
Bu sırada elinde kalan donanmasıyla Her
sek kıyılarındaki Kotor körfezinde bulunan 
Nova'ya saldıran Andrea Doria, 3 Cemazi
yelahir 94S'te (27 Ekim ı 538) işgal ettiği 

kaleye 3-4000 asker yerleştirerek bölge
den ayrıldı (Celalzade, vr. 33 ı b) . Nova Kale
si'nin işgal edildiği haberinin alınmasına 
rağmen mevsim geçtiği için istanbul'a dö
nen donanma kış mevsiminde yeniden ha
zırlandı. 1S Muharrem 946'da (2 Haziran 
I 539) 1 SS gemilik bir donanma ile istan
bul'dan hareket eden Barbaros'un maiye
tinde reis, savaşçı. kürekçi ve halatçı ol
mak üzere 27.204 kişi bulunuyordu (BA, 
MAD, nr. 523, s. 560-565). Karadan Ulama 
Paşa emrindeki beş sancak askerinin de 
katılmasıyla üç hafta süren bir kuşatma
dan sonra Nova Kalesi 22 Reblülewel 946'
da (7 Ağustos I 539) geri alındı (Lutfl Pa
şa, s. 369; Lokman b. Hüseyin, vr. 67"; Arı

kan- Toledo. s. 276). Celalzade, Nova'nın 
geri alınma tarihini 9 Rebiülahir (24 Ağus
tos) olarakvermektedir (Tabakatü'L-mema
lik, vr. 335"-336"). Bu sırada Preveze Ka
lesi de tamir edildi (BA, MAD, nr. 523, s. 
71-73). 

Preveze Deniz Muharebesi'nin kazanıl
masında Barbaros'un taktiği yanında do
nanmadaki gemi cinslerinin de etkisi ol
muştur. Müttefik donanınasındaki büyük 
kalyaniara karşılık Osmanlı donanmasın
da sadece kadırgaların bulunması ve sa
vaşın kadırgaların zaferiyle sonuçlanma
sı . Osmanlı donanmasında uzun süre ka
dırga türü gemilerin tercih edflmesine yol 
açacaktır. Akdeniz kıyılarının fiziki duru
mu ve iklimi kadırgalar lehine önemli bir 
avantaj sağlıyordu. Orta Akdeniz'de dur
gun havalar günlerce sürüyor ve yelkenli 
gemiler koylarda ve küçük limanlarda kul
lanışsız hale geliyordu. Yelkeniiierin seri ha
reket edememesi ve manevra kabiliyeti
nin azlığına karşılık top menzili daha uzun 
olan kadırgalar süratle hareket edebiliyor. 
sığ yerlerde dolaşabiliyordu. 

Hıristiyan dünyası Preveze Deniz Muha
rebesi'yle Akdeniz'deki hakimiyetini kesin 
biçimde kaybetti (Braudel, Il, ı 52, ı 76). 

Preveze hıristiyan devletleri için olduğu ka
dar Osmanlı Devleti denizciliği için de bir 
dönüm noktası oldu. O zamana kadar esas 
olarak bir kara devleti olan Osmanlılar tam 
anlamıyla deniz siyasetinin içine girdiler. 
Preveze'den sonra müttefik Avrupa dev
letleri bir daha ancak inebahtı'da (ı 57 ı) 
Osmanlı Devleti'ne karşı çıkabildL Preveze'
deki müttefik hıristiyan devletlerinin mağ
lübiyetini sonuçları bakımından inebahtı'
daki Osmanlı mağlübiyetiyle karşılaştırmak 

anlamsızdır. Preveze'nin sonuçları bir as
rın üçte birini Osmanlılar lehine etkilediği 
halde inebahtı'nın ertesi yılı Akdeniz' e açı
lan yeni Osmanlı donanınası karşısına sa
vaşacak bir donanma dahi çıkmamıştı. 
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Iii İDRiS BOSTAN 

PRILOZI za ORIJENT ALNU 
FILOLOGIJU 

Saraybosna'da 
Şarkiyat Enstitüsü tarafından 

yayımlanan ilmi dergi. 
_j 

19SO yılında kurulan Orüentalni lnstitut 
U Sarajevu'nun yayın organıdır. İlk sayısı 
aynı yıl çıkan dergi sekizinci sayıya kadar 
Prilozi za Orijentalnu Filologiju i Isto
riju Jugoslovenskih Naroda pod Turs
karn Vladavinom, sekizinci sayıdan itiba
ren günümüze kadar (2004, 52-5 3. sayılar) 

Prilozi za Orijentalnu Filologiju ismiy
le neşredilmiştir. Önceleri yılda bir cilt ya
yımlanan dergi daha sonra düzensiz çık
maya başlamış ve zaman zaman iki yılda 
bir çıkabilmiştir. Bilimsel çalışmalarda der
giye yapılan atıflar POP kısaltmasıyla gös
terilmektedir. 

Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü'nün ku
ruluş gayesine uygun olarak dergideki ya
zılar üç ana başlıkta toplanabilir (Filoloji; 
Tarih ve Diplomatik; Çeviri, bibliyografya 
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ve nekrolo ji) . Öncelikle Arapça, Türkçe ve 
Farsça yazılmış Boşnak kültür mirasını or
taya çıkaran ekibin dergideki çeşitli ma
kaleleri Osmanlı dönemine ait dil ve ede
biyat sahasına bir katkı sağlama amacı
nı taşır. İkinci olarak Osmanlı dönemi Bos
na-Hersek ve Yugoslavya'sına ait bölgele
rin tarihi. dini ve kültürel durumu ele alı
nıp işlenmektedir. Üçüncü olarak dergide 
çeviriler, bibliyografya çalışmaları, nekro
loji araştırmaları , bilimsel toplantılar, ve
feyat. kitabiyat ve şarkiyata ait dergilerin 
tanıtımı yer almaktadır. 

Derginin yayın hayatı başlıca iki döneme 
ayrılır. Birinci dönem kuruluşundan 17 Ma
yıs 1992 tarihine kadar geçen süre olup 
bu süre içinde dergi Yugoslavya çapında 
şarkiyat alanındaki çalışmaların öncülüğü

nü yapmıştır. Kuruluşunda ve ilk sayıların
da derginin başında Branislav Djurdjev var
dı. Bosna-Hersek savaşı esnasında (ı 992-

1 995) dergi çalışmaları zor şartlar altında da 
olsa sürmüştür. Savaş sonrasından günü
müze kadar özellikle Bosna-Hersek mer
kezli çalışmalara yer verilmektedir. Orüen
talni lnstitut tarafından düzenlenen bilim
sel toplantıların tebliğleri de Prilozi'de ya
yımlanmış, 1990'da Şarkiyat Enstitüsü'nün 
40. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen 
islam dini ve kültürünün Bosna eyaletinde 
yayılması konulu bilimsel toplantının bü
tün tebliğleri 41 . sayıda neşredilmiştir. 17 
Mayıs 1992'de Sırp güçlerinin saldırısına 
uğrayan enstitü binası yakıldığından bu
rada bulunan derginin bütün sayıları yok 
edilmiş, 41. sayısı lslamic Relief UK tara
fından ofset baskıyla 1993'te yeniden ya
yımlanmıştır. Derginin SZ ve S3. sayıları 

yıllık halinde çıkmıştır (Sarajevo 2004) . 

Prilozi'de yayımlanan makalelerin büyük 
bir kısmı Boşnakça. Sırpça ve Hırvatça. bir 
kısmı da Almanca, ingilizce, Fransızca, Rus
ça, Slovence ve Türkçe' dir. Dergide yazıları 
çıkanlar arasında Sesim Korkut, Branislav 
Djurdjev, Halil inalcık, İsmail Eren, M. Tay
yip Gökbilgin, Ömer Lutfi Barkan. Glisa 
Elezovic, Hazim Şabanoviç. Harnit Hacıbe
giç. Fehim Bayraktareviç, Hasan Kaleşi, 
Mehmet Müezzinoviç. Muhammed Hacı
yahiç, Fehim Nametak ve Behüa Ziatar gi
bi araştırmacılar anılabilir (Ljubovic v.dğr., 
s. 39-84). Yayımlandığı tarihten bu yana 
dergi Leiden'deki Brill Yayınevi tarafından 
dünyaca ünlü otuz dergi arasında referans 
olabilecek kaynak olarak kabul edilmiştir 
(AliCic, XLI 11991 1. s. 15) 

Dergide Osmanlı tarihiyle ilgili Hamdi
ya Kreşevlyakoviç'in "Prilozi povüesti bo
sanskih gradova pod turskom upravom" 
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(ll [I 9521. s. 115-184), Halil İnalcık'ın "Od 
Stefana Dusana do Osmanskog Carstva" 
(III-IV ıı953] , s. 23-54). Behüa Ziatar
Enes Pelidüa'nın "Prilog kulturnoj istorüi 

. PUevaUa osmanskog perioda-zaduzbine 
Husein-pase BoUanica" (XXXIV ı ı 98 5 L s. 
115-128) gibi makaleleri büyük önem ar
zetmektedir. Ayrıca diplomatik konularla · 
ilgili Fehim Dz. Spaho'nun "Defteri za Kliski 
Sandzak iz XVI i pocetka XVII stoUeca, dip
lomaticki opis" (XXXIV [19851. s. 137-162). 

