri harap ettiler. 

Ganimeti bölüştüler ve öylesine yıkıcıydılar ki, geride hiçbir iz bırakmadılar.624  

[222] Ondan sonra, cüretkârlıkları artan ve Romalıların kanını hâlâ çok arzulayan Hunlar 

Venetia’nın625 şehirlerindeki bu bulunuşlarında, çılgıncasına öfkeliydiler. Onlar bir de, 

                                                
621 Burada Aquileiensis olarak kaydedilmiştir; Bkz. XV 88. 
622 Piccis Dağından başka bir yerde bahsedilmemektedir. 
623 “Natissa” yahut “Natiso” (Ammianus 21, 12, 8) Nehri modern Natisone. 
624  Aquileia kuşatması üzerine; Sinor, Hunların kolaylıkla yanlarından geçmeleri mümkünken 

şehrin önemiyle orantısız zaman harcadıkları bunun da Orta Asya savaş telakkisinde düşmanı dışarıda 
tutmaktan ziyade mudafa edenleri içerde tutmaya yarayan surlardan, Attila’nın gereksiz yere etkilendiği 
yani Batı strateji anlayışının tesirinde kaldığı değerlendirmesini yapar. Sinor, s. 269; Ahmetbeyoğlu ise; 
şehrin Hunların ileri hareketine mani olduğu, İmparatorluğun doğu sınırlarını koruyan bir konuma sahip 
ve stratejik bir yer olması nedeniyle Attila’nın üç ay süren bu kuşatmayı devam ettirdiği ve 
imparatorluğun dokuzuncu büyük şehri olan Aquileia ele geçirdikten sonra İtalya’ya ilerlemeyi tercih 
ettiği değerlendirmesini yapar. Ahmetbeyoğlu, s. 102–103.        

625 Adriyatik denizinin kuzey batısında, Venetlerin, yaşadığı bölge. 
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vaktiyle imparatorluk şehirlerinden olan Liguria’nın anakenti, harabe Mediolanum’a626 da 

girdiler ve bir talih eseri Ticinum’a627 çekildiler. Sonra çılgınlıklarıyla komşu bölgeleri 

harap ettiler ve Italia’nın tümünü yıktılar. Attila Roma’ya gitmekte kararlı idi. Fakat 

tarihçi Priscus’un naklettiğine göre628  adamları onu caydırmış, Ama Vizigotların eski 

kralı, Alaricus vakasını hatırladıkları için saldıracakları şehre bakışları saygı dışı değil 

idi. Alaricus Roma’yı yağmaladıktan sonra uzun süre yaşamadığına ve hemen bu 

yaşamdan ayrıldığına göre, kendi hükümdarlarının kaderinden endişe ettiler. 

[223] O yüzden Attila gitmek ve gitmemek arasında bocalamaktayken ve hâlâ bu konuyu 

zihninde tarttığı için sefere çıkmamışken Roma’dan ona barış yapmak amacıyla bir 

elçilik heyeti geldi. Papa Leo 629  bizzat onunla görüşmek için Venetia’nin Mincius 630 

Nehri’nin yürüyerek geçilebildiği sığ yerindeki Ambuleius631 bölgesine geldi. Daha sonra 

Attila mutat gazabını bir kenara bıraktı ve barış vaadi ile yola çıkarak Tuna’nın 

ötesindeki ilerlediği yolla geri döndü. Fakat Romalılar ona Augusta Placidia’nın kızı ve 

İmparator Valentinianus’un632 kız kardeşi olan Honoria’yı633 imparatorluk hazinesinden 

hak ettiği pay ile göndermezler ise özellikle Italia’nın başına daha kötü şeyler 

getireceğini tehditle açıkça söyledi ve ilan etti.634    

[224] Söylendiğine göre Honoria; kardeşinin gözetiminde olmasına ve imparatorluğun 

onuru için iffeti korunmasına rağmen, kardeşinin gücüne karşısında himayesine 

girebilmek için, Attila’yı çağırmak için gizlice bir hadım gönderdi. Ne kadar utanç 

vericide olsa da, doğruyu söylemek gerekirse, ahalinin huzuru için bu yaptığına göz 

yumuldu. 

[XLII 225]   Savaşa ara verilmesine canı sıkılan ve bu barışa pişman olmuş görünen 

                                                
626 Modern Milano. 
627 Ticinus Nehri üzerinde, modern Pavia. 
628 Priscus’un bu kaydı kayıp durumdadır. 
629 440–461 yılları arasında Papa.  
630 Mincus, Galia Cisalpine’sinde Po Nehri’nin bir koludur; modern Mincio. 
631 Bu bölge başka bir yerde kaydedilmemiştir.    
632 III. Valentinianus; 425–455 yılları arasında Batı Roma İmparatoru. 
633 Justa Grata Honoria, Galla Placidia ve III. Constantius’un kızı. 425 yılından sonra imparatoriçe. 
634 Attila’nın bu isteği reddedildi. 
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Attila ülkesine böylece döndü. Attila Doğu İmparatoru Marcianus’a 635 , eski 

imparatorlardan Theodosius 636  tarafından vaat edilenlerin 637  hiçbirinin yerine 

getirilmemesi nedeniyle eyaletlere saldırmakla tehdit etmek ve ona karşı önceki 

düşmanlarından daha acımasız olacağını iletmek için elçiler gönderdi. Fakat zeki ve 

aldatmakta usta olan Attila, bir tarafı tehdit etti ve ordusunu başka bir tarafa sevk etti. 

Tam bu hazırlıkları yaparken hâlâ intikam beslediği Vizigotlar üzerine dikkatini yöneltti.     

[226] Fakat burada, Romalılara kıyasla aynı başarıya ulaşamadı. Öncekinden farklı bir 

yoldan aceleyle geri dönerek, Ligeris Nehri’nin karşı kıyısında yaşayan Alanların bir 

grubunu egemenliği altına sokmak için, onlara hücum etmeye ve bu yüzden savaşın 

cephesini değiştirmeye karar verdi. Attila, Vizigotlara daha korkunç bir tehditte 

bulunabilirdi. Bu nedenle Attila, Hunların uyrukları olan diğer kavimlerle birlikte, o 

devirde yerleşmiş oldukları Pannonia ve Dacia eyaletlerinden yola çıktı ve ordusunu 

Alanlara karşı harekete geçirdi. 

[227] Fakat Vizigotlar’ın kralı Thorismud, Attila’nın oyununu hemen fark etti. 

Thorismud, mecburi bir seyirle Attila’dan önce Alanlara ulaştı ve Attila gelmeden önce, 

onu durdurmak için iyice hazırlandı. Daha önce Catalaunia Ovası’nda olanla neredeyse 

aynı şekilde savaşa tutuştular ve Thorismud, Attila’yı bozguna uğratmak, bu bölgeden 

mağlup olarak çıkarmak, ülkesine kaçmaya zorlamak için zafer umuduyla atıldı. 

Böylece, pek çok zafer kazanmış meşhur hükümdar Attila, yok etmekteki namına leke 

sürmemeye ve bu yolla Vizigotlar yüzünden içine düştüğü kötü duruma bir son vermeye 

uğraşırken, ikinci kez yenilgiyi tattı ve utanç verici bir şekilde geri çekildi.638  

[228] Şimdi; Alanların, kendi ülkelerine zarar vermeden, Hun birliklerinin geri 
                                                

635 450–457. 
636 II. Theodosius (402–450). 
637 Theodosius’un Hunlara ödemesi gereken vergi kastedilmektedir. Bkz. Priscus, fragman 19. 
638  Diğer kaynaklarda bu konu hakkında kayıt yoktur. Bu nedenle günümüz araştırmalarının 

bazılarında bu seferin ve mağlubiyetin varlığı kabul edilmez. Attila İtalya seferini muhtemelen 452 yılının 
yaz sonunda yahut güz başında tamamlamıştır. Ve 453 yılının ilk çeyreğinde de ölmüştür. İşte bu 
noktada, kendisine oldukça uzak bir bölge olan Loire vadisine değin ilerleyeceği bir sefer yapmış olması 
mümkün görünmemektedir. Eğer bu bölgedeki Hun-Vizigot savaşı bir vakıa ise muhtemelen bu, 
Katalonya savaşından sonra bölgede kalmış Hun birliklerinin Attila katılmaksızın gerçekleştirdikleri bir 
hadise olmalıdır. Sinor, s. 271.  
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püskürtmelerinden sonra, Thorismud Tolosa’ya gitti. Orada, kendi halkı için ebedi bir 

sükûn ihya etti ve krallığının üçüncü yılında hasta düştü. Thorismud bir yarası 

kanamaktayken, düşmanlarına silahlarının erişemeyeceği bir yerde olduğunu söylemiş 

bir tebaası olan Ascalc’ın ihaneti ile öldürüldü.639 Buna rağmen serbest olan eliyle bir 

tabure yakalayan Thorismud, kendine pusu kurmuş olanlardan bir kaçını öldürerek kendi 

kanının intikamını aldı.  

[XLIV 229]    Thorismud’un ölümünden sonra Vizigot Krallığı’nın tahtına kardeşi 

Theodoridus 640  geçti. Ve çok geçmeden akrabası olan Süevlerin kralı Riciarius 641 

kendisine karşı düşmanlığa başladı. Theodoridus ile olan akrabalık bağını642 istismar eden 

Riciarius, Theodoridus’un hükümdarlığının başlangıcındaki kargaşanın, hilesi için 

elverişli bir dönem teşkil ettiği hesap ederek, neredeyse bütün Hispania’yı ele 

geçirebileceğine inancına kapıldı.  

[230] Vaktiyle Süevler, Okyanus kıyısı boyunca Hispania’nın sağ tarafınca uzanan 

Lusitania643 ve Gallicia’yı memleketleriymiş gibi işgal ettiler. Doğuda Austrogonia644, 

batıda Romalı General Scipio’nun kutsal anıtının645 yer aldığı burun, kuzeyde Okyanus ve 

batıda Lusitania ve kumlarına altın zerreler katıp karıştıran ve böylece değersiz 

çamurunda zenginlik taşıyan Tagus646 Nehri yer alır. Süevlerin kralı Riciarius böylece 

sefere çıktı ve tüm Hispania’yı ele geçirmeye çalıştı.  

[231] Ölçülü bir insan olan akrabası Theodoridus, ona elçiler gönderdi ve ona ait 

olmayan topraklardan geri çekilmek zorunda olduğunu, ayrıca ihtirasından nefret edildiği 

için böyle bir teşebbüste bulunmaması gerektiğini bildirdi. Fakat Riciarius kibirli ve 

küstah bir ruhla karşılık verdi: “burada mırıldanır ve gelişimi bir hata olarak kabul 

                                                
639 Prosper, Idatius ve Isidorus Theorismund öldürenlerin, kendi kardeşleri ve onların adamları 

olduğunu kaydetmişlerdir. Belki de Ascalc’da bu “hainlerden” biridir. 
640 II. Theodoridus; Vizigot kralı (453–466) 
641 İspanya Süevlerinin kralı (448–456). Ölümü hakkında bkz. XLIV 32. 
642 Theodorid’in kız kardeşinin kocasıdır.  
643 Metinde “ Lysitania ” şeklinde yazılmıştır: Mommsen, 116/19. ve 22. (XLIV 229). 
644 Gerçekte Austrogonia, Gallicia’nın batısında yer alır. 
645 Bkz. I 7. 
646 Modern Tago 
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edersen, yaşadığın Tolosa’ya gelirim. Yapabilirsen, orada bana diren.” Theodoridus bunu 

duyduğunda sinirlendi ve tüm diğer kabilelerle bir anlaşma yaparak, onları Süevlere karşı 

harekete geçirdi.647 Burgundioneslerin kralları Gundiuchus648 ve Hilpericus ile samimi bir 

ittifak kurdu. 

[232] Asturica ve Hiberia’nın arasında akan Ulbius Nehri649 yakınlarına savaşmak için 

geldiler. Theodoridus, Vizigotlar ile çarpıştığı sağ kanatta, tüm Süev kabilesini yenip 

neredeyse hepsini ortadan kaldırdığı bir zafere ulaştı. Kralları Riciarius korkunç 

düşmandan kaçtı ve bir gemiye binip uzaklaşmaya çalıştı. Fakat başka bir düşman, 

Tyrrhenus Denizi’nin ters rüzgârı, tarafından geri püskürtüldü ve böylece Vizigotların 

eline düştü. Denizden karaya çıkmış olmasına rağmen, bu zavallı adam ölümünü 

geciktiremedi.  

