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Roma ~ mparatorlu~u'nun bat~~kanad~n~ n dü~ü~ü, Bat~~ Eskiça~~tarih literatüründe
bugüne kadar çok etraf~~ bir ~ekilde taru~~lm~~~ve yüzlerce neden iiretilmi~tir. Bunlar aras~ nda
Roma'n~ n kuzey kom~ulann~n yaratt~~~~bas~ nç, H~ristiyanl~ k, askeri ve ekonomik zarfl~ldar, sosyal
ve idari bozulmalar, demograf~k sorunlar ve salg~n hastal~klar ilk elde s~ralanabilecek olanlard~r.
Alman tarihçi A. Demandt, Roma'n~ n dü~ü~üne ili~kin 210 farkl~~ neden s~ralamaktad~r. Roma'n~n dü~ü~~nedenleri aras~ nda en fazla tart~~ma yaratanlardan birisi de, IV. yüzy~l~ n sonuna
do~ru Tuna ve Rhen s~ n~r dengelerinin hareketlenmesi ve kuzey kom~ular~n~ n Roma s~n~rlar~na
akmaya ba~lamas~d~ r. Kavimkr göçü (=Völkerwanderung) olarak da bilinen, Hunlar'~n, Karadeniz'in kuzeyindeki dengeleri bozmas~yla ortaya ç~kan bu yeni durum, neticede Roma
~ mparatorlu~u'nun bat~~kanad~n~n V. Yüzy~ l içerisinde tedricen parsellenmesine ve nihayet 476
y~l~ nda son imparator Romulus Augustulus'un (=Küçük Augustus) azledilmesiyle bu kanad~ n
da~~lmas~na yol açt~. Romal~lar~n gözünde bu kuzey kom~ular~~organizasyon bilmeyen, mant~kl~~
dü~ünemeyen ve a~z~~sarm~sak kokan barbarlard~. 378 y~l~n~n 9 A~ustosu'ndaki Edirne sava~~na
gelininceye kadar, Roma imparatorlu~u Akdeniz dünyas~ n~ n rakipsiz tek gücüydü. Neler yanl~~~
gitmi~ti de, tam bir yüzy~l sonra imparatorlu~un bat~~yans~~da~~lm~~t~?
Kuzey kom~ular~ n~ n Roma dünyas~na etkisi bugüne kadar farkl~~ perspektiflerden ele
al~nmalda beraber, iki e~ilim ön plana ç~ km~~t~: Bir grup, Roma s~ n~rlar~ n~~istila eden bu kuzeylileri sempatik bir ifadeyle imparatorlu~a taze kan enjekte eden Germenler olarak sunarken, bir
ba~ka ana alum bu istilalar~ n y~ k~c~~yönünü ön plana almakta ve i~gallerin Roma Uygarl~~~ na
verdi~i telaf~~edilemez zararlar~~ön plana ç~kararak "kriz", "dü~ü~" ve "çökü~" terimlerini daha çok
kullanmaktad~r. Bu arada, Eskiça~~tarih yaz~c~l~~~nda bat~~dünyas~nda özellikle yetmi~li y~llardan
itibaren, daha çok "de~i~im" ve "devaml~l~ k" gibi kavramlar etraf~nda örülen H~ristiyanl~k dininin
Akdeniz dünyas~ n~n Bizans yar~s~ nda "yükseli~i" üzerinde yo~unla~an, dinsel ve kültürel
çal~~malara a~~rl~k verilmeye ba~lanm~~ ur. Peter Brown'un önderli~inde geli~en bu tarih
yaz~m~nda, askerler ve imparatorlardan çok azizler ve piskoposlar ön plandad~r.