Medzida Selmanovic'in "Berat kao diplo
maticka vrsta u turskoj arhivistici" (XXXV 
[1985]. s. 169-209) adlı makaleleri mevcut
tur. Türkçe olarak yayımlanan makalele
rin başlıcaları şunlardır: M. Tayyip Gökbil
gin, "Sokollu Mehmed Paşa'nın Bir Tali
matı ve 1 572 Tarihinde Bosna ile Alaka
dar Birkaç Vesika" (VI-VII ı1958J. s. 159-

1 7 4), "N apo li Kralı Tarafından ll. Bayezid ve 
Ahmed Paşa'ya (Gedik) Gönderilen Mek
tupların Türkçe Suretleri ve Diğer İlgili İki 
Mektup" (XXII-XXIII [ 1976]. s. 33-60) ; ömer 
Lutfi Barkan, "XVI. Asrın İkinci Yarısında 
Türkiye'de Fiyat Hareketleri" (XXII-XX.lll 
[ 1976]. s. 133-148); Dündar Günday, "Tah
rir Defterleriyle Mukataa Defterleri Arasın
da Mukayese" (XXVII [ 19791. s. 277-282). 

"Başbakanlık Arşivi Genel Müdürlüğü" 
(XXVlll-XXIX [19801. s. 463-474); Sadettin 
Buluç, "Elvan Çelebi'nin Menakib-namesi" 
(XXX ı 19801. s. 67-73); Atilla Çetin, "Sa
raybosna'da Gazi Hüsrev Beğ Vakfına Ait 
1252/1836 Tarihli Bir Belge" (XXXV ıı986], 
s. 163-168) ; Hasan Kolcu, "Bir Falklor Ürü
nü: Destan-ı Vidiniyye" (XXXVII ıı988] , s. 
147-158); CahitTelci, "Hamza Bali ve Ham
zavı1er'e Dair" (XLVI ı ı 997] , s. ı I 5- I 29) (da
ha geniş bilgi için bk. LjuboviC v.dğr., s. 
39-84). 
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PRİŞTİNE 

Günümüzde Kosova özerk bölgesinin 
merkezi olan tarihi şehir_ L _j 

Kosova ovasının kenarında denizden 525 
m. yükseklikte kurulmuştur. Makedonya'
nın başşehri Üsküp'ün yaklaşıkBS km. ku
zeyinde olup bu şehre 1870'ler in sonun
dan itibaren demiryolu ile ve IL Dünya Sa
vaşı'ndan itibaren modern bir karayolu ile 
bağlanır. Bir Roma şehrinin dalaylı devamı 
niteliğinde olan Priştine (Pristina) eski bir 
yerleşim merkezidir. Sırp Ortaçağı'nda Kral 
Stefan Decanski'nin (1321-1331) ve daha 
sonra şehirde bir sarayı bulunan Çar Du
şan'ın (1331-1355) ikametgahı olarak bi
linse de bu doğru değildir. Duşan 'ıi-ı ölü
münün ardından Vuk Brankovic'in ( ö. ı 398) 

idare ettiği Sırp Devleti'nin başşehri hali
ne geldi. Konstantin Jireçek, Ortaçağ Priş
tinesi'nin tahta barakalardan oluşan bir . 
kasaba özelliği gösterdiğini belirtir. 

Yıldırım Bayezid, Kosova savaşından (Ha
ziran ı 389) sonra Priştine topraklarını ter
kederek bölgeyi vasalı haline gelen Despot 
Stefan Lazarevic'e bıraktı. Fetret dönemi 
sonlarında Şehzade Musa Çelebi burayı 
ele geçirdi (815/1412). Ardından duruma 
hakim olan I. Mehmed şehri'yeniden Sırp 
yönetimine bıraktı. 842-848 ( 1439-1444) 
yıllarında doğrudan Osmanlı idaresi altın
da Gazi lsa Bey tarafından yönetildL Bu 
son tarihte Priştine tekrar Despot Djurdje 
Brankovic'e teslim edildi. Il. Kosova Savaşı 
852'de (1448) Priştine'nin hemen yanı ba

. şında cereyan etti. Fatih Sultan Mehmed 
859'da ( 1455) kesin şekilde Priştine'yi Os
manlı topraklarına kattı ve burada iki ca
mi yaptırdı; biri kendi adını taşıyan tek 
kubbeli abidevi bina, diğeri babası ll. Mu
rad anısına yaptırılan bir mesciddir. Bu 
ikincisinin ll. Murad'ın 1439-1444 yılları ara
sındaki Kosova hakimiyeti esnasında inşa 
ettirmiş olduğu caminin yerini aldığı tah
min edilir. 

