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l ş m D B-I IRK E ~n·

24 E)"Iı:u 1997 Çarpmba &ünı1 6tleninde gcçirdip bir kalp krizi
son unda aramızdan ayrılan delerli Hccen F ilı:reı Be)" i kaybetme,," onu
g6nilldm seven biz leri acılar içinde bırUfı . Bilim adamı olduty kadar yflksek
insani 'ô uı ftara sahip olan IC'ôgili lI ocam"ın yerini hiçbir şekilde doldurmak
mümkOn olmasa da , bundan böyle onun ııı:iz hatırasının yüreklerimizde
yaşayaeaiına in anıyorum. Kırk yı l Men ( 1944.1 983) hoeılıtı s ırasında
üniv ersiteleri mlzde ve yurdumuzun dört bir yanında Börev yapmış ve halen
yapmakıa olan birçok bilim adamı ve pek çok ötrcmı cn yetiştird i . Bülün
talebelerine modem tarih kanamını 6peı irlı: cn bir taraftan da onlara iyi ve doğru
insan o lmanın herşeyden üstün rutu lması gerekı iti anlayışını aş ıl am aya çalıştı .
Yüksek öt renimini ve doktorasını yurt dı ş ında yapmak fırsatını buldu4undan
dııha i 94 0 'ıı yı llarda modem ıarih anlayışı üe aruşmışrı . lI ocal ıtında Balı
dünYlS ındaki bu yeni tarih anlayışını ve çalışmı metodIannı ıalebeleriee ve
çevres ine alıctamıak hususunda çok çıba göstermiştir. Bu anlamda çatdış ilmi
çalışmanın nasıl )'apılmıs ı gere ktitini , hiç yorulmadan ve b ıkmadan
çalışmaların s<lrdün:llmcsini ve bütün lnŞtımıı. lann bUyUk bir titizlik içinde ve
dotruluktan ıynlmadan )ı1n1tO.l mesini. ıa.rib l iıeratiin1mt1le bıkıda bulunacU
eserler iil'ctilm csini ve bizlcriı:ı anc:ak bu suret le Qlkemiz e hizmet görevini yerine
Beı:ircbi~timiz

gönişünı1 savunmuştur.

1961 )11ı sonbahannda Fakillterniz Tarih Bö!il.: nü'ne 6j:renei
olduıuında tanıdı ımı ve önce tal ~ i. 196.5"den sonra ise mcslcl.-ıaşı oldutum
ve LS yıl aynı oıb yı paylaş ııtım Höcam Fila ct Bey ile bcrabcr lij:imiz onun
1984'de emek li o l ır.asmdan sonra da aynı yakın ilişki içinde 36 )11devam etti.
Hocam kendisini mcsletine adamış bir kişiydi. Belli ilkeleri vardı, onlardan ula
taviz vertnezdi. Düşüneelcrini her zaman açıkça söyler, sadece dotnılan
",vunurdu. Sevgi dolu bir

arkad~

çe vresine sahipti.

ışindck i

ci ddi liti

arkadaşlarıyla sohbet beraberl iginde ndkıeli ve neşeli bir hııvıy ı bUrünÜ:dü.

Insanlan oldukları gıb i kabul eder ve herkesin iyi tarafını görmeye Çı lışırdı .

• hor Dr~ tOl. Caiv, Ed. n . o.ıa.-ı TariIu A.:ı6bilm:ı Dalı Bqkuı
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DEGDU HilXA..\l: 1'LtOf. Dil. nlUtET I$IUA......
0.15'1991)

