SALLUST~US VE YAP~TLAR~~ÜZERINE
Doç. Dr. GÜNGÖR VARINLIO~LU
Sallustius'un ya~am~~
Sallustius üzerine bilinenler pek azd~ r. Ba~l~ca kaynak kendisi ve kimi
Eski Ça~~yazarlar~d~r. Kendi yaz~lar~ ndan duygular~ n~n, dü~üncelerinin yan~~ s~ ra kamu i~leri denemesi ile yaz~ na geçi~i, öteki yazarlardan ise özel
ya~am~~ konusunda bilgi edinilebilmektedir.
Gaius Sallustius Crispus, Apenin da~lar~~ ete~indeki çok eski bir Sabin
kenti olan Amitemum'da (yar~ madan~n kuzey kesiminde, Aquino yak~nlar~ nda, bugünkü San Vittorino) do~mu~, ~. ö. 87/86 - 36/35 y~llar~~ aras~nda ya~am~~t~r'. Ana-babas~, atalar~~ adlar~~ duyulmu~~kimseler olmasa gerektir; ancak, halk s~n~f~ ndan gelmekle birlikte vais~ l ve özgür olduklar~~
için, o~ullann~~ yeti~tirmek olana~~~bulmu~lard~r. Sallustius, daha delikanl~l~~~nda gitti~i Roma'da de~erli ö~retmenlerin ders verdi~i okullarda iyi bir
ö~renim görmü~tür. Yunan ve Roma yaz~ rnyla ilgilenmi~, felsefeyle u~ra~m~~t~ r 2. Pythagorasç~~ gizemcili~e kendisini kapt~rm~~, bundan dolay~~ ba~kentte, Suetonius'un deyi~iyle "Pythagorasç~~ ve büyücü" Nigidius Figulus'un çevresine girmi~tir 3.
Sallustius Crispus scriptor historicus in Sabinis Amiterni nascitur a. 668. 669. (Suetonius, Deperditorum librorum Reliquiae, recensuit Carolus Ludovicus Roth, Teubner,
Lipsiae, 1924, II, I:, 300). Do~um y~l~yla ilgili olarak bir ba~ka kaynakta yine bu y~l verilmektedir: "668/86 Mario VII et Cinna II his conss. natus est Sallustius die Kal. Oct."
(Consularia Constantinopolitania) (Mommsen, Chron. Min. I (1892), 214). Ölüm y~l~~ için
ise "Sallustius diem obiit quadriennio ante Actiacum bellum a. 719" sözünen i.ö. 35 y~l~~
ortaya ç~kmaktad~r.
2 Sallustius'un, yap~ tlar~nda özellikle "insan kavram~" üzerine öne sürdü~ü dü~üncelerden bu e~ilimi anla~~lmaktad~r.
3 P. Nigidius Figulus (I.ö. 98-45) praetor olarak kamu görevinde bulunmu~~(I.ö. 58),
Pompeius'u eylemiyle desteklemi~tir. Cicero'nun arkada~~d~r. Pythagoras'ç~l~~a co~kuyla sanlm~~t~r. Bilim alan~na girmi~, dilbilgisiyle ilgilenmi~, Commentarii grammatici'yi yazm~~,
Varro ile birlikte Latin dilinin terminolojisini belirlemi~ tir. Varro'nun gölgesinde kald~~~~
Aulus Gellius'un "iuxta Varronem doctissimum" (Varro'nun koltu~unda bilgili mi bilgili)
sözünden anla~~lmaktad~r. Do~a biliminin çe~itli dallar~, tann-bilim üzerine çal~~m~~t~r. Anla~~lmaz olu~u yüzünden halkça tutulmam~~t~r. Gellius'ta ve ba~ka yazarlarda onun yap~ da-

nndan al~nt~lar bulunmaktad~r.
Suetonius ondan ~öyle söz etmi~ tir: "Nigidius Figulus, Pythagoricus et magus, in exilio moritur a. 709. 710". (Ayn~~ yap~ t, s. 3o1).
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Sallustius, kendi sözlerine göre, "gençli~ini s~n~rs~ z isteklerin, tutkulann egemen oldu~u bir ortamda geçirmi~tir (Cat., III, 3). Yan~lg~lara
dü~mü~, do~ru yoldan zaman zaman aynlm~~t~ r. Sivrilmek, yükselmek için
tutku kertesinde büyük bir istek duymu~tur. Demek ba~tan ç~kanc~~ s~radan e~ilimler gösterdi~i gibi, üst düzeyde tutkulara da kap~lm~~t~r. Üstelik
kendisi, bu duygular aras~ ndaki çeli~kinin ay~rd~ndad~r.
Sallustius, içinden geldi~i gibi de~il de, gençli~in yolunda siyasal ya~ama sürüklenmi~tir. Otuz ile k~rk ya~lar~~ aras~nda kamu kat~nda görev alm~~t~r. "Cursus honorum"a 4 Halk partisi saflar~ nda yetenekli ve tutkulu
bir genç olarak ba~lam~~t~r: i.ö. 55/54 y~l~ nda "quaestor" 52 y~l~ nda ortal~k boz bulan~ kken, yurtta~lar birbirine girerken "tribunus plebis" (halk
temsilcisi) olmu~tur. olaylar~n iyice k~z~~t~~~~ y~ lda, P. Clodius Pulcher'in
öldürülmesinde' Milo'yu suçlad~~~n~~ gizlememi~ , daha sonra da onun savunmas~n~~üstlenen Cicero'ya kar~~~alabildi~ine sald~rgan bir tutum içine
girmi~tir7. 50 y~l~ nda Suriye'de "legatus pro praetore” 8 iken Pompeius
yanl~s~~ Appius Claudius Pulcher ile L. Calpurnius Piso adl~~censor'larca
(ahlak denetçilerince) o zaman pek geçerli bir gerekçeyle, "probri causa”
(yak~~~ks~z davran~~ larda bulundu diye) senatodan ç~kar~lm~~t~ r. Bunda gerçek neden siyasal olmal~d~ r: Sallustius, Clodius'u tuttu~u için senatonun
"Cursus honorum", kamu kat~ nda en küçük orundan en büyü~üne do~ru yükselme
a~amaland~ r. Askerlik görevini bitirmi~~bir Romal~ , s~ras~ yla "quaestor", "praetor", "consul",
"censor" olurdu. Tribunus plebis (halk temsilcisi), genel uygulamada "quaestorluktan sonra bu görevi al~rd~ , "aedilis" (kentin düzenini ve güvenli~ini sa~lamakla görevli ki~i) olmak
için ise önce "quaestor" olmak ko~ulu vard~.
5 "Quaestorluk, "cursus honorum"da ilk basamakt~r. Bunun için en az 27 ya~~ nda
olmak gerekmektedir. Ba~lang~ çta k~y~mla ilgili soru~turmalan da yürüten iki quaestor, sonralan yaln~z hazineden sorumlu olmu~tur. Quaestorlar bir tür Maliye Bakan~ d~r. Roma'da
oturan iki quaestor (quaestores urbani) d~~~ nda eyaletlerde de iki quaestor bulunmaktayd~ .
Sulla zaman~ nda toplam say~lan 2o'ye yükselmi~tir.

1.6. I. yüzy~ l~n ortalar~na do~ru siyasal partiler aras~ndaki çeki~meler alabildi~ine k~z~~mi~t~r. Soylulann adam~~Milo ile halk temsilcisi Clodius'un çeteleri birbirleriyle boyuna
kanl~~ b~çakl~~ kavga dö~ü~~içindeydi. Sonunda 18 Ocak 52 günü Milo, Bovillae (via Appia
üzerinde, Roma'ya a~a~~~yukan iki mil uzakl~ kta bir yer) köyce~izine yak~n bir handa Clodius'u öldürmü~tür (Asconius Pedianus, In Milonianam, 13).
7 Asconius Pedianus Clodius'un öldürülmesi olay~~
üzerine, Cicero ile Sallustius aras~ndaki 52 y~l~nda büyüyen çeki~meyi ~öyle anlatmaktad~ r: "Inter primos et Pompeius et C.

Sallustius et T. Munatius Plancus tribuni plebis inimicissimas contiones de Milone habebant, invidiosas etiam de Cicerone, quod Milonem tanto studio defenderet (ad~~geçen yap~t,
2o). (Milo'ya kar~~~dü~manca duygularla dolu, Cicero'ya kar~~~ise Milo'yu canla ba~la savundu~undan ötürü kin besleyen konu~mac~ lar aras~ nda halk temsilcisi Q. Pompeius, C.
Sallustius ile T. Munatius önde geliyordu).
8

Eyalet yönetimini de elinde tutan legio komutan~ .
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~im~eklerini üzerine çekmi~tir. Dü~tü~ü durumdan ancak iç sava~~n patlak
vermesiyle kurtulmak olana~~~bulmu~tur.
Art~ k, senatonun olu~turdu~u az~nl~k yönetimine kar~~~Caesar'~n yan~ nda yer alm~~t~ r: ilkin Gallia Cisalpina'da 9, sonra Rubico ~ rma~~n~n a~~lmas~ nda I°. Caesar, onu bir yandan kamu i~lerine yeniden sokmu~, 49 y~l~ nda "quaestor” seçtirmi~, öte yandan Illyria'dalci "bir seferde komutanl~kla görevlendirmi~tir. Sallustius, Antonius'u ku~atan Pompeius'çu Octavius
ile Libo'nun kar~~s~ nda ba~ar~~ gösterememi~tir. 48 y~l~ nda ikinci kez "quaestor”, 47 y~l~ nda Caesar'~n do~udaki yengileri üzerine "praetor" olmu~tur.
Afrika'ya gitmemek için ayak direyen birkaç legio'yu '2 cayd~rmak üzere
Campania (bugünkü Campagna) bölgesine gönderilmi~, ancak, bu i~in
üstesinden gelemedi~i için, legio'larca Roma kap~ lar~na de~in kovalanm~~t~ r. Caesar'la birlikte praetor olarak Afrika seferine ç~km~~, Syrtis Minor
kentinin kar~~s~na dü~en Cercina. (bugünkü Kerkennah) adas~ ndaki Pompeius garnizonuna kar~~~ba~ar~~ kazanm~~t~r. 46 y~l~n~ n ilkyaz~nda kuzey Afrika'da Thapsus (bugünkü Dimass) sava~~na kat~lm~~, Nisan ay~ nda yengi
kazan~lmas~~ üzerine "Africa nova" olan Numidia eyaletine Caesar'~n deste~iyle proconsul (yönetici) atanm~~t~r. Sallustius, orada geçirdi~i bir y~l~~ a~k~ n süre içinde yükünü tutmu~tur. Roma'ya döndü~ünde bu vars~ll~ k göze
batm~~t~ r. Sallustius "de repetundis” (yolsuzlukla) suçlanm~~, bundan
güçlükle aklanm~~t~r. Çe~itli görevleri s~ ras~nda ba~~ na gelen tersliklerden
y~lm~~ken, bir de Caesar'~ n beklenmedik sonu kar~~s~ nda büyük üzüntüye
kap~larak, bir türlü ba~ar~~ gösteremedi~i kamu i~lerinden çekilmeye karar
vermi~tir. Art~k "negotium”u b~rak~ p "otium"a yönelecektir.
Sallustius'un ya~ad~~~~dönemden çok önce Roma'da yönetici s~ n~f,
Scipio çevresinin etkisi alt~ nda okuma-yazmayla ilgilenir olmu~, yaz~ n ve
dü~ün ya~am~ na yönelme yolunu tutmu~tur. Sallustius'un ça~~nda devlet

Kuzey ~talya'da Apenin da~lanyla Alp da~lar~~ aras~ndaki verimli bölge.
Ravenna'n~ n güneyindeki Rubico suyu, Augustus'tan önce ~talya ve Gallia Cisalpina aras~nda s~n~r olu~turmaktayd~ . Romal~~ komutanlann italya'ya siUhl~~ olarak girmesi yasakt~. Caesar, bu kural~~ bozmakla iç sava~~~ba~latm~~t~ r. Bu akarsu bugünkü Rugone olabis'

10

lir.
Adriyatik deniziyle Pannonia (bugünkü Macaristan) aras~ndaki topraklar, bugünkü
Dalmaçya ile Arnavutluk.
ilik birimi. Belirti12 Ordunun ~~ o yaya cohurs'u ile 300 atl ~dan olu~mu~~4200-6000 ki~
si “aquila" (kartal)d~r. Komutan~ , cumhuriyet döneminde consul, praetor, dictator gibi en
yüksek görevli, sonralan ise tribunus militaris (subay), imparatorluk döneminde legatus'tur.
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adamlar~~ aras~ nda "otium"lar~ n~~ bu tür u~ra~larla de~erlendirenler ç~ kmaktad~ r. Örne~in Cicero, söz söyleme sanat ~yla ilgilenmi~, felsefe konular~ n~~
ele alm~~t~ r. Ancak, bundan dolay~~ kendisini temize ç~ karmak ister
görünmektedir: dü~ ün alan~ na yönelmesi art~ k kamu i~lerinde özgürce etkinlik gösterememesi yüzündendir. Demek Cicero bu yolu ister istemez
seçmi~ tir. O, seçimine gerekçe ararken, bu ça~da okur yazar olmaktan
kayg~~ duyanlar azalmaya ba~lam~~t~ r. Dahas~~ yaz~ n alan~ n~~ kamu kat~ na
ye~leyenler bile bulunmaktad~ r: Lucretius, Catullus, Comelius Nepos bu
kümeye girmektedir. Toplum yeni görü~ ü henüz benimsemekle birlikte,
yazarl~ k da sayg~ nl~ k kazanma yoluna girmi~tir.
~~ te bu ortamda Sallustius, bo~~zaman~ n~~ Romal~ lar~ n i~~sayd~~~~"agrum colundo" ", (tar~ mla), "venando" (avla), "servilibus off~ciis" dedi~i
"kölelere yara~~ r u~ra~larla" geçirmeyi dü~ ünmemektedir (Cat., IV, 1). Bu
do~al ya~am~~ hor görerek kendine ba~ka bir alan seçmi~ tir. Bu da küçük
ya~ta e~ilim duydu~u "tarih"tir (Cat., IV, 2). Caesar'dan sat ~ n alm~~~oldu~u Tibur'daki yazl~ k evinde, "mons Quirinalis" ile "Pincius" aras~ ndaki
görkemli evinde, "horti Sallustiani" (Sallustius bahçeleri) ad ~yla an~ lan, gelenin geçenin imrenerek bakt~~~~güzel bahçelerinde 14 "otium"unu bo~a
geçirmemi~tir. Lö. I. yüzy~ l ortalar~ n~ n kaynayan siyasal ortam~ nda, bu
ke~meke~in yans~ d~~~~çalkant~ l~~ toplum ya~am~ nda kamu i~ lerinin burgac~ ndan kurtulup kafas~ n~~ dinlerken Roma'n~ n geçmi~inden yapraklar açm~~t~ r. Ün kazanmak için, oldum olas~~ içinde duydu~ u istekle önündeki
y~ llar~ n~~ böyle de~erlendirmi~tir. Üstelik "res publica" d ~~~ ndaki ya~ama,
"otium"a (bonum) (iyi) nitemini yak~~t~ rmas~ n~~ bilmi~tir. böylece kendinden sonraki yazarlar~ n yürüyecekleri yolda ilk ad~ m~~ atm~~t~ r 15.
Sallustius'un yaz~ n türünü seçiminde kendisinin kamu görevinde bulunmu~~olmas~~ etkendir. Mars'~ n soyundan geldiklerini söyleyen Romal~lar, sava~a eylem olarak duyduklar~~ ilgiyi bunu yaz~ ya dökerek de göstermi~ lerdir. Tarih türünün temelindeki Annales'i, Y ~ ll~ klar'~~ kamu yüksek
görevlileri ba~latm~~lard~ '''. ~. ö. II. yüzy~lda ya~ayan Sempronius Asellio,
Emekli kamu yüksek görevlileri genellikle tarlalanna dönmekte, çiftçilikle u~ra~maktayd~ . Bunun en belirgin örne~i Cincintatus'tur.
Bu topraklar sonralar~~ Nero, Vespasianus, Nerva, Aurelianus gibi imparatorlara
geçti~ine göre, çok güzel yerler olmal~ d~r.
' s ~ .s. I. yüzy~ lda Seneca "Bu büyük devlete -ülkemizin sm~rlann~~ güne~le ölçtü~ümüz
devlete, evrensel devlete- kamu i~lerinden uzak kalarak da, üstelik uzak kalarak daha da iyi
hizmet edebiliriz; ..." (De otio, IV, 2). demektedir.
Bu alanda ilk ad Q. Fabius Pictor'dur.
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y~ll~~~n olaylar~~düpedüz aktard~~~n~, tarihin ise aç~ldad~~~n~~17 söylemektedir. Bundan anla~~lmaktad~ r ki, Sallustius'tan önceki Annales dönemi kapanm~~, tarih tür olma yoluna girmi~tir.
Roma'da yöneticiler, komutanlar görevlerinden arta kalan zamanlar~n~~
kamuya ve orduya ili~kin i~leri yaz~ya dökerek de~erlendirmi~lerdir. Olup
bitenleri anlat~rlarken, kendi an~lanna dayanm~~lard~r. Caesar buna iyi bir
örnektir. Demek ki tarih, kamu yüksek görevlilerine göredir. Yunanl~~ tarihçi Polybios da tarihçinin kamuda deneyimli olmas~~gerekti~i kan~s~ndad~r. Bu görü~ün ne denli yerinde oldu~u elbette tart~~~labilir; ancak, kamu
görevinde bulunmu~~ki~ilerin tarih alan~nda yetldnli~i de hiçbir zaman
yads~namaz. Onlar olaylar~n aç~k, gizli nedenlerini görmekte, geli~ti~i ko~ullan belirlemektedir. Roma'da kamu kat~ndaki ki~ilerin tarih yazmas~~
yad~rganmad~~~~gibi, üstelik yerinde bulunmaktad~r. i~te Sallustius da bu
ola~an duruma kat~lm~~t~r. Eri~ti~i orun ne olursa olsun, o, bir kamu
yüksek görevlisidir.
Sallustius, yaz~yla u~ra~maya yüksekten bakan bir toplumda zaman
zaman i~siz güçsüz say~ lmaktan çekinmekteyse de, tarihin önemini belinmekten kaç~nmam~~t~ r. Bunun için Atinahlarla Romal~lar~~kar~~la~t~rm~~t~r.
Ona göre, Atinahlar olduklar~ndan büyük görünmeyi sevmektedirler, Romanlar ise eylem adam~d~ rlar: sava~~rlar, kazan~rlar, bundan söz etmeyi
ba~kalar~na b~ralurlar (Cat., VIII, 2-5).
Sallustius, daha sonra tarihle u~ra~man~n kamu i~lerine emek vermekten daha yararl~~oldu~u kan~s~na varm~~t~r (B. Iug., IV, 3-4). Kendisi dü~~
k~r~kl~~~na u~rad~~~~alandan aynld~~~ na göre, yazarak verimli olacakt~r.
E~itimi, ö~renimi, yaz~n bilgisi, felsefeye duydu~u büyük ilgi, kamu yönetimindeki deneyimi, tarihe e~ilimi bu çal~~ma için yeterlidir.
Yap~tlar~:
De coniuratione Catilinae (Catilina Tertibi), Bellum Iugurthinum (Iugurtha Sava~~ ), Historiae (Tarih) (bundan oldukça kapsaml~~ parçalar kalm~~t~r).
Sallustius'un ad~yla gelmekle birlikte bundan ku~ku duyulan iki yap~t
vard~ r: Litterae ad Caesarem (Caesar'a Mektuplar), Invectivae (Orationes
contra Cice~ronem) (Cicero'ya Veri~tirmeler).
'' A. Gellius'un aktard~gma göre, Sempronius Asellio, ünlü giri~inde "tarih" ile "y~ll~k" aras~ndaki aynm~~belirtmi~tir.
Belki« C. LIII, 5
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De coniuratione Catilinae (Catilina Tertibi)
Roma devleti, I.ö. 63 y~l~nda y~k~m~n e~i~inden dönmü~tür. O s~ rada
yirmi üç - yirmi dört ya~lar~ nda olan Sallustius, olaylara kat~lanlar~~ yak~ndan tan~mak olana~~n~~ bulmu~, Cicero'nun üstüste verdi~i söylevleri okumu~, senato kararlar~ n~~ görmü~, bu yaz~l~~ belgelerden, sözlü bilgilerden
i~in içyüzünü ö~renmi~, tertipten sonra h~zlanan halkç~~ eylemlere kat~lm~~t~r. Sallustius, Roma tarihinin bütününü de~il de, "anmaya de~er
gördü~ü geli~meleri ba~l~~ ba~~na yazmaya karar verince" (Cat. IV, 2) " çok
eticilendi~i, an~s~n~~ hep canl~~ tuttu~u Catilina tertibini ele alm~~t~ r. Çünkü
"o zamana de~in kar~~la~~lmam~~~bir suç ve tehlike olu~turmas~~ bak~m~ndan olay~~ özellikle an~lacak nitelikte bulmaktad~ r." (Cat., IV, 4). "Catilina
Tertibrni elinden geldi~ince oldu~u gibi ve k~saca i~leyecektir" (Cat., IV,
3). Yazar bu olaylar dizisini LXI caput'a (ba~l~~a) s~~d~rm~~t~ r.
De coniuratione Catilinae In konusu ana çizgileriyle söyledir:
Felsefi giri~: insan, ruh ile beden ö~elerinden olu~mu~tur, ruh bedenden üstündür, ya~am~n amac~, bedenin istekleri do~rultusunda de~il, usun
önderli~inde yürümektir. Tarih yazmak da insan~n bu yan~ n~~ kullanmas~n~~
gerektirmektedir. Bu giri~ten sonra Catilina, d~~~görünü~ünden çok iç
yüzüyle tan~t~ lm~~t~ r. Roma'n~ n geçmi~ini anlatan uzun sapmada önemli
nokta temiz ve yal~n törelerin kalmad~~~, dizginsizli~in, ölçüsüzlü~ün al~p
yürüdü~ü dü~üncesidir. Gençlik tutkulan, gördü~ü e~itim, içinde bulundu~u ortam birle~erek Catilina'y~~ yaratm~~t~r. L. Sergius Catilina bir
dü~ü~ün ürünüdür. Çevresine, s~n~f ayr~m~~ gözetmeden, kendi ya~am ko~ullar~n~~ be~enmeyen, suça e~ilimli herkesi toplam~~, onlar~~ örgütlemi~,
kurulu düzene kar~~~ilk giri~ime kalk~~m~~t~ r. Bir söylevle yanda~lann~~ eyleme ça~~rm~~t~ n Q. Curius'un sevgilisi Fulvia, durumu Cicero'ya duyurmu~tur. Catilina konsüllük seçimini kazanamay~nca, sald~ rganl~~~ n~~ artt~ rm~~, Cicero'yu öldürmeyi denemi~, ortal~~~~kar~~t~rmak üzere Etruria'ya,
Picenum'a, oradan Apulia'ya kendi adamlar~ n~~ göndermi~tir. Senato
önlemler alm~~, Catilina, Cicero'nun suçlay~c~~ söylevi (prima Catilinaria)
üzerine k~zg~ nl~kla d~~ar~~ ç~karken, senato üyelerine "çevremde dü~manlar,
ald~m ba~~m~~ gidiyorum, yang~n~m~~ y~ k~ nnyla söndürece~im" diye gözda~~~
vermi~tir.
" Suetonius da buna deginmi~tir: C. Sallustium et eo defuncto Asinium Pollionem,
quos historiam componere aggressos, alterum breviario rerum omnium Romanarum, ex
quibus quas vellet eligeret, instruxit, ... (De gramm. et rhet., to).
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Olaylar art~k kentten uzakta geli~ecektir. Catilina, Etruria'da güvendi~i Manlius'un karargah~na gitmi~tir. Tertibin ba~ar~s~~ konusunda Halk s~n~f~nda umut ~~~~~~görmü~tür. Yazar burada konudan ayr~larak Roma'n~n
önceki dönemi üzerine görü~ünü bildirmi~tir. Catilina, Roma devletine
kendi davalann~~ benimsetmeye gelen Allobrog elçilerini tertibe sokmak
için giri~imde bulunmu~tur. Cicero, olay~~ ö~renip senatoda aç~klam~~t~ r.
Bütün eleba~~lar yakalanm~~t~ r 19. Caesar, senatoda suçlular~n ya~am boyu
tutuklu kalmalar~~ ve mallar~n~n ellerinden al~nmas~~ yönünde konu~mu~,
Cato ise onlar~n ölümle cezaland~r~lmalar~~ görü~ünde oldu~unu bildirmi~tir. ~ ki büyük adam~n ki~ililderi kar~~la~t~ nlm~~t~r. Konsül Cicero, al~nan
karar uyar~ nca, Roma'da bulunan belli ba~l~~ suçlular~~ öldürtmü~tür. Catilina, birçok adam~ n~ n kendisini b~rak~p kaçmas~~ üzerine geri kalan küçük
güçleriyle Pistorium'a yollanm~~, bir konu~mayla erlerini toparlamaya çal~~m~~, ancak, silahl~~ çetesi Romal~ lar kar~~s~ nda bozguna u~ram~~, kendisi
de sava~~alan~ nda ölmü~tür.
De coniuratione Catilinae, ~.ö. 63 y~l~ nda, Cicero'nun konsüllü~ü zaman~ nda iç ayaklanma dönemini anlatan ilginç bir incelemedir. Olay~n
belleklerde iz b~ rakm~~, kahramanlar~n~n unutulmam~~~olmas~, öte yandan
yazar~n tarih türüne duydu~u e~ilimle çabas~n~~ birle~tirmesi sonucu ba~ar~l~~ bir yap~t ortaya ç~ km~~t~r. Demek konu i~lenmeye elveri~lidir, Sallustius
konuya yatk~nd~r.
Geçen yüzy~lda Schwartz, yazar~ n siyasal e~ilimiyle konu seçimi aras~ nda ilgi kurmu~tur. Bunu ise Caesar'~~ bu tertibe kar~~mak suçundan
ar~ nd~rmak amac~ n~~ güttü~ü dü~üncesine dayand~ rm~~t~ r 20. Alman bilim
adam~n~ n siyasal gerekçe aray~p bulmas~~ ilgi görmü~tür. Bu do~rultuda,
yazar~ n Roma aristokrasisine çatmak, halkç~l~~~~övmek, Caesar'~n bu tertiple yak~ n ya da uzak bir ilgisi olmad~~~n~~ göstermek, Cicero'yu yermek
amac~yla bu konuyu seçti~i ileri sürülmü~tür. Bunlar aras~nda ye~lemede
bulunmak kolay de~ildir. Ancak, bütün savlar bir noktada birle~mektedir,
o da Sallustius'un halkç~~ olu~ udur. Demek konu seçimi için gösterilen nedenler yazar~ n siyasal görü~ü ve tutumuyla ilgilidir.
Sallustius'un De coniuratione Catilinae'da yans~z olmad~~~~kan~s~~ yayg~ nd~ r. Caesar'~n bu giri~imle ilgisini üstü kapal~~ geçerek onu tuttu~u, buna

19 Örne~in Lentulus, Cethegus.
Schwartz, Dee Benchte ube~~dee Caidenansche Veschwort~ng, Hermes 32, p. 554-608 ile
ilgili olarak Sangiacomo, Sallust~o, La Nuova Italia ( [954), p. 85-86.
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kar~~ l~ k Cicero'nun tertibi bast~ rmaktaki önemini, bundan ileri gelen sayg~ nl~~~ n~~ küçümsedi~i say~~ ortaya at~ lm~~t~ r. Yap~ tta kar~~ t partilerin ba~kanlar~~ olan Cato ile Caesar'~ n ki~ilikleri, Cicero'nun ki~ili~ini gölgede birakmas~ na b~ rakm~~t~ r, Cicero olay~ n birinci adam~ n~ n yan~ nda ikinci
düzlemde kalmas~ na kalm~~t~ r, ancak, "nobili genere natus" (soyu sopu
belli) Catilina da kendi s~ n~ f~ n~ n bozulmu~luk simgesi olarak alabildi~ine
ele~tirilmi~tir. Öte yandan Sallustius, Halk s~ n~ f~ n~ n duygular~ , dü~ünceleri
üzerine de olumlu gözlemlerde bulunmu~~say~ lamaz: kalabal~ k ba~lang~çta
Catilina'y~~ tutarken, onun giri~imi bo~a ç~ k~ nca, sevinçten co~mu~tur (Cat.,
XLVIII, ~ ). demek ki yazar, siyasal inanc~ na körü körüne ba~l~~ kalmak
u~runa olup bitenleri gizlememi~, gerçe~i görüp göstermesini bilmi~tir.
Bellum lugurth~num (I ugurtha Sava~~)
Sallustius, kamu i~lerinden elini ete~ini çektikten sonra, k~sa süre içinde Bellum lugurth~num'u yazm~~t~ r. Konu, Roma devletinin Numidia kral~~
Iugurtha'ya kar~~~ ~.ö. II• yüzy~ l~ n sonlar~ nda, ~~ ~~ ~~ o5 y~ llar~~ aras~ ndaki sava~~d~ r. Iugurtha Sava~~ , yazar~ n do~umundan 20 y~ l önce sonuçland~~~ na
göre, Catilina tertibi gibi güncel bir olay de~ildir.
Sallustius, seçti~i konuyu aç~ klad~ ktan sonra, seçiminin nedenlerini de
belirtmi~tir: "sava~~çeki~meli geçmi~, s~ n~ f çat~~mas~~ su yüzüne ç~ km~~, soylulara ilk kez gereken ders verilmi~ tir" (B. Iug., V, 1-2).
Sallustius'un bu konuyu seçmesinin iki nedeni olabilir: Birincisi yazar~ n ya~ant~ s~ yla ilgili somut bir nedendir: Sallustius, iç sava~~s~ ras~ nda Cesar'~ n yard~ mc~s~ , sonra Africa Nova yöneticisi olarak bir süre Numidia
topraklar~ nda ya~am~~t~ r. Her ~eyden önce, orada yöreyi yak~ ndan tan~ mak
olana~~n~~ bulmu~tur. Ülkeyi tan~ t~c~~ nitelikteki ço~u kez canl~ , güzel betimlemeler bunun belirtisidir.
~ kinci neden özneldir. Roma, Numidia'da amcao~ullar~~ aras~ ndaki
kavgan~ n d~~~ ndad~ r, öte yandan Iugurtha'ya kar~~~ ba~lat~ lan sava~tan korku duymamaktad~ r. Ancak, Halk Partisi ile Soylular aras~ ndaki anla~mazl~ k kayg~~ uyand~ rmaktad~ r. ~~te bu sava~ ta halk, yönetime tepki göstermekle varl~~~ n~~ belli etmi~tir. Bu konu da Sallustius'un kamuya ve topluma
ili~kin dü~üncelerini aç~ klamas~ na elveri~lidir. O, kamu i~leriyle toplumsal
durum aras~ ndaki ili~kinin ay~ rd~ ndad~ r. Bu arada konu seçiminde Caesar'a yine yer verilmi~ tir. O zaman yeniden önem kazanan halkç~~ e~ilimler içinde halktan gelme, halkç~~ Marius tutulmaktad~ r. O ise Caesar'~ n
eni~tesidir. Marius, Soylular s~ n~ f~ na kar~~~ ç~ km~~, bunda da ba~ar~ l~~ ol-
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mu~tur. Iugurtha sava~~n~n anl~~ ~anl~~ ki~isidir. Sava~~sürüncemede kalm~~t~r, Iugurtha'n~ n senato üyelerini, elçileri parayla elde etmesi yüzünden
uzay~ p gitmektedir. Yazar, Numidia kral~n~n para gücüyle çevirdi~i dolaplan kamu görevlerinde geçirdi~i deneyimlerle kolayca görmü~tür. Demek
sava~~ n konusu, Sallustius'un e~ilimlerine uygundur, siyasal ve toplumsal
görü~ünü aç~klamas~ na elveri~lidir. Sallustius böylece kamu i~lerindeki ya~am~n~~ tarih alan~nda sürdürmü~tür, k~ saca söylemek gerekirse, siyasal
görü~ ünde uygulamadan kuramsall~~a geçmi~tir.
Bellum Iugurthinum ~~14 caput'tan olu~mu~tur. Yap~t~n giri~i, Catilina
Tertibi'yle özde~~içerik ve ba~lamdad~ r. Us gücüne dayanan tarihin konusu saptand~ ktan sonra, sava~~n ba~~ki~isi Iugurtha tan~t~ lm~~t~r. Numidia
kral~~ Masinissa'n~ n ard~l~~ Micipsa, ya~~~iyice ilerleyince, krall~~~~ o~ullar~~
Adherbal ve Hiempsal ile üzerine geçirdi~i, karde~inin evlilik d~~~~ o~lu I~~gurtha'ya b~rakm~~t~r. ~ki karde~ le kuzenleri taht konusunda görü~mek
üzere topland~ klannda anla~maya varamam~~ lard~r. Ba~layan gerginlik
sürecinde Iugurtha'n~n küçük karde~~Hiempsal'i öldürmesiyle taht~n iki
kal~tç~s~~ birbirlerine dü~man kesilmi~, Roma i~e kar~~arak krall~~~~payla~t~rm~~t~ r. Ancak, sorun böyle de çözümlenmemi~, Romal~~ elçiler uzakla~~r
uzakla~maz Iugurtha ile Adherbal aras~nda sava~~ç~km~~t~ r. Adherbal, Roma'dan yard~m istemi~, gönderilen arac~ larla bir sonuç alamam~~t~r. Iugurtha, bu kez büyük karde~~Adherbal'i öldürtmü~ , bütün ülkeye egemen
olmu~, Cirta'da oturan italya'Illan k~l~çtan geçirmi~tir. Roma halk~ , bu
olay kar~~s~ nda deh~ete dü~mü~, Iugurtha'ya sava~~aç~lm~~t~ r. Konsül Calpurnius ile Scaurus güçlü ordulanyla Numidia'ya girmi~, birkaç kenti ele
geçirmi~ , ancak daha ileri gidememi~tir. Çünkü Calpurnius, Iugurtha'n~n
paras~ na yenilerek Numidia'y~~ kollayan bir bar~~~anla~mas~ na boyun e~mi~tir. Roma halk~~ buna büyük tepki göstermi~tir. Halk temsilcisi Memmius'un etkileyici söylevi üzerine Iugurtha Roma'ya getirtilmi~tir. Ancak,
kral bu kez de Baebius adl~~ ba~ka bir halk temsiclisini sat~n almay~~ ba~arm~~ , Masinissa'n~ n torunlar~ ndan Numidia taht~ n~n aday~~ Massiva'y~~
öldürtmü~tür. Iugurtha, Roma'ya kar~~~kazand~~~~ba~ar~lar~ , "orada her ~eyin sat~n al~nabilir oldu~unu" anlamas~ na borçludur.
Roma devleti, Numidia'ya bu kez Albinus, Aulus, sonra yeniden Albinus yönetiminde seferler düzenlemi~tir. Albinus, Suthul'u ku~atm~~, sonra da yenilgiye u~ram~~t~r. Aulus paraya dü~kündür, üstelik yeneteksizdir.
Iugurtha'n~n kar~~s~nda a~~ r bir yenilgiye u~ram~~t~r. Komutay~~ yeniden
ele alan Albinus da art~k i~leri yoluna koyamam~~t~ r. önderlerin Iugurtha'n~ n oyununa gelmeleri sava~~n uzay~p gitmesine yol açm~~ t~r. Romal~-
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lar~ n bu beceriksizce tutumu, soylu Metellus'la birlikte de~i~mi~tir. Yeni
komutan, Muthul'da Iugurtha'y~~ yenilgiye u~ratm~~, Zama'da iyi bir çarp~~ma ç~karm~~ , Thala'ya de~in ilerlemi~tir. Iugurtha, Mauretania kral~~
Bocchus'la birlikte Cirta üzerine yürümü~, bu s~ rada komutan~ n el de~i~tirdi~ini ö~renince, sava~tan çekilmi~tir. Art~ k sava~~~halkç~~ Marius yönetecektir. Iugurtha ile Bocchus'un birle~ik güçleri Roma ordusuna sald~ r~da
bulunmu~, geri püstürtülmü~, yeniden sald~r~ya geçmi~, yine bozguna u~ram~~t~ r. Marius, yengi kazanm~~~olarak Cirta'ya girmi~tir. Bocchus ban~~
önermek üzere elçiler yollam~~t~ r. Görü~ meler sonunda Sulla'n~ n iste~i
do~rultusunda Bocchus, Iugurtha'ya tuzak kurmu~, onu zincire vurup
Sulla'n~ n önüne getirmi~tir.
Demek Bellum Iugurthinum ~öyle düzenlenmi~tir: giri~, Iugurtha'n~n
ki~ilik çizimi, gençli~i, ilk eylemleri, amcas~ n~ n çocuklar~ na kar~~~ac~ mas~zca tutumu, onlar~ n canlar~ na k~ymas~ , Roma devleti ile Numidia krall~~~~
aras~ ndaki sava~~ n a~amalar~.
Sava~~ n gidi~i Romal~ lar aç~s~ndan iki a~ama göstermektedir: Numidia'ya ba~lang~ cta yollanan Calpumius, Albinus, Aulus gibi komutanlar
zaman~ nda dura~anl~ k, sonralar~~ gönderilen Metellus'un, Marius'un güçlü
önderli~inde canl~l~k ve yengi.
Yazar, konusuna ba~ lamadan önce tarihsel çerçeveyi belirlemi~, olaylar~~ o güne de~in getirmi~tir. Iugurtha'n~n özelliklerini anlatm~~, Numidia
kral~ n~n soyunu, krall~~~ n o günkü durumunu tan~ tm~~, Mricipsa'n~ n
ölümünden sonra kal~ tç~ lar aras~ ndaki sürtü~meden ba~layarak cana k~ymaya de~in giden çeki~meyi, Roma'n~ n bu olaylara kar~~mas~ n~~ özetlemi~tir.
Sallustius, Roma'n~ n iç siyasal durumuna de~inmi~ tir: cumhuriyet
yönetimindeki aksamalar~~ göstermi~, bunlar~ n nedenleri üzerinde durmu~tur. Halk s~ n~ f~yla Soylular aras~ ndaki çeki~meyi ele alm~~, Soylular~ n
açgözlülü~ünü sergilemi~, onlar~~ "venalis" (sat~l~ k) olmalar~ndan ötürü k~nam~~t~ r. Yap~ tta Gaius Gracchus'un ilkeleri ~~~~~ nda gerçekle~tirilmek istenen halkç~~ ülkülere yönelik sonuna de~in bir direnme söz konusudur.
Sall~~stius, toplumsal sorunlara da ba~ar~l~~ bir biçimde yakla~~mda bulunmu~, bunlar~ n derinine inmi~tir. Sava~~n a~amalar~~ aras~ nda insanlara
özgü kusurlar~~ göstermekten geri kalmam~~t~ r. Örne~in "ambitio", "invidia", "luxuria" "superbia nobilium" I v.b. Ki~isel bencillik, partilerin ç~kar kayg~su yurt yararlarm~~ a~maktad~ r: bonum publicum privata gratia
devictum (B. Iug.)
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Kar~~~cephe de Romal~ lardan geri kalmamaktad~ r. Afrika'da oymak
ba~kanlar~ n~ n çevirdi~i dolaplar, kurnazl~ klar, aldatmacalar, adam
öldürmeler, örne~in Iugurtha'n~ n, kuzeni Hiempsal'i öldürtmesi (B. Iug.,
XII, 3-6)
Bellum Iugurthinum, De coniuratione Catilinae'a göre, daha yans~zd~ r. Bunun için Metellus ile Marius'un çizgileme bir göz atmak yeterlidir: Sallustius, soylu Metellus'u Romal~ larla Numidia krall~~~~aras~ndaki
sava~~~ba~ar~~ yoluna sokan ilk komutan olarak göstermi~, onu bu bak~mdan övmü~tür. Buna kar~~l~ k Marius'a kar~~~tutumundan ötürü yermi~tir
(B. lug., LXIV, 4). Marius'u "soyunun eski olmay~~~~ d~~~ nda her ~eyi vard~ " diye betimlemekle iyi nitelikleriyle tan~ tm~~, ancak, kazand~~~~ba~ar~da
"i~lerin yolunda gitmesinin pay~~ oldu~unu" aç~ kça söylemekle (B. lug.
XVII, 2) nesnel bir gözlemci kalmas~n~~ bilmi~tir.
Bellum Iugurthinum 'un göreceli olarak yans~ zl~~~ nda, söz konusu sava~~ n zaman bak~m~ ndan uzakl~~~ n~ n etkisi olmal~d~ r.
Sallustius, De coniuratione Catilinae'yla deneyim kazanm~~t~ r. Birinci
yap~ t~ nda yaz~ l~ , sözlü hiçbir kaynak göstermezken, ikincisinde nerdeyse
kaynakças~ n~~ vermi~tir: ça~da~~belgeler, Sisenna'n~ n Historiae'l (B. lug.,
XCV, 2), olaylar~ n içindeki Scaurus ile Sulla'n~ n An~lar~ , Numidia'n~ n eski
krallar~ ndan Hiempsal'in oldu~u söylenen Kartaca Kitaplar~~ (Kartaca dilinde be~~kitap) (B. lug., XVII, 7). Bunlara sözlü kaynak da eklemi~tir:
yerinde toplad~~~~bilgiler (B. lug., XVII, 7; XVIII, 2).
Sallustius böylece bugünün tarih anlay~~~na yak~ n bir yol izlemi~, belgesel de~eri olan bir tarih yap~t~~ ortaya koymu~ tur. Bellum Iugurthinum,
De coniratione Catilinae'a göre daha ba~ar~ l~~ bir tarih yap~ t~d~ r.
~ ki monographia'n~ n ortak yanlar~~
Catilina Tertibi ile Iugurtha Sava~~~yap~~ bak~ m~ ndan ortak özellikler
ta~~maktad~r. ~ kisinde de ba~lang~ çta bir önsöz bulunmakta, bunu konunun sunulu~ u izlemektedir. Olaydan ya da sava~tan önce ba~~ki~i ve ortam tan~ t~lmaktad~ r. Ancak, iki yap~ tta bunlar~ n s~ralan~~~~birbirinin tersidir: Catilina Tertibi'nde ilkin Catilina, sonra toplum, Iugurtha Sava~~'nda
ilkin Numidia kral ailesi, ard~ndan sava~~ n ba~~ki~isi Iugurtha tan~t~ lmaktad~ r. Bu de~i~ iklik, konular~ n gere~idir. Yazar, bu önbilgilerle olaylar~ n
geli~mesine ~~~ k tutmaktad~ r.
Sallustius'un bu iki yap~t~ nda "proemia" (önsözler), ki~ilikler, söylevler, excursus (konudan sapmalar) gibi ö~eler bulunmaktad~ r.
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Proemia
Sallustius, tarih türü gelene~ine uygun olarak 2' yap~ tlar~nda konuya
do~rudan do~ruya de~il, birer önsözle ba~lam~~t~r. ~kisi de gerek biçim
gerek öz bak~m~ ndan birbirine çok benzemektedir: dört caput'tan olu~an,
a~a~~~yukar~~ özde~~uzunluktaki bu iki önsöz, özde~~özellikler göstermektedir: ki~ iseldir, yazar üzerine bilgi vermektedir, felsefi içeriklidir, insan kavram~ n~~ ele almaktad~ r, siyasald~ r, Roma'da kamu ya~am~n~ n içyüzünü sergilemektedir. ~lk iki caput'ta konu insand~r, insan~ n yap~s~~ ve amac~d~ r.
Hellenismus ça~~~tarihçili~inde insan, türün odak noktas~nda bulunmaktad~ r. Sallustius'a göre insan "animus" (kimi zaman "ingenium" ya da "spiritus") ile "corpus" ö~elerinin bile~imidir. "Ruh-beden" ikilisini belirten
örneklerin say~s~, önsözün uzunlu~una oranla hiç de az say~lmaz (Cat.,
2; I, 5; ~l, I; II, 8; B. Iug., II, 1-4).
"Corpus" insan~ n somut varl~~~, "animus" ise duyan, dü~ünen yan~d~ r.
Bedenin gücü "vis", ruhun gücü "virtus"tur (Cat., I, 5; II, 3; B. Iug., II,
2). Sallustius'un "corpus" yerine "vis"i kulland~~~~da görülmektedir (Cat.,
I, 3). Sallustius, ruh ile beden ili~ kisini toplumdaki "efendi-köle" durumuna benzetmi~tir: "animus"un "imperium"una kar~~ l~k "corpus"un "servitus"u vard~ r (Cat., I, 2; B. Iug. I, 3).
Sallustius, ruh-beden ikilisinde insan~ n tinsel yan~ n~n özdeksel yan~ ndan üstün oldu~u görü~ünü savunmaktad~ r. "~ nsan doru~a beden gücünü
göstererek de~il, kafa yetilerini çal~~t~rarak ula~maktad~ r."
Ki~ilikler
Tarihi yaratan ki~ilerdir, olaylar onlar~ n elinde biçimlenip geli~mektedir. Nitekim Yunan tarih yaz~m~nda ki~ilik çizimine geni~~yer verilmi~tir.
Thukydides de bu konuda öncüllerine uymu~tur. Ayr~nt~l~~ biçimde sundu~u devlet adam~~ Perikles'in ki~ili~i bilinen bir örnektir. Onun izinde giden
Sallustius da olaylara yön veren ki~ ileri çizmi~tir. ~ki monographia's~ nda
belli ba~l~~ ki~ileri kendi "insan anlay~~~" içinde, d~~~görünü~leriyle ve
içyüzleriyle ortaya koymu~tur.
21 Miletos'Iu Hekataios'un "Geneologiai" adl~~ yap~ t~ndan kalan fragmente dayanarak
tarih yaz~m~nda daha ba~lang~çta, 1.6. VI. yüzy~l~n sonlar~nda bu tür yap~ tlarda önsöz bulundu~u anla~~lmaktad~r. Hekataios ad~n~, yurdunu belirtmi~, gerçe~i söyleme iste~ini dile
getirmi~, konusuna belli belirsiz de~inmi~tir. Herodotos ise onun gibi ba~lam~~, ancak, Yunanl~larla yabanlar aras~ndaki sava~tan daha aç~k söz etmi~tir. Buna güttü~ü amac~~ eklemi~tir.
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Yazar, De coniuratione Catilinae'da özellikle dört ki~i üzerinde durmu~tur: Catilina, Sempronia, Caesar, Cato.
Tertibin kahraman~~ Catilina'y~ , daha konuya girmeden, birkaç sözle
eksiksiz olarak tan~ tm~~t~ r: gücü yerinde, kafas~~ çal~~~ r biri olan bu soylu,
do~u~tan bozuk bir insand~ r (Cat., IV, ~ ). Bundan sonraki çizgiler bu ana
özelliklerin aç~ klanmas~ ndan ba~ka bir ~ey de~ildir. Böylece kendisinin
ba~lang~çta öne sürdü~ü görü~~peki~mektedir. Örne~in "açl~~a, susuzlu~a,
so~u~a, uykusuzlu~a dayanmas~~ onun sa~lam yap~s~ n~ , atak, kurnaz,
dönek olmas~, olaylar~~ çarp~tmas~~ onun kötülü~e e~ilimli do~as~ n~~ göstermektedir.
Sallustius'un Catilina's~~ genel çizgilerinde Cicero'nun Catilina's~yla
birle~mektedir; sonuç olumsuz bir ki~iliktir: Catilina kendi ba~~ na oldu~u
gibi ba~kalar~ n~ n da ba~~ na i~~açan bir yarat~ kt~ r. Tanr~ lar~ n ve insanlar~ n
koydu~u kurallara uymayan biridir'.
Yap~ tta Catilina, ad~~ geçsin geçmesin, hep olaylar~ n içindedir. Yazar
onu biraz d~~~görünü~üyle, çokça da içyüzüyle anlatm~~t~ r. onun yüre~inde duyduklar~ n~, kafas~ ndan geçirdiklerini ince bir se~giyle ortaya koymu~tur.
De coniuratione Catilinae'daki kad~ n tipi önemlidir. Burada Sallustius'un
"insan kavram~ n~ ndaki "corpus"un yerini "forma" (biçim, güzellik), "animus"un yerini "ingenium" (yetenek) alm~~t~ r. Sempronia iyi ö~renim
görmü~, kendi ortam~ na yara~~r, Roma görene~ince hoppa, züppe bir kad~ nd~ r'. Bu ki~ilik çizimi, öbürleri aras~ nda ba~l~~ ba~~ na bir de~er ta~~maktad~ r.
Yap~ tta en bilinen betimlemeler Caesar ile Cato'nunkilerdir. Biri kendi can~ na k~yan, öbürü zaman~ n~ n belli ba~l~~ ki~ilerince can~ na k~y~ lan ki~i,
kafa yap~ lar~ , görü~leri bak~ m~ ndan birbirine ters dü~en bu iki Romal~~
kar~~~ kar~~ya getirilmi~ tir. Cato'da "integritas" (tertemizlik), "severitas"
(a~~rba~hl~ k), "constantia" (kararl~ l~ k), "pudor" (ar), "abstinentia" (çekinme)
gibi eski Roma erdemleri bulunmaktad~ r'. Caesar ise üyesi oldu~u Soylular s~ n~ f~na de~il, halka yak~ nd~ r, insanc~ ld~r, yumu~ak yürekli, buna kar~~l~ k e~ilmeyi bilmeyen biridir.
27

