Biyogralya :
ÖLÜMÜNÜN ELLINCI YILDONOMÜ MONASEBETTYLE
THEODOR MOMMSEN*

HALIL DEMIRCIO~LU
Ilim dünyas~ nda büyük adamlar çok defa zaman geçtikçe daha
iyi anla~~l~ yor. Herhalde hakiki büyüklük kendisinden uzakla~~ld~kça
daha çok mâna ve muhteva kazanmaktad~r. Burada sözünü edece~imiz THEODC/R MOMMSEN için de böyle oldu. Filolog, hukukçu ve
bilhassa tarit~çi s~fatlariyle geçen asr~n müstesna ~ah~slar~ndan biri
olan bu adam~~ilim dünyas~ , ölümünün ellinci y~ ldönümü dolay~siyle
gene hakl~~olarak anma vesilesi buldu. Her tarafta hakk~nda yaz~lar
ç~kma~a ba~lad~ . Herkes Eskiça~~tarihinin ona neler borçlu oldu~unu
yeniden anlatm~ya çal~~~ yor. Türkiyemiz'de yeni kurulm~ya ba~l~yan
bu ilim dal~n~ n naçiz bir müntesibi olarak bunu firsat bilmek ve,
k~sa çizgilerle de olsa, onun ilim hayat~n~ n bir tablosunu çizerek
Eskiça~~tarihindeki büyük i~ lerini Türk okurlar~na arzetmek bizim
için bir vazife olmaktad~r.°
**
m
Theodor Mommsen 30 Kas~ 1817 de, o zaman Danimarka'ya
ait olan Schleswig-Holstein'daki Garding kasabas~nda do~du. Bir
Alman papaz~n~n o~lu idi. Ilk ve orta tahsilini memleketinde Lâtince
ve Hellence ö~reten bir lisede gördü. Bundan sonra yirmi bir ya~~nda
baba oca~~na yak~n olan Kiel ~ ehrindeki Üniversiteye yaz~ld~. Burada
alt~~sene (1838-1843) hukuk, filoloji ve tarih tahsil etti. 1843 ya* Theodor Mommsen, do~umu: 30 Kas~m 1817 — ölümü: ~~ Kas~m ~~ go3—
A~a~~da da görülece~i veçhile, Milli Tarih Kütüphenemizde Theodor Mommn
sen'~ standart olmu~~eserlerinin tercümeleri olmad~ktan ba~ka kendisi hakk~nda
da ~imdiye kadar bir yaz~~ ne~redilmi~~de~ildir. yaln~ z Maarif Vekâleti'nin yay~nlad~~~~tercüme dergisinde, Mommsen'~ n "Roma Tarihi"nden (Röminische Geschichte) Caesar'~ n karakteri hakk~ndaki k~s~ m, Prof. Dr. Bekir S~tk~~ Baykal taraf~ndan dilimize çevrilmi~~bulunmaktad~ r. Bu hususta bk. Tercüme Dergisi II, ~~o,
S. 303-317.
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z~nda da "Romal~lar'~ n Collegium'lar~~ve Sodalicium'lar~~ hakk~nda" adl~~
tezi ile 2 hukuk doktoru olarak Üniversite tahsilini bitirdi.
Fakat, daha mektep s~ralar~ nda iken zekâs~~ve çal~~ kanl~~~~ile
dikkat nazar~~çekmi~~olan Theodor Mommsen i~i bu kadarla b~rakmad~. Çal~~ malar~ na devam etti ve bunun meyvesi olarak da, ertesi
sene (1844) "idari bak~ mdan Roma Tribus'leri" adl~~ikinci bir kitap
daha ne~ retti.3 Mommsen bu eserleriyle eski Roma devlet hukukunun
en önemli ve en girift meselelerine cesaretle temas ediyor, gitmek
istedi~i yolu göstermi~~bulunuyordu. Bunlar ilim semas~nda yükselme~e ba~l~ yan yeni bir y~ld~z~n ilk par~ lt~lar~~idi. Her tarafta alâka
uyand~rd~. Yak~ nlar~ndan 4 hocalar~ ndan 5 ve bilhassa zaman~ n me~hur hukuk tarihçisi SavioNv'den te~ vik ve tergip gördü. Yabanc~~
memleketlerde tetkiklerde bulunmas~~için kendisine burs temin edildi.
Mommsen bu ~ evk ile Italya'ya gitti (1845).
Mommsen Italya'da iki sene kald~~(1845-1847). Bu y~ llar onun
ilmi inki~ afi bak~m~ ndan çok verimli olmu~tur. Çünkü, onun bundan
sonraki ilmi tetkiklerinin mihveri olan lâtin kitâbe ve sikkelerine kar~~~
alâkas~~bilhassa burada alevlenmi~tir 6. Kitâbe ve sikkelerin buradaki
2 THEODOR MOMMSEN,
3 THEODOR MOMMSEN,

Von den Kollegien und Sodalzien der Römer, Kiel, 1843.
die römischen Tribus in administrativer Bezeihung,

Altona, 1844,4 Burada Mommsen'~
n ikinci eserini kendisine ithaf etti~i küçük karde~i
Tycho'yu kastediyoruz. Lise ö~retmeni olan bu karde~i Hellence ve Latince tahsil
etmi~, ~air ruhlu bir adamd~. Tercüme i~lerile çok u~ra~m~~t~.
Hellen yazarlar~ndan Almancaya birçok tercümeleri vard~ r. Bilhassa "Yabanc~~dillerdeki ~iirleri
Almancaya tercüme etmek sanat~" adl~~ eseri önemlidir. Bk.: TYCHO MOMMSEN,
Die Kunst des übersetzus fremdsprachlicher Dichtungen ins Deutsche, 1858.
5 Bunlar~ n ba~~ nda, kendisinin hukuk hocalar
~~ yan~ nda o zaman Kiel Üniversitesi'nin en iyi ö~retim üyelerinden olup sonradan Mommsen ile arkada
~~olan
Filolog Orro JAHN ( I 8~~ 3-1869) ile tarihçi I. G. DROYSEN I 8o8-1884) gelir.
Otto Jahn,filolojik metodu arkaolojiye sokma~a ve bu iki ilmi vahdetli bir hale
getirme~e çal~~ anlardan biri idi. Droysen ise, bilhassa 1836 da ne~retti~i
"Hellenizma Tarihi" (Geschichte des Hellenismus) ile Hellen tarihinde yeni bir devir göstererek me~ hur olan bir tarihçidir.
ii Almanya'daki Roma kültürü enkaz~~ile Almanlar çok erkenden me~gul olma~a ba~lam~~ lard~ r. Augusburg'daki ki tâbeler daha 1505 ve 1520 de KONRAD
PEUTT~ NGER'in nazar~~dikkatini celbetmi~ti. 1555 de Hollandal~~
BUYSBECCK Kaiser
I. Ferdinand'~ n elçisi olarak Kanuni Sultan Süleyman'a geldi~
i zaman, Ankara'da
Hac~~Bayram Camii yan~ ndaki mâbedde bulunan kitâbeyi
(Monumentunz Aneyranum) tetkik etmi~~ve bunu "Lâtin kitabelerinin sultan~" (regina inscr~l
~tionum Latz-
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bollu~u ve temas etti~i bu i~lerle u~ra~an önemli ~ahsiyetler de bu
hususta te~vik edici âmiller oldular. Bunlar aras~nda o zaman ~talya'da kitâbe ve sikkeler mütehass~s~~ say~lan BARTHOLOME0 BORGHES~~
ile h~ristiyanl~ k arkeolojisinin kurucusu, Katakomb'lar müdeklziki
GiOVANN~~BATT~STE DE Rossi'yi zikretmek laz~md~ r. Gerçekten, kitâbe ve sikkelerin Eskiça~~ve binnetice Roma tarihi için Mommsen'da
bukadar çok k~ymet ve ehemmiyet kazanmas~ nda bilhassa bu Borghesi ile dostlu'~unun çok rolü olmu~tur Mommsen, bir kitab~nda
"hoca, hâmi ve dost" kelimelerini kullanm~ aktad~r 9.
