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Türk tarihçiliği içinde uzun zamandan beri hak ettiği yeri fazla-
sıyla tutan ve hayatının ilerleyen yıllarında bile korumasını bilen H.
inalcık, bir tek siyasi tarih ile yetinmeyip, çeşitli alanlarda başarı
ile kalem oynatarak, mühim pek çok sorunu ortaya koyması yanın-
da, yol gösterme, metod verme ve ele aldığı konunun uzun zaman
ilim çevrelerinde kabul edilmesini sağlamıştır.

Yetişmesi ve ilim dünyasına ayak atışı bile başlı başına bir özel
gelişme olan inalcık, yüksek öğretimi esnasında bile ilim alemi ile
sıkı bir temas içinde bulundu, her bi! tarih eğitimi alanında büyük
bir hevesle çalışmalarını sürdürdü. Universite tahsilini Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesi'nde tamamladı ve bu aşamadaki gelişmesini
Balıkesir Oğretmen Okulu'nda sağladığını belirten bir şahsiyettir.
intisap ettiği yüksek eğitim kurumunda basit bir öğrenci olarak kal-
madı ve her bir aşamayı büyük bir süratle tamamladı. Bu tamamla-
ma her zaman için esas kaynaklara dayanarak mümkün oldu ve
esas kaynaklar yanında daha da ileri giderek batılı kaynaklar ile
Türk tarihinin kaynaklarını karşılaştırdı. ilgilendiği alanların başın-
da elbetteki Osmanlı Tarihi başta gelir. Fakat Osmanlı Tarihi'nin
bir tek siyasi alanında sabit kalmayarak ekonomi, toplum, askeri
yapı, idare alanı, hatta vergi usullerinin gelişmesi, bunların yaratıl-
ması sağlayan hukuk kavramları üzerinde bile durduktanbaşka ar-
şiv metinlerinin esasına inmek gibi çok müstesna başarısı,tarihçili-
ğimiz için paha biçilmeyecek kaynak ve çalışmalar kazandırdı.

Prof. Dr. Halil inalcık'ın eserlerinin kronolojik bir listesini Çl-
kartma işini de uzun zamandan beri üzerime almış bulunuyordum.
Her bir yıl için mükemmelolmasını arzu ettiğim bu çalışmayı araya
giren başka çal~~malarım sebebi sonucu bir süre için ertelernek zo-
runda kaldım. Uzerime düşen bir görevolarak kabul ettiğim, kıy-
metli tarihçilerimizin çalışmalarının ana hatlarını belirtme gelişme-

*A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
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sini üzerime aldığım zaman, H. İnalcık için belli başlı yayınlar ve
onların nerelerde yayınlandığını işaret etmekle yetindim. Gerçi hiç
bir zaman sayın müellifin ikinci veya üçüncü derece çalışmaları mı
varmış diye bir tereddüd uyanmasını sağlamasİnı istemem. Her bir
çalışmasını büyük bir merak ve titizlikle izlediğim müellifin içinde
bulunduğu ilmi atmosferi bir parça da olsa yansıtmak isteği ile bu
satırları kaleme almayı uygun gördüm.

Prof. Dr. Halil İnalcık ilmı çalışmalarını derslerinden hemen
sonra başladığı doktora çalışması ile hızlandırdı. Büyük bir merak
ile "Tanzimat" konusu üzerine eğilmesi hem kendi hem bu konu
için büyük bir talih oldu. XiX. yy. Delgelerinin henüz tasnif edilme-
miş olması bir an için talihsizlik sayılıpakla birlikte, dosyalar halin-
de bir arada bulunması ve bir kısım evrakın dosyalar içinde toplan-
ması, birkaç araştırıcının dikkatini çekti ve çalışmlara koyuldular.
Fakat çoğu y~ptıktan kısa bir süre sonra bir daha bu konuya eğilme-
diler. Prof. Inalcık'ın ise bu konuyu, kendisini olgunlaştırdıktan
~onra başka kereler de ele alması ve her bir keresinde yeni belge ve
tasnifleri tanıtması konu için büyük bir şansdır. Doktora tezi olarak
hazırladığı:

Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara 1943, kitabı Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesi'nin ilk neşriyatı arasındadır. Bu neşri yaptığı
sırada Türk Tarih Kurumu Kütüphanesine gelen bir Şeriyye Sici-
li'nden, Bosna'da gelişen birtakım sosyal hareketlere değinen çalış-
malarını sonradan Bursa Şeriyye Sicilleri üzerinde yoğunlaştırdı ve
bu defterlerde bulunan çok kıymetli kayıtlar sayesinde siyasi tarihi-
miz kadar, ekonomi ve hukuk tarihimiz ile ilgili mühim kayıtları
ilim dünyasına sundu. Bursa Şeriyye Sicilleri üzerindeki ilk çalış-
ması "Fatih Sultan Mehmed'in Fermanları" (Bel/eren c.:XI (1947),
s.693-708) diye görülmekle birlikte, bir tek ferman alanında bağlı
kalmadı. Hiç bir araştırıcının tahmin edemeyeceği bir kaynak ola-
rak, Floransa şehrine kadar uzanan bir ticaret ağının Bursa şehrin-
~eki izlerine rast geldi ve kaynakların değerlendirimesi için başta
ıtalyan kaynakları olmak üzere sa.ir batılı eserlere de başvurdu.
Bundan sonra da Bursa şehri sayın Inalcık için mühim hareket not-
larından biri haline geldi. Bu belgeleri uzun bir zaman neşre hazır-
ladıktan sonra Türk Tarih Kurumu'nun neşriyatından olan Belgeler
dergisine vermekle, 14, 17 ve 19. sayıların ilim çevrelerinde daha
büyük bir dikkatle aranmasını sağladı.. Bursa şehri sınırı ile yetin-
meyip, Kırım yarımadasına da geçen Inalcık'ın en parlak sayfaları
arasında işte bu yöre ile ilgili sürdürdüğü çalışmalardır. Kırım yarı-
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madasının Türk topraklarına katılmasını sağlayan Gedik Ahmet Pa-
şa'dan başlayarak, Kınm tarihi ile ilgili her türlü konuya eğilen
Inalcık, ilk aşamadan elde ettiği bilgileri Türk kaynaklarını teşkil
etmesi yanında hiç bir şekilde batılı kaynakların ihmal edilmemesi
gerektiğini ve özellikle de Kınm yarımadası ile Karadeniz'de asır-
larca başarılı bir ticari faaliyet gösteren Genova şehri kaynaklarının
da ehemmiyetine dikkati çekti. Böylece Bursa şehri sayesinde bu
şehirde çalışmalarını sürdüren Floransalılardan sonra Cenevizlilerin
de Türk tarihine olan k~tkılarını incelemek yanında, uzun zaman
bir merkez kullandıkları Istanbul ve karşı tarafındaki Galata üzerin-
de de durmayı ihmal etmedi. Kınm konusu müellif tarafından bir
bütün olarak ele alınmasından başka Giray'lar, askeri kuvvetleri,
yazışma özellikleri, komşuları ile olan ilişkilerinden sonra, es.kiliği
15. yy. kadar dayanan bir Kefe defteri üzerinde yoğunlaştı. I~tiva
ettiği malUmatın zenginliğini çeşitli araştırmalarında neşreden Inal-
cık'ın bu çok istisnai değerdeki eserin neşrini gerçekleştirmesi yıl-
lardan beri istenirdi ve bu satırların yazıldığı sıralarda artık son bir
tashih verdiğini belirtmekte iktifa etmişti.

