
PERTUSI, Agostino 

temas ettiği fakat neşredemediği müel
lifleri ve onların bıraktığı çalışmaların han
gi şartlar ve hissi ortam içinde kaleme alın
dığı meselesini ele alır. istanbul'un fethiy
le Fatih Sultan Mehmed'in fetih siyasetine 
dair ayrıntılı bir çalışma olan eser Mah
mut H. Şakiroğlu tarafından tercüme edil
miş ve yeni ilavelerle birlikte yayımlanmış
tır (1, İstanbul 2004; ll, İstanbul 2006; lll, 
İstanbul 2007) Pertusi, İstanbul'un fethi 
üzerine eser veren Türk müelliflerini de "La 
Caduta di Costantinopoli vista dai Turchi" 
adlı makalesinde ( Quadernl Medleuall, lll 
[Bari 1976]. s. 63-79) tahlil etmiştir. Fe
tih haberinin Avrupa'da yayılması, haber 
kaynakları ile etkisini ayrıca Ripercussi
oni della caduta di Costantinopoli: un 
esempio di interrelazioni culturali nel 
seeola XV tra il sudest euro pea, il man
do mediterraneo e quello pontico adlı 
eserinde ele almış ve bunu La Caduta di 
Constan tinopoli adlı eserine eklemiştir 
( İstanbul'un Fethi, I, 16-20). Pertusi'nin ya
yımlamaya fırsat bulamadığı Martina Se
gono di Nova Brdo vescovo di Dulcig
no. Un umanista serbo-daimata del tar
do Quattrocento. Vita e opere adlı eseri 
de (Roma I 98 ı) x;J, yüzyıl Türk tarihi için 
ihmal edilemeyecek düzeyde önemli ka
yıtlar ihtiva eder. Pertusi, İstanbul'un Türk
ler'in eline geçmesiyle ilgili Bizans çevre
sinde mevcut kehanetleri de incelemiş, ay
rıca şehirde 1204 yılında lV. Haçlı Seferi 
esnasında Latinler'in istilasıyla ortaya çı
kan meseleleri tahlil etmiştir. Ölümünden 
sonra bazı neşriyatı muhtelif başlıklar al
tında toplandı. Türk tarihiyle ilgili üç ça
lışması da bir araya getirilerek yirmi be
şinci ölüm yıl dönümü münasebetiyle Bi
sanzio e i Turchi nella cultura del Ri
nascimento e del Barocco. Tre saggi di 
Agostino Pertusi adıyla yayımlanmıştır 
(Milano 2004) 
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PERVANE 
( 4.if.9Yv) 

Bazı Ortaçağ Türk-İslam devletlerinde 
hüküm, ferman, berat anlamında 

kullanılan terim 

L 

ve bu belgeleri hazırlamakla görevli 
memura verilen unvan. 

_j 

Sözlükte "ışık etrafında dönerek uçan 
küçük kelebek" anlamına gelen pervane 
kelimesi terim olarak bazı belge türlerini 
ve bunları hazırlayan kişiyi ifade eder. Bel
geleri düzenleyen makama pervanegl adı 
verilir. Nizamülmülk'ün ifadelerinden per
vanetabirinin Büyük Selçuklular'da "önem
li hüküm ve ferman" manasında kullanıldı
ğı anlaşılmaktadır (Slyasetname, s. ı I ı). 
Harizmşahlar'da da bu terimin bulundu
ğu ve bunun Büyük Selçuklular'da oldu
ğu gibi ferman ve tevki' kelimeleriyle eş 
anlamlı kabul edildiği görülmektedir (Mu
hammed b. Ahmed en-Nesevf, s. 69, 72). 

Anadolu Selçukluları'nda pervane mülk, 
ikta ve arazi işleriyle uğraşır, bunlarla ilgi
li tayin, temlik, tahrir işlerini yapar, men
şur ve beratları hazırlar, defterleri tutar, 
tevcih edilen ihsanları dağıtırdı. Ayrıca sul
tan için istihbarat faaliyetlerini yürütürdü. 
Divan-ı A'la'nın (Divan-ı Saltanat) üyelerin
den olan pervane protokolde vezir, naib-i 
saltanat, atabeg ve beylerbeyinden sonra 
yer alırdı. Pervanelere sultan tarafından 
siyasi veya askeri bir görev verilebilirdi. lV. 
Kılıcarslan devrinde Mulnüddin Süleyman 
Pervane, Moğollar'a elçi olarak gönderil
miş, daha sonra Sinop'un fethinde ordu 
kumandanlığı görevini üstlenmişti. II. Key
kubad'ın pervanesi olan Erzincanlı Emir 
Taceddin, Diyarbekir'in alınması için gö
revlendirilmişti. Anadolu Selçuklu Devle
ti'nde VII. (XIII.) yüzyıldan itibaren güçlü 
şahsiyetterin bu görevi üstlendiği görül
mektedir. Mulnüddin Süleyman, Erzincan
lı Emir Taceddin, Nizameddin Hurşid, Fah
reddin Ebu Bekir Attar bunlar arasında en 
tanınmışlarıdır. Devletin Moğol hakimiye
tine girdiği dönemde bu görevde bulunan 
Mulnüddin Süleyman'ın pervaneler içinde 
ayrı bir yeri vardır. Pervane denildiği za
man ilk akla gelen ve sultandan daha nü
fuzlu bir şahsiyet olan Mulnüddin Süley
man, Anadolu Selçuklu Devleti tarihinde 
bir döneme adını vermiştir. Ancak onun 
sahip olduğu nüfuz ve iktidar sadece per
vanelik makamından değil şahsi kabiliye
tinden de kaynaklanmaktadır. Pervane ta
biri muhtemelen Harizmşahlar yoluyla İl
hanlılar'a geçmiştir. İlhanlılar'da pervane 
yanında "pervane-i mutlak" (hükümdarın 
mutlak emri) tabiri kullanılmıştır. İlhanlılar'-

da hazineyle ilgili belgelere basılan küçük 
altındamgayada pervane denilirdi. Timur
lu bürokrasisinde de pervane (pervaneci) 
makamının bulunduğu, Hüseyin Baykara'
nın Gıyaseddin Pir Ahmed'in oğlu Mecdüd
din Muhammed'i sıradan bir devlet me
muru iken pervane makamına tayin ettiği 
kaydedilmektedir. Karakoyunlular, Akko
yunlular ve Safevller'de de aynı unvanı ta
şıyan görevliler olduğu bilinmektedir. 
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PERV ANE, Muinüddin Süleyman 

(bk. MUINÜDDİN SÜLEYMAN PERVANE). 
L _j 
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PERV ANE BEY MECMUASI 

Pervane b . Abdullah 
(ö. 968/1560-61 [?]) 
tarafından derlenen 
nazireler mecmuası . 

_j L 

Hakkında bilgi bulunmayan saray hiz
metkarlarından Pervane b. Abdullah tara
fından 968 ( 1560-61 ) yılında derlenmiştir. 
Pervdne Bey Mecmuası olarak bilinen 
eser yazma nüshasının başındaki kayda 
göre Mecmua-i Nezdir adını taşımakta
dır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
deki tek nüshası (Bağdat Köşkü, nr 406) 

627 yapraktan oluşmakta ve S20'nin üze
rinde şairin 8000'€ yakın şiirini ihtiva et
mektedir. Bu özelliğiyle nazlre mecmuala
rının en hacimlisidir. Nüshanın baş tara
fından birkaç yaprağı eksiktir. Mehmed 
b. Ramazan'ın istinsah ettiği eserde baş-


