


TÜRKLER VE
ROMA TARİHÇİSİ AMMİANUS MARCELLİNUS

Ali Ahmetbeyoğlu

IV. Asırda, 332-400 yılları arasında yaşamış olan Ammianus 
Marcellinus, Grek Antiocheia bölgesinden Orontes'li Roma tarihçisidir. 
Döneminin bir çok savaşlarında yüksek rütbeli subay olarak bulunmuş ve 
müşahadelerini kaleme almıştır. Özellikle İmparator Julianos (361-363) 
yaşlanıp sefere çıkamaz olunca, onun arzusuyla devrin tarihi olaylarını 
yazmıştır1. Res Gestae adlı 31 kitaptan oluşan, Latince olarak kaleme aldığı 
tarihi eseri mevcuttur. Eserde 96-378 yılları arasındaki hadiseler 
anlatılmaktadır. Fakat yazdıklarının, çoğu günümüze intikal etmemiştir. 
Yalnız 353 yılından sonraki tarihin kayıtlı olduğu 18 kitap bulunmaktadır. 
Marcellinus, Roma'da tarih çalışmalarım ders olarak da anlatmıştır. Eserinin 
telifini 392-393 yıllarında tamamlamıştır2. Tarihinde; Tacitus, Herodot, 
Strabon, Xenophan, Josephus gibi antik çağ müelliflerinin oldukça tesirinde 
kalmıştır. Daha sonraları Cassiodoros, Gladius Cladianus, Jerome, 
Symmachus, Sozomenus,. Zosimos, Eunapios gibi tarihçiler Marcellinus'u 
kaynak olarak kullanmışlardır3. Marcellianus'un ölümünden soma Anonymus 
Valesii, kaldığı yerden tarihi hadiseleri yazmaya devam etmiştir4. C. U. 
Clark, Berlin'de 1910 yılında Marcellinus'un eserinin tenkitli neşrini 
yapmıştır5.

Ammianus Marcellinus'un tarihi eserinin Türk tarihi bakımından 
ehemmiyeti; Hunlarm Avrupa önlerinde görüldükleri ilk devirlerine dair
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malumat veren ilk Latin ve Bizans kaynağı olmasındandır. Ayrıca Hunların 
Alanları hakimiyet altına alarak Don Nehri üzerinden Avrupa içlerine 
ilerlemeleri ve Gotlan mağlup etmeleri hakkında verdiği bilgiler bakımından 
da oldukça mühimdir. Bunların yanında Hunların kültürleri, adetleri ile sosyal 
hayatlarına dair yazdıkları da enteresandır6.

Marcellinus'un Hunların hayat tarzları hakkında anlattıkları şöyledir: 
"Tüm harabiyetin ve çeşitli felaketlerin ki, bunları Mars'ın gazabı ortaya 
çıkarmıştır, orjin ve tohumları her yerde adet dışı ateşlerle gözükmektedir. 
Hun insanları, az bilinen tarihi kayıtlarda buzla çevrili okyanusun yanında, 
Maeotis denizine doğru oturmaktadır. Vahşilik seviyelerinin tümünü 
aşmışlardır. Çocukların yüzlerinde, ilk doğdukları günlerde saçların büyümesi 
için çelikle açılmış derin izler vardır. Bu izler daha sonra buruşuk yara halini 
alır. Sakalsız, güzellikten yoksundurlar ve harem ağası (hadım) gibi büyürler. 
Sıkı, güçlü kol ve bacakları, kaim boyuna sahiptirler. Canavarvari çirkin ve 
şekilsizdirler. Ama, çirkin bir şekle sahip olmalarına rağmen, kendi hayat 
tarzlarında o kadar dayanıklıdırlar ki, ne ateşe ne de lezzetli yiyeceklere 
ihtiyaç duyarlar. Ancak her ne olursa olsun her çeşit hayvanın yarı pişmiş 
etlerini, bacakları ile atm sırtı araşma koyup, etlerin bir parça ısınmasını 
sağlayarak yerlerdi.

Herhangi bir barınma yerleri yoktu. Ama bunlardan hergün kullanılan 
mezarlar gibi kaçmnlardı. Bunlar arasında saz ve samanla örtülü kulübeler 
bulunabilir. Ama geniş dağlık ve ormanlık alanların ortasmda amansız 
şartlara alışmak için soğuğa, açlığa ve susuzluğa dayanmayı beşikten 
itibaren öğrenirler. Evlerinden uzakta olduklarında, aşırı bir zorunluluk 
olmadıkça asla bir eve girmezler, çünki bir çatı altmda kaldıkça güvenlikte 
olmadıklarım düşünürler.