Yukarda paragraflarda belirttiğim Tanzimat, Bursa, Kırım ko-
nularını daha da çoğaltmayı istesem hemen uzatmam mümkündür.
Fakat bir an için, onun eserlerinin neşredildiği yerler üzerinde dur-
mak istedim. Ilk neşriyatın Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin sü-
rekli dergisinde ve bu yıllarda Fakülte içinde çalışmalarını sürdüren
Türk Tarih Kurumu'nun Bel/efen adlı üç ayda bir reşredilen süreli
organına verdi ..Türkiye'de ansiklopedi devrinin başlaması üzerine
çıkışı istenilen Islam Ansiklopedisi için ısmarlanan makaleleri ver-
mekte geri durmadı. Kendisinide~ taleb edilen Kırım Hanlığı çalış-
ması yanında Hacı Giray i ve II, Islam Giray i, II ve III ve Kaplan
Giray i ve II maddelerinde sonra Giray maddesinin de özelliğine
göre yazması, bir daha hiç bir kimse tarafından cesaretle ele alın-
mamasına yol açtı. Çok yıl sonra mensubu bulunduğu Türk Kültü-
rünü Araştırma Enstitüsü, mükellefin bu makelelerini aynen neşret-
mekten başka bir iş yapmamış oldu. Kırıf!1'ın parlak tarihi yanında
uğradığı bir takım talihsizliklere değinen Inaleık'ın bu alanda~i ça-
lışmaları bir araya getirilmek üzere idi. Türkiye'de neşredilen ~sHim
Ansiklopedisi'nden sonra Avrupa'da ikinci baskısı planlanan Islam
Ansiklope;disi (The Encyclopaedia of Islam) için yapılan daveti ka-
bul eden Inalcık erudisyonunu bu sayfalarda gösterdi. Bir tek Türk-
Osmanlı değil fakat hazırlığını ilerlettiği Kırım Hanlığı çalışmaları
yanında u?-un zamapdan beri derinleştirdiği hukuk, idari yapı, vergi
konuları, Istanbul, Imtiyazlar konularını buraya vermekle, Ansiklo-
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pedilerin belirli bir düzey sağlamasını üstlenmiş nadir bilim adam-
lanndandır. Avrupa'da çıkan bu eserin de daimi kadrosunda bulun-
ması için gösterdiği çaba, ülkemizin yurtdışı tanıtımında bir yeri
bulunmakta9ır. Ansiklopediler için kaleme aldığı Fatih Sultan
Mehmed ve ıskender Bey maddeleri de onun çalışmaları içinde ayrı
yeri olan maddelerdir. Bu maddeleri kaleme aldığı sıralarda Tanzi-
mat devrinden biraz daha geriy~ giderek XV. yy. üzerine yoğunlaş-
tırdığı çalışmaları sonucu, hem ıskender Bey'in esas vatanı olan Ar-
navutluk hakkındaki ilmi' çalışmalarını Arvanid Sancağı Defterini
neşretmek ve bu defter içindeki bilgileri sair kayıtlarla karşılaştıra-
rak mühim pek çok konuya dikkat çekmemizi sağlaması yanında
Fatih Sultan Mehmed ile ilgili çalışmaları esnasında elde ettiği bil-
gileri bir ansiklopedi çerçevesi içine yerleştirmekle birlikte muhte-
lif makaleler halinde de topladı ve bunları kitap haline getirip derli
toplu ilim dünyasına sunmasından başka gene de yetinmeyip Os-
manlı tarihinin mühim evrelerine eğildi.

Görüldüğü üzere H. İnalcık Osmanlı Tarihinin mühim mesele-
lerine değinmiş ve yol gösterici olmuştur. Fakat bunun yeterli ol-
mayacağını bildiği için kuruluş devrine kadar uzanmayı kendisi
için kaçınılmaz bir görev saydı. Batılı kaynaklar ile birlikte, Bizans
kayna~larıi1ın bilhassa kuruluş devri hakkındaki ehemmiyetine de-
ğinen Inalcık'ın ilk çalışması, P. Wittek'den yaptığı çok mühim bir
tercümedir. Belleten sayfalarında çıkan bu çalışmasından sonra ilgi-
li olduğu Bursa ve çevresini bizzat dolaşarak küçük bir beylikten
büyük bir imparatorluk çıkaran yörenin özelliğine değindi. Yıllar
süren çalışmasını, 1973 yılında çıkan Tlze Oltoman Empire. The
Classical Age. 1300-1600 adlı kitabı ile süsledi. Sonradan üç defa
daha basılan ve başka dillere de tercüme edilen eser, müellifin son
aşaması değildi. Yıllardan beri sürdürdüğü çabasını 1994 yılında
neşredilen: An Economic and Social History of the Oltoman Empi-
re, adlı ve naşirliğini de yaptığı kitaptaki "The Ottoman State: Eco-
nomy and Society, 1300-1600" s.9-409, kısımdır. Yılların birikimi-
nin bir uzantısı olan bu eser, müellifin siyasi yapı ile birlikte, sosyal
iktisadi, hukuk, din, eğiti~ alanlarına da eğilerek geliştirmesini is-
pat etti ve bu arada başta ıtalya olmak üzere Avrupa devletleri ile
olan ilişkilere ve bu ülke tüccar ve temsilcilerinin faaliyetine ilmi
açılardan değinmiştir.

