
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. 
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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. 
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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'-
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da ( 1297) Konya'da öldü; yerine kardeşi 
Mühezzebüddin Ali'nin oğlu Mühezzebüd
din Mesud geçti. Yaklaşık yirmi yıl Perva
neoğulları Beyliği'ni yöneten Mulnüddin 
Mehmed babası gibi ilim adamlarını hima
ye etmiştir. Devrin büyük sı1fılerinden Fah
reddln-i lraki muhtemelen Mulnüddin Meh
med'in daveti üzerine Tokat'taki zaviyesi
ni bırakıp Sinop'a gelmiş ve onun elçisi sı
fatıyla Mısır'a gitmiştir. Yine önde gelen 
sı1filerden Müeyyidüddin Cendl de son yıl
larını Sinop'ta geçirmiş, 'UlUm-i (Aşar-ı) 
AJ:ıadi ve Ma'arif-i (Esrar-ı) AJ:ımedi adlı 
eserini Mulnüddin Mehmed'e sunmuştur 
(Bayram, s. 386) 

Mesud Bey, İlhanlılar tarafından Anado
lu'daki bazı vilayetlerin idaresi ve vergi tah
siliyle görevlendirilen Müclrüddin Erôırşah'ı 
damat edindi ve Moğollar'la iyi geçindi. 
Bafra ve Samsun'u ele geçirerek beyliğin 
sınırlarını genişletti. Ancak Cenevizliler'in 
kurduğu tuzağa düşüp esir alındı. Cene
viz müstemlekesi olan Kefe'ye götürülen 
Mesud Bey 900.000 dirhem (Aksaray!, s. 
207) fidye ödemek suretiyle kurtulabildi 
(697/1298). Mesud Bey'in 700 (1300) yılın
da Sinop'ta vefat etmesinin ardından yeri
ne oğlu Gazi Çelebi geçti. Donanmaya önem 
veren Gazi Çelebi önce Trabzon Rum im
paratoru ile anlaştı, daha sonra oluşturdu
ğu deniz kuwetleriyle Kırım ve Kefe ta
raflarına sefer düzenledi, Ceneviz donan
masını Kefe yakınlarında mağlı1p etti. 1319 
yılında Trabzon'a karşı hücuma geçti. Ce
nevizliler'in 1322'de Sinop'a düzenledikle
ri saldırıyı püskürttü. Aynı yıl av sırasında 
bir ağaca çarparak öldü. Gazi Çelebi'nin 
geniş bir ülkeye sahip bulunduğu, hatta 
İlhanlı hükümdan tarafından verilen bir 
yarlıkla Anadolu'nun yarısına hakim oldu
ğu kaydedilirse de onun hakimiyetinin Si
nop ve civarıyla sınırlı kaldığı anlaşılmak
tadır. Gazi Çelebi, kara savaşlarıyla uğraş
manın İlhanlılar'ın düşmanlığını çekeceği
ni düşünerek KaradE:miz'in doğu ve kuzey 
~ahillerindeki Rumlar ve Cenevizliler'e kar-
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şı sefer düzenlemekle meşgul olmuş, yir
mi iki yıl kadar süren hükümdarlığı döne
minde gerek Rumlar'ın gerekse Ceneviz
liler'in saldırılarını engellemiş, onları sindir
meyi başarmıştır. İbn Battı1ta onun ce
sur ve büyük bir savaşçı olduğunu kayde
der ( er-Rif:ıle, s. 319). Erkek çocuğu olma
dığından yerine kızı geçtiyse de o dönem
de Kastamonu'da hüküm süren Canda
roğlu Süleyman Paşa, Sinop'taki karışık
lıklar dolayısıyla Trabzon Rum imparato
runun şehri işgal edebileceğini düşünerek 
Sinop'u kendi ülkesine kattı. Böylece Per
vaneoğulları Beyliği sona ermiş oldu (722/ 
ı 322). Sinop'a bir zamanlar Hatun-ili de
nilmesi, muhtemelen şehrin kısa bir süre 
Gazi Çelebi'nin kızı tarafından yönetilmiş 
olmasından kaynaklanmaktadır. Gazi Çe
lebi'nin türbesi büyük dedesi Mulnüddin 
Süleyman Pervane'nin Sinop'ta yaptırdığı 
medresenin sağ tarafındaki küçük bahçe 
içindedir. Onun Anadolu Selçuklu Sultanı 
ll. Mesud'un oğlu olduğuna dair rivayet 
doğru değildir. Pervaneoğulları zamanın

da Sinop ve civarında yaptırılan bazı eser
ler günümüze ulaşmıştır. Mulnüddin Süley
man Pervane'nin 666'da (1267-68) inşa et
tirdiği Sinop Ulucamii bunların en önem
lisidir. Mulnüddin Süleyman caminin he
men arkasında bir de medrese yaptırmış
tır. Kesme taştan olan medrese yanlış ola
rak Alaeddin Medresesi diye bilinir. Güney 
cephesinde kenarları mermer sütunlu ge
nişçe bir avlusu olup iki tarafında on altı 
hücre mevcuttur. 696 (1297) yılında Emin 
Tayboğa adına oğlu tarafından Boztepe'
de inşa ettirilen ve yanlışlıkla Seyyid Bilal'e 
atfedilen türbe de Pervaneoğulları döne
mine ait eserlerdendir. 
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PERviN-i İ'TİSAMi 
( ı.s<>L..=.;;.:J ~~x) 

(1907-1941) 
Çağdaş İran edebiyatının 

en ünlü kadın şairi. 
_j 

Tebriz'de doğdu. Fars ve Arap edebiyat
larıyla ilgili ilk bilgilerini, Fransızca ve Arap
ça'dan Farsça'ya yaptığı tercümelerle ta
nınan babası edebiyatçı ve gazeteci Yusuf 
İ'tisaml ile özel hocalardan aldı ve sekiz 
yaşında şiir yazmaya başladı. 1924'te Tah
ran'daki Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi. Ev
lerinin edebiyatçıların buluşma yeri olma
sı onun birçok şair ve edebiyatçı ile tanış
masına ortam hazırladı. Okuduğu mektep
te bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 
Tahran Üniversitesi'ne bağlı Yüksek Öğ
retmen Okulu'nun kütüphanesinde çalış
tı. Bu sırada Rıza Şah Pehlevi'nin sarayın

da özel hocalık yapmasının istendiği, fa
kat onun bu teklifi geri çevirdiği söylenir. 
1934'te babasının kuzeniyle evlendiyse de 
beraberlikleri birkaç ay sürdü. Divanı ilk 
defa 1935'te ünlü şair ve edebiyat tarih
çisi Muhammed Taki Bahar'ın yazdığı gi
rişle basıldı. 1936'da Kültür Bakanlığı ta
rafından kendisine bir nişan verildi, ancak 
o bu seçimi yanlış bularak ödülü kabul et
medi. 1938'de babasının vefatı üzerine dış 
dünya ile ilgisini tamamen kesti ve S Ni
san 1941 'de yakalandığı tifodan öldü ve 
Kum şehrindeki aile mezarlığında baba
sının yanına defnedildi. 


