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KİTAP TANITIMI 

Halil İNALCIK, Akademik Ders Notları 1938-1986-Timur, İnkılap Tarihi-Osmanlı 
Tarihi, TİMAŞ yayınları, Mart 2016, İstanbul, 350 sayfa.  

Halide ASLAN1 

Eser Halil İnalcık Hocamızın, ders notlarının derlemesi gibi görünmekle beraber, eserden bir 
öğrencinin titiz çalışma yöntemlerini, Hocası ile kurmuş olduğu iletişimi, ifadelerdeki zerafeti 
de öğrenmekteyiz. Hocamız daha Doktora öğrencisi iken hazırlamış olduğu seminer ödevini 
aynen yayımlayarak, genç akademisyenlere cesaret de vermektedir. Hocası Köprülü’den 
duyduğu iltifatı bizlere aktarırken, hissettiği gururu bizlere örnek olacak cinstendir.  

Halil İnalcık Hoca’dan en etkilendiğimiz yön, herhalde yaşına rağmen her daim planları, 
projeleri, masasında çalışılacak dosyalarının olması ve bunları çok büyük bir heyecanla 
bizlerle paylaşması olsa gerektir. Üstelik günümüzde garip bir akademisyen ketumluğu 
olmasına rağmen! Kendisine Rabbimizden hayırlı ve bereketli ömürler diler, yeni 
çalışmalarını heyecanla beklediğimizi ifade etmek isteriz. 

Hocamızın çalışmasına gelince: İnalcık Hoca, yıllarca çok farklı üniversite ve ülkede Osmanlı 
tarihi ağırlıklı dersler vermiştir. Ancak bu eser, verdiği derslere dayanak olan çalışmalarından 
bir kısmını içermektedir. Dört bölüme ayrılan çalışmanın her bölümü ayrı birer kitap gibi olup 
kendilerine ait ÖNSÖZ’leri vardır. Bu açıdan diğer çalışmalardan ayrılır. 

I.Bölüm: Timur 

Timur başlığını taşıyan bu bölümdeki açıklamada; “Cahun, Barthold ve Bouvat’nın 
Karşılaştırmalı İncelenmesi -1938-1939’da Prof. Fuad Köprülü’nün Orta Zaman Tarihi 
Seminer Vazifesi”ibaresi yer almaktadır.  Önsöz’ünde, bu yazıyı 1938-39 ders yılında Dil 
tarih Coğrafya Fakültesi’nde Fuad Köprülü’nün Orta Çağ tarihi Semineri için hazırladığını 
öğrenmekteyiz. Fuad hocanın, yazısını çok beğenmesinden duyduğu gurur ve memnuniyeti 
ifadesi kayda değer. 

Seminer için kendisine verilen ödev; “Başlıca üç Batılı yazar; ikisi Fransız, birisi Rus; L. 
Cahun, W. Barthold ve L. Bouvat’nın Timur üzerindeki incelemelerini karşılaştırıp kaynak ve 
metodoloji bakımından sonuç ve yetenekleri üzerine bir hükme varmak”tır.  

Ayrıca İnalcık Hoca bu bölümün önsözünde, bu seminer çalışmasının Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi’ne asistan olarak alınmasında etkili olduğundan da bahsetmektedir.  

Çalışmayı, Köprülü’nün tarzına uygun olarak biraz ağdalı bir dille hazırladığını ifade etmekte 
ancak dili Köprülü’nün abartılı bulup düzelttiğini de itiraf etmektedir. Önsözü, Başkurtalan 
soy ismini nasıl değiştiği ve İnalcık’ soy isminin nasıl verildiğini aktararak tamamlamaktadır. 

                                                            
1 Yrd. Doç. Dr.Halide Aslan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim 
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Önsöz’den sonra, 1938’de sunduğu seminer ödevini aynen aktarmaktadır. Seminer oldukça 
sistemli olup, metodoloji açısından bugün bizler için de örnek teşkil etmektedir.  

Konu başlıkları: 

A. Mevzu’un Tespiti 
Müellifler 

B. Mevzuu Tasnif Şekilleri 
Üç yazarın konuyu hangi çalışmada işledikleri ve işleyiş biçimlerinden bahsedilmiştir. 

C. Menbalarının Mukayesesi 
Ele alınan üç yazarın Timu ile ilgili kısımlarından alıntılara yer verilmiştir. 

D. Timur Devleti’ni Doğuran Tarihî Şerâit 
E. Timur’un Menşei 
F. Maveraünnehir hakimi Olana Kadar Timur 
G. Timur İmparatorluğu ve Timur Devri Medeniyeti 

 

Timur’un yazısının sonuna yazdığı Umumi Netice’de Cahun, Barthold ve Bouvat’ın 
çalışmalarına eleştirilerini sıralamıştır. Bazıları olumlu, diğer bazıları ise olumsuz 
değerlendirmeler içeren bu notlar oldukça önem arzetmektedir. 

