1550. Yı LDÖN ÜM ÜND E " ANATO l luS BARıŞı "
llAKKI:"i DA D ÜŞON C E L ER

Ali AHMETBEYOOLU400 ' 1(1 Y'Ualda Itun Ban Kanadı. E1ig'j Ulda tarafından MJÜnqin
dol dutu ymkn blttliı yere kadar ber tarafı feth etmek'" olarak belirlenen nihai

döneminde Dolu ve Barı Roma
ile olan münaseberler etuşnırd u. Elas hedefi dünya
hakimiyetini tesis ermek olan Attila, bunı giden yollardan birisinin Doğu
Roma(Bizans) oldutunu b iliyorıh Bu sebeble ilk önce Dotu Roma bt' i olarak
hakimiyet allıtıl alınacak ve tt.şlcmt Istanbul'daki politibJlf'a Icendisi YOn
verecekti.. Biiyilk devlet adamı, asker oldutu kadar iyi bir diplOIt\.lt da oları
Arnı&, lllIcü1erini gaçelclcttimıek için uygun olan her (\tSIIlı değerlendirmek
istiyordu l.
Jlun

dı, politikasının ıltrlık noktasını, Atti l ı

l mpere tcrluk la rı

S itelei m Dol u Romı ' nın siYlSi, iktisadi , askeri olarak içinde
bulundutu güç dw'umdan (aydalanan Ani la, Margus şehrinin ele geçirilmes iyle
(0434) başla yan harekatına devam ederek B alk:uıl ar ' ı dogru ilerlemeye baş ladı.

Tuna nehrinin güney tarafında, Batı istikametine dogn,ı sa ldın luınaı
devam eni. S in.idunum(lklırat), Sirmium, Saissus(N iş)'u (cm ederek
Trakya 'ya kadar barekatını genişletti. Hun u:ın1annm Jswıbul'u tehdit edecek
dda! ilerledili sırada, Hunlar ' l. çok iyi ilişkiler içerisinde bulunan Dan Romal ı
Aetiuıı: 'ım If'aya pesiyle anIqma Aıwım- Ootu Roma; Hunlara Kılelik
verıi vermeyi ve bç.akian iade emıc garantisi Vetdi. Böylece Dcğu Roma siyui
olarak 1I wı1ara bap mh tule geldi ve bir çoli: stratejik kale de Hunlar' lD eline
geçti (441..w2)2.
Kısa

