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bina ve sanat eserinin siyasi a.let olarak ·k:ullanıJmasJ.» ·(m. Bölüm), «Osmanlı 
devri'nde Bulgar toplumunun yapısı ve Bulgar ·Hristiyan sanatının .gelişme

sinin maddi .temelleri» {V. Bölüm), «İslii.m Hukuku içerisinde Hristiyan sanatı
nın gelişmesi>> (VI . .Bölüm), «Ortaçağ Bulgaris.tanı'nm ar.tistik mirası» 

{VII. Bölüm), «Bulgaristan'da Bizans-sonrası resminin konu ve stil bak:ımın
dan görünü§Ü>> (VTII. Bölüm) meseleleri ele alınmakta, sonuncu, yani IX. Bö
lüm'de de «Sonuç» <yer almaktadır. 

Yazarın bu ·konu zenginliği yanında, kaynaklarının da aynı ölçüde oidu
ğunu belirtmek -gerekir. Balkan dillerindeki yayınlar, BatL kaynaıkları :ve Os
manlı Arşivler.i faydalamna alanına girmişlerdir. Bazı osmanlı belgelerinin 
de hem tıpkı-basımlar.ı, hem -de Latin hanfli ·çevirileri, hatta İngilizce tercü
meleri verilmiştir. Bu arada tesadüf edilen ufak okuma hataları, 'hiç bir za
man eserin kıymetin-i gölgeleyecek nitelikte :değildirler : 

s. 68'de (•bak. s. 3M) «Eşkünciyan-ı yürükan» 300, «Yamii:k-ı i§an 1200>> 
{asan değil), 

s. 113'te (•bak. 356) «Halimi Çelebi>> (HiLmi değil), 

s. 358 ve 359\da sa:ttr l'.de «Küre-i nuf.ıiis» (Naf.ıf.ıiis ileğil), «der-i deviet
mekine arz-ı dai-i kemineleridir ki» (kemTne etler ki değil) satır 4'te 
«l'uhsat-ı seniyyeyi» (siinniyyeyi -değil) gibi. 

İnsan, Machiel KIEL'in bu nefis eser.ini . görünce, 1979'iia Münih'te top
lanan Türk Sanatı Tarihi Korugresi'ne, !beraberinde get.irip gösterdiği «Arna
vutluk'ta Türk Mimari Eserleri» adını verdiği İngilizce çalışmasının resmi veya 
yarı-resmi bir Türk •kuruluşu tarafından sahip çıkılarak hala :basıla.ana:mış 

olmasına esef etmekten ·kendisini alamıyor. 

Machiel KIEL, bu fevkal-ii.de kitabı ile :bir yandan Türk..Jlollanda ilişki

leri, ·diğer yandan Tür.k-Balkan Milletleri Tarihi arasın-da yeni ·bir kanal inşa 
etti, tıpkı onun soyadını taşıya,nın (Kiel) iki denizi birleştirdiği gibi. Kendisi 
her türlü övgüye layıkttr. Çalışmala~ın yeni ürünlerini beklemekte sabtrsız-
lanılacaktır. · 

Nejat Göyünç 

Daniel P AN'.ZAC, La peste dans l'Emptre Ottoman, 1100-1850, Leuven 
1985, Editions Peeters, 659 sahife, 35 .harita ve 16 grafik. 

Fransız llmi Araştırmalar Milli Merkezi ( Centre National de la Recherche 
Scientifique-Paris)'·in, Hollanda Y-akın-Doğu Enstitüsü {Nederlands Instituut 
ovoor het Naıbije Oosten-Leiden, İstanbul)nün ve ·Fransız Dışilişkiler Bakanlığı 

Beşeri ve Sosyal Bilimler Müdürlüğü ( Sous-Direction des Sciences Sociales 
et Humames du Millistere des Rela:tions Exterieurs-Paris)'nün desteği ile ·ya
yınlanan ·bu eser, Daniel PANZAC'ın 1969'da :başladığı ve onüç sene süren 
uzun ara-ştırma ve çalışmalarının .ürünü, İstanbul'daki ·Fransız Anadolu .Araş-
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tırmaları Enstitüsü'nün Collecticm Turcica adını verdiği c:lizin1n 5. kita:bıdır 

(<ti~erleri: La Turquie et la France a l'epoque d/Atatürk, 1981, Travaux et 
rec1ıerches en Turquie I-IT, 1982-1984, Contributions d l'histoire economique et 
sociale de l'Empire Ottoman, 1983). önsöz, Giriş, döl't Anabölüm (bunlar da 
k-endi içinde ·topyekün 17 kısma ayr.ılmaktadır), Sonuç, Kaynaklar, Ek-belgeler, 
Atlas ve Dizin'den oluşmaktadır. 