Cahun’un eserlere dayandığını, muhayyilesine fazla yer vererek Timur’un tarihini 
canlandırdığını ifade eder. Cahun için; “tahlilî, ilmî bir karakter göstermekten ziyade 
canlandırıcı, toplayıcı ve terkip edicidir.” Diyerek bitirir değerlendirmesini. 

Barthold’un bulunabilen bütün kaynaklara ulaşıp kullanmasını değerli bulmuş, nadir yazma 
eserleri bile görmüş olmasına dikkat çekmiştir. Timur dönemini, Cahun, kronolojik sıra 
vermekten ziyade, devrin olaylarını her açıdan aydınlatmıştır. Timur öncesi dönemi de iyi 
bildiği için meseleleri izahı selahiyetli bulmuştur. Barthold için de; “ilmî ve mükemmel tahlîli 
çalışmadan sonra sağlam hükümlere varan bir tarihçidir.” Der. 

Bouvat için, çok sınırlı kaynakları gördüğünü ifade eder, Genel değerlendirmelerinde 
Browne’nın tesirinde olduğunu ilave eder. Timur’un seferlerine çok yer verdiğini ifade 
ederek, değerlendirmesini eksik bulur. “Bouvat, umumiyetle basittir ve toplayıcı gibi 
görünmektedir.” Sözüyle bitirir.  

Daha sonra Timur dönemi fetihleri kronolojisini verir. Bibliyoğrafyadan sonra, “Fuad 
Köprülünün seminerine sunulan çalışmanın” eski harfli orjinalini verir ki, hakikaten çalışmayı 
orijinal kılan yönlerden birisi budur, ancak kitap baskısı çok iyi olmamakla beraber 
Osmanlıca tutulan notların gayet muntazam olması oldukça dikkat çekicidir. 

II. Bölüm Milli Mücadele Devri (1908-1923)  

Önsöz’ünde; Atatürk’ün emriyle Türk uygarlığını araştıracak Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
kuruluş hikayesini ve buna kendisinin nasıl dahil olup, sınavını birincilikle kazandığından 
bahsetmektedir. Fakülte kadrosundan örnek isimler vermiş, Hitler’den kaçan Alman hocalara 
değinmiştir. Fakültenin temel öğretim ve araştırma hedefini; “Anadolu Hitit (o zamanki adı ile 
Eti) medeniyetini o zaman hız verilen arkeoloji ve dil alanlarına derinliğine araştırmak, 
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Mezopotamya medeniyeti ile bağlantısı çivi yazılı belgelerden ortaya çıkarmak, yayın 
yapmaktı.” şeklinde ifade etmiştir.  

M. Kemal Atatürk’ün, bu fakülteyi kurarkenki hayallerinden bahsetmiş ancak hiçbir şekilde 
fakültenin çalışmalarına müdahale etmediğine vurgu yapmıştır. Çin vakayinameleri için 
Sinoloji kürsüsü kurulduğunu, Orta Asya Türk tarihi, Yeniçağ, Yakınçağ kürsülerinin 
kurulduğu ve kimlerin kürsüye getirildiğinden bahsetmiştir. Kendisinin Yeniçağ kürsüsünde 
Osmanlı tarihini seçtiğini ve bunun sebebinin Osmanlı tarihinin şimdiye kadar Hammer gibi, 
Zinkeisen gibi, Jorga gibilerin savaş ve siyaset tarihi verdikleri, ancak, sosyal, kurumlar, 
medeniyet ve hukuk tarihinin de yazılmadığı ve Osmanlı arşiv belgelerinin hakkıyla 
kullanılmadığı inancının etkili olduğunu ifade etmiştir. 

II. Dünya Savaşı sonrasında toplum ve kitleleri ilgilendiren sosyal-ekonomik sorunları tarihin 
temel alanı olarak ele alan yeni yaklaşımların ilgisini çektiğini bu alanı kendisine hedef olarak 
belirlediğini, ifade etmiştir. Daha sonra çalışma alanlarını aktarmış, doktora tezi olarak, 
‘Tanzimat ve Bulgar Meselesi’ konusunu çalıştığını ve nedenlerini açıklamıştır.  