Catilina'n~n, sevdi~i kad~n u~runa, o~lunun kan~ na girdi~i söylentisi vard~r (Cat.,

XV, 2).
23
24

Sempronia, ~.ö. 77 y~l~~ konsülü D. lunius Brutus'un kar~ s~d~r.
Sangiacomo, ad~~ geçen yap~t, s. 144: Paladini, Sallusho, Palermo, 1948, s. 16.
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Yarat~ l~~lar~ , davran~~lar~~ birbirinden ayr~~ bu iki Romal~ , yücelikte birle~mektedir. Sallustius, onlar~~ konu~turduktan, bunun senatodaki etkisini
belirttikten sonra, onlar~~ de~erlendirmi~tir (Cat., LIV).
Bellum lugurthinum 'da uzun y~ llar süren sava~~ n iki kanad~ ndan birçok
ki~ilik bulunmaktad~ r. Masinissa, Micipsa, Iugurtha, Adherbal, Hiempsal,
Bocchus, Massiva, Bomilcar, Gauda, Nabdalsa, Dabar Afrika kesiminden
olanlard~ r. Bunlar~ n kimi uzunca betimlenmi~, kimi ~öyle bir çiziktirilmi~,
kiminin ise yaln~ zca ad~~ an~ lm~~t~ r.
Sava~~ n öbür kanad~ ndan Calpurnius, Scaurus, Bestia, Baebius, Albinus, Aulus, C. Mamilius, Metellus, Marius, Sulla, A. Manlius belli ba~l~~
ki~ilerdir. Sallustius, bu ki~ilerden gerekli gördü~ü ölçüde söz etmi~tir.
Görüldü~ü gibi, bu oylumlu yap~ ttaki ki~iliklerin say~s~~ konuyla orant~ l~ d~ r.
Sallustius ilkin sava~~ n en önemli ki~isini betimlemi~tir. Sava~a neden
olan Iugurtha kendinde beden gücü ile us gücünü birle~tirmi~tir. Numidia ~ rk~ n~ n iyi niteliklerini üzerinde toplam~~t~ r. Romal~~ Scipio, onun herkesçe bilinen erdemlerini amcas~~ Micipsa'ya bir mektupla övmü~tür. Ne
var ki Iugurtha, yetene~ini tutkusuna kurban etmi~tir. Tek ba~~ na ülkeye
egemen olmak u~runa cana k~ym~~, rü~vetle birtak~ m kimseleri ba~tan ç~karm~~, amac~ na ad~ m ad~ m yakla~~ rken, dürüst komutanlar kar~~s~ nda ilkin duraklam~~~sonra da yenilgiye u~ram~~t~ r. Iugurtha yetke tutkusuyla
gözü dönmü~~bir ki~iliktir.
Yap~ tta yine Afrika kesiminde Iugurtha'ya taban tabana z~ t biri vard~ r: kral ailesinden gelen Gauda. Sallustius onu hastal~ klar~ n güçsüz
dü~ürdü~ü, bu yüzden de k~ t ak~ ll~~ biri olarak tan~ mlamakla yetinmi~tir
(B. Iug., LXV, 1).
Yazar, yine kral ailesinden gelen Massiva'y~~ betimlememi~, onun ba~~na gelenleri anlatmakla yetinmi~tir (B. lug., XXXV). Bu kanatta geri kalan ki~ilikler Afrika'n~ n ba~ka halklar~ ndand~ r, örne~in Bocchus Mauretania kral~ d~ r.
Sava~~ n Roma kanad~ nda önde gelen iki kahramandan öncül Metellus
Soylular s~ n~ f~n~ n, Marius ise halk s~ n~ f~ n~ n üyesidir. Metellus, Sallustius'un gözünde ".... yilmaz, at~ lgan, Halk partisine dü~man olmas~ na kar~~ n, de~i~mez ve tertemiz bir ünü olan insand~ r (B. Iug., XLIII, I). Bu
sözler eski Romal~~ tipinin tan~ m~d~ r, demek, Sallustius'a göre, Metellus erdemlidir.
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Yazar, Metellus'un askerlik gücünü övmesine kar~~l~ k onun soylulu~undan ileri gelen büyüklenme duygusunu yermi~ tir (B. Iug., LXIV, 4).
Sallustius, Marius'u betimlerken, onu insana özgü bildi ~i niteliklerle
donatm~~t~ r: "probitas" (dörüstlük), "industria" (çal~~kanl~ k). Marius'un
"gloriae avidus" (üne susam~~) olmas~~ Sallustius için en soylu amaca
yönelmek demektir.
Yap~ tta gelece~in ünlü ki~ilerinden Sulla da tan~ t~ lmaktad~ r. Sallustius,
"gens Cornelia"dan (Cornelius soyundan) gelen bu soyluyu kötü yanlar~~
olmakla birlikte iyi yanlar~~ a~~r ba~an biri olarak çizmi~tir (B. Iug., XCV,
3-4). Sangiacomo da genel çizgilerden olumlu bir sonuç ç~ kt~~~~kan~s~ ndad~ r'.
Sallustius'un çizdi~i ki~ilikler ya kendi s~ n~ f~ n~ n ya da kendi halk~ n~ n
simgesidir. Örne~in Catilina, kendi ortam~ n~ n içinden ç~ km~~~bir örnektir.
~.ö. 77 y~ l~~ konsülü olan D. Iunius Brutus'un kar~s~~ olan Sempronia, toplumun yüksek katmamnda onun niteliklerini ta ~~yan kad~ n türünü simgelemektedir. Ballum Iugurthinum'da Marius iyi bir Romal~~ asker tipini
canland~ rmaktad~ r. Belirgin ki~ilikler, ya~an~ lan zaman~, tan~ k olunan durumlar~ , insanlar~ n e~ilimlerini göstermektedir.
Sallustius'un ayr~ nt~ lar~yla, ustaca çizdi~i renkli, canl~~ çizimler belleklerde iz b~ rakm~~t~ r.
Orationes (söylevler, konu~malar)
Anlat~lan bir olayda ki~ilerin konu~malar~ na yer vermek Yunan yaz~n~ nda eski ve yayg~ n bir gelenektir. Daha "epos" (destan) türünde bunun
örnekleriyle kar~~la~~lmaktad~ r.
Tarih türünde ise Thukydides, geçmi~ te iz b~ rakm~~~ki~ilerin özelliklerini söylevleriyle ortaya koymu~ tur. Atina'n~ n siyasal ortam~ , söz söyleme
sanat~ n~ n kullan~ lmas~ na çok elveri~lidir. Halk yönetiminin sa~lad ~~~~
özgürlük ortam~ nda kamuya aç~ k yerler, halk kurultaylar~ , yarg~~ yerleri, tiyatrolar, ~enlikler bu sanat~ n uygulama alan~d~ r. Yunan tarih yaz~c~ l~~~ nda
söylevlerin nerdeyse hepsi çift çift düzenlenmi~ tir. Tarihçi, sorunu iki yanl~~
ele almaktad~ r.

Sangiacomo, ad~~ geçen yap~ t, s. 206.
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Sallustius, yap~ tlar~ na, Yunan tarihçili~inde oldu~u gibi, söylevler koymu~tur'. Söylevler, ki~ileri dolays~z tan~ maya ve de~erlendirmeye yarayan
anlat~ m biçimidir, onlara canl~ l~k veren araçt~ r.
De coniuratione Catilinae'da üç konu~mac~~ vard~ r: Catilina, Caesar,
Cato.
Catilina usta bir konu~mac~d~ r. Birinci söylevinde seslendi~i kimseleri
kumazca kendinden yana çekmek için onlar~ n her türlü isteklerini kar~~lamaya söz verir. Kimilerinin içinde bulundu~u yoksulluk "al~ n yaz~s~" de~ildir. ~ nsanca ya~amak için kurulu düzene kar~~~ ç~kmal~, gerekirse kaba
güce ba~vurmal~d~ r. Catilina, anl~~ ~anl~~ vars~l kesimin egemenlik tutkusunu
körükleyerek kendi çevresinde toplanmas~ n~~ sa~lam~~t~r. ~nsanlar~~ avlamay~ , elde etmeyi bilen kurnaz bir önderdir. Çökmekte olan bir toplumda
de~er yarg~ lar~n~~ yitirmi~~kimselerden kendi amac~na ula~mak için yararlanmas~ n~~ bilmi~tir.
Catilina, ikinci söylevinde, içine dü~tü~ü o umars~z durumda geriye
kalan erlerini elinde tutmak için ç~ rp~ nmaktad~ r.
Yap~tta söylev veren ki~ iliklerin büyüklüklerine ko~ut iki konu~ma yer
almaktad~ r. Caesar ile Cato'nun konu~malar~, örnek al~nmas~~ gereken olgunlukta iki kamu yüksek görevlisinin devletten yana tutumunu simgeleyen söylevlerdir.
Caesar, insan~ n usu yerine duygular~ na kap~ ld~~~~zaman, do~ru yolu
bulamayaca~~~kan~s~ ndad~ r. Yöneticilerin ba~ar~s~zl~klar~, yersiz i~leri duygusal tepkilere ba~l~d~ r. Bireyler gibi devletler de yans~ z davranmal~d~r.
Devlet, toplumun esenli~ini bozmaya yönelik bir güç birli~ini bile ba~~~lamas~ n~~ bilmelidir. Devletin sayg~ nl~~~na leke sürülmemesi için bu denli
büyük bir ho~görü gereklidir. Eski Romal~lar~ n geçmi~te iz b~ rakm~~~davran~~lar~ ndan örnek al~ nmal~ d~ r. Caesar'a göre de suçlular ceza görmelidir;
ancak, yasalar~ n öngördü~ü çerçeve d~~~ na ta~madan. Caesar, suç a~~ r da
olsa, ölüm cezas~ n~~ onaylamamaktad~r. Çünkü ölüm ceza de~il, kurtulu~tur, öte yandan soruna her zaman çözüm getirmez, yeni sorunlar yarat~ r.
Bu deneyimli devlet adam~ n~ n görü~ü ayn~~ zamanda kendi gelece~i ve
sonras~~ için de bir öngörü olmu~tur.
Sallustius, Caesar'~~ her türlü dü~ünceye sayg~~ gösteren, olaylara nesnel bir gözle bakmas~ n~~ bilen biri olarak konu~turmu~tur.
26 Eski Ça~da tarih, retori~e s~ k~~ s~k~ ya ba~l~d~
r. Cicero bu konuda "opus est maxime
oratorium" demektedir.
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Yazar, Caesar'~n konu~mas~ n~ n ard~ ndan Cato'yu konu~turmakla iki
kar~~t say~~ yanyana sunmak olana~~n~~ bulmu~tur. Böylece Thukydides'in
genel yöntemini bir kez olsun uygulam~~t~ r. Cato, tertibe gereken önemi
vererek devletin varl~~~na yönelik bir eylemin eleba~~lar~ na verilecek ceza
konusunda ancak "ölüm" önermektedir.
Sallustius, her iki konu~mac~n~n devlet, toplum, insanlar, gelenek,
töre konusundaki görü~lerine, Catilina sorunu kar~~s~ndaki tutumuna içtenlikle kat~lmaktad~r.
Bellum Iugurthinum'da Afrika kesiminden ikisi büyük, biri küçük olmak üzere üç konu~ma, Roma'dan ise uzun iki konu~ma yer almaktad~r.
Numidia kral~~ Micipsa, ölümünden önce iki o~lu ile o~ul edindi~i Iugurtha'y~~ yan~na ça~~rm~~; dostlar~n~ n, akrabalar~ n~n önünde üçüne de
ö~üt vermi~tir. ~lkin Iugurtha'ya seslenmi~, uzun uzun kendisinin ona etti~i iyilikleri an~msatm~~ , yine böyle onun ülkesine büyük ~an kazand~rd~~~n~~ anlatm~~, onun ya~~na ba~~na güvenerek krall~~~n gözetimini birinci derecede ona b~rakm~~t~ r. Sonra o~ullar~~ Adherbal ile Hiemsal'den Iugurtha'n~ n sözünü dinlemelerini, onu örnek almalar~n~~ öte yandan ondan geri
kalmamalann~~ istemi~tir (B. Iug., X).
Micipsa, sorumlulu~unu bilen bir kral a~~rba~l~l~~lyla konu~mu~tur.
Yine Afrika kesiminden Adherbal, kral o~lu olmas~ na kar~~n, içine
dü~tü~ü ac~ nacak durumdan kurtulmak için bir konu~mayla Roma ile
kendi atalar~~ aras~ ndaki eski ili~kilere, an~lara dayanarak senatoya ba~vurmu~tur. Iugurtha'dan hakl~~ gerekçelerle yak~nm~~, eski dostlar~~ ve ba~la~~ klar~~ olan Roma devletine, Numidia'y~~ y~k~mdan korumas~~ için yalvarm~~t~ r.
Ancak, yard~ m isterken bile soyuna sopuna yara~~ r biri olarak ba~~~diktir
(B. Iug., XIV).
Bundan sonraki iki konu~ma Roma kesimindendir. Halk partisi temsilcisi Memmius, soylular~n çal~ ml~~ tutumlar~n~, halk~ n u~rad~~~~haks~zl~ klar' co~kuyla dile getirmi~, ezilmi~~kesime, üzerinden ölü topra~~n~~ silkelemesi, suçlular~~ yola getirmesi için uyar~da bulunmu~tur. Söyleyi~~biçimi
çok canl~~ ve etkilidir.
T~pk~~ böyle soylulara kar~~, halktan yana bir konu~ma daha vard~r.
Marius konsül seçilip sava~~ n komutas~~ kendisine verildi~inde, halka
büyük bir söylev vermi~tir. Burada çaptan dü~mü~, de~erini ve etkinli~ini
yitirmi~, ba~tan ç~km~~~soylular tak~ m~n~~ alabildi~ine suçlam~~t~r; kendisi
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ise oldu~u gibi, halk~ n ba~r~ ndan ç~ km~~, kökenine ba~l~ , bu do~rultuda
sonuna de~in yürüyecek bir "homo novus" (yeni adam) olarak belirmi~tir.
Soylular~n tükenmi~~güçlerinin kar~~s~ na kendisinin yeni güçlerle ç~ kt~~~ n~~
belirtmi~tir. Onlar~~ birlik içinde olmaya yönelterek yengi mu~tusu vermi~tir.
Marius'un söylevi yap~ t~ n en büyük ve en önemli konu~mas~d~ r. Bunun d~~~nda iki küçük konu~ma daha vard~ r ki, bunlar ileti~imi sa~lamak
üzere söylenmi~~sözlerdir. Sulla, Bocchus'u Romal~ larla bar~~a ça~~ rm~~~
(CII), Mauretania kral~~ ise daha önce topraklar~ n~~ korumak için ister istemez sava~t~~~ , ~imdi ise sava~~~ b~rakt~~~~biçiminde yan~ t vermi~tir (B. lug.
CX).
Sallustius, yap~ tlar~ na serpi~tirdi~i söylevlerle, kendisi aradan çekilerek,
ki~iliklerin do~rudan do~ruya tan~ nmas~ n~~ sa~lam~~t~ r. Söz söyleme kurallar~na uygun, güzel, etkili konu~malar konu~mac~ n~ n ki~isel ve kamu kat~ ndaki özelliklerini yans~ tan parlak birer örnektir.
Excursus (konudan sapmalar)
Sallustius'un bir özelli~i de "excursus"lard~ r. Bunlar, yazar~ n gerekli
gördü~ü olaylar~, durumlar~, belirlemeleri aktarmak için konunun ak~~~ na
yandan kat~ lan kollard~ r. Böylece her ~eyin apaç~ k görülmesi amac~~
güdülmektedir. Örne~in Cat~lina Terli binde iki "excursus" bulunmaktad~ r.
Sallustius bunlar~ n birincisinde Roma'n~ n siyasal ve toplumsal durumunu
gözler önüne sermi~tir: Roma'n~ n geçmi~inden kabataslak söz etmi~, kendi
zaman~yla eski dönemleri kar~~la~t~ rm~~, geçmi~teki tertemiz törelerin kendi zaman~ nda bozuldu~u sonucuna varm~~t~ r (Cat., VI-XIII). Yine bu yap~ t~ nda ikinci "excursus"ta tertibin toplumsal ortam~ n~~ anlatm~~t~ r. Tertipçilerin ruh durumlar~ n~ , halk s~ n~ f~ n~ n ya~am ko~ullar~ n~ , Roma'da kamu
kesimini, toplum yap~s~ n~~ belirtmi~, halk s~ n~ f~ yla soylular aras~ nda süregelen çeki~melerden söz etmi~, Catilina olay~n~ n do~u~~nedenlerini aç~ klam~~t~ r (Cat., XXXVI, 4-XXXIX, 5).
Sallustius, lugurtha Sava~~'nda birbiriyle sava~an iki halk ve sava~~alan~~
üzerine bilgi vermek üzere konu d~~~ na ç~ km~~t~ r. Numidia ile ilgili olarak
yeri ve yerlileri anlatm~~t~r (B. Iug., XVII-XIX); Roma'ya ili~kin olarak da
Roma toplumu içindeki kayna~may~~ göstermi~, partiler aras~ ndaki çat~~may~~ ele alm~~t~ r (B. Iug., XLI—XLII). Leptis ile Syrtis kentlerinin kurulu~u,
konumu üzerine bilgi vermi~tir (B. Iug., LXXVIII-LXXIX).
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Historiae (Tarih)
Sallustius, ya~am~n~n son y~llar~nda yeni bir yap~t yazmaya yönelmi~tir. Cornelius Sisenna'n~n Historia~'~n~~ b~rakt~~~~yerden sürdürmek için Sulla'n~n ölüm y~l~~ olan ~.ö. 78'den sonraki on iki y~ll~ k dönemin olaylar~n~~
ele almay~~ tasarlam~~t~r. Sertorius'a kar~~~sava~~(80-72), Spartacus ba~kanl~~~ndaki köle ayaklanmas~~ (73-71), Pompeius komutas~ ndaki Korsan sava~~~
(78-67), Üçüncü Mitridates sava~~~gibi birbirinden farkl~~ insanlar~n yer ald~~~~birbirini izleyen önemli olaylar bu kitab~n kapsam~na girecekti.
Görüldü~ü gibi, bu yap~ t, daha uzun bir çaba gerektirecekti. Yazar, s~k~nt~s~n~~ çekerek ya~ad~~~~y~llar~n öyküsünü, Sulla'n~n devleti içine dü~ürdü~ü
durumu, Halk partisinin kendisini göstermesini, ad~m ad~m yükselmesini
anlatmak amac~n~~ gütmü~tür. Olas~l~kla ~.ö. 40 y~l~ndan önce yazmaya ba~lad~~~~"Y~ll~k" biçimindeki yap~t~n~~ bitiremeden ölmü~~olmal~d~r. Kitab~n
yar~m kalmas~~ bu yüzdendir.
Ya kitap kitap ya da birkaç kitap bir arada yay~mlanm~~~olan Historiae tümüyle elimize geçmemi~tir, be~~kitapl~k yap~ttan dört söylev ile iki
mektup kalm~~t~r: Konsül Lepidus'un Roma halk~ na söylevi, L. Marcius
Philippus'un senatoda Lepidus'a kar~~~konu~mas~, C. Cotta'n~n Roma halk~ na söylevi, Pompeius'un senatoya mektubu (konsülün ~spanya'daki ordusuna yard~m istemek üzere yazd~~~~bu mektup çok ilginçtir), Halk temsilcisi Macer'in halka söylevi, Mithridates'in Pan kral~~ Arsaces'e mektubu.
Çe~itli elyazmalannda bunlar~n d~~~ nda kimi parçalar da yer alm~~ t~r:
Spartacus ayaklanmas~n~n ba~lang~c~ , bir ölçüde 75-74 y~l~~ olaylar~n~n
öyküsü ile Pompeius'un mektubunun büyük bölümü. Bir de çe~itli yazarlarda Historiae'dan pek çok küçük küçük al~ nt~lar bulunmaktad~r.
Augustus ça~~~ozanlan, örne~in Vergilius, Horatius okumak olana~~n~~ bulduklar~~ Historiae'dan yararlanm~~ lard~r. Yunanl~~ Plutarkhos, Dio
Cassius gibi yazarlar yap~t~~ görmü~tür. Kitap ~.s. V. yüzy~la de~in gelmi~tir.
Sallustius, öbür yap~tlannda oldu~u gibi, burada da felsefi dü~üncelerini belirtmi~, söylevler aktarm~~, iç karart~c~~ ki~ilik çizimlerine yer vermi~~
olmal~yd~. Yurtta~lar aras~ndaki anla~mazl~klan, ortaya ç~k~~lar~~ ile geli~meleri süreci içinde i~lemi~tir.
Sallustius üzerinde Yunan yaz~s~n~n etkisi
Cumhuriyet döneminin son tarihçileri olan Caesar ile Sallustius, Yunanl~~ filozof tarihçi Polybios ile Poseidonios'un etkisi alt~nda kalm~~t~r.

8o

GÜNGÖR VARINLIO~LU

Monographia'lar, felseff nitelikli önsözleriyle bunlardan ikincisine ba~l~d~ r.
Buradaki ana dü~ünce olan "dualisme" Pythagoras'~, Platon'u an~msatmaktad~ r. "Usun üstünlü~ü" say~~ ise Aristoles'e de~in gitmektedir.
Sa~töre konusunda kat~~ kurallar koymak Stoac~~ görü~tür. Demek ki
Sallustius'un dü~ünce yap~s~~ için belli bir Yunanl~~ örnek aramak do~ru
de~ildir. O, birbirinden farkl~~ yazarlar~ n, dü~ünürlerin yaz~lar~ ndan yararlanarak karma bir doku ortaya ç~ karm~~t~ r.
Sallustius'un tarih türünde Yunanl~~ örne~i Thukydides'tir. Thukydides, "Peloponnesos Tarihi" adl~~ siyasal tarih ba~yap~t~ nda dü~üncesinin
derinli~iyle, sanat~ n~n yal~ nl~~lyla, a~~ rba~l~l~~~ yla kendini göstermi~tir. Sallustius onu öz ve biçim bak~ m~ ndan izlemi~tir. Onun do~rultusunda siyasal tarih yazm~~t~ r. Olaylar~~ anlatman~ n yetmedi~i, aç~ klamak gerekti~i bilincine eri~mi~ tir. Bunun için geçmi~e uzanm~~, siyasal durumla, toplumsal yap~yla, törelerle ilgilenmi~tir.
Thukydides, yap~ t~ nda karamsar bir tutum içindedir: sava~~süresince
halk~ n duygular~ n~, çeki~me yüzünden insanlarda görülen de~i~iklikleri anlatm~~, aç~ klamada bulunmam~~t~r. Olaylara yukar~dan bakmaktad~ r. Sallustius ise olaylar~ n nedenlerini ça~~n~ n eksiklerine, kusurlar~ na ba~lam~~t~ r. Psikolojik yorumda öme~inden ileridedir.
Söylev ö~esi iki yazar~ n da yap~ tlar~ nda belirgindir. Thukydides gibi,
Sallustius da anlam~~ aktarm~~, söylevi verenin a~z~ ndan kendisi yazm~~t~ r.
Bu ortak yöntemleridir. Ancak, Thukydides, konu~man~ n özüne ba~l~~ kal~rken, Sallustius, konu~malar~~ daha ki~isel, dolay~s~yla daha canl~~ k~lmas~n~~ bilmi~tir. ~ki yazar, söylevleri sunu~~biçiminde ayr~lmaktad~ r: Thukydides, konu~malar~~ çift çift düzenlemi~, böylece sorunu iki yanl~~ ele alarak
tart~~ma olana~~ n~~ bulmu~ tur. Sallustius onun bu yöntemine bir tek kez,
Caesar ile Cato'yu ardarda konu~turarak uymu~tur.
Thukydides, tarih yap~ t~ nda co~rafya bilgisinin ne denli önemli oldu~unu bilmesine kar~~n, ancak olaylar~ n daha iyi kavranabilmesi için yerle
ilgili aç~klamalarda bulunmu~tur; demek olaylar~~ ön düzleme koymu~,
co~rafyay~~ bunlara ~~~ k tutmak için kullanm~~t~ r.
Sallustius görülmemi~ , büyüleyici yerleri gerekli ayr~nt~ larla bolca betimlemi~tir: sarp, kayal~ k, ~ss~z yerler, in cinin top oynad~~~~ormanlar,
gözlerden uzak kalm~~~gizemli kö~eler, buralar~~ sava~~n geçti~i aland~ r. Yazar, yöreyi tan~d~~~~için, bütün görüntüleri resim gibi gözler önüne sermi~-
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tir. Bunlar~~ kendi gözleriyle görüp oralar~~ yad~ rganan, yaban~ms~~ görünü~leriyle çizmi~, etki uyand~rmas~n~~ bilmi~tir.
Tarih, öbür yaz~ n dallar~~ aras~nda retori~in en çok etkisi alt~nda kalan
türlerden biridir. Söylevler bunun kan~t~d~ r. Sallustius'un söz söyleme alan~nda Yunanl~~ Isokrates'i, Lykurgos'u, Demosthenes'i izlemi~~oldu~u bilinmektedir 27.
Roma yaz~n~ nda Sallustius'un yeri
Sallustius, monographia yazmakla Roma yaz~n~ nda Caelius Antipater'in, De coniuratione Catilinae 'da konusunu ça~~ ndan seçmekle Sempronius Asellio ile Sisenna'n~n izinden gitmi~tir. Yine Sisenna'dan önsözlerinin
felsefi içeri~i ve törelere ili~ kin "excursus"lar (konudan sapmalar) konusunda etkilenmi~tir.
Sallustius, olaylara yorum getirmesi bak~m~ ndan Cato'ya benzemektedir. Zaman~~ geçmi~~sözcükler ve deyimler kullanmakta da kimi zaman
ona yak~nd~ r. Yazar~~ bilinmeyen bir epigramda Cato'ya biçim bak~ m~ndan
benzerliklerine de~inilmi~tir 28.
Sallustius, Thukydides'in "severitas"1 (a~~rba~l~l~~~ ) ile Cato'nun arkaizmini birle~tirmi~tir. Yaz~ nda Calvus ve grubuna ba~l~d~r.
Sallustius'un Roma yaz~ n~~ üzerinde etkisi büyük olmu~tur, özellikle
tarihçiler, Titus Livius, Tacitus ondan yararlanm~~t~ r. Tacitus ondan çok
etkilenmi~, onun k~sa anlat~ m biçimini ve sa~töreye yer veren tarih anlay~~~n~~ alm~~t~ r. Onun gibi kamu yönetimi ve sa~töre konusunda karamsard~r.
Ça~lar boyunca Sallustius
Sallustius ve yap~tlar~~ üzerine bunlar~n yay~mlanmas~n~~ izleyen ça~dan
ba~layarak bugüne de~in var~ lan yarg~ lar çe~itlidir, ço~u kez birbirine kar~~tt~ r. Ölçüsüz övgülerle a~~r~~ yergiler birbirine kar~~m~~t~r.
"quos (Isocratem et Corgiam) secutus videlicet C. Sallustius in bello Iugurthino et
27
Catilinae..." (Quintilianus, Inslitutiones oratoriae, 111;8, 9).
28 "nec minus noto Sallustius epigrammate incessitur:
Et verba antiqui multum furate Catonis
Crispe, Iugurthinae conditor historiae"
(Quint., Inst. or. VIII, 3, 29).
Bellek?: C. LIII, 6
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Sallustius ilkin kendi ülkesinde göze çarpm~~t~r. Augustus ça~~~ayd~nlar~ ndan Asinius Pollio, onu eski sözcüklere a~~r~~ dü~künlü~ünden ötürü
k~ nam~~t~ r". Oysa Sallustius, sözcü~ün kendisi ve biçimi bak~m~ndan arkaizmi ye~lemekle yap~ tlanna soyluluk kazand~ rm~~t~r.
~.s.I yüzy~ l yazarlar~ ndan Quintilianus, onun yine biçemine de~inmi~,
onun uygulad~~~~"brevitas"tan, "k~ sa yoldan söyleme"den sak~nmak gerekti~ini belirtmi~tirn.
Ya~am~n~ n üçte biri I. yüzy~ lda, üçte ikisi de II. yüzy~lda geçen Suetonius da Sallustius'un ayr~nt~lara kaçmayan, k~sa anlat~ m~~ nedeniyle "obscrutias"~ ndan söz etmi~tir 3I. Ancak bu "karanl~k olma, anla~~ lmama" say~~
pek geçerli say~ lmamal~d~ r. Sallustius az ve öz söylemi~tir, ancak, bunda
ölçüsünü bilmi~ tir, anlam~~ gizleyecek noktaya varmam~~t~r.
Sallustius'un tarihçili~i ise be~enilmi~tir. Quintilianus, onu çekinmeden Yunanl~~ tarihçi Thukydides'le bir tutmu~turn. Martialis, ona Roma
tarihçileri aras~ nda birinci yeri vermi~tirn.
Tacitus ondan "Romanarum rerum florentissimus auctor" (Roma tarihçili~inin en parlak yazar~ ) diye söz etmekle onun bu türde en yetkin
yazar oldu~unu söylemek istemi~ tir (Annales, III, 30).
Aulus Gellius ondan pek çok söz etmi~, sözcüklerin anlam~~ için onun
yap~ tlanndan yararlanm~~t~ r. Sallustius'un sözcükleri hangi anlamda kulland~~~n~~ inceden inceye ara~t~ rarak seçiminin yerli yerindeli~ini, do~rulu~unu ortaya koymu~, böylece yazar~~ ele~tirenlere kar~~~ ç~km~~t~ r (Noctes
Atticae, IV, 15; VI, 17; X, 17; X, 20; X, 26; XIII, 30; XVI, ~~ o; XVIII,
4)Sallustius'un yap~ tlar~~ Ortaça~da önsözleri dolay~s~yla çok ilgi çekmi~,
çok okunmu~, be~enilmi~tir. Bol say~ da el yazmalan bunun kan~t~d~r.
29 "De eodem Asinius Pollio in libro, quo Sallustii scripta reprehendit ut nimia priscorum verborum affectatione oblita, ..." (Suetonius, ad~~ geçen yap~ t, s. 259).

30 "Sunt enim haec vitia non, tantum brevitatis gratia refugienda." (Quint., Inst. or.,
IV, 2, 45).
"(Asinius Pollio) cum sibi sciat nihil aliud suadere quam ut noto civilique et proprio sermone utatur, vitetque maxime obscuritatem Sallustii et audaciam in translationibus
(Suetonius, De grammaticis et rhetoribus, ~ o).
32
"At non historia cesserit Graecis, nec opponere Thukydidi Sallustium verear, ..."
(Quint., Inst. or., X, I, lot).

33 "Hic erit, ut perhibent doctorum corda virorum, primus Romana Crispus in historia. (Epigr., XIV, 191).
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Sallustius, Rönesans döneminde çok tutulmu~tur. Ancak, zamanla
LiviTacitus onun yerini alm~~t~ r. Kimilerinin yarg~s~yla Sallustius de~erce
erlendirme
oldukça
~
us'tan önce, Tacitus'tan sonra gelmektedir. Bu de
yayg~nd~r.
~lm~~t~r.
Frans~ z Devrimi s~ ras~ nda Sallustius'un söylevleri duvarlara as
lda
Mommsen
onun
yan
tutan
tarihçi
olarak
görmekle
birlikte,
XIX. yüzy~
Roma'da tarihin Caesar ve Sallustius'la ba~lad~~~ n~~ söylemektedir.
Büchner onu yeri doldurulmayan tarihçiler aras~na koymu~tur 34.
Bury, Roma'da üç büyük tarihçi olarak Sallustius, Livius, Tacitus'u say~na koyd~ ktan sonra birincili~i Tacitus'a vermi~, Sallustius'u onun arkas
mu~tur. Bugün bu iki tarihçinin çe~itli yönleri irdelenerek kimin hangi
bak~mdan a~~ r bast~~~n~~ belirlemek yoluna gidilmektedir.

Bücher, Le Jugement historique de Salluste, Bulletin de la Facult des Lettres de
34
p. 310.
Strasbourg, 41' anne, N° 1, Octobre 1962,
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"Iugurtha Sava~~ " çevirisi üzerine
Sallustius'un günümüze oldu~u gibi kalan iki yap~ t~ ndan biricisi olan
"Catilina Tertibi"nin Türkçeye çevrilip yay~ mlanmas~ n~ n üzerinden uzun
y~ llar geçti*. Ikincisi ise, önsöz ile Marius'un söylevi bir yana b
~ rak~ l~ rsa,
Latin dili uzmanlar~ nca ele al~ nmad~ . Oysa, ana konusundan çok yap
~ y~~
olu~turan ö~elerin süsledi~i "Bellum Iugurthinum", güzel bir dokudur.
Geçmi~ in bu kesitinin öyküsü, Tür okurlar~
na Sallustius'u büyük ölçüde
tan~ tmay~ , geç de olsa, sa~layabilmelidir. Geriye onun "Historiae"
~ ndan
parçalar kal~ yor ki, bunlar~~ da k~ sa zamanda bitirip sunmak, tarihçiyi
tümüyle anlamak için gereklidir. Iugurtha Sava~~ 'n~ n güdülen amaca ne
ölçüde ula~t~~~~genel olarak çeviriyle ilgilenenlerin özel olarak da u
~ra~anlar~n yarg~s~ na sunulmu~tur.
Çeviride ba~l~ca ~u yay~ nlara ba~vurulmu~tur:
C. Sallusti Crispi Bellum lugurthinum, a cura di Enrica Malcovati, Paravia, Torino, 1963, p. 244.
Caio Sallustio Crispo, La Guerra Giugurtina, Introduzione e Commento di Marcello Campononico, Carlo Signorelli, Milano, (1965), p. 205.
Sallustio, La Guer~a contro Gigurta, a cura di Luigi Annibaletto, Societâ
Editrice Dante Alighieri p.a., Milano, 1958, p. 304. Salluste, Catilina, jugurtha, Fragments des Histoires, Les belles Lettres, Paris, 1964, p. 313.

