
PLESSNER, Martin (Meir) 

wirtschaft. Ein Versuch, Ibn Wahsija zu re
habilitieren" (Zetschrift {ür Semitistik, VI 
11928], s. 27-56); "Hermes Trismegistos 
andArab Science" (St.!, ll 119541. s. 45-59); 
"The Place of the Turba Philosophorum in 
the Development of Alchemy" (!SIS, XLIX/ 
4 119541. s. 331-338); "Der Astronom und 
Historiker Ibn Sa'id al-Anda! us! und seine 
Geschichte der Wissenschaften" (RSO, 
XXXI11956J, s. 235-257); "Gabir lbn Hayyan 
und die Zeit der Entstehung der arabisc
hen Gabir-Schriften" (ZDMG, cxv 11965 ı, s. 
23-138) ; "Studien zu arabischen Hands
chriften aus Stambul, Konia und Damas
kus" (Jslamica, sy. IV 11931], s. 525-561); 
"Über einige Schriften Avicennas und ai
Farabis zur Psychologie und Ethik" (lgna
ce Goldziher Memorial Volume, )erusalem 
1958, ıı. 71-82, 217-221); "AI-Farab'i's In
troduction to the Study of Medicine" (i ed. ı 

S. M. Stern v. dğr., Islamic Philosophy and 
the Classical Tradition, Essays Presented 
to Richard Walzer, Oxford 1972, s. 307-
314); "Samuel Miklos Stern, die Ikhwan 
as-Safa' und die Encyclopaedia of Islam" 
(lOS, ll ı1972J, s. 353-361); "The Natural 
Sciences and Medicine" (led.ı ). Schacht
C. E. Bosworth, The Legacy of Islam, Ox
ford 1974, s. 425-460) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Martin Plessner, "Von der Is1amwissenschaft 
zur Geschichte der Wissenschaft" , W ege zur Wis
senscha{tsgeschichte (ed. B. Sticker - F. Klemm). 
Wiesbaden 1969, s. 75-81; a.mlf., "Hermes Tris
megistos andArab Science", St.!, ll (ı 954). s . 45-
59; NecJb el-Aklki, el-Müsteşrikiln, Kahire 1980, 
ll, 457-458; Bibliographie der Deutschsprachi
gen Arabistik und Islamkunde (nşr. Fuat Sez
gin), Frankfurt 1993, XVI, 468-471; F. Rosentha1, 
"'Picatrix': Das Zie1 des Weisen von Pseudo Mag
riti", Speculum, XXXVlll/4, Cambridge 1963, s. 
656-658; W. Hartner, "Notes on Picatrix" , !SIS, 
LVI/4 (ı 965). s. 438-451; R. Sellheim. "Martin P1ess
ner", Isi., Lll/1 (1975). s. 1-5; "P1essner, Martin 
[Meir, 1900-[", EJd. , Xlll, 644-645. 

L 

Iii HiLAL GöRGÜN 

PLEVNE 

Kuzey Bulgaristan 'da 
tarihi bir şehir_ 

_j 

Bulgarca adı Pleven olup büyük ve mo
dern bir sanayi şehridir. Balkan dağların

dan çıkarak Tuna nehrine doğru akan Vid'in 
bir kolu olan Tuçenitsa akarsuyunun çev
resinde gelişen Pleven ovasının aşağı tara
fında deniz seviyesinden yaklaşık 1 OS m. 
yüksekte kurulmuştur. Sofya'dan Rusçuk 
(Ruse) üzerinden Bükreş'e ve Karadeniz Ii
man şehri olan Varna'ya giden büyük ka
ra ve demir yolu Plevne'den geçer. 
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Osmanlı döneminde (1393-1878) Plevne 
pek çok cami, tekke ve medresesiyle öne 
çıkan bir şehir özelliğine sahipti ve XIX. 
yüzyılda kırk altı köyü bulunan, Niğbolu 
sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. 1864'
te Tanzimat'ın yeni düzenlemeleriyle birlik
te Tuna vilayetinde bulunan Rusçuk san
cağına bağlanmıştı. Plevne, 1877'de Çar Il. 
Aleksandr'ın bizzat kumanda ettiği kala
balık Rus-Rumen ordusuna karşı Gazi Os
man Paşa'nın uzun süreli müdafaası ile 
tanınmıştır. 

