
Mehmet Genç’in ad n  ilk kez 1970’li y llarda doktora ö rencisiyken duy-
dum. Hacettepe Üniversitesi’nde yap lan bir iktisat tarihi konferans n n tebli -
leri kitap olarak yay nlanm  ve tebli lerin içinde bir tanesi çok ilgimi çekmi ti. 
Genç, ilk yaz l  çal malar ndan birinde, o dönemin Osmanl  iktisadi tarihi ça-
l malar  için önemli bir öneri yap yordu. Güçlü bir iktisat tarihi çerçevesi ve son 
derece yetkin bir dille, Osmanl  ar ivlerindeki malikane ad  verilen vergi kaynak-
lar n n sat  bedellerinin zaman içinde gösterdi i de i iklikleri inceleyerek, 17. 
ve 18. yüzy llarda Osmanl  zanaatlerindeki sektörlerin farkl  geli me h zlar n n 
hesaplanabilece ini yaz yordu. ktisat tarihine ve nicel çal malara merakl  bir 
genç için, son derece ilginç ve ayn  zamanda Osmanl  ar ivlerinden nas l yarar-
lanabilece i konusunda bir hayli heyecanlanmama da yol açan bir öneriydi bu. 
lerleyen y llarda ar iv belgelerindeki malikane sat  fiyatlar n n pek ço unun 

zaman içinde de i medi i ve dolay s yla bu yöntemi kullanman n pek mümkün 
olmad  anla lsa da, Mehmet Genç’in ismi ve çal malar  akl ma girmi  oldu. 

K sa bir süre sonra tan t k. lerleyen y llarda pek çok kez biraraya geldik. Bol 
bol Osmanl  ve dünya iktisat tarihi konu tuk. Hem yurtiçinde hem de yurtd -

nda iktisat tarihi toplant lar na birlikte kat ld k. Söyle iler, radyo ve televizyon 
programlar  yapt k. Mehmet Bey her zaman nazik, her zaman konu maya, gö-
rü lerini payla maya haz rd . Bilimsel tart ma ve yorumlara, analizlere ve sentez-
lere son derece yatk nd . Kendisiyle sohbet edebilmek her zaman keyifliydi. Az 
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rastlan l r bir mizah anlay  vard , f kra anlatmaktan ve onlardan ders ç karmak-
tan ho lan rd . lk günlerden itibaren, sosyal bilimler, iktisat, tarih ve iktisat tarihi 
alanlar ndaki birikimiyle müstesna bir ki iyle konu tu umun bilincinde oldum.  

Mehmet Genç’in ar iv bilgisinin çok kapsaml  oldu unu sadece iktisat ta-
rihçileri de il, Osmanl  tarihiyle ilgilenen herkes bilir. Ar iv ve dil bilgisiyle ar iv-
de çal an ara t rmac lara yard m etti i, yol gösterdi i ve bu arada pek çok genç 
iktisat tarihçisine esin kayna  oldu u da çok iyi bilinir. Ama bence Mehmet 
Genç’i istisnai k lan sadece ar iv bilgisi de ildir. Fernand Braudel’in ve pek çok 
di er tarihçinin s k s k alt n  çizdikleri gibi, sadece ar iv belgelerini inceleyerek 
büyük tabloya ula mak mümkün de ildir. Genç’i farkl  yapan, çal malar nda 
ar iv bilgisini yine derin ve kapsaml  iktisat ve iktisat tarihi bilgisiyle birle tire-
bilmi  olmas d r. Mehmet Genç bu ilkelere ar iv belgelerini inceleyerek ula t  
ama bu süreçte iktisat ve iktisat tarihi bilgisi kendisine yol gösterdi. Kapsaml  
ar iv bilgisini iktisat ve iktisat tarihi bilgisiyle yönlendirebildi i için, Osmanl  
iktisat tarihi alan nda büyük sorular sorabilmi  ve bu sorulara kendi yan tlar n  
geli tirebilmi tir.

Büyük çerçeve ve büyük sorular deyince, Mehmet Genç’in temel konular n , 
temel meselelerini bu büyük imparatorluk neleri, nas l ba arabildi, neleri daha iyi 
yapt , nerelerde, niçin sorunlar ya ad  gibi sorular etraf nda dü ünebiliriz. Kendi-
sinin de belirtti i gibi, Genç’in çal malar nda bu büyük imparatorluk nas l oldu 
da bu kadar h zla ve bu kadar çok geni leyebildi ve nas l oldu da, Avrupa giderek 
güçlendi i halde, bu imparatorlu un küçülmesi bu kadar uzun bir zamana ya-
y labildi, devlet ve imparatorluk direnme gücünü nerelerde ve nas l buldu gibi 
sorular öne ç kt . 

