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IL Mahmud'un hanımı 
Pertevniyal Valide Sultan'ın 

(ö. 1884) 
İstanbul Aksaray'daki 

camisinin yanında 
18 7 1 'de yaptırdığı kütüphane. 

_j 

Pertevniyal Sultan, 1869-1871 yıllarında 
Aksaray'da cami, mektep, muvakkithane, 
kütüphane, türbe, sebil ve çeşmeden olu
şan bir külliye yaptırmış, cami girişinin sağ 
yanında yer alan kütüphaneye de 1289 
(1872) tarihli vakfiyesiyle 828 ciltkitap 
vakfetmiştir. Vakfiyeden anlaşıldığına göre 
kütüphanede iki hafız-ı kütüb görev yap
makta ve bunlardan birinci hafız-ı kütüb 
aylık 300, ikincisi 250 kuruş ücret almak
taydı. Dönemin diğer kütüphaneleri gibi 
bu kütüphaneden de dışarıya ödünç kitap 
verilmemekteydi. Kütüphanedeki kitapla
rın büyük bir kısmı zarif ciltleri, nefis hat 
ve tezhipleriyle dikkat çekmektedir. 

XX. yüzyılın başlarında birçok vakıf kü
tüphanesi Yavuz Selim'deki kütüphaneye 
nakledilmişse de Pertevniyal Valide Sultan 
Kütüphanesi yerinde bırakılmıştı r. 1945 
yılına kadar burada faaliyetini sürdüren 
kütüphane bu tarihte Süleymaniye Kütüp
hanesi'ne nakledilmiş, yeri de aradaki du
var kaldırılarak camiye katılmıştır. Kütüp
hanenin yazma katalogları yanında bir de 
matbu katalogu vardır: Aksaray Vô.lide 
Cô.mi-i Şeriii Kütüphanesi Defteri (Der
saadet 13 ı ı ) . Halen Pertevniyal Valide Sul
tan Kütüphanesi koleksiyonunda 329 yaz
ma, 557 basma kitap bulunmaktadır. 
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~ İSMAİL E. ER ÜNSAL 

PERTUSI, Agostino 
(1918-1979) 

Türk ve İslam t arihiyle ilgili 
çalışmaları bulunan 

İtalyan şarkiyatçısı, Bizant inolog. 
L _j 

19 Nisan 1918 tarihinde Milana şehri 
yakınlarındaki Piacenza'da doğdu ve tah
silini bu şehirde tamamladı. 1949-1950 yı
lında Bizantinist H. Gregoire ile Brüksel'
de devam ettirdiği iş birliğiyle bu alanda 
etkili bir kişi olacağını gösterdi. Bu arada 
önemli çalışmalar yapıp neşretti ve adını 
milletlerarası alanda duyurdu. Özellikle Bi
zans İmparatorluğu 'nun siyasi tarihi, hu
kuku, din felsefesi, devlet yapısı, kilise ve 
manastır teşkilatı ile hümanizma devri fi
kir adamlarının eserleri üzerinde durdu. 
1962'de Venedik'te Fondazione Giorgio 
Cini adlı vakıf kuruluşunun bünyesindeki 
çalışmalara katkıda bulunması için davet 
edildi; Venezia e I'Oriente isimli kuruluş 
içinde faaliyette bulundu, burada Doğu 
dünyasını yakından ilgilendiren çok sayıda 
ilmi eserin toplanmasını temin etti. Bunlar 
arasında, Venedik tarih ve iktisadı ile mes
kukatı üzerinde çalışıp İl Palazzo degli 
Ambasciatori di Venezia a Costantino
poli e l e sue autiche m emorie adlı bir 
eser kaleme alan (Bologna ı 932) Tomma
so Sertele adlı diplamat-araştırmacının 
kütüphanesi ve mirası dikkati çeker. Ayrı
ca önemli Türk neşriyatının kütüphaneye 
dahil edilmesini sağladı. Enstitünün yayın 
organı olan Studi Venezi ani'yi seviyesi 
yüksek bir dergi olarak güçlendirdi. Alessio 
Bombaci ile birlikte milletlerarası kongre
ler düzenledi ve sunulan çalışmaları dü
zenli olarak neşretti. Association lnternati
onale des Etudes Byzantines adlı cemiye
te üye olarak alındı ve beş yıl kadar ( 197 ı 

ı 976) cemiyetin genel sekreterliğini, kısa 
bir süre de başkan vekilliğini yaptı. Bizans 
tarihi ana kaynaklarının ilim alemine ka
zandırılmasına ilişkin çalışmalar içinde yer 
aldı. Bir arzusu da Venedik Devlet Arşivi'n

de bulunan Türk devri belgeleriyle Fatih 
Sultan Mehmed ve ll. Bayezid dönemleri
ne ait önemli belgeleri ihtiva eden Liber 
Graecus adlı çok değerli yazma kodeksin 
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ilmi neşrinin yapılması idi. 25 Ocak 1979'
da Venedik'te öldü. 

Eserleri. Türkçe bilmemekle birlikte Türk 
ve İslam alemine hayranlık duyan az sayı
daki ilim adamlarından biri olan Pertusi'
nin Türk tarihini ilgilendiren çalışmaları 
Bizans kaynakları içindeki kayıtlar, Türk 
tarihi üzerine eser veren Bizans ve hüma
nizma devri müellifleri, İstanbul'un fethi 
ve Fatih Sultan Mehmed dönemi hakkın
dadır. Birinci kategorideki çalışmalarda ele 
aldığı kaynakların neşir ve tahlilini yapa
rak Türk tarihine ışık tutmuş, Bizans İm
paratorluğu'nun doğu sın ırındaki gelişme

ler ve İ slam alemiyle Türk devri gazileri
nin Anadolu'daki mücadeleleri üzerinde 
durup iki değişik alem arasındaki müna
sebetlerin edebi kaynaklara nasıl yansıdı
ğını ortaya çıkarmış, Bizans' ın Akritas ef
sanesi ile İslam gazilerinin sınırlardaki ça
tışmalarının tarihi mahsullerini de yetkiy
le ele almıştır. Pertusi'nin diğer çalışma

ları ağırlıklı olarak Osmanlı dünyası , özel
likle Fatih Sultan Mehmed ve dönemine 
dairdir. Bunlardan "1 primi studi in Occi
dente sull'origine e la potenza dei Turchi" 
adlı makalesini (Studi Veneziani, Xl! IYe
nezia ı 97 ı ı. s. 465- 552) kısa süre sonra 
Fransızca'ya çevirerek yayımlamıştır. 

La Caduta di Costantinopoli adlı bü
yük eseri 1976'da ilim aıemine sunulmuş, 

daha sonra tıpkıbasımları yapılmıştır. Neş

rini göremediği ek cildi, öğrencisi A. Cari
le tarafından uzun bir giriş yazısıyla bir
likte Testi inediti e poco noti sulla ca
duta di Costantinopoli adıyla neşredil
miştir (Bologna ı 983) Bu külliyatın I. cildi 
istanbul'un fethine doğrudan şahit olup 
izienimlerini kaleme alan kişilere ayrıl
mıştır. Il. cildin alt başlığı "İstanbul'un Fet
hinin Dünyadaki Yankısı" biçimindedir. 
Fethe doğrudan şahit olmayanların eser
lerinden hareket edip bir asır sonra fethe 
kitabında geniş yer veren Hoca Sadeddin'e 
kadar kişilerin konuyu ele alış şeki llerini 
tahlil eder. III. ciltte ilk iki ciltte belgelerle 
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