~ talya'da iken kitabeler i~leme~e ba~l~yan Mommsen bu kitabeleri toplay~p bir kolleksiyon yapmak plan~n~~ da dü~ünmü~tü. Filhakika, BoEcx'ün yapt~~~~Hellen kitâbeleri corpus'u, Hellen tarihinin
yaz~lmas~na fevkalade hizmet etmi~ti. Ayn~~ ~ekilde, Roma tarihinin
yaz~labilmesi için önce böyle bir corpus'un olmas~~laz~md~. Paris
Akademisi daha 1843 de bir Lâtin kitâbeleri corpus'u plan~~ haz~rlam~~~fakat tatbik edememi~ ti. Bunun üzerine plan~~Berlin'deki Prusya Akademisi ele ald~. Daha o zaman Mommsen'~n bu i~lerle olan
alakas~~meydana ç~km~~t~r. Bu plan~n tahakkukuna canla ba~la hizmet etmek isteyen Mommsen, toplad~~~~ Samnium'a ait Lâtin kitâbeleri kolleksiyonunu bir corpus için Berlin Akademisine görndermi~tir 9.
narum) olarak vas~fland~rm~~t~. XVI. ve XVII. as~rlardaki bütün kitâbe bask~lar~~
Almanya ve Hollanda'da bas~lm~~t~ r. Fakat epigrafi tetkiklerinin s~klet merkezi
XVII. as~r~n ikinci yar~s~nda Italya'ya geçmi~tir.
Bununla beraber Mommsen, kitâbe tetkilerinin gayesi bak~m~ndan, Borghesi'den ayr~lm~~t~ r. Filhakika Borghesi bütün ilim ve fazl~n~~dökerek tek tek kitâbeleri yaln~ z izah ve tefsir ile iktifa ediyordu. Bu ise tamamiyle filolojik bir çal~~ ma
ve ara~t~rma idi ve hala da böyledir. Halbuki Mommsen, bunlardan tarih bina
etmek istiyordu. Mal~imdur ki, tarih tekden, yani cüzüden bütüne gider. Tarih
için tek ~ey bütüne hizmet etti~i ve onun içine girebildi~i takdirde, bir k~ymet ifade
eder. I~te Mommsen Borghasi'nin yapamad~~~~bu i~e giri~mi~, tek tek malzemenin
hem izah ve tefsirini yapma~a hem de ondan bütüne gitmiye çal~~~m~t~r.
8 Bu hususta bk.:
THEDOR MOMMSEN, Inscriptiones regni Neapolitani latinae,
Leipzig, ~~852.
9 Lâtin kitâbeleri corpus'unun ne~ri i~ini Berlin Akademisi önce beceriksiz
bir adam olan Zump'a vermi~ ti. Mommsen ise bunun idaresinin kendisine verilece~ini ummu~tu. Sonradan bu duruma k~zd~~~~için toplad~~~~Neapolis k~rall~'~~~kitâbelerini Akademi'den ayr~~bast~rm~~t~r. Bk.: THEODOR MOMMSEN, Incr~Ptiones regni
Neapoliani latinae, Leipzig, 852; Mamafih, ileride görülece~i veçhile, Berlin Akademisi daha sonralar~~ latince kitâbeleri corpus'unu idare i~ini Mommsen'a
verecektir.
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Fakat Mommsen'~n Italya'daki faaliyeti yaln~z kitâbeler toplama~a inhisar etmi~~de~ildi: Oradaki ikametinin daha birinci senesi sonunda Italya'daki Samnielerin dili olan Osc (Osk) lehçesi
üzerine ne~retti~i ara~t~rmas~~10 ile Mommsen, Orta Italya kavimleri
diyalektlerini tetkike ba~lam~~t~. Daha sonra Güney Italya kitâbe'erini toplarken bu taraf diyalektlerini de inceledi. " Gerçi ondan
önce NiEBUHR, eski yazarlar~n Italya'n~n etnolojisi hakk~nda verdikleri haberleri iyi bir tenkid süzgecinden geçirmi~~bulunuyordu.
Fakat, bu i~~henüz bir esasa gidememi~ti. ~imdi Mommsen bu tetkikleri ile kitâbelerdeki lisan ve diyalektlere dayanan Italya etnolojisinin,
daha do~rusu Italya'n~n M.6 Ikinci Bin proto-historyas~n~n esaslar~na
kurmu~~oluyordu. Gerçekten bilhassa onun bu ara~t~rmalar~~ile daha
o zaman anla~~lm~~t~~ki, italik'ler Italya'n~n otokton sakinleri de~ildiler. T~pk~~Hellas'daki Hellen kabileleleri gibi, M.ö. Ikinci Bin'de
buraya göç etmi~ler ve eski halk ile birle~mi~lerdi.
Nihayet Mommsen sikkeler üzerine olan ara~t~rmalar~na da Ital,
ya'da ba~lad~. Dostu, yukar~da ad~~ geçen, Borghesi'nin meskûkât
üzerine olan bilgisi ona çok yard~m etti. Roma sikkeleri hakk~nda
sonradan yay~nl~yaca~~~eserin temeli burada at~lm~~t~r.
1847 de Mommsen'~~otuz ya~~nda bu cenub seyahatinden memlekete dönmü~~görüyoruz. Art~k yüksek ilmi vazifeler için iyice haz~rlanm~~~bulunuyordu. Fakat az sonra ba~layan 1848 hareketleri
onun mevcudiyetinde muazzam de~i~iklikler yapt~. Mommsen siyasi
hâdiselere kar~~t~ : Rendsburg'da ç~kan bir gazetenin muharriri oldu.
Filoloji, hukuk ve tarih tahsil eden, yabanc~~memleketlerde Lâtin
kitâbeleri tophyan ve sikkeler tetkik eden Mommsen'dan, bir gece içinde
ate~li makaleler yazan bir siyasi gazete yazar~~ç~k~vermi~ti. Bununla
beraber, ilim d~~~ nda harcad~~~~her saatin telafisi kabil olm~yan bir
zarar oldu~unu gören ilim dünyas~, ona politika yapmak için çok
zaman vermedi. Leipzig Üniversitesi 1848 sonbahar~nda kendisine
Roma H u k uku Profesör lü ~~ü tevcih etti. Leipzig'de vazifeye ba~l~yan genç profesör ayn~~zamanda Saksonya Kraliyet ilim Cemi-

Oskische Studien, Berlin, 845 (Nachtr4e, 846).
incelemeler neticesi sonradan nesredilmistir. Bk. : THEODOR MOMMSEN,
Die unteritalische Dialekte, Leipzig, 1850.
10 THEODOR MOMMSEN,
11 Bu
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yeti'ne de âza oldu. Roma Tarihi gibi büyük eserlerinin ne~ir planlar~n~~daha burada kurmu~ tur ".
Fakat Mommsen'~ n bu Üniversite hayat~~çok sürmedi. Çünkü,
kendisi ve birkaç arkada~~~siyasi fikirlerini söyleyip yazmaktan ve
siyasi faaliyette bulunmaktan yaz geçmemi~lerdi. Bunlar 1848'de,
müfritler iktidarda iken, monar~iyi desteklediler. 1850 deki reaksiyon
zaman~ nda ise hükümetle çat~~t~ lar. Bunun üzerine onlarla birlikte
Mommsen da memuriyetinden azledildi. Gerçi mahkeme beraatine
karar verdi ise de, disiplin yolundan kadrosundan oldu. 13 Fakat,
siyasi faaliyetinin kurban~~ olarak i~ini kaybeden Mommsen, gene
fütur getirmedi. Ilmi faaliyetine devam etti." Iki sene sonra da
(1852), ba~ ka bir çok Alman ilim adamlar~~gibi, o da Isviçre'de bir
melce buldu: Zürich Üniversitesi kendisini Roma H uk uku Or d.
Pr o fes ör 1 ü ~ ü 'ne ça~~rm~~t~ . Mommsen burada Roma devri
Isviçresine ait tetkiklerde bulundu. Kitâbeler toplad~ ; monografiler
ne~retti; 15 ve o zamana kadar toplad~~~~malzemeye dayanarak,
tasarlad~~~~Roma Tarihi'ni yazma~a ba~lad~.
Mommsen Isviçre'de iki sene kald~. Nihayet 1854 de gene kendi
memleketinden, Breslau Oniversitesin'den bir davet ald~. Burada da
ROMA HUKUKU ORD~NARYÜS PROFESÖRLÜ~Ü veriyorlard~. Genç alim
memleketinin bu davetine ko~tu. I~te buradaki tedris hayat~n~ n ilk
senesinde idi ki, daha Leipzig'de iken planlar~n~~ yapt~~~~"RomA
12 Mommsen bu Roma tarihinin plan~ nda, Leipzig'de tan~~t~~~~iki tâbiin
(Salomon H~RZEL ve Karl RE~MER) ba~l~ca rol oynad~klar~n~~söylemektedir. Bunlar
oradaki büyük "Weidmannsche Buchhandlung" adl~~ müessesenin sahipleri idiler.
Mommsen'~~ Roma tarihini yazm~ya çok te~vik etmi~lerdir.
12 Görünü~ te tam bir alim tipi olmakla beraber bir politikac~~ ruhuna malik
bulunan Mommsen, bu gençlik ideallerini b~rakmam~~, Prusya asilzadelerine kar~~~
hukuk ve hürriyet mücadelecisi olmakta devam etmi~tir. Hattâ Bu Prusya asilzadelerinden Bismark'~ n Alman Birli~ini (Reich) kurmas~ndan sonra, hasret ve
i~tiyak~n~n tatmin edildi~i görüldü~ü zaman dahi bu hisleri bâki kalm~~t~ r.