Mehmet Genç’in sorular nda ve yan tlar nda devlet merkezdedir. Osmanl  
tarihçileri devlet ar ivlerinde çal t klar ndan, devlet merkezli bak  aç s na sahip 
olduklar  için s k s k ele tirilirler. Bu ele tirilerde hakl l k pay  vard r, hiç üphesiz. 
Dengeli bir iktisat tarihçili i için sadece devlete bakmak yeterli olmaz. Devle-
tin d ndaki yap lar , aktörleri de dikkate almak gerekir. Ama unutmayal m ki 
devleti dikkate almadan, iktisat tarihçili inde pek çok önemli sorunun yan t na 
ula mak mümkün de ildir. Devletler, özellikle de imparatorluklar n devletleri, 
imparatorlu un kurumlar n n olu umunda ve dönü ümlerinde çok önemli roller 
oynarlar. Zaten son dönemde uzun vadeli iktisadi geli me sürecinde kurumlar n 
ve devletin yeri tekrar vurgulanmaya ba lad . Bu sayede devletlerin önemi, özel-
likle de bir imparatorlu un iktisadi tarihinde devletin önemi iktisat tarihçileri 
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taraf ndan daha iyi anla lmaya, daha iyi yorumlanmaya ba lad . K sacas , devlet 
belgelerine ba l  kalman n sak ncalar  olmakla birlikte, devlete bakman n önemli 
aç l mlar sa lad n  da unutmamak gerekir.   

Mehmet Genç’in iktisat ve iktisat tarihi literatürü bilgisiyle Osmanl  ar ivleri 
bilgisini birle tirerek geli tirdi i en önemli hipotez Osmanl  devletinin ekonomi-
deki önceliklerine ili kindir. Genç ia ecilik, fiskalizm ve gelenekçili in Osmanl  
devletinin ekonomi alan ndaki uygulamalar na yol gösteren üç temel ilke oldu-
una i aret etmi tir. Bu ilkelerin imparatorluk ekonomisinin nas l i ledi ini gös-

terdi ini dü ünmek hatal  olur. Çünkü devletin ekonomideki gücü o kadar fazla 
de ildi. Ama bu ilkelerin devletin önceliklerini ve özellikle iktisadi konularda na-
s l davrand n  gösterdi ini dü ünebiliriz. Gerçek hayatta bu ilkelerin ne kadar 
hayata geçirilebildi i, ne ölçüde ba ar l  olabildi i dönemden döneme de i mi tir.

Asl nda bu ilkeler ve öncelikler Osmanl lara özgü de ildi. Sanayi Devrimi 
ve kapitalist ça  öncesinde tüm devletler de i en oranlarda bu öncelikleri dik-
kate almaktayd lar. Biraz daha irdeledi imizde, bu ilkelerin ard ndaki gerçekleri 
dü ündü ümüzde, bu ilkelerin Osmanl  devletinin gücü kadar, belki de ondan 
daha fazla, Osmanl  devletinin gücünün s n rlar na i aret etti ini de dü ünebi-
liriz. Daha da genel olarak bu öncelikler, Sanayi Devrimi öncesi dönemde tüm 
devletlerin ve özellikle de imparatorluklar n devletlerinin güçlerinin s n rlar na 
i aret ediyor. Mehmet Genç’in Osmanl  için alt n  çizdi i ilkeler, gücü her eye 
yetmeyen, güçlerinin s n rlar n n bilincinde olan ve dolay s yla seçici davranmak 
zorunda olan pek çok devletin, özellikle de imparatorluk devletinin önceliklerini 
yans t yor.

Mehmet Genç dünya tarihindeki en uzun ömürlü imparatorluklardan biri-
nin iktisat tarihinin daha iyi anla lmas , kar la t rmal  imparatorluklar tarihçi-
li inde yerini bulmas  yönünde çok önemli katk lar yapm , yeni aç l mlar sa la-
m t r. Bu nedenle ben Mehmet Genç’i bir büyük imparatorlu un iktisat tarihçisi 
olarak dü ünüyorum. Geli tirdi i yararl  çerçevenin yorumlanmaya ve tart lma-
ya devam etmesi Osmanl  iktisat tarihçili ine önemli aç l mlar sa lamaya devam 
edecektir. ktisadi konularda devletin önceliklerinin ard ndaki toplumsal, siyasal, 
iktisadi ve dü ünsel yap lar n sorgulanmas , Osmanl  devletini ve toplumunu 
daha iyi anlamam za yard mc  olacakt r.

Mehmet Genç’in sa lad  aç l mlar, sordu u sorular ve verdi i cevaplar 
önümüzdeki dönemde yeni ku aklar için de yol gösterici olmaya devam ede-
cektir. Gelece in iktisat tarihçileri de onun açt  yoldan, sordu u sorular n 
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izinden ilerleyerek ve Mehmet Genç’in çok sevdi i yorum, tart ma ve sentez-
lerle, bu büyük ve uzun ömürlü imparatorlu un s rlar n  ortaya ç karmaya ve 
bu büyük imparatorlu u dünya tarihinde hak etti i yere yerle tirmeye devam 
edeceklerdir.
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