DANIEL PANZAC, La Peste Dans L'Empire Ottoman, 1700-1850, Collection Turcica, Editions Peeters 1985, Leuven, Belgique, 659 sayfa.
Bundan 17 y~l önce yazd~~~ m bir makalede (Türkler ve Türkiye hakk~ nda bilinmeyen veya
az bilinen Ingilizce Kaynaklar, Cumhuriyetzn 50. y~l~ na Arma~an, TKAE, Ankara 1973, s. 170),

Dr. Willam Mac Michael'in journey from Moscou to Constantinople in the years 1817, 1818
(London 1818) ad~n~~ ta~~ yan ve tarihçilerimizce hiç kullan~lmam~~~olan seyahatnamesinden
söz ederken, William Mac Michael'~n journey from Moscou to Constontinople in the years 1817,
1818 (London 1818) ad~n~~ ta~~ yan ve t2rihçilerimizce hiç kullan~lmam~~~olan seyahatnamesinden söz ederken, William Mac Michael'~n 1815'te ~ stanbul Yedikule'deki Rum hastahanesinde çal~~m~~~olan Dr. Charles Maclean'in Results of an investigation respecting epidemic and

pestilential diseases including researches in the Levant concerning the Plague (Londres 1817 - 1818)
ad~n~~ ta~~ yan iki ciltlik kitab~ndan geni~~nakillerde bulundu~unu, burada ileri sürdü~ü iddialar~n mübalegal~~ olmakla birlikte, üzerinde durulmas~~ gerekti~ini belirtmi~tim.
Bildi~im kadar~yla Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda veban~n oynad~~~~menfi rol üzerinde
ilk ciddi eser Dr. Charles Maclean'~n yukar~da ad~n~~ verdi~imiz eseri olup, yine bir az önce
i~aret etti~im üzre, bu kitaptaki baz~~ bilgi ve iddialar~~ seyahatnamesine aktaran Dr. Mac
Michael da bu hususta dikkate de~er görü~ler ileri sürmü~tür.
Aradan uzun y~ llar geçtikten sonra L.S. Stavrianos The Balkans Since 1453 (Newyork
1958) adl~~ eserinde Osmanl~~ imparatorlu~unun parçalanmas~nda, imparatorlu~un hudutlar~~
içinde ~iddetli hüküm süren veban~ n büyük bir pay~~ oldu~unu iddia etmi~ti (Dr. Orhan F.
Köprülü, ayn. mak göst. yer).
Son y~ llarda ise Daniel Panzac, yukanda ad~n~~ verdi~imiz monografisi ile Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda veba hastal~~~n~~ çok geni~~bir ~ekilde ele alarak çok güzel bir eser ortaya
koymu~tur. Panzac bu kitab~nda, her çe~it ar~iv malzemesi ile birlikte, Dr. Charles Maclean'in iki ciltlik kitab~~ da dahil olmak üzere, çok geni~~bir bibliyografya kullanm~~t~r. Ancak
bu kadar muhteval~~ bir çal~~ mada, daha önemsiz kitaplar~~ görmesine ra~men, William Mac
Michael'~ n seyahatnamesinden ve hele Stavrianos'un ilk bask~s~~ 1958'de ç~kan kitab~ndan
habersiz kalmas~n~~ do~rusu bir az yad~rgad~ k. Ama hemen belirtmek isteriz ki Panzac'~ n bu
gibi bir tak~m bibliyografik bilgileri kullanmam~~~olmas~~ onun kitab~n~n önemini hiç bir suretle azaltmaz.
Panzac'~n kitab~n~n 521 - 573. sayfalan aras~nda yer alan ve zengin ar~iv malzemesinden ba~layarak, çe~itli bölümlere ayr~l~ p, çok iyi tasnif edilmi~~bulunan zengin bibliyografya, müellifin ne kadar ciddi ve etrafl~~ çal~~t~~~n~n en büyük delilidir. Malta ar~ivlerine var~ncaya kadar pek çok ve ayn~~ zamanda mahiyeti de~i~ik ar~iv malzemesini gözden geçirmi~~
olan yazar~n kitab~nda Türk ar~iv belgelerine çok az yer verilmi~tir. Zira ~ stanbul Üniversitesi Türk T~p Tarihi Enstitüsü'nde bulunan malzeme d~~~ nda, Türkçe yaz~lm~~~ar~iv vesikalar~~ henüz tasnif edilmedi~i için, yazar bu belgelerden yararlanmak imkan~n~~ bulamam~~t~r.
Elimizdeki kitab~n "Netice" bölümünde de aç~ kca belirtildi~i üzere XVIII. yüzy~ldan
itibaren Avrupa demograf~~k bir geli~me~e mazhar olmu~tur. Bu yüzy~lda Fransa'daki nüfus
art~~~, % 33, Ispanya'da % 40, ~talya ve ~ngiltere'de % 57, Isveç'te % 66, Habsburglar ve
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Rusya'da % 78'e kadar ula~m~~t~ r. Ayn~~ devrede ise Osmanl~~ imparatorlu~u dahilinde, veban~ n meydana getirdi~i büyük bir nüfus atâleti görülmektedir. Bu durum Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda 1831'de tahmini olarak yap~ lan bir nüfus tespitiyle ortaya ç~ km~~~olup, veba
XVIII. yüzy~ldan itibaren, Osmanl~~ kudretinin, Avrupa'ya kar~~~kayda de~er nispette zay~flamas~ nda âmil olmu~tur (s. 516).