.Çalışmalarının dergi sayfalarında kalmasını fazla arzu etmeyen
H. Inalcık bunlardan ilgili gördüklerini muhtelif ciltler içinde bir-
leştirdi. Her ne kadar günümüzde fotokopi hizmeti ilim adamlarına
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okuyamayacakları sayfaları tedarik etmede yardımcı ise de, gene de
bir araştıncının belirli çalışmalarının tek bir cilt içinde bulunması
gerek yazan gerek okuyan için faydalıdır. Bazı kıymetli makalele-
rin zamanın amansız girdabından kendis~ni kurtarmayarak unutul-
muşlar arasına girdiği gördüğüm için, Inalcık'ın bu çalışmasını,
ilerlemiş yaşında kendi isteği doğrultuusunda gerçekleştirmesi bü-
yük kazançtır. Bunlar da:

Studies in Ottoman social and eqconomic history, 1985.

The Ottoman Empire: Conquest, organisation and economy,
1978.

Bu iki cild, Varİorum Reprints diye ilim dünyasında tanınan di-
zinin içinde çıkmıştır.

Osmanlı İmparator(u,ifu. Toplum ve ekonomi üzerinde qrşiv ça-
lışmaları. incelemeler, Istanbul basım tarihi yok ise de, Onsöz'de
1992 tarihi bulunmaktadır. Eseri neşreden Eren Kitapevi, müellifin
Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı eserinin yeni bir baskısını yap-
maktan başka, başka makalelerini de bağımsız cildler halinde neşre
hazırlanmaktaydı.

The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire.
f:ssays on economy and sodety, Bloomington 1993. Eser, Indiana
Universitesi'nin Türkçe Bölümünün girişimi, Türkiye Kültür Ba-
kanlığı'nın maddi desteği sayesinde neşredilmiştir.

Prof. Halil İnalcık belge neşrinden s~nra metin neşri sayesinde
tarihimize mühim kaynaklar kazandırdı. üzel bir elde bulunan "Ga-
zavat-ı Sultan Murad" adlı eseri ilim alemine vermesi yanında, çok
ehemmiyet verdiği Fatih Sultan Mehmed devrinin e~ belli başlı
kaynaklarından olan Tursun Bey Tarihi ni de neşretti. Istanbul üze-
rine yürüttüğü çalışmaları Ansiklopedi maddesi ile sınırlı kalamaz-
dı ve bu sebebden dolayı da Galata üzerine devam ettirdiği çalışma-
sı ile tamamladı. Detaylı bibliografyası için hazırladığım
monografide bunların içeriğinin özellikleri üzerinde durmaktayım.
Müellifin tarihçiliğimize getirdiği yenilikler, kavramlar ve konular
üzerinde durmak için vakit henüz erkendir. Baskı aşamasında olan
eserleri bile şu an için daha başka konuları da beraberinde getirece-
ği için yapılacak bir tasnif bile henüz aydınlatıcı olmaktan uzak ka-
lacaktır.

Osmanlı tarihinin parlak devirleri ka~ar yıkılışına yol açan
krizler üzerinde de zaman zaman duran H. Inalcık'ın ayrıca Atatürk
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ve İnkılaplar üzerindeki çalışmaları da büyük bir yekun tutar. Ko-
nuyu salt Kurtuluş Savaşı açısından deği, fakat dünya üzerindeki
büyük değişiklikler ve bu arada Türk toplumunun karşı karşıya bu-
lunduğu sorunlar açısından inceleyerek Cumhuriyetimizin kurucu-
sunun tarih içindeki yerini değerlendirıniştir. Tarihçiliğimizin de
geçirdiği evreleri ihmal etmeden siyasi tarih ile birlikte sair alanla-
rın ehemmiyetine de dikkati çekmiştir.
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