Onlar, keten bezinden veya birçok tarla faresi derisinin birlikte 
dikilmesinden oluşan giysiler giyerler ve ev içinde-dışmda aynı giysiyi 
giyerler. Ancak bir kez solmuş giysiyi üstlerine giydiklerinde, o elbiseyi 
üzerlerinden parça parça yırtılana kadar çıkarmazlar ve değiştirmezler. 
Kafalarım yuvarlak keplerle örterler. Kıllı bacaklarım keçi derileri ile korurlar. 
Ayakkabıları serbest adımlara imkân vermemektedir. Bu nedenle ayakları 
üzerinde hayvanlara uyum sağlayamazlar. Ama atlarına hemen yapışırlar. Bu 
atlar çok zorlu olsalar bile. Atlarında gündüz ve gece boyunca alışveriş 
yapan, yiyen, içen ve dar boyunlarına boyunduruk vurulan atlar serbest 
bırakılınca uyurken gördükleri rüyalara ortak olan tek milletdir.

Ağırlıklı konular hakkında özen gösterildiğinde, bu konuda at sırtında 
istişare ederler. Oıılar, hükümdardan kaynaklanan hiçbir kısıtlamaya maruz
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değildirler. Önemli adamların düzensiz hükümetinden memnundurlar. Bu 
adamlar, insanları yolları üzerinde her engele zorluyorlar. Kışkırtıldık!arında 
hemen hemen her zamanda savaşırlar ve muharebelerin içine girerek, kama 
şekilli cisimleri kullanırlar. Bir yandan da vahşi çığlık atarlar. Hızlı ve ani 
hareketler için teçhiz edildiklerinden, ânîden maksada uygun olarak çizgi 
halinde dizilirler ve saldırırlar. O kadar hızlıdırlar ki, düşman kamplarını 
yağma etmek içzin siperlere saldırırlarken asla görünmezler.

Bu açıklamadan onları çok korkunç savaşçılar olarak isimlendirmekte 
tereddüt edebiliriz. Çünki onlar, belli bir mesafeden keskin, sivri uçlu bronz 
veya demir mızraklarla savaşırlar. Bunları hedefe doğru fırlatmakta müthiş 
hünerlidirler. Mızrakları attıktan sonra dörtnala giderler ve hayatlarım hiçe 
sayarak kılıçlarla göğüs göğüse savaşırlar. Düşmanlar süvari kılıcı ile 
yaralanmaktan korunurlarken, hasımlarının üzerine kıvrılmış ipler atarlar ve 
onları dolayıp düşmanı yakalar, el ve ayaklarına zincir vururlar.

Onların ülkesinde hiç kimse topraklarım sapanla sürmez. Hiç birinin 
belli bir evi, aile ocağı, oturmuş bir hayat stili yoktur. Bir yerden diğerine 
firariler gibi gezerler. Dört tekerlekli yük arabalarında hayatlarını devam 
ettirirler. Bu arabalarda karıları çirkin elbiselerini dokurlar. Çocuklarıyla 
ergenlik çağma gelinceye kadar birlikte yaşarlar.

Onların evlâtlarından hiç biri sorulduğunda nereden geldiklerini size 
anlatamaz. Çünki o, bir yerde doğmuş olduğunu ve çok daha farklı bir yerde 
yetiştiğini izah eder.

Barış anlaşmasında güvenilir ve sadık değildirler. Kuvvetli olarak 
kendilerine sunulan yeni ümitlerin esintisinin yönüne eğilmeye meyillidirler ve 
ortadaki çılgın bir harekete her duyguyu kurban ederler. Mantıksız vahşi 
insanlar gibi, doğruyla yanlış arasındaki farkı ayırdedemeyecek kadar 
cahildirler. Konuşmalarında hilekâr ve belirsizdirler. Asla dini veya batıl 
bağlılıkları yoktur. Sonsuz altın susuzluğu içerisindedirler. Oldukça dönek ve 
kızmaya eğilimlidirler. Bir provokasyon yok iken sık sık dostlarıyla da kavga 
ederler. Bazen bunu aynı günde birden fazla yaparlar ve bir aracı olmadan 
tekrar arkadaşlık kurarlar"7