* Gaius Sallustius Crispus, Catilina Tertibi, Latinceden çeviren: Dr. Güngör (ÖNER)
VARINLIO~LU, Remzi Kitabevi, Istanbul, (1973), 94 s.
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IUGURTHA SAVA~I
insano~lu, güçsüz ve k~sa ya~am~~ kendi de~erinden çok yazg~ya
ba~l~~ diye do~al yap~s~ndan bo~una yak~n~r. Çünkü, iyice bir dü~ünce, bu
do~al yap~dan ne daha büyük ne daha üstün ba~ka bir ~ey bulabilir; insan~n yap~s~ndaki eksi~in güçten ya da zamandan çok çal~~kanl~k oldu~unu görür. Ölümlülerin ya~am~na k~lavuz ve egemen olan ruhtur. Bir kimse ~ana do~ru erdem yolundan yürüyünce, epeyce güçlü, yetkin, ünlü
olur, talihe gereksinme duymaz, çünkü talih, insan~n eline dürüstlü~ü, çal~~kanl~~~, ba~ka iyi nitelikleri veremedi~i gibi, bunlar~~ onun elinde alamaz
da. Buna kar~~l~k biri biçimsiz isteklere kap~l~ p uyu~uklu~un pençesine,
beden hazlann~n burgac~na dü~tü mü, y~k~c~~ tutkusunun k~sa bir süre tad~ n~~ ç~kard~ktan sonra, gücü, zaman~, yetene~i umursamazl~ kla da~~l~p gidince, insan~n do~as~n~n zarfl~~~na suç bulur; herkes sorumlusu oldu~u
suçu ko~ullara yükler. ~nsanlar, yap~lar~na ayk~r~~ olan, hiçbir yarar~~ dokunmayacak, dahas~~ tehlikeli ve zararl~~ birçok ~eylere yönelmek için çaba
gösterdikleri ölçüde, iyi ~eyler için kayg~~ duysalard~, olaylar~n ak~~~na kap~lmak yerine kendileri olaylar~~ yönlendirirlerdi, böylece büyüklü~ün
o kertesine eri~irlerdi ki, ölümlü olacaldanna ünleriyle ölümsüzlük kazan~rlard~.
Insano~lu bedenle r~~htan olu~tu~una göre, bütün eylemlerimizin,
bütün e~ilimlerimizin bir kesimi bedenin, bir kesimi ruhun yap~s~na göredir. Yüz güzelli~i, büyük vars~ll~k, beden gücü, bu türden ne varsa hepsi
k~sa zamanda yitip gider; buna kar~~l~k usun seçkin ürünleri, ruh gibi,
ölümsüzdür. Sözün k~sas~~ bedenin ve talihin nimetleri için, bir ba~lang~ç
noktas~~ oldu~u gibi, öy~~. de bir son vard~r, do~an her ~ey ölür, büyüyen
de ya~lan~r; ruh bozulmaz, son bulmaz, insan soyuna yön verir; her ~eye
egemen olur, ona egemen olunmaz. Bu nedenle, kendini beden hazlanna
kapt~ np vur patlas~n çal oynas~n diyerek uyu~uk bir ya~am sürenlerin, bir
de usunu, ölümlülerin yap~s~nda daha iyisi, daha önemlisi bulunmayan
bu yan~n~, üstelik içimizde parlak ün yolunu açan böyle bol bol, türlü
türlü beceriler varken, savsamayla, gev~eklikle dura~an b~rakanlar~n kafas~zl~klanna ne denli ~a~~lsa yeridir.
Bu u~ra~~lar aras~nda kamusal ve askeri yüksek görevlere, kamu
i~lerinin yönetimine bu s~ rada hiç mi hiç istek duyulmamas~~ gerekti~ini
san~yorum, çünkü insanlara de~erine göre yer verilmez, bunu düzenle elde etmi~~ki~iler ise ne güven içindedir ne de bundan ötürü daha onurludurlar. Yurdunu ve uyru~undakileri kaba güçle yönetmek, ba~anlabilse ve
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kötülükler düzeltilebilse de, özellikle devlet düzeninde yap~ lan her de~i~iklik, ard~~ s~ ra adam öldürme, sürgün, ba~ka dü~manca davran~~lar getirdi~ine göre, can s~ k~c~d~ r. Bo~una çaba göstererek, yorula yorula sonunda
insanlar~n kiniyle kar~~la~mak ç~ lg~nl~~~ n son kertesidir, ancak, biri ç~ k~ p
da birkaç ki~inin yetkisi için kendi onurunu ve özgürlü~ünü adamak gibi
a~a~~lay~c~~ ve y~ k~c~~ bir iste~e kap~l~rsa o ba~ka.
Kafaya dayanan çal~~malar aras~ nda ise, özellikle geçmi~~olaylar~ n
an~lmas~~ çok yararl~d~ r. Bunun öneminden birçoklar~~ söz etti~i için, biri
de kalk~ p kendi çal~~mam~~ büyüklenme duyarak öve öve göklere ç~ kard~~~m~~ dü~ünmesin diye, bunu geçmek gerekti~ine inan~yorum. Ben, kamu i~lerinden uzak bir ya~am sürmeye karar verdi~imden ötürü de yararl~~ oldu~u ölçüde büyük olan çabama i~sizlik ad~n~~ koyacak kimselerin ç~ kaca~~n~, halk~~ esenlemeyi, ~ölenlerle halk~ n sevgisini kazanmaya çal~~may~~ en
büyük etkinlik sayan ki~iler bulunaca~ma inan~yorum. Benim yüksek
görevler ald~~~ m dönemlerde nice de~erli ki~inin bunlar~~ elde edemedi~ini,
sonra da ne biçim insanlar~ n senatoya girdiklerini bir dü~ünseler, benim
gev~eklik yüzünden de~il, önemli nedenlerle görü~ümü de~i~tirmi~~oldu~umu, ba~kalar~ n~n i~~yapar olu~undan çok benim i~~yapmaz olu~umun
devlete yararl~~ olaca~~n~~ elbette dü~üneceklerdir. Ulusumuzun çok ünlü yi~itleri olan Q. Maximus ile P. Scipio'nun atalar~n~ n maskesine bakt~klar~~
zaman, içlerinde erdem için ne yaman bir kor yand~~~ n~~ söyleyip durduklar~n~~ çok duydum. Ne biçimin, ne de onun gereci olan mumun o denli
gücü vard~ r, yaln~z, geçmi~~olaylardaki o yal~ m, seçkin erkeklerin yüreklerinde büyür, kendileri yi~itlikte onlar~ n san~ na, ününe eri~meden de
sönmez. Ancak, bu zamanda atalanyla paral~~ olma ve paras~ n~~ savurma
konusunda de~il de, dürüstlük ve çal~~kanl~k konusunda yar~~acak kim ç~kar? Daha önceleri hep erdemleriyle soylular~~ geride b~ rakan yeni adamlar bile iyi nitelikleriyle de~il, gizli yollarla ve kaba güce ba~vurarak askerlik ve kamu görevleri, kapmaya çal~~~ yorlar; praetorluk, konsüllük, bu
türden ba~ka bütün görevler kendi kendine ünlüymü~, görkemliymi~~de,
bunlar~ n de~eri bu görevleri omuzlar~ na alanlar~ n erdemiyle ölçülmezmi~~
gibi. Ne var ki, ben devletin gidi~inden s~ k~nt~~ ve üzüntü duydu~um için,
sözü uzatt~ m, ~imdi konuya dönüyorum.
Roma halk~n~ n Numidia'hlarm kral~~ Iugurtha ile yapt~~~~sava~~~yaz~ya dökece~im, çünkü bu sava~~bir kez önemli, k~yas~ya, yengili-yenilgili
olmu~, sonra da ilk olarak o zaman soylular~ n kendini bilmezli~ine kar~~~
ç~ k~lm~~t~ r. Bu çeki~me, tanr~ya ve insana özgü ne varsa, hepsini altüst etmi~, öyle bir k~zg~ nl~ k noktas~na varm~~t~r ki, yurtta~lar aras~ ndaki anla~-
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mazl~ klara yaln~ z sava~~ve Italya'n~ n yak~l~ p y~ k~ lmas~~ son vermi~tir. Ancak,
bu olaya ba~lamadan önce, her ~eyi daha aç~ k seçik k~ lmak için, bir parça
gerilere gidece~im.
Roma, büyüklü~ün simgesi olmu~ken, Kartacal~lar~ n önderi Hannibal,
~kinci Kartaca sava~~ nda Italya'n~ n gücüne en büyük darbeyi indirmi~ti,
bu sava~taki yi~itliklerinden ötürü sonralar~~ "Africanus" ad~~ verilen Publius Scipio'nun dostlar~m~z aras~na katt~~~~Masinissa askerlik alan~ nda birçok parlak ba~ar~lar kazanm~~t~. Bundan dolay~~ Kartacal~ lar yenilip Afrika'da geni~~bir alan üzerinde güçlü bir imparatorlu~u olan Syphax tutsak
edilince, Roma halk~, bile~inin hakk~yla alm~~~oldu~u kentleri, topraklar~~
krala arma~an etti. Böylece Masinissa'yla aram~ zdaki iyi ve güzel dostluk
sürüp gitti. Ancak, onun ölümüyle birlikte yetkisi de son buldu.
Sonra o~lu Micipsa, karde~leri Mastanabal ile Gulussa'n~ n hastalan~ p
ölmeleri üzerine krall~~~~tek ba~~na ele ald~. Micipsa, Adherbal ile Hiempsal adl~~ iki o~ul babas~yd~, karde~i Mastanabal'in evlilik d~~~~ o~lu Iugurtha'y~~ da tahtta hakk~~ olmayan bir yurtta~~olarak evde çocuklar~ na verdi~i
e~itimle yeti~tirdi.
O büyüyünce, gücü yerinde, güzel yüzlü, daha önemlisi de akl~~
ba~~nda biri oldu, kendisini gösteri~e ve gev~ekli~e kapt~ np bozulmad~ , tersine, o ulusun töresine uygun olarak ata bindi, m~zrak att~ ; ko~ularda akranlanyla yar~~t~ , herkesten çok ünlenmesine kar~~n, yine de hepsine kendini sevdirdi; bir de ço~u zaman~n~~ avlanmakla geçirdi, aslan ya da ba~ ka
hayvanlar~~ öldürmede ya birinci gelirdi ya da birinciler aras~ nda bulunurdu: çok i~~görür, kendinden çok az söz ederdi. Micipsa ba~lang~çta Iugurtha'n~n de~eriyle krall~~~ na ün sa~layaca~~n~~ dü~ünerek bu duruma sevinmi~se de, kendisi ya~~ n~~ ba~~ n~~ alm~~~biri, çocuklar~~ ise küçük oldu~u
için, delikanl~n~ n gittikçe daha çok sayg~ nl~ k kazanaca~~n~~ anlay~ nca, bundan kayg~ lan~p kafas~nda birçok ~ey kuruyordu. Ölümlülerin yetkeye
dü~ kün, içindeki tutkuyu doyurmaya e~ilimli yarad~ l~~~, bir de kendisinin
ve çocuklann~n ya~~ n~n elveri~sizli~i onu korkutuyordu, bu durum kendi
halinde ki~ileri bile ç~kar umuduyla do~ru yoldan ç~ kar~ r; buna Numid'lerin Iugurtha'ya duyduklar~~ çok s~ cak ilgiyi de ekleyin, böyle bir adam~~
düzenle öldürmü~~olsa, onlarda bir ayaklanma ba~~gösterir ya da bir sava~~ç~ kar diye kayg~ hyd~.
Bu güçlükler çemberinin ortas~ nda bakar ki, halk~ n böylesine
sevgisini kazanm~~~bir adam ne zor kar~~s~ nda ne de oyuna getirilerek ezilebilecektir, Iugurtha askerlik ününe dü ~kün yi~it biri oldu~una göre, onu
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tehlikelere atmaya, talihini bu yolla denemeye karar verdi. Micipsa, Numantia sava~~ nda Roma ordusuna atl~ larla yayalardan olu~an yard~mc~~
birlikler gönderirken, onun da yi~itlik göstererek ya da dü~manlann aman
vermemesi yüzünden nas~ l olsa ölece~i umuduyla onu Numid'lerin ba~~ nda Ispanya'ya yollad~ . Ne var ki durum hiç de dü~ündü~ü gibi olmad~.
Çünkü Iugurtha, ince ve uyan~ k yarad~l~~~yla, o zaman Romal~ lann komutan~~ Scipio'nun do~as~n~ , dü~manlann yöntemini ö~renince, can~n~~ di~ine
takarak, gözünü dört açarak, üstelik uysal uysal söz dinleyerek, s~k s~ k
tehlikelere at~larak k~ sa zamanda öyle parlak bir üne eri~mi~ti ki, bizimkilere kendisini pek sevdirdi, Numantia'lllann ise gözünü çok korkuttu.
Gerçekten de onun binde bir bulunur bir yan~~ vard~ , çarp~~mada atakt~ ,
yerinde karar verirdi, her zaman bunlardan ilkinde öngörme korkuya,
ikincisinde ise gözüpeklik gözükaral~~a dönü~ür. önder nerdeyse bütün
Çetin i~ lerini Iugurtha'ya gördürüyor, onu dostlanndan say~yor, ona gün
geçtikçe daha da dört elle sanl~ yordu, çünkü onun hiçbir tasar~s~ , hiçbir
giri~imi yoktu ki, bo~a ç~ks~ n. Buna içinden gelen el aç~kl~~~yla tanr~~ vergisi yetenek ekleniyordu; Iugurtha bu yan~yla Romal~ lardan birçok ki~iyi
yürekten bir dostlukla kendine ba~lam~~t~ .
O zaman ordumuzda vars~ ll~~~~iyiye, güzele ye~~tutan, içeride
a~~r~~ partici, ba~la~~klann yan~ nda sözü geçen, sayg~de~er olmaktan çok tan~ nm~~~bir sürü yeni adam ve soylu bulunuyordu: bunlar, Micipsa ölmü~~
olsa, Iugurtha tek ba~~na Numidia'n~ n yönetimini ele al~ r diye, onun kab~na s~~maz benli~ini sözler vererek yak~ p tutu~turuyorlard~: Iugurtha'n~n
de~erine paha biçilemezdi, Roma'da ise her ~ey sat~n al~nabilirdi.
Ancak, Numantia yerle bir edilip P. Scipio yard~mc~~ güçleri sal~vermeye, kendisi de yurda dönmeye karar verdikten sonra, Iugurtha'y~~ ordunun önünde parlak ve görkemli bir biçimde ödüllendirdi, övgülere bo~du,
ard~ndan da çad~ nna getirtti, orada ona Roma halk~n~n dostlu~unu ki~isel
olmaktan çok kamusal düzeyde tutmas~, birtak~ m insanlara eli aç~ k davranmay~~ al~~kanl~ k edinmemesi için gizlice uyar~ da bulundu: herkesin olan
nesnenin birkaç ki~i taraf~ndan sat~n al~nmas~~ tehlikeli olurdu. O, öz niteliklerini korursa, ün de krall~k da onun aya~~ na gelecekti; tersine tez canl~l~k ederse, paras~~ kendisini ala~a~~~edecekti.
Bu konu~madan sonra, Micipsa'ya verilecek mektupla birlikte
onu yan~ ndan yollad~. Yaz~n~n içeri~i söyleydi:
"Sevgili Iugurtha'c~~~ n Numantia sava~~ nda çok büyük yi~itlik gösterdi, buna sevinece~inden ku~ku duymam, Bizim gözümüzde o, gördü~ü i~-
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lerle de~erlidir; senato ile halk için de böyle olmas~na var gücümüzle u~ra~aca~~ z. Dostlu~umuz ad~ na seni kutlar~m. ~~te sana, atas~~ Masinissa'ya
yara~~ r bir kimsen var."
Böylece kral, kula~~ na gelen sözlerin komutan~ n mektubuyla do~ruland~~~n~~ görünce, genç adam~n yaln~z yi~itli~inden de~il, sayg~nl~~~ndan
da etkilenip dü~ üncesini de~i~tirdi, Iugurtha'y~~ iyilikleriyle k~st~ rmaya çal~~t~ , onu zaman geçirmeden üzerine geçirdi, bir vasiyetnameyle kendi çocuklar~yla e~it ko~ullarda kal~tç~~ k~ld~ . Aradan birkaç y~ l geçip hastal~~~ndan ve ya~l~ t~~~ndan ötürü dü~künle~ince, ya~am~n~ n sonuna yakla~m~~~oldu~unu anlayarak dostlar~n~n, akrabalar~n~ n, o~ullan Adherbal ile Hiempsal'in önünde Iugurtha'ya ~u sözleri yöneltti:
X. "Iugurtha, dölümden gelsen de, benden gördü~ün iyilik için, senin gözünde çocuklar~ m~ n gözündekinden daha az de~erli olmayaca~~m~~
dü~ünerek ben sana ufac~kken, baban~~ yitirip umutsuz, umars~z kald~~~n
günlerde krall~~~ = içinde yer verdim; bu konuda yan~lm~~~ de~ilim.
Çünkü ba~ ka büyük, yüksek i~ lerin bir yana, son olarak Numantia'dan
dönü~ ünde bana, krall~~~ ma onur kazand~ rd~n, kendi de~erinle Romal~lar~~
dostumuzken en yak~ n dostlar~m~z k~ld~ n. Ispanya'da ailemizin ad~~ yeniden duyuldu. Sonra da ölümlülerin aras~nda çok güç bir ~eyi ba~ard~n,
ününle k~skançl~~~~yendin. ~imdi do~al olarak ya~am~m~ n sonuna geldi~ime göre, sa~~elim üzerine, krall~~a ba~l~l~~~ m üzerine, soyca yakmlanna,
sana etti~im iyilikle karde~in olan bu çocuklara sevgi duyman~, aran~zda
kan ba~~~olan kimseleri b~rak~ p ba~kalar~ na ba~lanmam~~ sana an~ msanyorum, bunu senden diliyorum. Krall~~~ n koruyucusu, ordu ya da hazine
de~il, dostlard~r: bunlar~~ ne silahla yola getirebilirsin, ne alt~ nla elde edebilirsin: i~le ve ba~l~l~kla sa~lan~ r bunlar. Karde~e karde~ten daha dost
kimse mi vard~ r? Kendinden olanlara dü~ man olursan, kendine ba~l~~ bir
yabanc~~ bulabilir misin? Do~ru davran~rsan~ z, size b~rakt~~~ m krall~ k sa~lamd~ r, yok kötü davran~rsan~z, bu krall~k i~e yaramaz. Çünkü uyumla
küçük devletler büyür, uyumsuzlukla koskoca devletler silinir gider. öte
yandan, ba~~ m~ za bir kötülük getirmemeye bakmak, ya~ça-ba~ça ileri olan
sana, bu çocuklardan çok sana yara~~ r, Iugurtha. Çünkü her çeki~mede
güç yönünden büyük olan, haks~zl~ k da görse, güçlü oldu~u için, haks~zl~k
ediyor san~l~ r. Size gelince, Adherbal, Hiempsal, böyle bir insan~~ say~ n~z,
onun önünde e~iliniz, de~erini örnek at~n~ z, benim için üzerine geçirdi~i
o~ul kendi çocuklar~n~~ geçti dedirtmemeye çal~~~ n~z.
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Iugurtha, kral~ n içinden geldi~i gibi konu~mad~~~n~~ anlamas~na,
kendisi de kafas~ ndan bamba~ka ~eyler geçirmesine kar~~ n, yine de ko~ullar~n gerektirdi~i biçimde yan~ t verdi. Micipsa birkaç gün sonra öldü. Ona
krall~k töresi uyar~ nca görkemli bir ölüm töreni yap~ld~ktan sonra, prensler bütün kamu i~lerini görü~ mek üzere bir araya geldiler. Ancak, aralannda ya~ca küçük olan, atak yarad~l~~l~~ Hiempsal ilkin Iugurtha'y~ , ana
taraf~ ndan kendilerinin dengi olmad~~~ ndan, ne idü~ü belirsiz diye
küçümseyerek, onu Numid'lerde onur yeri say~lan ortada oturtmamak
için, Adherbal'in sa~~ na geçti. Sonra da Iugurtha'n~ n ya~~na sayg~yla a~abeyinin üstelemesinden usan~ p yer de~i~tirdi. Orada devlet yönetimi uzun
uzun görü~ülürken, Iugurtha çe~itli öneriler aras~nda son be~~y~l içinde ç~kan kararlar~ n, karamamelerin hepsinin geçersiz k~l~nmas~~ gerekti~ini ortaya att~, çünkü o dönemde geçmi~~y~llar~n etkisiyle y~pranm~~~olan Micipsa'n~n usu pek ba~~nda de~ildi. O zaman Hiempsal bunu uygun buldu~unu söyledi, çünkü Iugurtha üç y~ l önce çocuk edinilerek krall~~~n kal~tç~s~~
olmu~tu. Bu söz Iugurtha'n~ n içine öyle böyle oturmad~ . Bunun için daha
o zaman luzg~nl~ kla, korkuyla kayg~ya kap~l~ p tasanlar çiziyor, düzenler
kuruyor, yaln~ zca Hiempsal'i tuzakla nas~ l ele geçirece~ini kafas~nda evirip
çeviriyordu. Dü~ündükleri a~~ r aksak yürürken, içindeki azg~ n duygular
yat~~mak bilmezken, tasar~s~n~~ ne yolla olursa olsun gerçekle~tirmeye karar
verdi.
Yukar~da prenslerin sözünü etti~im ilk toplant~s~nda, aralar~ndaki
anla~mazl~ktan ötürü hazinenin bölü~ülmesi, her birinin egemenlik alan~n~n belirlenmesi karara ba~lanm~~t~ . Böylece paran~n payla~~lmas~na öncelik tan~ nmak üzere, iki konu için de zaman saptand~ . Bu arada prenslerin
her biri hazineye yak~ n yerlere çekildi. Hiempsal ise Thirmida kentinde
Iugurtha'n~n her zaman sevip sayd~~~~ba~~liktorunun evinde kal~yordu. Iugurtha, önüne ç~kan f~rsat~~ ganimet bilip neler neler söz vererek sözde
Hiempsal'i görecekmi~~gibi evine gitmesini, kap~lann as~ l anahtarlan ona verildi~i için, bunlar~n e~ini sa~lamas~n~~ onun kafas~na koydu: gerçekte kendisi, zaman~~ gelince güçlü bir kümeyle oraya gelecekti. Numidia'll, buyru~u k~sa zamanda yerine getirdi, ald~~~~yönerge gere~ince geceleyin Iugurtha'n~n erlerini içeri soktu. Bunlar eve bask~ nda bulunduktan sonra, oraya
buraya ko~arak kral~~ arad~lar, kimilerini uyurken kimilerini kar~~lar~na ç~kar ç~kmaz öldürdüler, gizli yerleri ara~t~rd~lar, kapal~~ yerleri k~rd~lar,
gürültü pat~rt~~ ç~kararak, karga~a yaratarak her ~ey altüst ettiler; bu arada
Hiempsal ilkin çok korktu~u, yeri de bilmedi~i için, yan~na s~~~nd~~~~ya~l~~
bir kad~n~n evce~izinde saklan~rken bulundu. Numidia'lllar ald~klar~~ buyruk uyar~nca onun ba~~n~~ Iugurtha'ya götürdüler.
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Ancak, bu denli büyük bir k~y~m~ n söylentisi k~sa zamanda
herkesle
bütün Afrika'ya yay~ld~ . Adherbal, Micipsa yönetimini tan~m~~~
Adherbirlikte korkuya kap~ld~ . Numidiag~ lar ikiye bölündüler: pek ço~u
bal'in, iyi sava~ç~ lar berikinin yan~nda yer ald~ . Böylece Iugurtha, olabildi~ince büyük askeri birlikler silâhland~rd~ , kentlerin bir kesimini kaba güçle
bir kesimini de kendi iste~iyle yönetimine katt~ , bütün Numidia'ya egemen olmaya haz~rland~ . Adherbal, senatoya karde~inin öldürülmesi, içinde
bulunduklar~~ ko~ullar üzerine bilgi vermek üzere Roma'ya elçiler gönderrlan~yordu.
mi~se de, yine de erlerin çoklu~una güvenerek sava~maya haz~
nd~ , sonra da
S~ ra çarp~~ maya gelince, yenilip alandan ayr~ld~ , eyalete s~~~
Roma'ya gitti. O zaman Iugurtha, tasanlann~~ gerçekle~tirip bütün Numidia'y~~ ele geçirdikten sonra, ne yapt~~~n~~ salim kafayla ölçüp tartarak Rosoylulann
ma halk~ ndan korkmaya ba~lad~ , onun k~zg~nl~~~ na kar~~~
ka
hiçbir
yerde
umut
görmedi.
Biraçgözlülü~ü ile kendi paras~ ndan ba~
vererek
elçileri
Roma'ya
yollakaç gün sonra ellerine bol bol alt~n, gümü~~
, sonra yeni
d~ , bunlara ilk elde eski dostlar~ n~~ arma~anlara bo~malar~n~
dostlar edinmelerini, en sonra da ne olabilirse sa~layabilmek için kesenin
a~z~n~~ açmaktan çekinmemelerini buyurdu. Elçiler Roma'ya gelince, kiraun buyru~u uyar~ nca onun konuklar~ na ve senatoda sözünü geçiren etkili
~i~ti ki, Iugurtki~ilere büyük arma~anlar gönderdiler, durum öyle bir de
~~~~ve ilgikay~rd
ha, soylular~n çok çekindi~i kimse olmaktan ç~k~p onlar~n
p,
bir
kesimi
ödüle
lendi~i kimse oldu. Bunlar~ n bir kesimi umuda kap~l~
nmamas~aldan~ p teker teker herkese sokularak ona kar~~~ a~~ r bir karar al~
nca, belirlenen günde
na u~ra~~yordu. Böylece elçiler i~i sa~lama ba~lay~
umuza göre o zaman
~
ma
izni
verildi.
Duydu
her ikisine senatoda konu~
Adherbal ~öyle konu~ mu~tur:
Say~ n senato üyeleri, babam Micipsa ölürken, bana Numidia
n
krall~~~n~ yaln~ z yönetimini benim saymam~, onun hukuki e~emenli~inin
sizin elinizde olmas~n~ ; bar~~ta ve sava~ta Roma halk~ na elimden geldi~ince yararl~~ olmaya çal~~mam~, sizi akrabalar~ m, h~s~ mlanm olarak görmemi
buyurdu: böyle davranmakla sizin dostlu~unuzda orduyu, bollu~u, krall~~~n deste~ini bulacakt~ m. Babam~ n bu ilkelerini uygulamaya geçerken,
yeryüzünün gelmi~~geçmi~~en eli kanl~~ adam~~ Iugurtha, sizin yetkinizi
küçümseyip Masinissa'n~ n torunu, ba~tan beri Roma halk~ n~n ba~la~~~~~ve
dostu olan beni krall~~~mdan ve bütün vars~ll~~~ mdan etti.
Say~ n senato üyeleri, ben böyle zavall~~ bir duruma dü~tü~üme göre,
sizden atalar~m~ n iyi i~lerinden ötürü de~il de kendi yapt~ klanma kar~~l~k
yard~ m isteyebilmeyi, öncelikle ben gereksinme duymadan Roma halk~n~n
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bana iyilik borçlu olmas~ n~ , sonra da gereksinme duydu~umda, bana iyilikbilirli~ ini göstermesini isterdim. Ancak, dürüstlük kendi kendini koruyamad~~~ na, Iugurtha'n~ n da böyle olmamas~~ benim elimde olmad ~~~ na
göre, size s~~~ nd~ m, say~ n senato üyeleri -benim için çok zavall~ca bir ~ey
bu-, size yararl~~ olmadan önce istesem de istemesem de yük oluyorum.
Öbür krallar ya sava~ ta yenilince siz onlar~~ kanatlar~ n~z alt~ na ald~ n~ z ya
da kendileri için tehlike çanlar~~ çal~ nca onlar sizin ba~la~~~~ n~ z olmak istediler; ailemiz Roma halk~ yla Kartaca sava~~ nda, onun talihinden çok
sözüne ba~lanmak gerekti~i zaman, dostluk kurdu. Say~ n senato üyeleri,
onlar~ n çocuklar~~ olan siz, Masinissa'n ~ n torunu olan beni, sizden yard ~ m
isteyince, ellerim bo~~çevirmeyiniz. Yard~ m~ n~z~~ elde etmek için ac~ nacak
talihimden ba~ ka hiçbir nedenim olmas~yd~~ -nitekim az önce yedi göbekten kral, ünümle, varl~~~ mla güçlü, ~ imdi ise çile çeke çeke insan k~ l~~~ ndan ç~ km~~, umars~ z biri olarak ba~ kalar~ ndan yard~ m bekliyorum-, gene
de haks~zl~~a engel olmak, herhangi birinin krall~~~ n~~ k~ y~ mla büyütmesine göz yummamak Roma halk~ n~ n büyüklü~ünün gere~idir. Ancak, benim içinden at~ ld~~~ m topraklar Roma halk~ n~ n atalar~ na verdi~i, babam~ n
ve atam~ n Syphaks'~ , Kartacal~ lar~~ sizin yard~ m~ n~zla içinden ç~ kard~~~~topraklar; sizin sa~lad ~~~ n~ z olanaklar elimden al~ nd~~ benim, say~ n senato
üyeleri; bana yap~ lan haks~zl~ kta siz hor görüldönüz.
Nedir bu ba~~ ma gelenler! Micipsa, babac~~~ m, kendi çocuklar~ na e~it
k~ ld~~~ n, krall~~~ na ortak etti~in ki~ i, senin iyiliklerine kar~~ l~ k, senin soyunu söndürecek ha! Ailemiz hiç mi rahat yüzü görmeyecek? Günlerimiz
hep kan, sava~ , sürgün içinde mi geçecek? Kartacal~ lar~ n durumu sa~lam
oldukça, her türlü insanl~ k d~~~~davran~~~~ do~al kar~~ llyorduk, çünkü sizin
dü~man saymam~ z~~ istediklerinizin d~~~ nda hiçbir dü~man~ m~z yoktu. Derken, Iugurtha, dayan~ lmaz gözüpekli~iyle, i~ledi~i k~y~ mla, üstünlük taslamas~ yla ans~z~ n ortaya ç~ karak kendi öz akrabas~~ olan karde~ imi öldürüp
ilkin onun krall~~~ n~~ kendi k~y~ m~ n~ n doyumlu~ u yapt~ ; sonra beni böyle
tuzaklarla ele geçiremeyince, sizin egemenli~inizde en az~ ndan zor kullan~ lmas~ n~~ bekleyen beni, gördü~ünüz gibi, yurdumdan, evimden-bark~ mdan etti, umars~z b~ rakt~ , s~ k~ nt~ lara bo~du, öyle ki, nerede olursa olsun,
tehlikeden krall~~~ mda oldu~undan daha uza~~ m.
Say~ n senato üyeleri, babam~ n a~z~ ndan dinledi~im gibi, sizin dostlu~ unuzun üzerine titreyenlerin çok a~~ r bir görev üstlendiklerini, öte yandan her türlü tehlikeden tümüyle uzak olduklar~ n~~ dü~ünüyordum. Ailemiz, bütün sava~larda size yard~ m etme görene~ini sürdürdü: say~ n senato
üyeleri, bizim bar~~~ortam~ nda güvenlik içinde olmam ~z sizin elinizdedir.
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Biz babadan iki karde~~kald~ k, babam etti~i iyiliklerle Iugurtha'n~ n bize
ba~lanaca~~n~~ dü~ündü. Birimiz öldürüldü, ben sayg~-sevgi nedir bilmezin
ellerinden güçlükle kaç~ p kurtuldum. Ne yapay~m? Ya da böyle mutsuz
bir insan olarak nereye ba~vuray~m? Soyumun bütün destekleri y~k~ ld~.
Babam, ne yaps~ n, do~a yasas~ na boyun e~di. Iugurtha, karde~ime en yak~~~ks~z i~i yapt~, akrabas~~ olmas~na kar~~ n, onu can~ndan etti: h~s~ mlar~m~n, dostlanm~n, öteki yak~nlar~m~ n her birinin ba~~na gelmedik kalmad~ ;
Iugurtha'n~ n ele geçirdiklerinin bir kesimi çarm~ ha gerildi, bir kesimi yaban hayvanlar~ n~ n önüne at~ ld~ ; canlar~~ ba~~~lanan birkaç~~ dama kapat~ l~p
ac~yla, üzüntüyle ölümden beter bir biçimde ya~~yor. Her ~eyimi yitirmeseydim de, yak~ nlar~ m bana ters davranmasayd~~ da, ba~~ma beklemedi~im
bir kötülük gelmi~~olsayd~, yine de size yalvanrd~ m, say~n senato üyeleri,
egemenli~inizin büyüklü~ü gere~i size yara~an, hak ve haks~zl~ k konusunda özde~~titizli~i göstermektir. Ancak, ~imdi yurdumdan, evimden-bark~mdan uzakta, tek ba~~ma kalm~~ken, do~ru dürüst ya~amak için her ~eye
gereksinme içindeyken, kime ba~vuray~m ya da kimlere sesleneyim? Sizinle aram~zdaki dostluktan ötürü, hepsi ailemize dü~man olan uluslara m~,
krallara m~~ dersiniz? Acaba atalar~m~ n sava~~an~s~ n~n bol bol bulunmad~~~~
bir yer var m~~ ki oraya gideyim? Bir zamanlar sizin dü~man~n~z olan kim
bize ac~yabilir? K~sacas~, say~ n senato üyeleri, Masinissa bizi ~u ilkelerle
yeti~tirdi: Roma halk~ndan ba~kas~yla dostlu~umuzu sürdürmeyecektik,
yeni ba~la~~kl~ klar kurmayacakt~k, yeni anla~malar yapmayacakt~ k. Sizin
dostlu~unuzda her türlü deste~i bol bol bulacakt~ k; bu e~emenli~in yazg~biz de onunla birlikte batmallyd~ k. Erdeminizle ve tannlann
s~~
kay~rmas~yla büyüksünüz, güçlüsünüz. Her i~iniz yolunda gidiyor, istedi~iniz gibi oluyor: bu nedenle ba~la~~ klann~za yap~ lan haks~zl~klarla canla
ba~la ilgilenmelisiniz.
Tek korktu~um nokta, Iugurtha'y~~ iyi tan~mad~ klar~~ için, ona besledikleri ki~isel dostlu~un kimilerini yoldan ç~ karmas~d~ r. Orada bulunmayan biri için yürütülen soru~turma ayd~ nl~~a kavu~madan bir karar vermemeniz için çok büyük çaba gösterdiklerini, teker teker çevrenizde dört
döndüklerini, sizi b~ kt~ r~ p usand~ rd~ klar~n~~ duyuyorum; onlara bak~ l~ rsa,
ben krall~~~ mda kalabilirmi~im, öyleyse söylediklerim uydurma,
sürgünlü~üm göstermelikmi~.
Büyük, küçük tan~ mayan onun k~y~ m~~ yüzünden dü~tü~üm bu ac~ nacak durumda, dilerim, onu t~pk~~ benim gibi davran~rken göreyim, günün
birinde sizde olsun ölümsüz tanr~larda olsun insanlar~ n i~lerine ilgi uyans~ n, ~imdi k~y~mlanyla böbürlenen, ad~ n~~ duyurmu~~o insan, babam~za
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gösterdi~i sayg~s~zl~~~n, karde~imi öldürmenin ve bana çektirdi~i ac~lar~n
bedelini a~~r biçimde ödesin. ~imdi, ey can~ mdan çok sevdi~im karde~ci~im, zamans~z, bu nedenle de hiç yalu~~k almazken senin can~na k~yd~ larsa da, yine senin durumuna üzülmek de~il, sevinmek gerekti~ini san~yorum. Çünkü can~ nla birlikte krall~ k yitirmedin; kaç~~tan, sürgünden, yoksulluktan, beni bunaltan türlü y~ k~mlardan kurtuldun. Babadan kalma
krall~~~mdan ötürü beni ba~~ma bir sürü dert aç~lm~~ ken, ben bu mutsuzlu~umla bir insan~n ba~~ na neler gelebilece~ine örnek olu~turuyorum, ne yapaca~~m~~ bilmiyorum, kendim d~~ardan yard~m beklerken senin u~rad~~~ n
haks~zl~ klarla m~~ u~ra~ay~m? yoksa ya~am~m ve ölümüm yabanc~lar~ n elindeyken, krall~~~~ m~~ gözeteyim? Ke~ke, dertlerden uzak, haks~zl~~a boyun
e~mi~~olsam da, kendimi öldürmem benim için onurlu bir son olsa, kimse küçümsenmeyi haketti~im san~s~ na kap~lmasa. ~imdi ne ya~aman~n tad~~
var ne de onurumu k~ rmadan ölmek elimde.
Say~ n senato üyeleri, kendi ad~n~za, çocuklar~n~z, akrabalann~z ad~ na,
Roma halk~ n~ n büyüklü~ü ad~ na, zavall~~ bana yard~ m ediniz, haks~zl~~a
kar~~~ ç~ k~ n~z, sizin olan Numidia krall~~~n~ n k~y~ m i~lenerek, ailemizin kan~~
dökülerek da~~l~p çözülmesine göz yummay~ n~z.
XV. Kral konu~mas~n~~ bitirdikten sonra, davan~ n do~rulu~undan çok
ellerinin aç~kl~~~ na güvenen Iugurtha'n~ n elçileri birkaç sözle yan~ t verdi:
Hiempsal, Numid'Ierce kat~l~~~~yüzünden öldürülmü~tür, Adherbal kendili~inden sava~~açm~~, yenilgiye u~ramas~~ üzerine, haks~zl~k yapamam~~~olmaktan yak~nm~~t~r; Iugurtha, senatodan kendisine Numantia'da tan~d~ klar~ndan ba~ka türlü bakmamalann~, dü~man~ n sözlerini kendi eylemlerine
ye~~tutmamalar~n~~ istemi~tir. Bundan sonra iki kesim de senatodan ayr~ ld~. Senatoda zaman geçirmeden görü~me aç~ ld~ . Elçileri destekleyenler, bu
arada senatoda ki~isel etkiyle ba~tan ç~ km~~~ço~unluk, Adherbal'in söylediklerine dudak büktü, Iugurtha'n~ n erdemini göklere ç~ kard~ ; ki~isel etkiyle, sözle, her türlü yolla ba~kas~n~ n k~y~ m', alçakl~~~~için, kendi sanlar~~
söz konusuymu~~gibi, çaba gösteriyorlard~. Buna kar~~l~ k iyi ile do~ruyu
paradan üstün tutan birkaç ki~i, herkesten çok da soylu, çal~~kan, düzenci, yetkeye, oruna, paraya dü~kün, bunun yan~~ s~ ra kusurlar~n~~ ustal~ kla
gizlemesini bilen Aemilius Scaurus adl~~ biri, Adherbal'e yard~m etmeyi,
Hiempsal'in ölümünün öcünü a~~r biçimde almay~~ dü~ünüyordu. O, kral~n herkesçe bilinen, utanmazca el aç~kl~~~n~~ gördükten sonra, böyle durumlarda görülegelen, a~a~~l~k bir dizginsizli~in kini körüklemesinden korkarak kendisini her zamanki tutkusuna kapt~ rmad~.
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Ne olursa olsun yine de senatoda paray~~ya da ki~isel etkiyi do~rulu~a ye~~tutan kesim kazand~. Micipsa'n~n b~rakm~~~oldu~u krall~~~~on elçinin Iugurtha ile Adherbal aras~nda bölü~türmesine karar ç~kt~. Bu elçiler
kurulunun ba~kan~, o s~rada senatoda sözü geçen, ünlü L. Opimius oldu,
çünkü o, C. Gracchus ile M. Fulvius Flaccus'un öldürülmesinden sonra,
konsül olarak soylular s~n~f~n~n yengisini halk üzerinde alabildi~ine ac~mas~zca kullanm~~t~. Iugurtha onu Roma'daki dü~manlanndan saymas~na
kar~~n, çok büyük bir ilgiyle kar~~lad~, onu arma~anlara bo~arak, ona söz
üstüne söz vererek kral~n yarar~n~~ kendi ününden, onurundan, k~saca her~eyinden önde tutmas~n~~ sa~lad~. öbür elçilere yine bu yolla yakla~~p ço~unu elde etti: bunlardan birkag~n~n gözünde onur paradan de~erliydi.
Bölü~türmede Numidia'n~n Mauretania s~n~r~ndaki, topra~~~verimli, kalabal~k kesimi Iugurtha'ya b~rak~ld~; sa~lad~~~~yarardan çok görünü~ü daha
iyi, daha bol limanl~, daha süslü yap~lan olan kesimi Adherbal'in oldu.
Konu gere~i, Afrika'n~n yeryüzündeki konumunu birkaç sözle
gözler önüne sermek, dostça ve dü~manca ili~kiler içinde oldu~umuz boylara de~inmek yolu görünüyor. Ancak, bu yerlere, bu boylara havan~n s~cakl~~~, yollar~n geçilmezli~i bir de çöller yüzünden pek öyle u~ran~lmazd~,
bunlar üzerine kolay kolay sa~lam bilgi veremem; öbürlerini olabildi~ince
k~sa olarak ele alaca~~m.
Yeryüzünün bölümlenmesinde ço~unluk Afrika'y~~ üçüncü bölüme
koymu~tur. Az~nl~k ise yaln~z Asya ve Avrupa anakaralann~n bulundu~u,
Afrika'n~n Avrupa'ya girdi~ini dü~ünmektedir. Buran~n bat~~ s~n~r~nda bizim denizi Okyanus'a ba~layan bo~az, do~u s~n~r~nda ise yerlilerin "Catabathmos” dedikleri geni~~düzlük vard~r, deniz azg~nd~r, liman yoktur; toprak, ürün yönünden verimli, hayvan yeti~tirmeye elveri~li, a~aç bak~m~ndan k~s~rd~r; yer, gök su k~tl~~~~çeker. ~nsanlar bedence sa~l~kl~d~r, çeviktir,
i~e dayan~kl~d~r; silahla ya da hayvanlar~n pençesinde ölenler bir yana birak~l~rsa, ço~unluk ya~l~l~ktan göçüp gider, çünkü hastal~~~n bir insan~~ y~kmas~~ binde birdir, sonra pek çok y~rt~c~~ hayvan vard~r. Ba~lang~çta Afrika'da kimlerin oturdu~unu, sonradan bunlara kimlerin kat~ld~~~n~~ ya da
hangi yolla bunlara kan~m~~~olduklar~n~, ço~unlu~un benimsedi~i söylentiye ayk~r~~ dü~se de, Kartaca dilinde yaz~lm~~, kral Hiempsal'in oldu~u
söylenen kitaplardan bana aktar~ld~~~~üzere, o topraklar üzerinde yerle~en
kimselerin durumu dü~ündükleri do~rultuda olabildi~ince az sözle anlataca~~m. Ancak, bu konuda verilen bilgiden yazarlar~~sorumludur.
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Afrika'da ilkin Gaetul'ler ile Libyal~lar oturmu~lard~r, bunlar
ilkel, kaba saba insanlard~r, sürüler gibi yaban~l hayvan etiyle,toprakta biten otlarla beslenirlerdi. Ne törelere göre ne yasayla ne de buyrukla yönetilirlerdi; ba~~bo~, düzensizce dola~~p dururlarken, gecenin bast~rd~~~~yerde
konaklarlard~ . Ancak, Afrikag~lann inanc~na göre, Hercules'in Ispanya'da
ölümünden sonra, türlü soylardan olu~mu~~ordusu, öndersiz kal~ nca, birçoklar~n~n kendi ba~lar~na yetke istemeleri üzerine, k~sa zamanda da~~ld~.
Bunlar~n aras~ndan Med'ler, Persler, Ermeniler gemilerle Afrika'ya gelip
bizim denizin en yak~n yerlerini, Persler ise daha çok Okyanus'a do~ru
olan kesimini kaplad~lar, gemi teknelerini ters çevirip kulübe olarak kulland~lar, çünkü ülkede araç gereç bulunmad~~~~gibi, bunlar~~ ispanya'lllardan sat~n alma ya da de~i~-toku~~yoluyla edinme olana~~~da yoktu, denizin büyük olu~u, dil bilmeyi~leri yüzünden tecim de olanaks~zd~. Bunlar
yava~~yava~~evlilik yoluyla Gaetul'lerle kan~t~lar, toprak aramak için s~k s~k
oraya buraya gittiklerinden kendilerine "Nomad" ad~n~~ takt~lar. Numid