[233] Theodoridus zafere ulaşınca, ele geçirdiklerine kıymadı ve savaşın öfkesinin 

sürdürülmesine müsaade etmedi. Fakat ele geçirdiği adamlardan biri olan, 

Agrivulfus’u650, Süevler’in önderi yaptı. Fakat Agrivulfus kısa bir zaman sonra, Süevler’in 

iknası yüzünden, fikri haince değişti ve görevini yerine getirmekte muvaffak olamadı. Bu 

eyaleti, o ve efendisi tekrar ele geçirince, cesaretinin bir ödülü olarak kendisine 

verileceğine inanmakta olan gaddar gururu fazla kabartılmıştı. Şimdi; Agrivulfus, asil Got 

kanından gelen Varn soyuna mensuptur ve bu nedenle özgürlüğüne düşkün ve hamisine 

sadık bir insandır.  

[234] Theodoridus, bunu duyar duymaz, ele geçirdiği krallıktan onu atması için asker 

sevk etti. Süratle geldiler ve Agrivulfus’u yaptıklarının karşılığı olan bir cezaya çarptırıp 

ilk savaşta onu mağlup ettiler. Agrivulfus tutsak edildi, yardımcıları ele geçirildi ve 

kelleleri uçuruldu. Böylece, sonunda efendisinin hiddetinin farkına varan Agrivulfus, 

merhameti nedeniyle küçümsenebileceğini öğrendi. Şimdi; Süevler liderlerinin öldüğünü 

gördüklerinde, ülkelerindeki papazları, ricacı olmaları için Theodoridus’a gönderdiler. 

                                                
647 Yak. 456.  
648 Mommsen, ayrıca Gnudiuchus. Ricimer’in bir akrabasıdır. Bkz. XLV 236. 
649 Kuzey İspanya’daki modern Obrego Nehri. 
650 İspanya Süevlerinin kralı (456–457) 
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Theodoridus bu papazları büyük bir saygıyla makamına kabul etti. Ve hem cezadan muaf 

olacaklarını garanti etti hem de merhametle davrandı ve kendileri için kendi 

kavimlerinden bir lider seçmelerine izin verdi. Süevler böylece, Rimismundus’u 651 

prensleri yaptılar. Bu yapıldıktan ve her tarafta barış temin edildikten sonra, Theodoridus 

hükümdarlığının on üçüncü yılında öldü. 

[XLV 235]   Şüphenin kasvetine düşen kardeşi Eurichus 652 , ivedi ve hevesli bir 

şekilde653 tahta çıktı. Şimdi; bunlar ve diğer muhtelif hadiseler Vizigot halkının başından 

geçerken, İmparator Valentinianus’u654, Maximus655 haince öldürttü656 ve kendisi, bir tiran 

gibi hükümranlığı gasp etti. Vandalları kralı Gizericus bunu duydu ve savaş gemileriyle 

Africa’dan Italia’ya geldi, Roma’ya girdi ve yerle bir etti. Maximus firar etti ve bir Roma 

askeri olan, Ursus tarafından öldürüldü657. 

[236] Maximus’dan sonra, Doğu İmparatoru Marcianus’un emri ile Batı 

İmparatorluğunun yönetimini Maiorianus658 üstlendi. Fakat o da kısa bir süre hükmetti. 

Zira birliklerini, Gallia’yı taciz eden Alanlar üzerine yolladığında, Hıra Nehri 

yakınlarındaki Dertona’da 659  öldürüldü. Maiorianus’un halefi Severianus 660  oldu ve 

hükümdarlığının üçüncü yılında Roma’da öldü. Marcianus’ın halefi olan İmparator Leo 

bunu öğrendiğinde, patriciusu olan Anthemius’u661 imparator olarak seçti ve Roma’ya 

yolladı. Roma’ya varışının akabinde Anthemius, mükemmel bir insan ve orduyu 

yönetmeye uygun tek kişi olan damadı Recimer’i 662  Alanların üzerine gönderdi. İlk 

muharebenin hemen başında Recimer, Alanları mağlup etti. Onları da kralları 

                                                
651 458 yılından sonra Süev kralı.  
652 I. Theodoridus’un oğullarından biri. Bkz. XXXVI 190.  
653 Örtülü bir şekilde Eurichus’un kardeşini öldürdüğü kaydedilmektedir. 
654 Batı Roma İmparatoru III. Valentinianus. 455 yılında öldürülecektir.  
655 Petronius. 
656 M.S.455. 
657 455 yılında tahta çıkışının üzerinden yaklaşık üç ay geçtikten sonra. 
658  Mommsen, ayrıca Maiurianus, Batı Roma İmparatoru (457–461); 461 Ağustosun’da 

öldürülecektir. 
659 Lugiria’da bir şehir; Kuzeybatı İtalya’daki modern Tortona. 
660 Mommsen, ayrıca Livius Severus, Batı Roma İmparatoru (461–465). 
661 467–472. 
662 Valia’nın torunu ve Vizigot kralı olan Ricimer, Avitus (bkz XLV 240) tahtan indirildikten 

sonra, on altı yıl (456–472) Roma imparatorluk tahtının arkasındaki güç olmuştur.   
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Beorgus’u663 da, ortadan kaldırdı.   

[237] Şimdi; Vizigotlar’ın Kralı Eurichus Roma İmparatorlarının sık sık değişmekte 

olduğunu fark etti ve kendi hakkı olarak gördüğü Gallia’ya hâkim olmak için mücadele 

etti. İmparator Anthemius 664  bunu duydu ve Brittanialılardan yardım istedi. Kralları 

Riotimus okyanustan Bituriges şehrine on iki bin askeriyle geldi ve bu askerler 

gemilerinden karaya çıkar çıkmaz esir alındı665.  

[238] Vizigotların kralı Eurichus kalabalık bir orduyla onların karşısına çıktı ve uzun bir 

savaştan sonra, daha Romalılar ile birleşemeden, Brittanialıların Kralı Riotimus’u, 

bozguna uğrattı. Böylece Riotimus, ordusunun büyük bölümünü kaybedince, beraberinde 

toplayabildiği tüm askerleriyle firar edip o devirde Romalıların müttefiki olan 

Burgundioneslere 666  geldi. Fakat Vizigotların Kralı Eurichus, Gallia’nın Arverni 667 

bölgesini ele geçirdi. Zira artık İmparator Anthemius ölmüştü668.  

[239] Damadı ile sert bir savaşa girişen Anthemius, Roma’da yıprandı, sonunda damadı 

tarafından öldürüldü ve yerini Olybrius 669  aldı. Bu dönemde, patriciusların ilki ve 

Gotların meşhur siması Aspar’ı670, İstanbul’daki sarayında hadımları kılıçla yaraladılar ve 

öldürdüler 671 . Onunla birlikte, biri uzun zamandır patricius ve diğeri de İmparator 

Leo’nun 672  damadı ve Caesar olan, oğulları Ardabures ve Patriciolus da öldürüldü. 

Şimdi; Olybrius hükümdar oluşu üzerinden sekiz ay bile geçmemişti ki öldü ve 

                                                
663 Muhtemelen Sangiban’ın (XXXVII 194) halefidir. 464 yılında öldürülmüştür. Mierow, s. 176. 
664 Batı Roma İmparatoru, Anthemius (467–472). 
665 469. 
666 Arthur efsanesine göre o zamanlar ve şimdilerde Avallon anılan yer. 
667  Mommsen, ayrıca Arevernus burada ve Arevernas 119/20. Arvernler Galia’da yaşayan bir 

halktır. Bkz. 240. 
668 472. 
669 Batı Roma İmparatoru, 472. 
670 Babası bir Alan, annesi ise bir Gottur. Aspar general ve Exconsul idi. Uzun yıllar Doğu Roma 

İmparatorluğu üzerinde etkili olmuş en büyük tesirini de Leo’nun imparatorluk tahtına çıkışında 
göstermiştir. 

671 473.  
672 Doğu Roma İmparatoru 457–474. 
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Glycerius673, bir seçimden ziyade bir gaspla, Ravenna’da Caesar yapıldı. Eski patricius 

Marcellinus’un kız kardeşinin oğlu Nepos674, daha bir yıl geçmeden Glycerius’u tahttan 

indirdi ve Roma Limanı’nda onu piskopos675 olarak görevlendirdi.  

[240] Daha önce söylediğimiz gibi676 Eurichus bu muazzam ve muhtelif dönüşümleri fark 

edip, bu dönemde Romalı general Ecdicius’un hükümranlığındaki Galia’nın Arverni677 

bölgesini ele geçirdi. Çok ünlü bir ailenin mensubu ve senatör olan, hükümdarlığı çok 

kısa bir süre için zorla ele geçirip, Olybrius’dan önce birkaç gün hükümdar kalabilen ve 

nihayet, kendisinin de onayıyla, Piskopos olarak görevlendirildiği Placentia’ya 

gönderilen, son imparatorlardan Avitus’un678  oğlu idi. Onun oğlu Ecdicius uzun süre 

Vizigotlarla savaştı, fakat üstünlük kuracak gücü yoktu. Bu nedenle ülkeden ayrıldı ve 

(daha önemlisi ne olabilirdi ki) Arverni şehrinde düşmana ve daha güvenli yerlere gitti.  

[241] İmaparator Nepos bunu duyunca, Ecdicius’a Gallia’dan ayrılmasını ve onun yerine 

magister militum olarak Orestes’in679 geçmesini emretti. Bunun üzerine Orestes orduyu 

alıp, Roma’dan bu düşmana karşı sefere çıkardı ve Ravenna’ya geldi 680 . Burada 

beklerken, oğlu Romulus Augustulus’u 681  imparator yaptı. Nepos bunu öğrenince, 

Dalmatia’ya kaçtı ve orada, eski imparator Glycerius’un Salona piskoposluğu devrinde 

elinde tuttuğu bu bölgede, tahtan indirilmiş olarak öldü. 

[XLVI 242]       Şimdi; Augustulus’un, babası tarafından Ravenna’da imparator 

yapılmasından, kısa süre önce,  Torcilinglerin682 kralı Odoacer, Scirlerin683, Herulların684 

                                                
673 Batı Roma İmparatoru, 473. Burgundialı olan, Ricimer’in yeğeni Gundobad tarafından tahta 

çıkarılmıştır.  
674 Julius Nepos Batı Roma İmparatoru, (473–475). Glycerius’un imparator olmasına karşı çıkan 

Doğu Roma İmparatoru tarafından tahta çıkarılmıştır.  
675 Eski imparator Salona piskoposu olarak takdis edildi ve Dalmatia’ya gönderildi. 
676 XLV 237.  
677 Bkz. XLV 238. 
678 455 yılında tahta çıkarıldı ve ertesi sene öldürüldü. Ricimer tarafından 456’da tahtan indirildi 

ve Placentia piskoposu olarak takdis edildi. 
679 Orestes daha önce Attila’nın hizmetinde çalışmıştı. 
680 475’de.  
681 Batı Roma İmparatoru, 475–476; batının son imparatoru. 
682 K.A. “Gazabın oğulları”. 
683 Saf kanlılar 
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ve pek çok kavmin lideri olarak, Italia’yı istila etti. Orestes’i öldürdü, oğlu Augustulus’u 

tahtan indirdi ve Campania’daki Lucullus Şatosu’na685 sürgün yaşama cezasına çarptırdı. 

[243] Böylece Romalıların Batı İmparatorluğu, ilk Augustus olan Octavianus 

Augustus’un 686  Roma şehrinin kuruluşunun yedi yüz dokuzuncu yılında 687 , hüküm 

sürmeye başlamasıyla doğdu. Seleflerinin ve bunlardan öncekilerin 688 , 

hükümdarlıklarının başlamasının beş yüz yirmi ikinci senesinde 689 , Augustulus 690 

yüzünden sona erdi. Bu devirden sonra Roma ve Italia’ya Got kralları hükmetti. Bu 

arada, kavimlerin kralı Odoacer, tüm Italia’yı zorla kontrolü altına aldı ve sonra 

Ravenna’da, kendisini tedirgin eden Romalılardan Dük Bracila’yı öldürdü. Krallığını 

güçlendirdi ve ona;  bundan sonra anlatacağımız, Theodoricus’un ortaya çıkışına kadar, 

on üç yıl hükmetti.691 

[XLVII 244]      Fakat ilk olarak bu konudan çıkalım ve Vizigotlar’ın Kralı Eurichus’un 

Roma İmparatorluğu’nun sendelemesini nasıl fark ettiği, Arelate ve Massilia’yı nasıl ele 

geçirdiği hususuna dönelim. Vandalların Kralı Gizericus, hediyelerle Euricus’u, bunları 

yapması için ikna etti. Sonunda, Leo ve Zeno’nun692 kendisine karşı planladıkları bu 

komplonun önüne geçebildi. Bunun için Ostrogotları Doğu İmparatorluğu’na; Vizigotları 

Batı İmparatorluğu’na karşı harekete geçirdi. Ve böylece, düşmanları iki imparatorlukla 

mücadele ederlerken, kendisi Africa’da huzur içinde hüküm sürebildi. Eurichus bunu 

gönül rızası içinde karşıladı ve kendi hakkı ile Gallia ve Hispania’nın tümünü ele 

geçirdiği gibi Burgundioneslere da boyun eğdirmeye uğraştı. Krallığının on dokuzuncu 

                                                                                                                                          
684 Heruller, Scirler ve Torcilingler Orta Tuna’nın kuzeyinde yaşamaktaydılar.  
685 Napoli yakınlarında görkemli bir şato. 
686 M.Ö. 27-M.S. 14. 
687 Mesela M.Ö. 45,  Iulius Caesar’a suikast düzenlenmesinden bir yıl önce. 
688 M.Ö. 45 
689 Bu cümle aynen Marcellinus Comes’den alıntılanmıştır. Bu kronoloji şu şekilde açıklanabilir: 

Romanın kuruluşu (M.Ö. 753), Augustus’un 709. yıldan sonra, yani 708’de, tahta çıkması (M.Ö. 45), 
Romulus Augustulus’un 522. yıldan sonra, yani 521’de, tahta çıkması ki bu 476 yılına denk gelmektedir. 
Yalnız toplamda doğru tarihe ulaşılmakla beraber, Augustus’un tahta geçişi, Julius Caesar’ın M.Ö. 44’de 
katledimesinden başlatılmaktadır.    