14 Mommsen, bu arada (1850) bilhassa yukar~ da söyledi~imiz Saksonya kiraliyet ilimler cemiyetinin yay~nlar~~aras~nda, tetkikine Italya'da ba~lad~~~~Roma
sikkeleri hakk~nda büyük bir yaz~~ne~retti. Burada eski sikkeleri k~ymetlendirirken,
ayn~~ zamanda latince kitâbeler corpus'u için yeni fikirler söylüyordu. Gene ayn~~
sene, yukar~da incelemiye ba~lad~~~n~~söyledi~imiz Güney Italya diyalektlerine
ait eserini ne~retti. Iki y~ l sonra da (1852), gene Italya'da haz~rlam~ya ba~lad~~~~ Napoli k~rall~~~~kitâbelerini ç~kard~ : Bu hususta bk.: Not g.
12 Bilhassa bk.: THEODOR MOMMSEN, Inscriptimes confederationis Helveticae, Zürich, 1854.
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TARixi"ni ne~re ba~lad~. " 1854 den 1856 senesine kadar iki sene
içinde bunun üç cildini ç~kard~. 17 Mommsen, hayat~n~n olgunluk
ça~~nda ba~ard~~~~" en parlak ve dahiyane i~lerinden biri olan bu
eserinde, yuksek tarihcilik vas~ flar ~ n ~~ göstermi ~,
hattâ ilim d ~~~ nda bile me ~ hur olmu ~ tur. (Buna ileride
ayr~ca temas edilecektir.)
Mommsen, Roma'n~n cumhuriyet devri kitâbelerini i~lemesinden
edindi~i malümat ile 1858 de Roma kronolojisi hakk~nda di~er bir
önemli eser daha yay~nlad~~19. Ayn~~sene içinde Prusya'n~n en büyük
Üniversitesin'den ça~~r~ld~ : Berlin Üniversitesi Felsefe Fakültesi onun
Roma Tarihi üzerindeki k~ymetli eserlerini takdir ederek kendisine
Eskiça ~~Tarihi Ord. Profesörlü ~ ü vermi~ti. Mommsen'~n
Berlin'e gelmesi ile art~k dola~ma zaman~~bitmi~, ye~ le~me ve üstadl~k
devresi ba~lam~~t~r. Filhakika, buraya geldikten sonrad~r ki, Prusya
Ilimler Akadamisine de âza seçildi 20 ve kitâbeler ne~ri sahas~ndaki
muvaffakiyeti de tasdik edilerek, Akademinin üzerine ald~~~~Lâtin
kitabeleri ne~ri vazifesi ona verildi. Bu vazife büyüktü ve, tahakkuku
için i~birli~ine ve yard~mc~lara ihtiyaç vard~. Mommsen talebelerinden ve dostlar~ndan mürekkep bir heyet yaparak, hakikaten
nümune olacak bir organizasyon kurdu. Etrafindakilere âmirlik
adeta babal~k ederek i~ini muvaffakiyete götürdü. Bugünkü
18 THEODOR MOMMSEN, Römische Geschichte, cilt I - III. Cumhuriyet devri,
Leipzig 1854-56.
17 Bu cildlerin bilhassa üçüncüsü okuyucular~~ba~lar. Fakat en orijinal olan
k~s~m, Eski Roma Tarihi'ni müsbet bir ~ekilde kuran birinci cilttir. Gerçi ondan
önce asl~nda bir devlet adam~~ve pratik bir politikac~~olan B. G. N~EBUHR (1776183 ~ ), yazd~~~~Roma tarihinde (Römische Geschichte, Berlin, 181 ~~ ), Roma'nin ilk
devirlerini keskin bir tenkit süzgecinden geçirerek, Mythos'un ve XIX. asra kadar
inen tradisyonun toz tabakas~m bunun üzerinden kald~rm~~~bulunuyordu. Ancak
Mommsen, burada enkazdan temel ve iskelet yapm~~~ve malzemesini yaln~z Roma
de~il, Italya tarihi için de k~ymetlendirme~e ba~lam~~t~r.
18 Eski Hellen tradisyonu insan o~lunun oglunl~~k ça~~n~~ 40 ya~~na koyar.
Buna Hellenler "kemal ya~~"(Akme) derler. Dikkate de~er ki, me~hur Alman tarihçisi LEOPOLD VON RANKE en önemli eseri olan "Papalar"~~ (Die Paepste) yazd~~~~zaman k~rk ya~~nda idi. Theodor Mommsen da, Roma Tarihi'nin Cumhuriyet devrini bitirdi~i s~ralarda k~rk ya~~na bas~yordu.
19 THEODOR MOMMSEN, Die römisclze Chronologie bis auf Caesar, Berlin, 1858.
20 Mommsen, sonradan Prusya Ilimler Akademisinin en nafiz âzas~ndan biri
olmu~~ve hattâ yirmi be~~sene (1874-1895) Akademi'nin daimi genel sekreterli~ini ifa etmi~tir.
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"Corpus Inscriptionum Latinarum" onun bu çal~~malar~n~ n muazzam
bir meyvesidir denebilir. Ilim dünyas~~Mommsen'a bu muvaffak~yetinden dolay~~ancak ~ükran borçludur. 21
186° senesinde Mommsen'~ n Roma sikkeleri üzerine büyük bir
kitab~~ç~kt~~22. Bu da, daha Italya'da ba~ hyan uzun çal~~malar~n mahsulü idi. Mommsen burada, eski sikkeler, ölçüler ve a~~rl~klar hakk~ndaki ara~t~rmalar~n~~ büyük bir hayranl~kla tetkik etti~i
Boeck'ün izinden giderek Roma sikkesini de Eskiça~~umumi kronolojisi içine sokmu~ tur. Hattâ denilebilir ki, Roma sikkeleri ilmi, bu
kitapla adeta Eskiça~~ n mübadele vas~tas~~olan paran~n ilmi haline
getirilmi~tir. Böylece Eskiça~'da ve bilhassa Roma tarihinde iktisadi
durumlarla me~gul olabilmek için birinci derecede lüzumlu bir esas
kurulmu~~oluyordu. Çünkü, Mommsen burada Roma sikkelerini
ba~lang~çtan tâ Imparatorluk devri içine kadar takip etmek, ~ekillerini tesbit etmek ve tarihlemekle kalm~yor, ayn~~zamanda bunun
muhtevas~ na da girerek, ta~~i~ lerin devletin maliyesiyle nas~l ilgili
oldu~unu ve, dolay~siyle, sikkelerin devletin parlay~~~ve sukutunu
nas~l aç~klayabilece~ini gösteriyordu.
1863 de Mommsen, ne~ rini üzerine ald~~~~Lâtin kitâbeleri corpus'unun (Corpus Inscriptionum Latinarum) birinci cildini ç~kard~ . Corpus bundan sonra muntazam bir ~ekilde inti~ar etme~e ba~lad~.
Bugün büyük eb'adda on alt~~cilt ile süplemanlar~ ndan mürekkep olan
bu muazzam külliyat~ n birinci, üçüncü, be~inci, dokuzuncu ve
onuncu ciltleri tamamen, sekizinci cildi de k~smen —bütün izah ve
tefsirleriyle— bizzat Mommsen'~ n eseridir. Lâtin kitâbelerini böyle
21 Burada s~ras~~gelmi~ken ~unu da söylemek laz~md~ r ki, Mommsen, yaln~z
ilmi eserler yazmakta de~il, ayn~~zamanda böyle külliyat vesaire gibi uzun mesai
isteyen ilmi i~leri organize ve idare etmekte de usta oldu~unu göstermi~tir. Filhakika o, böyle bir vas~tan~n kurulmas~~ ve i~lemesi için icabeden plan, metot ve teknik bilgiye sahip insanlar~~ bulmak, yeti~tirmek ve bunlar~~ âhenkli bir i~birli~i
içinde muvaffakiyete götürmekte de mahir oldu~unu, yaln~z bu Corpus'unu ç~karmas~~ ile de~il, ba~ka eserlerle de en iyi bir ~ekilde isbat etmi~~bulunmaktad~r.
Zaman~nda, sahas~nda hiçbir i~~yoktur ki, onun hiç de~ilse i~tiraki olmas~n. Mesela
bu kitabeler corpus'unden ba~ka ve ona muvazi olan me~ hur meskûkât corpus'u
(Corpus numerum) onun tev~iki, tahriki ve ir~atlariyle olmu~ tur. Sonra, mühim bir
eser olan Alman Hukuk Lûgati, ancak onun sayesinde ç~kabilmi~tir. Roma Devleti'nin hudut istihkamlar~~ olan "Limes" tetkikat~~onun idare ve isti~aresinde
ba~lam~~t~r.
