L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453, Hold Rinehart and Winston,
3. bask~ , New York 1961, 970 sayfa.
Eserinin bas~ld~~~~ s~ralarda Northwestern Üniversitesi'nde tarih profesörü olan L. S.
Stavrianos'un ilk defa 1958'de yay~nlanm~~~olan bu monografisi o dönemde Amerika'da
büyük bir ün kazanm~~t~ . Piyasaya ç~kmas~, Columbia Üniversitesi'nde research associate
olarak çal~~t~~~ m y~llara rastlayan bu kitab~~ o zamanlar ancak ~öylece kar~~t~rm~~t~m. 1961 1962 ders y~l~nda ise Indiana Üniversitesi'nde doktora ö~rencilerine Asociate Professor s~ fat~ yla Osmanl~~ tarihi okuttu~um devrede ise ad~~ geçen kitab~~ daha yak~ndan incelemek f~rsat~n~~ bulmu~tum.
Rum as~ll~~ bir Amerikal~~ tarih profesörünün büyük bir tarafs~zl~ kla kaleme ald~~~~ve
derin bir ara~t~rma mahsülü olan kitap, Osmanl~~ tarihi bak~m~ndan da birinci elden bilgileri ele ald~~~~c~hetle üzerinde durulma~a de~er k~ ymetli bir çal~~ma idi.
Bir süre sonra yurda döndü~ümde, bu kitab~n ülkemizde pek tan~nmad~~~n~~ gördüm.
Aradan uzun y~llar geçtikten sonra Belleten'de ç~ kan bir tan~ tma yaz~mda (Daniel Panzac,
La Peste Dans l'Empl~e Ottoman 1700-1850, Collection Turcica, Editions Peeters 1985, Leusen, Belgique, 659 sayfa, Belleten, Aral~k 1990 say~~ 211, 1281), Stavrianos'un kitab~n~n Avrupada da gerekti~i gibi kullan~lmad~~~n~~ belirtmi~tim.
Yugoslavya'n~n da~~lmas~~ neticesinde, Balkanlarda meydana ç~kan durum, bu esenn
yeniden gündeme geldi~ini gösteriyordu. Bu itibarla bu kitab~n tan~ t~lmas~n~n büyük bir
önem ta~~d~~~~sonucuna vard~m. Stavrianosun, ad~~ geçen monograf~ si Türk Tarih Kurumu
kütüphanesi'nde bulunmad~~~~için bunun kütüphaneye kazand~nlmas~n~ , kurumun eski
ba~kan~, say~n Prof. Dr. Ya~ar Yücel'den rica ettim. Birçok kitapç~ ya yaz~lmas~na ra~men
kitap bulunamad~. Ancak bir tak~m ara~t~rmalardan sonra Dil, Tarih ve Co~rafya Fakültesi'nin tarih bölümü kütüphanesinde kitab~n 3. bask~s~n~n mevcudiyeti tespit edilince, Prof.
Yücel'in himmetiyle bir fotokopisi çektirilerek bu monografi Türk Tarih Kurumu kütüphanesi'ne kazand~r~lm~~~oldu.
Böylece Balkanlar~n hem tarihi hem de bugünkü durumu bak~m~ndan çok k~ ymetli
bilgileri ve genellikle cidden do~ru hükümleri içine alan bu de~erli monografiyi ilgililere tan~ tmak imkan~n~~ buldum.
Profesör Stavrianos, yazd~~~~önsöz'de (V-VII), eserini bask~ya vermeden önce, çe~itli sahalarda çal~~an tarihçilere, müsveddelerin belirli bölümlerini göndererek, onlar~n ve tavsiyelerini de dikkate ald~~~n~~ belirtmektedir. Bunlar aras~nda merhum Prof. ~inasi Altunda~,
kendilerini ~ahsen tan~mak f~rsat~n~~ buldu~um Prof. Charles Jelavich ve Harvard Üniversitesi'nden Prof. William L. Langer de vard~r. Stavrianos, monografisini haz~rlarken
o s~ralarda eserleri henüz bas~lmam~~~olan Roderic Davison, Lewis V. Thomas vb. gibi
Amerikal~~ tarihçilerin çal~~malann~~ da gözden geçirmek f~rsat~n~~ buldu~unu yazmaktad~ r.
Prof. Stavrianos, kitab~n~n 1. bölüm (1-32)'ünde, Balkanlann, Osmanl~lardan önceki
durumundan söz etmektedir. 2. bölüm (33-116)'de Osmanl~lar~n ilk tarih sahnesine ç~k~~lanndan 1566'ya kadar geçen zaman içinde Balkanlann durumunu ele almaktad~r. Bu k~ s~mda Balkanlardaki Osmanl~~ müesseseleri ve Balkan yar~madas~ ndaki osmanl~~ hakimiyeti anlat~lmaktad~r.