690 476.  
691 Verona savaşından sonra Odoacer Ravenna’dan kaçacaktır. 
692 Doğu Roma İmparatoru 474–491. 
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yılında, o dönemde yaşamakta olduğu, Arelate’de bu hayattan ayrıldı693.  

[245] Halefi, meşhur Büyük Alaricus’tan sonra Vizigot Krallığı’nın dokuzuncu694 kralı 

olarak tahta çıkan, oğlu Alaricus oldu. Daha önce Augustuslardan bahsederken 

söylediğimiz gibi, Alaricus içinde aynı şeyin geçerli olduğunu görebilirsiniz: çoğu kez 

bir krallığa ahir zamanlarında, kurucusuyla aynı adı taşıyan bir kral hükmeder. Hazır 

konudan ayrılmışken, söz verdiğimiz gibi, Gotların kökeni hakkındaki tüm hikâyeyi 

tamamıyla anlatalım. 

[XLVIII 246]       İki kabilenin, Ostrogotların ve Vizigotların birliği, sonra Vizigotların 

Ostrogotlardan kopmaları apaçık bir şekilde ele alınarak, bu sürecin öyküsünü elimden 

gelenin en iyisi ile yeniden anlatmak ve atalarımızın hikâyesini verebilmek için şimdi; 

eskiden Scythia’da yaşamakta oldukları yerlere dönmek ve benzer biçimde ecdadı ve 

Ostrogotların faaliyetlerini anlatmak zorundayım. Ostrogotların, kralları Hermanaricus 

ölümünden695 sonra Vizigotların göç etmesi ile ayrı bir kavim haline gelerek ve Hun 

egemenliği altına girip ülkelerinde kaldıkları bilinmektedir. Yine de Amal ailesinden 

Vinitharius, hükümdarlık unvanını devam ettirmekteydi. 

[247] Vinitharius, Hermanaricus kadar talihli olmamasına karşın, dedesi kadar cesurdu. 

Lakin Hun hâkimiyeti altında yaşamaktan muzdarip olan Vinitharius, kavminin küçük bir 

kısmını alıp, Antes ülkesine696 sefere çıkarak cesaretini göstermeye çalıştı. Onlara hücum 

edip, ilk muharebede galip geldi. Sonra yiğitlik yaptı ve korkunç bir misal olarak, Boz697 

adındaki krallarını, oğulları ve yetmiş soyluyu çarmıha gerdi ve teslim olanların 

korkusunu ikiye katladıktan sonra, çarmıhta asılan insanların bulunduğu o yeri terk etti.  

[248] Vinitharius; böyle bir ruhsatla, güç bela bir yıl hükmettikten sonra, Hunların 

hükümdarı Balamber 698  bunu daha fazla devam ettirmeyecekti. Fakat Büyük 

                                                
693 484. 
694 Bkz. Ekler, Vizigot kralları listesi.  
695 375 yılında ölmüştür. Bkz. XXIV 130. 
696 Metinde Anti olarak geçmektedir. Mommsen: 121/19. 
697 Bu isim, başka bir yerde kaydedilmemiştir. 
698 Bkz. XXIV 130. 
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Hunimundus’un oğlu Gesimundus’u getirtecekti. Şimdi; Gesimundus Gotların büyük 

kısmı ile birlikte, sadakat yeminlerine uyarak, Hun hâkimiyeti altında kaldı. Balamber 

onunla ittifakını yeniledi ve Vinitharius’a karşı ordusunu hazırladı. Uzun bir 

mücadelenin ardında, ilk savaşta Vinitharius galip geldi ve ikincisinde ise Hun ordusunda 

yaptığı kıyımın ne kadar büyük olduğu söylenemez.  

[249] Fakat üçüncü savaşta,  her iki tarafta bir biri üzerine ilerlerken, Balamber, Erac699 

Nehri’nde pusuya yatarak, Vinitharius’u kafasına isabet eden bir okla vurdu ve öldürdü. 

Akabinde Vinitharius’un torununu evlenerek eşi yaptı ve nihayet tüm Got kavmine, uysal 

bir teba olarak, hâkim oldu. Fakat Hunların seçtiği bile olsa, hep kendilerinden olan bir 

liderin iktidarı altında yönetildiler. 

[250] Ve sonra Vinitharius’un ölümünün akabinde, eski kudretli kral Hermanaricus’un 

oğlu Hunimundus Gotların lideri oldu. Yakışıklılığıyla nam salmış ve savaş meydanında 

haşin bir adam olan Vinitharius, daha sonraları Süevler karşısında başarılı savaşlar yaptı. 

Öldüğünde, gençliğinin baharındaki oğlu Thorismud halefi oldu. Thorismud, iktidarının 

ikinci yılında bir orduyla Gepidler üzerine yürüdü ve büyük bir zafer kazandı. Lakin bu 

savaşta atından düşerek öldüğü söylenir. 

[251] Thorismud’un ölümünden sonra, Ostrogotlar öyle derin bir yas tutular ki; kırk yıl 

boyunca onun yerine hiçbir kral geçmedi ve bu dönem boyunca onların dudaklarından 

devamlı, Thorismud’un hatıraları terennüm edildi. Artık zaman aktıkça, Valamir uygun 

olacak şekilde büyüdü. Valamir, Thorismud’un anne tarafından kuzeni olan 

Vandalarius’un oğlu idi. Daha öncede söylediğimiz gibi 700 , Thorismud’un oğlu 

Beremud’a göre, onların Hun boyunduruğu altında olmaları nedeniyle, sonunda Ostrogot 

kavmini hakir görmeye başlamış; bu nedenle batıdaki topraklarda yaşayan Vizigotlara 

sığınmıştı. Vetericus, bu Beremud’un soyundan gelmekteydi. Vetericus’un, 

Theodoricus’un kızı Amalasuentha 701  ile evlenmek suretiyle, uzun zaman önce 

                                                
699 

Phasis olarakta adlandırılmıştır. Batı Gürcistan’daki (Kolhis) modern Rioni Nehri; bkz. VI 47. 
700 Bkz. XXXIII 174 
701 Theodoricus ile Audefleda’nın kızı. Bkz. LIX 304.  
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bölünmüş 702  Amal neslini tekrar birleştiren, Eutharicus adında bir oğlu daha vardı. 

Eutharicus, Athalaric ve Mathesuentha babasıdır. Fakat Athalaric çocuk yaşında 

öldükten sonra, Mathesuentha, İmparator Iustinianus’un kuzeni olan ikinci kocası, yani 

Germanus, tarafından İstanbul’a getirildi ve babasının ölümünden sonra doğan ve 

Germanus adını verdiği oğlunu doğurdu. 

[252]      Fakat bu tertip, tarihimizi kendi istikametine sürükleyerek götürdüğü için, üç 

kol olduğu iddia edilen, Vandalarius soyuna703 dönmek zorundayız. Hermanaricus’un 

erkek kardeşinin torununun oğlu ve yukarıda adı geçen Thorismud’un kuzeni olan 

Wandalarius Amal soyu içinde kendisiyle övünürdü. Çünkü Valamir, Thiudimer, Vidimer 

adında üç oğlu vardı. Bunlardan Valamir babalarından sonra tahtına çıktı. Hunlar henüz 

umumi bir şekilde, diğer kavimleri de, Gotları da egemenlikleri altına almamışlardı.    

[253] Bu üç kardeşin uyumunu görmek mutluluk vericiydi. Thiudimer, kardeşi 

Valamir’in imparatorluğu için bir asker olarak takdire değer bir şekilde hizmet etti ve 

Valamir ona onur nişanı verilmesini emretti. Bunun yanı sıra; Vidimer de, kardeşlerinin 

ikisi için de görev yapmayı şeref addediyordu. Böylece bir birlerine müştereken bağlılığı 

önemsedikleri için, birisi krallıktan bütünüyle mahrum edilmediği gibi, diğer ikisi de 

karşılıklı barışı muhafaza ettiler. Sık sık söylenildiği gibi henüz Hunların hükümdarı 

Attila’nın egemenliğine tabi olmak suretiyle hükmetmekteydiler. Gerçekten de akrabaları 

Vizigotlara karşı savaşmayı reddedemiyorlardı. Hatta efendilerinin emriyle akraba katili 

olmaya mecburdular. Herhangi bir Scythia kabilesi vasıtasıyla Hunların gücünün ortadan 

kaldırılabilmesinin –Romalıların ve tüm diğer kavimlerin arzuladıkları bir hadise olan- 

Attila’nın ölümüyle, onlardan kurtulmak dışında hiçbir yolu yoktu. Şimdi; onun ölümü 

hayatı kadar olağanüstüydü.  

[XLIX 254]     Tarihçi Priscus’un anlattığına göre704, Attila ölümünden705 kısa bir süre 

önce, kavminin geleneği olduğu üzere, sayısız eşlerinin ardından, Ildico adında çok güzel 

                                                
702 Beremud’un Vizigotlara katılmasıyla. Bkz. XXXIII 173. 
703 Bkz. XIV 79 ve LVIII 297.  
704 Priscus’un bu pasajı kayıptır. 
705 453 
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bir kızla evlendi. Düğünündeki şölende çok fazla içti. Şarap ve içkinin verdiği ağırlıkla 

sırt üstü uzandığında, mutat olduğu üzere burnundan fazlaca akan kan, normal yolundan 

boşalamayarak, ölümcül bir şekilde boğazına doldu ve onu öldürdü. Böylece, sarhoşluk, 

savaşarak şöhrete kavuşmuş bir kralı, utanç verici bir sona götürdü. Ertesi gün, gün artık 

iyice ilerleyince, hükümdarlık görevlileri, yanlış giden bir şeyler olduğu kaygısına 

düştüler ve büyük bir gürültüden sonra kapıları zorlayarak içeri girdiler. Orada hiçbir 

yarası olmadığı halde, kanının içeri doğru akması neticesinde ölmüş hükümdarlarını, 

peçesinin altındaki kederli yüzünden gözyaşları dökülen evlendiği kızı buldular.    

[255] Daha sonra kavimlerinin geleneği olduğu üzere, kendi saçlarını kestiler ve kendi 

yüzlerine korkunç derin yaralar açtılar. Bu ünlü savaşçının yası, sadece kadınsı feryatlar 

ve gözyaşlarıyla değil, erkeklerin kanıyla da tutulabilmeliydi. Bundan başka; Attila’nın 

ölümüyle alakalı fevkalade bir şey vuku buldu. Bir rüyada Doğunun İmparatoru 

Marcianus706, bu vahşi düşmanı tarafından endişeye düşürülmüşken, Tanrı biraz onun 

yanında durur ve aynı gece ona; Attila’nın yayının kırıldığını gösterir. Sanki Hun 

kavmine bu silahın sayesinde pek çok şeyin bahşedildiği ima edilmekteydi. Tarihçi 

Priscus bu söylentinin doğru bir şahitlik olduğunu söyler. İlahi güçler Attila’nın ölümünü 

hükümdarlara ifşa etmeleri, ancak özel bir hediye olacaktı, zira büyük imparatorluklarca 

o, çok korkunç addediliyordu.    