DTC Fakültesi’ndeki görevleri yanı sıra 1956’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdari Tarih 
Bölümü’nden davet edilmiş, 1972’ye kadar ders vermiştir. Bu bölüm burada verdiği ders 
notlarını içermektedir. Ayrıca Vecdi Gönül, İlber Ortaylı, İsmail Başeski ve çok sayıda vali, 
kaymakam, büyükelçiye ders vermenin onurunu ifade etmiştir. 

Bu bölümü oluşturan ders notlarına, Millî Mücadele Devri’ni kronolojik olarak başlıklara 
bölerek vermiştir. TBMM’nin açılışına kadar: 

1- 1908 Devrimi’nden Mondros Mütarekesine 
2- II. Meşrutiyet Devri 
3- I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu 
4- Ateşkes Dönemi 
5- Ulusal Tepki 
6- Yunanlı İzmir’de 
7- Mustafa Kemal Anadolu’da 

Bu başlıklarda Osmanlı’nın yıkılış sürecine girmeden önceki dönemle ilgili 1876’dan 
başlayarak tam bir panorama sunmuştur. Yıkılış sürecinde M. Kemal Atatürk’ün Anadolu’da 
gerçekleştirdiği kongreler bunların içerikleri, kendisinin böyle bir manzara karşısındaki 
duruşu ve ilkelerinden de bizleri haberdar etmiştir. Politikasının ana unsurları hakkında 
bilgiler vermiştir.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması: 23 Nisan 1920 başlığı, bir kırılmayı da ifade 
etmesi açısından özel olarak atılmıştır kanaatindeyiz. Burada İnalcık Hocamız, sanki olayları 
görüyor, işitiyor gibi tüm canlılığı ile ve en önemlisi her yönü ile bizlere aktarmıştır, bu 
açıdan diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. TBMM’nin açılışını mutlaka İnalcık Hoca’nın bu 
anekdotlarından okumak gerektiği kanaatimizi belirtmek isteriz. Bazen M. Kemal Paşa 
olurken, bazen Ali Rıza Paşa, bazen de Fevzi Paşa oluyor ve olaylara müdahale ve 
sonuçlarının bıraktığı izleri canlı bir şekilde yaşıyor gibi hissettirmektedir. 

Devam eden süreçten, Amasya Genelgesi (21-22 Haziran 1919), Sivas Kongresi (4 Eylül 
1919) ve esaslarından bahsettikten sonra, M. Kemal’in “mücadeleyi açıkça sultanla millet 
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arasında gördüğü ve yasal otoritenin tek sahibinin Milet olduğu teziyle sultana karşı geldiği” 
değerlendirmesi ile bizdeki eksik parçaları tamamlıyor niteliktedir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmayı planladıkları sebebiyle ters düştüğü kişi ve kurumları, bu 
durumların sonuçlarını da kendi değerlendirmeleri ile detaylandırmıştır. 

Daha sonraki başlık ise; İstanbul’un İşgâli’dir. 16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri’nin 
İstanbul’u işgali sürecinden bahsetmektedir. Meclis-i Mebusan’ın basılması bunların Malta’ya 
sürgünlerinden ve İtilaf Devletlerinin bunu yapma gerekçelerinin bildirinden bahisten sonra, 
İstanbul’un işgâlinin Millî Mücadele tarihinde yeni bir aşama olduğu ve Anadolu’da başlayan 
hareketin büyümesinde etkili olduğundan dem vurmaktadır.  

Mustafa Kemal ile birleşme kararı alanların sayısındaki artış Anadolu hareketini büyütmüştür. 
“ Mustafa Kemal, sıradan bir direniş hareketinin lideri değildi. O millî irade esasına göre yeni 
Türk Devleti’ni kurmak idealini güç şartlar içinde başlıca amaç olarak izlemekte idi.” Sözleri 
ile bu durumu değerlendirmiştir. 

Bir sonraki başlık; Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin Toplanması, olup, Mustafa 
Kemal’in meclisin toplanması için gösterdiği çabadan ve bunun öneminden bahisle 
başlamıştır. Daha sonra Meclisin toplanıp Atatürk’ün burada irad ettiği nutkundan bazı 
önemli noktalarını bizlere aktarmıştır.  