Tanısm tanımasm başarılı olan herkesi alkışlardı ; he le tanıdıldannın. doıtlll'UllD
ve talebdmııin b&$uıların<bn büydk bir haz duyu ve bu duygularını
çevresindeKiterle paylaşU'dl. Sanırım, Hoc.m · ın sevmedili baş lıca şey
tembellikti.
g6rc çatışmak ve Oretken olmak irıs.anlat için en bay\lk meziyet
idi; berkes işini ciddiyetl e ele almalı ve en iyis ini yapmak için gayret
sarfetmeliydi. Bunun la birlikte iş bayau d~ında dil er konulara duyulan
meraklann da insanlann yaşamına renk omlını kabul ederdi. Kendisinin de ilgi
duyduıU böy le konular vardı . Mesel! bahçes i ile ulfaşmaktan Myük zC'o' k alır,
ba hçes inde çeşitli çiçekler ve sebze yetiştirirdi. Ayrıca hayvanlan da severd i.
Evinde her zaman bir iki kedisi vardı. Bunun ötesinde lI oca m koyu bir
B eşiktaşlıydı . Beşiktaş' m maçlarmı iz ler. takımı kazandılı zaman çok sevinirdi,
kaybetti ğinde ise saklamıyı çalıştığı ı1ziinn1sü bel li olurdu. M es lektaşIm
dı,mda yalan dostlan Kabataş l..isc:5i'nden aıbdaşlanydı. Hocaın, son gilnlerine
kadar, ıyda bir akşam dilzenlcnen bu ıohbet toplaımlanna katıl dı , 'C hep
Kabautlı: arlcadaşlanyla yap.dı. Özel hayatında ço k muı:luydu. SC'o'gi li eşi
Semaha!: Hanım ile S2 yıl Airen güzel bir 6mn1 paylaşn.

ona

Kanımca,

Hocam Fikrc1: 1,ı1wı bilim adam!, yönetiei ve insan
bir 6mn1 dolu dolu yl.f&(h. Sevecen, nikbin ve dost in<ıaı.1
kimlilmi bep korudu. Istekleri ni n ve dUfün cel erinin bUydk kısmını
gerçekleştirdiline inanı:yoruın. YIfaIDl ve ins.anlan sev dilinden etrafı bcr zaman
dostlarl ı çevrili olmUŞtu ve bir giln aramızdan 1)TIlıp gider ken geride g6zt eri
yaşlı 6Vencilcrini ve dosttannı yalnız bltlla"'erdi. Ornek bir insan olarak
sevgisini gönıamt1zde yaptaeağım lZ Hocam' a Tann ' dan rahmet ve mli!:firet
dilerken. mekAnı cennet, rubu , ad olsun diyorum .
vuıfianyil. bezenmiş

Yalr.laş ı.k ıILI yı l önce, 1.5 Şubat 1995 günü 80. yaşını tamamlayan
Hocam için bir ~Aımalan Kitap" hazır[ıyıp yıymlaro lf ve kitab ın başında
Hocaro ' ın hayat bik.lyesi ile eserlerini vermiştim . Hocam' m anısını çıkacak
Tarih lHrgi,ı"j'nin 36. layısına da bu biıpleri eldemenin yararlı ol.eatmı

_

üm,

Pro f. Dr, Flk rtt

or.

hıl ta a' m

Haylb:

Prof.
Fikret I ŞILTAN, U Şubal 1915 (2 şubaı: ınıl'de, ıskeri
mlimeyyiz ...e Beykoı Kun.dı.ır.t fabrikası bqldıtibi Hal id Bey ile saf'it't
Hanım'ın ikinci çocutu olaıalc lstanbu.llBeykoz'da dün yaya geldi. Ilkokula
Iwırhk sınıfiııı (Şube}lstanbuVÇamlıea'da Kısıklı tık Mekteb i' nde okudu.
Fıkat babasının 16revi sebebiyle bundan so nra tık okul 'un ber sını fını
A nado lu'n un başkl bir şehrinde (Adap azarı, ll eudek. Es k işeh ir, tekrar
Adapaz.a.rı) okuduktan sonra, beşinci s ını fı Istanb ul ş artı: ldidisi' nde tamamladı .
Ortaokulun birinc i sınıfını yin e şart ldidisi 'nd e okuduktan sonra Kabaııış Erkek
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~'ne geçti ve bu okulun Ona kısmını 1930 'da, Lise .kısmını ise 1933 yılınd.ıı
bitirdı. 1933 Eylıll ·A1alık ıylarında MillIciye Mdctebi'ne de\"IItI ettiyse de, bu
arada IÇılan Devlet: AYrUpa imtihanını kaZaıı.arU: Iynı yılm sonunda yüksek
öA:renim yapmak üzere Almanyl'YI göndcrildi.
Bir yıl o dar Berliı:ılStrlussberg Lisesi'nde dil etirimi gördükten sonra
1934ns. kış 5Ömesrıirıde Berl in Oniversites i Felse fe Fakilltcsi 'nde Yilbek
öA:renimiııe. ~aşladl. 1 93 4'1H Berliıı ve 1935136'da l.eipzig Üniversiteleri 'nde
ortaçağ . ~, arapça,. ~ança ve IÜlkoloj i ders lerini takip etti. 1936137 kış
sômes einde ıse, kendisine doktora mevz uunu vermiş olan Prof. Dr. ii . W.
D uda' nm tayini do layısıyla Breslau Üniversi tesi'ne nakletti. B uradı dokto ra
tezini hazırlark en. Prof Or. A ubin ' in yanında Batı Onaçat Tari hi, Prof. Or.
Duda 'nın yanında tUrkoloj i ve farsça. Pro f. Dr. Sp ies 'in yanmda S i.ı:ni Dilleri "'e
Pro f. D r. S anti fı ller ' in yanında vn ika te tkiki a1anlanı:ıda çalıştı . 19'0
H aziran' ında Dk &ltsdIıU,. -GesdıU:hı~ ths A!ul'ff}" adlı tezi kabul ed ildi ve
~un.dan sonn Onaça l Tarihi, TC:tkoloji. SAmI Diller dallarınd .. yap ılan
ımtilıanlan ver ere'k " Pekiyi" derece ile doktor ımvanını kazandı.

. .

~uı::w döndilktc:n sonn 3 1 ocak 194I 'den 3 1 Atusıos 194 I ' e kadar,
tayın edilditı Aı:ıkara A talÜlk Lisesi'nde tarih öÇe tmeni Oıarak çalIfO.. Eyhl l
194I'de asker lik gQr'eVini yapmak üzere Yede k Subay Okulu'na girerek,
buruını tamamladılctan sonra Haz iran 1944 ' e kadır Tra ky a Tı lıkim ıt
Komutani ıaa emrinde g6rc:v yaptı ve tetmen riltbes i ile terlıi.s oldu.
.,19044 yı lı Te~ uz . ayı son un da Ist anbul Üniversitesi Edebiy..t

Fakült esı ne Ortaçat Tanhı asıstan ı olarak girdi. Bir yı l sonra 1945 ' de Edremit
eşrafından ilaIii Rilştü 1zgi Bey ' in k ızı Semahat H anım ile evlendi. Bal h
bulund ulu kilrsilde bocas ı M . If . Yınanç'ın yanındı lsLi.m Tarihi üzerindeki
araşt~luınl silrdUnirken, aynı kflrsilnün dii!:er bir dcrsi ol an v e Prof.
~weınfurtb ~dan veri len Bizans Tari hi derslerini ve onun hazırladıaa
bırçok makaleyı dr tı.1rkçcye çevirip basıma hazır haıC getirdi. Bu arada Llr/_
BD/ıesi T_riJrl (Bıqh"ı''''_'' .ıı. Lif} • 'l5'~ b dlU) .dına tl.ftyaı:ı tezini
tamamlayıp 195 3 yılında Doçent ve 1962 yılında da Profesör oldu.
. .

H ocas.ı M. H. Yı:naı:ıç ' m Aralık 196 I'de vt'fatuıdan sonra Onaçal

T~ı K~ Başkını olan Prof. Dr. Fikrc:t IŞ ILTAN , bu.kfirsildc ıS lhn Tarihi,
Bı:uns Tarihi, Haç lı Seferleri Tarihi ve Avrupa Ortaç., Tarihi dc:rs1erini verdi.
Bunun yanı~ kıirsilye almış oldutu uistanlann (mertıuın ftakkı. D. Ydd IZ,
~ MerçıJ. Ramazan şeşen, Işın Deır,ir:kent) do ktora ıe-ıl c:rini yöneııili
gıbı , daha soıırtı da doç.crıt! ik çalışmal arında Olllara yardımcı oldu .
.
Atustoş 1960 'da Moskova 'ıl.i:.1op lanan 2.5. BeynelmileI M ilstcşrikler
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Kongre si' ne Istanbul Ünivers itesi Edebiyat Falcüllcsi'ni tems ilen Icatılı p
MN~'i ' nin Cdiltddi n HJ n Lm, l b S1rt'ri'nin Farsça Nushası Hakkındı" &dını
tlŞı)'an bir ıebli, sundu. Ayn ca 1965'de Viyana' da tertipiene:ı Beynelmild
Tarih Himleri Kongres i' ne de: Ieınldı .
Hocal ıp yanında