[256] Kavmi tarafından, Attila’nın ruhuna gösterilen saygının pek çok şekli hakkında, 

birkaç söz söylemeyi ihmal etmeyeceğiz. Vücudu geniş ve düz bir yere konuldu ve 

insanların hayranlığının nişanesi olarak, bir ipek çadırın içine yatırıldı. Bütün Hun 

kavminin en iyi süvarileri, arena oyunları gibi yattığı yerin etrafında dönerek atlarını 

koşturuyorlardı ve bir cenaze ağıtıyla yaptığı işleri anlatıyorlardı. Ağıt şöyleydi: 

[257] “Hunların hükümdarı Büyük Attila, Mundsuk’un oğlu, en cesur halkların 

efendisi, Scythia ve Germania dünyasının tek sahibi. Bu güçler daha önce bilinmiyordu. 

Attila kentleri ele geçirdi. Roma dünyasının her iki imparatorluğunu korkuttu ve onların 

yakarışlarıyla yatıştı. Geride kalanları yağmaya maruz bırakmamak için yıllık vergi 
                                                

706 450–457. 
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aldı707. Attila öldü fakat düşmanlarının açtığı yarayla veya dostlarının ihanetiyle değil. 

Barış içindeki halkının arasında keyif içinde ve acısız bir şekilde. İntikam için istendiğine 

kimse inanmıyorsa kim bunu ölüm gibi görebilir.” 

[258] Böyle ağıtlarla onun yasını tutarlarken -strawa708 adını verdikleri- kabrinin üstünde 

çılgın bir cümbüş arasında ayin yapıldı. Sırayla duygularını en üç noktaya çıkardılar ve 

hazla kasvetli kederlerini karıştırıp sergilediler. Ardından, gecenin gizliliği içinde 

Attila’nın vücudunu toprağa defnettiler. Attila’nın bedenini, kralların kudretini gösteren 

üç şeyden, birincisi altından, ikincisi gümüşten ve üçüncüsü muhkem bir demirden 

yapılmış tabutlar ile sardılar. Bu madenlerden demir; boyun eğdirdiği halkları, altın ve 

gümüş ise her iki imparatorluktan onur payesi aldığını simgeliyordu. Savaşta mağlup 

edilen düşmanların silahları, çok değerli koşum takımları, parıldayan farklı türlerden 

mücevherler ve prenslere layık bir ihtişam sağlayan türlü çeşitli süsler de mezara 

konuldu. Ve bu büyük zenginliğin insanların merakından gizlenilmesi gerekliydi. 

Attila’yı defnetme işini yapanları, yaptıkları işin korkunç karşılığı olarak öldürdüler. Ve 

böylelikle, defin yapılır yapılmaz, defnedenlerin üzerine ansızın ölüm çöktü.  

[L 259] Bu ayinler yapıldıktan sonra genç insanların zihinlerinin, iktidar için 

ihtirasla tutuşmasının adet olmasından mütevellit; Attila’nın halefleri arasında da bu yüce 

makam için bir mücadele meydana geldi ve Attila’nın haleflerinin hükmetmek için 

düşüncesiz ihtirasları, imparatorluğunun yıkılmasına yol açtı. Krallıklar çoğu kez bu 

şekilde; halef bulunmamasından ziyade birden çok halef olmasıyla meşakkat içine düşer. 

Attila kendi rızasıyla her bir oğlunun buyruğu altına bir halk vermiş olmasına rağmen, 

oğulları bu halkların kendi aralarında eşit olarak dağıtılması ve bir aile mirası olarak, 

                                                
707 Priscus, fragman 3.  
708 Hunların dil varlığından sadece üç cins isim bilinmektedir. Bunlardan ikisi, Hunları bizzat 

görmüş olan Priscus’un kaydettiği, içki anlamına gelen “kamon” ve “medos” sözleridir. Üçüncü söz ise 
burada kaydedilen “strava”dır. Németh, “strava” kelimesinin üç şekilde açıklandığını söylemektedir. 
Birinci açıklamada; Almanca “streuen” (serpmek) fiilinin Gotça şekli olduğu, ikincisinde; “cenaze 
töreninde yenilen yemek” anlamındaki eski Slavca, yalnız bu kelime ile özdeş olması için kelimenin 
“sutrava” şeklinde olması gerektiğini belirterek, bir kelime olduğu ve sonuncu açıklamade ise Karay 
Türkesindeki yerleştirmek, koymak, cenazeyi yerleştirmek manasına gelen “astra” fiili olduğu görüşleri 
ileri sürülmüştür. Son açıklamanında fonetik ve anlam itibarıyla “strava” kelimesiyle uyumsuz olduğunu 
belirten Németh, kelimenin bu üç izahının da yetersiz olduğunu iddia eder. Németh, s. 216–219.       
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cengâver hükümdarlara kendi tebalarıyla beraber pay edilmelisi için yaygara 

koparıyorlardı. 

[260] Gepidlerin kralı Ardaricus709 bunu öğrenince, en kötü şeyin pek çok halka köle gibi 

davranılması olduğu için öfkelendi ve o Attila’nın oğullarına karşı ortaya çıkan ilk 

kişiydi. Talih Ardaricus’un yanındaydı ve halletmesi için kendisine bel bağlanan, kölelik 

ayıbını ortadan kaldırdı. Sadece kendi kabilesini değil, aynı şekilde zulmedilen tüm diğer 

kabileleri de kurtardı. Zira ulaşılmak istenen umumî bir menfaat için, herkes seve seve 

gayret eder. Her iki taraf bir birlerini yok etmek için silaha sarıldılar ve Pannonia’da 

Nedao710 Nehri’nin yakınlarında savaşa tutuştular711. 

[261] Orada bir çatışma da, Attila’nın kendi egemenliği altında tutmuş olduğu değişik 

kavimler arasında cereyan etti. Krallıklar halklarıyla beraber bölündü ve birlikten ayrılan, 

ortak bir dürtüyle hareket etmeyen pek çok topluluk meydana çıktı. Liderlerinden olan bu 

topluluklar delice bir birleriyle mücadeleye koyuldular. Bu kavimler; karşılıklı olarak 

açılan yaralarla bir birlerine zarar verip, biri diğerinin karşısına dikildiği için birlik 

olamadılar. Ve böylece; bu cesur kavimler parçalandılar. O devirdeki bir insanın; 

mızrakları ile savaşan Gotları, kılıçlarıyla şiddetle çarpışan Gepidleri, yaralar içinde 

kargılarını kırılan Rugları712, piyade olarak harp eden Süevleri, oklarıyla Hunları, ağır 

silahlarla bir muharebe hattına yaklaşan Alanları ve hafif silahlı Herulları görebildiği 

yerde, sanırım harikulade bir gösteri sahne almak zorundadır.    

[262] Nihayet; birçok acı savaştan sonra, beklenmedik bir biçimde zafere Gepidler ulaştı. 

Ardaricus kılıç ve komployla, Hunlarla birlikte onların yardımcı kuvvetleri olan diğer 

kavimlerden, neredeyse otuz bin askeri yok etti. Bu savaşta Attila’nın kendisini tüm 

çocuklarına ve hanedana mensup diğer çocuklara yeğlediği ve diğer çocuklarından daha 

                                                
709 XXXVIII 190. 
710 Bugün Macaristan’da Tuna’nın batı kollarından birisi olan Sava’nın bir kolu.  
711 454 yılında vuku bulan bu savaşın sonunda Ostrogotlar, yaklaşık seksenyıldır egemenlikleri 

altında yaşadıkları Hunlardan bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 
712 Rug ülkesi sakinleri.  
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fazla sevdiği söylenen en büyük oğlu İlek713, yaralandı. Fakat talih babasının arzusu ile 

aynı değildi. Düşmanın çoğunun kırılmasından sonra, ölümle olan randevusuna 

kahramanca yürüdüğü anlaşılmaktadır. Eğer babası yaşasaydı, İlek’in bu şerefli 

sonundan memnuniyet duyardı. 

[263] İlek öldürülünce, geride kalan kardeşleri, Gotların ilk yerleştikleri bölge olduğunu 

söylediğimiz,  Karadeniz sahili civarına kaçırıldı. Böylece, tüm dünyaya baş eğdiren 

insanların kavmi, Hunlarda gitmiş oldu. Birlik halinde güçlü oldukları zamanlarda, 

dehşet saçan Hunları, ayrı ayrı çökerten parçalanma çok feci bir şeydir. Gepidlerin Kralı 

Ardaricus’un davası, istemeyerek Hun boyunduruğu altında kalan değişik kavimlerin 

hayrına oldu. Zira uzun zamandır hüzün içinde olan ruhlarında özgürlük umudunun 

sevincini canlandırmıştı. O devirde imparator olan olana Marcianus 714  tarafından 

bağışlanan Roma topraklarına pek çok elçi gönderildi ve yerleşmeleri için onlara tahsis 

edilen konutları alındı.  

[264]       Fakat Gepidler kendi güçleriyle Hun topraklarını ele geçirdiler ve fatihler gibi 

tüm Dacia’ya hükmettiler. Gepidlerin Roma İmparatorluğu’ndan beklentisi dostane 

müttefikliklerinin teminatı olarak yıllık bir vergi ve barıştan başka bir şey değildi. O 

devirde imparator bunu kolayca kabul etti. Hâlihazırda da bu kavim Roma 

İmparatorluğundan mutat olduğu üzere vergi alır. Şimdi; Gotlar, Gepidlerin Hun 

topraklarını kendileri için müdafaa ettiklerini ve Hun halkının tekrar Gotlar’ın eski 

vatanını göç ettiklerini görünce, kendilerini tehlikeye atarak diğerlerinin topraklarını 

istila etmektense, Roma İmparatorluğundan toprak talebinde bulunmayı yeğlediler. 

Böylece Gotlar, kuzeyinde Tuna, batısında Noricum, güneyinde Dalmatia ve doğusunda 

Moesia Superior715 ile hem sınır olup, içerisinde büyük bir ovayı barındıran Pannonia’yı 

aldılar. Bu bölgede, ilki olan716 Sirmium’dan sonuncusu Vindobona’ya717 kadar pek çok 

şehir bulunur.  

                                                
713 Hernac; Türkçe kökenlidir. “İllek” olarakta okunabilir. Németh, s. 221–222. 
714 Doğu Roma İmparatoru, 450–457. 
715 Yukarı Moesia. 
716 İstanbul’dan. 
717 Vienna. 
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[265]       Bizim Sarmatas dediğimiz, Sauromatlar, Cemandrlar ve Hunların bir kısmı, 

Illyric bölgesinin bir şehri olup kendilerine verilen Castramarten’e [Castra Martis] 

yerleştiler. Pentapolitanus’un 718  dükü Bliwila, kardeşi Froila ve bir de hâlihazırda 

patricius olan Bessa bu soydandır. Scirler 719  ayrıca Sadagariler ve Candac’ın 

liderliğindeki Alanlar Scythia Minor ve Moesia’yı aldı. 

[266] Babam Vihamuthis’in babası (yani dedem) Pharia, Candac yaşarken onun kâtibi 

idi. Onun kızının oğlu Gunthigis, ona Baza da denilir, soyu Amallara dayanan Andela’nın 

oğlu olan Andag’ın oğlu idi ve magister militum idi. İhtidamdan önce, cahil biri olan, 

keza ben, Jordanes, de Gunthigis’in kâtibi idim. Ruglar 720  ve kimi diğer kavimler 

Bizyim 721  ve Arcadiopolim’e 722  yerleşebilmek istediler. Attila’nın küçük oğlu İrnek723 

adamlarıyla yurt olarak Scythia Minor’un en uzak bölgesini tercih etti. İrnek’in akrabaları 

Emnetzur ve Ultzindur, Dacia ripensis’de Tuna’nın kıyısında Utus ve Oescus ve Almus’u 

ele geçirdiler. Sonra her yere yayılıp, Romania’nın yolunu tutular. Günümüzdeki 

Sacromontis ve Fossatisilerin kökünün onlara dayandığı söylenir.  

[LI 267] Papazları ve başpiskoposları, onlara yazı yazmayı da öğrettiği 724  söylenen 

Vulfila725 olan, Avam diye bilinen büyük bir Got topluluğu daha vardı. Ve günümüzde; 

Moesia’nın Nicopolitan 726  bölgesinde Haemus dağının eteklerine dek yerleşmiş 

durumdadırlar. Avamlar; çeşitli türlerden sürülerinin, sığırları için otlaklarının ve odun 

için ormanlarının dışında hiçbir zenginlikleri olmayan, çok kalabalık fakat yoksul ve 

barışsever bir halktır. Ülkeleri buğday ve diğer tahıllar için bereketli değildir. Onların bir 

kısmı başka bir yerde üzüm bağları olduğunu bilmezler ve şaraplarını komşu ülkelerden 

satın alırlar. Fakat çoğu süt içer.  