köylülerinin evlerine gelince, bunlar "mapalia" dedikleri, boyu eninden
uzun, yanlar~~yay biçiminde örtülü, sanki birer gemi teknesidirler. Libyal~lar Medlerle, Ermenilerle kayna~t~lar -çünkü onlar Afrika denizine (Bat~~
Akdeniz'e) daha yak~nd~lar, Gaetul'ler daha güneyde, çok s~cak ku~aktan
uzak olmayan bir kesimde oturuyorlard~, bunlar erkenden kasabalar kurdular. Çünkü ~spanya'dan bir bo~azla aynld~klan için, kendi aralar~nda
de~i~-toku~~yoluyla tecim ili~kisine girmi~lerdi. Libyal~lar onlar~n ad~~
"Med"leri yaban dilinde yava~~yava~~"Mauri" biçimine sokarak bozdular.
Ancak, Perslerin gücü k~sa zamanda artt~, daha sonra, Numid ad~yla an~lanlar, kalabal~k olmalar~~ nedeniyle, ana-babalanndan ayr~l~p Kartaca'n~ n
yan~ba~~ndaki Numidia denilen yerlere el koydular. Bundan sonra ikisi de
birbirine dayan~p kom~ulann~~ silahla ya da korkuyla kendi yönetimleri alt~na girmek zorunda b~rakt~, bunlar ünlerine ün katt~lar, Gaetul'ler Libyal~lara oranla daha sava~ç~~ olduklan için, bizim denize do~ru as~l onlar
ilerlemi~lerdi. Sonunda Afrika'n~n a~a~~~kesiminin büyük keski Numid'lerin oldu, yeniklerin hepsi bu boya kat~ld~, onlar~n ad~ n~~ald~.
Daha sonra Fenikeliler, bir bölümü yurttaki kalabal~~~~azaltmak
için, bir bölümü yetke tutkusuyla halk~~ ve durum de~i~ikliklerine istekli
birtak~m kimseleri k~~k~rt~ p deniz k~y~s~nda Hippo, Hadrametum, Leptis
ile öbür kentleri kurdular; bunlar k~sa zamanda geli~ip büyüyünce, bir
kesimi kendi ana kentlerinin koruyucusu, öbürleri de k~vanc~~ oldu. Kartaca üzerine birkaç söz söylemek yerine hiçbir ~ey söylemeyeyim daha iyi,
çünkü ba~ka konuya geçmenin zaman~~ geldi de geçiyor bile. M~s~r'~~ Afri-
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ka'dan ay~ ran Katabathmos yöresi dolaylar~ nda denizden karaya do~ru ilkin Theral~ lann yerle~mesi Kyrene, sonra arada Leptis olmak üzere iki
Syrtes, ard~ ndan Kartacal~ lar~ n, M~s~ r yönünde egemenlik alanlar~ n~ n s~ n~r~ n~~ olu~turan Philaenus karde~lerin sunaklar~~ vard~ r, sonra ba~ka Kartaca
kentleri gelmektedir. Mauretania'ya de~in ba~ka yerler Numid'Ierin elindedir, Ispanya'ya en yak~ n olanlar Maur'lard~ r. Numidia'n~ n yukanlannda
Gaeturlerin bir kesiminin küçük kulübelerde, bir kesiminin de göçebe
olarak yaban~ l bir ya~am sürdüklerini, bunlar~ n ard~nda Aithiop'lann ya~ad~~~ n~ , en arkada da k~zg~ n güne~~alt~ nda kavrulan yerlerin bulundu~unu ö~rendim. Roma halk~ , Iugurtha sava~~ nda Kartaca kasabalar~ ndan ço~unu, daha yenileyin Kartacal~lann ele geçirmi~~oldu~u topraklar~, yüksek
görevlilerce yönetiyordu; Gaetul'lerin büyük bölümüyle ta Muluccha ~rma~~ na de~in Numid'Ier Iugurtha'n~ n buyru~undayd~ ; bütün Maur'lar
üzerinde Bocchus egemendi, onlar~ n Roma halk~~ üzerine bütün bildikleri
yaln~zca onun ad~yd~ , biz de onlar~ n o zamana de~in ne sava~~yoluyla ne
bar~~~ yoluyla tan~ rd~ k. Afrika ve yerlileri üzerine anlatmam gerekti~i
ölçüde söz ettim.
XX. Krall~ k bölünüp elçiler Afrika'dan ayr~ld~ ktan sonra, Iugurtha
bakt~~ ki, içindeki korkunun tersine i~ledi~i k~y~ m~ n ödülünü alm~~, Numantia'daki dostlar~ ndan duydu~u gibi, Roma'da her ~eyin sat~ labilir oldu~una kesin gözüyle bak~ p az önce arma~anlara bo~du~u ki~ilerin verdi~i sözlere kendisini kapt~ r~ p Adherbal'~ n krall~~~ na göz dikti. Kendisi ba~edilmez, sava~ç~~ bir insand~ ; sald~ rd~~~~ki~i ise sava~a kar~~ , bar~~tan yana,
yumu~ak ba~l~ , haks~zl~ k edilmeye elveri~li, korkulacak olmaktan çok korkak biriydi. Ac~~ çeken Adherbal'~ n u~rad~~~~haks~zl~ klann güç kullanarak
öcünü alaca~~n~, bu durumun sava~~nedeni olaca~~n~~ dü~ünerek ans~z~ n
büyük bir kümeyle onun ülkesine sald~ rd~ , bir sürü insan, bunun yan~~ s~ ra
küçükba~~hayvan, ba~ka sava~~salmas~~ ald~, yap~lar~~ yakt~, ço~u yerlere atl~~
birli~iyle dü~manca sokuldu, sonra bütün kalabal~kla krall~~~ na geri
döndü. Adherbal ise askerlik alan~ nda kendini e~~düzeyde görmedi~i, Numid'Ierden çok da Roma halk~ n~ n dostlu~una güvendi~i için, u~rad~~~~
haks~zl~ klardan yak~ nmak üzere Iugurtha'ya elçiler gönderdi. Onlar~ n onur
k~ r~ c~~ sözlerle dönmelerine kar~~ n yine de sava~a girmektense her ~eye katlanmaya karar verdi, çünkü önceki giri~imi ters gitmi~ti. Onun bütün
krall~~~n~~ ele geçirmeyi kafas~ na koyan Iugurtha, içinde hiç eksilmeyen bir
istek duyuyordu. Bundan ötürü önceki gibi, ya~mac~~ bir avuç insanla de~il, büyük bir ordu kurup sava~a giri~ti, aç~ kça bütün Numidia'y~~ yönetmek istiyordu. Öte yandan girdi~i kentleri, tarlalar~~ darmada~~n ediyordu,
Bel/elen C. 1.111, 7
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sava~~salmas~~ al~ yordu, kendi erlerine yüreklilik, dü~manlara korku a~~l~yordu.
Adherbal i~in ya krall~~~~ b~rakmak ya da silahla korumak noktas~na geldi~ini anlay~nca, ister istemez askeri güçler haz~rlad~ , Iugurtha'ya
kar~~~ilerledi. ~kisinin ordusu da denizden uzak olmayan Cirta kasabas~~
yak~n~nda konaklad~ , gün batt~~~~için çarp~~maya ba~lanmad~, Gece sona
ererken, daha tan a~armadan, Iugurtha'n~n erleri verilen i~aretle dü~manlar~n ordugah~na yürüdüler, oradakilerin bir bölümünü uykulu uykulu,
geri kalanlar~~ silaha sard~rken kaç~rtt~ lar ve püskürttüler. Adherbal birkaç
ad~yla Cirta'ya s~~~nd~~~~zaman, arkadan gelen Numid'Ieri surlarda engelleyen bir y~~~n Romal~~ yurtta~~(toga'll) bulunmam~~~olsayd~, iki kral aras~nda ba~lamas~yla bitmesi bir gün süren bir sava~~olacakt~. Iugurtha, kasabay~~ ku~att~; tahta siperlerle, sava~~kuleleriyle, her çe~it manc~n~kla sald~r~ya geçti, çarp~~maya ba~lamadan önce Adherbal taraf~ndan Roma'ya
gönderilmi~~diye duydu~u elçilerin dönü~ünü beklemeden özellikle elini
çabuk tuttu.
Senatoya onlar~n sava~~~duyurulduktan sonra, Roma senatosunun ve
halk~n~n iki kral~n da yan~na gitmek, silahlar~~ b~rakmak, uyu~mazl~k noktalar~nda sava~a de~il de hukuka ba~vurmak istek ve görü~lerini Roma senatosu ve halk~~ ad~ na bildirmek üzere Afrika'ya elçi olarak üç genç
gönderildi: kendilerine ve onlara yara~an buydu.
Elçiler yola ç~kmaya haz~rlan~rken, giri~ilmi~~çarp~~ma ve Cirta
ku~atmas~~ Roma'da duyuldu~u için, Afrika'ya gitmekte ivedilik gösterdiler;
ancak, bu söylenti pek ileri gitmiyordu. Iugurtha, onlar~ n konu~mas~n~~
dinledikten sonra, kendisine göre senatonun yetkisinden ne daha büyük
ne de daha de~erli bir ~ey olmad~~~~kar~~l~~~n~~ verdi. Delikanl~l~~~ndan beri
en iyilerce be~enilmek için çal~~~rd~; P. Scipio gibi çok büyük bir adam~n
gözüne kötü niteliklerinden ötürü de~il, erdemli olu~undan dolay girmi~ti. Micipsa, çocu~u olmad~~~ndan de~il, onu tahta oturtmak amac~yla üzerine geçirmi~ ti. Öte yandan ne denli dürüst ve yürekli davran~rsa, haks~zl~~~~o denli içi götürmezdi. Adherbal, onun ya~am~ na tuzak kurmu~tu; kendisi bunu ö~renince, onun k~y~m~na kar~~~koymu~tu. Roma halk~~ soylara
tan~nan hakk~~ ondan esirgemekle ne do~ru ne de yerinde davranacakt~.
Sonra her konuda Roma'ya k~ sa zamanda elçiler gönderecekti. Böylece
her iki kesim oradan ayr~ld~. Adherbal ça~~r~lma olana~~~bulamad~ .
Iugurtha, onlar~n Afrika'dan ayr~lm~~~oldu~unu dü~ünüp Cirta'y~~ yerin yap~s~ndan ötürü silahla ele geçiremeyince, surlar~~ siperle, ben-
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dekle çevirdi, kuleler yapt~ , bunlar~~ gamizonlarla berkitti, bu arada gece
demeden gündüz demeden zor kullanarak ya da düzenlerle sald~r~ya geçti,
surlar~~ savunanlan ödülle olsun, korkutarak olsun elde etmeye çal~~t~, erlerini yi~itli~e özendirdi; k~sacas~~ her ~eyi titizlikle haz~ rlad~. Adherbal, ç~ kmaza girdiklerini, dü~man~ n zorlu oldu~unu, hiçbir yard~ m umudu bulunmad~~~ n~, gerekli nesne k~ tl~~~~yüzünden sava~~ n sürüncemede kalamayaca~~n~~ anlay~ nca, kendisiyle birlikte Cirta'ya s~~~ nm~~~olanlardan özellikle
i~e yarar iki ki~ i seçti: söz üstüne söz vererek, durumlar~ na ac~nd~ rarak onlar~n dü~man tahkimat~~ aras~ ndan geceleyin en yak~ n deniz k~y~s~ na, oradan da Roma'ya do~ru yola ç~ kmalar~ n~~ sa~lad~.
XXIV. Numid'Ier birkaç gün içinde buyruklar~~ yerine getirdiler. Adhersal'in mektubu senatoda okundu; bunun içeri~i ~öyleydi:
"Size ikide bir yalvar~c~ lar yollamam benim suçum de~il, say~ n senato
üyeleri, ne sizi ne ölümsüz tanr~lar~~ dü~ ünmeyecek denli beni ortadan kald~ rma tutkusuna kap~ lan, kan~ma girmeyi her ~eyden çok isteyen Iugurtha'n~ n kaba gücü beni buna itiyor. Bu yüzden Roma halk~ n~ n ba~la~~~~~
ve dostu olan ben, be~~ayd~ r silah çemberi içinde tutuluyorum, ne babam
Micipsa'n~n etti~i iyilikler yard~m~ ma geliyor ne de sizin kararlar~ n~ z; üzerimde silah~n m~~ yoksa açl~~~ n m~~ bask~s~~ daha çok bilemiyorum.
Dü~tü~üm durum beni Iugurtha için daha çok yazmaktan al~ koyuyor;
zavall~ lara pek güven duyulmad~~~n~~ önceki deneyimlerim bana gösterdi.
Onun benden daha yüksekte olmak istedi~ini, ayn~~ zamanda sizden dostluk, benden k~ rall~ k bekledi~ini anlam~yor de~ilim; kafas~ nda hangisinin
a~~r bast~~~~hiçkimsenin gizlisi de~ildir. Çünkü ilkin karde~ im Hiempsal'i
öldürdü, sonra beni babam~ n k~ rall~~~ ndan kovdu. Evet, bunlar bizim u~rad~~~= haks~zl~ klard~ r, size göre bir ~ey yok. Ne var ki, ~imdi silahla elde etti~i k~ rall~ k sizin, tutuklad~~~~da Numid'Ierin ba~~ na komutan olarak
getirdi~iniz benim; elçilerin sözlerine verdi~i de~eri, içinde bulundu~um
tehlikeler aç~ k aç~ k gösteriyor. Sizin gücünüz d~~~ nda onu sarsacak ne kal~yor geriye? Çünkü zavall~ l~~~ m sözlerimin inancas~~ olacak yerde, yazd~klar~m~ n da daha önce senatoda yak~nd ~ klar~ m~ n da bo~~ ~eyler olmas~ n~~ isterdim.
Ancak, Iugurtha'n~ n k~y~ mlann~ n kan~ t~~ olmak üzere do~du~uma
göre, art~k ölümü ve dertleri de~il, beni yaln~zca dü~man~ m~ n buyurganl~~~ndan ve i~kenceye u~ramaktan kurtarman~z~~ diliyorum. Sizin olan Numidia k~ rall~~~n~~ istedi~iniz gibi gözetiniz; sizde atam Massinissa'n ~ n bir
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an~s~~ kalm~~sa, imparatorlu~un büyüklü~ü ad~na, dostlu~unuza olan güven
ad~na, beni suçlu ellerden kurtarma!
Bu mektup okunduktan sonra, Afrika'ya bir ordu gönderilmesi, bir an önce Adherbare yard~ma gidilmesi gerekti~ini dü~ünenler oldu;
Iugurtha, elçilerin sözünü dinledi~ine göre, bu arada onun durumu
görü~ülmeliydi. Ancak, k~ raldan yana olanlar böyle bir karar~n ç~kmamas~~
için ellerinden geleni yapt~lar. Böylece kamu yarar~, ço~u i~te oldu~u gibi,
özel ç~kar kar~~s~ nda yenik dü~tü. Yine de en yüksek görevlere gelmi~~birtak~m ya~l~~ soylular Afrika'ya elçi olarak gönderildi; bunlar~n aras~nda yukar~da kendisinden sözetti~imiz, konsüllük etmi~, zaman~nda senatonun
ba~~~olan M. Scaurus vard~ . Durum halkta güceniklik uyand~rd~~~~için,
Numid'ler de durup dinlenmeden istekte bulunduklanndan, onlar üçüncü
gün denize aç~ld~lar; sonra k~ sa zamanda Utica'ya yana~~ p Iugurtha'ya bir
mektupla bir an önce eyalete gelmesini, kendilerinin senatoca gönderilmi~~
olduklar~n~~ bildirdiler. O, Roma'da çok etkili olarak an~lan ünlü ki~ilerin
bulundu~unu duyunca, ilkin ~a~~rd~ , korkuyla tutku aras~ nda bocalay~p
durdu. Elçileri dinlememi~~olsa, senato k~ zar diye korkuyordu, öte yandan
içindeki büyük istekten gözü dönmü~~olarak giri~ti~i luy~ma süriikleniyordu. Yine de doymak bilmez yarat~l~~~nda kötü yan~~ bask~n ç~kt~. Böylece
ordusu Cirta çevresinde mevzilendikten sonra, zorla ya da düzenle utku
f~rsat~~ bulaca~~n~~ umarak çok büyük bir güçle kente sald~r~ya geçti. i~ler
ters gidince, elçiler gelmeden Adherbal'i ele geçirme tasar~s~n~~ gerçekle~tiremeyince, pek çok korktu~u Scaurus'u daha da gecikerek kad~r~namak
için, birkaç atl~~ e~li~inde eyalete girdi. Iugurtha'n~n ku~atmay~~ sürdürmesine senato a~~ r sözlerle çatmakla birlikte, elçiler bitmez tükenmez konu~malardan sonra, elleri bo~~döndüler.
Olup bitenler Cirta'da duyuldu~u zaman, surlar~~ yi~itçe koruyan italyal~ lar, teslim durumunda, Roma ad~n~n büyüldü~ünden dolay~~
kendilerinin sayg~~ göreceklerine güvenip Adherbal'i Iugurtha'ya teslim olmak, kasabay~~ b~rakmak, ondan yaln~zca can~n~n sa~~kalmas~~ için söz almak konusunda yola getirdi: öbür konularla senato ilgilenecekti. O, her~eyin Iugurtha'ya güvenmekten daha iyi oldu~unu dü~ünüyorsa da, yine
o kimselerin elindeydi, kar~~~ç~ksa, zorlama yolu aç~kt~ , sonunda, italyal~lann sal~ k verdikleri gibi, teslim oldu. Iugurtha, ilkin Adherbal'i i~kenceyle
öldürttü, sonra Numid demeden, tecimen demeden bütün yeti~kinleri,
önüne gelen silâhl~y~~ öldürttü.
Durum Roma'da ö~renildikten, konu senatoda görü~ülmeye
ba~land~ktan sonra, kral~n o bilinen yanda~lan sorularla engelleme ç~ kararak
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rak ço~u kez ki~isel etkileriyle, kimi zaman tart~~malarla sorunu sürüncemede b~rakarak olay~ n korkunçlu~unu azaltmaya çal~~~ yorlar& Ancak,
halk temsilcisi seçilen, soylular~n güçlülü~üne di~~bileyen, kararl~~ C.
Memmius, Roma halk~ na Iugurtha'n~ n k~y~m~n~ n birkaç düzencinin
eliyle ba~~~ lat~lmaya çal~~~ ld~~~n~~ bildirmemi~~olsayd~, uzay~ p giden
görü~ melerle gerçekten herkesin h~nc~~ geçip gidecekti, kral o denli etkili,
paras~~ o denli güçlüydü. Ancak, senato suçunun bilinci içinde halktan
korkunca, Sempronia yasas~ na göre, gelece~in konsüllerine eyalet olarak
Numidia ile ~ talya belirlendi; konsül atananlar ise P. Scipio Nasica ile C.
Bestia Calpumius idi; Calpumius'a Numidia, Scipio'ya ~talya dü~tü. Bundan sonra Afrika'ya gönderilmek üzere bir ordu topland~ ; sava~~için gerekli araç-gereç ve ücret belirlendi.
Iugurtha, Roma'da her ~eyin sat~ n al~ nabilir oldu~una ili~kin
kesin bir yarg~ya varm~~ken, beklemedi~i haberi al~nca, yan~ na iki yak~n~ n~~
katarak o~lunu elçi olarak gönderdi. Hiempsal'in öldürülmesinden sonra
yollad~~~~kimselere yapt~~~~gibi, onlara da parayla etkide bulunmaya çal~~malar~n~~ buyurdu. Onlar Roma'ya yakla~~ rken, Bestia, Iugurtha'n~ n elçilerini surlardan içeri alman~ n uygun olup olmad~~~~konusunda senato
görü~mesi açt~ ; üyeler, krall~~~~ve do~rudan do~ruya kral~~ teslim etmek
için gelmemi~ lerse, on gün içinde Italya'n ~n d~~~ na ç~ kar~ lmalar~ na karar
verildi. Konsül, Numidia'hlara senato karar~ n~ n bildirilmesini buyurdu;
böylece i~lerin bozulmas~~ üzerine onlar yurtlar~ na döndüler.
Bu s~ rada Calpurnius, bir ordu haz~rlay~ p i~leyebilece~i suçlar~n ellerindeki yetkiyle örtbas edilebilece~ini umdu~u soylu, düzenci kimseleri
kendisine elçi olarak seçti, bunlar~ n aras~nda do~as~ n~~ ve davran~~lar~ n~~ yukar~ da anlatt~~~ m Scarus vard~ . Çünkü konsülümüzde her türlü tutkunun
köreltti~i birçok görünür, görünmez iyi nitelikler vard~: i~e dayan~ kl~, keskin zekâl~, oldukça ileri görü~lü, sava~~~iyi bilen, tehlikeler, dü~manl~ klar
kar~~s~nda sars~ lmaz biriydi. Legio'lar ~ talya içinden Regium'a, oradan Sicilya'ya, sonra Sicilya'dan Afrika'ya geçti. Calpurnius ilkin az~~~~haz~rlad~ ktan sonra, Numidia'ya k~yas~ya sald~rd~, sava~ta birçok ki~ iyle birkaç da
kent ele geçirdi.
Iugurtha, elçi kullanarak parayla adam ayartmaya, komuta etti~i sava~~ n çetinli~ini göstermeye kalk~ nca, konsül, para tutkusuyla k~ vran~ p kolayca de~i~ti. Öte yandan bütün tasar~lar~ nda Scaurus'u suç orta~~~
ve uygulay~c~~ k~ld~ ; ba~lang~ çtan beri onun partisinden pek çok ki~i ba~tan
ç~ kar~lm~~ ken, bu adam, kral~ n yilmaz dü~ man~~ idiyse de, yine de paran~ n
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büyüklü~ü kar~~s~ nda iyi ve onurlu yolu b~ rak~ p kötü yola sürüklendi. Iugurtha, ilkin o aral~ k Roma'da herhangi bir ç~ kar~~ parayla ya da ki~ isel etkiyle elde edebilece~ini dü~ünerek yaln~z sava~~~geciktirmeyi parayla sa~ lamaya çal~~~ yordu. Scaurus'un i~ in içinde oldu~unu duyduktan sonra, bar~~~
için çok büyük bir umuda kap~ l~ p onlarla bütün anla~ malar~~ yerinde
görü~ meye karar verdi. Bununla birlikte quaestor Sextius, konsül taraf~ ndan güvence olarak Iugurtha'n~ n yan~na Vaga kasabas~ na gönderildi; bu
gidi~, görünü~te Calpumius'un elçilere aç~ k aç~ k buyurmu~~oldu~u bu~day al~m~~ içindi, çünkü k~ ral~ n teslim olmas~n~ n gecikmesiyle sava~~kesintiye u~ruyordu. Böylece kral karar verdi~i üzere, ordugâha geldi, sava~~kurultay~nda davran~~~n~ n uyand~ rd~~~~kin üzerine birkaç söz söyledikten sonra, teslim olmas~n~ n kabul edilmesi için, geri kalan noktalar~~ Bestia ve
Scaurus ile gizlice görü~ tü; ertesi gün herkesin geli~i güzel görü~ü al~ nd~ ktan sonra, teslim kabul edildi. Kurultaydaki buyruk uyar~ nca quaestor'a
bir parça gümü~ün yan~~ s~ ra otuz fil, çok say~ da at, küçükba~~hayvan verildi. Calpurnius, kamu yüksek görevlileri seçimi için Roma'ya yolland ~ .
Numidia'da ve ordumuzda bar~~~havas~~ vard~.
Afrika'da olaylar~ n ne türlü geli~ti~i a~~zdan a~~za yay~ ld~ ktan
sonra, Roma'da her yer, bütün toplant~ lar konsülün davran~~~~ üzerine
söylenenlerle çalkalan~ yordu. Halk s~ n~ f~nda a~~r bir ho~ nutsuzluk havas~~
vard~ , senatörler kayg~llyd~ lar. Bu denli büyük utanc~~ m~~ onaylas~ nlar yoksa konsülün karar~ n~~ m~~ bozsunlar kestiremiyorlard~ ; özellikle de Bestia'n~ n dan~~man~~ ve suç orta~~~oldu~ u söylenen Scaurus'un gücü onlar~ n
do~ru dürüst davranmalar~ n~~ engelliyordu.
Yukar~ da özgür yarad~ l~~~ ndan, soylular~ n gücüne duydu~u kininden
söz etti~imiz C. Memmius, senatonun duraksamalar~~ ve i~i a~~ rdan almas~~
kar~~s~ nda halk toplant~ lar~ nda halk~~ öç almaya k~~ k~ rt~yordu, devletin yaran~ n~ , kendi özgürlü~ünü savsamamas~~ için uyar~ yordu; soylular s~ n~ f~ n~ n
çal~ ml~~ ve ac~ mas~ zca bir sürü eylemini gözler önüne seriyordu: sözün k~sas~~ gözünü dört açarak her türlü yolla halk s~ n~ f~ n~~ k~~k~ rt~ yordu. O s~ rada Roma'da Memmius'un söz söylemede herkesin bildi ~i güçlü yetene~inden dolay~~ onca çok söylevi aras~ ndan bir tanesini aktarman ~ n yak~~~ k alaca~~n~~ dü~ ündüm, örnek olarak onun Betia'n~ n dönü~ünden sonra halk
toplant~s~ndaki konu~mas~ n~~ seçtim, bunun içeri~i a~a~~~yukar~~ ~öyledir:
Romal~~ yurtta~lar, kamu yarar~ na her ~eyden çok ba~l~~ olmasayd~ m, beni kar~~ n~za ç~ kmaktan al~ koyacak y~~~ nla neden vard~ : soylular
partisinin erki, sizin vurdumduymazl ~~~ n~z, hak tan~ rl~ k diye bir ~eyin ol-
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mamas~ , özellikle de erdemin onurlu olmaktan çok tehlikeli olmas~.
Çünkü bu on be~~y~ lda birkaç soylunun kendini be~enmi~li~ine ne denli
oyuncak oldunuz, savunucular~n~z öçleri al~ nmadan ne denli kötü bir biçimde yitip gittiler, bunlar~~ söylemek ku~ kusuz üzücü; benli~inizi nas~ l bir
gev~eklik, nas~l bir uyu~ukluk kaplam~~~ ki, dü~man~ n yazg~s~ n~n elinizde
oldu~u ~u s~rada bile, k~l~n~z k~ p~rdam~ yor, üstelik korku salaca~~n~z kimselerden ~ imdi bile korkuyorsunuz. Ancak, durum böyleyken de, içimden
soylular partisinin gücüne kar~~~koymak geliyor. Ben hiç olmazsa bana
babamdan kalan özgürlü~ümün gere~ini yerine getirece~im. Ancak, yapt~~~m bo~a m~~ gidecek yoksa bunun sonucunu alacak m~y~ m, bu konu sizin
elinizdedir, Romal~~ yurtta~lar. Bununla birlikte ben sizi s~ k s~k atalar~m~z~ n yapt~~~~gibi, haks~zl~ klar~ n üzerine silâhla yürümeye k~~k~ rtm~yorum.
Zor kullanmaya, da~a çekilmeye hiç gerek yok: bu gidi~le kendiliklerinden tepetaklak olmalar~~ kaç~n~ lmaz. Söylediklerine göre, k~ rall~~a can atan
Tiberius Gracchus öldürüldükten sonra, Roma Halk s~n~f~na kar~~~soru~turma aç~ld~ ; Gaius Gracchus'un ve Marcus Fulvius'un öldürülmesinden
sonra yine böyle sizin s~ n~f~ n~ zdan birçok ölümlü tutukevinde bo~azland~ ;
her iki k~y~ ma yasayla de~il de onlar~ n keyfiyle son verildi. Tutal~ m ki,
halka kendi haklar~n~~ geri vermek k~ rall~~ a özenmektir; ancak, yurtta~~kan~~
dökülmeden öcü al~ nabilen her ~ey hakl~d~r. Son y~ llarda devlet kasas~n~ n
soyulmas~ na, k~ rall~klar~ n, özgür halklar~ n birkaç soyluya vergi ödemesine,
en büyük ünün, servetin soylular~n elinde olmas~ na gücenikli~inizi belli etmiyordunuz, yine de bu gibi suçlar~~ i~lemi~~olmak onlara yetmedi, bunun
için sonunda yasalar, sizin büyüklü~ünüz, tanr~ sal ve insansal her ~ey
dü~manlara b~ rak~ld~. Bunlar~~ yapanlar ne utan~ yor ne de yeriniyor, rahipliklerinin, konsüllüklerinin, bir kesimi de kendi yengi törenlerinin çal~m~yla önünüzden ba~ lar~~ yukar~ da geçiyor. Sanki bunlar~~ doyumluk olarak
de~il de onur olarak alm~~ lar gibi. Para ile sat~ n al~ nm~~~köleler, efendilerinin haks~ z buyruklar~ n~~ dinlemezken, siz, Romal~~ yurtta~ lar, egemen olmak için do~man~za kar~~ n, sesinizi ç~ karmadan köleli~e katlan~yorsunuz
ha!
Devleti ele geçirmi~~olan bunlar da kim? Bunlar dürüstlükten, güzellikten, sayg~dan, k~sacas~~ onurlu olsun olmas~ n her ~eyden kendilerine kazanç sa~layan k~y~ m üstüne k~y~m i~leyen, elleri kanl~ , bir türlü doymak
bilmez, pek zararl~ , pek kurumlu ki~iler. Onlar~ n bir kesimi güvenliklerini
halk temsilcilerini öldürmek, öbürleri haks~z soru~ turmalar açmak, pek ço~u da size kar~~~k~y~ m i~lemek üzerine kuruyor. Böylece her biri ne denli
kirli i~ler çevirmi~se o denli güvenlik içinde oluyor; k~y~ m i~ leyen onlar,
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korkuyu üstlerinden at~ p siz gev~eklere geçirdiler. Içlerindeki ortak istek,
ortak kin, ortak korku onlar~ n hepsini birle~tirdi. Ancak, iyi ki~iler aras~ ndaki dostluk, kötü kimseler aras~ nda çetecilik olur. Onlar~ n egemen olmak
için yan~p tutu~tuklar~~ denli siz özgürlü~ünüze özen gösterseydiniz, devletin durumu, ku~ kusuz, ~imdi oldu~u gibi kötü olmayacakt~, sizin iyililderiniz en ars~ z-yüzsüzlere de~il de en iyi kimselere yarayacakt~. Atalar~ m~z
haklar~ n~~ elde etmek ve sayg~ nl~ k kazanmak için, iki kez da~a çekilerek
Aventinum'u silahla ele geçirdiler, siz onlar~n kal~t~~ olan özgürlük u~runa,
var gücünüzle u~ ra~mayacak m~ s~n~ z? Elbette u~ra~acaks~ n~z, elde edilmi~~
~eyleri yitirmenin hiç kazanmam~~~olmaktan daha büyük onursuzluk olmas~~ ölçüsünde daha da çok u~_ra~acaks~ n~z.
Biri ç~ k~ p diyecektir ki: "öyleyse önerin nedir?", onlar~ n ba~~ na gelmesi
sizin yapm~~~olman~ zdan daha yak~~~ ks~z oldu~u için, kaba güçle, sertlikle
de~il de soru~turmalarla ve do~rudan do~ruya Iugurtha'n~ n sözüyle, devleti dü~man~ n eline b~ rakanlardan öç almak m~ ? O, kay~ ts~z-ko~ ulsuz teslim olursa, ku~ kusuz, sizin buyruklar~n~ za uyacak; yok, bunlara ald~ rmazsa, elbette Iugurtha'n~n suçlar~n~~ ba~~~ latan, üç be~~güçlüye büyük servet,
devlete zarar ve utanç getiren bu teslimin nas~ l bir teslim, bu bar~~~ n nas~ l
bir bar~~~oldu~unu dü~ üneceksiniz. Onlar~ n yetkisinden size henüz g~na
gelmediyse, lorall~ klar, eyaletler, yasalar, hak-hukuk, do~ruluk, sava~lar,
ban~lar, k~sacas~~ tanr~ lara, insanlara özgü her ~ey birkaç ki~ inin elindeyken,
siz dü~manlar kar~~s~ nda yenilmez, bütün boylar üzerinde egemen Roma
halk~~ olarak can~ n~z~~ kurtarmay~~ yeterli buluyordunuz; içinizde köleli~e
hay~ r demeye yürekli kim vard~ ?
Ancak, ben haks~zl~ k görüp öcünü almamay~~ bir insan için büyük
ay~ p saysam da, ac~ ma duygunuz sizi yok olman~n e~i~ine getirmemi~~olsayd~ , k~y~ m üstüne k~y~ m i~ leyen insanlar~ , yurtta~~olduklar~~ için, ba~~~laman~za sesimi ç~ karmadan katlanabilir miydim?
Çünkü öyle utanmaz insanlar ki, ileride de kötülük etme özgürlü~ü
ellerinden al~ nmazsa, ettiklerinin cezas~n~~ görmemek onlara yetmez; ya
kötülük etmek ya da özgürlü~ü zorla korumak gerekti~ini anlad~~~n~z zaman, içinizde hep kayg~~ kalacakt~ r. Çünkü nas~ l olur da güven ya da
uyum umuduna kap~l~ rs~n~ z? Onlar egemen olmak istiyor, siz özgür olmak; k~sacas~~ ba~la~~klanm~zdan dü~ man gibi, dü~ manlar~n~ m~zdan ba~la~~k gibi yararlan~ yorlar. Görü~ ler bu denli aynyken, bar~~a ya da dostlu
~a
yer olabilir mi?
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Sizi bu yüzden uyar~yor ve yüreklendiriyorum, bu denli büyük bir suçu cezas~z b~rakmay~ n. Sorun devlet kasas~n~n soyulmas~, ba~la~~ klardan
zorla para al~nmas~~ de~il, bu tür ~eyler a~~ r olmakla birlikte o denli yayg~n ki, art~ k umursanm~yor. Senatonun yetkisi, sizin yetkiniz anl~~ bir
dü~mana b~rak~ld~, yurtta~~ve devlet d~~ar~da sat~l~~a ç~kar~ld~. Soru~turma
aç~ lmayacaksa, suçlulardan öç al~ nmayacaksa, bunlara boyun e~erek ya~amaktan özge ne kal~ yor geriye? Çünkü istedi~ini yapmak sonra da bundan ceza görmemek, i~te bu, kral olmak demektir, Romal~~ yurtta~lar, sizi
yurtta~lann~z~n kötü davran~~lar~ n~~ do~ru davran~~lar~ na ye~~tutmaya de~il,
kötüleri ba~~~layarak iyileri yitirmemeye ça~~r~ yorum. Öte yandan devlet
i~lerinde iyili~i kar~~l~ks~z b~rakmak kötülü~ü cezas~z b~ rakmaktan kat kat
iyidir: umursamazl~ lda iyi insan bir parça gev~er, kötü ise daha beter kötü
olur. Bir de haks~zl~~a u~ramazsa, yard~ ma pek öyle gereksinme duyulmaz.
Memmius, kurultayda s~k s~ k bu ve buna benzer ~eyler
söyleyerek zaman~ n praetor'u Lucius Cassius'un Iugurtha'n~n yan~na
gönderilmesi, ya~am güvencesi verildikten sonra da para vermekten haklar~nda kovu~turma açt~~~~birtak~ m kimselerin ve Scaurus'un i~ledi~i suçlar,
lural~n tan~kl~~~yla aç~k seçik ortaya ç~ks~ n diye, onun Roma'ya getirilmesi
konusunda halk~~yola getirdi.
Roma'da bunlar olup biterken, Numidia'da Bestia'n~n orduya önderlik etmek üzere b~ rakt~~~~adamlar, komutanlar~n~ n izinden giderek bir
sürü yüz k~zart~c~~ i~ler çevirdiler. Alt~ nla ba~tan ç~ kanlm~~ ken, Iugurtha'ya
filleri geri verenler ç~kt~ ; kimileri kaçaklar~~ sat~ yordu, bir kesimi de sindirilmi~~ülkelerden doyumluklar al~yordu. Onlar~ n içini o denli büyük bir
açgözlülük tutkusu salg~n hastal~k gibi sarm~~t~ . Ancak, bütün soylular~n
~a~k~n bak~~lar~~ aras~ nda yasa önerisi Memmius'un eliyle geçtikten sonra
Cassius, Iugurtha'n~n yan~na yolland~. Roma halk~ na teslim oldu~u için
kendi durumundan ötürü tedirgin, korku içindeki Iugurtha'ya Roma halk~n~n ac~ ma duygusuna de~il de kaba güce ba~vurmak yoluna gitmeme
dü~üncesini a~~lad~ . Bu arada kendi ad~ na, Iugurtha'n~ n gözünde devletinkinden a~a~~~kalmayan kendi güvencesini verdi, o zamanlarda Cassius'un
ününe diyecek yoktu.
Iugurtha, böylece k~rall~k onuruna ayk~r~~ biçimde üstü ba~~~
dökülerek Cassius'la birlikte Roma'ya geldi. Kendisinde büyük bir ruh
gücü olmas~ na kar~~ n, yetkileriyle ve k~y~ mlanyla kendisine yukar~da
sözünü etti~imiz bütün i~leri yapma yolunu sa~layan herkesce yüreklendi-
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rilip utanmazl~~~~yüzünden u~rayaca~~~yasal ve kamusal yapt~nmdan s~ynlmak için, halk temsilcisi Gaius Baebius'u yüksek ücretle elde etti. Ancak, Gaius Baebius, kurultay topland~ ktan sonra, halk krala dü~manca
duygular beslemekle birlikte, bir kesim onun zincire vurulmas~n~ , bir kesim de, suç ortaklann~~ aç~klamamas~~ durumunda, atalann töresince cezaya çarpt~nlmas~n~~ istemesine kar~~n, kag~nl~~a kap~ lmak yerine, kendi sayg~nl~~~n~~ dü~ ünerek ba~kald~rmay~~ bast~rd~ , onlar~~ yat~~t~rd~ , sonunda kamuca verilen söze kendi ad~na ba~l~~ kal~naca~~n~~pelci~tirdi. Ses ç~ kanlmamas~~ üzerine Iugurtha'y~~ halk~n önüne ç~kar~p söz ald~ , onun Roma'da ve
Numidia'da çevirdi~i i~leri an~msatt~, babas~ na ve karde~lerine kar~~~i~ledi~i suçlar~~ gözler önüne serdi. Roma halk~, onun bunlar~~ kimlerin yard~
m~ yla, kimlerin arac~l~~~yla yapt~~~n~~ anlamas~ na kar~~n, onun a~z~ndan
aç~k aç~ k duymak istiyordu. Gerçe~i aç~ klarsa, Roma halk~n~ n güvenine ve
ac~ ma duygusuna büyük umut ba~lam~~~olacakt~ . Susarsa, suç ortaklann
~~
ele verecekti, üstelik umutlar~n~~yitirecek, kendisini tüketecekti.
Sonra Memmius, sözlerini bitirip Iugurtha'ya yan~t verme
buyru~u al~nca, yukar~ da parayla ba~tan ç~kar~ld~~~ n~~ söyledi~imiz halk
temsilcisi Gaius Baebius, krala a~z~n~~ açmamas~n~~ buyurdu, toplant~ ya kat~lan co~kun kalabal~~~ n ba~~ra ça~~ra, bak~~lar~ yla, ço~u kez sald~r~ ya geçerek ve her çe~it k~zg~nl~ k gösterileriyle onu korkutmas~na kar~~n, utanmazl~k bask~n ç~kt~ . Böylece halk e~lencelik olup toplant~dan ayr~ld~ , bu
soru~turmadan kayg~l~~ olan Iugurtha'n~n, Bestia'n~ n ve öbürlerinin kendilerine güveni artt~ .
O zaman krallar aras~ndaki çeki~mede Iugurtha'ya kar~~~oldu~u için, Cirta'n~ n teslimi ve Adherbal'in öldürülmesi üzerine yurdundan kaçak olarak ç~kan Gulussa'n~n o~lu, Masinissa'n~ n torunu, Massiva
adl~~ bir Numidia'll Roma'da bulunuyordu.
O, Masinissa'n~ n soyundan geldi~i, Iugurtha ise k~y~ mlanndan ötürü
korku sald~~~ , üstelik nefret uyand~rd~~~~için, Bestia'n~ n Quintus Minucius
Rufus ile konsüllü~ünün ertesi y~ l~~ Spurius Albinus, ona senatodan Numidia k~rall~~~ n~~ istemeyi a~~lad~. Sava~a can atan konsül, her ~eyin uzay~p
gitmesindense i~lerlik lcazanmas~ n~~ ye~~tutuyordu. Kendisine Numidia eyaleti, Minucius'a Makedonya dü~mü~tü. Massiva, bunlar~~ dü~ünmeye ba~lay~ nca, onlardan bir kesimi suçluluk bilinciyle, bir kesimi de kötü ünden
ve korkudan eli kolu ba~l~~oldu~u için, Iugurtha, dostlar~~ aras~nda yeterli
destek bulamay~ nca, kendisine içtenlikle ba~l~~ yak~n~~ Bomilcar'a daha
önce birçok kez becerdi~i gibi, para kar~~ l~~~ nda Massiva'ya tuzak kuracak
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ki~iler sa~lamas~n~, i~lerin iyi gitmemesi durumunda, kimsenin ruhu duymadan ne yolla olursa olsun Numidia'lly~~ öldürmesini buyurdu. Bomilcar,
kral~n buyruklar~n~~ çabucak yerine getirdi, bu gibi i~lerde usta kimseler
arac~l~~~ yla onun gidip geldi~i yollar~, girip ç~kt~~~~yerleri gözetledi; k~sacas~~ bulundu~u bütün yerleri saat~na var~ncaya de~in ö~rendi. Sonra i~ine
gelen yerde tuzak kurdu. Böylece k~y~ ma kalk~~anlardan biri, Massiva'ya
pald~ r küldür sald~ rd~ ; onu öldürdü, ne var ki, kendisi yakalan~p birçok
ki~ inin özellikle de konsül Albinus'un te~vikiyle ne var ne yoksa aç~ k aç~k
söyledi. Roma'ya devlet güvencesiyle gelmi~~olan yol arkada~~~Bomilcar,
soylann hakk~~ gere~ince olmaktan çok do~ruluk ve iyilik ad~ na tutukland~.
Iugurtha ise o denli büyük bir suçtan yakay~~ ele vermesine kar~~ n, olaya
duyulan kinin kendi etkisine ve paras~na bask~n ç~kt~~~ n~~ anlay~ncaya de~in gerçe~i gizli tuttu. Önceki oturumda elli kefil vermi~~olmakla birlikte,
kefillerden çok k~ rall~~~~ dü~ünerek cezaya çarpt~r~lmas~~ durumunda geri
kalan yurtta~lar~~ korkudan kendi sözünü dinlemezler diye çekinip Bomilcar'~~ gizlice Numidia'ya sald~ . Aradan birkaç gün geçince kendisi de ~talya'dan ç~ k~ p gitmesi için senatodan buyruk al~ p oraya yolland~ . Ancak,
Roma'dan ayr~ld~ ktan sonra, derler ki arkas~ na bakarak ~öyle m~ nldanm~~:
"sahili< kent, al~c~s~ n~~ bulursa k~ sa zamanda bitiktir
Bu arada yeniden sava~a girildikten sonra, Albinus, az~~~,
ücreti ve erlerin i~ine yarayacak ba~ka ~eyleri ivedilikle Afrika'ya geçirdi;
yakla~an halk kurultay~~ seçimlerinden önce silâhla, teslimle ya da herhangi bir biçimde sava~~~sona erdirmek için zaman geçirmeden yola ç~ kt~. Iugurtha ise tersine her i~ i a~~rdan al~ yordu, geciktirmek için türlü türlü olmad~ k nedenler buluyordu, teslim olmaya söz veriyor, ard~ndan korkmu~~
gibi yap~ yordu, gözünü korkutana boyun e~iyor, az sonra da kendi erleri
güvenlerini yitirmesinler diye, kar~~~duruyordu, böylece bir sava~~, bir bar~~~~erteleyerek konsülü oyallyordu. Albinus, kral~ n niyetini bilmiyor diye
dü~ünenler oldu, ancak, böylesine bir ivedilikten sonra, sava~~ n hileden
çok gev~eklik yüzünden bu denli kolay uzat~ld~~~na inanan ç~ kmad~. Ne
var ki, zaman geçip halk kurultay~~ seçimlerinin günü yakla~~nca, Albinus,
karde~i Aulus'u praetor olarak ordugâhta b~rak~ p Roma'ya gitti.
O dönemde devlet, Roma'da halk temsilcilerinin ç~kartt~~~~