Kuzeyden gelen kom~ular~n Roma ~ mparatorlu~u'nun özellikle bat~~yar~s~ n~~ nas~ l
de~i~tirdi~i ve Avrupa'y~~Ortaça~'a ta~~d~~~na ili~kin 2005 y~l~~içinde bir siyasi - askeri tarihçi ve bir
arkeolo~un kaleminden neredeyse ayn~~ ad~~ ta~~yan ve barbarlar~ n Roma Uygarl~~~ n~~
dönü~türmedi~ini aksine sona erdirdi~ini savunan iki kitap ç~kt~ . Daha önce Gotlar, Hunlar ve
Romahlar üzerine yazd~~~~onlarca bilimsel makale ve kitaplanyla tan~nan ve Völkerwanderung'un
gerisindeki Hun faktörüne vurgu yapan P. Heather, 550 sayfal~k hacimli eserine, IV. yüzy~l~n
özellikle ikinci yans~nda Roma ~mparatorlu~u'nun ve kom~ulanmn siyasal yap~lann~~analiz ederek ba~lamaktad~r. ~lk bölümdeki bu anlamun amac~ , yazara göre, gelecek bölümlerde tart~~~lan
konular~n tarihsel arka plan~n~~ortaya koymakur. ~kinci k~s~ mda yazar. Romahlar ve kom~ular~~
aras~ndaki kriz üzerine yo~unla~maktad~ r. Heather'a göre bu krizin anahtar faktörü, Karadeniz-
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'in kuzeyini harekedendirerek buralardaki dengeleri bozan ve s~ n~rlar üzerinde adeta "donaino
etkisi" yaratan Hunlar'~n geli~idir. Bu k~s~mda yazar, Roma'n~ n 410 y~l~nda Gotlar taraf~ndan
ya~malan~~~~ve H~ristiyanlar ile paganlar aras~ndaki büyük tart~~ma ve Augustinus'un bu
tart~~maya katk~s~n~~analiz etmektedir. Got lider Alarikus'un askerleri 410 y~l~nda Roma'y~~
ya~malad~~~~zaman, paganlar, tannlar~m terk eden ve sadakatsiz bulduklar~~ H~ ristiyanlar~~
suçlanu~lard~. H~ristiyanlar ad~na tart~~maya kat~lan Aziz Augusdnus yazd~~~~De GMtate Dei adl~~
ünlü eserinde, pagan tanr~lar~n Roma'y~~daha önce ya~ad~~~~di~er felaketlerden niçin koyumad~~~n~~soruyordu. Afrika'n~n Vandallar taraf~ndan ele geçirilerek Bat~~Roma'n~n can daman~un kesilmesi ve Attila'mn Roma'n~n kuzey s~n~rlar~na konu~land~rd~~~~imparatorlu~unun
Roma ile ili~kileri, ikinci kis= di~er önemli Ve ayr~nt~l~~tart~~ma konuland~r. Bu eserin üçüncü
ve son k~sm~~(s. 351-459) imparatorluklar~n dü~il~unii incelemektedir. önce, Attila 'n~n
ölümüyle parçalanan Avrupa Hun imparatorlu~u ve sonra Roma ~mparatorlu~u'nun sonunu
ve nihayet çökü~ünü ele almaktad~r. Görsel yönden de oldukça zengin olan eserin özellikle hantalan detayl~~ve bilgilendiricidir.
Heather'~n siyasal tarih analizlerinden farkl~~olarak, B. Ward-Perkins arkeolojik verileni
gündeme almaktad~r. From Classical Antiquity to the Middle Ages (=Klasik Antikite'den
Ortaça~'a) adl~~bir ba~ka önemli eserin yazan ve nihayet Cambridge Ancient History serisinin
son cildinin (XIV) de editörleri aras~nda yer alan Oxford kökenli Ward-Perkins, eserinin "Roma
imparatorlu~u Çöktü mü?" ba~l~kl~~giri~~bölümünde, Bat~~tarih yaz~c~l~~anda 1970'lerden sonra
geli~en ve günümüzde çok etkin olarak varl~~~n~~sürdüren, yeni bir tarih yaz~m trendini ele alarak
ba~lamaktad~r. Halen Amerika'da Princeton Üniversitesi Tarih Bölümünde çal~~an -yukar~da
bahsi geçen- P. Brown'un öncülük etti~i bu trend, M.S. IV. ve V. yüzy~llar' Roma
~mparatorlu~u'nun gerilemesi ve çökmesi perspektifinden ele alm~yor, daha ziyade dinsel ve
kültürel tarih yaz~m~~üzerine yo~unla~arak, M.S. II. - VIII, yüzy~llar aras~nda H~ristiyanl~~~n ve
daha sonra ~slam'~n Akdeniz dünyas~ n~n kültürel tarihine getirdi~i yeni ufuklara dikkat
çelunektedir [Bu görü~lerin tamam~~P. Brown, Geç Antik Ç,a~'da Roma ve Bizans Dünyas~, çev.
T. Kaçar, (~stanbul 2000) adl~~eserde bulunabilir]. Bau'dan çok Do~u ile ilgilenen bu ak~m~n tarihçilerinin terminolojisinde, "gerileme", "dü~ü~" ve "çökf~~" gibi kavramlar yer almaz, bunlar~n
yerine 'geçi~/dönü~üm". "yükseli~", "devaml~l~k" gibi terimler yer almaktad~r. Kuzeyden gelen
kom~ular~n~n Roma'y~~y~kma amac~yla gelmediklerini ve Roma'n~n savunulmasma yard~mc~~olduklar~n~~savunan tarihçilerin görü~lerine de kar~~~ ç~ kan Ward-Perkins, amac~n~~barbar
i~gallerinin Roma toplum hayat~n~~ne derece olumsuz yönde etkiledi~ini arkeolojik verilerle
göstermek olarak ilan etmektedir.