bul idari gÖKYler de flstlend i. 1976 Kısım 'ında

1\l ~2

Ph. Schweinfunlı. "lsunbu.) Suru ve Yaldız!ı KApı .., !re. Flkm ışıltan. B, On

X Vı/62 (1952), s. 26 1.2 71.

, 11,

1 9~ ~

Istanbul Onh-mitesi Senato ü yeliğirıe seçildi. Temmuz ı 983'de Tarih Araştuma
Merkezi M iidÜflı1kQ ' nc. Kas ım 1983'de de Tarih Bölümü B aşkanhtı n. getirilen
Prof. Dr. Filcrct l ş ı ırAN aynı yılın sonunda, yq tı..ddindcn emekliye ayrıldı.

Franz Taeschner, Mlslim Ortaçagında Futuvva (Futüvve! Teşldliıı)" tre Fikret
Işıılan, Jk/is,,, Fali.üıusl M~('IIIıııuı, XVJI_4 (Ekim 1953-Tem ' ' 1954)
ı stanbul 1955, s. 1.32.
muz
,

M ayıs 1970 ' de Tllık Tarih Kunımu ısli O)"e!itine seçilmiJ olan Prof.
Dr. F. I ŞI LTA.'i , 1983'den sonra bu kururr.u.:ı YCkıetim Kurulu'nda dı. görev aldı .

1957

ı 944· 1993 )'ıllan arasında Imk)ıla yalem bir süre İstanbul

Onh'enitesi
Edebiyat Faküitesi 'n de öp etim Oyesi olarak ders veren Prof. Dr. Fikret
I Ş I LTAl'\i , almanca, fransızca ıibi modem batı dillerinin yanı ma u apça. farsça
ve latince gibi kaynak dillerini de bilirdi. Başkanı bulundulu Ortaçat Tarihi
Kürsüsü'nUn gel~ j hususunda büyük gayret sarfettni, olup, bu ki:nüde
OKunu t u dejişik konulu ôesıer dış~ bir çok muale ve eser de b leme
a lmıştır. Aynca Js:Jm Tarihi, Bizans Tarihi ve H açlı Seferleri Tarihi konularında
yapo!ı çevirilerie T'üri: tarih literatürilne büyük katkıda bulunm uştur. iLmi
çalışmal anna emekli olduktan sonra da devam eden Prof. Dr. Eikret I Şl lTA N
i 986-87 yıllanMa S. Runciman'in HIJf ll S~ferlerl Tarihi adlı ü" ciltlik eseri ile
, i 989 yılında J. WellhauseD 'deıı çevitdip IJl/j,ııi)Wilı la lh"riııde Diııi-Si)'csı
.\lııllale/n PaTtilni adıııı !lŞıyanldıaplan yayınlamıŞtır. Son olaralc Xii. yO.zyıl
Selçuklc-Bizarıs i lişkilerine "ık tutan Niketas Khonialf'$'in Hisroria adlı
eserinin birinci cildinin çevirisini yaprnIJ "e eser 1995 Ilkbahannda TlUk Tarih
KW11InU tarafından yayınlanmıştır,
Prof. Dr. F1lrd Ip llaD'ln [ınkri:

"Me'mOn", lsillıı AlUi~disi. VII,Istanbul 1957, s. 693-700.
" MCl"'in 1", lsllııı AlU ili.lopedisi, Vii, Istanbul 1957, s. 778-780.