karga~alarla sars~nt~~ geçiriyordu. Halk temsilcisi Publius Lucullus ile Lucius Annius, i~~arkada~lar~~ kar~~~ç~ kmakla birlikte, görevlerini uzatmaya çal~~~yorlard~, bu anla~mazl~ k yüzünden bütün y~ l~ n halk kurultay~~ seçimleri
engelleniyordu. Yukar~ da ordugâhta praetor olarak b~rak~ ld~~~ ndan söz et-
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ti~imiz Aulus, bu gecikmeyle sava~a son verme ya da ordusunun korku
salmas~ yla para alma umuduna kap~l~ p ocak ay~ nda erleri k~~ ladan sefere
ç~kartt~ , Çetin k~~a kar~~ n zorlu yürüyü~lerle k~ ral~ n hazinelerinin bulundu~u Suthul kasabas~na vard~ . Mevsim sert geçiyordu, yer ise dü~manlara
göreydi, bu yüzden buras~~ ne al~ nabiliyor ne de ku~at~ labiliyorsa da,
-çünkü yalç~n tepenin ete~inden geçen surun çevresindeki çamurlu
düzlük, k~~~ n biriken sularla batakl~ k olu~ turuyordu-, k~ral~n içine korku
dü~ürmek için i~~olsun diye ya da hazineleri nedeniyle gözü kenti ele geçirmekten ba~ka bir ~ey görmeden barakalar~~ sürüyordu, y~~~ nak yap~yordu, giri~imine yarayacak ne varsa çabukla~t~ nyordu.
XXXVIII. Ancak, Iugurtha, önder yard~mc~s~ n~ n kof ve deneyimsiz
biri oldu~unu anlay~ p onun delili~ini kumazca körüklüyordu, dileklerde
bulunmak üzere elçi üstüne elçi sal~ yordu, kendisi sanki çekiniyormu~~gibi, ordusunu a~açlar aras~ ndan, sapa yollardan geçiriyordu. Sonunda i~leri
yoluna koyma umuduyla Suthul'u b~rak~ p gizli yörelere çekiliyormu~~izlenimini uyand~ rarak Aulus'a kendi ard~ na dü~me dü~ üncesini a~~lad~,
böylece suçlar~~ pek ortaya ç~kmayacakt~. Bu arada i~ini bilen adamlar~~ gece gündüz kollayarak orduyu avlamaya çal~~~ yordu, bir kesiminin kendisinden yana geçmeleri geri kalanlar~ n da, belirti verildikten sonra, yerlerini
b~ rakmalar~~ için, yüzba~~ larla atl~~ birliklerin önderlerini elde ediyordu.
Bunlar~~ kendine göre düzenledikten sonra, gece iyice çökmü~ken, Numidia'l~lardan olu~an bir kalabal~ kla ans~z~ n Aulus'un ordugah~n~~ sard~, bu
beklenmedik sald~ r~~ kar~~s~ nda afallayan Romal~~ erlerin bir kesimi silaha
sanl~ yordu, kimileri de korkanlar' yüreklendiriyordu, her yerde elleri ayaklan birbirine dola~~ yordu. Dü~manlann gücü büyüktü; gökyüzü bulutlu
oldu~u, gece bast~rd~~~~için, ortal~k karanl~kt~ , tehlike çift yanl~yd~, k~sacas~~
kaçmak m~~ yoksa kalmak m~~ daha güvenliydi belli de~ildi. Yukar~ da az
önce ba~tan ç~kar~ld~~~ n~~ söylediklerimizden bir Ligur cohors'u, iki Trakya
atl~~ birli~i, birkaç s~ radan erle birlikte kraldan yana geçti: üçüncü legio'nun birinci tak~m~ ndaki yüzba~~ , korumak üzere üstlenmi~~oldu~u tahkimat aras~ndan dü~ manlara giri~~yeri verdi, bütün Numidia'l~lar buradan
birdenbire girdiler. Bizimkiler, büyük bir kesimi silahlar~ n~~ atm~~~olarak
utanç verici bir kaç~~la en yak~ n tepeyi tuttular. Gece olmas~, ordugah~n
ya~ma edilmesi yüzünden dü~manlar~ n yengiden yararlanmalar~~ gecikti.
Iugurtha ertesi gün Aulus'la görü~me s~ ras~nda ~ u sözleri söyledi: onu ordusuyla birlikte aç susuz b~rak~ yor, silahla elini kolunu ba~l~ yorsa da, kendisiyle anla~maya varmas~~ durumunda, insan~ n ba~~ na neler gelebilir diyerek, incitmeden herkesi boyunduruk alt~ndan geçirerecekti, bu a~~r ve yüz
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k~zart~c~~ olsa da, ölümün so~uk yüzü kar~~s~nda bar~~~kral~n istedi~i gibi
oldu.
Ancak, bunlar Roma'da ö~renilince, halk korkuya ve
üzüntüye kap~ld~. Bir kesim, egemenli~e gölge dü~er diye üzgündü, bir
kesim de sava~~olgulanna al~~~k olmad~~~ndan, özgürlük elden gider diye
korkuyordu; sava~ta s~k s~k parlak ban~lar kazanm~~~ki~iler ba~ta olmak
üzere hepsi Aulus'a kar~~yd~, çünkü o, silâha sanlmas~na kar~~n, esenli~i
bile~inin gücüyle olmaktan çok onursuzlulda aram~~t~. Bunlardan ötürü
konsül Albinus, karde~inin yan~lg~s~~ nedeniyle olmaktan çok do~acak
kinden, sonra da tehlikeden korktu~u için, anla~ma konusunda senatonun
görü~ünü ald~; bu arada yine de orduya yeni erler ekledi; ba~la~~klardan
ve Latin halklanndan yard~mc~~güçler getirtti, k~sacas~~her türlü yolla ivedi
davrand~. Senato, hakl~~ olarak kendisinin ve halk~n buyru~u olmadan, hiçbir anla~ma yap~lamayaca~~na karar verdi. Konsül, haz~rlam~~~oldu~u
güçleri yan~nda götürmesinin halk temsilcilerince engellenmesi üzerine,
aradan birkaç gün geçince Afrika'ya yöneldi; çünkü bütün ordu, var~lan
anla~maya göre, Numidia d~~~na ç~kar~lm~~, eyalette lu~hyordu. Albinus,
oraya vard~ktan sonra, Iugurtha'n~n ard~na dü~mek ve karde~inin uyand~r41 kin duygusunu da~~tma iste~iyle yan~p tutu~uyorsa da, bozuk düzen,
ba~~bo~luk, a~~nl~k yüzünden yoldan ç~km~~~erlerin durumuna bak~p ko~ullar yüzünden hiçbir ~ey yapmamas~~gerekti~i sonucuna vard~.
Bu arada Roma'da halk temsilcisi Gaius Mamilius Limetanus,
Iugurtha'ya ak~l vererek senato kararlar~n~~ dinletmeyen kimseler, elçi kurullannda ve komutanl~klarda ondan para alm~~~olanlar, filleri ve kaçaklar~~
teslim edenler, bir de bar~~~ve sava~~konusunda dü~manlarla anla~ma yapanlar hakk~nda soru~turma aç~lmas~~ için halka bir yasa önerisi sundu.
Bir kesimi suçluluk duygusuyla, öbürleri partilerin kini yüzünden ba~lar~na i~~aç~lmas~ndan korkarak bu tür eylemleri onaylad~klann~~ do~ruca
söylemeksizin buna aç~kça kar~~~ ç~kmad~klan için, gizliden gizliye dostlar~~
arac~l~~~yla, özellikle de Latin halklanndan adamlar ve Italya% ba~la~~klar
arac~l~~~yla buna engellemeler haz~rhyorlard~. Ancak, devletin yarar~~ için
olmaktan çok bu derderle u~ra~t~rd~~~~soylulara kar~~~duyulan kin
yüzünden halk~n, yasa önerisini nas~l bir istekle, nas~l bir hevesle benimsedi~i konusu inan~l~r gibi de~ildir: partilerdeki tutkuya diyecek yoktu.
Böylece soylular korkudan çarp~l~nca, yukar~da Bestia'n~n elçisi oldu~unu
belirtti~imiz Marcus Scaurus, halk s~n~f~n~n sevinciyle kendi yanda~lar~n~n
~a~k~nl~~~~aras~nda bocalarken, Manlius'un yasa önerisine göre istenen üç
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soru~turmac~~ aras~ nda kendisinin seçilmesini sa~lam~~t~. Ancak, soru~turma halk~n keyfine göre ve söylentiler yüzünden sert ve kat~~ biçimde
yürütüldü. Böylece o zaman i~lerin yolunda gitmesi üzerine halk, genellikle soylularda oldu~u gibi, büyüklenme duygusuna kap~lm~~t~.
Ölümlülerin çok de~er verdikleri bar~~~ve bolluk yüzünden Roma'da birkaç y~ldan beri ilkin partiler aras~~ çeki~me, ard~ ndan da dolap
düzen ola~anla~t~. Çünkü Kartaca y~k~lmadan önce Roma halk~~ ve senatosu, devleti ortakla~a, dirlik düzenlik içinde ve gerekti~i gibi yönetiyordu,
yurtta~lar aras~nda ne mevki ne de yetki için çeki~me vard~: dü~man korkusu, yurtta~lar~~ iyi davran~~lar içinde tutuyordu. Ancak, bu korku geçince, mutlu günlerin sevgilisi ba~~~bozuklukla kendini be~enmi~lik ald~~
yürüdü. Böylece insanlar sava~~içinde özlem duyduklar~~ bar~~a kavu~unca,
bu, onlara daha çetin, daha yaman geldi. Çünkü soylular, yetkilerini halk
da özgürlü~ü tutkulanndan yana çevirdi, her biri i~leri kendi ç~ kar~na
göre yürüttü, kendine do~ru çeki~tirdi. Böylece her ~ey iki kesime ayr~ld~,
olan arada kalan devlete oldu. Öte yandan soylular örgütlü oldu~u için,
daha yetkiliydi, halk, kalabal~ k da olsa, bölük pörçük ve da~~n~k
gücünden ötürü daha az etkiliydi. Sava~ta ve bar~~ta az~ nl~~~ n keyf~ ne göre
ya~an~yordu, devlet kasas~, eyaletlerin yönetimi, kamu yüksek görevleri,
onur sanlar~, yengi törenleri yine onlar~ n elindeydi; halk~n askerlik ve yoksulluktan can~~ ç~ k~yordu, sava~~doyumluklar~n~~ bu birkaç ki~iyle önderler
kap~~~yordu. Bu s~ rada askerlerin ana-babalar~~ ve küçük çocuklar~, daha
güçlü birine kom~u olmalar~na göre, yerlerinden-yurtlar~ ndan kovuluyorlard~. Böylece erkle birlikte ölçüden ve ~l~ ml~l~ ktan uzak açgözlülük kendi
ba~~n~~ yiyinceye de~in her yeri sars~yordu, kirletiyordu ve her ~eyi yak~ p
y~ k~yordu, ne bir ~eye sayg~~ duyuyordu ne de bir ~eyi umursuyordu.
Çünkü soylular aras~nda ilk kez gerçek ünü haks~z güce ye~~tutanlar bulundu~u zaman, toplum kaynamaya, yurtta~lar aras~ndaki dü~ünce ayr~l~klar~~ yeryüzünü alt üst eden bir deprem gibi belirmeye ba~lad~.
Atalar~~ Kartaca sava~~nda ve ba~ka sava~larda devletin sayg~ nl~Tiberius ile Gaius Gracchus, halk~~ özgürlü~e kavu~turmaya,
artt~ran
~~n~~
az~nl~~~n k~y~ mlann~~ ortaya sermeye ba~lad~ktan sonra, suç i~lemi~, bu
yüzden de akl~~ ba~~ndan gitmi~~soylular, kimi zaman ba~la~~ klan ve Latinleri, kimi zaman da soylularla birlik kurma umuduyla halktan uzakla~m~~~
olan Romal~~ atl~lan kullanarak Gracchus'lann eylemine kar~~~ç~km~~lar ve
önce halk temsilcisi Tiberius'u, sonra aradan birkaç y~ l geçince, yine onun
izinde yürüyen temsilci Gaius'u, yerle~me kurmakla görevli triumvir'i bir
de Marcus Fulvius Flaccus'u k~l~çla öldürmü~tü. ~~in gerçe~ine bak~l~rsa,
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Gracchus'lar yengi tutkusuyla gerekli ölçülülü~ü gösteremediler. Ne var
ki, iyi bir insan~ n gözünde yenilmek, haks~zl~~~~kötü bir davran~~la yenmekten daha iyidir. Böylece soylular, tutkular~na uyarak bu yengiden yararlan~p birçok insan~n ya~am~n~~ k~l~ çla ya da sürgünle söndürdüler, ileriye yönelik olarak kendilerine kar~~~güçten çok korku tohumu ektiler. Birileri öbürlerini ço~u kez ~öyle ya da böyle yenmek ve yenilenlerin öcünü
ac~mas~zca almak istedi~i için, bu durum büyük toplumlar~~ tepetaklak etti. Ancak, partilerin çal~~malar~~ ve toplumun bütün davran~~ lar~~ üzerinde
teker teker ya da ta~~d~klar~~ öneme göre durmaya kalkarsam, konudan çok
zaman s~k~nt~s~~ çekerim. Bu nedenle olaylar~~ b~rakt~~~m yere di5nüyorum.
Aulus'un yapt~~~~anla~madan ve ordumuzun yüz k~zart~c~~ kaç~ndan
sonra,
konsül seçilen Q. Metellus ile Silanus, eyaletleri aralar~nda
~~
payla~m~~ lar, Halk partisine kar~~ t ise de dürüstlü~üyle tertemiz bir ün kazanm~~~olan kab~ na s~~ maz Metellus'a Numidia dü~mü~tü. O, göreve ba~lar ba~lamaz, bütün ba~ka ~eylerin i~~arkada~~yla ortak oldu~unu dü~ünüp
kendisini komuta edece~i sava~a verdi. Eski orduya güvenmeyerek yeni erler yazd~ , her yandan yard~ mc~~ güçler getirtti, savunma ve sald~r~~ silahlar~,
atlar, ba~ ka askerlik araçlar~, bunun d~~~ nda bol bol az~ k, k~sacas~~ bir sürü
nesne gerektiren, ne olaca~~~belirsiz sava~ta yararl~~ bilinen ne varsa hepsini haz~rlad~ . Öte yandan senato, yetkisine dayanarak, ba~la~~ klar, Latinler,
dost krallar kendiliklerinden yard~mc~~ güçler göndererek, bütün yurtta~lar
da olanca güçleriyle bunlar~~ yerine getirmeye çaballyordu. Böylece bütün
i~leri istedi~i gibi kotanp yoluna koyduktan sonra, iyi niteliklerinden ötürü
olmas~n~ n yan~~ s~ra en çok da vars~ll~ k kar~~s~ nda dimdik durmas~ ndan dolay~~ yurtta~lar~ n~n kendisine ba~lad~~~~umutla Numidia'ya yolland~ , daha
önce Numidia'da kamu yüksek görevlilerinin açgözlülü~ü yüzünden bizim
güçlerimiz k~r~ k döküktü, dü~manlannki ise geli~me göstermi~ti.
Metellus, Afrika'ya ula~t~~~~zaman, proconsul Sp. Albinus ona
gev~ek, sava~~nedir bilmez, ne tehlikeye ne yorgunlu~a gelen, eylemde oldu~undan çok sözde yürekli, kendi ba~la~~klanndan doyumluk alan, kendisi dü~manlara doyumluk olan, düzensiz, dizginsiz bir ordu teslim etti.
Böylece erlerin say~ca çok olu~u yeni komutan~ n içine su serpecek yerde
onlar~n kötü davran~~lar~~ kayg~~ sal~yordu. Halk toplant~lar~n~n gecikmesi
askeri harekât zaman~n~~ k~saltmas~na, Metellus, yurtta~lar~ n beklemekten
gergin olduklar~n~~ dü~ünmesine kar~~ n, yine de erleri atalann yöntemiyle
çal~~t~ rmadan sava~a girmeye karar verdi. Çünkü karde~i Aulus'un ve ordusunun bozgunu kar~~s~ nda ~a~k~na dönüp eyaletten ç~kmaya karar verdikten sonra, komutanl~k etti~i yaz boyunca, kötü koku ya da yem k~tl~~~~
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yüzünden yer de~i~tirmek zorunda kalmad~ kça, erleri temeli ordugâhlarda
tutuyordu. Ancak, bunlar ne tahkim ediliyordu ne de askerlik töresince
gece nöbetçileri getirtiliyordu; herkes, can~n~n istedi~i gibi, sancaklardan
~makla~~yordu; ordu az~kç~ lan gece gündüz erlerle bir arada dola~~yorlar,
oraya buraya da~~larak tarlalar~~ çöle çeviriyorlar, köy evlerine sald~r~yorlar,
küçükba~~hayvanlar~, adamlar~~ sava~~doyumlu~u olarak yan~~rcas~na
götürüyorlar, bunlar~~ d~~ardan getirilmi~~~arap ve bunun gibi ba~ka nesneler kar~~l~~~ nda tecimenlere veriyorlar, bu arada devletin da~~tt~~~~bu~day~~
sat~yorlar, günlük ekmek al~yorlard~; sonra uyu~uklu~un ve ba~~bo~lu~un
do~urdu~u, söylenebilen ve dü~ünebilen kusur olarak ne varsa, hepsi,
üstelik daha da ço~u orduda bulunuyordu.
Ancak, bu güç ko~ullarda Metellus'u, sava~~alan~nda oldu~undan geri kalmayan de~erli ve bilgili biri olarak görüyordu: ölçüsünü çok
iyi bilerek yumu~akl~ kla katd~k aras~ndaki orta yolu tutmu~tur. Çünkü ilkin bir bildiriyle birinin ordugâhta ekmek ya da pi~mi~~herhangi bir yiyecek satmas~, gezgin sat~c~lar~ n ordunun ard~ndan gitmesi, m~zrakl~~ ya da
s~ radan bir erin ordugâhta olsun, yürüyü~te olsun bir köle ya da yük hayvan~~ edinmesi gibi gev~ekli~i körükleyen ~eyleri ortadan kald~rd~ ; öbürlerine belli say~yla s~n~r koydu. Bunun d~~~ nda her gün sapa yollardan giderek ordugah~n yerini de~i~tiriyordu, dü~manlar orac~ktaym~~~gibi, siperle
ve hendekle tahkimat yap~ yordu, ad~m ba~~~nöbetçiler dildyor, kendisi yard~mc~lar~yla birlikte onlar~ n çevresinde dola~~yordu; yine böyle, birinin s~radan ç~kmas~ , sancaklann yan~ nda toplulukla yürümesi, erin yiyecek ve
silah ta~~mas~~ için bir öne, bir arkaya ço~u kez de ortaya geçiyordu.
Böylece orduyu cezaland~ rmak yerine yan~lg~lardan al~koymakla k~sa zamanda giklendirdi.
Bu arada lugurtha, Metellus'un yapt~klar~n~~ ulaklardan duyunca, Roma'dayken de dürüstlü~ü konusunda bilgi edinince, kendi i~leri
için umutsuzlu~a kap~ld~ , ancak o zaman gerçekten teslime kalk~~t~. Böylece konsülden yaln~ z kendisinin ve çocuklar~n~ n ya~am~n~~ ba~~~lamas~n~~ istemek, geri kalan her ~eyi Roma halk~na b~ rakmak üzere yalvanc~lar e~li~inde elçiler yollad~ . Ancak, Metellus daha önceki denemelerle Numidia'll
soyunun güvenilmez, kaypak, yeni olaylara hevesli oldu~unu biliyordu. Bu
yüzden teker teker elçilere yana~t~ , bir ~ey sezdirmeden onlar~ n nabz~n~~
yoldayarak i~ine yarayacaklann~~anlad~ ktan sonra, birçok sözler vererek Iugurtha'r öncelikle sa~, olmazsa ölü olarak kendisine teslim etme dü~üncesini a~~lad~ . Öte yandan iste~i do~rultusunda geli~ecek olaylar~n krala bil-
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dirilmesini herkesin önünde duyurdu. Sonra aradan birkaç gün geçince
kendisi düzenli ve sava~ kan ordusuyla Numidia'ya girdi, orada sava~~
görünümüne kar~~ n, kulübeler insanlarla doluydu, tarlalarda küçükba~~
hayvanlar vard~. Bu~day vermeyi, az~ k getirmeyi, k~sacas~~ buyurulacak her
~eyi yerine getirmeyi bekleyen kral~ n temsilcileri kasabalardan ve köylerden ç~k~ p Metellus'u kar~~ lamaya gidiyorlard~ . Bu nedenle Metellus korkusuzca de~il de, sanki dü~manlar yan~ba~~ ndaym~~~gibi, yürüyü~~kolunu
kollayarak ilerliyordu, geni~~bir alan üzerinde her ~eyi ara~t~ nyordu; bu
teslim belirtilerinin yapay olmas~ ndan, tuzak için f~ rsat kolland~~~ndan
ku~kulan~ yordu. Bu yüzden kendisi hafif silahl~~ birliklerle, yine böyle seçkin sapanc~ lardan ve okçulardan olu~an kümeyle öncüler aras~ ndayd~ , arkada komuta atl~ larla birlikte olan yard~ mc~s~~ Gaius Marius'tayd~ , her iki
yandaki yard~mc~~ addan legio'lann subaylanna ve cohors'lann komutanlanna bölü~türülmü~tü, amac~~ yayalar onlarla karmakar~~~ k durumda yakla~~ rken nerede olursa olsun dü~manlar~ n atl~~ birliklefini püskürtmeleriydi.
Çünkü Iugurtha öyle usta, yer ve askerlik konusunda öyle deneyimliydi
ki, onun varl~~~~m~~ yoklu~u mu, dostlu~u mu yoksa dü~manl~~~~m~~ daha
tehlikeliydi belli de~ildi.
Metellus'un geçti~i yoldan uzak olmayan, ~talyal~~ soyundan
birçok ölümlünün oturageldi~i, tecim yapageldi~i krall~ k düzeyinde en i~lek al~~~veri~~yeri olan Vaga adl~~ bir Numidia kasabas~~ vard~. Konsül, onlar~~ gönülleriyle yoklamak için, yerin de elveri~lili~i nedeniyle buraya bir
koruma birli~i koydu, bu arada tecimen çoklu~unun orduya az~ k bak~m~ ndan yararl~~ olaca~~n~, haz~ rlanm~~~olan ~eyler için de koruma sa~layaca~~n~~ dü~ünüp -durum, insan~~ buna yöneltiyordu- bu~dayla sava~~için
gerekli öbür ~eyleri getirmelerini buyurdu. Bu i~ler aras~ nda Iugurtha
üsteleye üsteleye yalvarmak üzere elçiler gönderdi, çocuklar~n ve kendi ya~am~ n~n d~~~nda her ~eyi Metellus'un eline b~ rakt~. Konsül, t~ pk~~ öncekiler
gibi, bunlan da ihanet için avlay~ p yerine gönderdi, kral~ n istedi~i bar~~~~
ne geri çevirdi ne de söz verdi, bu gecikmeler aras~nda elçilerin verdi~i
sözlerin sonucunu bekledi.
Iugurtha, Metellus'un sözlerini eylemleriyle kar~~la~t~ nnca ve
kendi oyununa getirilmeye çal~~~ ld~~~ n~~ sezince -çünkü bar~~~sözde kal~yordu, gerçekte ise k~yas~ ya bir sava~~vard~ , koskoca kent dü~man~n eline
dü~mü~tü, dü~man yeri biliyordu, yurtta~lann~ n nabz~n~~ yoklam~~~ister istemez silahl~~ çarp~~ maya karar verdi. Böylece dü~manlar~n geçti~i yolu
bulduktan sonra, yerin elveri~sizli~inden ötürü yengi umuduna kap~l~ p her
türden çok büyük güçler haz~ rlad~~ ve gizli da~~yollar~ n~~ a~~ p Metellus'un
Belleten C. LIII, 8
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ordusunun önüne geçti. Bölü~mede Adherbal'e dü~en Numidia'n~n bu kesiminde güneyden ç~ kan Muthul adl~~ ~rmak vard~, bununla özde~~yönde
20.000 ad~m uzakl~kta, do~an~ n özenmedi~i, insan~n da el sürmedi~i ç~plak bir da~~vard~ . Ancak, sanki bunun tam orta yerinden yabani zeytin
a~açlanyla, mersinlerle, kumlu ve çorak toprakta biten ba~ka türden a~açtarla kapl~~ göz alabildi~ine uzanan bir tepe yükseliyordu. Ortadaki ova, ~rma~a yak~n yerleri bir yana b~rak~l~ rsa, susuzluk yüzünden çöl gibiydi, bu
a~aç dikili yerlerden davarlar~ n ve çiftçilerin ayaklar~~ eksilmezdi.
XLIX. Irrnak boyunca uzand~~~n~~ söyledi~imiz tepede Iugurtha, kendi erlerini ince dizi düzenine sokup konaklad~. Fillerin ve yaya güçlerin
bir kesiminin ba~~na Bomilcar'~~ geçirdi, ona neler yapaca~~n~~ bildirdi; kendisi bütün atl~~ birli~iyle, seçilmi~~yayalarla birlikte erlerini da~~ n yak~n~na
yerle~ tirdi. Sonra teker teker atl~~ birlikleri, bölükleri dola~arak onlara
önceki yi~itliklerinin, kazand~klar~~ yengilerin an~s~ yla kendilerini ve krall~klar~n~~ Romal~lar~n açgözlülü~ünden koruma dü~üncesini a~~lad~~ ve yalvard~ : daha önce yenip boyunduruk alt~ndan geçirdikleri kimselerle sava~~lacakt~ ; onlar~n komutan~~ de~i~mi~ti, yürekleri de~i~memi~ti; komutanca erleri için bütün önlemler al~nm~~ t~: örne~in kendi deneyimli erlerinin onlann yeni erleriyle sava~a girmesi, az say~ daki erlerinin çok say~ daki
dü~manla ya da sava~~nedir bilmeyen adamlar~n~ n onlar~n iyi sava~anlanyla dö~ü~memeleri için yüksek yer öngörülmü~tü. Bunun için belirti verilince Romal~lara sald~rmaya haz~r ve kararl~~ olmal~yd~lar: o gün ya
bütün çabalar~~ ve yengileri sa~lama ba~lanacakt~~ ya da bütün dertlerin
ba~lang~c~~ olacakt~ . Sonra teker teker her birini askerlik nedeniyle para ve
onur vererek yüceltti~i gibi, kendi etti~i iyili~i an~msat~yor, o ki~iyi de ba~kalar~ na örnek diye gösteriyordu; her birine, kendi do~as~na göre çe~itli
yoldan, örne~in sözler vererek, çatarak, yalvararak yüreklilik a~~l~ yordu; bu
arada Metellus, dü~manlar~ n varl~~~n~~ bilmeden da~dan inerken orduyu
görüverdi. önce bu al~~~ lmam~~~görünümün ne anlama geldi~inden ku~ku
duydu -çünkü atlarla Numidial~ lar dallar aras~na girmi~lerdi, ancak, a~açlar alçak oldu~u için, tümüyle saklanamam~~lard~ , ne nedir belirsizdi, bir
yandan yerin yap~s~~ öte yandan askerlere özgü belirtiler hileyle gizlenememi~ti-, sonra da k~ sa zamanda tuzaklan anlay~ p yürüyü~~kolunu bir süre
durdurdu. Orada düzenleri de~i~tirdikten sonra, dü~manlara en yak~n
olan sa~~kanatta üç s~ral~~ cephe kurdu, birliklerin aras~ na okçularla sapanc~lar~~ serpi~tirdi, bütün atl~~ birli~ini kanatlara yerle~ tirdi, durum gere~i erleri birkaç sözle yüreklendirip sava~~düzenine sokmu~~oldu~u orduyu
öncüler yanlarda düzlü~ü indirdi.
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L. Ancak, Numidiag~lann rahat olduklar~n~, da~dan inmediklerini
görünce, mevsimin s~cak olu~u ve su k~tl~~~~yüzünden ordunun bitkin
dü~mesinden korkup dü~manlann s~k s~k sald~r~ yla ve yandan çarp~~ malarla yürüyü~ünü geciktirece~ini, silahlara güvenmedi~i için de erlerin yorgunlu~una, susuzlu~una vuracaklann~~ dü~ünerek ordugâh için önceden
yer bulmak üzere, yüksüz birliklerle ve athlann bir kesimiyle birlikte
önden Butillius'u yard~mc~~ komutan olarak ~rma~a yollad~. Sonra kendisi
durumun ve yerin gerektirdi~i biçimde, da~dan indi~i gibi, yava~~yava~~
ilerledi, Marius'u birinci s~radakilerin arkas~ nda tutuyordu, kendi de
yürüyü~~kolunda birinci s~raya yerle~tirilen sol kanat~ n atl~lanyla birlikte
bulunuyordu. Ancak, Iugurtha, Metellus'un artç~lann~ n kendi öncülerini
geçti~ini görünce, Metellus'un inmi~~oldu~u da~~, dü~man çekilir de buras~~ onlara s~~~ nak ve bar~ nak olur diye, a~a~~~yukar~~ 2000 yayal~k bir garnizonla tuttu, sonra belirti verilince, birdenbire dü~manlara sald~r~ya geçti.
Numitia'l~ lann bir kesimi artç~lan k~l~ çtan geçiriyordu, bir kesimi de sa~~
ve sol kanatlan yokluyordu, k~zg~n k~zg~ n yakla~~yorlard~~ve yak~ndan s~k~~t~nyorlard~ , her yerde Romal~ lann düzenini karmakar~~~k ediyorlard~. Aralar~ ndan daha güçlü bir yürekle dü~manlara kar~~~gidenler bu belirsiz çarp~~madan ~a~k~na dönüyorlard~ , uzaktan yaralananlar yaln~z kendileriydi,
buna kar~~l~ k vermek ya da dö~ü~mek olana~~n~~ ise bulam~yorlard~. Romal~lar~n atl~~tak~m~~yürüyü~ e geçince, Iugurtha'dan buyruk alm~~~atl~lar,
s~k s~ralar olu~turmad~ lclan gibi, bir tek yere de çekilmiyordu, her biri bir
kö~eye da~~lm~~t~ . Böylece say~ ca çok üstün olduklar~ndan, dü~manlar~~ izlemekle korkutup kaç~ ramam~~larsa, da~~lm~~~olanlar~~ arkadan ve yandan
çeviriyorlard~ , tepe kaç~~~için yanlardan daha uygun oldu~unda ise, buna
al~~m~~~olan Numidiag~ lann atlar~~ çal~l~klar aras~ ndan kolayca kaç~ yorlard~,
yerin çetin olu~u ve bilinmezli~i bizimkileri korkutuyordu.
LI. Çarp~~ ma de~i~ken, belirsiz, korkunç ve ac~kl~~ bir görünüm sunuyordu, bir kesim kendi arkada~lar~ndan ayr~l~ p gidiyordu, bir kesim sald~r~ya geçiyordu; ne sancaklan ne s~ray~~ gözetiyorlard~ , kim nerede tehlikeye dü~erse orada direniyor ve kar~~~sald~r~ya geçiyordu, savunma ve sald~r~~ silâhlan, atlar, erkekler, dost, dü~man birbirine kar~~m~~t~; hiçbir ~ey
plana ve komuta göre yap~lm~yordu, her ~ey oluruna b~rak~lm~~t~. Böylece
gün epeyce ilerlemi~ ken, sonuç henüz belli de~ildi. Sonunda hepsi bunalt~c~~ s~ caktan, yorgunluktan bitkin durumdayken, Metellus, Numidiag~lann
gev~ediklerini görünce, erlerini yava~~yava~~bir yere toplad~, s~ralar~~
düzeltti, dört legio cohors'unu yayalann~n kar~~s~ na yerle~tirdi. Onlar~n
büyük bir kesimi yorgun arg~ n daha yüksek yerlerde mevzilenmi~ti. Ayn~~
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zamanda kendilerini kap~ p koyuverrnesinler ve dü~manlar kaçar gibi yaparak yengi kazanmas~ nlar diye erlere yalvar~ yar, güç veriyordu; ne bir ordugâhlan ne de çekilirlerse gidecekleri yerde bir korunmal~klar~~ vard~ ; her
~ey silah~ n ucundayd~ . Ne var ki, bu arada Iugurtha da bo
~~durmuyordu:
erlerin aras~ nda dola~~ yor, onlar~~ yüreklendiriyor, çarp~~may~~
yeniden kuruyor, kendisi seçkin erlerle her yola ba~vuruyordu, kendi adamlar~na yard~ ma geliyor, karars~z dü~ manlar~~ s~k~~t~ r~yor, sa~
lam bildiklerini uzaktan
sava~ la durduruyordu.
Böylece de~er bak~ m~ ndan e~ it, buna kar~~l~ k olanaklar~~ farkl~~
yüksek nitelikte iki komutan birbiriyle çeki~iyordu. Marius'un elinde yi~it
erler vard~ , ancak, kendisi yerin yabanc~s~yd~ . Iugurtha için ise, erler bir
yana b~ rak~l~ rsa, her ~ey uygundu. Sonunda Romal~lar s~~~
nacak yerleri olmad~~~ n~ , kendilerine dü~ manlarca çarp~~ma olana~~~verilmedi~
ini anlay~ nca -art~ k ak~am da çöküyordu- ald~ klar~~ komut uyar~ nca kar~~~
tepeye t~ rmand~ lar. Numidia'l~ lar yeri yitirince püskürtülüp kaçt~lar;
birkaç ki~i
öldü, pek ço~unu ise ivedi davranmalar~, bölgenin dü~
manlarca bilinmemesi kurtard~.
Bu arada yukar~ da Iugurtha taraf~ ndan fillerin ve yaya güçlerinden
bir kesiminin ba~~ na getirildi~ini söyledi~imiz Bomilcar, Rutilius'un öne
geçmesi üzerine, kendi erlerini a~~r a~~ r düzlü~e indirdi, önden gönderilmi~~olan komutan yard~mc~s~~ ~ rma~a giderken, durum gere~i a~~r
a~~r sava~~düzeni kurdu, bir yandan da dü~man~ n nerede oldu~unu
ne yapt~~~ n~~
ara~t~rd~ . Rutilius'un art~k konaklad~~~ n~, kayg~~ duymad~~~ n~,
bir de Iugurtha'n~n sava~t~~~~yönden gürültü yükseldi~ini ö~rendikten sonra, komutan yard~mc~s~~ durumu anlar da güç durumdaki adamlar~ na yard~
m eder
diye korkup erlerin yi~itli~ine güvenmedi~i için, s~ k diziler olarak yerle~tirdi~i sava~~çizgisini yayd~ , Rutilius'un ordugah~ na böyle ilerledi.
Romal~ lar birden koca bir toz bulutu gördüler; çünkü a~açlarla
kapl~~ yöre görü~ ü engelliyordu. Önce kum f~ rt~ nas~~ ç~ kt~~~ n~~ dü~
ündüler,
ard~ ndan bunun hep öyle kald~~~n~ , cephenin, k~m~ ld~yormu~~
gibi ad~m
ad~ m yakla~t~~~ n~~ görünce, durumu anlay~ p çarçabuk silaha sardd~lar, komut uyar~ nca ordugah~ n önünde yer ald~lar. Sonra kar~~~kar~~ ya gelince,
her iki yandan ba~~ra ça~~ ra sald~r~ ya geçildi. Nurnidia'Illar durup fillerden yard~ m umarlarken, a~aç dallanyla yüklü, bu nedenle de da~~n~ k durumdayken sar~ld~ klar~n~~ görünce kaçt~ lar, büyük bir kesimi silahlar~ n~~ at~ p
tepelerin ya da çökmekte olan gecenin yard~m~yla sa~~esen uzakla~t~ . Dört
fil ele geçirildi, geri kalan k~ rk tanesinin hepsi öldürüldü. Ancak, Romal~-
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lar yoldan, ordugâh~n istihkâm i~inden ve çarp~~madan yorgun dü~mü~~ve
gücünü tüketmi~~olmas~na kar~~n, Metellus dü~ündü~ünden çok gecikti~i
için, donat~lm~~~ve tetikte olarak kar~~s~na ç~kt~lar: çünkü Numidia'lllann
kumazl~~~~gev~ek ve kay~ ts~z olmay~~ ba~~~latm~yordu. Önce gece karanl~~~nda aralar~nda fazla bir uzakl~k kalmay~nca, sanki dü~manlar yak~ndaym~~~gibi, birbirlerinde korkuya ve karga~aya yol aç~yorlar, her iki yandan
gönderilmi~~atl~lar durumu ara~t~rmam~~~olsalard~, az kals~n i~in sonu
kötüye varacakt~. Derken korku, yerini birden sevince b~rakt~: erler birbirlerine yüzleri gülerek sesleniyor, olan bitenleri anlat~yor, dinliyorlard~, her
biri kendi yi~itli~ini göklere ç~kanyordu. ~nsanlar böyledir i~te: yengi kazan~ld~~ m~~ korkaklar bile büyüklük duygusuna kap~lsa olur, i~lerin ters gitmesiyle ise yürekliler bile gözden dü~erler.
LIV. Metellus, ayn~~ ordugâhta dört gün kal~p yaral~lar~~ özenle sa~altt~, çarp~~malarda kendini gösterenlere askerlik töresince arma~anlar da~~tt~, hepsine toplant~da övgüler yönelterek te~ekkür etti; pek önemli olmayan ba~ka durumlar için de böyle bir yüreklilik göstermeleri dü~üncesini
a~~lad~: yengi u~runa art~k yeterince çarp~~~lm~~t~, bundan sonraki yorgunluklara doyumluk u~runa katlan~lacakt~. Ancak, bu arada kaçaklar~~ ve Iugurtha'n~n nerede oldu~unu, ne yapt~~~ n~, yan~nda birkaç ki~inin mi yoksa
bir ordunun mu bulundu~unu, yenildikten sonra nas~l davrand~~~n~~ ara~t~rmak üzere öbür uygun ki~ileri gönderdi. Ancak, o, a~açl~k ve do~ayla
tahkim edilmi~~yerlere çekilmi~ti, orada say~s~~ kabar~ k olmas~ na kar~~ n
cans~z ve güçsüz, sava~maktan çok tar~ma, hayvanc~l~~a yatk~n insanlardan
olu~an bir ordu topluyordu. Bunun nedeni kral~n koruma k~ tas~ n~~ olu~turan atl~lann d~~~nda bütün Numidia'l~lar içinde hiçkimsenin bozgundan
sonra kral~ n ard~na dü~memesiydi, herkes can~~ nereye isterse oraya çekip
gidiyordu, bu davran~~, askerlikte suç say~lmazd~: töreleri böyleydi. Böylece Metellus, k~ ral~ n bir türlü yola gelmedi~ini, ancak onun keyfine göre
olacak yeni bir sava~a girildi~ini, öte yandan çeki~menin dü~manlarla e~it
ko~ullarda olmad~~~ n~, onlar~n erlerini yenmekle verdikleri zarardan daha
az~na u~rayarak yenildiklerini görünce, sava~~ n çarp~~malarla ve cephede
de~il de ba~ka türlü yap~lmas~~ gerekti~ine karar verdi. Bu yüzden Numidia'n~ n en vars~l yerlerine yöneldi, tarlalar~~ çöle çevirdi, geli~igüzel ya da
garnizon olmaks~z~n tahkim edilmi~~olan birçok kaleyi, kentleri ele geçirdi,
yakt~, gençleri öldürmelerini, geri kalan ~eylerin askerlerin doyumlu~u olmas~ n~~ buyurdu. Bu korkuyla birçok kimse rehine olarak Romal~lara teslim edildi, tah~l ve yararl~~ olacak öbür ~eyler bol bol sa~land~ ; durumun
gerekti~i her yerde bir garnizon kuruldu. Bu i~ler, kral~~ kendi adamlar~-
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n~ n u~rad~~~~bozgundan daha çok korkutuyordu; çünkü bütün umudunu
kaç~~a ba~layan ki~i izlemek, bulundu~u yeri savunmayan ba~ka yerlerde
sava~mak zorunda b~ rak~l~yordu; buna kar~~ n bu ko~ullar içinde kendine
en iyi görünen karar~~ ald~ : ordunun ço~unlu~una ayn~~ yerlerde beklemesini buyurdu; kendi de seçkin atl~ larla Metellus'u izledi; gece karanl~~~ nda
görünmeden aç~ lmam~~~yollardan geçerek da~~ t~ lm~~~durumdaki Romanlara ans~z~ n sald~rd~ . Onlar~ n büyük bir kesimi silahs~ z olarak dü~tü, bir ço~u ele geçirildi, içlerinde hiç kimse sa~~esen kaçmad~ , Numidial~ lar ald~ klar~~ buyru~a göre Metellus'un ordugah~ ndan daha yard~ m gelmeden yak~ n
tepelere çekildiler.
Bu arada Metellus'un yapt~~~~ i~ler, nas~ l davrand~~~ , atalar~ n~ n
töresi do~rultusunda orduya nas~ l komuta etti~i, yerin elveri~sizli~ine kar~~ n yi~itli~iyle nas~ l da yengi kazand~~~, dü~manlar~ n topra~~n~~ nas~ l ele
geçirdi~i, Aulus'un gev~ekli~ine dayanarak büyüklenen Iugurtha'n~ n art~ k
kurtulu~~için ister istemez çöle ve bar~~a bel ba~lad~~~~ ö~renilince, Roma'da büyük bir sevinç do~du, böylece senato ba~ar~yla sonuçlanan olaylar dolay~ s~ yla ölümsüz tanr~ lara törenler düzenlenmesine karar verdi, önceleri tedirgin olan ve sava~~ n sonucundan kayg~~ duyan halk bayram sevinci
ya~ad~ ; Metellus'tan çok parlak biçimde söz ediliyordu. O da gözünü dört
açarak yengi için çaba gösteriyordu, ne olursa olsun ivedi davran~ yordu;
buna kar~~ l~ k dü~man~ n i~ine gelen yerden sak~ n~yordu, kazan~ lan ~an~ n
ard~ ndan k~skançl~ k geldi~ini unutmuyordu. Böylece ne denli ünlü ise
o denli kayg~ llyd~ , lugurtha'n~ n tuzaklar~ ndan sonra ordu geli~igüzel da~~l~ nca ya~maya kalk~~m~ yordu, tah~ l ya da yeni gereksinme ba~~gösterince,
cohors'lar bütün atl~~ birli~iyle birlikte e~lik ediyorlard~. Kendi ordunun bir
kesimine Marius da geri kalanlara komuta ediyordu. Ancak, toprak ya~mayla olmaktan çok yak~ larak çöle çevriliyordu. Birbirinden uzak olmayan
iki yerde ordugah kuruyorlard~ , güç gerekti~i zaman hepsi yard~ ma geliyordu, korkunun ve kaç~~~ n daha da artmas~~ için ayr~~ ayr~~ duruyorlard~.
O s~ rada Iugurtha tepe tepe iz sürüyordu, sava~~için yer ve zaman ar~yordu, dü~manlar~ n gelece~ini duydu~u yolda k~ tl~~~ n~~ çektikleri yem ve su
kaynaklar~ n~~ yok ediyordu, bir Metellus'a bir Marius'a görünüyordu, ard~ ndan tepeye dönüyordu, sonra daha ba~kalar~ n~ n gözünü korkutuyordu,
ne sava~a giriyordu ne de bar~~a raz~~ oluyordu, i~i gücü dü~man~~ giri~iminden al~ koymakt~.
Romal~~ komutan hilelerle yorgun dü~tü~ünü ve dü~man taraf~ ndan sava~ma olana~~~verilmedi~ini görünce, Iugurtha'n~ n güç durumdaki
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adamlar~na yard~ma gelece~ini ve orada çarp~~ma olaca~~n~~ dü~ünüp bir
kente, o kesimde kurulmu~, k~rall~~~n kalesi say~lan Zama adl~~kente sald~rmaya karar verdi. Ancak, o asker kaçaklanndan haz~rl~klar~~ ö~renince,