Roma ~mparatorlu~u'nun dü~f~~ündeki politik faktörü bir kenara b~rakan Ward-Perkins,
çok daha temel bir soruyu ortaya atmaktad~r: Barbar i~gallerinin s~radan bir Roma kendisi için
anlam~~nedir? Bu i~galler Romahn~n hayat~m ne kadar etkilemi~tir? Klasik Roma dünyas~, barbar
i~galleriyle Ortaça~'a yumu~ak bir geçi~~yapabilmi~~midir? Bir ba~ka deyi~le Roma
imparatorlu~unun kuzey kom~ular~, Roma Uygarl~~~na ne ölçüde son vermi~~ve ne ölçüde bu
uygarl~~~~dönü~tiirmü~tür?. Heather'~n hacimli esriyle luyaslan~nca çok daha miltevazi ölçüdeki,
Roma'n~n çökii~il ve bir uygarl~~~ n sonu ba~l~ kl~~iki ana k~s~m ve sekiz bölümden olu~an bu eser,
argilmanlann~~ikna edici ve inand~r~c~~bir tarzda savunmaktachr. Ward-Perkins, bir zamanlar
Henri Pirenne'nin savundu~u 'Akdeniz dünyas~n~n sosyal ve ekonomik birli~inin sonunu "barbar
i~galleri" de~il Müslüman Araplar~n getirdi~i' tezini yerle bir edercesine (ve Pirenne'nin kemiklerini salat~rcasma!), kuzeyden gelen i~galcilerin Roma dünyas~n~n ya~am standartlar~n~~nas~l
pre-historik dönemlere geri götiirdü~iinü arkeolojik perspektiften anlatrnaktad~r. Meslekten
arkeolog olan Ward-Perkins, tezini siyasi tarih verilerine de~il de, daha önce ifade edildi~i gibi,
arkeolojik verilere dayand~rmaktad~ r. Seramik buluntulanna dayanarak özellikle M.S. 400-700
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y~llar~~aras~nda k~rsal yerle~imlerdeki dü~ü~ü i~aret eden Ward-Perkins, çö~nlekçi çarlun~n ve
tu~la-briket kullan~m~n~n yine bu yüzy~llar aras~nda kayboldu~unu ifade etmektedir. Kaliteli
çanak çömlek yap~m i~inin yine ayn~~dönemde ortadan kalkn~~n~, W. yüzy~la kadar rahatça bulunan bak~r paran~n Bat~~Avrupa'da tedavülden kayboldu~unu savunan Ward-Perkins'in en
çarp~c~~delillerinden birisi de, daha önce yay~nlanm~~~bir makalenin sonuçlar~n~~ba~anyla
argilman~na entegre etmesidir: Bu çal~~ma, buz kütlelerinin analizi ile M.S.
yüzy~llar
aras~nda Ban Avrupa'daki negatif ekonomik de~i~imi ortaya koymaktayd~. Bu analiz özetle ~öyle
yap~lm~~t~r: Kar ya~arken (endüstriyel üretim sonucu olu~an) atmosferdeki kirlenmeyi de beraberinde genrmekte ve ya~an karlar buza dönii~erek kutuplarda ay~rt edilebilir bir y~ll~k tabakalar
olu~turmaktad~r. Son zamanlarda teknolojik geli~melere paralel olarak, bu tabakalardan al~nan
örneklerin anali7lerin sonuçlar~~gösteriyor ki, W. yüzy~l sonlar~na kadar Roma Imparatorlu~uenda
yo~un bir endüstriyel üretim (çömlekçilik ve metal i~çili~i) görülmesine kar~~n, V. ruzy~lla birlikte
bu üretimde keskin bir dü~ü~ü ve nihayet tamamen üretimin durmu~~ve tarih öncesi dönemin
özellikleri ortaya ç~km~~t~r. Ward-Perkins'in eserinin önemi, Bat~~Roma dünyas~n~n arkeolojisi,
epigrafisi, ve niimizmati~i üzerine ~imdiye kadar yap~lm~~, bireysel çal~~malar~, Roma'n~n kuzey
kom~ular~n~n Eskiça~~Bat~~Avrupas~'mn sosyal ve ekonomik yap~s~~üzerinde oynad~klar~~negatif rol
perspektifinde ikna edici bir biçimde bir araya getirip sunmas~d~r. Bu iki eserin ayn~~y~l içerisinde
neredeyse ayn~~isimle yay~nlan~~~, Roma'n~n dü~ü~ü tart~~malar~n~n yükseli~te oldu~unu
göstermektedir.
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