22 THEODOR MOMMSEN, Ceschichte des römischen münzwesens, Breslau, ~ 86o.
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bir külliyat halinde ne~retmi~~olmakla Mommsen yaln~z Roma tarihine de~il, Eskiça~~ilmine de büyük bir hizmet yapm~~~oldu. Bunun
için Lâtin kitâbeleri corpus'unun ad~~ onun ismi ile s~k~~s~luya ba~l~d~ r. Mommsen'~ n say~s~~ çok olan eserlerinin ekserisi belki de
zamanla unutulacakt~ r; fakat bu corpus, k~ ymet ve ehemmiyetini
daima muhafaza edecek ve ettikçe de Mommsen unutulm ~yacakt~r. 23
Mamafih, kitabeler ne~ri sahas~ nda o yaln~ z bununla da iktifa
etmi~~de~ildi. Büyük kitâbeler için ayr~ca hususi ara~t~ rma ve izahlar da ne~ rediyordu. Bunlar~ n içinde kendisini en çok cezbeden Ankara'daki mâbette bulunan AuGusTus'un me~hur "Res gestae Divi
Augusti"si olmu~ tur. Mommsen corpus'un ilk cildinin ç~kmas~ndan
iki sene sonra da bu "kitabeler ~ah~n~" kritik bir ~ekilde ne~ir ve izah
etmi~tir. 24
Mommsen, Roma tarihi ve epigrafyas~~ ile me~gul olurken, ayn~~
zamanda hukuk ara~ t~rmalar~n~~da unutmuyordu. Ona göre "Roma
filolojisi ve Roma tarihi, Roma hukukunu, Roma hukuku da Roma
tarihi ve filolojisini ihmal etti~i müddetçe bunlar~n her ikisinin de
Roma dünyas~n~n kap~lar~n~~çalmas~~beyhudedir. Roma i~lerinin organik bir ~ekilde anla~~ lmas~n~ n ilk ~art~~ tarih ile hukukun kayna~ mas~"
olacakt~~25. Onun için bütün filolojik ve tarihi ara~t~rmalar~~yan~nda
hukuki kitâbeler ve metinler ne~ rediyor ve meseleleri izaha çal~~~ yordu.
Daha 1861'de Vatikan'da bulunan Iustinianus öncesi hukuk fragmanlar~~ne~reden 26 Mommsen, 1865 ile 1870 aras~ nda PAUL KRÜGER
ile birlikte me~hur "Corpus Iuris Civilis"in en önemli k~sm~~ olan,
birinci ciltteki lustinianus Digesta'lar~n~n metinlerini tesbit etme~e
muvaffak oldu.27 Zaten bu i~ e hem lisana hem de konuya hâkimiyet
Bu hususta bk.: H. BENGTSON. Einführung in die alte Geschichte, München,
S. 12 v.d. S. 126 v.d.
Bk.: THEODOR MOMMSEN, Res gestae divi Augusti ex monumentis Ancyrano et
Apolloniensi, Berlin, 1865; Mommsen'~ n bu tetkikine esas olan metin III. Nap162~n
zaman~ nda (1861) Frans~z âlimi PERRoT'nun ba~kanl~~~ nda Ankara'ya gelen ilmi
heyetin istinsah etti~i kopyelerdir. Fakat bundan bir müddet sonra 1882 de Alman
HUMANN, âbideyi tekrar tetkik edip yeni kopyeler getirmi~~ve Mommsen da yeni
komanterler yapm~~ t~r.
25 8 Temmuz 1858 de Berlin'de, Prusya Ilimler Akademisi'ne âza seçildi~i
gün yap~lan merasimde verdi~i nutuktan.
26 THEODOR MOMMSEN, Die vatikanischen Fragmente der vorjustinianischen Rechts,
Bonn, 1861.
27 THEODOR MOMMSEN - PAUL KRÜGER, Digesta justiniani Augusti, Berlin,
1866-7o.
28
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bak~m~ ndan, ondan lay~k' da bulunamazd~ . Çünkü, hakikaten "hiçbir hukukçu onun kadar filolog, hiçbir filolog onun kadar hukukçu
de~ildi".28
Fakat Mommsen'~ n hukuk sahas~ ndaki bu çal~~malar~, ancak
Roma hukuku hakk~ ndaki büyük eserinin öncüleri olabilir. Bu da,
onun Alman vahdetinin kuruldu~u ve kendisinin de elli üç ya~~nda
oldu~u 1871 senesinde ç~ kard~~~~"Roma devlet hukuku" adl~~kitab~d~r.29
Üç cilt üzerine kurulan bu eserin son cildi 1888 de bitti. Burada hukukçu Mommsen, tarihçi Mommsen'~~arka plana alm~~~görünür.
Bu da eserin tarihi de~il, sistematik nizam~ ndan ileri gelmi~ tir. Çünkü,
burada müesseselerin genetik inki~af ve tekâmülleri de~il, mefhum
olarak kavran~lmalar~~cihetine gidilmi~ tir. Yâni bu eser, bir esas te~kilat tarihi de~ildir; sistematik bir hukuk kitab~d~r. 30 Burada hukukçu Mommsen, tarihçi Mommsen'~n ortaya koydu~u tarihi malzemeyi muazzam ve sistematik bir bütün halinde forme etmi~tir.
Romal~lar'~n hukuk ve devlet sahas~ndaki büyük ba~ar~lar~n~~bukadar
fevkalade bir ~ekilde ~~~~a ç~karma~a ve, böylece, onlar~n insanl~k
kültürüne yapt~klar~~büyük hizmeti bu kadar güzel bir ~ekilde ortaya
koyma~a ondan ba~ ka hiç kimsenin kudreti müsait de~ildi. Burada
onun malzemeye hâkimiyeti, hukuk, filoloji ve tarih disiplinlerindeki
üstadl~~~~derhal göze çarpar. Ara~t~ rmadaki temizlik, lisanda ve eseri
tanzimdeki vuzuh, kombinasyonlar yapmadaki cesaret, kaynaklardaki bo~luklar~~doldurmadaki maharet her türlü sitayi~in üstündedir. 31
28 Bk.: K. J. NEUMANN, Theodor Mommsen, Historiche Zeitschrift, XCII
(N. F. LVI) 904, S. 193 v.d.
29 THEODOR MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, 3 cilt, Berlin, 1871-1888.
30 Söyleme~e bizum yoktur ki, Roma Devlet Hukuku ile Roma Hukuk tarihi
ayr~~ ayr~~ ~eyler gösterir. Filhakika tek tek memurlar~ n faaliyetleriyle Senatus'un
ve vatanda~lar~ n halk meclisindeki faaliyetlerinin anlat~lmas~~tarihdir. Devlet hukukunun yaz~lmas~ndaki gaye ise ba~kad~ r. Burada bütün bunlarda mü~terek olan
~ey meydana ç~kar~larak, bunlar~ n mefhumlar halinde formüle edilmesine çal~~~l~r.
Roma devlet hakukunda Mommsen, Roma siyasi hayat~n~~ idare eden normalar~~
ortaya koymu~tur. Yani Mommsen, burada realiteyi de~il, normlar~~vermi~tir. Realiteyi verseydi, bir hukuk tarihi olurdu. Normlar~~verdi~i için, bu, sistematik hukuk

kitab~~olmu~tur.
bir devlet hukuku
31 Eski Roma'da herhangi bir ~ekilde kodifiye edilmi~~
kar~~~kl~klar~~ esna~lab~n~n
lk
önce
Gracchus'lar
ink
~
~~t~r.
hiçbir zaman olmam
s~ nda Roma'da devletin esas te~ kilat~~münaka~a edildi. Bu da, meseleyi günlük
politika kavgalar~ nda kullanmak için olmu~ tur. Ilk defa olarak Mommsen eski
kal~ nt~lardan tamamiyle ve t~pk~~bir Romal~~hukukçu gibi Roma Devlet hukukunu
~esen C. XVII, 35
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Bütün bu faaliyetleri içinde Mommsen, hiç ~üphesiz, yar~ da
kalm~~~olan Roma tarihini de dü~ ünüyordu. Çünkü, 1854 -1856 aras~ nda ne~retti~i üç ciltlik Roma Tarihi ancak cumhuriyet
devrinin sonuna geliyordu. 32 Imparatorluk (Kaiser'ler) devri hala
ç~km~~~de~ildi. Mommsen, herkesin tam bunu bekledi~i bir s~rada,
1885 de "Caesar'dan Dioketianus'a kadar Roma eyâletleri" ad~~ile Roma
tarihinin be~inci cikiini ne~retti. " Herkes ~a~~rd~ . Çünkü bununla,
ilk üç cildin inti~ar~ndan tam otuz sene sonra, bu bitmemi~~~ahese~~e,
Imperatorluk devri tarihi de~il, bu devirde Roma eyâletlerinin
tarihini tasvir eden bir k~s~ m eklenmi~~oluyordu. Mommsen'~n, Roma
tarihinin Imparatorluk devrini içine almas~~icabeden dördüncü
cildi niçin ne~retmedi~i hakk~ ndaki tahminler vesaireye daha ileride
temas edece~iz. Yaln~z, burada ~u kadar~n~~söylemekle iktifa edelim ki, bu son k~s~ m da, Lâtin kitâbeleri corpus'unun inti~ar~ndan
önce mümkün olamazd~ ; corpus ile de bunu ancak Mommsen
yazabilirdi. Mommsen, bu eserinde corpus'un usaresini eylâletler
tarihi için alm~~~ve eldeki kitâbelerle neler yap~labilece~ini göstermi~tir. Bu cilt, Tarih yazar ~~ Mommsen'in eri ~ ilemiyecek ustal ~~~ n ~ n bir isbat delilidir. Üstat burada
ta~lar~~söyletrni~~ve, bunlar~n yard~m~~ile Roma devrindeki tarihinin ilmi olarak idrâkini önce ona medyun oldu~umuz bir dünyan~n kültür tablosunu çizme~e muvaffak olmu~tur.