zorlu yürüyü~lerle Metellus'un önüne geçti, lural~ n güçleri aras~ndan, ihanet nedir bilmedikleri için, en sa~lam s~n~f olan kaçaklar~~ yard~mc~~ olmak
üzere kat~ld~ ktan sonra kasabahlara surlar~~ savunma dü~üncesini a~~lad~,
bu arada orduyla uygun zamanda yard~ma gelece~ine söz verdi. Böylece
i~leri yoluna koyduktan sonra, alabildi~ine gizli yerlere çekildi, ard~ndan
da Marius'un birkaç bölülde birlikte yoldan bu~day sa~lamak için, bozguna u~rad~~~~sava~tan sonra kral~ n yitirdi~i ilk kent olan Sicca'ya gönderildi~ini ö~rendi. Seçilmi~~ad~ larla birlikte geceleyin oraya yöneldi ve d~~ar~~
ç~kmakta olan Romal~larla sava~a tutu~tu, bir de Sicca'l~ lan yüksek sesle
bölükleri arkadan çevirmeye yöneltti: talih onlara parlak bir ba~ar~~ yolu
aç~yordu, bunu yaparlarsa sonradan kendisi krall~~~ nda onlar da özgürlük
içinde korkusuzca ya~ayacaklard~ . Ancak, Marius üzerlerine yürümekte ve
kentten ç~ kmakta ivedi davranmasayd~, ku~kusuz Siccag~lann hepsi ya da
büyük bir kesimi saf de~i~tireceklerdi: Numidial~ lar o denli büyük bir
kaypakl~k gösteriyorlard~ . Ancak, kral taraf~ndan bir parça desteklenmi~~
olan Iugurtha'n~n erleri, dü~manlar daha büyük bir güçle s~k~~t~nnca, birkaç ki~inin yitmesi üzerine kaçarak ayr~ld~lar.
Marius, Zama önlerine vard~. Bir düzlükte kurulmu~~olan bu
kent, do~al yap~s~ ndan çok insan eliyle tahkim edilmi~ti, buran~n hiçbir
~eye gereksinmesi yoktu, bol bol silah~~ ve adam~~vard~. Metellus, i~leri ko~ullara ve yere göre düzenledikten sonra, bütün duvarlar~~ ordusuyla çevirdi, elçilerin her birine komuta yeri konusunda buyruk verdi. Sonra belirtiyi vermesiyle birlikte her yandan birden çok büyük bir sava~~ç~~l~~~~
yükseldi, ancak, bu durum Numidia'hlan korkutmad~; k~zg~n ve kararl~,
düzenlerini bozmadan kald~ lar. Çarp~~ma ba~lad~ . Romanlar, herkes kendi
çap~nda, kimi uzaktan sertle~mi~~balç~kla ya da ta~larla dö~ü~üyordu, kimi
duvarlar~ n dibine sokuluyor, kazma vuruyor, merdiven dayayarak sald~r~ya
geçiyordu, gö~üs gö~üse dö~ü~mek istiyordu. öte yandan kasabal~lar, yak~nlar~nda bulunanlara ta~~at~yorlar, karg~, m~ zrak bir de kükürtle, reçineyle kar~~t~r~lm~~~zift, k~zg~n nesneler f~rlanyorlard~ . Uzakta kalm~~~olanlan bile korkakl~ klan kurtaramam~~t~ , çünkü ço~u gerek elle gerekse sava~~
arac~yla at~lm~~~m~zraldarla yaralan~yordu, yürekliler de korkaklar da tehlikede birle~iyor, ünde aynhyorlard~.
Zama dolaylannda böyle sava~~ m varken, Iugurtha, dü~manlann ordugâh~na ans~z~ n büyük bir kümeyle sald~rd~; gamizonda olanlar
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kendilerini b~ rakt~ klar~, çarp~~ma d~~~ nda her ~ey bekledikleri için, kap~y~~
k~ r~p içeri dald~ lar. Bizimkiler birden kap~ld~ klan korkudan ~a~k~na dönüp
her biri içinden geldi~i gibi, davrand~: kimi kaçt~ , kimi silaha sar~ld~,
büyük kesimi yaraland~~ ya da öldü. Ancak, bütün kalabal~ktan ancak k~ rk
ki~i Romal~l~ klann~~ an~ msayarak tak~ m olu~ turduktan sonra, ötekilerin ald~ klanndan biraz yüksek bir yer ele geçirdi, oradan çok büyük bir güce
kar~~n yerlerinden at~lamad~ lar; buna kar~~l~ k uzaktan at~lan oklara kar~~l~ k
verirken az say~da ki~inin çok say~da ki~iye at~~lar~~ bo~a ç~ kmad~. Numidial~ lar daha yakma gelseler, bizimkiler orada yüreklilik gösterirler, onlar~~
k~yas~ ya k~l~ çtan geçirirler, püskürtürler, kaç~ rt~ rlard~. Bu arada Metellus,
çok sert bir biçimde sava~~ rken, ard~ nda dü~man~ n sesini duydu, sonra da
at~ n~~ döndürüp kendine do~ru kaç~~~oldu~unu anlad~ ; demek kendi yurtta~lanyd~~ bunlar. Bu nedenle bütün atl~~ birli~ini, ard~ ndan da Marius'u
ba~la~~klar~ n cohors'lanyla birlikte çabucak ordugaha gönderdi, ona yengin orduya herhangi bir leke sürülmemesi, öçlerini almadan dü~manlar~~
ellerinden kaç~ rmamas~~ için dostluk ve devlet ad~ na yalvard~. O, buyruklan k~ sa zamanda yerine getirdi. Iugurtha, ordugahtaki y~~~ nakla engellenmi~~olarak, kimileri siperin üzerinden atlarken, kimileri dar ç~ k~~larda tez
canl~l~ k ederek birbirlerinin geçmesine engel olurlarken, birçok adam~ n~~
yitirdikten sonra, tehlikesiz yerlere çekildi. Metellus, tasar~s~ n~~ daha gerçekle~tirmeden, gece bast~ rd~ ktan sonra, ordusuyla birlikte ordugaha
döndü.
Ertesi gün ise, sald~nya geçmeden önce, bütün atl~~ birli~ini kral~n geli~~kesiminde, ordugâhlann önünde kümelemeyi buyurdu; kap~larla
en yak~ n yerleri subaylar aras~nda bölü~türdü; ard~ndan kendisi kasabaya
yolland~, bir gün önceki gibi, surlara sald~ rd~. Bu arada Iugurtha gizli bir
yerden birdenbire bizimkilerin üzerine yürüdü. En yak~nda yer alm~~~
olanlar~ n bir an ödleri kopup elleri ayaklar~~ birbirine dola~t~, geridekiler
çabucak yard~ma geldiler. Atl~lar yayalarla birle~ip çat~~mada bizimkileri
büyük kay~plara u~rat~yorlard~. Numidia'l~lar uzun süre kar~~~koyamayacaklard~. Atl~lar yayalara güvenmeyip, atl~~ çarp~~mada her zaman oldu~u
gibi, çekilmek üzere artlanna dü~müyorlar, buna kar~~l~k atlar~n' sürüp dizileri kar~~t~r~yor, bozuyorlard~: böylece yüksüz yayalar~n eline dü~manlar~~
yenip de verdiler.
O zaman Zama dolaylannda vuran vurana, k~ran k~ rana çarp~~~l~yordu. Her bir önder yard~ mc~s~~ ya da subay, komuta etti~i yerde var
gücüyle çaba gösteriyordu, kimse de kendinden çok ba~kas~na bel ba~lam~yordu; kasabal~lar da onlardan geri kalm~yordu: her yerde sald~r~ya ge-
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çiyorlard~~ ya da haz~rl~ k içindeydiler, kendilerini korumaktansa ba~kalar~n~~
yaralamaya istekliydiler. Yüreklendirmeye, sevince, inlemeye kar~~an ba~~rman~n yan~~ s~ra silah paurt~s~~ da gö~e yükseliyordu; iki yandan oklar uçu~uyordu. Ancak, dü~manlar sava~~~yava~latt~kça, surlar~~ savunanlar atl~~çarp~~mas~na gözlerini k~rpmadan bak~yorlard~. Olaylar~n Iugurtha aç~s~ndan
geli~mesine göre sevindikleri, korkuya kap~ld~klan görülürdü, sanki kendi adamlannca i~itilebilecekler ya da görünebileceklermi~~gibi, kimileri
uyar~ da bulunuyor kimileri yüreklendiriyor ya da elleriyle gösteriyorlar,
k~m~ldworlar, oktan sak~nmaya çal~~~rm~~~ya da ok atarm~~~gibi sa~a, sola
yaylan~yorlard~ . Bu durum Marius'a bildirilince -çünkü o, bu kesimde komuta ediyordu- sald~r~y~~ bile bile yava~latt~, ba~andan umutsuz gibi
göründü; Numidiag~ lann korkup ürkmeden kral~n çarp~~mas~n~~ izlemelerine göz yumdu. Böylece onlar kendilerini adamlar~ na kapt~r~nca birden
büyük bir güçle duvara sald~rd~ ; erler de merdivenlerle ç~k~ p tepeleri daha
yeni a~m~~lard~~ ki, kasabal~lar ko~u~tular, ta~, ate~, her türlü silah att~lar.
Bizimkiler ilkin kar~~~koydu; sonra merdivenlerin birbiri ard~ndan parçalanmas~~üzerine üstündekiler yere y~~~ld~ lar; ötekiler bir yolunu bulup oradan bir kaç ki~i sa~~esen kurtuldu, büyük kesimi yaralardan bitkin dü~tü.
Sonunda gece olunca her iki yanda çarp~~ ma durdu.
LXI. Metellus, giri~imin bo~una oldu~unu, ne kasaban~n al~nd~~~n~~
ne de Iugurtha'n~n tuzaklardan ya da i~ine gelen yerden ba~ka yerde sava~mad~~~n~, yaz~n ise art~k sona ermi~~oldu~unu gördükten sonra, Zama
önlerinden çekildi, konumu ve duvarlar~~ bak~m~ ndan yeterince tahkimli,
kendisinden ayr~lm~~~kentlere koruma birlikleri koydu. Ordunun geri kalan kesimini lu~lamak üzere eyaletin Numidia ile s~n~r olu~turan kesimine
yerle~tirdi. Bu s~rada ba~kalar~n~n yapt~~~~gibi, yan gelip keyfine bakmad~,
ancak, sava~~silahla pek ilerlemedi~i için, krala dostlar~~ arac~l~~~yla tuzaklar
kurdu, onlar~n hainli~ini silah olarak kullanmaya haz~ rland~. Roma'da Iugurtha ile bulunmu~~ve oradan, kefil verilmesine kar~~ n, Massiva'n~n
öldürülmesi konusunda yarg~ lanmaktan kaçm~~~Bomilcar'a söz üstüne söz
vererek yana~t~ , çünkü aralar~ ndaki çok büyük dostluk nedeniyle kand~rma olana~~~da pek büyüktü; ilkin konu~ mak için gizlice kendi yan~na gelmesini sa~lad~ ; sonra Iugurtha kendisine ölü ya da diri getirilirse, ona senatonun ceza vermeyece~ine ve her ~eyi kendisine b~rakaca~~ na söz verdikten sonra, Numidia'l~n~ n bir yandan güvenilmez biri olmas~ ndan öte yandan Romal~larla bar~~~yap~lmas~~ durumunda cezaya çarp~lmaktan korkmas~ndan ötürü onu kolayl~kla yola getirdi.
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Bomilcar, ilk f~rsatta ba~~ na gelenlerden üzüntü ve kayg~~ duyan
Iugurtha'n~n yan~ na gitti. Ona kendisini, çocuklar~n~~ve çok yarar~~dokunmu~~Numidia soyunu dü~ünmesini sal~ k verdi ve gözya~~~dökerek yalvard~: bütün çarp~~malarda kendileri yenilmi~, tarlalar çöle çevrilmi~, birçok
ölümlü tutsak edilmi~, öldürülmü~, lural~n gücü zay~f dü~ürülmü~tür; ~imdiye de~in erlerin yüreklili~i ve talihi epeyce denenmi~tir; o duraksarken,
Numidial~lar kendi ba~lar~n~ n çaresine bakmas~ nlar diye uyan~k olmal~d~r.
Böyle sözlerle teslim konusunda kral~n akl~n~~ çeldi. ()lidere Iugurtha'n~n
buyruklan yerine getirece~ini, kendisinin ve krall~~~n~n kay~ts~z, ko~ulsuz
onun konlyuculu~una girece~ini söylemek üzere elçiler gönderildi. Metellus senato s~n~f~ ndan olan herkesin çarçabuk k~~ lalardan getirtilmesini buyurdu; onlardan ve uygun bulduklanndan bir sava~~kurulu olu~turdu.
Böylece atalann töresince sava~~kurulunun karar~ na göre, elçiler arac~l~~~ yla Iugurtha'dan a~~rl~k olarak 200.000 gümü~, fillerin hepsini, bir ölçüde
de at ve silah istedi. Bunlar gecikmeden yerine getirildikte, bütün kaçaklann zincire vurulmu~~olarak getirilmesini buyurdu. Onlar~n büyük kesimi,
buyruk üzere, getirtildi; birkaç~, teslim ba~lar ba~lamaz, Mauretania'ya
kral Bocchus'un yan~na gitmi~lerdi. Iugurtha'n~ n silâhlan, adamlar~ , paras~~
elinden al~n~ nca, buyruk almak üzere Tisidium'a ça~r~l~ rken, yeniden yumu~amaya ve kötü davrand~~~~bilinciyle haketti~i cezadan korkmaya ba~lad~. Sonunda ku~ku içinde birçok günler geçirdikten sonra, gerek i~lerin
ters gitmesinden duydu~u can s~k~nt~s~yla her ~eyi sava~a ye~~tutarken gerekse krall~ ktan köleli~e dü~ü~ün ne denli a~~r olaca~~n~~ dü~ünüp ta~~n~rken bo~u bo~ una bir sürü garnizon yitirdikten sonra, sil ba~tan sava~a girdi. Roma'da ise eyaletler konusundaki senato karar~nca, Numidia Metellus'a verilmi~ti.
~~te bu s~ rada Utica'da tannlara kurban keserek yakanda bulunan Gaius Marius'a bilici, büyük ve ola~anüstü durumlar mu~tulam~~t~ : bunun için tannlara inan~p kafas~ ndan geçirdiklerini yapmas~n~ , talihini boyuna denemesini, her ~eyin ba~ar~yla sonuçlanaca~~n~~ belirtmi~ti.
Ne zamand~ r konsüllük için çok büyük bir istekle k~vran~yordu, bunu elde
etmek için ailesinin köklü olmas~~ d~~~nda her ~eyi yerindeydi: çal~~kanl~k,
dürüstlük, büyük askerlik bilgisi, yaman bir sava~~ruhu, bar~~~zaman~nda
ölçülü, tutkusuna, paraya egemen, yaln~ zca üne aç. O, Arpinum'da do~mu~, bütün çocuklu~unu orada geçirmi~~oldu~u için, askerlik ça~~ na gelir
gelmez, Yunanl~ lara özgü güzel söz söyleme sanat~~ ve kente özgü incelikler için de~il de askerlik görevi için çaba gösterdi; böylece çelik gibi yap~s~n~~ iyi u~ra~lar aras~nda k~sa zamanda geli~tirdi. 0 zaman halktan ilk kez
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askeri temsilcililder isteyince, ço~unluk onun yüzünü bile görmemesine
kar~~ n, bütün oymaklarca kolayl~kla tan~mp atand~ . Sonra birbiri ard~ndan
kamu yüksek görevlerini elde etti, çe~itli görevlerinde her zaman öyle davranwordu ki, bulundu~undan daha yükse~ine de~er görülüyordu. Yine de
bu düzeye gelmi~~biri olarak konsüllü~e adayl~~~n~~ koymaya kalk~~m~yordu -nitekim sonra onu tutkusu ala~a~~~etmi~tir-: o zaman halk, kamu
yüksek görevlerini, soylular ise konsüllükleri elden ele geçirirlerdi. Yeni
adam olup da böylesine parlak, böylesine seçkin i~ler yapm~~~kimse yoktur ki, o adam, onura de~er görülsün ve sanki o görev lekelenmi~~say~lmas~~n.
LXIV. Marius bakt~~ki, din adam~n~ n söyledikleri kendi içindeki tutkuyla özde~~do~rultudayd~, adayl~~~n~~ koymak için Metellus'tan izin istedi.
Onda iyi insanlar~n istek duydu~u erdem, ün gibi nitelikler dolup ta~mas~na kar~~ n, soylularm ortak kusuru olan kendini be~enmi~lik ve yüksekten
bakma da vard~ . Bunun için ilkin beklenmedik durum kar~~s~nda afallay~p
tasar~s~na ~a~t~~~n~~ söyledi, bu denli olmad~k i~lere giri~memesi, toplumsal
ko~ullar~n~ n üstünde bir iste~e kap~lmamas~~ için sözde dostluk ad~na uyar~ da bulundu: herkes her ~eyi istemeye kalkmamallyd~; pay~na dü~enle yetinmeliydi; sonra da Roma halk~n~n ona hakl~~ olarak vermeyece~i bir ~eyi
istemekten sak~ns~nd~ . Bu ve buna benzer sözlerle Marius'u yola getirememesi üzerine, askeri i~lerden ara bulur bulmaz, isteklerini gerçekle~tirece~i
yan~t~n~~verdi. Dediklerine göre, Marius'un daha sonra da bu konuda direnmesi üzerine, Metellus ona gitmekte ivedilik göstermemesini söylemi~;
kendi o~luyla birlikte konsüllü~e adayl~~~n~~ koymas~~ epeyce erken olurmu~. O s~rada o~lu a~a~~~yukar~~yirmi ya~~ ndayd~, babas~n~ n yan~nda askerlik yap~yordu. Bu yan~ tla Marius, can att~~~~mevki için içinde yaman
bir istek, Metellus'a kar~~~ise k~yas~ya bir k~zg~nl~ k duydu. Böylece tutku
ve öfke gibi kötü dan~~ malara göre davramyordu: i~ine yarayacak hiçbir
eylemdep, hiçbir sözden kaç~nm~yordu: k~~ lada komuta etti~i erleri eskisinden daha gev~ek tutuyordu; Utica'da y~~~n y~~~ n tecimene sava~~konusunda suçlay~c~~ ve yüksekten konu~uyordu: ordunun yar~s~~ kendisine verilirse, birkaç gün içinde Iugurtha'y~~ zincire vururdu; komutan, sava~~~bile
bile sürüncemede b~rak~yordu, çünkü krall~kla böbürlenen bo~~biri olarak
komuta etmeye bay~l~yordu. Bütün bu ~eyler, sava~~n uzamas~~ yüzünden
ellerindekini, avuçlar~ndakini tüketmi~~ki~iler olarak onlara daha yerinde
görünüyordu, insan istemeyegörsün, ona hiçbir ~ey yeterince çabuk
yürüyor gibi gelmez.
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Öte yandan ordumuzda Micipsa'n ~ n vasiyetnamesinde ikinci
kal~tç~~ olarak göstermi~~oldu~u, Mastanabal'in o~lu, Massinissa'n~
n torunu
olan, sayr~l~ klarla dü~ künle~mi~, bu yüzden de biraz k~ t ak~ ll~~ Gauda adl~~
bir Numidia'll vard~ . Metellus, kral töresince onun koltu~unu yan~ na koyma, sonra da kendisinin bir Roma atl~~ bölü~ünce korunmas~~ iste~ini geri
çevirmi~ ti: Roma halk~ n~ n kral dedi~i ki~ ilere uygulanan bir onur oldu~u
için, Romal~~ atl~ lar Numidia'hya koruma birli~i olarak verilirse onlar için
onur k~ r~ c~~ olurdu. Marius, onu kayg~ llyken, komutana kar~~, onur k~ r~c~~
davran~~ lar için, öç almaya k~~k~ rtt~ ; sayr~ l~ ktan ötürü kafas~~ pek çal~~mayan adamca ~~z~~ tatl~~ sözlerle pohpoplad~ : o krald~ r, büyük bir adamd~ r, Massinissa'n~ n torunudur; Iugurtha ele geçirilmi~~ya da öldürülmü
~~
olsa, Numidia egemenli ~i o saat onun eline geçecektir; kendisi konsül olarak sava~a gönderilmi~~olsa, bu, çabucak gerçekle~ ecektir. Böylece o, Romal~~ atl~ lar, erler, tecimenler, ba~kalar~~ onun etkisiyle ço~unluk da bar~~~
umuduyla Roma'daki yak~ nlar~ na sava~~konusunda Metellus'u yererler,
Marius'un komutan olmas~ n~~ isterler. Böylece birçok kimsenin çok güzel
deste~iyle Marius, konsül adayl~~~ na ad~ m at~ yordu. Yine o zaman Mamilius yasas~ yla soylularca y~ k~ lm~~~halk, yeni adamlar~~ göklere ç~ kar~yordu.
Böylece Marius'un her i~ i yolunda gidiyordu.
Bu arada Iugurtha, teslim olmaktan cay~ p yeniden sava~a giri~ tikten sonra, büyük bir özenle her ~eyi haz~ rl~ yor, ivedilik gösteriyor, ordu topluyor, kendisinden çözülen yurtta~lar~~ korkuyla ya da ödül sözü vererek kendine kazanmaya çal~~~ yor, kendi yerlerini, sald~ r~~ ve savunma silâhlar~ n~ , bar~~~umuduyla yitirmi~~oldu~u ba~ka ~eyleri onar~ yor ya da sat~ n al~yor, Romal~~ kölelerini kendine çekiyor, korumada olanlar~~
parayla
yokluyor, k~ sacas~~ el uzatmad~~~ , el atmad~~~~hiçbir ~ey b~ rakm~yor, her
yola ba~ vuruyordu. Ba~lang~ çta Iugurtha bar~~ tan söz ederken, Metellus'un, ülkelerine garnizon koymu~~oldu~u Vaga'l~ lar, daha önce kendi istekleriyle ayr~ lmad~ klar~~ kral~ n üstelemelerinden b~k~ p usand~ lar, toplulu~ un ileri gelenleri kendi aralar~ nda tertibe giri~ tiler; çünkü halk kitlesi,
özellikle de Numidia'n~ nki, ço~u kez oldu~u gibi, kaypak, ayaklanmaya
haz~ r kimliktedir, h~r ç~ karmay~~ sever, düzen de~i~ikli~ine bay~ l~
r, dinginli~e ve bar~~a kar~~d~ r. Sonra aralar~ nda i~ leri yoluna koyduktan sonra,
üçüncü gün için karar k~ ld~ lar, çünkü o gün, bütün Afrika ölçüsünde korkudan çok oyun gülüp e~lence demek oldu~undan, bayram günü olarak
kutlan~ rd~. Zaman~~ geldikte kimi yüzba~~lar~ , kimi subaylar~ , do~rudan
do~ruya kasaban~ n önderi T. Turpilius Silanus'u evlerine ça~~rd~ lar; yemekte Turpilius d~~~ nda onlar~ n hepsini bo~azlad ~ lar. Sonra günün özelli~i
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ve buyruk alt~nda olmamalar~~ nedeniyle ~uraya buraya da~~lm~~~silâhs~z
erlere sald~rd~lar. Karga~adan ve de~i~iklikten epeyce zevklenen halk da,
bir kesimi soylulardan ak~l al~p bir kesimi de olaylar~n ak~~~na kap~l~p olan
biteni ve i~in nereye varaca~~n~~ bilmemesine kar~~n, gördü~ünü yap~yordu.
Romal~~ erler, bu beklenmedik tehlike kar~~s~ nda öncelikle ne
yapacaklar~n~~ bilmeden, bocalayarak titriyorlard~: dü~manlann garnizonu,
kasaban~n bayraklarla kalkanlann durdu~u kalesine giri~e, önceden kapat~lm~~~kap~lar da kaç~~a engel oluyordu: üstelik kad~ nlarla çocuklar, yap~lar~n çat~ lar~ndan ta~la birlikte yerde ne bulurlarsa yan~~ rcasma f~rlat~yorlar& Böylece ne çifte tehlikeden sak~n~ labiliyordu ne de güçsüz türe gücü
yerinde ki~ilerce kar~~~konulabiliyordu: iyisi, kötüsü, ata~~, p~s~n~~~bir arada, öcü al~nmadan, bo~azlan~ yordu. Böylesine çetin ko~ullarda Numidial~lann çok korkunç ki~iler olmas~na kasaban~n da s~ms~ k~~ kapal~~ bulunmas~ na kar~~n, Italya'dan gelenler aras~nda yaln~z atl~~ komutan~~ Turpilius
burnu kanamadan kaçt~ . Ev sahibinin ac~ma duygusuyla m~~ yoksa anla~mayla m~, raslant~yla m~~ böyle oldu kestiremiyorum: yaln~z ~unu biliyorum ki, bunca tehlike içinde kirli bir ya~am~~ temiz ünden üstün tuttu~una göre, o, alça~~n, rezilin biri olmal~d~r.
Metellus, Vaga'da olup bitenleri ö~rendikten sonra, y~ k~lm~~~
gibi bir süre gözden uzakla~t~ . Sonra üzüntüsüne bir de k~zg~nl~k kan~~nca, can~n~~ di~ine takarak çarçabuk haks~zl~ klann öcünü almaya giri~ti. Birlikte k~~lad~~~~legio'yu, olabildi~ince çok say~da Numidia'lly~~ gün bat~m~nda yüksüz olarak ç~kard~ , ertesi gün a~a~~~yukar~~ üçüncü saatta az çok
yüksek yerlerle çevrili düzlü~e ula~t~. Orada uzun yoldan yorgun dü~mü~,
art~k her ~eye kar~~~ ç~kan erlere Vaga kasabas~ na bir mil bile kalmad~~~n~ ,
çok yi~it ve çok zavall~~ durumdaki kendi yurtta~lann~ n öcünü almak için
i~in gerisine tevekkülle katlanmalann~n yak~~~k ald~~~n~~ bildirdi; bu arada
gözler önüne cömertce doyumluk koydu. Böylece onlarda yüreklilik uyand~rd~ktan sonra, atl~lann ön s~rada aral~kl~ , yayalar~n ise olabildi~ince s~k
diziler halinde yürümelerini, sancaklan gizlemelerini buyurdu.
Vagaillar, kendilerine do~ru bir ordunun geldi~ini gözlemleyince, ilkin Metellus oldu~unu dü~ünüp -nitekim öyleydi- kap~lar~~ kapad~lar, sonra tarlalar~n çöle çevrilmedi~ini, birinci s~rada bulunanlar~n Numidia'll atl~ lar oldu~unu görünce, bu kez Iugurtha oldu~unu dü~ünüp
büyük bir sevinçle kar~~ lamaya gittiler. Att~ lar ve yayalar birden belirti verilince, bir kesim kentin d~~~ na yay~lm~~~halk~~ k~l~çtan geçiriyordu, bir kesim kap~lara ko~uyordu ba~ka bir kesim de kuleleri ele geçiriyordu: k~z-
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g~nl~ k ve doyumluk umudu yorgunlu~a bask~n ç~kabiliyordu. Böylece Vaga'l~lar yaln~zca iki gün k~zg~nl~klann~ n tad~ n~~ ç~ kard~ lar: kalabal~ k ve vars~l
kentten öç al~ nd~, buras~~ ya~ma edildi. Yukar~da bir sürü kimse aras~ nda
kaç~p kurtulmay~~ ba~arm~~~tek ki~i oldu~unu söyledi~imiz, kasaban~ n atl~~
komutan~~ Turpilius, Metellus'tan kendini savunma buyru~u ald~, kendini
pek temize ç~karamay~ nca, tutukland~~ ve k~rbaçland~~ sonra da suçunun
bedelini ba~~yla ödedi, çünkü o, bir Latium yurtta~~yd~.
Yine bu s~ rada Iugurtha, korkudan cayd~~~~teslimi Bomilcar'~ n
etkisiyle yeniden dü~ünmeye ba~lam~~t~~ -bir yandan kralda ku~ku uyand~rd~~~~öte yandan kendisi ondan ku~kuland~~~~için, durumun de~i~mesini istiyordu, onun i~ini bitirmenin yolunu ar~yordu, gece-gündüz kafas~n~~ buna
yoruyordu. Sonunda her ~eyi deneyerek soylu, epeyce varl~kl~, kendi yurtta~lannca sevilip say~lan, ço~u kez kral yokken orduya komuta eden, Iugurtha yorgun oldu~u ve daha önemli i~lerle u~ra~t~~~~zaman yar~ m kalan
i~leri yerine getiren, bundan ötürü üne ve vars~ll~~a kavu~mu~~olan Nabdalsa'y~~ yan~na çekti. Böylece ikisi de tuzak için gün kararla~t~rd~; öbür i~lerin, durumun gerektirdi~i biçimde, zaman~nda haz~ rlanmas~~ uygun
görüldü. Topraklar, dü~manlardan öç al~nmadan, çöle çevrilmesin diye,
ald~~~~buyruk uyar~nca, Roma k~~lalar~~ aras~nda tuttu~u ordunun yan~ na
gitmek üzere yola ç~kt~. Onun suçun büyüklü~ünden duydu~u y~lg~ nl~ kla
zaman~nda gelmemesi, korkudan giri~ime kalk~~amamas~~ üzerine, Bomilcar bir yandan i~leri sonuca ba~lamak iste~iyle öte yandan suç orta~~=
eski tasar~lar~n~~ bir yana b~ rak~p yenisini aramas~ ndan kayg~~ duyarak
güvendi~i adamlar~~ arac~l~~~yla ona mektup yollad~, orada onu gev~ek ve
umursuz davranmakla suçluyordu; ad~na andiçti~i tanr~lar~~ tan~ k göstererek Metellus'un söz verdi~i ödüllerin kendi y~k~ mlar~na dönü~memesi için
uyar~da bulunuyordu: Iugurtha'n~n sonu yak~ nd~, bunun Metellus'un yi~itli~ine mi yoksa kendi yi~itliklerine mi ba~l~~ oldu~u söz konusuydu; bunun için ödülü mü yoksa cezay~~ m~~ ye~ledi~ini kendi kendine dü~ünmeliydi.
Mektup yerine ula~~nca, Nabdalsa u~ra~~p didinmekten yorgun bitkin yatakta dinleniyordu. Bomilcar'~n söylediklerini ö~renince, ilkin
kayg~ya kap~ld~~ hani insan~n içi s~ k~l~rken olur, sonra uykuya dald~. Onun
i~lerine bakan, güvendi~i, sevdi~i, son tasar~s~~ d~~~ nda hepsine ortak etti~i
bir Numidia'll vard~. ~~te o, mektup geldi~ini duyunca, her zaman oldu~u
gibi hizmetine ve akl~ na gerek duyuldu~u dü~üncesiyle çad~ra girdi,
o uyurken ba~ucundaki yast~~~n üstüne geli~igüzel b~rak~ lm~~~mektubu ald~ , ba~tan sona okudu, sonra tuza~~~ö~renir ö~renmez kral~ n yan~na yol-
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land~. Nabdalsa az sonra uyan~ p mektubu yerinde bulamay~ nca, olan biten her ~eyi ö~renip ilkin hafiyenin ard~ndan gitmeye kalk~~t~, bu bo~a ç~k~ nca yat~~t~rmak amac~yla Iugurtha'ya yakla~t~ ; kendisinin haz~rlam~~~oldu~u ~eylerin onun hainli~i yüzünden engellenmi~~oldu~unu söyledi;
dostluklar~~ ve daha önce ba~l~l~kla yapt~~~~ i~ler ad~na böyle bir suçtan
ötürü kendisinden ku~ku duyulmamas~~ için gözya~lan içinde tanr~lar~~ tan~ k göstererek yalvard~.
Kral, bunlara kafas~ ndan geçirdi~inden ba~ka türlü, yumu~ak
yan~tlar verdi. Bomilcar'~n yan~~ s~ra bu tuzaklara kat~ld~~~n~~ ö~renmi~~oldu~u birçoklar~ n~~ öldürdükten sonra, bu i~ten bir ayaklanma ç~kmas~n diye kag~nl~~~n~~ bast~rd~. O günden sonra Iugurtha bir tek gün, bir tek gece
geçirmedi: ne bulundu~u yere ne herhangi bir adama ya da duruma yeterince güven duyuyordu, yurtta~lanndan da dü~manlar~ndan da özde~~
ölçüde korkuyordu, her ~eyi durmadan gözlüyordu, her gürültüden irkiliyordu, geceyi krall~ k onuruna uymayan bir biçimde bir orada bir burada
geçiriyordu, kimi zaman da uykusundan uyan~p silaha sar~larak karga~a
ç~kar~yordu; böylece korku içinde ç~lg~n gibi ya~~yordu.
Böylece Metellus, kaçaklardan Bomilcar'~n ba~~ na geleni ve
tuza~~n ortaya ç~kar~ld~~~n~~ ö~renince, sanki yeni bir sava~a giriyormu~~gibi, her ~eyi çabucak haz~ rlad~. Yola ç~kma konusunu üsteleyip duran Marius'u kendisine h~nç duyarken ve istenmemesine kar~~n orada tutman~ n
pek uygun olmad~~~~dü~üncesiyle yurda sald~. Roma'da ise halk, Metellus
ile Marius üzerine gönderilen mektuptan bilgi edinince, ikisi için de yaz~lanlar~~ sevinerek kar~~lam~~t~. Önceleri bir onur olan soylulu~u komutana
kar~~~kin uyand~nrken, öbürüne a~a~~~kökeni sayg~nl~k kazand~ rm~~t~. Öte
yandan her ikisi için de iyi ya da kötü yanlar~ndan çok parti dü~üncesi
etkili oluyordu. Bu arada bozguncu yüksek görevliler halk~~ k~~k~ rt~yorlard~,
her toplant~da Metellus'un ba~~ n~~ istiyorlard~, Marius'un erdemini ise
abart~yorlard~. Sonunda halk öylesine k~~k~rt~ld~~ ki, varl~klar' ve güvenceleri
el emeklerine ba~l~~ bütün i~çiler ve çiftçiler i~lerini güçlerini b~ rak~p Marius'un çevresinde topland~lar ve onun yükselmesini kendi ki~isel gereksinmelerinin önünde tuttular. Böylece y~llar sonra soylular s~n~ f~~ sars~nt~~ geçirince, konsüllük görevi, ailesinde kamu yüksek görevi alm~~~hiçbir üye bulunmayan kimseye verildi; bundan sonra halk temsilcisi Titus Manlius
Maximus taraf~ ndan Iugurtha ile sava~acak kimseyi belirlemek üzere halk~n görü~üne ba~vurulunca, büyük ço~unlukla Marius seçildi. Ancak, daha önce senato Numidia'y~~ Metellus'a vermi~ti: bu karar geçersiz k~ l~nd~.
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Bu s~ rada Iugurtha dostlar~ n~~ yitirince -bunlar~ n ço~unu kendisi öldürmü~tü, öbürleri korkudan kimi Romal~lara kimi kral Bocchus'a
s~~~ nm~~t~- yard~ mc~~ olmadan sava~~yap~lamayaca~~n~~ ve eskilerin bunca
hainli~inden sonra yenilerin ba~l~l~~~ n~~ denemenin tehlikeli olaca~~n~~
dü~ündü~ü için, ne yapaca~~n~~ bilemez durumdayd~. Onun ne olaylar~~ ne
tasar~y~~ ne de herhangi bir adam~~ yeterince gözü tutuyordu. Yürüyü~~
yönünü ve k~ ta önderlerini her gün de~i~tiriyordu, bir dü~manlara kar~~~
bir çöllere kar~~~yönetiyordu; ço~unlukla kaç~~a, az sonra da silahlara bel
ba~l~yordu; yurtta~tar~ n~ n ba~l~l~~ma m~~ yoksa yüreklili~ine mi daha az
güvenece~i konusunda ku~ku içindeydi: böylece nereye yönelse i~ler sarpa
sar~yordu. Ne var ki, bu oyalanmalar aras~ nda Metellus ordusuyla birlikte
ortaya ç~k~verdi. Numidia'l~lar, Iugurtha taraf~ ndan ko~ullar~ n elverdi~i
ölçüde düzenlenip dizilmi~ti, ard~ndan sava~a giri~ildi. Kral~ n sava~a kat~ld~~~~her yerde epeyce zaman çeki~ ildi: onun öbür erlerinin hepsi daha ilk
çarp~~mada püskürtülüp uzakla~t~ r~lm~~t~. Romal~lar önemli say~da sancak,
silah, birkaç da dü~man ele geçirdiler: çünkü Numidia'l~lar a~a~~~yukar~~
bütün çarp~~malarda, silahlardan çok tabanlar~na güveniyorlard~.
Bu kaç~~tan ötürü Iugurtha art~ k kendi i~leri için daha az
güven duyarak kaçaklarla ve atl~lar~ n bir kesimiyle birlikte çöllere, oradan
da büyük ve vars~l bir kent olan Thala'ya uzand~, orada çok say~da hazine
ile o~ullarm~ n yeti~mesi için bir sürü ~ey bulunuyordu. Bunlar Metellus'ca ö~renildikten sonra Iugurtha, Thala kenti ile en yak~ n aras~ nda elli
millik kurak ve bo~~bir alan bulundu~unu bilmesine kar~~ n, sava~~~bitirme
umuduyla, bu kenti ele geçirmesi durumunda, geçit vermez yerleri a~maya, dahas~~ do~ay~~ bile yenmeye kalk~~t~. Böylece bütün yük hayvanlar~ n~ n
on günlük yiyecek d~~~ ndaki yüklerinin bo~alt~ lmas~ n~, öte yandan yaln~z
tulumla su konabilecek ba~ka kaplar ta~~ nmas~n~~ buyurdu. Bu arada tarlalardan sava~~salmas~~ olarak olabildi~ince çok say~da yük hayvan~~ toplad~ ;
onlara her çe~it kap, ço~u da Numidia'lllarm kulübelerinden toplanm~~~
tahta kap yükledi. Bir de kral~ n kaç~~~ndan sonra Metellus'a teslim olmu~~
kom~u oymaklara her birinin ta~~yabilece~i ölçüde su getirmelerini buyurdu, haz~r bulunacaklar~~ yeri ve günü saptad~ ; yukar~da kente çok yak~ n oldu~unu söyledi~imiz ~ rmaktan kendisi yük hayvanlar~ n~~ yükledi: böyle donat~lm~~~olarak Thala'ya do~ru yola koyuldu. Sonra Numidia'l~lar için
saptam~~~oldu~u yere gelindikte ordugâh kurulup tahkimat yap~l~nca,
gökten birdenbire öyle bir ya~mur bo~and~~ ki, bu su orduya yetti de artt~~
bile. Bu arada az~ k umulandan çoktu, çünkü Numidia'l~ lar ço~u kimsenin
yeni teslimde yapt~ klar~~ gibi, kendilerini i~e kapt~rm~~lard~. Ne var ki, erler
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din kayg~slyla ya~mur suyunu kullanma yoluna gittiler, bu olayla kendilerine güvenleri daha da artt~ : çünkü ölümsüz tanr~lar~n onlar~n üzerine titrediklerini dü~ündüler. Sonra ertesi gün Iugurtha'n~ n dü~ündü~ünün tersine Thala'ya vard~ lar. Yerin ula~ma güçlü~ü nedeniyle güvenlikte olduklar~n~~ sanan kasabal~ lar, bu beklenmedik ciddi durum kar~~s~nda ~a~k~na
dönmelerine kar~~n, sava~~haz~rl~~~ n~~ hiç de a~~rdan alm~yorlard~: bizimkiler de onlardan a~a~~~kalm~yorlard~.
Ancak, kral, Metellus'a art~k hiçbir ~ey yap~lamad~~~n~~
-çünkü o, her ~eyi, sald~r~~ silahlar~n~ , savunma silahlar~ n~, yeri, durumu,
k~sacas~~ ba~kalar~ na göz açt~rmayan do~ay~~ bile ustal~~~yla yenmi~ti- yan~na bol bol para alarak çocuklar~ yla birlikte geceleyin kasabadan kaçt~.
Sonra hiçbir yerde bir günden ya da bir geceden uzun kalmay~p i~~için
ivedilik gösteriyormu~~gibi davran~ yordu: öte yandan ihanetten korkuyordu, elini çabuk tutarak bundan sak~nabilece~ini san~yordu: çünkü bu tür
kararlar rahat rahat ve elveri~li ko~ullar içinde al~n~ r. Ancak, Metellus, kasabal~lan çarp~~ maya kararl~, kasabay~~da gerek tahkimat gerekse konumu
bak~m~ ndan sa~lam görünce, surlar~~ siperlerle, hendekle çevirdi. Sonra do~as~~ yönünden en uygun yerde tahta siperleri sürüyor, bunlar~n üzerine
set çekiyor, setin üzerine yerle~tirilmi~~kulelerle i~i ve i~çileri gözetliyordu.
Bunlara kar~~~ kasabal~ lar ellerini çabuk tutuyorlar, haz~rl~klar~n~~
sürdürüyorlard~, sözün k~sas~~ iki yan da hiçbir i~i geri b~rakm~yordu. Sonunda önceki çarp~~ madan, çarp~~ malardan yorgun dü~mü~~Romal~lar,
buraya geldikten k~ rk gün sonra yaln~ zca kasabay~~ ele geçirdiler: doyumluk olarak ne varsa kaçaklar hepsini yok etmi~ti. Bunlar, duvarlar~ n koçba~lanyla dö~üldü~ünü, durumlar~n~ n da umutsuz oldu~unu görünce, alt~ n, gümü~~ve çok de~erli say~lan ba~ka ~eyleri kral saray~ na toplad~lar;
orada t~ ka basa yiyip içtikten sonra, o nesneleri, saray~, kendilerini ate~le
yokettiler, dü~manlara yenik dü~meleri durumunda, ba~lar~na gelmesinden korktuklan cezalar~~ kendilerine kendi elleriyle verdiler.
Thala'n~n al~nmas~ yla birlikte Leptis kentinden Metellus'a
bir koruma birli~iyle önder göndermesini dilemek üzere elçiler gelmi~ti:
soylu ve düzenci bir adam olan Bomilcar, siyasette düzen de~i~ikli~ine bay~l~rd~, onun gözünde ne yüksek kamu görevlilerinin buyruldann~n ne de
yasalar~n bir de~eri vard~ ; bunu yerine getirmekte ivedi davranmazsa, kendi esenli~i, onlar~n ba~la~~klar~~ çok büyük tehlikeye dü~ecekti. Çünkü
Leptis yerlileri, Iugurtha'ya kar~~~giri~ilen sava~~n ba~~ ndan beri konsül
Bestia'ya, ard~ ndan da Roma'ya dostluk ve anla~ma iste~inde bulunmak
Bellek,: C. LIII, 9
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üzere adam göndermi~lerdi. Bu nedenle komutandan istediklerini kolayca
sa~lad~ lar: oraya Ligur'lardan dört yaya kolu ile komutan olarak C. Annius gönderildi.
Bu kasaba, iç kar~~~ kl~ klardan ötürü kaç~ p buraya gelmi~~
olduklar~ n~~ ö~rendi~imiz Sidon'Iularca kurulmu~tur, ancak, buras~, ad~ n~~
konumundan alan iki Syrtis aras~ nda bulunmaktayd~ . Çünkü Afrika'n~ n
do~u ucuna yak~ n, farkl~~ büyüklükte, do~al yap~ lar~~ özde~~iki koy vard~ r:
koylann karaya en yak~ n olan kesimi çok derindir; öteki kesim, duruma
göre kimi zaman derin kimi zaman da s~~d~ r. Çünkü deniz, yellerle kabar~ p kudurmaya ba~lay~ nca, dalgalar çamuru, kumu, koca koca ta~lar~~
sürükler: böylece yerin görünü~ ü yellerle birlikte de~i~ir. Syrtis ad~~
"sürükleme"den gelmi~tir. Bu halk~ n yaln~zca dili, Numidial~ larla evlenme
yoluyla de~i~mi~ tir; yasalar~ n ve törelerin ço~unlu~u Sidon kökenlidir, bunu büyük kolayl~ kla koruyabiliyorlard~ , çünkü ya~amlar~ n~~ kral~ n buyru~undan uzakta sürdürüyorlard ~. Onlarla Numidia'n~ n kalabal~k kesimi