1959

A.J beıı...Dietrich.. "Abdalmu'min bin :<ala( Ad-Oimyl tj'nin Bir MulW:in1n

Listesı, çe\". F ilcreı I$ılwı. Şarki)"e' .Ur C'lfl lllUl, III Istanbul Ünh. . .
Şarkiyat Ensıirusd, l.stanbul1959, s. 125-155.
'
milesı

"Muktedi', lsUııı AıuiJ:~~disi. vııı, lstanbul l959, s. 573.575.
"Muktedir", Js14", AlUiiftlprdisi, v üt, Istanbul 1959, s. S75·576 ( Ikmil)

"Muıemi d", ld4", AIISild"prdisJ, VIIJ, lstanbul l959, ... 753 (Ilmıll)
1960

Fikrc1 LJ~ L'~fll flölg~i TariJı/ fBqltIııg'flelı H. 1/0 •

IJL

l lS ', utili ,) ,
i 960, XI +

:~ Ünıversıtesı Edebıyat Fakültesi Yayuıllltl, No. 843, l.sıanbul

Julius Wellhausen, l u i lfllll ELi Eski Teriıliıı, Giriı, ç eviren: Dr.Fikr- i i
~ . ŞI tan,
Yayınl an, No. 844, AnIr:anı M bau
Istanbul 1960, Vii + 144 s.
. at
ı,

i-~ .....,
--bul Onı' versılesı
. . Ed"""
~ıyat Fa.b1Itesi

190

19"

Fikret I , ı llan , Di r SdIJC'IıııI:rIı -GrseJı ielıtr Des AlueTd)'I, Sammluna:
Drientalistischer Arbeiten, 12. ll eft, Leipzig 1943, 129 s.

Julius Welhausen, Arap Deı'lm vf' S"btıı, Çeviren: Prof.Dr. FiIr:reı lşılıan,
Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara i 963, XII + 287 s.
1965

1949
Wattiler Hinz.. "Steuerinsehriftcn aus dem mmelalterlicbc1ı Vorderen Orient",
Fikret işdtan, "Ortaçal Yakın Şartına Ait Vergi Kiıabe lcri ", BrUn"..
XlIli52 (1949), s. 745-793, lev, LXXV (2 resim).

ç ev,

"Seyfb. Omer"', lsiilıı AlUiU1petlJsJ, X. Iswıbul 1965, s. 531-532.
"Seyfii'd-Oevlc", lsIii", AIIJiJJ"prdid, x, Istanbul 1965,s. 536-539.
"Sicilya", "Jsfdııı AlUiiloprdisi, X, Istanbul 1965, s. 589-596.
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1970

Bi:l'1IS ~·Uti ·,.itt Dot" Su",.,. Gmçe, arabca.saryanice ve
eenedce klynaklal"lı ıöre. 363'den 107I 'c kadar, Tem1me eden: ProfDr. Fikret
I ,ıhan, Isıırıbul Oniversitesi Edeb iyat FakdJ.ıesi Yayınları, S o. 1528, Edeb iyat
Falcül:e:si Maıbusl. l stı:ıbul 1970, LXIV + 282 1., 4 barita.
Emsı Honigm.uın.

" Suriye" . lJI4JM A ılsiklopdU4 Xi , Istanbul 1970, s. S 1· 66 (11on11).
"Süleym b. " Mansur", IsMm A n.fiklOp~du/. Xi , Isıanbul ı 970, s. 96-91 (lkm il).
" Şaver", /:ddm AnsiJ..lopedisl. Xi, Istanbul 1970, s. 357·363.

s. 564-565 ( Ikmll).

'"Taberi (Abu ' [· Tıyyib el Taben1", Js14", "'ıuiIJopdis;, ıstanbul 1970,
s. 592-594 (1laniI).

-raberi

kümtd·
1989

Juli~ Wcollhausen, ~Jlii"'iJ~/;'1 I~ı; D~rilld~ Di"i-SiJ,,:d Jfu lı,,/~/~ı P"" i/n /,
Çeviren: Prof. Or. Fikret I,ıltan , Türk Tarih Kurumu Yayınl an X. Dizi, Say ı 12,
A nkara 1989 , X + 179 s.
1995

"Şey b Şamil ", l s/If", AlUiklop t'disi. XI, Istanbul ı 970, 5. 468-474.
"Şirin-, Jslür AfUiAJopdjıj. xı. tstanbul l 970.

