
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-



lıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Sayfa 
kenarlarında yer alan manzumelerin ba
zıları farklı bir elden çıkmış izlenimi ver
mektedir. Celall isyanları ve Estergon'un 
fethi gibi olaylardan söz eden bu manzu
melerin Bahtl'ye (1. Ahmed. ö. 1026/ 1617) 

ve onun övgüsünde şiirler kaleme alan ve
zirlerden Hilfız Ahmed Paşa'ya ( ö. ı 0411 
1632) ait olduğuna bakılırsa bu kısmın 
sonradan eklendiği ya da nüshanın 1. Ah
med devrinde istinsah edildiği sonucuna 
varılabilir. Eser. Marmara Üniversitesi Sos
yal Bilimler Enstitüsü'nde 2001-2004 yıl 
larında öğrenciler tarafından yüksek lisans 
tezi olarak hazırlanmıştır. 

Şiirlerin kafiyelerine göre alfabetik ola
rak sıralandığı mecmuada önce esas şiir. 
ardından buna yazılan nazlreler yer almak
tadır. Gazel nazlrelerinin dizilişinde ise her
hangi bir sıra gözetilmemiştir. Yeni bir bö
lüme geçişte, "Nev'-i ahar der-bahr-i fai
latün failatün failatün fililat" ya da "Nev'-i 
ahar der-bahr-i mezbCır" gibi ifadelerin ar
dından esas şiir "Ez-an Şeyh!" ve "Necati 
fermayed" gibi başlıklarla kaydedilmekte
dir. Mecmuada 6SO'den fazla esas şiir bu
lunmaktadır. Bunlar sayı bakımından sıra
sıyla Necati Bey, Ahmed Paşa . Zat! ve Şey
hi'ye ait olup bunları Huffi ve Safi (Cezerl 
Kasım Paşa) takip etmektedir. En çok na
zlrenin 128 şiirle Ahmedl'nin "ab" kafiyeli 
gazeline yazıldığı görülmektedir. 

Muhtemelen birbiri ardınca gelen aynı 
vezin ve kafiyedeki şiirlerin meydana getir
diği tekdüzeliği kırmak için yeni bir şiire 
geçişte "Nev'-i Diger" başlığı altında farklı 
vezin ve kafiyede bir veya birkaç şiir konul
muştur. Diğer nazlre mecmualarında pek 
rastlanmayan ve sayısı 700'ü aşan bu şiir
ler mecmuanın ilk 108 yaprağında çoğun
lukla Bahtl ve Hilfız Ahmed Paşa'ya, da
ha sonra Baki, Necati Bey, Yahya Bey ve 
Hayret! başta olmak üzere değişik şairle
re aittir. Eserde nazlrelerin sıralanışında 
bir tutarlılık yoktur. Mesela Muhibbl'nin 
(I. Süleyman) "ey dost" redifli gazeli esas 
şiir olarak alınıp (vr. 76b) arkasından bu şi
ire yazılan nazlreler arasında Ahmed Pa
şa . Cem Sultan. Şeyh! ve Huffi'nin gazel
leri sıralanmaktadır. Yaşadıkları devir ba
kımından bu şairlerin Muhibbl'ye nazlre 
yazması mümkün değildir. Mecmuaya bir 
nevi tezkire özelliği kazandıran ve benzer 
eserlerde pek görülmeyen en önemli hu
sus zaman zaman verilen değerli bilgilerin 
yer aldığı başlıklardır. Bu başlıklarda şair
lerin adları, soyları, doğum yerleri, eğitim
leri, meslekleri, gömüldükleri yerler. mah
laslarını alma sebepleri, hocaları. eserleri, 
kişilikleri. hangi padişah döneminde yaşa-

dıkları ve şöhretleri gibi bilgiler kayıtlıdır. 
Böylece şiirin aynı mahlası kullanan şair
lerden hangisine ait olduğu ve yazarının 
yaşadığı dönem belirlenebilmekte ve şa
irlerle ilgili önemli bilgiler elde edilmekte
dir. Mesela, "Nazlre-i merhum Kemalpa
şazade. kendüler müftl, babaları sancak 
beyi. dedeleri vezir idi, Edrene'de doğup 
İstanbul'da fevt oldu"; "Nazlre-i Hadldl, üs
tad demirci olmağın Hadldl tahallus et
mişlerdir" ; "Nazlre-i Müezzinzade Baki. İs
tanbul'dan danişmend kısmındandır" ; "Na
zlre-i Zeyneb Hatun, Kastamonu'dandır, 
mükemmel ra'na divanı vardır" ; "Nizaml 
fermayed Karamanldir, tazece iken vefat 
etti"; "Nazlre-i Cezerl Kasım Paşa ki mer
hum Necati'nin üstadıdır derler"; "Nazl
re-i Huffı, haffaf taifesindendir, Sultan 
Mehmed Han iki kere ağzını cevahirle dol
durdu" ve "Ez-an Necati Beg, bunlar zu
hur etmeyince diyar-ı Acem'de Türki şi'r 
okunmadı" gibi ifadeler bulunmaktadır. Bu 
bilgiler arasında kaynaklarla çelişen . yanlış 

kabul edilebilecek olanlar da mevcuttur. 