aras~ nda uçsuz bucaks~ z çöller vard~ r.
Leptis'lilerin i~ leri dolay~s~ yla bu yörelere geldi~imize göre
iki Kartacal~ n~ n e~i, benzeri bulunmaz, ~a~~las~~ eylemini an~ msatmak yersiz
gibi gelmiyor bana, bu yöreden usuma geldi.
Kartacal~ lar, Afrika'n~ n büyük kesimi üzerine egemen olduklar~~ s~ rada,
Kyrene'liler de güçlü ve vars~ ld~ . Aradaki alan kumlu ve tekdüzeydi; ülkeleri ay~ racak ne bir da~~ne de bir ~ rmak vard~ : bu yüzden sürekli sava~~
durumundayd~ lar. Her iki yanda legio'lar, donanmalar s~ k s~ k
püskürtülür, bozguna u~rat~ l~ rd~, bir yan öbür yan~~ gözle görülür biçimde
y~ pratm~~t~, yenilmi~ lere ve yenenlere daha sonra birinin sald~ rmas~ ndan
korkup silah b~rakma s~ ras~ nda görevlendirilen ki~ ilerin belirli bir günde
ülkelerinden ç~ kmalar~~ için anla~ma yapt~ lar: kar~~la~t~ klar~~ yer, halklar
aras~ nda s~ n~ r olacakt~ . Kartaca'dan Philenus adl~~ iki karde~, çabucak yol
ald~ : Cyrene'liler a~~r a~~r gittiler, gev~ eklikten mi yoksa rastlant~~ m~~ bilmiyorum. Öte yandan oralarda f~ rt~na, t~ pk~~ denizde oldu~u gibi, ilerlemeye engel olur: dümdüz, ç~ r~lç~ plak yörelerde yel ç~ k~ p yerden kumu kald~ rd~~~~zamanlar toprak, alabildi~ine savrulup insanlar~ n a~~zlar~ na gözlerine
dolar; böylece insanlar, önünü göremez duruma gelince yürüyemez olurlar. Cyrene'liler, kendilerinin epeyce geride kald~klar~ n~~ görerek i~i beceremediler diye ülkelerinde ceza görmek korkusuyla Kartacal~ lar~~ zaman~ ndan önce ülkelerinden yola ç~ kmakla, i~i kar~~t~rmakla suçlad~lar, yenik
olarak çekilip gitmektense her yola ba~vurdular. Kartacal~ lar, do~ru olmas~~
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ko~uluyla her duruma raz~~ olduklar~~ için, Yunanl~ lar, seçimi onlara b~rakt~ lar: s~n~ r çizilecek yere ya diri diri gömüleceklerdir ya da ötekiler istedikleri yere varacaklard~ r. Philaenus karde~ler, ko~ulu benimseyip kendilerini
ve ya~amlar~n~~ devlete arma~an ettiler: böylece diri diri gömüldüler. Kartacal~ lar o yere Philaenus karde~ler için sunaklar diktiler, ülkede onlara
ba~ka sayg~~ gösterileri de düzenlendi. ~imdi konuya dönüyorum.
Thala dü~tükten sonra, Iugurtha, Metellus'a kar~~~hiçbir ~eyin yeterince güçlü olmad~~~n~~ anlay~ p birkaç ki~iyle birlikte büyük çöllerden geçerek yaban~ l, ilkel, o zamanlarda Romal~~ ad~n~~ bile duymam~~~bir
oymak olan Gaetul'Iann ülkesine ula~t~. Onlardan olu~an kalabal~~~~ bir
yere toplad~, yava~~yava~~düzene girmeye, sancaklar~~ izlemeye, buyruk
dinlemeye, bu türden askeri nitelikte ba~ka i~leri yerine getirmeye al~~t~ rd~.
Bu arada büyük arma~anlarla, daha da büyük sözler vererek kral Bocchus'un yak~ nlar~ n~~ kendinden yana çekti, bunlar~n yard~ m~yla krala yana~~ p onu Romal~lara kar~~~sava~a girmeye k~~k~rtt~. Bu sava~~ n ba~~ ndan beri Bocchus'un Roma'ya ba~la~~ kl~ k ve dostluk istemek üzere elçiler
göndermi~~olmas~~ nedeniyle bu i~~çok daha kolay oldu. Yerli yersiz her
~eyi satmay~~ huy edinmi~, tutkudan gözü dönmü~~birkaç ki~i, bu durumun giri~ilmi~~sava~~için biçilmi~~kaftan olmas~na kar~~n, bu duruma engel olmu~lard~ . Öte yandan Bocchus'un k~z~ , daha önce Iugurtha ile evlenmi~ti: ancak, bu akrabal~~a Numidia'hlar ve Mauretania'hlar ald~ rmazd~, çünkü her biri paras~ na göre bir sürü kad~ n al~ rd~, kimi on, kimi onu
a~k~ n, k~ rallar ise hepsinden çok. Böylece duygular bu kalabal~~a göre
bölünürdü; hiçbiri e~~say~lmaz, hiçbiri önem ta~~ mazd~.
Böylece ordular, ikisi taraf~ ndan belirlenmi~~yere geldiler,
orada birbirlerine söz verdikten sonra, Iugurtha, konu~mas~yla Bocchus'u
yüreklendirdi: "Hak, hukuk nedir bilmez, gözünü tutku bürümü~~Romal~lar hepsinin ortak dü~manlyd~; yönetimlerin dü~man oldu~u bütün soylara ve ona kar~~~sava~~açmak için gösterdikleri nedeni, egemenlik kurma
tutkusunu Bocchus'a kar~~~da ileri sürüyorlard~ ; az önce Kartacal~ lar olsun
kral Perseus olsun onlar~n dü~manlanyd~, derken çok vars~l gördü~ü herkes de onlar gibi o" lacakt~ . Bu ve buna benzer sözlerden sonra Cina kasabas~ na gitmeye karar verdiler, çünkü Metellus oraya sava~~salmas~ n~, tutsaklar~~ ve a~~rl~klar~~ yerle~tirmi~ ti. Iugurtha böylece kasaban~ n al~nmas~ yla,
yapt~~~ n~ n kar~~l~~~ n~~ görece~ini ya da Romal~~ önderin onlar~ n yard~ m~na
gelmesi durumunda kendilerinin sava~a tutu~acaklar~n~~ dü~ündü: çünkü i~~
tavsay~ p da Bocchus sava~ tan ba~ ka bir yol seçmeye kalkar diye, kurnaz
adam, onunla olas~~ bir bar~~~~çabucak baltalamay~~ kendine i~~edinmi~ti.
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Komutan, krallar aras~ ndaki antla~may~~ ö~rendikten sonra,
Iugurtha'n~ n yenildi~i zamanlar ço~u kez yapageldi~i gibi, olur olmaz yerlerde sava~maya yana~mad~ , öte yandan Mauretania'hlan tan~d~ktan sonra,
kendine uygun ko~ullarda sava~man~ n daha iyi olaca~~n~~ dü~ünerek Cirta'dan çok uzak olmayan ordugâh~n~~ tahkim edip krallar' bekledi, çünkü
o, kar~~s~na yeni bir dü~man olarak ç~km~~t~ . Bu arada Roma'dan gelen
mektuplardan Numidia eyaletinin Marius'a verildi~ini ö~rendi, nitekim
daha önce onun konsül seçildi~ini duymu~tu. Bu durum kar~~s~ nda gere~inden çok sars~ld~, ne gözya~larm~~ ne de dilini tutabildi, ba~ka alanlardaki seçkin ki~ili~ine kar~~ n, bu üzüntüye pek öyle erkekçe gö~üs geremedi.
Onun bu davran~~~n~~ kimileri üstünlük duygusuna ba~l~ yorlard~, soylu yarat~l~~~~nedeniyle, böyle bir a~a~~lanma kar~~s~ nda, k~zg~nl~ k duydu~unu
söylüyorlard~, birçoklar~~ da bunu, kazand~~~~yengiyi elinden kaç~rmas~na
veriyorlard~. Benim bildi~im, kendisinin u~rad~~~~haks~zl~ ktan çok Marius'un kazand~~~~orun yüzünden içi içini yiyordu, eyalet elinden al~ n~ p
ba~ka birine verilseydi, buna dayan~ rken o denli kayg~ya dü~meyecekti.
Böylece bu s~k~ ntlyla eli kolu ba~l~ yken, kendi ba~~n~~ tehlikeye sokarak ba~kas~n~ n i~ine ilgi göstermek ona aptall~ k gibi geldi~i için,
Roma halk~na yok yere dü~man olmamas~ n~~ istemek üzere Bocchus'a elçiler yollad~: "dostluk ve ba~la~~kl~ k kurmak için elinde büyük bir f~ rsat vard~, bu, sava~maktan daha iyiydi; elindeki güce güvenmesine kar~~ n, belli
olan yerine belirsizi ye~lememesi gerekirdi; sava~a girmek kolayd~~ da onu
sona erdirmek güçtü; sava~~~ ba~latmak ile bitirmek ayn~~ ki~inin elinde de~ildi; herkes sava~a girebilirdi, korkak biri bile; ancak, ondan ç~kmak yenginlerin iste~ine ba~hyd~ ; bu nedenle kendini ve krall~~~ n~~ dü~ünmeliydi,
kendi iyi durumunu Iugurtha'n~ n umutsuz durumuyla kar~~t~ rmamallyd~.
Kral buna oldukça yumu~ak kar~~l~ k verdi: "kendisi bar~~~istiyordu, ancak,
Iugurtha'n~n ba~~ na gelenlere üzülüyordu: özde~~olanak ona da tan~ nsayd~, her n ~ey yoluna girecekti." Komutan, Bocchus'un iste~iyle ilgili olarak
yeniden ulaklar gönderdi: kimi noktalar~~ uygun buluyordu, kimilerine de
kar~~~ ç~ k~yordu. Her ikisince böyle s~k s~ k ulaklar gide gele zaman geçiyordu, Metellus'un iste~i do~rultusunda sava~~ba~lat~lmaks~z~ n sürüncemede
b~rak~llyordu.
Bu arada Marius, yukar~da söyledi~imiz gibi, halk s~n~f~ n~ n
co~kulu iste~iyle konsül olunca, halk, Numidia'n~ n yönetimini ona verdikten sonra, daha önce soylulara kar~~~garaz duyarken, art~ k alabildi~ine ve
luyas~ya bask~ya geçmi~ti. Teker teker olsun toptan olsun onlara veryan-
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s~ n ediyordu; konsüllü~ü yenik dü~mü~~kimselerden doyumluk gibi ald~~~ n~~
durmadan söylüyor, kendisini yücelten, kar~~s~ndakilenn ise can~ n~~ s~kan
sözleri yineleyip duruyordu. bu arada sava~~için gerekli olan ~eyleri ön
düzlemde tutuyordu; legio'lardaki eksi~i gidermek istiyor, halklardan,
krallardan, ba~la~~ klardan yard~mc~~ güçler sa~l~yordu, öte yandan ço~unlu~unu sava~ ta tan~d~~~, birkaç~ n~~ da kula~~na geldi~i için bildi~i nice
yürekli er varsa hepsini getirtiyordu, askerlik görevini bitirmi~~kimselerin
üstüne dü~erek onlar~~kendisiyle birlikte yola ç~ kmaya yöneltiyordu. Senato, ona kar~~~olmakla birlikte onun hiçbir i~ine engel olmaya kalk~~m~ yordu; tersine onu seve seve desteklemeye karar vermi~ti, çünkü halk~n askerlik görevini isteyerek üstlenece~ine inan~lm~ yordu, Marius da ya sava~~için
gerekli olan ~eyleri ya da halk~ n sevgisini yitirecekti. Ancak, umutlar~~ bo~a
ç~kt~, ço~unluk Marius giderken ona kat~ lmak için öyle bir istek duyuyordu ki! Herkes doyumlukla küpünü dolduraca~~ , yurda yengiyle dönece~i
gibi birtak~ m dü~ler kuruyordu, Marius, konu~mas~yla onlar~~ öylesine co~turrnu~tu. Çünkü istemi~~oldu~u ~eyler belirlendi~i için, önce er toplamak
istedi, sonra da bir yandan halk~~ yüreklendirmek öte yandan her zamanki
gibi soylulan h~ rpalamak için halk kurultay~ n~~ toplad~. Ard~ ndan ~öyle bir
söylev verdi:
LXXXV. Romal~~ yurtta~lar, ben ço~u kimsenin yetkiyi sizden ne
türlü istedi~ini, elde ettikten sonra da ne türlü kulland~~~n~~ bilirim: ilkin
çal~~~ p çabalarlar, önünüzde e~ilirler, alçakgönüllüdürler, sonra günlerini
bo~a harcarlar, çal~ mlanndan geçilmez. Bence tam tersi olmal~: çünkü
devlet bütün olarak konsüllükten ya da praetor'luktan daha de~erli oldu~una göre, bu görevlere eri~mek için gösterilen özenden daha büyük bir
özenle yönetilmelidir. Bana gösterdi~iniz çok büyük ilgiyle ne denli önemli bir görev üstlendi~imi bilmiyor de~ilim. Sava~a haz~ rlanmak, bir yandan
da hazinedeki paray~~ korumak, üzmek istemediklerini askere almak, içeride ve d~~ar~ da her ~eye göz kulak olmak, üstelik bunlar~~ sokak sokak dola~an k~skanç, düzenci kimseler aras~nda yürütmek, san~ld~~~ndan daha çetindir, Romal~~ yurtta~lar, bir de ba~kalar~, bir yan~lg~ya dü~tüklerinde, onlar~ n eski soyluluklan, atalar~n~n gösterdi~i yi~itlikler, h~s~ m-akrabalar~n~n
yard~m~ , bir sürü yana~mas~ , hepsi birden arkalar~ nda destektir: benim
bütün umudum kendimdedir, bu umut ancak kendi de~erime ve temiz
ya~am~ na ba~l~d~ r: çünkü gerisi bo~. Görüyorum ki, Romal~~ yurtta~lar, benim eylemlerim devletin yarar~na oldu~u için, herkesin gözü üstümdedir,
dürüst ve iyi ki~iler beni tutmaktad~r, soylular bana sald~ rma f~ rsat~~ kollamaktad~ r. Bu nedenle can~m~~ di~ime takmally~ m ki, siz onlar~n eline
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dü~meyesiniz, onlar~ n da çabalar~~ bo~a gitsin. Çocuklu~umdan bu ya~~ma
de~in öyle ya~ad~m ki, her türlü i~e, her türlü tehlikeye al~~~~~ m. Siz beni
desteklemeden önce, kar~~l~ k görmeden yapt~ klar~m~, kar~~l~~~ n~~ gördükten
sonra, b~ rakmak akl~ mdan geçmez, Romal~~ yurtta~lar. Oy toplamak için
dürüstlük taslayanlann, ba~a geçince, ölçülü davranmas~~ güçtür. Bütün
ya~am~ n~~ güzel u~ra~larla geçirmi~~olan benim için do~ru dürüst davranmak al~~kanl~ k olmaktan ç~k~ p do~am~ n bir parças~~ olmu~tur.
Benim Iugurtha ile sava~ mam~~ istemi~~bulunuyorsunuz, bunu soylular
hiç iyi kar~~lamad~lar. Dü~ ünün bir kez böyle yapacak yerde bu ya da bu
türlü ba~ka bir i~e soylular tak~m~ ndan, kökü eskilere giden, bir sürü maskesi olmas~ na kar~~l~ k hiç askerlik yapmam~~~birini göndermeniz daha iyi
midir, de~il midir? Böyle bir insan bu denli önemli bir i~te hiçbir ~ey bilmedi~i için, ç~ rp~ ns~ n, eli aya~~~dola~s~ n, kendi i~inde dan~~man olarak
halktan birini seçsin bakal~ m. Sizin komutan olmas~ n~~ istedi~iniz kimsenin
kendine komutan diye bir ba~ kas~n~~ arad~~~~çok görülmü~tür, Ancak, Romal~~ yurtta~ lar, ben biliyorum ki konsül olduktan sonra, bir yandan atalar~ n~ n eylemlerini toplamaya, öte yandan Yunanl~ lar~ n askerlik kurallar~n~~
okumaya ba~lam~~~kimseler vard~ r, i~e tersinden ba~ layan adamlar bunlar;
çünkü bir görevi yerine getirmek, göreve seçilmekten zamanca sonra, gerçekte ve uygulamada ise önce gelir. Romal~~ yurtta~lar, onlar~ n çal~ mlanyla
benim yeni adam'l~~~ m~~ kar~~la~t~ nn bakal~ m. Ben onlar~ n dinleyegeldikleri
ve okuyageldiklerinin bir kesimini gördüm, bir kesimini de kendim yapt~ m; onlar~ n yaz~dan ö~rendiklerini ben askerlik yaparak ö~rendim. ~imdi
siz bir dü~ünün bakal~ m, eylemler mi yoksa sözler mi daha de~erlidir. Benim yeni adam'l~~~ m~~ küçümsüyorlar, ben onlar~ n gev~ekli~ini
küçümsüyorum; benim yüzüme vurulan talihsizli ~im, onlar~nki ise ay~ pland~ r.
Kald~~ ki, benim dü~üncem ~udur: herkesin bir ve ortak do~u~u vard~ r, en yürekli olan en soyludur. Albinus'un ya da Bestia'n ~ n babas~ na
kendi çocu~u olarak beni mi yoksa onlar~~ m~~ seçece~i sorulabilse, en iyisini istedi~inden ba~ka ne kar~~l~k verece~ini san~r~ z? Beni hor görmeye
haklar~~ varsa, atalar~ na da t~ pk~s~ n~~ yaps~ nlar, onlar~ n soylulu~u da, benimki gibi, öz de~erleriyle ba~lam~~t~ r. Orunumu k~skan~ yorlar: öyleyse
gösterdi~im çabay~, ya~am~ n~ n temizli~ini, u~rad~~~ m tehlikeleri de k~skans~ nlar, çünkü o orunu ben böyle elde ettim. Yaln ~z, çal~ mla benli~ini yitirmi~~ki~iler, sizin orunlar~ n~z~~ küçümsermi~~gibi ya~arlarken, öte yandan
onurlu bir biçimde ya~am~~ lar gibi bunlara eri~meye çal~~~ rlar. Birbirleriyle hiç ba~da~ mayan iki ~eyi, tembelli~in zevki ile erdemin ödülünü bir
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arada bekleyen kimseler aldamyorlar elbette. Sizin önünüzde ya da senatoda söz ald~klar~~ zaman, konu~malar~n~ n büyük bölümünde atalar~n~~
göldere ç~kar~rlar: onlar~n sava~~ba~ar~lann~~ anarak ünlerine ün katt~ klann~~
san~ rlar. Durum, bunun tam tersidir. Çünkü onlar~ n ya~am~~ ne denli parlaksa, bunlar~n gev~ekli~i de o denli utanç vericidir. Gerçek ~udur: atalann ünü kendilerinden sonrakiler için ~~~ k gibidir, onlar~ n ne iyiliklerini, ne
kötülülderini karanl~kta b~rak~ r. Bundan yoksun oldu~umu gizlemiyorum,
Romal~~ yurtta~lar, buna kar~~l~ k çok daha ~anl~~ bir ~eyi, kendi eylemlerimi
söyleyebilirim ben. Haks~zl~klar~na bak~n ~unlar~ n ~imdi. Ba~kalar~n~ n de~erlerinden kendilerine ç~ kard~klar~~ pay~, ben kendi de~erimden ç~karmayacakm~~~ m onlarca, herkes bilir ki, atalar~m~ n maskesi yok benim, çünkü
benim soylulu~um yeni, yaln~z, ~uras~~ ku~ ku götürmez ki, soylulu~u kazanmak, miras kalm~~~soylulu~a leke sürmekten daha iyidir.
Bana kar~~l~ k vermek isteseler, onlar~ n bir sürü güzel, süslü püslü
söylev vereceklerini bilmiyor de~ilim elbette. Beni bu denli kay~ rd~~~ n~z ~u
s~ rada, her yerde beni ve sizi k~nad~ klan için, biri kalk~p ölçülülü~ümü, suçlu oldu~umu do~rulama saymas~ n diye, susmamaya karar verdim. Çünkü
yürekten inan~ yorum ki, beni hiçbir konu~ma yaralayamaz: do~ru olan~,
benim için iyi sözler edecektir, kötüsünü ise ya~am~ m ve davran~~lar~ m yalanlayacakt~ r. Bana en yüksek orunu ve en büyük görevi veren sizin kararlar~n~z suçland~~~ na göre, bir kez daha dü~ününüz bakal~ m, acaba buna
yerinecek misiniz? Size güvence vermek için, atalar~m~ n maskelerini, yengi
törenlerini, konsüllüklerini gözlerinizin önüne seremem, buna kar~~l~ k, gerekirse m~ zrak, sancak, madalyalar, ba~ka askeri' arma~anlar, bir de
gö~sümdeki yara izlerini gösterebilirim. Bunlard~ r benim maskelerim, soylulu~um ise, onlar~ nki gibi, kal~ tla b~rak~lm~~~de~il de pek çok emek, tehlike kar~~l~~~nda kazand~~~ m soyluluktur.
Özenli de~il benim sözlerim; önem vermiyorum buna. Erdem kendi
kendini yeterince gösterir; onlar~ n, çirkin eylemlerini konu~mayla örtmek
için, yapmac~~a gereksinmesi var. Yunan yaz~ n~ n~~ da ö~renmedim; çünkü
ö~reticilerine bile erdem yolunda hiçbir yarar~~ dokunmam~~~olan bu ~eyleri ö~renmeyi pek sevmiyordum. Ancak, devlet için en iyi ~eyleri ö~rendim: dü~man~~ vurmak, nöbet tutmak, kötü ünden ba~ka hiçbir ~eyden
korkmamak, k~~a, yaza özde~~biçimde dayanmak, toprakta yatmak, ayn~~
zamanda açl~~a dayanmak, çile çekmesini bilmek, Erlerimi bu ilkelerle
yüreklendirece~im ben; ne onlar~~ s~k~nt~~ içinde b~rak~ p kendim bolluk
içinde ya~ayaca~~ m ne de onlara zarar vererek kendime ün sa~layaca~~ m.
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Yararl~~ olan budur, insanc~ l yönetim budur. Çünkü, sen gev~eklik içinde
ya~arken, orduya çile çektirmek önderlik de~il, zorbal~ kt~ r. Atalar~ m~z bu
türden, buna benzer ba~ka ~ eyler yaparak kendilerine ve devlete ~an, ~eref
kazand~ rm~~t~ r. Bunlara güvenen soyluluk, kendisi ahlak yönünden onlara
benzemezken, onlarla yar~~a giren bizleri küçümsüyor; bütün orunlar~ , haketti~inden de~il, alacakl~~ imi~~gibi, sizden istiyor. Ancak, çal~ m~ndan geçilmez bu insanlar çok yan ~ l~yorlar. Onlar~ n atalar~~ olabilen her ~eyi, paray~ , maskeleri, kendi çok parlak an~ lar~ n~~ onlara kal~ t olarak b~ rakt~ lar; erdemi b~ rakmad~ lar, b~ rakamazlard~~ da: bir bu, ne arma~an olarak verilir
ne arma~an olarak al~ n~ r. Güzel bir ~ölen sofras~~ kurmay~~ pek beceremedi~im, ne kahyadan pahal~ya oturan ahç~ m ne oyuncum bulunmad~~~~için,
benim baya~~~ve görgüsüz oldu~umu söylüyorlar. Bunlar~~ gizlememek benim ho~ uma gider, Romal~~ yurtta~ lar; çünkü babamdan ve öteki sayg~ de~er kimselerden a~~ r~~ inceli~in kad~ nlara, çaban~ n da erkeklere yara~t~~~ n~,
bütün iyi insanlara paradan çok ün gerekti ~ini, ev donat~ m~ n~ n de~il, silahlar~ n süs oldu~unu duydum. Haydi öyleyse, canlar~ n~ n istedi~ini, de~er
verdikleri ~eyleri yaps~ nlar hep: sevi~sinler, içsinler; gençliklerini sürdükleri
yerde, ~ölenlerde, midelerine, bedenlerinin en çirkin iste~ine ba~l~~ olarak
ya~l~ l~ klar~ n~~ geçirsinler; bize yiyecekten çok sevilen ter, toz ve bu tür ba~ka ~eyler b~ raks~ nlar. Ancak, öyle de~il. Çünkü utanmak nedir bilmeyen
bu adamlar, a~a~~l~ k davran~~lar~ yla kendilerini lekeler, sonra de iyilerin
ödüllerini ellerinden al~ rlar. Böylece en kötü kusurlar olan gösteri~e
dü~künlük ve gev~eklik bunlara kendini kapt~ ran o kimselere hiç dokunmaz, suçu olmayan devleti y~ k~ ma götürür, bu da korkunç bir haks~zl~ kt~ r.
~imdi, onlar~ n a~a~~l~ k davran~~lar~ n~ n de~il, benim ahlak~ m~ n gerektirdi~i ölçüde kar~~ l~ k verdikten sonra, devlet üzerine birkaç söz edece~im.
Her ~eyden önce Numidia konusunda kayg~ n~z olmas~ n, Romal~~ yurtta~lar. Çünkü bugüne de~in Iugurtha'y~~ güvence alt~ na alm~~~her ~eyi, h~ rs~ ,
bilgisizli~i, kendini bir ~ey sanmay~~ uzakla~t~ rd~ n~ z. Sonra orada yeri bilen
bir ordu var, ancak, Hercules ad~ na, ba~ar~l~~ olmaktan çok didinip duran
bir ordu; çünkü büyük kesimi önderlerin doymak bilmezli~iyle ve
dü~üncesizli~iyle y~ pranm~~t~ r. Bu nedenle askerlik ça~~nda olan sizler
benimle birlikte çaba gösterin ve devleti koruyun, ba~kalar~ n~n ba~~ na gelen y~ k~ mdan, önderlerin çal~mlar~ ndan ötürü korkuya kap~ lmay~ n. Ben
yürüyü~ te ya da çarp~~ mada k~ lavuz, tehlikede ise ortak olarak sizin yan~n~zda yer alaca~~ m, sizi her i~ te kendimle bir tutaca~~m. Elbette tanr~ lar
yard~ m ederse, her ~ey bizi bekliyor: utku, sava~~doyumlu~u, övgü. Bunlar
ku~ kulu ya da uzak olsayd~ , yine de bütün iyi ki~ilerin devlete yard~ mc~~
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olmalar~~yak~~~k al~ rd~ . Çünkü korkunun ölüme yarar~~yoktur. Hiçbir baba
da çocuklar~n~ n ölümsüz olmas~ n~~ istememi~tir, iyi ve onurlu insanlar olarak ya~amalar~n~~ istemi~ tir. Sözler korkaklara yüreklilik a~~lasayd~ , daha da
konu~urdum, Romal~~ yurtta~lar: san~yorum ki, konu~ tuklar~ m yi~itler için
yeter de artar bile.
Marius, konu~mas~ n~~ bitirdikten sonra, halk~n co~tu~unu
görüp gemilere h~zla az~ k, para, silah ve bu türden gerekli nesneler yükledi: önder yard~ mc~s~~ A. Manlius'a onlarla birlikte çabucak yola ç~kmas~ n~~
buyurdu. Bu arada kendisi, atalar~n~n töresince s~ n~flardan de~il de istekli
olanlardan, ço~unlu~u a~a~~~halk katman~ ndan olmak üzere er toplad~.
Bu olay~ , kimileri vars~l yurtta~lar~n azl~~~ na kimileri de konsülün tutkusuna ba~lad~ , çünkü o, bu tür insanlar~ n yard~ m elini uzatmas~ yla ün kazanm~~, yükselmi~ti, yetki ard~nda ko~an insan~n en çok i~ ine gelen, en çok
gereksinmesi olan ki~ idir, bunlar, ellerinde avuçlar~ nda bir ~ey olmad~~~~
için, kazanç sa~layan her ~eyi onurlu görür.
Böylece Marius, kararla~t~ r~lm~~~olandan biraz daha çok say~da erle
birlikte Afrika'ya do~ru yollan~ p birkaç günde Utica'ya vard~. Ordu, önder
yard~ mc~s~~ P.Rutilius'un eliyle ona teslim edildi: çünkü Metellus i~itip de
içinin götürmedi~i durumu gözüyle görmekten kaç~ nm~~t~.
Ancak, konsül, legio'lardaki ve yard~mc~~ cohors'lardaki eksikleri giderdikten sonra, sava~~doyumlu~u bol, bitek topraklara do~ru
yolland~ , orada ele geçirmi~~oldu~u her ~eyi erlere da~~tt~, sonra do~an~ n
ve insanlar~ n pek korumad~~~~kasabalara ve burçlara sald~rd~ ; ba~ka ba~ka
yerlerde önemsiz birçok çarp~~malar yapt~ . Bu arada yeni erler korkusuzca
sava~a kat~ld~ , kaçanlar~n yakaland~~~n~~ ya da öldürüldü~ünü, yi~itlerin
tehlikeden iyice uzak oldu~unu, özgürlü~ün, yurdun, ana-baban~ n ve bunun d~~~ nda kalan her ~eyin silahlarla korundu~unu, ün ve para kazan~ld~~~n~~ gördüler. Böylece k~ sa zamanda yeniler eskilere kar~~t~, yi~itlikte birbirine denk oldular.
Ancak, krallar Marius'un geli~ini ö~renince, kar~~ t yönlerden girilmesi güç yerlere gittiler. Iugurtha, da~~lm~~~dü~ manlara az sonra sald~ rabilece~i umuduyla böyle karar vermi~ti: Romal~ lar, üzerlerinden korkuyu att~ ktan sonra, insanlar~n ço~u gibi, gev~eyecek ve ba~~bo~~kalacaklard~.
Metellus bu arada Roma'ya gitti~inde, bekledi~inin tersine çok içten sevinçle kar~~land~ , ona duyduklar~~ kin geçti~i için, halk olsun senato üyeleri olsun onu ba~r~ na bast~ . Marius ise gerek kendi erleri-
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nin gerekse dü~manlar~ n durumunu gözlemliyor, her ikisi için neyin uygun, neyin ayk~n oldu~unu ö~renmeye çal~~~ yor, krallar~ n yürüyü~lerini
ara~t~ nyor, tasanlann~~ ve tuzaklann~~ önlüyor, kendi erlerinde en ufak bir
gev~eme görmek istemiyor, onlar~~ da diken üstünde tutuyordu. Böylece
Gaetul'lar ve Iugurtha, ba~la~~ klar~ m~zdan sava~~doyumlu~u al~ p
götürürlerken yolda s~ k s~ k Metellus, onlara sald~ r~ p püskürtmü~tü, kral~n
kendisini ise Cirta kasabas~ ndan uzak olmayan bir yerde silahlar~ndan
yoksun etmi~ti. Bakt~~ ki, bu eylemler ün kazand~r~ c~~ olmakla birlikte sava~~~
sonuçland~racak nitelikte de~ildi, o zaman erkekleri ya da yeri bak~ m~ndan dü~manlara çok uygun, kendi i~ine hiç gelmeyen kentleri teker teker
ku~atmaya karar verdi: böylece Iugurtha bunlara boyun e~erse, ya gamizonsuz kalacak ya da çarp~~ maya girecekti. Çünkü Bocchus ona s~ k s~ k
ulaklar göndermi~ ti: Roma halk~ n~ n dostlu~unu istiyordu: kendisinden bir
dü~manl~ k gelir diye korkmas~nd~ . Beklenmedik bir anda daha korkunç
bir biçimde üzerlerine yürümek için mi yoksa do~as~ ndaki de~i~kenlikten
ötürü hep bir bar~~a bir sava~a yana~t~~~ ndan m~~ bile bile böyle yapm~~t ~ r,
pek anla~~lmam~~ t~ r.
LXXXIX. Konsül, karar vermi~~oldu~ u üzere tahkim edilmi~~kasabalara ve burçlara girdi, bunlar~~ kimi zaman kaba güçle kimi zaman da korkutarak ya da ödüle özendirerek dü~manlann elinden ald~. ~ lkin Iugurtha'n~ n, erlerini kurtarmak için, dö~ü~ece~ini dü~ünerek önemsiz i~lerle
u~ra~~ yordu. Ancak, onun uzakta bulundu~unu, ba~ka i~lere e~ilmi~~oldu~unu duyunca, daha büyük, daha Çetin i~lere at~lma zaman~ n~ n geldi~ini
sand~. Alabildi~ine uzanan çi5llerin ortas~ nda Libyal~~ Hercules'in kurdu~u
söylenen Capsa ad~ nda çok güçlü bir kasaba vard~. Buran~n yurtta~lar~,
Iugurtha'ya vergi ödemekle yükümlü de~illerdi, yumu~ak bir yönetim alt~ ndayd~lar, bundan dolay~~ da ona çok ba~l~~ say~ l~yorlard~, dü~manlara
kar~~~yaln~ z surlarla, silahlarla, erkeklerle de~il de daha çok yerin sarp
olu~ uyla. güvenlik içindeydiler. Çünkü yak~ n kasabalar d~~~ nda, geri kalan
nice çöl varsa ekilip biçilmezdi, su yüzü görmezdi, buralar bütün yaban~l
hayvanlarda oldu~u gibi, sald~ rganl~~~~yiyecek k~ tl~~~yla artan y~lanlar~ n
ak~n~ na u~ram~~~yerlerdi. Bir de y~ lanlar~ n özünde dokuncal~~ olan do~as~,
her ~ eyden çok susuzlukla azar. Marius bu kasabay~~ ele geçirmek için çok
büyük bir iste~e kap~lm~~t~, çünkü buras~~ bir yandan sava~~için yararl~yd~~
öte yandan i~~çetin olaca~~~benziyordu, bir de Metellus, konumu ve tahkimat~~ t~ pk~~ buras~~ gibi, yaln~z yak~ nlar~ nda surlar~ n az ötesinde birkaç kayna~~~bulunan Thala kasabas~ n~~ ~anla, ~erefle ele geçirmi~ti. Capsal~ lar,
yaln~z bir tek kayna~~, kasaban~ n içindeki o kayna~~, öteki i~ler için ise
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ya~mur suyunu kullan~yorlard~. Numidial~lar genel olarak sütle ve yaban~l hayvan etiyle beslendikleri, ne tuz ne de yeme iste~i uyand~ran ba~ka
~eyler aramad~ klar~~ için, o yörede, denizden uzakta oldukça kaba saba bir
ya~am sürülen bütün Afrika'da bu duruma daha kolay katlan~l~yordu.
Onlar, için yiyecek, açl~~~, susuzlu~u giderme amac~yd~, can beslemek, keyif çatmak için de~ildi.
Böylece konsül her ~eyi inceledikten sonra, san~r~m, tannlara
güvenip -bir kez bu denli büyük güçlüklere kar~~~kafas~n~~ kullanarak yeterince önlem alamam~~t~, sonra da bu~day k~tl~~~~gözünü korkutuyordu,
Numidiag~lar da ekilmi~~topraktan çok küçükba~~hayvan yemiyle u~ra~~ rlard~, yeti~en ne varsa kral~n buyru~uyla tahkim edilmi~~yerlere
götürmü~lerdi, yaz sonu oldu~u için, bu mevsimde toprak kuru, ürünsüz
idi, yine de ko~ullar~ n elverdi~i ölçüde epeyce ileriyi dü~ünerek gereksinimleri yoluna koydu. Önceki günlerde sava~~doyumlu~u olarak alm~~~oldu~u küçükba~~hayvanlar~n hepsini yard~ mc~~ atl~lara iletmek üzere da~~tt~,
komutan yard~mc~s~~ Manlius'a para ve az~k yerle~tirmi~~oldu~u Laris kasabas~na hafif coho~s'larla birlikte gitmesini buyurdu, birkaç gün sonra da
kendisinin ya~maya gelece~ini söyledi. Böylece giri~imini gizledikten sonra, Thais ~rma~~na yolland~.
Yolda her gün orduya tak~ m ba~~ na, atl~~ bölü~ü ba~~ na e~it
oranda küçükba~~hayvan da~~tm~~t~, derilerden tulum yapt~ nyordu; yine
böyle bu~day k~ tl~~~n~~ gidermeye, az sonra kullanacaklar~~ nesneleri kimse
bilmeden sa~lamaya bak~yordu. Sonunda ~rmak k~y~s~na geldiklerinin alt~ nc~~ günü pek çok say~ da tulum ellerinin alt~ndayd~ . Orada hafif tahkimatl~~ bir ordugâh kurduktan sonra, erlere yemeklerini yemelerini, gün batar batmaz yola ç~kmaya haz~r olmalar~ n~, bütün a~~rl~klann~~ at~ p yaln~z
su götürmelerini, hayvanlara da yaln~ z su yüklemelerini buyurdu. Zaman~~
gelince ordugâhtan ç~kt~ , bütün gece yol ald~ ktan sonra konaklad~; ertesi
gece yine böyle yapt~ ; sonra üçüncü gece gün do~madan çok önce, Capsa'ya iki milden az uzakl~ kta, engebeli bir yere vard~ , orada bütün güçleriyle birlikte elinden geldi~ince gizlenip bekledi. Ancak, gün do~unca, birçok Numidia'l~n~n hiçbir dü~ manca durumdan korkuya kap~ lmadan birdenbire kasabadan ç~ kmas~~ üzerine, bütün atl~~ birli~ine ve onlar~n yan~s~ra
yel gibi giden yayalara Capsa'ya do~ru ko~ar ad~m yürümelerini ve kap~lar~~ tutmalar~n~~ buyurdu, sonra kendisi de canla ba~ la çabucak arkalar~ ndan gitti, erlerin sava~~doyumlu~u edinmelerine olanak vermedi. Kasabal~lar olup biteni ö~rendikten sonra, sars~ nt~ , büyük korku, beklenmedik y~-
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kim bir de surlar~n d~~~ nda dü~manlann egemenli~i alt~ndaki yurtta~~kesimi onlar~~ teslim olmak zorunda b~rakt~. Buna kar~~n kasaba yak~ld~, yeti~kin Numidialar öldürüldü, geri kalanlann hepsi sat~ld~, erlere sava~~doyumlu~u da~~t~ld~ . Bu olay, sava~~hukukuna kar~~ , konsülün açgözlülü~ü
ve k~y~m yüzünden olmad~ , tersine yer Iugurtha için elveri~liydi, bizim
için girilmesi güçtü, insanlar~~ kaypakt~, güvenilir de~ildi, o güne de~in ne
iyilikle ne de korkuyla dizginlenmi~ti.
Marius, bu denli büyük olay~~ kendi erlerinden bir tekini yitirmeden ba~ard~ ktan sonra, büsbütün büyüdü, ününe ün katt~. Dü~üncesizce olsa da, her ~eyi de~erli say~l~yordu; yumu~ak komuta alt~ndaki erleri
vars~lla~~nca, onu göklere ç~kard~lar; Numidiag~ lar ondan insanüstü bir
varl~k gibi korktular; sonra ba~la~~ k olsun dü~man olsun herkes onun tannsal bir kafas~~ oldu~una ya da tannlann belirtisiyle ona her ~eyin mu~tuland~~~na inan~yordu. Konsül ba~andan sonra ba~ ka kasabalara yolland~ ;
Numidiag~lann direnmesine kar~~ n, birkaç yeri ele geçirdi; Capsa'l~ lann
ba~lar~na gelen y~ k~mdan ötürü bo~~b~rak~lm~~~çokça yeri ate~e verdi: her
yer lay~ma u~rad~, yasa bo~uldu, sonunda birçok yerleri ele geçirip ço~unlu~un burnu kanamadan, Capsa'l~ lannkinden daha tehlikeli olmamakla birlikte güçlükte ondan geri kalmayan ba~ka bir giri~imde bulundu.
Iugurtha ile Bocchus'un k~rall~~~n~~ birbirinden ay~ran Muluccha ~rma~~ndan az ötede, öbür düzlü~ün ortas~ nda ~öyle bir burca göre oldukça aç~k,
alabildi~ine yüksek, darac~ k bir geçit veren kayal~k bir da~~vard~; çünkü
bütünüyle dü~üne ta~~ na elle yap~lm~~~gibi, dikine iniyordu. Kral~n hazinelerinin bilindi~i bu yeri Marius var gücüyle almaya kalk~~ t~; ancak, bu
giri~im tasarlanarak olmaktan çok i~lerin yolunda gitmesiyle ba~anlm~~t~r.
Nitekim burada yeterince adam, silah, büyük ölçüde bu~day, ve su kayna~~~vard~; yer y~~~na~a, kulelere, ba~ka sava~~araçlar~ na elveri~liydi; burçlann yolu darac~k, her iki yan~~ b~çakla kesilmi~~gibi keskindi. Siperler çok
büyük tehlike içinde sürülüyordu; çünkü bunlar az~c~ k ilerleyince, ate~le
ya da ta~larla k~r~l~p dökülüyordu. Erler, yerin e~ri bü~rü olmas~~
yüzünden ne tahkimat için s~ k~~ durabiliyorlard~~ ne de siperleri tehlikesizce
yürütüyorlard~; nice yi~it varsa hepsi ya ~ehit dü~üyor ya da yaralan~yor,
ötekiler daha çok korkuyorlard~.
Marius zaman yitirip çaba gösterdikten sonra, giri~imi, bo~a
ç~ kar diye, b~ raks~n m~~ yoksa, ço~u kez yüzüne gülen talihini beklesin mi
kafas~nda kayg~ yla evirip çeviriyordu. Günlerce, gecelerce bu dü~ünceler
usundan dalga dalga geçerken, yard~ mc~~ cohors'lardan Liguria'll bir er, su
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sa~lamak üzere ordugahtan ç~k~ nca, çarp~~anlara göre ters dü~en burcun
oralarda, ta~lar aras~ nda birdenbire kaplumba~a kabuklar~~ görüverdi, bir
tane, iki tane derken bir sürü ba~a toplaya toplaya yava~~yava~~da~~n tepesine ç~kt~. Orada yaln~z oldu~unu anlad~ktan sonra, insan~ n do~as~ na
uygun olarak güç i~leri ba~arma tutkusuyla dü~üncesini de~i~tirdi. i~e bak~n ki, o yerde, ta~lar aras~ nda önce a~a~~ya do~ru bir parça e~ik giden,
sonra yukar~ya do~ru dimdik ç~ kan, ortalama a~aç boyunda bir p~ rnal
a~ac~~ ç~ km~~t~. Liguria'11, bir p~ mal~ n dallanna bir ta~lar~ n ç~ k~nt~lanna tutunup burcun bulundu~u düzlü~e ula~t~, burada bütün Numidia'l~lann
gözleri çarp~~anlardayd~. Liguria'll az sonra yarar sa~lar dü~üncesiyle ne
var ne yoksa ara~t~ rd~ ktan sonra, ç~ karken oldu~u gibi, körükörüne de~il
de her ~eyi yoklayarak, çevresine bakarak yine o yoldan geri döndü.
Böylece çabucak Marius'un yan~na vard~, ona olan bitenler üzerine bilgi
verdi. Kendi gitti~i kesimden burca sald~ r~da bulunulmas~ n~, giri~imde
yard~mc~~ olaca~~na söz verdi. Marius, orada bulunanlardan birkaç ki~iyi
Liguria'llyla birlikte onun aç~ klad~klann~~ yerinde görmek üzere yollad~.
Bunlar~ n her biri kendine göre, durumu güç ya da kolay gösterdi; konsül
ne olursa olsun bir parça yüreklendi. Bunun için trompetçiler ve borazanc~ lar tak~ m~ndan aya~~na olabildi~ince çabuk be~~ki~i seçti, korumay~~ sa~layacak ki~ilerle birlikte dört yüzba~~ya, hepsine Liguria'lly~~ dinlemeleri
buyru~unu verdi, bu i~~için ertesi günü belirledi.
XCIV. Komuta göre zaman~~ gelince her ~ey sa~lan~ p düzene girdikten sonra yola ç~ kt~. Da~a t~ rmanacak olanlar, k~ lavuzun önceden uyar~s~yla silahlar~ n~~ ve giysilerini de~i~tirdiler: yal~ n ayak, ba~~~kabak, kayalar~ n
aras~ ndan uza~~~daha iyi görebilmek, daha kolay t~ rmanmak için elde k~l~ç, çarpt~~~~zaman çok ses ç~ karmamas~~ için ve ye~in olmas~~ nedeniyle