Sıeven. Runciman, H~b S~/~rUri T.rilrl, iii. cild: Aill Kmlıtı ve daha
sorıraiı:: ı Uaçlt Se ferleri Çcvıren: Prof. Or. F ikreı ı, dlan Tart Tarih Kurumu
Ya>:nlan, X. Dizi, Sayı 9", Ar.kara 1987, XII + 465 S., ıs resim, S hvita, 6 so)'

(A bı.ı Ca'fcr) Mulwnmcd b. cmir b. Yazı.d i 839 .923)", /,ullf

Nik~!as Kh on iıı~, H UMdil (/041111n

I'~

.uIlIlUn

Ko",ıı~n os Dn'irI~d),

Çevırm Prof.Dr. FiIı:rc1 l ,lltan, Türit Tarih Kurumu Yayınlan, XIX. Diri. Sayı
iS, A r.kan 1995, Xi + 162 s.

MBizlnl Tarih ini :\'u ıl Alııl ım aIı yız?"". Pif. Dr. HııU~ Dıır5 1111 J'ıJıI,:.
A" ,,,,t·,,.. Marmara Cni v~ Fen·Edebiyat Fakültesi Yı)ını Istaııbul l 99S

.

s. 2 n·ı8·"

.

A" siJ.JopHisi. xl . 1swıbu1 1 970. s. 594-598.
'"Tabl' ·hine", IslI. AıuiUDpUisi. X i, Istanbul. 1970, s. 604-6 10 (Ilanil).

"Tihir b. Hüseyin", l s/tl", A ıısi&fHdi1J. Xi, Istanbul 1970, s. 631·635.
1977
F i.Iı:ret I şıltan , "Acı Kaybımız

EııJliliisli D~'gjsl.

Prof. Dr. Ahmet Cevet ErC1l (19 10·1976), Tuih
Sayı 7· 8 (197 6·197 7). Istanbul 1977, S. I, S.

198 1

Ocorg <>strogorsky. Bi:Am [)Mni T.rilri, Tartçcyc Çeviren Prof. Or. Pikret
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SUlU 1ARY
Prafessor D" Fiml #ı/lan }<.w bo", in [Jtanbulon H lh F~bruary 19/J. A/~r
graduall1ıg /rom ıh~ Kabataş ÜJ~si in 1933 h ~ canttnued his d ueotion iıı
Germony (at the Ber/iıı- Leipıig.BreJiau Uııiversi/i~J) and eomp/~ted his
doctorot~ .11 1940 wı th th~ Ih~siJ Die S~/IJcJıu1un _ GncJıicJı /~ dn AlıurQ}"

Film III/lo.n sıarted working al th~ VniV(7sity o/ IJtm/bul as Wju4vı1 and "";IIı
th~ ,tlınu t'rfıı Bdlgni T.ri1ıi (Bıı#.nllf/4l1 lt. ııo " 11j '~ b dlU) Jw b«o",~
(lJJ/JtQIIl ~feJ3or in .19J3 .0 Ni profa sor in 1961. B~ 19 44-81, for /0TtJ'
j'NI'S,boida ~o€Jııng lıuWry ai dı~ ",idd/~ oga , ılı~ Hislory ai b/mn.
B}'llPllın~ HUlory ı:vıd History o/ tJı~ Cnuadn Iıe obo lOTOI~ III41/f ortic/n and
boob.
N of 1970 Iı~ IWLJ ii "'eJfIM- of dıe TurliJlı Hb torlall ASS«'Uı/iolf
...lınr Iı~ aba ıuıdmooA: emaiJı ",aruıg~"'~ ""pDllJibi/ilia ("'on bn- of tlt~
IJtmıblıl U"j.wrs~ty Jnulıe, IıNd of ıhe Deparrm~lIt 0/ Hislory. Iı~ olılıe
CMtn fo,. Huıonca / R~s~o,d) and n'~n oftn ntiring in 1983, Iıe cr.mlin~d Iıb
reseo~h until his dea/lı on 17'Iı SqJ/n71bu 199 7.