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Stavrianos, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda esAret sisteminin çok de~i~ik ve insani oldu~unu ve o devrede katolik ve protestanlar birbirlerini öldürürler, yahudiler çok kötü muamele
görürlerken, Türklerin inan~lmaz bir tolerans göstererek, ibadetlerinde müslüman olmayan
teb'ay~~ tamamiyle serbest b~rakt~klar~n~~ belirtmektedir. (s. 89) Bu arada Osmanl~~
kültüründen de söz eden yazar, aksi iddialara ra~men, Mimar Sinan'~ n hiçbir suretle rum
say~lamayaca~~n~~ onun her cephesiyle tam bir osmanl~~ oldu~unu ~srarla belirtmektedir (s.
91 ).
Stavrianos, yine kitab~n~ n bu bölümünde, be~~as~r osmanl~~ hâkimiyetinde ya~ayan Balkanlann tarihinin karanl~k kald~~~ndan yola ç~ karak, Osmanl~~ idaresi s~ras~nda Balkan Yar~madas~'nda ~rki bak~mdan büyük de~i~iklikler olmad~~~n~~ ve Türklerin burada büyük
bir nüfus yerle~tirmediklerini yazar (s. 97). Buna kar~~l~ k Yunanl~lann, y~llarca süren TürkVenedik harpleri s~ras~ nda Dalmaçya, Venedik, Güney ~talya, Korsika, Sicilya ve Malta'da
yerle~tiklerini söyler. Stavrianos'a göre Arnavutlar, Yunanistan'a do~ru göç etmi~ler, bunlar
okur yazar olmad~klanndan zamanla rumla~m~~lad~r. O, Arnavutlann bir bölümünün de
XVIII. ve XIX. yüzy~llarda eski S~rbistan'a, özellikle Kosova'ya hicret ettiklerini ve buradakileri amavutla~urd~ klann~~ ileri sürer.
Stavrianos'a göre, Osmanl~~ devrinde en büyük göç, S~rbistan'~ n Türkler taraf~ ndan ele
geçirilmesinden sonra, s~rplann kitleler halinde Tuna nehri'ni geçerek Macarista'na yerle~meleri olmu~tur. Bir k~s~m s~rplar ise, Dalmaçya, Bosna ve H~rvatistan'a hicret etmi~lerdir.
Stavrianos'un iddias~na göre, güney Macaristan'da yerle~en geni~~s~rp nüfusu, Türklerin hâkimiyeti alt~nda ya~ayan S~ rplar~n uyan~~lannda da büyük rol oynam~~t~r. Bu nüfus hareketlerine ilâveten Balkanlar'daki hristiyanlar, ~ehirlerden k~ rl~ k araziye göçmü~lerdir (s. 96
v.d.).
Stavrianos, Osmanl~~ hâkimiyetinin ilk devirlerinde, Balkanlar'daki çiftçilerin durumunun az vergi ödedikleri için hristiyan Avrupa'daki durumundan daha iyi oldu~unu söyler
(s. wo). Yunan as~ll~~ profesör Stavrianos'un Istanbul'daki Rum Patriklerinin, Osmanl~~ sultanlar~~ zaman~nda, Bizans'takinden daha iyi ve serbest, bir ~ekilde dini hürriyetlerini kullanabildiklerini yazmas~~ (s. 103), onun tarafs~z ve gerçekleri görebilen bir tarihçi oldu~unu
göstermektedir.
Stavrianos'un, Türklerin Balkan halk~n~n kültürleri üzerinde fazla tesirleri olmad~~~~ve
bunun sebebleri hakk~ ndaki görü~leri münaka~aya aç~kt~r. Ancak o, yemek isimlerine ait pi[Av, ~i~~kebap, musakka ve dolma gibi kelimelerin Türkçeden, Rumca ve S~rpçaya geçti~ini
rahatl~kla kabul etmektedir (s. 107 vd). Stavrianos, Türklerin Balkanlar'da kurdu~u idare
sisteminin Venediklilerin, Yunan adalan'nda kurduklan idare sistemiyle mukayese edilemeyecek kadar Adil oldu~unu söylemektedir (s. 113 v.d.). Yazar, ayn~~ hususu kitab~ n~n bir
ba~ka yerinde de tekit etmekten geri kalmam~~t~ r (s. 273).