s~ rtlannda Numidia'l~lannki gibi deriden kalkanlar. Ligurial~~ önden
yürüyerek yerde kalm~~~eski kökleri ve ta~lar~~ iplerle ba~l~yordu, böylece
erler bunlara tutunarak t~ rmanmakta güçlük çekmeyeceklerdi, yola al~~~ k
olmad~ klar~ ndan ötürü Luguria'll korkanlara elini uzat~yordu, ç~ k~~~ n daha
da güçle~ti~i yerde onlar~~ teker teker silahs~z olarak önüne kat~yor, sonra
kendisi silahlarla arkadan onlara yeti~iyordu: ç~ kmas~~ tehlikeli görünen
yerleri ilk kendisi deniyor, ayn~~ yerleri ine ç~ ka ine ç~ ka can burnundan
geliyor, gitmesiyle dönmesi bir olarak geridekilere yüreklilik a~~l~yordu.
Uzun süre sava~a sava~a yorgunluktan can~~ ç~ km~~~herkes, dü~manlarla
gö~üs gö~üse çarp~~t~~~~için, o kesimden ayr~~ burca ula~t~. Marius, Liguria'l~ n~n becerdi~i i~leri ulaklardan ö~renince, Numidia'l~ lan gün boyu çarp~~mada tetikte tutmu~~olmas~ na kar~~ n, o zaman yine de erleri yüreklen-
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dirip kendisi de çat~ l~~ çardaklar~ n d~~~ nda korunma çat~s~~ olu~turduktan
sonra ilerliyor, ayn~~ zamanda dü~man~~ at~~~araçlar~yla, okçularla, sapanc~larla uzaktan korkutuyordu, Numidia'l~ lar ise ço~u kez Romahlarm çat~ l~~
çardaklar~ n~~ devirip yakt~ ktan sonra kendilerini korumak için kalenin içine
girmiyorlar, Romal~lara sövüp say~yorlar, Marius'u ç~ lg~ nl~ k etmekle suçluyorlar, erlerimizin gözünü Iugurtha'n~n kölesi olmakla korkutuyorlar, i~leri
yolundayken ~i~iniyorlard~. Bu arada bütün Romal~ lar ve dü~manlar çarp~~ maya yönelirken, birinciler ün ve yetki için, ikinciler kurtulu~~için olmak üzere her iki yanda büyük güçle çeki~ilirken, birdenbire arkalar~ nda
borazanlar önü; bakmak için yakla~m~~~kad~ nlar ve çocuklar kaçt~lar; ard~ ndan duvar~ n dibinde kim varsa, sonra da hepsi silahs~z korunmas~zd~.
Durum böyle olunca Romal~ lar daha beter s~ k~~t~ r~yor, sonra ölülerin cesetleri üzerinden geçiyor, üne duyduklar~~ açl~kla yar~~~ rcas~na sura yöneliyorlard~ , doyumluk için kimse i~ini tavsatm~yordu. Böylece Marius'un
dü~üncesizce ç~ k~~lar~~ raslannyla düzelip yan~ lg~s~~ üne dönü~tü.
Bunlar olup biterken, quaestor Lucius Sulla büyük bir atl~~ birli~iyle ordugâha geldi, atl~ lar~~ Latium'dan, ba~la~~ klar aras~ ndan toplamak
için kendisi Roma'da kalm~~t~. S~ ras~~ gelmi~ken böylesine büyük bir adam~ n nitelikleri ve yeti~mesi üzerine birkaç söz etmeyi uygun buluyorum:
çünkü bir daha Sulla'n~ n eylemlerine de~inmeyece~im, bu eylemleri anlatm~~~olan herkesin söylediklerini en iyi, en titiz biçimde izleyen Lucius
Sisenna'n~ n pek yans~z olmad~~~ n~~ san~yorum.
Sulla, tan~ nm~~~ bir patricii soyundand~ , aile, atalar~ n gev~ekli~i
yüzünden art~ k sönmeye yüz tutmu~tu, kendisi Yunan ve Latin yaz~ n~n~~
en iyi bilenler düzeyindeydi, üstün zekâl~, zevke dü~kün, ama üne daha
istekli, bo~~zamanlar~ n~~ içip e~lenmeye veren biriydi; yine de hiçbir zaman
zevk u~runa i~lerini b~ rakmam~~t~r, ancak, evlili~inde daha onurlu bir ya~am sürebilirdi; güzel konu~urdu, kurnaz« onunla kolayca dostluk kurulurdu; yapt~ klar~ n~~ gizlemek için gösterdi~i zekâ k~vrakl~~~na diyecek yoktu; birçok konuda özellikle de para bak~ m~ ndan eli aç~kt~. ~ç sava~ta kazan~ lan utkudan önce bütün insanlar~ n en mutlusu olan onun talihi hiçbir
zaman çal~~kanl~~~ n~~ geçmemi~ti; birçok kimse, gücü mü yoksa mutlulu~u
mu daha ilerde kestirememi~tir. Nitekim sonraki eylemlerini anlatmakta
insan utanç m~~ duyar yoksa daha do~rusu üzüntü mü bilemiyorum.
Böylece Sulla, yukar~da söylendi~i gibi, bir atl~~ birli~iyle Afrika'ya, Marius'un karargah~ na geldikten sonra, ba~lang~çta deneyimsiz, sava~~nedir bilmez biriyken, k~sa sürede herkesten usta olup ç~kt~. Öte yan-
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dan erlere sevecenlikle yakla~~yor, onlar~ n isteklerini kar~~l~yor, bir istekte
bulunmayanlara kendili~inden iyilikte bulunuyor, onlardan kendi istekleriyle iyilik görüyor, borcunu alacakl~~ istemeden ödüyor, kimseden alaca~~n~~ istemiyordu; kendisine olabildi~ince çok ki~iyi borçlu k~ lmaya- u~ra~~yor, silik insanlarla ~akala~~yor, ciddi konular~~ konu~uyor, bu arada kötü
tutkunun gere~i olarak konsülün ya da herhangi iyi birinin sayg~ nl~~~ n~~
yaralam~yor, bu arada kötü tutkunun gere~i olarak konsülün ya da herhangi iyi birinin sagy~ nl~~~na ket vurmuyor, yaln~zca ba~ka birinin kafaca
ya da güç bak~m~ndan üstünlü~üne dayanm~yor, ço~u insan~~ geride b~ rak~yordu. Marius bu i~lerle, bu yollarla k~ sa zamanda erlerine kendini sevdirdi.
XCVII. Iugurtha, Capsa kasabas~ n~ , i~ine yarayan tahkim edilmi~~ba~ka yerleri, büyük vars~ ll~~~~ yitirdikten sonra, bir an önce Numidia'ya askeri birlikler göndermesi için Bocchus'a ulaklar yollad~: çarp~~man~ n ba~lamas~ na bir ~ey kalmam~~t~. Onun duraksad~~~ n~ , ku~ku içinde sava~, bar~~~
hesaplar~ n~~ uzatt~~~ n~~ anlad~, en yak~ nlar~ n~~ yeniden arama~anlarla ba~tan
ç~ kard~ , Romal~ lar~ n Afrika'dan ç~ kar~ lmas~~ ya da kendi topraklar~~ ayn~~ kalarak sava~~ n sona ermesi durumunda Numidia'n~ n üçte birini Mauretaniall'n~ n kendisine söz verdi. Bocchus, bu ödüle kap~ l~ p büyük bir kalabal~ kla lugurtha'ya yana~t~ .
Böylece her ikisinin ordusu birle~ince, basmakta olan gecenin, yenik
dü~erlerse i~lerine yarayaca~~n~ , yenmeleri durumunda ise, yöreleri bilmeleri nedeniyle, hiçbir engelle kar~~la~mayacaklar~ n~, her iki olas~ l~ kta Romahlar~ n koyu karanl~ kta çok güçlük çekeceklerini dü~ünüp henüz k~~lalara gitmek üzere olan Marius'a günün onda biri kalmam~~ken sald~ rd~ lar.
Böylece konsül, birçok ki~iden dü~manlar~ n geli~ini ö~renir ö~renmez,
dü~manlar~~ dosdo~ru kar~~s~ nda buldu; ordu sava~~düzenine girmeden ya
da yüklerini bir yere toplamadan, k~ sacas~~ herhangi bir belirti ya da buyruk alamadan, Mauretanial~~ atl~ lar ve Gaetul'Iar düzenli kümeler olarak,
hiçbir çarp~~ ma usulünce de~il de geli~igüzel bir araya gelenler, y~~~ n y~~~n bizimkilerin üzerine yürüdüler. Hepsi ans~ z~ n kap~ ld~ klar~~ korkudan
titreyerek yine de yi~itliklerini an~ msayarak ya silaha sar~ llyorlard~~ ya da
silaha sar~lanlar~~ dü~manlara kar~~~koruyorlard~ ; atl~ lar, yayalar sancaks~ z,
düzensiz karmakar~~~ kt~ lar, biri çekiliyor, öbürü bo~azlanlyor, gö~üs
gö~üse k~yas~ya sava~an birçok ki~i arkas~ ndan k~skaca al~ n~yordu: ne yi~itlik ne de silahlar~~ i~e yar~yordu, çünkü Romal~ lardan yeniler ve sava~mas~n~~ bilen eskiler, bir yerde rastlannyla birle~mi~lerse çember olu~turuyorlar,
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böylece bütün kesimlerden korunmu~~ve düzene girmi~~olarak dü~manlann gücünü kesiyorlard~.
~~~ç~ kmazdayken, Marius korkuya kap~lmad~~~~gibi, eskisinden daha çok sars~ lm~yor, ancak, en yak~ nlar~~ yerine en güçlülerden
düzenlemi~~oldu~u tak~ m~yla birlikte orada burada dola~~yordu; kimi zaman güç durumda olanlar~n yard~m~ na ko~uyor, dü~manlar~ n s~ ms~ k~~ kar~~~
durduklar~~ yerde üzerlerine yürüyordu; genel karga~adan ötürü buyruk
veremedi~i için, erlere kol gücüyle yard~m ediyordu. Art~k gün bitmi~ti,
ne var ki yaban boylar~, krallar~n~~ önceki yönergeleri uyar~nca hiçbir ~eyi
yava~latm~yor, gecenin kendilerinden yana oldu~unu dü~ünüp daha beter
sald~r~ya geçiyorlard~. O zaman Marius, olaylar~ n gerektirdi~i biçimde karar verdi, kendi adamlar~n~ n yan~na gitmek üzere aradaki iki yak~n tepeyi
ald~, bunlardan ordugâh için pek geni~~olmayan bir tanesinde büyük bir
su kayna~~~vard~ , genel olarak yüksek ve sivri olan öbürü, az koruma gerektirdi~i için amaca uygundu. Marius, Sulla'ya suyun oralarda atl~ larla
birlikte geceyi geçirmesini buyurdu, da~~lm~~~erlerini, dü~manlar~n kar~~~ kl~ kta onlardan geri kalmad~klar~ na bakarak kendisi bir araya toplad~ , sonra
hepsini ko~ar ad~ m tepeye yöneltti. Böylece krallar, yolun çetinli~i
yüzünden, korkuyla çarp~~may~~ b~rakt~lar, yine de kendi erlerinin daha ileriye gitmelerine izin verdiler, ne var ki her iki tepede kalabal~ k sar~ l~ nca
düzensizce ordugâh kurdular. Sonra yabanlar, her yeri ate~le donat~p nerdeyse gece boyu kendi törelerince gülüp oynad~lar, co~tular, ç~~l~ klar att~lar; kaçmad~ klan için çal~ m satan önderler bile yenginlik taslad~lar. Ancak, bütün bunlar~~ Romal~ lar koyu karanl~kta yüksekce yerlerden kolayca
görüyorlar ve yürekleniyorlard~.
Marius, dü~manlar~n deneyimsiz olduklar~~ kan~s~yla ç~ t ç~ kar~ lmamas~ n~, gece nöbetlerinde her zamanki gibi boru öttürülmemesini buyurdu. Sonra günün do~mas~na yak~ n, dü~manlar art~ k yorgun dü~üp daha uykuya dalmadan cohors, tak~ m, legio borazanc~lar~na, nöbetçilerine
hep birlikte, birdenbire sava~~duyurusunda bulunmalar~n~, erlere ç~~l~k atmalann~, kap~lardan firlamalann~~ buyurdu. Mauretania'hlarla Gaetul'lar
bilmedikleri korkunç sesle birden uyan~ p ne kaçabiliyor ne silaha sar~labiliyor ne bir ~ey yapabiliyor ya da herhangi bir ~ey öngörebiliyordu; böylece gürültü pat~rt~yla, ç~~l~ kla, kimse yard~ ma gelmeden, bizimkiler göz
korkuturlarken, hepsi karga~adan, korkudan deliye dönmü~lerdi. Sonunda
hepsi püskürtüldü, kaç~ rt~ ld~: askeri silahlar ve sancaklar~n ço~u ele geçirildi, çarp~~mada bütün önceliklerden çok say~da insan öldürüldü, çünkü
uykulu uykulu ans~z~n kap~ ld~klar~~ korkuyla kaçamad~lar.
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Sonra Marius, i~in ba~~ndaki gibi, lu~laya yolland~: çünkü az~k sa~layabilmek için deniz k~y~s~ndaki kasabalarda ya~amaya karar vermi~ti, yine de yengi kazand~~ diye i~i oluruna b~rakmadan, üstünlük taslamadan,
dü~man kar~~s~ndaym~~~gibi, dörtlü yürüyü~~kolu olarak ilerliyordu. Sulla,
en sa~dakilerin yan~nda atl~~ birli~ine, A. Manlius ise sol kesimde sapanc~lara, okçulara, bu arada Ligur'lann cohors'lanna komuta ediyordu; subaylar~~ yüksüz yaya erlerle ba~a ve sona yerle~tirmi~ti, be~~para etmemelerine kar~~l~k yöreyi çok iyi bilen kaçaldar, dü~manlarm yürüyü~~yönünü
ara~t~r~yorlard~: ayn~~ zamanda konsül, nerdeyse kimseye bir ~ey yüklemeden, her ~eyi sa~l~yor, herkesin yan~nda bulunuyor, hak edenleri övüyor,
etmeyenleri azarl~yordu. Erleri kendisi gibi silâhl~~ ve tetikte olmaya zorluyorclu; yine bu do~rultuda, yol yürüyor, ordugâh~~ tahkim ediyor, nöbet
tutmak üzere k~~lalara legio'lardan cohors'lan, ordugâhlann önüne yard~mc~~ atl~lan yolluyor, bunun yan~~ s~ra ba~kalar~n~~istihkâm çal~~malar~nda
siperin üstüne yerle~tiriyor, buyruklan yerine getirilmez diye korkudan de~il de istekli erlerin yorgunlukta komutandan geri kalmamalan için kendisi nöbetçileri dola~~yordu. Marius, Iugurtha sava~~n~n ba~ka a~amalar~nda
ve o a~amada orduya eziyet etmekten çok özsay~s~na seslenerek çeki düzen
veriyordu: birçoklar~~ bunun tutkuyla oldu~unu söylüyorlard~, bir kesim ise
onun çocuklu~undan beri çetin ko~ullar~~ve ba~kalar~n~n yoksulluk dedikleri öbür ~eyleri sevmesine ba~l~yorlard~; ne olursa olsun, devlet, çok s~k~~
bir komuta alt~nda, yine ~an~na yara~~r biçimde yönetildi.
Sonunda dördüncü gün Cirta kasabas~ndan uzak olmayan bir
yerde gözcülerin hepsi birden ko~ar ad~m ortaya ç~kt~lar, böylece dü~man~n yan~ba~lannda oldu~u anla~~ld~. Ancak, her biri ba~ka kesimden olmak üzere ayr~~ ayr~~ geri dönenlerin hepsi ayn~~ ~eyi belirtti~i için, konsül
cepheyi ne türlü kuraca~~~konusunda karars~z, düzende hiçbir de~i~ikli~e
kalk~~madan, her olas~l~~a kar~~~haz~r olarak ayn~~ yerde beklemeye ba~lad~.
Böylece her yandan e~it olarak bir kaç ki~inin dü~manlara arkadan yakla~aca~~n~~ dü~ünüp askeri güçleri dört kesime ay~rm~~~olan Iugurtha'n~n
umudu bo~a ç~kt~. Bu arada dü~manlann sald~r~s~na ilk u~ram~~~olan Sulla, kendi erlerini yüreklendifip tak~m olarak ve olabildi~ince yanyana dizilmi~~atlarla kendisi ve öbürleri Mauretania'l~lara sald~rd~lar; yörede kalan ötekiler, uzaktan at~lan m~zraklardan kendilerini koruyorlar, biri ellerine dü~tü mü bo~azl~yorlard~. Atl~lar böyle çarp~~~rken, Bocchus, o~lu Voluks'un sevketmi~~oldu~u, yolda geciktikleri için önceki sava~a kat~lmay~p
Romal~lann artç~lanna sald~ran yayalarla birlikte bulunuyordu. O zaman
Iugurtha orada pek çok ki~iyle u~ra~t~~~~için, Marius öndekilere komuta
Belleten C. LIII, 10
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ediyordu. Numidia'll sonra, Bocchus'un geli~ini ö~renince, birkaç ki~iyle
yayalar~ n yan~na döndü; orada -Numantia'da ö~rendi~i- Latinceyle ba~~ra
ça~~ra bizimkilerin bo~una dö~ü~tü~ünü, az önce Marius'u kendi eliyle
öldürmü~~oldu~unu söyledi. Ayn~~ zamanda sava~ta gözünü k~ rpmadan yayam~z~~ öldürüp kana bulad~~~~k~l~c~~ gösterdi. Erler bunu duyunca, ula~~n
sözüne inan~ p inanmamak bir yana, olay~ n korkunçlu~undan korktular,
ayn~~ zamanda yabanlar~ n kendilerine güveni geldi, allak bullak olmu~~Romal~ lara kar~~~daha sert sald~ r~ya geçtiler. Art~ k nerdeyse kaç~yorlard~~ ki,
Sulla, kendilerine kar~~~yürüdü~ü kimseleri çökertip geri dönerek yandan
Maurentania'hlara sald~ rd~ . Bocchus, zaman geçirmeden döndü. Iugurtha,
kendi adamlar~ n~~ al~koyarak, yengiyi sanki kazanm~~~gibi, elinde tutmak
isterken, atl~ larca ku~at~l~ p sa~da, solda herkes öldürüldükten sonra,
dü~manlar~ n oklar~~ aras~ ndan tek ba~~ na s~yr~l~ p ç~ kt~. Bu arada Marius,
atl~ lar bozguna u~rat~ ld~ ktan sonra, duydu~una göre püskürtülme s~ ras~~
gelen kendi adamlar~ n~ n yard~ m~na ko~tu. Sonunda dü~manlar art~ k her
yandan püskürtüldü. O zaman aç~ k alanlarda korkunç bir görünüm vard~:
kovalama, kaç~~, k~y~ m, tutsakl~ k; bir sürü yara ald~ ktan sonra yere y~~~lan
yi~itler ne kaçabiliyorlar ne de k~ m~ ldamadan durabiliyorlar, yaln~zca yekiniyorlar ard~ndan da dü~üyorlard~ ; sonra oradan görülen her yer oklarla, silahlarla, cesetlerle kaphyd~, aralar~ ndaki toprak ise kana bulanm~~t~ .
CIL Bunlardan sonra konsül, ba~lang~ çta gitmeyi tasarlam~~~oldu~u
Cirta kasabas~ na ku~kusuz art~ k yengin olarak ula~t~. Yabanlar~ n ba~ar~s~zl~~a u~rad~ klar~~ iki çarp~~madan be~~gün sonra, Bocchus'un yan~ ndan Marius'un en çok güvendi~i iki ki~i göndermesini kral ad~ na isteyen elçiler
geldiler: "kendisi için ve Roma halk~n~ n yarar~ na onlarla konu~mak istemektedir." O, zaman geçirmeden, L. Sulla ile A. Manlius'un gitmesini
buyurdu. Ça~~ r~l~ p da gitmelerine kar~~n, yine de kral~ n kar~~s~ nda,
dü~manca bir tutum içindeyse dü~ üncesini çelecek, bar~~a istekliyse o do~rultuda kamç~ lay~c~~ sözler söylemelerine karar verdi. Böylece güzel konu~mas~~ nedeniyle ya~~ na bakmadan Manlius'un öncelik tan~d~~~~Sulla k~saca
~öyle konu~tu:
"Kral Bocchus, sava~~~ de~il de bar~~~~ ye~lemen, iyiler iyisi kendini insanlar~ n en kötüsü Iugurtha ile dö~ü~erek lekelemeden, ayn~~ zamanda yan~ lg~ ndan ötürü seni de elleri kanl~~ onu da cezaland~rmak gibi ac~~ bir zorunlu~u üzerimizden kald~ rman için, tanr~ lar günün birinde senin gibi bir
yi~ite uyar~da bulunduklar~~ zaman, sevincimize diyecek yoktu. Bir de Roma halk~, egemenliklerinin ba~~ ndan beri köle de~il dost edinmeyi yerinde
bulmu~, bask~yla de~il, istedikleri için komuta etmeyi daha güvenli olarak
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dü~ünmü~tür. Senin için gerçekten hiçbir ~ey bizim dostlu~umuzdan daha
iyi de~ildir: çünkü her ~eyden önce uzaktay~z, orada zaranm~ z yok gibidir,
yak~nda olsayd~k bu kez sizi kay~r~ rd~k, sonra sözümüzü dinleyen bir sürü
adam var, ne bizim ne de herhangi birinin yeterli dostu vard~r. Ke~ke daha ba~tan beri böyle dü~ünmü~~olsayd~n! Bu zamana de~in Roma halk~ndan çekti~inden çok iyilik gördün ku~ kusuz. Ancak, insan~n ba~~ na ne gelirse talihi yüzünden geldi~ine göre, elini çabuk tut, ba~lad~~~ n yolda
yürü. Yan~lg~lar~n~~ i~ le güçle daha kolay gidermen için elinde birçok yararl~~ nesnen var. Son olarak da ~unu kafandan at: Roma halk~~ hiçbir zaman iyilik etmekten çekinmemi~tir: sava~ta neyin de~eri oldu~unu sen
kendin bilirsin."
Bocchus, suçluluk duygusuyla bunlara dingin bir biçimde, dostça birkaç söz söyledi: dü~manl~k besledi~i için de~il de krall~~~~korumak için silâha sar~lm~~t~r; çünkü topraklar~ ndan Iugurtha'y~~ güç kullanarak ç~kard~~~~
Numidia'n~n bir kesimi sava~~hakk~~ olarak kendisinin olmu~tur: oran~ n
Marius taraf~ ndan çöle çevrilmesine göz yummayacakt~r; öte yandan Roma'ya daha önce elçiler göndermesine kar~~n art~k onlar~n dostlar~~ aras~nda de~ildir: üstelik Marius eliyle geçmi~teki olaylara sünger çekilmeye izin
verilirse, senatoya elçiler yollayacakt~ r. Sonra, yaban kral, Sulla'n~ n ve Marius'un sözünün kendisine iletilmesi üzerine, ba~~na i~~aç~lmas~ndan korkarak, Iugurtha'n~n arma~anlarla ba~tan ç~kard~~~~dostlar~ n~n etkisiyle,
önüne ç~kan olanaktan yararlan~p dü~ünce de~i~tirdi.
CIII. Marius, bu arada orduyu küçük k~~lalarda toplad~ktan sonra,
ye~in cohors'larla ve atl~~ birli~inin bir kesimiyle, Iugurtha'n~n koruyucu
olarak bütün kaçaklar~~ dikmi~~oldu~u Krall~k Kule'sini ku~atmak üzere ~ss,.: yerlere yolland~ . O zaman Bocchus, bunlar~~ ya iki çarp~~ma için kendisine gelmi~~diye dü~ ünerek ya da Iugurtha'n~n ba~tan ç~karmad~~~~ba~ka
dostlar~n~n uyans~ yla yeniden elindeki yak~ nlar~~ aras~ndan güvenilir, uyan~ k be~~-ki~i seçti; bunlar~ n Marius'a sonra da uygun olursa, Roma'ya elçi
olarak gitmelerini buyurdu; i~leri yoluna koymay~ , ne türlü olursa olsun
sava~~~bitirmeyi kendilerine b~ rakt~ . Onlar erkenden Romahlann k~~lalar~na yolland~ lar; sonra yolda haydut Gaetul'larca çevrilip soyulduktan sonra
korku içinde, üstleri ba~lar~~ dökülerek konsülün sefere ç~kmadan önce
praetor olarak b~rakm~~~oldu~u Sulla'n~n yan~na s~~~nd~ lar. O, hak ettikleri
gibi, onlara güvenilmez dü~manlar olarak davranmad~, onlar~~ iyi kar~~lad~~
ve cömertçe a~~rlad~ : bunun için yabanlar, Romal~lann ad~~ bo~una
açgözlüye ç~km~~~diye dü~ündüler, Sulla'y~~ ise eliaç~kl~~~ ndan dolay~, kendilerine dost olarak gördüler. Çünkü o zaman da kaz gelecek yerden tavu-
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~u esirgememeyi bilen azd~ ; içinden gelmeden veren kimse de cömert say~lmazd~ ; da~~tt~~~~bütün arma~anlar~~ onun sevecenli~ine yoruyorlard~.
Böylece quaestor'a Bocchus'un yönergelerini aç~ klad~lar; ayn~~ zamanda
ondan kendisini kay~rmas~ n~~ ve dan~~man olarak yard~mc~~ olmas~ n~~ istediler; krallar~n sayg~ nl~~~n~, sözünün eri olmas~n~ , askeri güçleri, ya yaral~~ ya
da iyi duygudan ileri geldi~ine inand~klar~~ ba~ka ~eyleri göklere ç~ kard~ lar;
sonra Marius'un yan~ nda oldu~u gibi senatoda ne konu~acaklar~n~~ bilenler
a~a~~~yukar~~ k~ rk gün ayn~~ yerde beklediler.
Marius giri~mi~~oldu~u i~i yar~ m b~ rak~p Cirta'ya döndü~ünde,
elçilerin geli~ini ö~renince, onlara, Sulla'ya yine böyle praetor Bellienus'a,
senato s~ n~f~ ndan kim varsa hepsine Tucca'dan gelmelerini buyurdu; onlarla birlikte Bocchus'un yönergelerini ö~rendi. Elçilere, konsül taraf~ ndan
Roma'ya gitme olana~~~tan~nd~ ; bu arada sava~a ara verilmesi isteniyordu.
Bunu Sulla ve ço~unluk uygun buldu; birkaç ki~i ise, geçici ve de~i~kin
olmas~~ yüzünden ters dönüveren insanl~ k durumlar~n~~ bilmedi~i için, daha
kat~~ karar verdi. Öte yandan üç Mauretania'll her ~eyi elde ettikten sonra,
Afrika'ya erlerin ücretini götürmü~~olan quaestor Cn. Octavius Ruso ile
birlikte Roma'ya yolland~, ikisi kral~ n yan~ na döndü. Bunlardan Bocchus,
öbür durumlar~ n yan~~ s~ ra Sulla'n~ n iyi davran~~~ n~, gösterdi~i ilgiyi ö~renip sevindi. Kral~ n yan~lg~ya dü~mü~, Iugurtha'n~ n k~y~ m~yla y~ k~ lm~~~oldu~undan yak~ nmas~~ üzerine Roma'da onun dostluk ve anla~ ma isteyen
elçilerine ~öyle yan~ t verildi: "Roma senatosu ve halk~~ gördü~ü iyili~i de
kötülü~ü de hiçbir zaman unutmaz. Öte yandan Bocchus'un i~ledi~i suçtan yerinmesi nedeniyle, hak etti~i zaman, kendisiyle anla~maya gidilecek,
dostluk kurulacakt~ r.
Bocchus, bu ~eyleri ö~rendikten sonra, mektupla Marius'tan ortak ç~ karlar~~ için hakemli~ine ba~vurulan Sulla'y~~ kendi yan~ na göndermesini istemi~ti. O, atl~~ ve yaya korumas~~ e~li~inde, yine böyle Balear okçulanyla birlikte gönderildi: bu arada yolculu~u çabukla~t~ rmak amac~yla ye~in silahl~~ Paeligni cohors'u ve okçular gittiler; ye~in olmas~~ nedeniyle
dü~manlar~n oklarma kar~~~ba~ka silahlarla donat~ lm~~lard~. Ancak, be~inci
gün Bocchus'un o~lu Volux, a~a~~~yukar~~ bin atl~ yla birlikte yolda, aç~ k
alanda belirdi. Düzensiz bir biçimde, karmakar~~~k gidenler Sulla'da ve
bütün öbürlerinde daha çokmu~lar izlenimini b~ rak~yorlar, dü~manlarda
korku uyand~r~yorlard~. Böylece her biri yükünü att~ , savunma ve sald~ r~~
silahlar~ n~~ yoklad~, s~ nad~ ; korkmas~ na korkuyorlard~~ da daha çok da umuda kap~l~yorlard~ , kar~~lar~nda ku~ kusuz yenginler ve daha önce ço~u kez
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yengi kazananlar vard~. Bu arada durumu ara~t~rmak üzere gönderilmi~~
olan atl~lar bir yaramazl~ k olmad~~~n~~ bildirdiler, do~rusu da buydu.
Volux, quaestor'a yakla~arak ad~ yla seslendi, babas~~ Bocchus taraf~ndan onlar~~ kar~~laman~ n yan~~ s~ ra korumak için gönderilmi~~oldu~unu
söyledi. Sonra o gün ve ertesi gün korkusuzca bir araya gelip yürüdüler.
Ordu~âh kurulup ak~am olunca Mauretanial~ , korkudan allak bullak bir
yüzle, Sulla'n~ n yan~ na ko~tu ve gözcülerden ö~rendi~ine göre, lugurtha'n~ n pek uzakta olmad~~~ n~~ söyledi. Bir de geceleyin kendisiyle birlikte
gizlice kaçma konusunda onu s~ k~~t~ np durdu. Sulla, boyun e~mez bir tutumla kar~~~ ç~ kt~ : kendisi kaç kez bozguna u~ratt~~~~bir Numidia'l~dan
korkmaktad~ r; kendi erlerinin yi~itli~ine yeterince güvenmektedir; kesin
bir y~ k~ m gelip çatsa bile komutas~~ alt~ ndaki erleri, ne olaca~~~belirsiz, belki de az sonra hastal~ kla yok olup gidecek bir ya~am~~ çirkin bir kaç~~la
kurtarmaktansa orada kalacakt~ r. öte yandan yine onun geceleyin yola
ç~ kmalar~~ önerisi üzerine dü~ünceyi uygun buldu; zaman geçirmeden erlerin yemek yemelerini, ordugahta olabildi~ince dizi dizi ate~ler yak~lmas~n~,
sonra ilk nöbette sessizce 9k~lmas~ n~~ buyurdu. An~ k gece yolculu~unda
herkes yorgun dü~ ünce, Sulla güne~in do~u~ uyla birlikte ordugah için yeri
ölçüp biçiyordu ki, Nlauretanial~~ atl~lar, Iugurtha'n~ n daha önce a~a~~~yukar~~ iki bin ad~ m uzakta ordugah kurmu~~oldu~unu bildirdiler. Bunun
duyulmas~~ üzerine bizimkiler çok büyük bir korkuya kap~ ld~lar; Volux taraf~ndan aldat~lm~~~ve tuza~a dü~ürülmü~~olduklar~ n~~ san~yorlard~ . Kendi
elleriyle öç almak, böylesine bir k~y~m~~ onun yan~na b~ rakmamak gerekti~ini söyleyenler ç~kt~.
Sulla da böyle dü~ünmesine kar~~ n, Mauretanial~ n~n kötülük
yapmas~ na engel oldu. Kendi erlerine yüreklerini pek tutmay~~ a~~lad~:
önceleri birkaç güçlü taraf~ ndan kalabal~~a kar~~~ço~u kez iyi sava~~lm~~t~r;
çarp~~ mada canlar~ n~~ ne denli az dü~ ünürlerse, tehlikeden o denli uzak
olacaklard~ r, eline silah alan hiç kimseye silahs~z yayalardan yard~m istemek, korkudan ödü patlarken bedenin görünen, görünmeyen yerlerini
~dü~manlara çevirmek yak~~ maz. Sonra luppiter Maximus'u Bocchus'un i
larda
bumanca
davran~~
ledi~i k~y~ mda ve aldatmacada tan~k gösterip dü~
~çk~lunmas~~ nedeniyle Volux'a ordugâhtan ç~k~ p gitmesini buyurdu. O, h
ra h~çk~ ra böyle ~eylere inanmamas~~ için yalvard~ : hiçbir aldatmacaya ba~vurmam~~ t~ r, as~ l Iugurtha, belli ki kumazca gözetleyerek onlann yolunu
ö~renmi~tir. öte yandan elinde koskoca bir insan gücü olmad~~~, umudunu, olanaklar~ n~~ onun babas~ na ba~lad~~~~için, o~lunun gözleri önünde,
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onun hiçbir ~eye kalk~~amayaca~ma inan~ yordu, bu nedenle ona en do~ru
i~, onun ordu~âh~ n~n ortas~ ndan göz göre göre geçmek gibi geldi; kendisi
ya Mauretanial~ lar~~ önden gönderdikten ya da yine o yerde b~ rak~ ld~ ktan
sonra, tek ba~~ na Sulla ile gidecekti. Bu durum böyle bir i~~için uygun
görüldü; zaman geçirmeden yola ç~ kt~ lar, Iugurtha beklenmedik olaylar
kar~~s~ nda ku~ kuyla ne yapaca~~n~~ bilmezken, öbürleri sa~~esen geçtiler.
Sonra da gitmeyi dü~ ündükleri yere birkaç gün içinde ula~~ld~.
Iugurtha, Sulla'n~ n getirtildi~ini duyduktan sonra, Bocchus'la
çok içli d~~l~, Aspar ad~ nda bir Numidially~~ Bocchus'un tasar~ lar~ n~~ gözetlemek üzere elçi olarak önden gönderdi; bu arada Massinissa'n~ n soyundan, Massugrada'n~ n o~lu, ana soyundan ise a~a~~~katmandan gelen Dabar -çünkü babas~ , evlilik d~~~~bir çocuktu-, Mauretania'lm~ n gözünde birçok niteli~inden dolay~~ sevilen, say~ lan bir insand~ . Bocchus, onun Romal~ lara ba~l~~ oldu~unu epeyce zamandan beri gözlemleyip daha orac~ kta
Roma halk~n~ n her istedi~ini yerine getirmeye haz~ r oldu~unu bildirmek
üzere onu Sulla'ya yollad~ : görü~ me gününü, yerini, zaman~ n~~ kendisi seçecek, Iugurtha'n~ n elçisinden korkmayacakt~ r; art~ k i~lerini daha özgürce
yürütebilmek için, onunla bütün ili~kilerini oldu~ u gibi tutuyordu, çünkü
onun kurdu~u tuzaklara dü~ mekten ba~ka türlü sak~namam ~~t~. Ancak,
ben ~u kan~ya vard~ m ki, Bocchus övündü~ü gibi de~ildir, alça~~n biridir,
Romal~y~~ da Numidially~~ da bar~~~umuduyla oyalam~~t~ r. Iugurtha'y~~ Romal~ lara m~~ yoksa ona Sulla'y~~ m~~ teslim etsin, kafas~ nda kurup durmu~tur; içinden gelerek kar~~m~zda, korkudan ise yan~ m~zda yer alm~~t~ r.
Sulla, Aspar'~ n kar~~s~ nda birkaç söz edece~ini, gerisini gizlice
kimse yokken ya da birkaç ki ~inin önünde konu~aca~~n~~ söyledi. Ayn~~ zamanda kendine verilen yan~t~~ aktard~. Onun iste~i do~rultusunda topland~ ktan sonra, onun bar~~ tan yana m~~ yoksa sava~tan yana m~~ oldu~unu
sormak üzere, kendisinin konsül taraf~ ndan gönderildi~ini söyledi. O zaman kral ald~~~~yönerge uyar~ nca on gün sonra yeniden gelmesini buyurdu, o anda hiçbir karara varamad~~~ n~, ancak o gün yan~ t verece~ini
söyledi. Sonra ikisi de ayr~ l~ p kendi ordugâhlarma gitti. Gece iyice ilerlemi~ti ki, Sulla Bocchus taraf~ ndan gizlice getirildi; her ikisi yanlar~na yaln~ zca güvenilir çevirmenler ald~ , bu arada her ikisinin görü~üne uygun,
sayg~de~er bir insan olan Dabar ulak oldu. Kral o saat söze ~öyle ba~lad~:
Bu topraklar üzerinde, bütün tan~d~ klar~ m~ n içinde en büyük
kral olarak, özel birine kayra borçlu olurum diye akl~ mdan bile geçmezdi
benim, Sulla, ben seni tan~ madan önce, Hercules ad ~ na, birçok kimseye,
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istedi~i için, öbürlerine de kendili~imden yard~ m ettim, kimseye avuç açmad~m. Ba~kalar~n~n s~zlan~ p durduklan bu vericili~e ben sevinirim, ele
gereksinme duymak, bana senin dostlu~unu, gönlümdeki o en de~erli
duyguyu kazand~rm~~~olacak. Kesinlikle deneyebilirsin bunu. Silah, yi~it,
para, içinin çekti~i daha ne varsa al, kullan, ya~ad~~~n sürece kayran~n
kar~~l~~~n~~ gördüm diye dü~ünme: benim gözümde bunun sonu olmayacak; ben bile bile ellerin hiç bo~~dönmeyeceksin. Çünkü benim de~er yarg~ma göre, bir kral~ n cömertlikle de~il de silahla yenilmesi daha az utanç
vericidir. öte yandan buraya ç~karlar~n~~ korumak üzere gönderildi~in devletiniz için ~ u birkaç sözüme kulak ver. Ben Roma halk~na kar~~~ne sava~tim ne de sava~~ls~n istedim: topraklanm~~ ise silahl~lara kar~~~silahl~larla
korudum. Böylesi ho~unuza gitti~ine göre, ne yapay~ m! Iugurtha'yla istedi~iniz sava~a giri~iniz. Ben, Micipsa ile aram~zdaki Muluccha ~rma~~n~~
geçmeyece~im. Iugurtha'n~n da bu s~n~r~~ a~mas~ na izin vermeyece~im.
Sonra bana da size de yara~an bir istekte bulunursan, bunu elde etmeden
buradan aynlmayacaks~n.
Sulla, kendi bak~m~ndan k~ sa ve ölçülü bir biçimde, bar~~~üzerine, herkesi ilgilendiren konularda ise uzun uzad~ya konu~tu. Sonra, Roma
halk~n~ n ve senatosunun, kar~~s~ ndakiler silah yönünden epeyce güçlü olduklar~ na göre, kral~ n verdi~i sözü ciddiye almayaca~~n~~ ona aç~klad~:
onun kendisinden çok onlar~n yaran do~rultusunda bir ~ey yapmas~~ gerekmektedir. Iugurtha'n~n ipleri elinde oldu~u için, bu durum çantada
kekliktir. Onu Romahlann eline vermi~~olsayd~ , onlardan pek çok alaca~~~
olacakt~: dostlu~a, ba~la~~kl~~a, Numidia'n~n ~imdi istedi~i bir kesimine
kendili~inden kavu~acakt~ . Kral ilkin nuh diyor, peygamber demiyordu:
aralar~ndaki h~s~ m akrabal~k, dahas~~ anla~ma i~in içine kar~~ t~; bir de Iugurtha'y~~ seven, Romal~ lardan nefret eden halklar~ n sözlerinde durmamalar~ndan yararlan~p dü~üncelerini de~i~tirtmesinden korktu. Sonunda üstelemelerden b~k~ p yola geldi, Sulla'n~ n iste~i uyar~nca bir ~eyi yapaca~~na
söz verdi. öte yandan sava~tan bitkin dü~mü~~Numidia'l~n~ n can att~~~~
sözde bar~~~~yapmak için yararl~~ görünen noktalar~~kararla~t~rd~lar. Aldatmacay~~ haz~rlad~ ktan sonra oradan ayr~ld~lar.
Kral ertesi gün Iugurtha'n~n yard~mc~s~~ Aspar'~~ ça~~rd~, Dabar
arac~l~~~ yla Sulla'dan sava~~n ko~ullu olarak b~rak~ labilece~inin ö~renilmi~~
oldu~unu söyledi: bunun için kral~n dü~üncesini sorup ö~renmeliydi. O,
sevine sevine Iugurtha'n~n karargah~na yolland~ ; sonra ondan bütün bilgileri al~p y~ld~r~m h~z~ yla sekiz gün sonra Bocchus'un yan~na döndü, ona
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Iugurtha'n~ n bütün buyruklar~~ yerine getirmeye can att~~~ n~, buna kar~~ l~ k
Marius'a pek güvenmedi~ini bildirdi: önceleri Roma komutanlanyla sa~lanan bar~~, ço~u kez bo~ una olmu~ tur. Öte yandan Bocchus, her ikisinin
öngördü~ ü ve onaylad~~~~bir bar~~~isterse, herkes, bar~~~~istermi~~gibi bir
araya gelmeye, o arada da Sulla'y~~ teslim etmeye çal ~~mal~d~ r. Böyle bir
adam~~ elinin alt~ nda tuttu~ u zaman, senatonun ya da halk~n buyru~ uyla
anla~maya var~ labilecektir; kendi gev~ekli~i yüzünden de~il de devlet u~runa dü~ manlar~ n egemenli~i alt~ na giren soylu adam ortada b~ rak~ lmayacakt~ r."
Mauretania'll kafas~ ndan bunlar~~ geçirip sonunda söz verdi;
yalanc~ ktan m~~ yoksa gerçekten mi duraksad~~ pek bilmiyoruz. Ancak, krallar~ n genellikle sert oldu~u ölçüde de~i~ ken istemleri ço~u kez birbiriyle
çeli~irdi. Sonra zaman~~ ve yeri belirlenince, bar~~~görü~ mesinde bulunmak
üzere Bocchus, bir Sulla'y~~ bir Iugurtha'n~ n elçisini ça~~r~ yor, ikisine de
ayn~~ sözleri veriyordu; onlar~ n da özde~~biçimde yüzleri gülüyor, yürekleri
umutla doluyordu.
Görü~ me için belirlenen günün ertesi gecesi Mauretania'l ~ n~ n, arkada~lar~ n~~ ilkin ça~~ rmas~, ard~ ndan dü~ünce de~i~tirip uzakla~t~ rmas~~ üzerine kendi kendine uzun uzun dü~ünüp ta~~ nd~~~~ ~eyler, usundan geçtikçe,
yüzünden ve gözlerinden belli oluyordu. Yine de Sulla'n ~ n getirtilmesini
buyurdu, onun görü~ ünü alarak Numidia'llya tuzak kurdu. Sonra günü
geldi~inde, Iugurtha'n~ n uzakta olmad~~~~kendisine bildirilince, birkaç arkada~ la ve quaestor'umuzla birlikte, sözde sayg~~ göstermek için, tuzak kuranlar~ n pek kolay görece~i tümse~e yöneldi. Söylendi~ine göre, Numidial~ , pek çok yak~ nlyla birlikte silahs~ z olarak yakla~t~ ; ard~ ndan da belirti verilince, pusudan her yerden bir anda sald ~ r~ya geçildi. Iugurtha zincire vurulup Sulla'ya teslim edildi, onun taraf~ ndan Marius'a götürüldü,
öbürleri bo~azland~.
Yine o zaman, Galyal~ lar kar~~s~ nda önderlerimizden Q. Caepio ile M. Manlius taraf~ ndan giri~ilen sava~~yaman oldu. Bütün ~ talya bu
korkuyla tirtir titredi. Gerek o zamanki gerekse o günden bugüne de~in
ya~ayan Romal~ lar ~öyle dü~ünmü~ lerdir, Galyal~ larla ün için de~il, esenlik için çarp~~~ yorlard~, bunun d~~~ ndaki her ~ey yi~itliklerine göreydi.
Ancak, Nimidia'da sava~~sona erdikten, Iugurtha'n ~ n zincire vurulup
Roma'ya götürüldü~ ü bildirildikten sonra, Marius daha geri dönmeden
konsül seçildi, Gallia eyaletinin yönetimi ona verildi, kendisi Ocak ay~ n~ n
ba~~ nda anl~~ ~anl~~ bir törenle yengisini kutlad~ . O zaman da devlet, umudunu ona ba~l~ yor, gücünü ondan al~ yordu.