                                                
718 Pentapolis, modern Libya’da.  
719 Bkz. XLVI 242. 
720 III 24 ve muhtemelen IV 26’daki (Ulmerugi) 
721 Trakya’da Kırklareli Vize yakınlarında antik şehir.  
722 Vize yakınlarında.  
723 Hernac; Priscus’da (fragman 36) Ernakh olarak kaydedilmiştir. Türkçe kökenli olduğu kesin 

olarak sölenebilir. Németh, s. 221.  
724 Yeat: …onlar için bir alfabe icat ettiği… 
725 Yak. 311–381 yıllarında yaşayan ve Gotları Hıristiyanlaştıran Piskopos Ulfilas. 
726 Nicopolis, modern Tırnovo, Bulgaristan. Bkz. XVIII 101. 
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[LII 268]  Şimdi; kralları Valamir’in ve onun kardeşleri Thiudimer ve Vidimer’in 

hükümranlığında Pannonia’da yaşayan bu kavme, yani Ostrogotlara dönelim. 

Topraklarının bölünmesine rağmen, gayeleri tekti. Valamir; Scarniunga 727  ve Aqua 

Nigra 728  nehirlerinin arasında, Thiudimer; Pelso 729  gölü havalisinde ve Vidimer’de 

ikisinin ortasında hayat sürdü. Şimdi; Attila’nın oğulları, kendi yönetimlerinden kaçan 

asker kaçakları olarak gördükleri Gotların karşısına, firari kölelerini arıyorlarmış gibi 

çıkıp, kardeşlerinin hiçbir şeyden haberi yokken, sadece Valamir’e hücum etmeleri 

hadisesi730 vuku buldu.   

[269] Çok az askeri olmasına rağmen, Valamir Hunların saldırılarına direndi ve uzun bir 

süre yıprattıktan sonra Hunları, düşmanın neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı kati bir 

yenilgiye uğrattı. Savaştan sağ çıkabilen Hunlar yönlerini değiştirerek kaçtılar ve 

Scythia’nın, Var adını verdikleri, Danaber ırmağı yatağındaki sınır bölgesini kazanmaya 

çalıştılar. Valamir, hemen bir ulakla iyi haberleri kardeşi Thiudimer’e gönderdi ve ulak 

ulaştığı gün Thiudimer’in evinde çifte mutluluk sağladı. Zira aynı gün, Thiudimer’in 

gerçekte bir cariye olan Erelieva’dan, yine de bahtı açık bir çocuk olan oğlu Theodoricus 

doğmuştu731.    

[270] Şimdi; çok fazla bir vakit geçmemişti ki Kral Valamir ve kardeşleri Thiudimer ve 

Vidimer İmparator Marcianus’a, barış antlaşmasını sürdürmek için imparatordan yeni yıl 

hediyesi olarak aldıkları mutat verginin geç ulaşması nedeniyle bir elçi heyeti 

gönderdiler. Ve bu elçilik heyeti, kendisi de bir Got olan fakat Amal ailesinden olmayıp 

başka bir soydan gelen Triarius’un oğlu Theodoricus’u adamlarıyla birlikte büyük bir 

iltimas içinde buldu. Kendilerine karşı sadece kibirle bakılması söz konusu iken, 

Theodoricus Romalılarla dostane bir ittifak yapmış ve yıllık bir gelir elde etmişti.      

[271] O nedenle, çılgına döndüler ve silaha sarıldılar. Neredeyse Illyricum’u baştanbaşa 

                                                
727 Yugoslavya’da modern Jarcina 
728 Modern Karasica 
729 Macaristan’ın batısındaki Balaton Gölü 
730 456. 
731 Burada 456 yılı iddia edilmesine karşın, aslında 451 yılında Katalonya savaşından hemen sonra. 
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geçtiler ve yağmalayarak viraneye çevirdiler. Sonra imparatorun fikri süratle değişti ve 

önceki dostluğa geri döndü. Şu anki vergiyle birlikte geçmiş vergiyi de vermesi için bir 

elçilik heyeti yolladı. Romalılar, yukarıda bahsettiğimiz Thiudimer’in küçük oğlu 

Theodoricus’u barışın teminatı olarak Gotlar’dan aldılar732. O zaman Theodoric, yedi 

yaşını erişmiş ve sekizine giriyordu. Babası Theodoricus’un rehin verilmesi hususunda 

tereddütte kalmışken, amcası Valamir Gotlarla Romalılar arasındaki barışın böylece 

sağlama bağlanacağı umuduyla, ondan bunu yapmasını istirham etti. Böylece, 

Theodoricus Gotların rehini olarak alındı ve İstanbul’a İmparator Leo’ya getirildi733. İyi 

bir çocuk olan Theodoricus hakkıyla imparatorluğun saygısını kazandı.  

[LIII 272]  Şimdi; Gotlarla Romalılar arasında sağlam bir barışın ihyasından sonra, 

Gotlar imparatordan aldıkları mülklerin kendileri için yeterli olmadığını kararına 

vardılar. Ayrıca alışıldık cesaretlerini göstermeye hevesli idiler. Ve böylece, 

etraflarındaki komşu kabileleri yağmalamaya başladılar. İlk olarak Pannonia’nın içlerini 

elinde tutan Sadagarler’e734 saldırdılar. Attila’nın oğlu olan Hun hükümdarı Dengizek735 

bunu öğrenince, hâlâ üzerlerinde hâkimiyetini sürdürmekte olduğu anlaşılan az sayıdaki, 

yani Ultzinzures736, Angiscirler, Bittuguribler ve Bardoribler topladı. Pannonia’nın bir 

şehri olan Bassiana’ya gelen Dengizek, bu şehri kuşattı ve topraklarını yağmalamaya 

başladı. 

[273] O durumda Gotlar, vaktiyle Sadagarlara karşı planladıkları seferden vazgeçtiler ve 

Hunlara saldırdılar. Gotlar; o devirden günümüze değin kendi ordularına duydukları 

korkuyu devam ettiren Hunları, topraklarından utanç verici bir şekilde çıkardılar. Hun 

kavmine sonunda Gotlar boyun eğdirdiğinde, yağmalamak için Dalmatia’yı baştanbaşa 

geçen Süevlerin lideri Hunimundus, ovalarda başıboş dolaşan Gotlara ait sığırlardan bir 

kısmını ele geçirdi. Zira Dalmatia, Swevia’ya yakın ve Pannonia bölgesine, özelikle de o 

                                                
732 459.  
733 459 
734 467/468 
735  Priscus, fragman 36 ve 38’de de kaydedilmiştir. “Tengiz” yani “Deniz” köküne dayanan 

Türkçe bir addır. Aynı zamanda Hun şahıs adları içinde kaynaklara aslına en sadık şekilde kaydedilmiş 
isim Dengizek’tir. Németh, s. 222.  

736 L 266’da Ultzindurlar kaydedilmiştir. 
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devirde Gotların yaşadığı bu bölümüne, çok uzak değildir. 

[274] Hunimundus737, Dalmatia’yı viraneye çevirdikten sonra Süevlerle birlikte kendi 

ülkesine dönüyorken, Gotların kralı Valamir’in kardeşi Thiudimer, Süev kafilesinin 

gelmesini bekledi. Sığırlarından pek çoğunu kaybetmesi onu büyük bir üzüntüye 

düşürdüğü için değil, fakat Süevlerin bu ganimeti cezalandırılmadan elde ettikleri 

takdirde, daha fazlasını yapmaya kalkışacaklarından korktu. Böylece, gecenin en dingin 

vaktinde, Süevler uykudayken, onlara Pelso Gölü yakınlarında beklenmedikleri bir anda 

saldırdı. Thiudimer burada, kılıcından kurtulan Süev ordusunun tümünü hatta kralları 

Hunimundus’u bile esir aldığı ve onları Gotların kölesi yaptığı kati bir neticeye ulaştı. 

Yine de Thiudimer çok merhametli biri olduğu için, intikamını aldıktan sonra Süevleri 

affetmeyi kabul etti ve onlarla uzlaşmış oldu. Esir alınmış bu adamı oğlu olarak evlat 

edindi ve adamlarıyla birlikte Suavia’ya geri gönderdi. 

[275] Fakat Hunimundus evlatlığı olduğu Thiudimer’in lütfunu unuttu.  Bir gün kendi 

tasarladığı bir komployu uygulamaya koydu ve o devirde Tuna’nın yukarılarında Gotlar 

ile huzurlu bir şekilde yaşayan Scir kabilesini harekete geçirdi. Böylece Scirler, Gotlarla 

ittifaklarını bozdular ve silaha sarıldılar. Hunimundus ile birleştiler ve Gotlar kavmine 

saldırmak için yola koyuldular. Böylece hiçbir kötülük beklemeyen Gotları savaş gafil 

avladı. Zira Gotlar komşularının ikisine de dostları olarak güvenmekteydiler. Mecburiyet 

karşısında zoraki silahlarına davrandılar, kendi intikamlarını ve savaşmak durumunda 

kalmalarıyla uğradıkları zararın öcünü aldılar. 

[276] Bu savaşta738, Kral Valamir askerlerini cesaretlendirmek için hattın önünde atına 

binerken, at yaralandı ve binicisini de düşürerek yıkıldı. Düşmanın mızrağı Valamir’i 

anında vurdu ve öldürdü. Gotlar hem krallarının öldürülmesinin, hem de bu asiler 

tarafından uğratıldıkları zararın, intikamını almak için harekete geçtiler. Birkaç hayâsız 

haricinde tüm Scirlerin, savaş meydanında kaldığı bir savaş yaptılar. Böylece hepsi yok 

edildi. 

                                                
737 XIV 81’de zikredilen Amal ailesine mensup Hunimundus ile karıştırılmamalı 
738 468-469. 
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[LIV 277]  Scirlerin uğradığı bu kırımdan korkan Süevlerin kralları Hunimundus ve 

Alaricus, kralları Beuca ve Babai ile birlikte yardımcı kuvvet olarak gelen Sarmatların 

desteğine güvenen Gotlarla bir savaş daha yaptılar. Kendilerine ait öcü almak için can 

havliyle savaşacaklarını düşündükleri Scirlerin son bakiyelerini, başkanları Edica ve 

Hunvulfus ile birlikte çağırdılar. Gepidleri, ayrıca Rug kavminden azımsanmayacak 

oranda ve tek tük de diğer kavimlerden topladıkları takviye kuvvetleri de yanlarına 

çektiler. Böylece, büyük bir orduyu Pannonia’daki Bolia 739  Nehri’ne beraberlerinde 

götürdüler ve orada kamplarını kurdular740. 

[278] Şimdi, Valamir ölünce, bu Gotlar kardeşi Thiudimer’e sığındılar. Kardeşleri ile 

birlikte uzun süre hükümdarlık yapmış olmasına rağmen, genişleyen otoritesinin işareti 

olarak küçük kardeşi Vidimer’e gelmesini emretti ve zorla silaha başvurmak zorunda 

kaldığı bu savaşın sorunlarına onu da dâhil etti. Bir savaş oldu ve Gotlarının tarafının çok 

daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Düşürdükleri düşmanlarının kanları savaş meydanını 

sırılsıklam etmişti ve bir kıpkırmızı bir deniz gibi görünmekteydi. Silahlar ve ölüler tepe 

gibi yığılmıştı ve ovanın on milden fazla bir alanını kaplamıştı.   

[279] Gotlar bunu gördüklerinde, tarifsiz bir şeklide sevindiler. Zira düşmanlarının bu 

büyük kırımı ile kralları Valamir’in kanının ve kendilerine verilen zararın intikamını 

almışlardı. Kurtulabilmiş düşmanın farklı kavimlerden oluşan yığını ve onlardan pek 

çoğu kaçmayı düşündü, yine de şereften yoksun bir şekilde ve güçlükle yurtlarına 

döndüler.  

[LV 280]  Bir müddet sonra aşırı soğuk nedeniyle, mutat olduğu üzere Tuna Nehri 

donmuştu. Bir nehir bu kadar sert bir şekilde donduğunda, yaya askerlerden oluşan bir 

orduyu, arabaları ve atlı yük arabalarını, ne bir bota ve ne de bir kayığa ihtiyacı olmadan 

orada mevcut herhangi bir arabayı, muhkem bir kaya gibi taşırdı. Böylece, Gotların Kralı 

Thiudimer nehrin donduğunu fark edince, ordusunu Tuna’dan geçirdi 741  ve 

                                                
739 Ipel Nehri’nin Tuna’ya karıştığı yerde.  
740 469. 
741 Sonbahar 469/470. 
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beklemedikleri bir anda arkalarından Süevlerin karşısında belirdi. Şimdi; Suevia ülkesi 

doğusunda Baiovarlar742, batısında Franklar, güneyinde Burgundiones ve kuzeyinde de 

Thuringialılar743 vardı.  