Pervane Bey Mecmuası, divan tertip 
etmemiş ya da eserleri bugüne ulaşma
mış şairlerin şiirlerini ihtiva etmesi, kay
naklarda geçmeyen şahısları tanıtması. 

Ahmed!' den Bakı~ye kadar Türk edebiyatı
nın yaklaşık iki yüzyıllık bir dönemine ışık 
tutması ve birçok şair hakkında önemli 
bilgiler içermesi bakımından Türk şiirinin 
zengin kaynaklarından biri sayılmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Pervane b. Abdullah, MecmCıa-i f'lezair, TSMK, 
Bağdat Köşkü , nr. 406; Karatay. Türkçe Yazma-
lar, ll , 240. ı:;ı;:ı 

lJll!l!.l Ö MER ZüLFE 

PERV ANEOGULLARI 

Muinüddin Süleyman Pervane'nin oğlu 
Muinüddin Mehmed tarafından 

Sinop merkez olmak üzere kurulan 
Türk beyliği 

L 
(1277-1322). 

_j 

Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Key
kavus tarafından fethedilen Sinop ( 6 ı 1/ 
ı 2 ı 4) daha sonra te kır ar Trabzon Rum im
paratorluğu hakimiyetine girmişti (657/ 

1259). Emir Mulnüddin Süleyman Pervane, 
İlhanlı Hükümdan Abaka'nın izniyle Sinop'u 
geri almak için hazırlıklara girişti. Yaklaşık 
bir yıl süreyle karadan ve denizden kuşat
tığı şehri 664 (1266) yılında ele geçirdi. Bu 
başarısı ile nüfuzu daha da artan Perva
ne, Sultan IV. Kılıcarslan'dan Sinop'un ken
disine temlik edilmesini istedi. Sultan Mo
ğollar'dan destek gören Pervane'nin iste
ğini kabul etmek zorunda kaldı. Pervane. 

PERVANEOGULLARI 

devlet merkezindeki görevi dolayısıyla ken
di adına Sinop'un yönetimiyle oğlu Mul
nüddin Mehmed'i görevlendirdi. Mulnüd
din Mehmed. babasının Abaka tarafından 
öldürülmesinin ardından bağımsızlığını ilan 
ederek Pervaneoğulları Beyliği ' ni kurdu 
(676/ 1277) . 

İlhanlı Hükümdan Gazan Han'ın Ana
dolu'ya gönderdiği Baltu Noyan 'ın Gazan 
Han'a isyanının ardından Anadolu Selçuk
lu Devleti, dört idari bölgeye ayrıldı . Her 
idareci kendine ayrılan bölgeye gitti. Emir
lik yanında pervaneliğe getirilen Mulnüd
din Mehmed de Kastamonu tarafına ha
reket edince babasının eski adamları ge
lip hizmetine girdiler. Böylece büyük güç 
kazanan Mehmed Bey, idaresi altında bu
lunan bölgelerde ağır vergiler koyup halka 
zulmetmeye başladı. Daha sonra ordusuy
la Çankırı'yı yağmaladı ; bölgedeki Türk as
kerlerinin ücretlerine varıncaya kadar her 
şeyi gasbetti. Buradan Konya'ya yöneldi 
ve Konya'yı da yağmaladı. Tuttuğu yolun 
yanlış olduğunu kendisine hatırlatan Müs
tevfı Asllüddin ve Tuğracı Muzafferüddin'i 
cezalandırarak mallarını müsadere etti. 
Konya'da bazı kişileri görevlendirdikten 
sonra Kastamonu'ya yöneldi. Güzergah 
üzerinde bulunan Türkler ona karşı çıktı
larsa da yapılan savaşta galip gelerek çe
şitli ganimetler elde etti. Ardından Sefe
rihisar'ın (Sivrih isa r) bütün vergi ve gelir
Ierine el koydu. Nihayet Mehmed Bey 696'-

Selçuklu veziri Muinüddin Süleyman Pervane'nin yaptı rdığı 

medrese ve kitabesi 
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