1887, de yetmi~~ya~~na gelmi~~olan Mommsen, Universite'delci
takrir derslerini b~rakt~. Yaln~z seminerlerini yapma~a devam etti.
Talebesi için daha az semereli oldu~una kani oldu~u zaman~m, kendi tetkiklerine hasretmek istedi. Fakat bu son yaratma devrinde,
bilhassa edisyon faaliyetlerini de b~rakmad~ . Mesela, WAiTz'~n idaresindeki "Monumenta Germaniae"nin ne~rine i~tirak etti. Bu arada
bunun bir k~sm~~olan "Scriptores antiquissimi"nin kurulmas~na
çal~~t~ . Sonra, dördüncü ila yedinci as~rlar Lâtin muharrirleri
düzenli bir sistem haline sokmak cesaretini gösterdi. Onun i~i, daha önce yap~lan
i~lerden, yani hukuk ve devlet atikiyat~n~~toplay~p yazmak i~inden, çok önemli
bir terakki idi. Mommsen gösterdi ki, Romal~~kendi devlet dü~üncesine uygun bir
devlet hukuku yaratm~~t~.
s' Filhakika Mommsen'~n Roma, Tarihinin üçüncü cildi Tapsus muharebesi
(M.ö. 46) ile sona ermektedir.
88 THEODOR MOMMSEN, Römische Geschichte, V. Die Provinzen von Caesar bis Diokletian, Berlin, 1888.
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eserleri ile kroniklerinin ne~ri hep onun eseridir. Burada yaln~z
metinleri ne~retmi~~de~ildir; i~lemi~~ve önemli neticeler de ç~karm~~t~r. Gene bu s~ralarda eskiden ç~kard~~~~büyük Roma Devlet hukukunun bir icmâlini de yaparak muhtasar bir ~ekilde ne~retmi~tir.34
8o ya~~na basmadan bir sene önce Roma ~ehri Mommsen'a fahri
hem~ehrilik tevcih etti. Seksen ya~~na girdi~i 1897 y~l~nda da Berlin
~ehri bu f~rsat~~kaç~rmad~. Bundan bir sene sonra 1898 de ise Mommsen, tahsil hayat~n~n ba~~nda tasarlad~~~~planlar~n bir neticesi olarak,
son büyük eserini verdi. Bu, "Roma ceza hukuku" adl~~ kitab~~idi. 35
Bu kitap, onun daha önce ne~retti~i "Roma Devlet hukuku"nu
ikmal eden bir eserdi. Filhakika, Mommsen Roma Devlet hukukunu
zaman bak~m~ndan Imparator Diocletianus (M. s. 264) ile bitirmi~ti.
Bunda ise Iustinianus'a kadar gidiyor, yani Diocletianus ve Constan tinus monar~isini de içine al~yordu. Devlet hukuku eserinde oldu~u gibi, burada da ceza hukuku için laz~mgelen bütün malzeme
toplanm~~, i~lenmi~, normalar tesbit edilmi~~ve bunlarda davalar
da izah edilmi~tir. 36
Yirminci as~r~n ba~~nda Mommsen, seksen üç ya~~na girmi~ti.
Hala zinde görünüyor ve çal~~~yordu. Zaten onun için hayatta çal~~maktan daha zevkli bir ~ey yoktu. Gençli~inde de ihtiyarl~~~nda da
öyle kalm~~t~. Art~k çoktand~r ~öhreti memleket s~n~rlar~n~~ a~m~~,
eserleri her tarafta takdirler toplam~§ ve birçok dillere çevrilmi~ti.
Bunlar~n içinde ço~u dünya edebiyat~na geçecek derecede k~ymetli
eserlerdi. Onun içindir ki, beynelmilel Nobel edebiyat mükâfat~~1902
senesinde seksen be~~ya~~nda olan bu adama verildi. Fakat Mommsen
bu ~erefi ald~ktan sonra çok ya~amad~. Son nefesine kadar çal~~maktan
y~lm~yan bu fâni, 1903 y~l~n~n Kas~m ay~n~n birinci bir pazar günü
rahat bir ölümle hayata gözlerini yumdu. Ölümünde 86 ya~~nda idi.
Bunun 6o senesi ilim hizmetinde geçmi~ti. Berlin Üniversitesi bah84 THEODOR MOMMSEN, Abriss des römischen Staatsrechts (Bindings systematisches Handbuch des deutschen Rechts-Wissenschaft" serisinde), Berlin, 1893.
85 THEODOR MOMMSEN, Römisches Strafrecht, Berlin, 1898.
38 Bununla beraber Mommsen, Roma hukuku sahas~nda ne~retti~i bu son
büyük eserinden sonra da hukuk ara~t~rmalar~n' b~rakm~~~ de~ildir. Bizzat gücü
yetmedi~i bu i~leri, yeti~tirdi~i ve etraf~na toplad~~~~gençlerle idare etmi~tir. Mesela,
ölümünden sonra M. P. Meyer taraf~ndan ne~rolunmu~~olan Theodosius kodeksi,
onun himmeti ile ba~ar~lm~~t~r. Bu hususta bk.: Codex Theodosianus, 2 cilt, Berlin,
1905.
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çesinde bir heykeli vard~r. Dünya Universiteleri'nin bir çoklar~nda
ya~l~~boya tablolar~~ ~eref salonlar~nda yer almaktad~r.
* **
Theodor Mommsen ile on dokuzuncu asrm büyük ilim adamlar~ndan biri daha göçmü~~oluyordu. Mommsen silsileler ortas~nda
bir ~ahika idi. Alunt~ya kar~~~bile kürek çekmekten y~lrmyan heyecanl~~bir politikac~, geni~~gödi~lü bir te~kilâtç~, fakat ilim devletinde
de bir hükümdar olarak gitti. Eskiça~~tarihi ilminin on dokuzuncu
as~rdaki yükseli~i onunla s~k~~s~k~ya ilgilidir. Bu adam yirminci asnn
bilhassa Eskiça~~tarihi ilmine her~eyden önce eserleri bak~m~ndan
muazzam bir miras b~rakm~~t~r. Öldü~ü zaman bunlar 15oo say~s~n~~
geçmi~ti. 37 Mommsen'~n bütün bu eserlerinde gözönünde tuttu~u
gaye, Roma atikiyat~n~~bütünü ile tetkik etmek olmu~tur." Roma
hukukuna, meskûkat~na, tarihine, epigrafisine hepsine birden giri~i
bundand~r. Gene bundan dolay~d~r ki, Roma epigrafyas~, mesktikat~,
numismatiki ve hukuku onunla ba~l~~ ba~~na ilimler halinde ortaya
ç~km~~lard~r. Mommsen hepsinin malzemesine, metoduna ve tekni~ine hâkim yarat~c~~büyük bir ilim adam~~idi. 38
Mommsen'~n ak~llara hayret veren bu yarat~c~l~~m~n s~rr~~onun
tam bir filolog, tam bir hukukçu ve tam bir tarihçi olmas~ndan, yani
bunlar~n hepsini adeta fevkalbe~er bir kudretle nefsinde toplam~§
bulunmas~ndan geliyor. Filologlar onun bu cephesini muhakkak ki
daha iyi k~ymetlendirmek durumundad~rlar : Mommsen filolojiyi as~l
disiplini olan hukuk yan~nda yard~mc~~olarak tahsil etmi~ti. Yâni,
birçok büyük adamlar~n hayat~m dolduran bu saha, onda bir k~s~m,
Mommsen, zaman~nda Eskiça~~tarihinin hemen bütün fikir münaka~alarma i~tirak ederek vaziyet alm~~, meseleler çözülecek kadar olgunla~mam~~~ise
durumu vaz~h bir ~ekilde formüle etmi~tir. Burada say~s~~ ~~500'ü geçen eserlerinin
isimlerini s~ralama~a imkân yoktur. Yazd~klar~m~~z böyle bir hayat tablosu çizmek
için ele al~nan ba~l~ca eserleridir. Eeserleri hakk~nda bk.: ZENGEME~STER - JAcoss,
Theodos Mommsen als Schnftsteller, Heidelberg, 1905.
as Mamafih, ilim sahas~nda büyük adam olan Mommsen'daki moral büyüklü~ü de unutmamak lâz~md~r. Filhakika, ona göre "Insan~n yüksekli~i ve büyüklü~ü, zekâvetinde de~il, namus ve samimiyetinde" dir. Mommsen, bütün hayat~nda do~ruluktan ayr~lmad~. Siyasi hayattaki muar~zlar~~bile, idealizminin hakiki
oldu~unu, fikirlerini her ne bahas~na olursa olsun, söylemekten çekinmeyen namuslu
bir insan oldu~unu itiraf etmi~lerdir. Hülâsa Mommsen, ne yapt~~ise tamam yapt~.