[281] Büyük bir gürültüyle akan Tuna’ya, pek çok deresinin sularının boşaldığı yüksek 

Alp Dağları da hâkimiyetleri altında olan, Alamannlar744 ile Süevler o devirdeki müttefik 

idiler. Kral Thiudimer tahkimat yapılmış böyle bir yere, ilkbaharda ordusunu sevk etti; 

orayı fethetti, yağmaladı. Hem Süev kabilesini, hem de karşılıklı olarak beraberce sarılan 

Alamann kabilesini kontrolü altına aldı. Oradan Pannonia’daki kendi yurduna bir fatih 

gibi döndü ve vaktiyle bir rehine olarak İstanbul’a gönderilen ve şimdi İmparator Leo 

tarafından büyük hediyelerle geri yollanan oğlu Theodoricus’i sevinçle teslim aldı745.   

[282] Şimdi, on sekizinde olan ve çocukluk devri geçen Theodoricus ergenlik çağına 

ulaşmıştı. Böylece, babasının adamlarından bir kısmını çağırdı ve hemen hemen altı bin 

kişi olan bu topluluğu dostları ve hizmetkârları olarak yanına aldı. Babasının bilgisi 

olmadan, bu adamlarla Tuna’yı geçti ve daha yeni Romalı bir general olan Camundus’a 

karşı bir zafer kazanan ve küstah bir gururla hükmeden Sarmatlar’ın kralı Babai’ye bir 

saldırı düzenledi. Theodoricus, Babai’yi gafil avladı746 ve öldürdü. Ganimet olarak aldığı 

hazine ve kölelerle muzaffer bir şekilde babasına geri geldi 747 . Bir sonrakinde 

Sarmatlar’ın ele geçirdiği Singidunum748 şehrini istila etti ve bura Roma’ya geri vermedi, 

lakin kendi hâkimiyetine dâhil etti. 

[LVI 283]  O devirde; komşu kabilelerin birinden ve bir başkasından yağmayla elde 

ettikleri mal azalınca, gıda ve giysi ihtiyacı baş göstermişti ve uzun zamandır savaşla 

yaşamın gereksinimlerini sağlayan Gotlar için barış nahoş bir şey olmuştu. Böylece, 

Gotların hepsi, büyük bir yaygarayla, kralları Thiudimer’in huzuruna çıktılar ve istediği 

                                                
742 Esas olarak Kelt Boilerinin ülkesi, Bavyera, Baia sakinleri. 
743 K.A. “Cesur ırk, maceracı halk”. 
744 Büütn insanlar, birleşik kabileler.  
745 469/470. 
746 Yeat: pusuya düşürdü. 
747 470/471. 
748 Modern Belgrad. 
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herhangi bir yere ordusunu sefere çıkarması için on yalvardılar. Thiudimer kardeşini 

çağırdı ve ona, o devirde Glycerius’un imparator olarak749 hüküm sürdüğü Italia ülkesine 

girmesini emredip vazifesini tevdi ettikten sonra, daha kudretli olan kendisinin de daha 

güçlü olan Doğu İmparatorluğuna gideceğini söyledi. Ve öyle de oldu. 

[284] Vidimer vakit geçirmeden Italia’ya girdi fakat çok geçmeden kadere son borcunu 

ödedi ve oğlu ve adaşı Vidimer’e yerini bırakıp, dünyevi işlerden ayrıldı. İmparator 

Glycerius Vidimer’e hediyeler verdi ve kendi akrabaları olan Vizigotların oraya komşu 

bir kralığa hâkim olduklarını söyleyerek, onu Italia’dan muhtelif kavimlerin her taraftan 

tacizine maruz kalan Gallia’ya gitmeye razı etti. Ve daha fazlası ne? Vidimer bu 

hediyeleri kabul etti ve İmparator Glycerius’un yönlendirmesine uyarak Gallia üzerine 

yürüdü. Akrabaları Vizigotlar ile birleşip, uzun zaman önce olduğu gibi, yeniden 

yekvücut oldular. Böylece, Gallia ve Hispania’yı kendi haklarıyla ele geçirdiler ve 

buraları, başka hiçbir kavme egemenlik hakkı vermeyecek şekilde müdafaa ettiler. 

[285]       Fakat Büyük kardeş Thiudimer adamlarıyla Savus’u geçti ve Sarmatları; 

herhangi bir direnmeyle karşılaştığı takdirde, savaş açmakla tehdit etti. Sarmatlar, bu 

tehdidin korkusuyla hareketsiz kaldılar. Zaten bu kadar büyük bir ordu karşısında güçsüz 

durumdaydılar. Gönencin her yerde kendisini beklediğini gören Thiudimer, ilk Illyricum 

şehri Naissus’u750 istila etti. Oğlu Theodoricus ve dükler Astat ve Invilia ile buluştu ve 

onları Castrum Herculis751 yolu üzerinden Ulpiana’ya752 gönderdi.  

[286] Aynen daha önce Stobi’nin753  yaptığı gibi, kente gelmesi üzerine kent teslim oldu. 

Daha önce ulaşamadıkları Illyricum’un birçok yerine kolayca eriştiler. Evvela 

yağmaladılar ve sonra Thessalia şehirleri Heraclea754 ve Larissa’yı755 egemenlikleri altına 

aldılar. Fakat kendisinin ve oğlunun talihinin iyi gittiğini hisseden Kral Thiudimer,  

                                                
749 Batı Roma İmparatoru, 473. 
750 Niş, Sirbistan. 
751 Kurvingrad Clisura, Serbistan, Niş’in güney batısında. 
752 Modern Lipljan, Sirbistan. 
753 Modern Gradsko yakınlarında. 
754 Bitola. 
755 Halen aynı adı taşımaktadır. 
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yalnız bununla tatmin olmadı ve muhafız olarak peşine taktığı az sayıdaki askerle 

Naissius’dan hareket etti. İmparator tarafından atanmış Patricius Hilarianus’un 

ordusunun karargâhı olan Selanik’e756 doğru ilerledi.  

[287] Hilarianus, Thessalonica’nın etrafının bir siperle kuşatıldığını görüp saldırıya 

direnemeyeceğini anlayınca, Kral Thiudimer’e bir elçilik heyeti gönderdi ve şehri tahrip 

etmenin dışında hediyeler önererek aklını çeldi. Sonra bu Roma Generali Gotlarla bir 

ateşkes yaptı ve kendi rızasıyla Gotların oturduğu757, yani Cyrrhus, Pella758, Europus, 

Methone, Pydna759, Beroea760 ve bir diğeri de Dium adındaki yerleri761 Gotlara teslim etti.  

[288] Böylece Gotlar ve kralları silah bıraktılar, barışa razı oldular ve dinginleştiler. Bu 

olaylardan kısa bir süre sonra Kral Thiudimer, Cyrrhus şehrinde ölümcül bir hastalığa 

yakalandı. Gotları yanına çağırdı, krallığının varisi olarak oğlu Theodoricus’u 

görevlendirdi ve akabinde bu hayattan ayrıldı762.   

[LVII 289]    İmparator Zeno, halkının başına kral olarak Theodoricus’un geçirildiğini 

duyunca, bu haberi memnuniyetle karşıladı.  Theodoricus’u saygın bir refakatçi 

göndererek763, şehrine gelmesi ve kendisini ziyaret etmesi için davet etti. Mümkün olan 

tüm onurlandırmaların tevdi edildiği Theodoricus, onu sarayında prenslerin arasında 

misafir etti. Bir müddet sonra Zeno, Theodoricus’u himayesi altında evlat edinerek764 

onun itibarını daha da artırdı ve onuruna masraflarını kendisinin karşıladığı bir zafer alay 

düzenledi. Theodoricus ayrıca, dünyanın en onurlu ve en hayırlı mevkii olduğu çok iyi 

bilinen, Consul Ordinariusluğa getirildi765. Hepsi bu kadar da değildi. Zeno, bu büyük 

adamın şerefine, hükümdarlık sarayının önüne atlı bir heykelde diktirdi.  

                                                
756 Thessalonica. 
757 Yeat: …Gotların yaşayabilecekleri... 
758 Makedonya Krallığının başkenti.Roma döneminde Diocletianopolis. 
759 Kitron. 
760 Veroia, Acts’da (17,10) bu konudan bahseder. 
761 Selanik körefezinin kuzeyi ve batısındaki bütün yerler, Yunanistan’ın kuzeyi.  
762 474. 
763 Yeat: …bir davet mektubu göndererek… 
764 476. 
765 484. 



 135 

[290] Şimdi; Theodoricus, bir antlaşmayla İmparator Zeno ile müttefik olmuşken ve bu 

şehrin her türlü rahatı kendisine haz veriyorken, Illyricum’a yerleştiğini söylediğimiz 

kavminin, bütünüyle memnun yahut hoşnut olmadığını duydu. Böylece, kavmi yokluk 

içinde yaşarken, Roma İmparatorluğu’nun şatafatından istifa etmenin tadını 

çıkarmaktansa, kavminin mutat tavrı üzere, kendi emeğiyle geçimini kazanmaya 

çalışmayı tercih etti. Bu konular üzerine iyice düşündükten sonra imparatora dedi ki: 

“İmparatorluğunuzun hizmetiyle hiçbir şeyden mahrum kalmamış olmama rağmen, 

dininiz makbul addederse, en kalbi arzumla memnuniyetimi duyurmak isterim.” 

[291] Her zamanki gibi, serbestçe konuşması için müsaade verilince dedi ki: “batı ülkesi, 

uzun zaman önce atalarınız ve onların seleflerinin hükmü altında yönetildi ve neden 

dünyanın sahibesi ve lideri olan o şehir şimdi Ruglar ve Thorcilingler tiranlığı tarafında 

sarsıntıya uğratıldı. Beni kavmimle oraya yollayınız. Böylece başka kelime telaffuz 

ederseniz, burada masrafın yükünden kurtulmuş olabileceksiniz. Tanrının yardımıyla 

zapt edecek olursam, dininizin namı yüceltilmiş olacak. Tanımadığınız birinin esaretle 

cumhuriyetin bir kısmına ve zorbalıkla senatonuza baskı yapmasından, zapt edersem, 

hizmetkârınız ve oğlunuz olan benim, sizden bir hediye olarak alıp bu krallığa 

hükmetmem daha evladır. Galip gelirsem, onu sizin hibeniz ve hediyeniz olarak 

koruyacağım. Yenilgiye uğratılırsam, saygınlığınızdan hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. 

Ya da söylediğim gibi, şimdi istediğim masrafı kurtaracaksınız.” 

[292] İmparator, Thodoricus’un gitmek durumunda kalışına, çok üzülmesine rağmen, 

yine de bunu duyduğunda, Theodoricus’in üzülmesini istemediği için gönülsüzce talebini 

kabul etti. Senato ile Roma Halkı onun talebini saygıyla karşıladı ve İmparator onu 

hediyelerle zenginleştirerek yolladı. Theodoricus imparatorluk şehrinden böylece 

ayrıldı766 ve halkının arasına döndü. Ona müttefikan rıza gösteren tüm Got kabileleriyle 

birlikte Hesperia’ya767 doğru hareket etti. Sirmium boydan boya geçip Pannonia ile hem 

hudut olan bölgelere geldiler. Venetia topraklarında Sontius 768  Köprüsüne dek kamp 

                                                
766 488. 
767 Yeat: …Batı İmparatorluğuna…  
768 Günümüzde İtalya ve Slovenya arasındaki Isonzo Nehri üzerinde. 
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kurdular.  

[293] Askerlerinin bedenlerini ve yük hayvanlarını dinlendirmek için bir müddet 

durakladığı esnada, Odoacer769  onun üzerine silahlı birlik sevk etti. Theodoricus, bu 

birliği Veronenses düzlüklerinde karşıladı ve büyük bir kırıma uğratarak yok etti770. Sonra 

kampı kaldırdı ve büyük bir cesaretle İtalia boyunca ilerledi. Po Nehri’ni geçen 

Theodoricus kraliyet şehri Ravenna yakınlarında, takriben şehrin üçüncü kilometre 

taşında Pineta771 adındaki mevkide kamp kurdu. Odoacer bunu görünce, şehrin içinde 

tahkimat yaptı. Geceleyin buradan, bir yahut iki defa değil sıklıkla adamlarıyla gizlice 

dışarıya çıkıp, sık sık Got ordusunu taciz etti ve neredeyse üç tam yıl böylece mücadele 

etti. 

[294] Fakat Odoacer beyhude uğraştı. Sonunda tüm İtalia, Theodoricus’u hükümdar 

olarak çağırdı ve imparator onun bir işaretine itaat etti. Fakat Odoacer az sayıdaki adamı 

ve orada bulunan Romalılarla, Ravenna’daki kıtlıktan ve süre giden savaştan zarar gördü. 

Hiçbir şeyin üstesinden gelemediği için bir elçilik heyeti gönderdi ve merhamet 

dilendi772.   