Milli Mücadele Dönemi bölümü; Sultan’ın Mücadelesi, Hilafet Ordusu ve Sevr 
Antlaşması; Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920); Düzenli Millî Ordunun Oluşturulması, 
I. Ve II. İnönü Zaferleri, Londra Konferansı; Sakarya Meydan Muharebesi ve 
Sonuçları; Sakarya Zaferinin Siyasi Sonuçları; Sakarya’dan Sonra Büyük Taarruz; 
İtilâf Devletleri İle Mudanya Ateşkesi; Lozan Konferansı ve Antlaşması ve son olarak 
Kapitülasyonların Kaldırılması başlıkları ile süreç detayı ile aşamalandırılarak 
değerlendirilmiştir. İnalcık Hoca bu bölümleri de diğerleri gibi canlı bir şekilde bize aktarmış, 
adeta o anları yaşatmış ve en önemlisi de dikkatimizi çekmeyen açılardan konulara 
yaklaşmıştır.  

Hocamız bu bölüm notlarının sonuna, ‘İnkılâp Tarihi Dersleri Metnine İlave’ başlığı ile o 
dönemde SBF derslerinde yaşadığı birkaç anıyı bizlerle paylaşmış, yaşadığımız pek çok şeyin 
tarihe düşülen notlar olduğunu hatırlatmıştır. İdare Tarihi Dersi’ni verme sürecini, bu ders 
vesilesi ile öğrencisi olan bugünün bürokrat ve akademisyenlerinden gururla örnekler 
vermiştir. Daha sonra İdare Tarihine ilaveten Türk İnkılâp Tarihi derslerini de verdiğini ve 
çok değerli öğrencileri olduğunu yeniden aktarmıştır. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi’nde çıkan dört makalesinin künyesini 
vererek ders notlarını bitirmiştir.  

II. Bölüm sonunda, İnkılâp Tarihi Derslerine İlave edilen Belgeler başlığı, bu çalışmayı 
orijinal kılan yönlerden bir diğeridir. Burada, 1914 ve 1926 yılları arasına ait belgelerin 
Askerî Tarih, Stratejik Etüd Başkanlığı Arşivi ve Millî Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı 
kitaplardan seçkiler, Ali Işık (Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Merkezi görevlisi) 
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tarafından derlenmiş, devrim tarihi konusunu aydınlatması bakımından yayımlandığı 
açıklamasına yer verilmiştir. 

Ekler: 

1- Birinci Dünya Savaşı İle İlgili Padişah’ın Ordu ve Donanmaya Gönderdiği 
Beyanname (Osmanlıca harfler ve Latin harflerine transkribi) 

2- Çanakkale harbi ile İlgili istatistiki Veriler 
3- 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği ’ne Verilecek Direktif sureti 
4-  Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in İdamına Dair Beyanname 
5- 3. Kolordu’nun Lağvedilip merkez ordusunun Kurulmasına Dair Kararname 
6- 1. Kuvve-i seyyare Eski Kumandanı Ethem Bey ve Kardeşleri Tevfik ve Reşid 

beylerin İsyanına dair resmi Beyanname 
7- Dumlupınar Muharebesinin Kazanılması neticesinde Başkumandan Mustafa Kemal 

tarafından neşredilen beyanname 
8- Kurtuluş Savaşı’nın Kazanılması neticesinde Başkumandan Mustafa Kemal tarafından 

neşredilen beyanname 
9- 1922 Yılında Orduya ve halka Moral vermek amacıyla düzenlenip Bastırılan Misak-ı 

Milli tablosu 
Ve bunun gibi çok kıymetli belgeler orijinal kopyaları ile metne eklenmiştir. 

III. Bölüm, Osmanlı İmparatorluğu Tarihine Kuşbakışı 

Önsözünde, AIESEE (Milletlerarası Güney-Doğu Araştırmaları Derneği) organizasyonu 
hakkında bilgi verdikten sonra, kendisinin de bu cemiyetin üyesi olduğuna, daimi üyelerin iki 
yılda bir toplanarak cemiyetin faaliyetleri üzerine rapor yazdıklarını beş yılda bir yapılan 
Kongreyi planladıklarını ifade etmiştir.  1972-74 yılları arasında cemiyetin başkanlığını 
yapmış olan İnalcık Hocanın, eserinin bu bölümü de 1966 Sofya Kongresine sunulan ve 
1969’da basılan raporun bazı eklemelerle revize edilmiş halidir. 