Yarm~c~l~~~n ve gösteri~in dü~man~~idi. Yani ilim ve ahlak bak~m~ndan en yüksek
seviyede kalm~~t~r.
87
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fakat önemli ve esasl~~bir parça idi. Fakat filolog ve epigrafist olarak
nesillerdenberi bu ilmin hakiki müntesiplerine has olan vas~flar~~haiz
bulunuyordu. Filoloji onun yeti~ti~i devirde üniversal bir mânay~~
haizdi; ve o da bu mana ile anl~yordu. Filoloji o zaman ö~rettikleri
~ekilde Eskiça~~~bütünü ile anlamak, yani onun yaz~l~~eserlerini,
arkeolojik âbidelerini, epigrafyas~n~, kronolojisini ve sikkelerini hepsini anlamak ilim olarak anla~~llyordu.39 Tabiatiyle filoloji bu mânada al~n~rsa, Eskiça~~ara~t~~~malann~n tekmil ~a~~dal~m içine alm~~~
oluyordu. Onun devrinin bütün ilim adamlar~~böyle yeti~mi~tir.
Fakat o filolojiyi yard~ mc~~ ald~~~~halde, gene tek olarak kalm~~t~r.
O kadar ki, 1894 de Kiel'de toplanan filologlar~n kongresi kendisine
gönderdi~i telgrafta onu "Filologlann piri, sultan~" (Princeps philologorum) diye vas~fland~rm~~t~r.
Filolog Mommsen'~n yan~ndaki hukukçu Mommsen'~~da, hukukçular ve bilhassa Roma hukuku ile me~gul olanlar tabiatiyle çok daha
iyi tebarüz ettireceklerdir. Burada bu bak~mdan da k~saca ~unu söyliyelim ki, Mommsen hukukçu olarak dü~üncelerini mant~ki bir ~ekilde tasnif etmek, onlar~~mefhumlar halinde ifade etmek, mefhumlara berrakl~k ve kat'iyet vermek kabiliyetinde olan bir adamd~. Eserlerinde hukukçu olarak daima Roma halk~~ yan~nda Roma Devleti
ile Roma hukukunu beraber dü~ündü ve beraber yürüttü. Ona göre,
bir halk~n mahiyetine ancak hukuku içinden gidilebilirdi: "Bir devletin tarihi için "esas te~kilât hukuki normlar~n~n bilinmesi" lâz~md~.
Bütün ara~t~rmalar~nda hep bu gayeyi güttü. Onu tarihçi olarak
büyük yapan ~eylerden biri de hiç ~üphesiz ona dü~ünce sisteminin fevkalâdeli~ini, lisan~n~n keskinli~ini veren hukukçu yeti~mesi olmu~tur.
Gerçekten Mommsen, filolog ve hukukçu olmas~~yan~nda ve bütün
bu vas~flar~~üstünde bir de tenkitçi kafas~, görü~~geni~li~i ve muhayyilesinin yarat~c~~kudretiyle büyük bir ta~ ihçidir. Esasen filoloji ve
hukuk onda en yüksek bir vazifenin, yâni tarihin hizmetinde idi.
Yukar~daki sahifelerde k~saca çizme~e çal~~t~~~m~z ilmi hayat tablosunda görüldü~ü gibi, kendisi kitâbeler okumu~, metinler edisyorm
yapm~~, sikkelerin tarihlerini tayin etmi~, Roma hukukunu mey39 Bu sözlerden anla~~lacakt~ r ki, o zaman filoloji, bugün istikral kazanm~~~
birçok ilimleri de içine al~yordu. Onun devrinde yeti~enlerin "Filoloji" alt~nda
neler tahsil ettikleri gözönüne al~n~rsa, Mommsen'in hukuk ve tarih yan~nda
filolojideki bu ihate kudretine hayran olmamak kabil de~ildir.
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dana koymu~tu. Fakat bunlar~n hepsi, onu as~l gayesine götüren
birer vas~ta idi. Bu gaye de Roma camias~n~~bütün hayat tezahürleri
içinde tarihi olarak kavray~p tasvir etmek, yani tarih yazmakt~.
Bunda muvaffak oldu ve büyük bir tarihçi oldu. Çünkü o, aym
zamanda, büyük bir sanatkârd~. Filhakika, filolog, hukukçu, politikac~~olmak ve, hatta, yaln~zca hakikatleri en iyi bir ~ekilde meydana
koymak, tarih ara~t~rmak, bunlar~n hepsi birden yüksek vas~fta bir
tarihçi yaratm~ya kifayet etmez. As~l tarihçinin aym zamanda yarat~c~~bir sanatkâr olmas~~ da lâz~md~r. ~lim ve sanat, bu iki vas~f
Mommsen'da fevkalbe~er bir ~ekilde birle~mi~~bulunuyordu. O hem
tarih ara~t~nc~s~~olarak bir alim, hem de tarih yaz~c~s~~olarak üstad
bir sanatkâr olmu~tur. Hattâ Mommsen, her zaman dü~üncelerini
uygun bir üslübla yazma~a muvaffak olan nadir tarihçilerdendir.
Heyecan~~yaz~lar~nda bile deham= ayr~lmaz bir vasf~~idi. Mommsen
bu haliyledir ki ilim dünyas~na, ilk defa olarak, ilmi yaz~lar~n muhakkak can s~k~c~~olmalar~~icabetmedi~ini isbat etmi~tir. 4°
~~te Mommsen, her~eyin üstünde büyük bir tarihçi oldu~u için,
yukar~da dedi~imiz tarih eseri üzerinde de biraz durmak lâ'z~md~r.
Ona milletleraras~~ ~öhret kazand~rm~~~ve kendisinin büyük bir tarihçi
oldu~unu göstermi~~olan bu eseri, say~s~~ ~~500 ü geçen yaz~lar~~aras~nda
lâkonik bir ~ekilde "Roma Tarihi" ad~n~~ta~~yan kitab~d~r. 41 Bu ~öh" Mahlmdur ki' hakiki tarihçili~in iki cephesi vard~r. Birisi parça parça tarihi
hakikatleri vesikalardan ara~t~rmak, di~eri de bu hakikatleri bir bütün halinde
toplay~p yazmak ve tarihi bina etmektir. Birinci cephe, yani tarih ara~t~rmalar~~ bir
ilimdir. Ikincisi, yani tarih yaz~c~l~~~~ise bir san'att~r. Ilim adam~~olan tarihçinin
tenkitçi kafasiyle ortaya ç~kard~~~~parça parça tarihi hakikatleri sanathr tarihçi
muhayyile kudretle bir bütün halinde yeniden toplay~p yazar. Bunun her ikisinin
en iyi bir ~ekilde birle~ti~i tarihçiler nadirdir. Mommsen onlardan biridir. Onun
bu bak~mdan olan ~ahsiyeti yan~nda, on dokuzuncu asr~n —Ranke müstesna—
bütün di~er tarihçileri donuk ve sönük kal~r.
41 Hukukçu Mommsen, uzun ara~t~rma ve tecrübelerden sonra bütün, tarihi
ilimlerin nihai vazifesinin, ilmi terbiye görmü~~muhayyilenin yard~m~~ile eski hayatlar~, hisleri, dü~ünce ve itikatlar~~tekrar canland~rmak, geçmi~~içindeki canl~~
kudretleri hal ve istikbal için müessir bir hale koymak oldu~una kani olmu~tu. Bu
kanaat, onu cihan tarihinin büyük ve ~üphesiz çok enteresan mevzular~ndan biri
olan Roma Tarihi'ni yazma~a götürmü~tür. Niebuhr'un Roma Tarihindeki öncülü~ünden sonra, bu sahada çal~~mak ancak iyi yoldan mümkün olabilirdi. Birincisi
muahhar devlet müesseselerinin mü~ahede ve tetkikinden eski devirlere ircai hükümler yapt~rabilecek olan hukuk ilmi içinden gitmek, di~eri de eski devirlerin bilkvas~ta vesikalar~~olan kitkbeleri ele almakla olacakt~. Mommsen, ikinci
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ret ise, Mommsen'in burada dünya tarihi bak~m~ndan fevkalade
önemli bir tarihi, bütün vuzuhiyle meydana ç~karma~a, ~lkça~'~n
muayyen bir devrinck bütün medeni dünyan~n tarihi olan Roma
Tarihi'ni küllü ile ortaya koyma~a muvaffak olmas~ ndan geliyor.