Hunlann kültürleri hakkında bu bilgileri veren Ammianus Marcellinus, 
Hunlann Avrupa'da göründükleri zaman hayatta olmasına rağmen onları hiç 
görmemiş ve tanımamıştır. Zaten Hunlann geldikleri yerler, hayatları, dış 
görünüşleri ve yaptıkları ile alakalı haberleri verenler, genel olarak Hunlar 
karşısında mağlub olmuş, hakimiyet altına alınmış, hakir görülmüş kavimlerin 
tarihçileridir. Bu sebeble, onlar h akkında hakiki ve objektif düşünceler 
beklemek imkânsızdır. Halbuki Hunlann menşei hakkında antik ve eskiçağ
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tarihçileri fazla birşey bilmemekteydiler. Nitekim mükemmel yetişmiş, 
yüksek rütbeli bir subay olan Ammianus Marcellinus, Roma 
İmparatorluğu’nun komşularını ve düşmanlarını bizzat tanımış olmasma 
rağmen, Hunlan hiç görmemiştir. Onlar hakkında verdiği bilgilerin kaynağım 
duyduğu rivayetler ile.Strabon'dan Herodot'a kadar antikçağ yazarlarının 
masalımsı, dehşet verici, asırlarca öncesine dayanan anlattıkları 
oluşturmuştur. Ayrıca Amazonlar, insan eti yiyen ve 1000 yıl önce kökleri 
kurumuş Agathyrsler, Massagetler, Gelonlar ve Neurlarla Hunların 
etnografîk tasvirleri arasında paralellik kurmuştur8.

Bu sebeple Marcellinus'u temel olarak kabul eden bazı tarihçiler 
;Hunları devamlı yer değiştiren, hayvan yetiştiren, otlak tutan, zaman zaman 
da avlanan insanlar olarak görmüşlerdir. Bunlar, Hunların sadece yağmaya 
dayalı bir hayat sürdükleri, köklerinden gelen bu ekonomik temelin onları 
fetihler yapabilecek duruma yükselttiğini, fakat devamlı zaferler kazanmada 
ve imparatorluk seviyesinde teşkilâtlanmada kabiliyetsiz olduklarını da 
düşünmüşlerdir9. Oysa Türk bozkır kültürünün özellikleri, Hunların 
Avrupa'daki siyasi faaliyetleri ve teşkilatlanmalarına bakıldığı zaman bunların 
mesnetsiz iddialar olduğu anlaşılacaktır10. Heredot'un asırlar öncesinde 
çeşitli kavimler ile Marcellinus'un Hunlara dair verdikleri bilgiler arasında 
paralellik kurulursa, anlatılanların ne derece hakikatleri ortaya koyacağı daha 
iyi gözler önüne serilecektir.

Herodot'un İskitler, Agathyrsler, Massagetler, Neuriler, Androphaglar 
ve Amazonların kültürleri hakında anlattıkları şunlardır: " Skythia'da odun pek 
bulunmaz, onun için Skyth'ler eti şöyle pişirirler: kurbanları yüzdükden sonra, 
kemikleri örten bütün etleri ayırırlar, sonra kendi ülkelerine özgü bir tencere 
vardır. Ellerinin altında böyle bir tencere bulunuyorsa eti ona koyarlar. Bu 
tencereler tıpkı lesbos krateroslarma benzerler, yalnız onlardan çok daha 
büyük olurlar; etler bunun içerisine konur, tencere, hayvan kemikleri üzerine 
konur ve kemiklere ateş verilir. Eger tencere yoksa etler hayvanın iskeleti 
üzerine bırakılır, su da katılır, alttan kemiklerle beraber ateşlenir kemikler 
pek güzel yanarlar ve iskelet kemikten ayrılmış eti kolaylıkla tartar..."11.

"Neurilerin görenekleri Skythlerinki gibidir. Dareios istilasından bir 
nesil önce ülkelerini yılanlar kaplamış, burası daha önce de zaten yılan 
doluymuş, yurtlarım bırakıp çıkmak zorunda kalmışlar. Kuzeyden küçük bir
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ordu gibi yenileri inmiş, ülke artık yılanlarla dolmuş, sonunda gidip Budinlerin 
yanma sığınmışlar. Bana öyle geliyor ki, bunların tümü de göz boyayıcıydı. 
SkytMere ve Skythia'da yerleşmiş Yunanlılara bakarsanız her Neuri yılda bir 
kez ve bir kaç gün için kurt biçimine girer sonra eski haline dönermiş. Aslında 
bu laflan şüpheyle karşılarım ama ısırmazlarmış, bunu söyler, yemin bile 
ederler"12.