Bu bölüm ismini çok iyi yansıtmakta ve Osmanlı tarihine tam bir kuşbakışı panorama 
çizmekte tabi ki Halil İnalcık bakışı farkı ile. Başlıklar bile İnalcık hocamızın konuya farklı 
açıdan bakmamızı sağlamasına yetiyor. Birkaç başlık ile ilgili bilgi vermek gerekirse; 
Dönemler ilk başlık ve içeriğinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşu sorununa I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra derinlemesine araştırmalar yapıldığı ve bu konuda ortaya çıkan 
çalışmalarda meselenin ele alınış tarzı ile ilgili bilgiler vermektedir. Osmanlı’nın kuruluş 
serüvenini Selçukluların sonundan itibaren yeniden görmekteyiz. Gazâ ikinci başlık ve 
Selçukluların yıkılması ile bölgedeki beyliklerin ve aralarındaki denge politikaları, Osman 
Bey’in kim olduğu, etrafındakilerin nökerler, gaziler, ahîler, fakılar ve derviş-abdallar 
olduğundan bahsedilmektedir. Göç, Balkanlalar ’da Yayılma: Yeni Uclar, Osmanlı 
yayılışının Genel Koşulları, Balkanlar’da Osmanlı Fethinin Sosyal Koşulları, Fatih ve 
Bürokratik-Merkeziyetçi İmparatorluğun Kurulması, Osmanlı Klasik Kültürü, Türkiye 
Cumhuriyeti bu başlıklardan sadece birkaçı.  

Diğer bölüm de Osmanlı tarihi ile ilgili olup birbirini tamamlar nitelikte görünmektedir. 
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IV. Bölüm Osmanlı Tarihi 

Bu bölüm; Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 1972-1986 Döneminde Verilen Ders 
Özetlerinden oluşturulmuştur. Bu kısma Önsöz yazılmamış, direkt konulara başlanmıştır. 
Osmanlı tarihine II. Murad Dönemi (1421-1451) ve Kalkınma başlığı ile başlanması 
dikkatimizi çeken noktalardan birisi olmuştur. Kuruluştan değil de II. Murad’dan başlama 
sebebi, muhtemelen dönem müfredatı ile ilgili bir durum olsa gerektir. 

Fetret Devri sonrasında II. Murad’ın tahta çıkış süreci, tekrar toparlanmanın nasıl 
gerçekleştiği hakkında bilgiler verilmektedir. II. Murad dönemi Anadolu Beyleri başlığında, 
Rumeli ve Anadolu’da tek sultan olma özelliğine kavuşan II. Murad’ın Anadolu birliğini tesis 
ederken, Anadolu beyleri ve Bizans ile ilişkileri nasıl sürdürdüğü aktarılmaktadır. Bu 
bölümde de bir önceki bölümde olduğu gibi İnalcık Hocanın yorumundan çıkan başlıklar 
dikkat çekmektedir. Bunalımın Sonu, Rumeli’de Osmanlı Egemenliğinin Pekişmesi, 
İmparatorluğun Kuruluşunda Kesin Aşama-İstanbul Fethi’nin Önemi, Tapu Sisteminde 
Tasarruf Haklarının Niteliği, Toprak ve Köylü, Avrupa Merkantilizmi Karşısında 
Osmanlı’nın Bolluk/Refah Ekonomisi, Pîşkeş, Rüşvet ve Memuriyetlerin Satılması 
Osmanlı Sefer-i Hümâyunu ve Lojistik, Devlet İçinde Seçkinler ve Osmanlı Kültürü bu 
bölümü orijinal kılan başlıklardan bir kaçı. 

Tarihin sadece savaş ve siyasi tarihten ibaret olmayıp sosyal tarihin önemini ve bu bakış açısı 
olmazsa tarihin eksik hatta anlamsız ve belki de faydasız olduğu kanaati İnalcık Hocanın bu 
bölümü ele alış tarzından çıkarabileceğimiz en önemli değerlendirme olacaktır herhalde. Tarih 
bir bütün, zamansız, mekansız, politikasız, savaşsız aktarımı mümkün değil ancak merkeze 
sosyal bir varlık olan insanın alınması çok önemli. Sadece tarihçiler için değil, belki sosyal 
bilimler alanındaki tüm akademisyenlerin edinmesinde fayda sağlayacak bir çalışma olmuş. 
Hem öğrenci hem akademisyen hem de uluslararası bir tarih derneğinin üyesi olarak tarihe 
düşülen notlar sunulmuş. Yöntem olarak da bizlere değerli katkılar sunmakta olan bu çalışma 
için, Halil İnalcık Hocamıza için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elbette yayına hazırlayan Ali 
Işık beyefendinin emeğine sağlık. 