politikasının

süren sulbün sonunda 447 yıllanna değru, Attil. 'nın Doğu Roma
daha .scrt1eştili ganılmdaeyeti . ÇQnkı1, I. Ba.lkan seferinden beri
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Impamor ii. Tbeodosius (-WS-450), B&lkanIu'da Hun1an. Uq:1 bir mOdafu
hattı teşkil etme teşebbGsündebulunmuş "e Magister OfficotUrD oları !'iomus' u
86tevlendirerck yeni bir liıncş tanzimine prişmişti . Ayn ca Dotu Roma'nın ap
mali kriz içeris inde bulunması. .ı46 yıl ında O!Uı)'a çıkan salıın hastahk ve 27
Ocak 44 7' de ki b\1yO.k depren Isıa.'lbul Nşa olmak üzere, imp aratorlut:m b~
ço k şehrinde has utar meydana getirmişti. Öy le ki sabahın ilk saatlerindekı
sarsıntı sonucunda, İstanbul'u çevreleyen $Wlardan Theodisius duvarlarının
büyük bö:umll yıkıldı . 57 kule de parça landı. Bunlar aras ında tahıl deposu olarak
kull anı lanlar da vardı. Büyük bir zarva uar'yan başkent Istanbul açlık ve sal gın
hastalık tçh likdiy!e karşı karş ıya kaldlJ • Ooau Rom a'nın askeri ve mali
bakundan içine d(lştO.tü zor şartlann yanmda, Attila ' nın harekltının altında
yatan esas SCbqJ ise. DoAu Roma'yı tamamen ele g<:Çirip Balı Roma' ya
y6nelm ekti 4 .
Bu arada Attila, Romalw'dan, daha once ödaınıı:yaı borçlarm
kll.llılıtı olarak zor la ''CrJi topladı. Kendis ine elçilerin gelmesi, hçu lann iade
edilmesi ve vergiler b\OSUS\:nda mektup yıwh. Bu mdctubu isteklerin i bildirmek
üzere Doğu Roma'y a ıönderdili elçi ler ile yolladı. Kendi elçi leri ıeri dönmm
de, Romalı elçilerin onJarl. bir likte gelmesini istedi. Ea er bunlar .yerine
getirilmeı ise, Ooğu Roma 'yı sa\'aşla tehdit etti Imparator, Atlı la'nm
mektubunu oku)-unca kendilerinde bulunan kaçaklıın iade etmeyeceaini, fakat
derhal bir elçilik heyeti gönd<:tt«~ni söyled i. II . Theodosius AttiLa' nın
istekkrini geri çevirince, Attila ordusuyla alt Tuna' yı geçti ve bir kaç küçük
kalenin alınmas ından so nra ço k k al abal ık bir şehir olan Rıti aria ' ya başarılı bir
saldın yapll . Buras ı Alt Tuna Bölgesi' nin anahtar yeri idiS.
Ostrogot Kralı Valamir ile Gepidler'in KIaIı Ardarilc' in ku vvetIerinin
de kanldıtı UWI ordusu. bu gıJ.ıık11 Bulgaristan'ı ıiferek Ocsc us(Gigm) kasabası
yakınında UlUS Inna aını(Vıdin Çayı ) geçti. Burada, Moes ia bölgesi Magisı:er
Milinun'u olan ve IIW1Iar' d,u Bizanslılara tirv eden Qo( Iwllı Arnegisclus
komurasındaki Doğu Roma ordı.ısunu atır bir hezimete upttı. Amı:gisclus da
savaş meydanında hayatını kaybetti. Bu bapndan sonra Atti la, H wı ordusun un
bir ko lunu Nikopolis(Ni!bolu) civanndaki Asemon(Osem ) kalesinin
J
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Tıma boyundaki yerleri almak \here de Dolu
kuvvetler sevk etti . Kendisi ise t$Q Hun ordusu ilc güneye

memur etti

istikaınc1ine Nşka

dopıı
il erl eyerc lıl, Sar dica(Sofya), Phi lippoı ~f il i be)'i Zap1 ederek
Adrianopo lil(Edimc)'i kuşam. Kuvvetlerin in bir kısmını Edime muhascumı
bırakarak.. Duronorwn(Silimc). M~ianopolis(PresI.v)'i ele geçirdikten sonra,
Istanbul istikametine yöneldi . Artadiopolis(lüldıurıaz). Kallipolis(Odibollı)
ve Sestos(AkblS Limanı) ,ehirlerini feth etti. Bıı sırada Attila, geride
mukav emet ede bilecek yer leri yok etmele gayesiyle ansızın geri dönd ü.
Trakyı 'dan ,eçttek Tescl)'ı ' y. girdi ve Thıumopilac(Tcnnopil Geçidi) civarına
geldie. Artık !l un ıehlileesi baş kent İstanbul'u tehdit ediyordu. Doğu Roma,
" unlar ' m başarıları karş ısında tamamen o.mitsizliAe dilştü . Bu arada Varıdallar ' .
karşı Sicilya'da bulunan Dotu Roma birlikleri ilc Pm .mınndaki gamizcmwm
geri dönmesi ve prens Aspar komutasındaki bu kunetlerin 44' yılında
Chersones'dc " unl ar' . rnağlup olm... ı Roma için heqeyiıı sonu oldu. İmparator
IL Tbeodo$ius, Attila'dan b&nJı adeta dilenındı: mcdıuriycrindı: kaldı .

lmpamorluğurı

lJOtU ordusu komutanı

Scnaı:ör Anatolius vuıtasıyLa,

Atbyra(BQyil.kçeknıec:e)'da

ordugtb icunm HunIar ve [)otu

barış g&'(lşmeleri yapıldı.