Veba, Avrupa Türkiyesi'ne 1779 - 1783 y~ llar~~ aras~ nda yay~ lm~~~(s. 62 v.d.), 1784 1787 y~llan aras~ nda ise Imparatorlu~un her yan~ na s~çram~~t~ r (s. 66). XVIII. yüzy~ lda Istanbul'un be~~alt~~ yüz bin tahmin edilen nüfüsunun 150 - 200 bini vebadan ölmü~tür (s.
60).
Panzac'~ n söyledi~ine göre, 1831 y~l~ na gelinceye kadar Istanbul'da veba ile ciddi bir
~ekilde mücadele edilmemi~tir (s. 458). Osmanl~~ imparatorlu~u dahilinde salg~ n hastal~ klara
kar~~~ilk tahaffuzhane 1838 Aral~ k ay~ nda Kuleli'de aç~ lm~~~(s. 480) bunu 184o'ta Küçükçekmece ve Anadolu Kava~~'nda aç~ lan 2 tali tahaffuzhane takip etmi~tir (s. 484).
Osmanl~~ imparatorlu~u s~ n~ rlar~~ içinde 1816 - 1819 aras~ nda Girit Adas~~ vebadan
büyük ölçüde etkilenirken, K~ br~ s Adas~~ ayn~~ salg~ n~~ ucuz atlatm~~t~ r (s. 447).
Panzac, veban~ n ekonomi üzerinde de çok kötü tesiri görüldü ~ünü ~stanbul ve ~ zmir'den misaller vererek aç~ klamakta ve çe~itli mallar~ n ihrac~ n~ n azalmas~~ hususunda veban~ n oynad~~~~olumsuz rolü rakamlarla göstermektedir (s. 381 v.dd.).
Yazar, salg~ n hastal~ klara kar~~~1831 sonlar~ nda ba~layan mücadele neticesinde, Istanbul'da son veba vakalar~ na 1838 Haziran~ nda rastland~~~ n~~ (s. 507), 185o'den sonra bütün
Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda veban~ n son buldu~unu söylemektedir (s. 515).
Panzac, veban~ n azalmas~ ndan sonra yerini di~er bir bula~~c~~ hastal~ k olan koleran~ n
ald~~~ n~~ yazmakta, bu arada Izmir'de ilk kolera vak'as~ n~ n 1831'de görüldü~ünü (s. 422)
1848'de ise bu ~ehirde 1103 ki~inin koleradan öldü~ ünü belirtmektedir (s. 441).
Müellif, bula~~c~~ hastal~ klardan bahsederken, ~zmir ~ehrinin iktisadi durumu hakk~ nda
da, dolay~s~yla, baz~~ çok dikkate de~er bilgiler vermektedir. Mesela 1756'da Izmir'e gelen
yabanc~~ gemilerin say~s~~ 239 olup, bunlardan 143 tanesi Frans~z bayra~~n~~ ta~~ maktad~ r (s.
141). Panzac'~ n çe~itli konsolos mektuplar~ ndan ald~~~~bilgilerle journal de Smyrnein verdi~i
bilgilerin birbirini dogrulamas~~ da Izmir'de 1834 y~ llar~ nda yay~ nlanan bu Frans~zca gazetenin XIX. yüzy~ l ba~lar~ nda Izmir'in iktisadi tarihi hakk~ nda güvenilir bir kaynak oldu~unu
bir defa daha teyit etmektedir. XVIII. ve XIX. as~ r ~zmir iktisadi tarihiyle u~ra~anlar~ n Daniel Panzac'~ n eserini dikkatle incelemeleri gereklidir, yine elimizdeki kitaptan aç~ kça anla~~ ld~~~ na göre, XIX. yüzy~ l~ n ba~lar~ nda Avrupa, Osmanl~~ imparatorlu~u dahilinde s~ hhi
müesseselerin kontrolünü de eline geçirmi~~bulunuyordu (s. 517).
Daniel Panzac'~ n La Peste Dans L'Empire Ottoman' ~~ XVIII. ve XIX. yüzy~ l Osmanl~~ tarihi hakk~ nda ara~t~ rma yapanlara yeni ufuklar açmakta, bugüne kadar kullan ~ lmam~~~de~i~ik karakterdeki ar~iv malzemesini gün ~~~~~ na ç~ karmaktad~ r.
Panzac, bu eseriyle, bize Osmanl~~ tarihini ~imdiye kadar bak~lmam~~~ bir aç~dan
görmek imkan~ n~~ vermi~tir. Bu çal~~malar~ ndan dolay~~ D. Panzac'~~ kutlarken, bu monografinin ortaya ç~kmas~ nda, hem te~vikkar hem de yol gösterici bir rol oynayan eski dostum
Prof. Robert Mantran'~~ can ve gönülden tebrik ederim.
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