[295] Teodoricus önce buna razı oldu ve daha sonra Odeacer’in bu dünyadaki yaşamını 

sonlandırdı 773 . Söylediğimiz gibi, İmparator Zeno’nun tasfiyesiyle, Theodoricus’un 

kavminin giysisiyle ve özel bir vatandaş elbisesiyle giyinmeyi bırakıp, şimdi Romalıların 

ve Gotların hükümdarı olduğu için, kraliyet kostümü giymesi, İtalia’ya girişine müteakip 

üçüncü yılda olmuştur. Frankların kralı Lodoin’e bir elçilik heyeti gönderdi ve kızı774 

Audefleda ile evlenmek istedi. 

[296] Lodowic, bu bağla bir vahdetin vücut bulacağına ve Got kavmi ile bileşileceğine 

inanarak, rahatlık ve memnuniyet içinde kızını, hatta oğulları Childebert ve 

                                                
769 Bkz. XLVI 242. 
770 28 Ağustos 489.  
771 Ravenna yakınlarında ünlü bir çam koruluğu. 
772 25 Şubart 493. 
773 15 Mart  493.  
774 Gerçekte kız kardeşi  
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Thiudebert’i775 verdi. Fakat bu birliktelik huzur ve barışa hiçbir yarar sağlamadı. Gallia 

ülkesi776 uğruna bir birleriyle ile tekrar tekrar şiddetli savaşlar yaptılar. Fakat Theodoricus 

hayatta iken Gotlar Franklara hiç boyun eğmediler. 

[LVIII 297]      Şimdi; Theodoricus’un, Audefleda’dan bir çocuğu oldu. Theodoricus’un 

Moesia’da bir cariyeden doğan, biri Theodogotha ve diğerini Ostrogotha adında kızları 

vardı. İtalia’ya geldikten bir müddet sonra kızlarından birini Vizigotların kralı 

Alaricus777, diğerini Burgundioneslerin kralı Sigismund778 ile evlendirdi. 

[298] Şimdi; Alaricus, Amalaricus’un babasıdır. Theodoricus; Amal soyundan gelen, 

Beremud ve Thorismod’un torunu779 Vetericus’un oğlu, bilge, cesur ve sağlıklı bir genç 

olan Eutharic’ı, Hispania’da yaşamaktayken bulduğunda, Amalaricus çocukluk çağında 

ebeveynini kaybettiği için, büyük babası Theodoricus ona bakmakta ve onu korumakta 

idi. Theodoricus onu getirtti ve kızı Amalasuentha ile evlendirdi.  

[299] Theodoricus kız kardeşi Amalafrida’yı (daha sonra kral olan Theodahad’ın annesi), 

Vandalların kralı Thrasamundus’un karısı olarak Africa’ya gönderdi ve Amalafrida’nın 

kızı, kendi yeğeni Amalaberga’yı Thuringların kralı Herminefred ile evlendirdi. Ve 

böylece, Theodoricus ailesini mümkün olduğu kadar genişletmiş oldu. 

[300] Şimdi; krallığının şefleri arasından seçilen Dük Pitzia’yı, Sirmium şehrini ele 

geçirmek için gönderdi. Dük Pitzia, (Thraustila’nın oğlu) Kral Thrasaric sürüp ve 

annesini esir alıp bu şehre sahip oldu. Oradan iki bin piyade ve beş yüz süvari ile o 

devirde, Margus780 ve Tuna nehirleri arasında yer alan Margoplanum781 şehri yakınlarında 

Mundo782 ile savaşmak için hazırlık yapan ve Illyricum ordusunu yok eden Illyricum’un 

                                                
775 İkincisi (Thiudebert) aslında Lodovic’in diğer oğlundan torunuydu. Yeat: Oğulları Cheldebert 

ve Thiudebert’in Got kavmi ile bir müttefik olacak 
776 Yeat: …Got ülkesi… 
777  II. Alaricus Vizigot kralı (485–507). Bkz. XLVII 245. savaş sırasında Clovis tarafından 

öldürülecektir. 
778 Burgundian kralı (516–523).  
779 Yeat: Beretmod’un torunu ve Thorismod’un torununun çocuğu 
780 Modern Morava 
781 Sırbistan’da Tuna ile Margus Nehri’nin birleştiği yer. 
782 K.A. “Koruma, muhafız”; Got isimli bir Hun.  
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magister militumu Sabinian’a karşı Mundo’nun yardımına geldi. 

[301] Attila’nın soyundan gelen Mundo, Gepid kavminden kaçmıştı ve hiç kimsenin 

toprağını sürmediği Tuna’nın ötesindeki çorak bölgede dolaşıyordu. Çevresine, her 

taraftan pek çok sığır hırsızını, eşkıyayı ve hayduttu toplamıştı ve Tuna’nın kıyısında 

bulunan Herta adında bir kasabayı zapt etmişti. Barbar geleneklerinde olduğu üzere, o 

havalideki komşularını yağmaladı ve kendini bu derbederlerin kralı yaptı. Şimdi; 

nerdeyse Mundo umutsuz bir durumdaydı ve teslim olmayı düşünüyordu ki Pitzia geldi. 

Böylece Sabinian’nın elinden onu kurtardı ve kralı Theodoricus’un minnettar bir tebaası 

yaptı.  

[302] Theodoricus, dükü Ibba sayesinde Gallia’da Frankların karşı, otuz binden fazla 

Frankın savaşta öldürülmesiyle, aynı derecede büyük bir zafer kazandı. Dahası, damadı 

Alaricus’un ölümünden 783  sonra Hispania’daki torunu Amalaricus’un 784  vasisi olarak 

Theodoricus’un zırh taşyıcısı Thiudis’i görevlendirdi. Fakat Amalaricus gençliğinin ilk 

yaşlarında Frankların komplosuyla tuzağa düşürüldü ve krallığıyla birlikte hayatını da 

kaybetti 785 . Sonra vasisi Thiudis bu krallıktan hareket ederek, Franklara saldırdı ve 

Hispanialıları utanç verici ihanetten kurtardı786. Böylece yaşadığı müddetçe uzun süre 

Vizigot birliğini muhafaza etti787.   

[303] Ondan sonra Thiudigisclus, kısa süre yönettiği bu krallığı ele geçirdi788 ve ölümle 

randevusuna kendi adamlarının eliyle yollandı. Onu, krallığı hâlihazıra kadar789 elinde 

tutan Agil takip etti 790 . Athanagildus ona karşı ayaklanmıştır ve bugün dahi Roma 

İmparatorluğu’nun zoruyla kışkırtılmaktadır. Böylece; Patricius Liberius ordusuyla ona 

                                                
783 507 
784 Kral naibi 507–531. 
785 531. 
786 Yeat: İspanya’yı Fransızlar haince ihanetinden kurtardı. 
787 531–548. 
788 548. 
789 551. 
790 549. 
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karşı yola çıktı.791 Şimdi; Theodoricus hayatayken, batıda dostlukla yahut savaşla onun 

emri altına girmemiş hiçbir kabile yok idi.  

[LIX 304]   Theodoricus yaşlılık dönemine eriştiğinde ve az zaman içinde bu hayattan 

ayrılacağını fark ettiğinde, Got düklerini ve dahi kavminin şeflerini çağırdı792 ve kral 

olarak Athalaricus’u görevlendirdi. Theodoricus’un kızı Amalaswentha’dan olma torunu 

olan Athalaricus on yaşında müstesna bir çocuktu. Athalaricus babası Eutharicus’u 

kaybetmişti. Theodoricus, son arzusunu ve vasiyetini ifşa ediyormuş gibi Doğu 

imparatorunun iyi niyetinden ve barıştan emin olduğu ve Roma Halkı’nı ve Senato’yu 

sevdiği için, krallarına saygı göstermelerini onlardan emir ve rica etti.  

[305] Kralları Athalaricus ve annesi hayatta olduğu sürece bu buyruğa bütünüyle sadık 

kaldılar ve hemen hemen sekiz yıl içinde yönetildiler. Fakat Franklar bir çocuğun 

hükümdarlığına itimat duymadıkları ve üstelik onu küçük gördükleri ve bir de savaş 

kumpası kurdukları için, babası ve büyük babasının zapt ettiği Gallia topraklarını, onlara 

geri verdi. Onların haricindekilerin hepsine ise barış ve huzur içinde hükmetti. Bu 

nedenle, ergenlik çağına yaklaştığında, kendi gençliğini ve annesinin dulluğunu Doğu 

İmparatorluğu’na emanet etti. Fakat kısa zaman içinde bu bahtsız genç vakitsiz bir 

şekilde öldü ve dünyevi kaygılardan ayrıldı.  

[306] Annesi, cinsiyet zaafından ötürü Gotlar tarafından hakir görülmekten korktu. 

Böylece bir hayli düşündükten sonra kuzeni Theodahadus’u evinde münzevi bir hayat 

sürdüğü Tuscia’dan çağırmaya 793  karar verdi ve bu böylece onu tahta geçirdi. Fakat 

Theodahadus akrabalık bağına kayıtsız idi ve kısa bir zaman sonra, Amalasuentha’yı 

Ravenna’daki saraydan çıkararak, sürgün olarak tutacağı Bulsiniensis794  gölündeki bir 

adaya yolladı. Orada keder içinde birkaç gün geçirdikten sonra Theodahadusca 

görevlendirilen adamlar tarafından banyoda boğuldu. 

                                                
791 Gerçekte; Liberius Atanagild’e katıldı ve birlikte 552’de Agil’i yendiler. Agil 555’de kendi 

adamları tarafından öldürüldü. Agil’i öldürenler daha sonra Atanagild’e katılıp Liberius’a karşı savaştılar. 
Atanagild 568’de öldürüldü. 

792 525 
793 534 
794 Güney Tuscany’deki modern Bolsena gölü. 
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[LX 307]  Doğu imparatoru Iustinianus 795  bunu duyduğu zaman, vasisinin ölümü 

kendini muzdarip etmişçesine hareketlendi. Şimdi; en sadık patriciusu olan Belesarius 

sayesinde, o devirde, Africa’da Vandallar karşısında bir zafer kazandı 796 . Vakit 

geçirmeden, silahlarından hâlâ Vandalların kanı damlamakta olan ordusunu, bu önderin 

emri altında Gotların üzerine yolladı797. 

[308] Bu zeki general, öncelikle Gotların beslendikleri Sicilia’yı ele geçirilmezse, bu 

kavmi yenemeyeceğini hesap ediyordu. Bundan mütevellit öyle de yaptı. Hemen 

Trinacria’ya girdi, Syracuse kasabasını kuşatan 798  Gotlar, başarılı olamadıklarını 

anladılar ve liderleri Sinderith ile birlikte Belesarius’a kendi rızalarıyla teslim oldular. Bu 

Romalı general, Sicilia’ya saldırınca, bunu öğrenen Theodahadus damadı Evermud’u bir 

orduyla, Campania ve Sicilia arasında uzanan boğazı ve Tyrrhenus Denizi’nin bir 

dirseğinden muazzam meddücezirleri olan Adriyatik’e girdap gibi dönen bölgeyi 

korumak için gönderdi. 

[309] Evermud ulaştığında, kampını Regium799 kasabasında kurdu. Çok geçmeden kendi 

tarafının daha güçsüz olduğunu fark etti. Az sayıdaki yakın ve sadık adamı ile galibin 

tarafına geçen ve can atarak Belesarius’un ayaklarına kapanan Evermud, Roma 

İmparatorluğu hâkimlerinin hizmetinde olmaya karar verdi. Got ordusu bunu fark 

ettiğinde, Theodahadus’a itimatlarını kaybettiler ve krallıktan çıkarılması ve 

Theodohadus’un zırh taşıyıcısı olanı Vitiges’in kral yapılması için yaygara kopardılar.  

[310] Bu yapıldı ve Vitiges az sonra barbar düzlüklerinde800 krallık makamına çıkarıldı. 

Roma’ya girdi ve kendisine en sadık adamları, Theodahadus’u katletmek için verdiği 

emirle Ravenna’ya gönderdi. Geldiler ve emrini yerine getirdiler. Theodahadus’un 

öldürülmesinden sonra, Vitiges’in krallığını halka duyurmak için bir elçi geldi, zira 

barbar düzlüklerinde kral ilan edilmişti. 

