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Faruk Tabak (1953-2008)

  

aruk Tabak’la tanışmamız, 2003 Mayıs ayında düzenlenen “Avrupa’nın 
Kurucu Öğesi Akdeniz Sempozyumu” vesilesi ile olmuştu. Sempozyumun 
gerçekleştirildiği Antakya’da, Akdeniz’in “geçmişini ve halini” biraz daha 
anlayabilmemize, rahmetli Stefanos Yerasimos’la birlikte bilgi taşımışlardı. 

Bu bilgiler, sempozyum bildirilerinin yer aldığı ve İletişim Yayınları tarafından 
çıkarılan “Akdeniz Dünyası” başlıklı kitapta yer alan makaleleriyle de sınırlı 
değildi.

Faruk Tabak’la tanışıklığımız kısa zamanda arkadaşlığa, dostluğa dönüştü. 
Beş yıllık bu dostluğun ardından 14 şubat 2008’de göçtüğünde, sanki on yıllar 
arkada kalmış gibi hissetmiştik.

1953’de Eskişehir’de doğmuş ve liseyi bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne kaydolmuş. Burayı 1976’da bitirmiş ve 
ağırlıklı olarak Mimarlar Odası’nın çalışmalarına katıldığı bir dönemin 
ardından lisansüstü öğrenimi için 1981’de ABD’ye gitmiş. New York Eyalet 
Üniversitesi-Binghamton’dan sosyoloji-tarih doktorası almış. Biz onunla 
tanıştığımızda, üç yıldır Georgetown Üniversitesi’nde dersler veriyordu.

Faruk Tabak öncelikle bir Akdeniz tarihçisi olarak bilinir, fakat yayınlanmış 
çalışmaları arasında, “Düşman Müttefikler: Değişen Dünya Sisteminde ABD, 
Avrupa ve Japonya” gibi kitapları da vardır. Araştırma alanları “Enformel 
Emek”ten, “Osmanlı’da Ticari Tarım ve Dünya Sistemi”ne, “Dünya Sisteminin 
Ekonomi Politikası”ndan “13. Yüzyılda Moğolların Dünya Sistemi İçindeki 
Yeri”ne kadar uzanır. Fakat Faruk Tabak’ın Akdeniz tarihçiliğinin baş yapıtı 
sayılabilecek son eseri “Akdeniz’in Sönüşü, 1550-1870. Coğrafi-Tarihsel Bir 
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Yaklaşım” (The Waning of 
the Mediterranean, 1550-
1870. A Geohistorical 
Approach, The Johns 
Hopkins University 
Press, 2008) ölümünden 
üç hafta önce yayınlandı; 
vefatından bir gün önce 
de kendisi görme şansını 
buldu. Bu kitabın ne 
anlama geldiğini, yakın 
dostu ve meslektaşı 
Reşat Kasaba’dan 
dinleyelim:

“16. yy.’dan sonra 
Akdeniz’in bir bölge 
olarak yaşamaya nasıl 
devam ettiğini, siyasi 
birimlerden tarımsal 
ürün tiplerine kadar 
her şeyin birbiriyle 
örtülü olarak geliştiğini  
gösteren çok zengin ve 
önemli bir eser bu. Bu 

önemli yapıtın 46 sayfa tutan kaynaklar bölümünde hem dünyadaki yüksek 
karbondioksit oranına hem de Ankara keçisinin özelliklerine değinen eserler 
var.”

Her zaman nezaketi, zerafeti, tarihi sadece bir bilgi yığını olarak değil, 
güncelliğin bir parçası olarak aktarması ve tarihin derinliklerinden çeşit çeşit 
bilgiyi çekip çıkarmasıyla hatırlanacak. vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi ile 
Akman Bozacısı’na gösterdiği eşit mesafeli ilgi ve bunu o etkileyici üslubuyla 
aktarışı sanıyoruz ki daha birçok sohbetin en güzel konularından biri olacak. 

Kendisini çok özleyeceğiz.

Faruk Tabak yakın dostu ve meslektaşı Reşat Kasaba’nın 
kızı Melis ile birlikte