Fikri ve ruhi ilimler tarihinde bir adam~n isminin bir tarih ile tek
bir mefhum haline gelmesi nadirattand~ r. Mommsen ve Roma Tarihi
böyle olmu~ tur." Gelecek sene (1954) ilk ne~ri yüzüncü y~l~n~~idrâk
edecek bu eserle Mommsen, ~lk ve Orta Ça~lar aras~ ndaki köprünün
kurulmas~na yard~ m ettikten ba~ ka, Hellenistik devletler dünyas~n~n
bir vahdet halinde kavran~ labilmesinin de temellerini atm~~t~r. Fakat
Roma tetkikleri için bu eser en yüksek noktad~ r denebilir. Filhakika,
Roma Devlet idaresi ve tarihi hakk~ndaki ara~t~rmalar~n geçen as~rdanberi metodik bir derinli~e gitmesi ilk planda Mommsen'~n hizmetidir. Mommsen, Roma tarihini böylece Eskiça~~tarihinin ba~ka
k~s~mlar~ ndaki hipotezler binas~ ndan, —bilhassa Eskiça~~tarihi ve
k~smen de Hellen tarihinden— ay~rm~~t~ r. Mommsen'~n yazd~~~~ ~eyler daha uzun zaman esas olarak kalacakt~ r. Roma Tarihi'nde hangi
mesele ele al~n~rsa al~ns~ n, ona kar~~~vaziyet almadan içeri girme~e
imkân yoktur. Bütün modern ara~t~ rmalar onun omuzlar~~ üstünde
durmaktad~r. 43
Gerçekten, Mommsen ile Roma Tarihi hakk~ ndaki bilgi, daha
do~rusu Roma Tarihini anlamak, di~er tarihlerinkinden daha yüksek
bir seviyeye ç~km~~ t~ r. Filhakika, onun zaman~ na kadar Hellen tarihinin hâdiseleri çoktand~ r hakikatler halinde tesbit edilmi~, burayoldan gitmi~tir. Roma epigrafyas~ n~, mesla~kat~n~ , hukukunu inceden inceye tetkik
etmi~tir. Bir halk~ n bütün fikri-ruhi tezahurleri, yani onun tarihi ~ahsiyeti hakk~nda
hüküm verebilmek için laz~ mgelen malzemeye onun kadar vak~f ve hâkim olan,
lisz n~ , mitolojiyi, numismatiki, hukuku onun kadar bilen ba~ka biri zor ç~ kabilir.
Ondan dolay~~da bu Roma Tarihi muazzam bir hâdise olmu~tur.
~. Bir tab'~~
42 Bu eser ne~ redildi~i zaman, Mommsen zafer çelenkleri kazand
dile
tercüme
edildi
(bizde
henüz
yoktur).
Eserinötekini takibetti. Dokuz yabanc~~
den birçok parçalar Alman mekteplerinde k~raat kitaplar~ na geçti. Bugün dahi
Alman edebiyat kitaplar~nda ya~~yor. Bir eserin onu yazana hem muvaf~k hem
de muar~z olan ulema için oldu~u kadar meslekten olmayan kimseler, mesela
gazeteciler, politikac~lar, edebiyatç~ lar için de daimi k~ymetler ta~~mas~~ nadirdir.
Hele eser böyle aktüel olm~yan bir mevzuu, yani Eskiça~'a ait bir halk~ n tarihini
i~lemi~~ise.
43 Bu hususta bk.: H.
1 949, S. 13 v.d.
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daki büyük siyasi hareketler kadar fikri ve iktisadi cereyanlar da,
ayn~~vuzuhla kavranm~~~ve plastik bir ~ekilde tasvir edilmi~~bulunuyordu. Fakat, Roma tarihi'nde durum öyle de~ildi. Roma tarihi
onun büyük tarihçilik vasfi ile, alim ve sanatkâr Mommsen
ile, bu hale yükseldi ve ötekileri geçti. Roma'n~n büyüklü~ünü,
her~eyi merkezle~ tirmek yolundaki iç güdüsüne medyun
oldu~unu ilkönce ortaya koyan odur. Onun eserinde Roma
tarihi'nin ister s~n~f mücadelesine, ister Pön harplerine, ister
ink~laplar devrine girdim, bunlar~~adeta içimizde ya~~yoruz.
Büyük ~ahsiyetler art~ k muhtevas~z bo~~ ~emalar halinde de~ildir.
Bilakis, dünya sahnesinde bu muazzam dram~n içinde rol oyruyan
etli kanl~~insanlard~r. " Bu kadar nefis bir ~ekilde tasvir edilen bu
karakterleri, bir defa okuduktan soni a, aceba kim akl~ndan silebilir?
Onun bu eserinde, o zamana kadar görülmemi~, fikir, kudret hattâ
ate~~dolu bir lisan vard~r. Onda sun'ilik yoktur. Onda dehan~n heyecanh bir tezahürü vard~r. 46 Fakat unutmamak gerektir ki, tenkid
ve ara~t~rma derinli~i olmasayd~ , bu ifade kudreti de ta~ ih eserine
temadiyet veremezdi. Binnetice Mommsen'~~bugün ya~atamazd~ .

" Bütün ilmi ara~t~rmalar~nda tarafs~z kalan Mommsen, yaln~z tarihindeki
bu ~ahsiyetlere kar~~~objektif kalamanu~t~r. Uzun uzun tasvir etti~i bu fertler için
onda, ya sevgi yahut da nefret görülür. Psikolojik tasvirlerle bunlar~~âdeta canl~~
mevcutlar haline sokar. Buna ra~men, Roma Devleti'nin kurulu~unda, yarat~c~~~ahsiyetin rolünü tamamiyle tebarüz ettirememi~~olmas~n~, kendisinden ziyade zaman~n mahiyetinde aramak lâz~md~r. Meselâ portresini en parlak renlkerle çizmi~~
oldu~u Caesar gibi müstesna bir ~ahsiyeti bile, lây~kiyle ortaya ç~karamam~~,
çünkü onu, muhitinin damgas~~olarak kavram~~t~r.
" Bundan dolay~d~r ki, Mommsen kendisine has bir uslûp yaratm~~, Almanca
lisan~nda ~aheser bir nesir nümunesi vermi~tir. Buradaki üslüb, Ranke'nin tam
aksi olarak aç~k, k~sa, nükte dolu, müstehzi hukümler gösteren cii~nleleri çok mahirane bir tarzda bir araya topl~yan t~ slübudur. Bunun karakteristik bir taraf~~ da
o zamana kadar Eskiça~~tarihlerinde görülmiyen birtak~m yeni ifade ~ekillerini
kullanmas~d~r. Meselâ: Yüksek finans, kurmay heyetleri, Konservatifler, demokratlar, generaller vesaire gibi. Hattâ Mommsen'~ n Tarih yazma üslübunun bir siyasi
gazete muharririnin veya siyasi bir fesatç~mn t~slübu oldu~u da iddia edilmi~tir.
Filhakika, Mommsen zaman~ nda bir sol cenah politikac~s~~demokrat idi. Bismark'~n
da muar~z~~olarak senelerce onunla mücadele etmi~tir. Kendisinin içinde ya~ad~~~~
politika hayat~n~ n siyasi tâbirlerini eserinde kullanm~~~olmas~~ihtimalden uzak

THEODOR MOMMSEN

553

Bugün hala ya~~yorsa, biraz da eserin ilmili~in evci balas~na ula~mas~ndan olmaktad~r. 46
**
Mommson'~n büyük ~öhretini yapan bu Roma tarihinin
plan~, yukar~da söyledi~imiz gibi be~~cilt üzerine kurulmu~tu.
Fakat yazar, bunun dördüncü cildini te~ kil edecek olan Roma Imparatoflar~~(Kaiser'ler) devrini ne~retmemi~tir. Mommsen'~n Kaisserler devrini bir cilt halinde ne~retmemesi üzerine, daha o zaman do~an
münaka~alar~n serpintileri bu s~ rada gene ortaya ç~km~~t~r.
Mommsen acaba Kaiser'ler devri tarihini niçin yazmam~~t~.?
Onun gibi bukadar renkli, dramatik ve heyecanl~~yazan bir adam~~
Imparator Tiberius veya Traianus'un da, Hannibal ve Sulla kadar
cezbedece~i tahmin edilebilirdi.