44 7' de imzalanan ve tarihte Anat oHus Banşı diye

bili.neıı antlaşmanm maddeleri t6y1e

Romalılar aıumda

idi':
iade edilecek.

dethalllunl~

i· Kaçakl ar

2- Geçmiş vergil er kArlıltaıııda 6000 hbre altııı Uunllll" a ödenecek
3 · l hınlara

ödenen sen elik vergi

ı ı oo ahına çıkarılac ak

4. PllI'as ml ödemeden Romal ı lar 'ın ülkesine kaçm~ olan her Roma lı
esir baş ı na ı ı altın ceza ödenec ek ve bu ödenmedi li takd irde esir sahibine iade

edileeec

5·

Romılılar,

n un tIlkc:sindı:n kendi tarafına kaçanlan bir daha kabul

etmeyeceke.

noau Romalılar, kendilerine kabul erti:rileıı bu atır şaı1ları zihinlerini
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sannış bulunarı Hun korkusundan dolayı kabul ermek zorunda kalmışlardı .
ç ünkü, impararo rl u~un bazineleri saçma gösteri lere, boş, faydasiz şan şôhret
sefalanna ve ôlçüsüz zevklere hasredilmişri . Bu se beple iktisadi olarak büyük
bir felak etin içeris inde bulunuyorlar ve Hud ara ödenmesi gereken para lan
temin için tedbir ler d üşünüyorlardı. Bu sebe pl e halktan haksı z yere zorla vergi

toplandı.

Toprak vergisinden mua f ıurulan larda.ı bile hekimlerin karan ile toprak

vergisi a lındı. Herkes üzerine düş en altını getiri yor ve vergiler imparator
tarafından \'u ifclendirilenlerce zorla toplanıyordu. Öy le ki, atadan kalma
zengirıliklerin sah ibi olanlar, eşlerinin süs eşya larını ve kend i dei erli şeylerin i
satıp ödenmesi mecburi pa ralan temine calışryori ardı. Bu s avaş, Romalılan n o
derece büyüK: felaketiere düşme sin e sebep oldu ki. aç lıktan ve intihar ederek bir
çok insan canından oldu. Hazine tam amen boşalıı l arak I lunla.ra ödenecek parı
ıemin ed ildi. Bu sırad a İsranbul'a bu iş için gelm i ş olan Hun elçisi Scotta
vasıtasıy l a da Hunlar ' a gönderildi. Aynı zamanda para ile birlikte kaçaklar da
iade edildi9 •
Attila devrinde Dc ğu Roma' ya karşı gerçek leş tirilen iki BAlkan sefcri
neticesinde; Tuna boyundaki Doğu Roma savunm a mekanizm ası çöktü . A rtık
Hunlara karşı koya bilecek hiç bir engel kalmamış oldu. Zaten Bizans Jmpa.ratoru
A ttil a ' nı n isteklerini bir efendin in em irle ri olarak görüyor ve yerine
getirlyordut e. Böylece Doğu Roma yilldü bir' vergiye bağlanmış ve Hunlar 'n
uygu nu olmadan hiç bir dı ş politika üreremez olm uştu. Bu da Türk de vlet
geleneğine göre: bir dev letin kesin olarak hakimi yet alnna alınması için yeterli
idi. Yine bunun son ucunda Doğu Roma'dan alınarı alnnlerla Hun hazinesi
dolm uş ve Balkan lar' daki sınırlan da oldukça ge ni şl em işt il l .

S UMJ/ARY
At

ıh e

1550th enniversary; m me cammenLi on

"A nato/jıu

Peace "

In A uila reign the politics of Kh u ıı Empin mostly manipulated by the relaıians
with East and West Romaıı Empires. AnataUlU Peace is a treaty has bee n signed
at the e/ı d of warı w iıh East Rame in ıhe years ofU7- U8. ' l1th thes treaty East
Romehas forced ro obe)' heol;r. pro\·/SioflS and gone under rraııııy of Khuns: Wlrh
this trea y :

9
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/ - Fugitives will be immediately returned to Khuns.

2· 6000 libre go/d wtll be paid lo Khıills for pas' taxes.

J. Ammal tax ...t ll be increased to 1100 gald.
( . For any fug itive stave i ı gofd ....ill be p aid.

5- Rame wi/l not accept fu gitives anymore.
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