"Agathyrsler pek fazla kadınlaşmış adamlardır. Parlak süslere 
bayılırlar; kadın herkesindir. Böylece herkes birbirleriyle kardeş olur ve bu 
genel akrabalık karşılıklı kıskançlık ve kin duygularım kandırır"13.

"Massagetlerin giyinişleri ve yaşamalan Skythlerinki gibidir; atlı ya da 
yaya savaşırlar (çünki her iki şekilde de savaşabilirler). Atlar ve kargıyla 
savaşırlar ve daha çok sageris dedikleri baltayı kullanırlar. Silahlarım yalnız 
bakır ve altınla yaparlar; kargı ve mızrak uçlan, baltalar hep bakırla yapılır, 
savaş başlığı, kılıç kayışı, koltuk altlarını koruyan parçalar altın süslerle 
bezenmiştir. Atlan da öyledir. Göğüs cebeleri bakırdandır; gem, kantarma, 
şakakları koruyan plaklar altın yıldızlıdır. Demir, gümüş kullanmazlar. Bunun . 
nedeni Skythlerde olduğu gibi, bunlarda da madenlerin bulunmayışıdır. Buna 
karşılık altın ve bakır çok boldur.

... Birisi iyice ihtiyarladı mı, yakınlan bir araya gelir, sürülerindeki 
başka bir takım hayvanlarla onu da kurban ederler. Sonra bu etleri pişirir ve 
afiyetle yerler. Bunu en mutlu akibet sayarlar.

...Toprağı ekip biçmeyi bilmezler; sürü hayvanlanyla ve Arax ırmağının 
bol balıklarıyla geçinirler..."14.

" Androphaglar inasanlann en yabanlandırlar. Ne adet bilirler ne yasa; 
göçerdirler, Skythler gibi giyinirler, ama dilleri ayrıdn ve bütün bu halkların 
içinde tek insan yiyen bunlardn"15.

"...Budinler göçerdirler ve bütün uluslar içerisinde bit yiyenler bir tek 
bunlardn; Gelonlar ise toprağı ekerler, buğday yerler, bahçe yetiştirirler, ne 
görünüşleri ne de renkleri Budinlere benzer. Bununla beraber Yunanlılar, 
Budinlere de Gelonos adını verirler ama yanlıştır. Ülkeleri vadilerden ve 
ormanlardan oluşur. Çeşitli bitkilerle kaplıdır; bitkilerin en bol olduğu vadide 
çok büyük ve derin bir göl bulunur. Bataklık kıyılarında saz yetişir. Burada su 
samuru, kunduz' ve dörtgen burunlu başka hayvanlar tutulur, bunların
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kürklerini öbür adi kürklerin içine dikerler ve hayalarını döl yatağı 
hastalıklarına karşı ilaç olarak kullanırlar"16

" ...Amazonlar (hepsi kadmdı) at ve silahtan başka şeyleri yoktu, av ve 
yağma ile yaşıyorlardı. Öğle vakti olunca Amazonlar şöyle yapmayı adet 
edinmişlerdi.Birer ikişer dağılıyorlar ve tabiî ihtiyaçlarını gidermek için 
birbirlerinden ayrılıyorlardı. Bunu gören Skythler de öyle yapmaya başladılar. 
Ve içlerinden birisi bu tek başma kalmış kızlardan birisini yere yatırmak 
istedi. Amazon olmaz demedi ve delikanlının kendi gövdesine yaptıklarına 
karşı öfkelenmedi. Ona bir şey söyleyemezdi -çünkü ikisi de birbirinin 
dilinden anlamıyordu-, ama işaretlerle ona anlattı ki, yarın gene gelsin, bir 
arkadaşım da getirsin, kendisi de bir başka kız daha getirecekti. Delikanlı 
döndü, olanı biteni öbürlerine anlattı. Ertesi gün yanma bir arkadaşım alıp 
gitti; Amazon, yanında bir başka Amazonla beraber bekliyordu. Durumu 
gören öbür oğlanlar da, geri kalan Amazonları insanlaştırmaya koyuldular.