Priştine'nin nüfus durumuyla ilgili bilgi
ler XVI. yüzyıla aittir. 936'da (1530) bura
da 144'ü müslüman, 309'u hıristiyan 453 
hane (yaklaşık 2000 kişi) bulunuyordu. iba
det yapılan en az üç cami mevcuttu. XVI. 
yüzyılın son çeyreğine doğru (978/ 1 570) nü
fusta kısmi bir artış oldu. Şehirde 273'ü 
müslüman, 302'si hıristiyan toplam 575 
hane (2500 dolayı) yer alıyordu, on kadar 
da cami ve mescid vardı. Bu iki rakam hı
ristiyan nüfusun sabit kaldığını, müslüman 
nüfusun ise iki katına yükseldiğini göste
rir. Bütün bu sayılar, 1690'da Sırplar'ın bü
yük sürgününden sonra bölgenin Arnavut-

laştığı ve müslüman bir çehreye büründü
ğü fikrini doğrulamaz. Özelde Priştine'nin, 
genelde Kosova'nın İslamiaşması sürgü
nün planlı bir sonucu değil Osmanlı haki
miyetinden itibaren başlayan bir süreçten 
kaynaklanır. 

1 581 'de Jean de Palerne burayı cami ve 
kervansarayları olan güzel bir kasaba diye 
zikreder. XVII. yüzyılın ortalarında Edward 
Çlrown, Priştine'yi büyük bir varoş olarak 
nitelendirir. 1 071 'de ( 1660) Evliya Çelebi 
şehirde hepsi bahçeler içinde tek veya çift 
katlı, taş yapılı 2060 ev olduğunu söyler, 
tüccarlar için on bir han ve 300 dük!kan bu
lunduğunu belirtir (Seyahatname, V, 552). 

1685 yılında Peter Boğdaniç ise 300 ha
nesi ve ticaret merkezi olan açık ve savun
masız bir yer diye tasvir eder. Bu beyanlar 
XVII. yüzyıl Priştine'sinin XVI. yüzyıldaki 
yapısından pek.farklı olmadığını gösterir. 

1689'daki Avusturya işgalinde ve 1737-
1 739 yıllarındaki savaşta Priştine bir hayli 
yikıma uğradı; yeniden taparlanması uzun 
sürdü. XVIII. yüzyılın sonunda Fransa'nın 
Selanik Konsolosu Felix Beaujour, Prişti
ne'yi 7-8000 sakini bulunan, etrafı çitlerle 
çevrilmiş, büyük bir bölgenin idare mer
kezi olan bir yer diye gösterir. 1844'te ya
pılan Osmanlı temettüat sayımında şehir
de on iki mahallede (Cami-i keb!r, .Cami-i 
sagir, Mehmed Bey, P!rnazır, Yaşar Çelebi , 
Hasan Bey, Hasan Emin, YGsuf Çelebi, Ha
tuniye, Ramazaniye, Alaeddin, YGnus Efen
di) 779 hane müslümanın yaşadığı tesbit 
edilmişti. Hıristiyan nüfusu ise 239 hane 
olup 135 hanesi varoş kısmındaki iki ma
hallede, 1 04 hanesi ise diğer müslüman 
mahallelerde bulunuyordu. Ayrıca altmış 
üçü müslüman elli dokuzu hıristiyan 122 
kıpti, altı hane de yahudi vardı. Toplam 
1146 hanede yaklaşık 6000 kişi yaşıyor
du. 18SS'te Saraybosna'nın Rus konsolosu 
olan Aleksandar F. GiUferding de bu tesbit
Iere yaklaşan rakamlar verir. Şehirde 1200'ü 
müslüman, 300'ü Ortodoks Sırp toplam 
1 SOO hane tesbit etmiştir. 1859 ve 1863 
yıllarında şehir büyük bir kısmının ve bütün 
çarşının yok olduğu iki büyük yangın ge
çirdi. Sancağın merkezi olarak 1864 yılında 
hızlı bir şekilde tekrar yenilendi. 1869'da 
Osmanlı hizmetinde çalışan Martin Djurd
jevic, Priştine'yi büyük çoğunluğu müslü
man olan 10.000 nüfuslu bir varoş diye ta
nımlar. 1291 (1874) tarihli Prizren Vilaye
ti Salnamesi'nde (s. 73-74) Priştine'de on 
yedi cami, bir kilise, bir sinagog, bir tekke, 
bir medrese, büyük bir saat kulesi, on 
dört han, üç hamam ve yirmi sekiz dük
kanı bulunan kapalı bir pazar (bedesten) zik
redilir. 1314 (1896) tarihli Salname'de şe-