O zaman bunu cevapland~rma~a kalkanlar, eserinde kulland~~~~
yeni baz~~ politika tâbirlerini de misal göstererek Mommsen'~n
ilim hayat~n~n particilik politikas~~ile s~k~~s~k~ya ilgili oldu~u hakk~nda
baz~~iddialar da bulunmu~la~~d~. Bunlar~~ ~üpheye dü~ürecek noktalar
yok de~ildi. Filhakika Mommsen, zaman~nda, yukar~da söyledi~imiz gibi demokrat bir sol cenah politikac~s~~ idi ve bu s~fatla
uzun seneler mebusluk etti. Siyasi hayat~ nda hep Prusya as~lzadelerine kar~~~mücadele etti. Mücadelesinde en büyük siyasi hasm~~ da,
kendisi bir as~lzade olan Bismark idi. Mommsen Alman birli~inin
(Reich) teessüsünden sonra dahi bu kanaatlerine sad~ k kalm~~d~.
Ve as~l ~ayan~~ dikkat olan cihet ~udur ki, yazd~~~~ Roma
tairhi'nde de, Gracchus'lardan Caesar'a kadar olan tarihi
inki~afi anlat~rken Roma asilleri hakk~ nda fena hükümler verdi:
Ona göre, Roma asilzadeleri çoktand~ r tedenni ve ink~raza
46 Mommsen'~n tarih yaz~c~l~~~n~ n bir hususiyeti de, yaln~z olu~lar~~ de~il,
durumlar~~da çok mufassal yazm~~~olmas~d~r. Filhakika, vaziyet ve durumlar~~ i~lemek ve yazmak da tarihçinin vazifesidir. Çünkü, bunlar da tarihi olu~un zaruretine tabidir ve inki~aflar bunlar ö~renilmeden bilinemez. Mesela. L. v. Ranke'nin
tarih yaz~c~l~~~~bu bak~mdan ikmale muhtaçt~ r. Çünkü, onda okuyucu olu~lar~~
anlamak için durum ve ~artlar~~hep ba~ka yerlerden ö~renmek zorundad~r. Halbuki Yeniça~~tarihçisi olan yazar bunlar~~biliniyor farzetmi~tir. Eskiça~~tarihinde ise
bunlar~n okuyucu taraf~ndan bilinmesi hemen hemen kabil de~ildir. Lakin burada
en önemli taraf, durum ve ~artlar~n ancak olu~un anla~~lmas~~ için zaruri oldu~u
yerlerde yaz~lmas~~ ve kat'iyen ~i~irilmemesidir. Mommsen'da ise bunlar mufassald~r fakat eserinin en nefis taraf~n~~ te~kil etmektedir.
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do~ru gitme~e ba~lam~~t~r. Ahlaki kudretleri bozulmaktad~r. Bunlar~n devlet yap~c~l~~~~ise, içi kofla~m~~~bir~eye dönmü~tür. Nihayet,
tek adam~n hakimiyetinden ba~ka çare kalmaz. ~~te, Mommsen'~n
bu fikirlerini okuyan ve imparatorlar devrini niçin yazmad~~r~n~~izaha
kalkanlardan baz~lar~~derhal, onun Prusya asilzadelerine kar~~~u~ra~mas~~ile bu fikirler aras~ nda münasebetler kurdular. Kendi hayat~nda
Prusya asilzadelerine kar~~~do~an nefretin eserinde, Roma Cumhuriyeti sonlar~nda siyasi mevki ve kudreti muhafazaya u~ra~an Roma
asilzadelerine kar~~~da tezahür etti~i söylendi: Onun imparatorlar
devri tarihini yazma~a ba~larken, cumhuriyet devri asitleri hakk~ndaki hükümlerini ne kadar acele verdi~inin fark~na vard~~~n~~ve,
teza da dü~memek için, Kaiser'ler devrini yazmad~~~~ileri sürüldü.
Mommsen'~n siyasi görü~lerinin tarih kitab~nda yer alm~~~oldu~u bir hakikattir. Esasen ~arts~ z tarih olmaz. Mesele onun o zaman söylendi~i ~ekilde yaz~p yazmad~~~d~r. Mommsen'~n Roma asitleri verdi~i hakk~nda "köklerinden kopmu~~asitler" hükmünün
gayr~~adil veya yanl~~~oldu~unu iddia edebilecek bitaraf bir mü~ahit
ç~kamaz. Fakat, Mommsen da, tabiatiyle, ifratlar yapm~~t~r. Mesela,
asillerin devleti idarede art~k haklar~~kalmad~~~, ink~raza müstahak
olduklar~~hakk~ndaki hükmü gibi. Ancak, böyle ifratlar onun gibi her
heyecanl~~adamda olabilir. Bunu, onun içinde ya~ad~~~~zamandaki
siyasi durumiyle birle~tirip tarih kitab~n~n dördüncü cildinin ç~kmamas~n~~buna ba~lamak ileri gitmi~~bir iddia idi. Nitekim son zamanlarda yeni fikirler bütün bu ~üpheleri bertaraf etmi~tir. Mommsen'~n
ölümünden elli sene geçtikten sonra, eserinin daha derin mütalaas~~
ve kendisinin daha iyi tan~ nmas~, onda hakikatlere kar~~~olan a~k~n,
günlük parti politikas~ ndan çok daha üstün ve büyük oldu~unu
ö~retmi~~bulunuyor: Mommsen zaman~ nda Prusya asilzadeleri
ile mücadele etmi~ tir. Fakat bu, onun tarihi geçmi~~hakk~ndaki görü~lerini buland~rmam~~t~r. Bugün art~k onun eserinde demokrat
Mommsen de~il, tarafs~z bir Mommsen görülmiye çal~~~l~yor ve dördüncü cildi ne~retmemesinin sebebi olarak da, ihtiyarl~~~~ve bu kadar
muazzam bir i~i ba~aram~yaca~~~hakk~ndaki kanaati üzerinde duruluyor. 47
Bu s~ralarda ö~rendi~imize göre Mommsen'~n Roma tarihinin dördüncü
cildi olarak küçük bir bro~ür ne~redilmek üzeredir. Bu, her halde Neumann'~n
(Historische Zeitschrift XCII. N. F. LII, 1904, S. 228) bahsetti~i lus~mlar olacak-
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Gerçekten, bir asilzade olan Romal~~Caesar'~~bukadar iyi tamyan ve seven bir adam~n, bir Prusya asilzadesi olan Bismark'a kar~~~
mücadele yolunu tutmas~~bir muammad~r. Fakat, bilhassa i~te bu
cihet Mommsen'~n ilmi yaz~lar~nda siyasi mülâhazalar~n müessir
olmad~~~n~~gösterecek kadar aç~kt~r. "

t~r. Filhakika onun dedi~ine göre Mommsen, imparatorluk devri tarihinden Hermes'de ne~retti~i bir parçay~, 1877 de kendisini yetmi~~be~~ya~~~dolay~siyle tebrike
gelenlere ayr~~bas~mlar halinde "Roma Tarihi, cilt 4" diye vermi~, o da tesadüfen
bunlardan birisini ele geçirmi~tir. ~imdi ne~rolunacaklar her halde bunlard~r.
E~er bu do~ru ise Neumann'~n "natamam nüsha" olarak bas~lmas~n~~istemekle
izhar etti~i arzu da yerine gelmi~~oluyor demektir.
48 Mommsen ve eserleri hakk~nda a~a~~daki kitaplara bak~mz :
C. ZANGEMEISTE R, Mommsen als Schriftsteller, Heidelberg, 1887 (bu eseri
Jacobs Mom~nsen'~n ölümünden sonra 1905 de ikmal etmi~tir. Içinde eserlerinin tam
listesi vard~r).-BARDT, Theodor Mommsen, Heildelberg, 19°3 ;—GRADENW~TZ, Theodor
Mommsen, Weimar, 1904; (Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 1904, den ayr~~bas~m) ;—
H~RSCHFELD, Gedaechtnisrede auf Theodor Mommsen, Heidelberg 19o4;—KARL JOHANNES NEUMANN, Theodor Mommsen, (Historische Zeitschrift, XCII. N. F. LVI,
1904 S. 193-238).—L. M. HARTMANN, Theodor Mommsen, Berlin, 19o8;—G. LOOSER,
Mommsens Kunst der Darstellung (Doktora tezi), Zürich, 1918 ;—U. v. W~LLAMOW~TZMÖLLENDORFF, Theodor Mommsen, Berlin, 1918 ;—ALFRED DOVE, Zur Erninerung an
Theodor Mommsen, (AusgewW~lte Aufstze, herausgegeben v. Meinecke) 1925;—W~LHELM WEBER, Theodor Mommsen, Stuttgart, 1929;—EDUARTD NORDEN, Geleitwort
zur "Romischen Geschichte" von Mommsen, besogrt von Phaidon Verlag, Wien-Leipzig,
1935 ;—KORNEMANN, Theodor Mommsen (Gestalten und Reiche adl~~kitapta) Breslau,
1 939, S. 432 v.d. ;—A. BENGTSON, Einführung in die alte Geschichte, München 1949,
S. ~~~~