Veba salgınlan 1628'de Lyon'da, 1656'da Napoli'de, 1720'de MarsUya'da 
şehir halkının % 50'sini, 1743'te Messina'da ·% 70'in1 ölüme sürükleyen, uzun 
süreler devam eden en tehlikeli afetlerden birisidir. Osmanlı İmparatorlu~'nda 
da XYm. ve XliX. •yüzyıllarda İstanbul'>da, Selii.nik~te, İzmir'de Halep'.te, 
İskenderiye ve Kah.ire'de büyük tahribata sebep olmuş, kitle ölümlerine yol 
açmıştır (s. 359-362). İnsanlık için •bu derecede felaketleri beraberinde getiren 
veba salgınlan •bazan şelıirlerin yer deği§ti.mnelerine neden olmuş (s. 305-
306), ·bazan da ticareti, iktisadi hayatı nüy:ük ölçüde etkilemiştir. 

Daniel P ANZAC kitaıbında bu :büyük afeti, kaynaklannı, nasıl ·ve nere
lere yayıldı~ı. tesirlerini incelemekte, •bu maksatla da Marsllya, ·P.aıris, Ve
neclik, Roma, Viyana, Londra, Valetta, Dubrovnik'te elçilik ve konsolosluk 
raporlarını, ticari •belgeleri, sahil muhafaza ve sıhhiye .te§kilA.tı arşivlerinde 

bulunan vesikalan kullanarak konuyu çok zengin ve ayrıntılı olarak okuyu
cuianna sunmaktadır. Eserin ismi «Osmanlı !m.paratorlu~'nda veba.» ol
makla beraber, elealdı~ı meseleler kendisini di~er ·bir çok konularda da ay
nntılara girmeye zorlaml§, meselA. vebanın deniz yolu lle nasıl yayıldı~ an
latırken Do~ ·Akdeniz limanları ile Avrupa arasındaki ·ticari ill§kiler~, İzmir, 
İskenderiye gibi limanlara ·girip-çıkan gemi sayılanna, bazı Fransız gemile
rinin (La Gironde vs.) seferlerinin ne kadar yıl sürdüğüne varana kadar 
geniş ·bilgiler verırnekten kendisini alama.mıştır ·(6. kısım : «La propagation 
marit1me .de la. peste», s. 134-15'3). Vebanın sebep oldugu ölüm oranlannı 
daha iyi belir.tebllmek için de Osmanlı İmparatorlu~'nun · nüfusu ~~rinde 
dur.mak lüzumunu hissetmi§, uzun uzun bu hususta bilgi vermeye gayret et
miştir (10. kısmı, «La population de l'Empire Ottoman», s. 231-276). Böylece 
eser, tasarlanan plA.nın da çok ötesinde, yazan, uzun uzun bir çok yan alan.
larda araştır.maya, ikinci derecede kaynaklardan faydalanarak da olsa, sa~

lam •bilgiler verm~~e zorlaml§tır. 

Yazara göre, Osmanlı İmparatorluğu'nda veba iki ana kaynaktan ya
yılmaktadır: ı. Hoy-Tebriz-Nihavend-Hemedan-Kirmanşah-Süleymaniye-Ker.kük

Musul-Urfa-Diyarbakır-Bitlis :ve Van'ı kapsayan kesim, 2. Asir ·bölgesi (s. 106-
108). İstanbul, Anadolu, Batı Balkanlar, Eflwk-Bo~dan ve Mısır da muvaıkkat 
kaynaklan .oluştur.mak.tadır (s. 108-132). 