Plevne, bugünkü yerinin hemen yuka
rısında bulunan ve Kayalık adıyla da bili
nen eski bir Roma şehrinin (Storgosia) do
laylı biçimde devamı niteliği taşır. Storgo
sia 600 yılı civarında Slav ve Avar işgalleri 
neticesinde ortadan kalktı. Bulgar-Bizans 
döneminde küçük bir kale ve bunun dışın
da bir yerleşme yeri durumundaydı. X. 
yüzyıldan XIV. yüzyıla kadarki dönemde 
rastlanan birkaç düzine para ve XIII. yüz
yıldan kalma bir yahudi mezar taşı bölgey
le ilgili zayıf bilgiler verir. Ortaçağ'a ait olan 
kale, yazılı kaynaklarda sadece 1266 yılın
da Macar Kralı Büyük Stephan'ın askerle
rinin Plevne Kalesi'ni (Castrum Pleun) al
ması esnasında zikredilir. Plevne Kalesi, 
Plevne-i Bala köyünde yer almakta olup 
ilk defa 884'te ( 14 79) Niğbolu sancağının 
bugüne ulaşan en eski tahrir defterinde 
kaydedilmiştir. 922 (1516) tarihli Mufas
sal Tahrir Defteri'nde burası "kafirler za
manından kalma bir kale" olarak geçer. Or
taçağ Plevnesi'nin 790 (1388) yılında Çan
darlı Ali Paşa kumandasındaki Osmanlı or
dusunun saldırısında tahribata uğramış 
olması muhtemeldir, ancak bununla ilgili 
herhangi bir kaynak yoktur. 1393'te Os
manlı idaresine geçmiş olmalıdır. 848 
(1444) sonbaharındaki Varna Haçlı saldı
rısı esnasında yıkılmış olma ihtimali mev
cuttur. Bu saldırılarda Kuzey Bulgaristan'
da yer alan pek çok kasaba ateşe verilmiş
ti. Plevne'nin fethiyle ilgili olarak Evliya Çe-

XX. yüzyılın 
başlarında 

Plevne'den 
bir görünüş 

lebi'nin işaret ettiği hususlar ve Mihaloğlu 
ailesiyle ilgili verdiği bilgiler, daha çok mi
tolojik mahiyet arzeder. 

Bugünkü Plevne şehri XV. yüzyılda Os
manlılar tarafından kurulmuştur. Mihaloğ

lu Ali Bey'in 866'da (1462) Plevne'de veya 
Plevne yakınlarında ikamet etmesiyle baş
layan süreç Plevne'nin bir yerleşim yeri ha
line dönüşmesini sağlamıştır. 1480'li yıllar
da Plevne-i Bala (1479'da dokuz müslü
man, on hıristiyan hanesi) ve Plevne-i Zir 
( 1485'te üç hıristiyan han esi). Plevne'nin 
geniş arazilerinde yerleşim olmayan yirmi 
mezraa ile birlikte Il. Bayezid tarafından 
Gazi Ali Bey'e mülk olarak verilmiştir. Ali 
Bey, birkaç yüz hıristiyan Bulgar ve müs
lüman Türk sivil nüfusu buradaki yirmi 
mezraaya yerleştirdi ve Plevne-i Z'ir'i bun
ların merkezi yaptı. Bu yeni kasaba bir ca
mi, büyük bir medrese, bir zaviye, imaret, 
han ve Gazi Ali Bey Hamarnı etrafında ge
lişti. Burada oturanlara vergi muafiyeti 
ve bazı imtiyazlar tanındı. Receb 901'de 
(Mart 1496) yirmi köyün hepsi ve yeni ka
saba vakfa dönüştürüldü. Vaktiyesine göre 
buradaki imarette, nereden geldiğine ve 
hangi dinden olduğuna bakılmaksızın zi
yaretçilere hizmet verecekti. Ali Bey, Plev
ne'ye yahudi göçmenleri davet etti. 913'te 
( 1507-15081 bazı kaynaklarda 906/1500'de) 
vefat ederek camisinin arkasındaki tür
beye defnedildi. Prizrenli şair Slız'i Çelebi, 
onun hayatını ve faaliyetlerini manzum ola
rak kaleme almıştır. Mihaloğulları'nın imar 
faaliyeti sonucu Plevne kasabası gelişti , 

922'de (1516) burada 200 hane müslü
man, doksan dokuz hane hıristiyan , alt
mış dokuz hane yahudi ve on bir hane 
Çingene (yaklaşık 1800-2000 kişi) vardı. 