                                                
795 527–565. 
796 534. 
797 535. 
798 Yeat: ...elinde tutan.. 
799 Modern Reggio di Calabria. 
800 Muhtemelen Roma ve Terracina arasındaki Pomptine bataklıkları.  
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[311] Bu arada Roma Ordusu bu boğazı geçti ve Campania’ya doğru ilerledi. Neapoli’yi 

ele geçirdiler801 ve Roma’ya yöneldiler. Şimdi; birkaç gün önce ulaştılar, Vitiges oradan 

ayrıldı. Ravenna’ya geçti ve sabık kral Theodoricus’un torunu Amalaswentha’nın kızı 

Mathesuentha ile evlendi. Yeni evliliğini kutladığı esnada, İmparatorluk ordusu 

Roma’dan hareket etti ve Tuscia’nın her iki tarafındaki kalelere saldırdı. Vitiges ulaklar 

sayesinde bunu öğrendiğinde, muhasaraya alınması için Perusia’ya802, Got liderlerinden 

biri olan Hunila kumandasında bir birlik803 sevk etti804.   

[312] Küçük bir birlikle burayı elinde tutan Dük Magnus’u çıkarmak için, uzun bir 

kuşatma yapmaya çalışıyorlarken, Roma Ordusu’nun saldırısına uğradılar, kendileri 

buradan çıkarıldılar ve tamamen imha edildiler. Vitiges bu haberi duyunca, bir aslan gibi 

öfkelendi ve tüm Got ordusunu topladı. Ravenna’dan hareket etti ve uzun bir kuşatmayla 

Roma surlarını taciz etti. Fakat on dört ay sonra cesareti kırıldı ve Roma Şehri’ndeki 

kuşatmayı kaldırıp805 Ariminensem’i806 ele geçirmek için hazırlık yaptı.  

[313] Benzer bir şekilde burada da engellendi ve kaçmak durumunda bırakıldı. Böylece 

Ravenna’ya ricat etti. Orası kuşatıldığında, karısı Matheswentha’yı ve kraliyet hazinesini 

yanına alarak, kendi isteğiyle vakit geçirmeden galiplere teslim oldu 807 . Ve böylece 

sonunda aşağı yukarı iki bin otuzuncu yılında, uzun süre hâkimiyeti elinde tutmuş 

meşhur bir krallığın ve cesur bir kavmin, pek çok kavmin fatihi olan İmparator 

Iustinian’ın, en sadık konsülü Belesarius tarafından hakkından gelindi. Vitiges’e 

patricius unvanını verdi ve onu İstanbul’a götürdü, imparatora muhabbetle bağlı olan 

Vitiges İstanbul’da iki yıl yaşadıktan sonra öldü. 

[314] Fakat karısı Mathesuentha, imparator tarafından erkek kardeşinin çocuğu olan 

Patricius Germanus’a verildi. Ve onların -baba Germanus’un ölümünden sonra- bir 

                                                
801 Yeat: …yok ettiler.  
802 Appennine Dağlarındaki modern Perugia, Rome ve Ravenna’nın ortasında. 
803 Yeat: …ağır silahlı birlikler… 
804 536. 
805 538. 
806 Modern Rimini. 
807 540. 
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oğulları (ki onun da adı Germanus idi) dünyaya geldi808. Aniciorum809 soyunun Amal 

soyuyla bu evliliği, her iki kavme Tanrının inayeti ile ümit var bir söz verir. 

[315]     Ve şimdi; Gotların kökeni, Amalların asaletini ve cesur insanların yaptıklarını 

anlattık. Bu şerefli soy daha şerefli bir prense boyun eğdi ve yılların yahut çağların 

değişmesiyle şöhreti unutulmayacak daha cesur bir lidere teslim oldu. Muzaffer 

İmparator Iustinianus ve konsülü Belesarius, Vandalicus, Africanus ve Geticus olarak 

adlandırılacak ve bilinecekler. 

[316] Ey okur, seleflerimin yazdıklarını takip ettiğimden ve bu şeyleri öğrenmek 

isteyenler için, bir çelenge serpiştirmek maksadıyla, onların engin çayırlarından birkaç 

çiçek devşirmiş olduğumdan haberdarsınız. Hiç kimse inanmayacak dahi olsa bilinsin ki 

hakikatte kendi kökenim de bu soya çıkmasına rağmen, araştırma ile okuduklarım yahut 

öğrendiklerim haricinde, bu kavmin lehine zerre kadar bir ekleme yapmadım. Ve dahi 

onlar hakkında anlatılan yahut yazılanların hepsini, onları mağlup etmekle çok övünenler 

ile onlara fazlasıyla methiye düzmüşleri almadım.  

[Explicit (sonraki müstensihlerin ilavesi) Arkaik devirler ve İmparatorluğun sadık 

konsülü Belisarius sayesinde İmparator Iustinianus’un hezimete uğrattığı Gotların 

faaliyetleri üzerine olan Episcop810 Jordanis tarihinin sonu.]811  

                                                
808 550. 
809 Germanus’un annesinin de muhtemelen bir üyesi olduğu eski bir İtalyan senator ailesi. 
810 K.A. piskopos. 
811 Yeat. 
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SONUÇ 

  

 Bu tezde Türk Tarihinin bir kaynağı, oluştuğu ortama dair bir panoroma ve onu 

şekillendiren ana unsurlarla birlikte, ortaya konulmaya çalışılmıştır. Zira tarihin 

kaynakları; bunlar tarih yazmak amacıyla kaleme alınmış eserler bile olsa, bizatihi 

tarihin, “geçmişin” “yaşanmışın” kendisi değillerdir. Bilhassa erken devirler için, ancak 

ve ancak ona, genelikle loş bir ışık tutan, yaşanmışa dair bazı bazı resimler, görüntüler 

sunan şeylerdir. Yaşanmışı ifade etmekteki acziyetlerinin yegâne sebebi, tek başına onu 

şumullu bir şekilde tasvirdeki noksanlıkları değil, bunula birlikte oluştukları şartların 

tesirine açık ve çoğunlukla da biçimlenmeleri noktasında bu şeraitin amil olmasıdır. 

Yine de geçmişi öğrenmek için sahip olunanlar bu şahitliklerden ibarettir. Şahitliklerden 

yaşanmışı anlamaya ve inşaya çalışmanın yolu ise, tarih metodolojisinin mihenk taşı 

olan, tenkidden geçmektedir. Tarihin başat kaynaklarından kronikler özelinde, bu 

tenkidin temel unsurlarından biri de, onların şekillendiği devrin şartları ve unsurları ile 

birlikte ele alınmasıdır. Tezdeki giriş bölümünde ve metin çevirisi kısmındaki notlarda 

bu, bir nebzede olsa, yapılmaya çalışılmıştır. 

 Yukarıdan da anlaşılacağı üzere, tezin konusu olan Jordanes’in yazdığı 

“Getica”nın metni, hiçbir zaman tarihin “yaşanmışın” kendisi olarak algılanıp 

okunmamalı, tenkid süzgecinden geçirilmesi süretiyle, ondaki “yaşanmışa” ışık tutan 

bilgilerin çıkarılmasının mümkün olacağı unutulmamalıdır. Tarihin, tezin kapsamında 

Hun tarihinin, doğru ve sağlıklı bir şekilde, analaşılabilmesi ve inşa edilebilmesi, 

döneme ait diğer kroniklerin ve sair yazılı kaynakların ve dahi diğer tüm şahitliklerin 

tespit, tenkid ve tahili ile mümkündür. Yani Getica, Hun tarihinin kendisi değil, onu 

öğrenilmesini sağlayacak kaynaklardan biri ve belki de bunların içinde en önemlisidir. 
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EKLER∗∗∗∗ 

 

 

 

                                                
∗ Ekler hakkında açıklama: Ek 1’de verilen haritaların Doğu ve Batı Roma İmparatorluğunu 

kapsayan ilk ikisi Leob Classical Library serisi içinde çıkan Ammianus Marcellinus neşrinden, Hunları 
kapsayan sonraki ikisi ise Thompson’un The Huns adlı eserinden alınmıştır. 

Ek 2’de verilen Hükümdarlar listesi ise liste başlıklarında parantez içinde sayfa numaralarıda 
gösterilerek Mommsen’dan alınmıştır. 

Ek 3’de verilen Getica’nın asıl metni, ilgili bölümde de belirtildiği gibi Mommsen neşrine aittir. 
Bu bölümde sayfaların üst kısmında Mommsen neşrine denk gelen sayfa numaralarıda korunmuştur. 
Böylece tezin çeviri kısmında dipnotlarda gönderme yapılan Mommsen metnini kullanımı mümkün 
kılınmaya çalışılmıştır. 



 147 

 

Ek 1: Haritalar  

Ek 1.1. Doğu Roma İmparatorluğu 
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Ek 1.2. Batı Roma İmparatorluğu 
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Ek 1.3. Attila’dan Önce Hunlar 
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Ek 1.4. Attila Döneminde Hunlar 
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Ek 2: Hükümdarlar Listesi 

Ek 2. 1. Amal Ailesinin Şeceresi (Mommsen, s. 142) 



 152 

 

Ek 2. 2. Got Hükümdarları Listesi (Mommsen, s. 145) 

 

 

Vizigot Kralları Listesi 

Halaricus I (395-410) 
Athavulfus (410-415) 
Sigericus (415) 
Valia (415-419) 
Theodoridius I (419-451) 
Theorismud (451-453) 
Theodoridius II (453-466) 
Evrichus (466-485) 
Halaricus II (485-507) 
Amalaricus (507-531) 
Thiudis (531-548) 
Thiudigisclus (543-549) 
Agil (549-554) 
Athanagil dus (554-567) 

 

 

 

 

 

REGES GOTHORUM ALII. 

Antyrus 
Aoricus 
Ariaricus 
Badvila 
Berig 
Bigenis 
Buruista 
Cniua 
Comosicus 
Coryllus 
Dicineus 
Dorpaneus 
Eurypylus 
Filimer 
Gadaricus ? 
Geberich 
Gudila 
Heldebadus 
Ovida 
Sarus 
Sitalous 
Tanausis 
Telephus 
Thamyris 
Theodericus Strabo 
Totila 
Zalmoxis 
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Ek 2. 3. Roma İmparatorları Listesi (Mommsen, s. 139–141) 

C. Iulius Caesar ( M.Ö. 49-44) 
Augustus ( M.Ö. 44- M.S.14) 
Tiberius ( 14-37) 
Gaius ( 37-41) 
Claudius (41-54) 
Nero (54-68) 
Galba (68-69) 
Otho (69) 
Vitellıus (69) 
Vespasianus (69-79) 
Titus (79-81) 
Domitianus (81-96) 
Nerva (96-89) 
Traianus (98-117) 
Hadrianus (117-138) 
Pius (138-161) 
Marcus (161-180) 
Verus (161-169) 
Commodus (169-192) 
Pertinax (193) 
Iulianus (193) 
Severus (193-211) 
Antoninus Severi F. (198-217)  
Macrinus (217-218) 
Antoninus Severi N. (218-222) 
Alexander (222-235) 
Maximinus (235-233) 
Pupienus (238) 
Balbinus (238) 
Gordianus III (238-244) 
Philippus Pater (244-249) 
Philippus Fil. (247-249) 
Decius (249-251) 
Trebonianus Gallus (251-253) 
Volusianus (252-253) 
Aemilianus (253) 
Valerianus (253-260) 
Gallienus (253-268) 
Tetricus (267-273) 
Cladius Gothicus (268-270) 
Quintillus (270) 
Aurelianus (270-275) 
Tacitus (275-276) 
Florianus (276) 
Probus (276-282) 
Carus (282-283) 
Carinus (283-284) 
Numerianus (284) 

Diocletianus (284-305) 
Maximianus Herculius (284-305) 
Galerius Maximianus (305-311) 
Constantius I (305-306) 
Carasius (287-293) 
Achilleus (292-296) 
Licinius (307-323) 
Constantinus I (306-337) 
Constantius II (337-361) 
Iulianus (360-363) 
Iouianus (363-364) 
Valentinianus (364-375) 
Procopius (365) 
Valentinianus I (367) 
Valens (364-378) 
Gratianus (367-383) 
Valentinianus II (375-392) 
Thedosius I (379-395) 
Magnus Maximus (383-388) 
Eugenius (392-394) 
Arcedius (383-408) 
Honorius (393-423) 
Constantinus III (407-411) 
Constans II (407-411) 
Maximus (409) 
Iouinus (411-413) 
Sebastianus (412) 
Constantius III (421) 
Iohannes (423-425) 
Theodosius II (402-450) 
Valentinianus III (425-455) 
Maximus (455) 
Marcianus (450-457) 
Auitus (455-456) 
Leo I (457-474) 
Maiorianus (457-461) 
Livius Seberus (461-465) 
Anthemius (467-472) 
Olybrius (472) 
Glycerius (473) 
Leo II (473-474) 
Zeno (474-491) 
Nepos (474) 
Romulus Augustulus (475-476) 
Basiliscus (476-477) 
Anastasius (491-518) 
Iustinus (518-527) 
Iustinianus (527-565) 
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Ek 3. Asıl Metin: Mommsen Neşri 
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