XIX. yüzyılda veba, bir büyük -afet olarak, yerini kolera'ya bl!ak:makta
dır (15. kısım, s. 411-445). Mısır'da ve Osmanlı Devleti'nde bu salgıniara kar
şı önlemler alınmaya •bu devird~ •ba:şlanmakta, ·karantina teşkilatı k~dlmak
tadır (16 . .kısım, s. 446-492) . 
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Yukarıda kısaca muhteviyatı tamtılmaya çalışılan Daniel P ANZAC'ın bu 
eseri sade Osmanlı Devleti'nin 1700-1850 arasmda ıveba salgınlan neticesi 
manız kaldığı felaketlerin, :buna karşı alman önlemlerin .tarihçesi :değil, ıbütün 

Akdeniz ülkelerinin ve Avrupa'nın .da :bu afetle mücaıdelesi taırihi olmuştur, 

denilebilir. Yazarın da Giriş'te •belirttiği gibi, modern .zamanlarda Atıantik'ten 
Basra K'Örfezi'ne kadar uzanan .geniş saha sıh:hi •bakımdan !bir ·bütün .teşkil 
etmekte, !bir yerinde patlak veren :bir salgın diğer taraflara da ister-istemez 
yayılmaktadır, tıpkı :günümüz-deki siıyasi ve -a.nar.şi:k ·kargaşalar .gibi. 

Sayın Daniel P ANZAC bu ömür ·törpüsü, uzun ve sabırlı çalışmasıyla biz
lere yalnız Osmanlı Arşivleri ile çalışılamayacağını, Osmanlı Sosyal ve İk
tisa:t Tarihi'ni a:ydınlaıtmak için yabancı arşivlerin de vazgeçilemez olduğunu 
isbat etmiştir. Bu son .derecede ilgi çekici araştırması ile de, her türlü övgüyü 
hak etmiştir. 

Nejat Göyünç 

Gerd WINKEiıHANE ve Klaus SCHWARZ, Der osmanische Stattlıaıter 

Iskender Pasclıa (gest. 1_571) und seme Stittungen m Agypte:n und am Bos
poru.s, Verlag. a.lru GmbH. Bamber.g 1985, Islam.wissenschaf.tliche Quellen und 
Texte aus deutschen Bi:bliotheken, Band ı, 361 sahife. Yayınıayan : Klaus 
SCHWARZ. 

üç sene kadar önce Klaus SCHW ARZ, arkaıdaşı Hars KURIO ile •birlikte 
Koca ·Sina:n Paşa'nın Uzuncaova (Bulgaristan)'-daki külliyesinin vakfiyesini 
yaıyınl·amıştı (bak. Os71Uınlı .Araşt-ırmaları IV, 345-346). Bu defa da bir •başka 

arkadaşı Gerd WJNKELHANE ile Baıtı Berlin'.deki ünlü Staatsbfuliothek 
Preussischer Kulturbesitz'deki 1556-1559 (H. 963-966) tarihleri arasmda Mısır 
Beylerbeyisi :bulunan İskender Paşa'ya ait bir vakfiye ile yine aynı zata aıit 

Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bulunan bir başkasını, İskender 
Paışa'nın hal tercümesi, faaliyetleri, vakıfian ·hakkındaki bilgilerle •birlikte 
neşr etmektedir. 

Yazarlarm ·ilk olarak çözmeye çalıŞtıklan sorun, ekseriya •biribirine ka
rıştırılan Çerkes İskender Paşa ile BostancLbaşı İskender Paşa'nın sahih hal 
tercümelerini tesbit etmek ve Mısır ile Kanlıca'daki vaıkıfiarm hangisine ait 
olduğunu ortaya:_ çıka.rtmaktır. Bunun için Çerkes ve Bestancıbaşı İskender 
Paşa'lar üzerinde durulur, ·sonuçta her iki vakfiyenin ve vakıi eserlerin de 
ayrı ayrı zatlara değil, eski Bostancı'başı İskender Paşa'ya ait bulunduğuna 
karar veriliı· (s. 51). 

İskender Paşa'nın Kahire'de Bab Zuveyla -dışında bir cami, bir tekke ve 
·bir sebil yaıptıxdığı, 1872'-de bugün «şari'ul-Jı:al'a>> adı verilen Mehmed Ali Cad
desi a-çılırken yıktırıldıklarmdan, ·bunlardan hiç -birisi!nin günümüze mtikal 
etımediği belirtilmektedir (s. 70-71). İskender Paşa'nın bu vakfi:yesiııden 

onun Aşağı Mısır'da ·Füve .şehrinde de -bir cami, •bir mektep ve 40'tan faızla 

dükkanlı, iki boyahaneli :bir •binalar maınzumesi, bir kapalı çarşı ve bir_ han 