Plevne, Osmanlı idare teşkilatında Ru
meli eyaJetinin Niğbolu sancağına bağlan
dı. Mihaloğulları, pek çok cami, okul, va
kıf, çeşme ve yol yaparak şehri geliştirme 
politikasını sürdürdüler. 981'de ( 1573-74) 
Mihaloğlu Ali 'nin tarunu Süleyman Bey, 



Günümüze u lasmam ıs Plevne Süleyman Bey Camii'nin mi
naresi yı kıldıktan sonra çekilmis bir fotoğrafı (Machiel Kiel 
fotograf arşivi ) 

Kuzey Bulgaristan'ın en önemli yapıların
dan ve klasik Osmanlı tarzının en iyi ör
neklerinden biri olan Kurşun! u Cami'yi yap
tırdı, 

932'de ( 1526) Mohaç Savaşı sonrası Bu
din' e giren Osmanlılar buradaki yahudile
ri Plevne'ye yerleşmeye teşvik ettiler. 957 
(1 550) tarihli Tahrir Defteri Plevne'deki 
yahudi nüfusunu kırk bir hane (200 ki ş i) 

olarak verir. Aynı kaynak Almanya'dan alt
mış iki ve diğer Latin topraklarından (ya
h Gdiyan-i Frenk) seksen dört hane yahu
dinin Plevne'ye yerleştiğini gösterir. 987 
( 1579) tarihli defterde bu planlı politika
ların sonuçları görülür. Diğer sivil yerleşim
lerle birlikte XV. yüzyılda yirmi iki hane
den ibaret Plevne adını taşıyan iki köy ( aşa

ğ ı ve yu ka rı) böylece XVI. yüzyıl sonlarına 

doğru birleşmiş ve SS8'i müslüman, 209'u 
yahudi, 180'i Bulgar hıristiyan olmak üze
re toplam 947 hane (yaklaşık 5000 ki ş i) 

nüfusuyla Kuzey Bulgaristan'ın en büyük 
şehirlerinden biri olan Plevne'yi ortaya çı
karmıştır. XVI. yüzyılda Plevne'nin etrafın
daki hıristiyan vakıf köyleri ve özellikle iki 
manastır (kasaba yakınındaki St . George 
ve dışındaki Sadovets), Kuzey Bulgaris
tan'ın Ortodoks kiliseleri için İ ncil ve kilise 
kitapları çoğaltma ve yazımıyla öne çıktı, 
Plevne yahudileri de edebi eserler meyda
na getirdiler. Bunlardan biri, 1523-1536 
yılları arasında İspanya' dan kaçarak yöreye 
gelen ve Plevne Sinagogu'nda haham ola
rak çalışan Joseph ben Ephraim Caro'dur. 

XVII ve XVIII. yüzyıllarda Plevne savaş
lar dolayısıyla geriledi. Özellikle 1 596'da 
Eflak voyvodası Mihal (Cesur) yirmi vakıf 
köyündeki binlerce hıristiyan ahatiyi zorla 
Eflak'a yerleştirdi ve tahribatta bulundu. 
İşgalden sonra eski kalenin harabeleri or
tadan kaldırıldı ve taşları bedesten yanın
da yeni ve büyük bir hanın inşasında kul-

lanıldL 1659'da buraya gelen Katalik Pa
pazı Philipp Stanislavov, iki kilisesi bulunan 
SOO Ortodoks Bulgar ve yedi camisi olan 
5000 Türk nüfustan söz eder. 1662 yılın
da Evliya Çelebi, Plevne'yi ziyaret ettiğin
de şehir daha önce uğradığı Eflak saldırı

sının izlerini taşımaktaydı, Evliya Çelebi , 
buranın Mihaloğulları tarafından idare edil
diğini belirterek 2000 kadar evin bulundu
ğunu , Gazi Ali Bey imareti'nin hizmet ver
meyi sürdürdüğünü , ayrıca şehirde bir 
medrese, yedi sıbyan mektebi, altı tekke 
ve altı hanın mevcut olduğunu yazar (Se

yahatname, VI , 164-16 5) . 