Stavrianos'un bir tarihçi olarak üzerinde durdu~u hususlardan birisi de veba salg~n~n~n, Osmanl~~ ~mparatorlu~unda özellikle XVIII. yüzy~l~ n 2. yar~s~ndan sonra oynad~~~~tahripkAr roldür. 1770'de Istanbul'da 40 bin ki~inin vebadan ölmesi, 1812-1814 aras~nda
Bükre~~ve Belgrad'~ n nüfuslann~ n üçte birini kaybetmesi bu durumun ileriki y~llarda da
böylece sürüp gitmesi Osmanl~~ devleti için çok tahrip edici olmu~tur (s. 134 v.d.; kr~. Orhan F. Köprülü, Belleten, ayn~~ makale, say~~ 211, s. 1281). Hemen belirtmeliyim ki benim yirmi y~l önce ç~kan bir makalemdeki (Dr. Orhan F. Köprülü, Tiirkkr ve türkiye hakk~nda bilinmeyen veya az bilinen ingilizce kaynaklar, Cumhuriyetin 50. y~l~na Arma~an, TKAE, Ankara 1973,
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s. 170), çok k~sa ve yetersiz bir tahminimin d~~~nda, Panzac'a kadar, hiç bir tarihçimiz bu
mesele üzerinde durmam~~t~r.
Yazann bahis konusu kitab~nda, üzerinde durdu~u hususlardan birisi de Bulgarlardaki milli uyan~~~n Atina, Sak~z, ~stanbul, ~zmir, Bükre~~ve Ya~'taki okullar~nda okuyan Bulgar ö~renciler sayesinde oldu~udur (s. 1 47).
Prof. Stavrianos, bu kitab~nda Osmanl~~ tarihi bak~m~ndan baz~~mühim tespitlerde de
bulunmaktad~r. Bunlardan en göze çarpan birisi 1621 'den 1628'e kadar Istanbul'da ~ngiliz
sef~ri olarak vazife gören Sir Thomas Roe'dan yapt~~~~iktibaslard~r (s. 117). Bu zat, The Negattations of Thomas Roe in his Embassy to the Ottoman Porte from the year 1621 to 1628 ad~n~~
ta~~yan eserinde, daha 1622'de Ingiltere'ye gönderdi~i bir raporunda, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun devam~n~n art~k mümkün olmad~~~n~~ (London 1740, s. 66 v.d.), gayet kesin bir dille
yazm~~t~r. Koci Bey'in ilk risalesini 1631 de verdi~i hat~rlanacak olursa, bu tespitin önemi
daha iyi anla~~l~r. Ne yaz~k ki bildi~im kadar~yla, bu kaynak tarihcilerimizce bu güne kadar
kullan~lmam~~t~r.
Balkan devletlerinin nas~l kuruldu~u, nas~l geni~ledi~i hususunda, içinde çok de~erli
bilgiler bulunan bu kitap, bu devletlerin geçirdikleri krizleri ve ekonomik geli~meleri de teker, teker ele almaktad~r.
Eserinin 4. bölümünü (1815-1878), Balkanlardaki milliyetçili~e (s. 215-412) ay~ran
Stavrianos, 5. bölümde Balkanlardaki emperyalizim ve kapitalizmden (1878-1914) söz etmektedir (s. 413-544). Kitab~m~n son k~sm~nda ise Balkanlardaki harp ve krizi (1914- ) ele
alan yazar (s. 545-838), olaylar~~ yaka konferans~'na kadar getirmektedir.
Kanaatimizce Stavrianos'un kitab~n~n, büyük bir önem ta~~yan k~sm~~ ise, 873-946. sayfalar~~ aras~nda yer alm~~~olup, Balkanlar için kulland~~~~kitap ve makaleleri 39 ayr~~
bölümde inceleyen tenkidi ve terkibi bibliyografyad~r. Burada adlar~~ geçen pek çok kitap ve
makale, Osmanl~~ tarihi bak~m~ndan da büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Yine üzülerek
belirtmek isteriz ki bunlar~n bir ço~u tarihçilerimizce meçhul kald~~~~gibi, bahis konusu
eserlerin büyük bir k~sm~~da ihtisas kütüphanelerimizde bile bulunmamaktad~r.
Elimizdeki eserin 949-970 sayfalar~~aras~ndaki indeks de kitaptan yararlanmay~~ daha
da kol ayla~t~rmaktad~r.
Balkanlann bu günkü kar~~~k ve her an büyük bir patlamaya haz~r durumu göz
önüne al~nacak olursa, gerçekleri anlamak ve özellikle nüfus hareketlerini takip edebilmek
için oldukça tarafs~z bir ~ekilde olaylara ~~~k tutan bu kitab~n el alt~nda bulundurulmas~~zarureti vard~r.
Yaln~z ilgili tarihçilerimiz için de~il Balkanlarla u~ra~an d~~i~leri mensuplan için de
bu eserin büyük bir de~eri oldu~unu ayr~ca hat~rlatmak isteriz.
Da. ORHAN F. K~5PRÜL0