Ondan sonra kamplarım birleştirip beraber yaşadılar. Herkesin karısı, 
ilk olarak buluşmuş olduğu kızdı. Erkekler, kadınların dilini sökememişler, 
ama kadınlar erkeklerin sözlerini anlamayı başarmışlardı. Birbirleriyle 
anlaşabildikleri zaman delikanlılar, Amazonlara şöyle dediler: "Bizim ana 
babalarımız, malımız mülkümüz var. Artık böyle yaşamayı bırakalım. 
Bizimkilerle birleşelim, onlar gibi yaşayalım. Bizim kanlarımız olacaksınız, 
üstünüze başka kadınlar getirmeyeceğiz". Cevap verdiler: "Biz sizin 
evlerinizdeki kadınlarla bir arada oturamayız, törelerimiz birbirine benzemez. 
Biz ok atar, mızrak fırlatır, ata bineriz; ama kadm işleri bilmeyiz. Sizin 
kadınlarınız dediklerimizin hiç birisini yapmazlar, kadm işleri yaparlar, 
arabalarının içine kapanıp otururlar, ne ava giderler ne de başka bir yere. 
Onun için biz onlarla anlaşamayız. Ama siz eğer bizleri kan olarak almak ve 
bize iyi davranmak istiyorsanız, gidip babalarınızı bulunuz, payınıza düşenleri 
alıp geliniz, burada kendi yasalarımıza göre yaşayalım"17.

Ammianus Marcellinus'un Hunlar hakkında anlattıklarına, antik çağda 
yaşamış olan kavimlere dair yazılanlar, hiç tanımadığı, bilmediği bir kültür 
tarafından mağlub edilmenin acısı, bunun yanında halk arasında yayılan 
olağanüstü tasvirler ilham kaynağı olmuştur. Bunların ışığında Ammianus 
Marcellinus'a göre Hunlar, her türlü güzellikten yoksun, evlerde oturmayan, 
hatta damının başlarma çökeceği endişesiyle hiçbir kapalı alana adım 
atmayan; erkekleri attan, kadınları ise arabadan inmediğinden ve eğri büğrü 
bacaklara sahip olduklarından yürümeyi beceremeyen; teşkilâttan, 
intizamdan, dini duygudan ve fare derilerinden yaptıkları giysileri giyecek
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kadar medeniyetten mahrum; buna karşı silâh kullanmada, harp etmede ve 
ata binmede mahir ebedî yurtsuzlardır18.

Halbuki Marcellinus'un anlattıklarım, başka kaynaklardaki bilgilerle 
mukayese ettiğimizde hakikati ifade etmediği görülecektir. Çünki;cesaretleri, 
fiziksel özellikleri şiirlere konu olan Hunlar ,savaş zamanlarında diğer 
devletler ordunun beslenme işi için arkalarından sürüler sevkederken, pratik 
olarak yanlarında taşıdıkları kuru etle karınlarını doyurmuşlardır. Yazlık ve 
kışlık olarak kullandıkları ayrı ayrı evleri olduğu gibi, sefere çıkarken arabalar 
üzerine kurulu olan çadırlarım da beraberinde taşımışlardır. Avda vurdukları, 
yetiştirdikleri koyun, kuzu, tilki, sığır, keçi gibi hayvanların deri ile yünlerinin 
yanında, ipek ve işlemeli kumaşlardan yapılan giysiler giymişler, bunları 
çeşitli ziynet eşyaları ile de süslemişlerdir ki, Romalılar iç çamaşırı, gömlek 
ve çeşitli takılan onlar üzerinde tanıyarak kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca 
Hun Devleti, gerek İdarî, gerekse askerî sahada en küçük birimden, en 
yüksek makama kadar Asya Hunlarından beri bilinen 10'lu sisteme göre 
teşkilatlanmış, en ücra köşeye kadar intizam ve disiplini hakim kılmıştır. 
Bunların yanında sözüne güvenilen ve sulh zamanında kendisinden emin 
olunan Hunlar, münasebette bulunduğu kavimlerle yapılan bütün 
antlaşmalara sadık kalmış ve gereksiz yere akdi bozan taraf olmamışlardır19.

Netice olarak Ammianus Marcellinus'un Hunlar hakkında verdiği 
bilgiler, onların sosyal hayat ve kültürlerini yansıtmadığı gibi, sonradan gelen 
müelliflere de tesir ederek hilâf-ı hakikat tasvirlerin ortaya çıkmasına sebep 
teşkil etmiştir. Bu yüzden modem devir tarihçilerinin bu anlatılanları, fazla 
itibar göstermeden, zaten az sayıda olan sair kaynaklardaki kayıtlar ve 
arkeolojik buluntularla mukayese etmesi icab etmektedir.
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