1689'da Plevne şehri , Selim Giray ku
mandasındaki Tatar ordusunun Macar se
ferine giderken bölgeden geçişi esnasın
da hasar gördü. 1719'da şehrin aşağı kıs

mındaki evler ve dükkanlar büyük bir sel 
neticesinde ortadan kalktı, 1751 tarihli 
A varız Defteri'ne göre şehir 1 580 yılın
daki durumuna göre küçülmüştü . Nüfu
sun dörtte üçü müslümandı ve mahalle
terin isimleri hala değiştirilmemişti (BA, 
KK, nr 28 13) 1800'den sonra Plevne ye
niden hızla büyüdü. Hıristiyan Bulgar ha
ne sayısı arttı ve müslüman hane sayısı 

nı geçti. ll. Mahmud'un reformları esna
sında Mihaloğlu ailesi atalarından kalan 
çeşitli vakıfların mütevelliliklerini sürdür
dü. ll. Mahmud'un 1823 tarihli bir ferma
nı onların mütevelliliklerini tasdik ediyor
du. 1817-1818'de Mihaloğlu ailesinin vakıf 
binaları onarıldı ya da tekrar inşa edildi. 
Plevne Müftülüğü'nde muhafaza edilen ya
rım düzine Osmanlı kitabesi bu çalışmaya 
tanıklık etmektedir. 

1286 (1869-70) tarihli Tuna Vilayeti 
Salnamesi'nde Plevne'de on sekiz cami, 
iki kilise , bir havra, 925 dükkan, bir ha
mam ve otuz han bulunduğu belirtilmek
tedir. 1285 ( 1868-69) salnamesinde ayrı
ca üç medrese ve beş tekke yer almakta
dır. Avusturyalı coğrafyacı Felix Kanitz, Os
manlı Devleti'nin son yıllarında Plevne'de 
1474 müslüm an, 474 hıristiyan ve yet -

Plevne 
Gazi Ali Bey 
Küll iyesi'ne 

ait kit:ibe 
parçaları 

(Machieı Kieı 

fotograf arş ivi) 

PLEVNE 

miş beş yahudi evinin bulunduğunu söy
lemektedir. 

1877 yılı Temmuz ve Aralık ayları ara
sında cereyan eden meşhur kuşatma es
nasında şehir tahribata uğradı (b k. PLEV

NE MUHAREBELERİ ) . Antlaşmanın ardın

dan bütün müslüman nüfus göç etti ve 
üçte ikisi barıştan sonra evlerine geri dö
nemedi. ı. Dünya Savaş'ından önceki yıllar
da şehir modern yapılanmaya göre tekrar 
inşa edildi. Aynı süreçte bütün Osmanlı 
yapıları yerle bir oldu. Gazi Ali Bey Medre
sesi, imareti ve camisi yerine Rus asker
lerinin 1877 yılındaki mücadelesine itha
fen büyük bir anıt dikildi. Söz konusu anıt 
halen ayaktadır ve Osvobojdenieto na Ple
ven 1877 Müzesi olarak bilinmektedir. Sü
Ieyıman Bey Camii 1931 'e kadar ayakta kal
mıştır. Ancak bugün yerinde askeri kulüp 
binası vardır. ll. Dünya Savaşı 'ndan sonra 
Plevne, Kuzey Bulgaristan'ın en büyük en
düstri merkezler inden (petrol rafinerisi ve 
tekstil , çimento, tütün endüstrileri) biri ha
line geldi. Şehir aynı zamanda tahıl, pa
muk ve şarap ticaretinin merkezi duru
mundadır. Nüfusu XXI. yüzyılın başların
da 1 50.000'e yaklaşmıştı, Bugün Plevne'
de ağaç ve kerpiçten yapılmış sade bir ca
misi bulunan az sayıda müslüman yaşa
maktadır. Günümüzde Plevne Müftülüğü, 
Sofya'daki Bulgaristan Başmüftülüğü'ne 
bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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