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arasmda 1688'de Temeşvar'da bulunmuş olan; Osman Ağa yoktur. Kr.eutel bu
nun da sebebini belirtir: Osman Ağa o taı,:ihte sadece bir sipahi zabitidir, ancak 
1699'da Temeşvar'da beylerbeyinin, maiyyetinde tercüman ve katiptir. Ali de 
bu sıralarda 'J;'emeşv·ar'da. değildir (s. ·16). 

Temeşvar hakkında bilgi verenlerin üçiincüsü. de 1702 civarında doğmuş 

olan İbrahim. Naimed<U.n'dir; Onun Hadikatü,ş-~ülıedd-i Serlıadd adlı eseri Ra
şid'e dayanir; .fakat Te:qıeşvar. hakkında kendisi pek çok ilaveler yapm~ştır. 
1683'te Viyana. mulıasarasmdan ;L744'e kadarki, hudut . olaylaı.:mı ihtiva eder. 

Bartın'lı İbrahim Harndi de Temeşvar'ı tasvir eden, bu kalenin ·kaybına 
«Alı, gitdi Tımışvar elimizden» mısraı ile: tarih' dü§üren bir diğer yazardır. 

·Yazma hakkında;' Janos Repiczky ( Uj Magydr Muzeum; Pest . 1850-51; 
s. 317 vd. d) tarafından bir tanıtma yazısı yazılmıŞ, muhteviyatı tanıtılmı§,' iki 
bölümüniin de Macarca tercümesi: yayınlanmı§ .ise .de,. o. zamandan beri .di.J4ı:ati 
çekmemi§tir. Kreutel'in tercüme . ve açıklamalarını, Karly Teply de Bati- kay
nakları ile mukayeseler yaparak zenginle§tirmi§, böylelikle her iki .ara§tırıcı 
alim Osmanlı. Tarihçiliği'ne büyük bir hizmette bulunmuşlardır. , 

Ali'nin ·eseri rinihasara altındaki Teme§var'da çekilen sİkıntıları, yükselen 
fiatları, hudut boylarındaki kaleler arasındaki miinasebetleri- belirttiği için, 
harp tarilli yaiıında .: sosyal . ve . iktisat tarihi bakıinından. da son derece önemli 
bilgiler sunmaktadır. 

Bu güzel kaynak eserin Türkçe metninin -de yayınlanması, tarih· ara§tırı
cıları. kadar dil ·alimlerinİn de dört gözle gerçekleşinesini bekledikleri bir arzu 
olsa gerektir: Diğer bir temennnse, Richard F. Kreutel'·in · ba§ladığı Osmanische 
Geschichtsschreiber dizisinin, onun ·kaybı ile, duraklamaması, ·devam etmesidir. 
ArkadaŞları onun aziz ruhunu ve hatırasını ancak bu §ekilde yıı.ııatabilecekl-er
dir. 

Nejat Göyiinç 

Euoharisterion: Essays presented to OMELJAN PRİTSAK on his Six
tieth Birthday by his OoZleagues ·and Students (Te§ekkür-nilme. 60. doğum . gü
niinde Omeljan Pritsak~a arkada§ları ve öğrencileri tarafından .sunulan maka
leler). H.ar-vard Ukrainian. Studies, ill/IV (1979-1980); · yayınlayanlar: Thor 
.Sevcenlto ve .Frank .E. Sysyn, yardınicr: Uliana M. Pascznyk, Ukrainian Re
_search Institute, Harvard University, Massachusetts. ·iki kısım, XIV +972 sa
hife. 

'1964 senesinden beri Amerika. Birleşilr.. Devletleri'nde Harvard Üniversite
si'nde bulunan, 1977'den sonra Harvard .Ukrainian Studies'f.yayınlamayan başla" 
.yan ve Igor .Sevcenko ile birlikte yönete:r_ı. ÜiilÜ Türkologlar ve Doğu-bilimcL~rof. 
Omeljan Pritsak'm arkada§lan. Nisan 197.8'de onun: için bir Armağan· Kitabı 
(Festschrift) çıkarmağa·.:karar verirler:. Aynı yılın Ağustos'unda bir' toplantı 
yapılır. 7 Nisan l,97.9'da 60. doğum güniinde Prof. Pritsak'a Armağan Kitabı'nın 
kapak sallifesini ve yazı yollayanlarm listesini ihtiva :eden bir taslak n·üshası 



('nıockup capy) sunulur. 12 Aralık 1980'de ise Harvard Üniversitesi'nde düzenle
nen, üniversitenin bütün mensuplarının, Amerika içinden ve dışından davetiiierin 
katıldığı büyük bir t_örende EUCHARISTERION (Teşekkür-name) kendisine 
takdim edilir. Yayımcılardan Bı.or Sevcenko'nun önsözünde (I. Kısım, s. XIII
XIV) hem iki buçuk yılda gerçekle§ti!jlen bu güzel teşebbüsf!n meydana geti
rili§i sırasında çeşitli şekillerde yardımda bulunanlar belirtilmekte, · hem de 
kitaba neden Eucharisterion adı verildiği açıklanmaktadır. Omeljan Pritsak, 
Eurasya ve Altay kültür ve. tari;l!ine olduğu kadar, kendi meınleketi Ukrayna 
tarilı ve kültürüne de hizmetten hiç geri kalmadığı için, arkadaşları ve öğren
cileri böyle bir Armağan Kitabı'nı hazırlamayı dÜ§ünmÜ§ler, ismini de yine bir 
benzerinden, 1632'de Kiev'de Oollegium Molıylanum'da çalışmalarının ilk yılını 
tamamlayan geııç adamların Moldavya asıllı Kiev lY.Çetropolidi Peter Mohyla'ya, 
Ukrayna dilinde yazıp sundukları tebrik-name (Eucharisterion) 'den almış

lardır.Pritsak da Harvard Üniversitesi'nde Ukrayna Araştırmaları Programını 
ve Ukrayna Araştırma Ensti.tÜSü'nü kurarak, Oollegium Mohyl.anum'un genç 
ve çağdaş bir benzerini yaratmıştİr. 

Eucharisterion'da, lgor Sevcenko'nun _bir önsözü _dışında, öğrencilerg1den 

Lubomyr A. Hajda'nın kaleminden Prof .. Pr.itsak'ın kİsa bir hayat hikayesi 
(Om~ljan Pritsak: A BiographicalSketch, s. 1-6) .ile kitaplar ve makaleler, ya
yınlanmamı§ eserler, kitap tanıtmaları ve notlar, seminer ve konferansıara su
nulmuş bildiri özetleri, vefat eden ilim adamlarından bazılap halqunda anma 
yazıları olmak üzere beş gı.ırupta toplanınl§,· tarilı sırasına göre dizU.mi§ Prit
sak'ın 1937-1979 a~asında yazdıklarının l:>ir listesi (The Bibliography of Omeljan 
Pritsak, s. 7-50) yer almaktadır. 

Omeljan Pritsak 7 Nisan 1919'·da Galiçya'nın Lvov (Ukraynaca Lviv) vi
layetinde Luka kasabasında doğmuştur.· Makine mühendisi olan babası Osyp 
Pritsalr, o tarihlerde Ukrayna ordusunda çarpışırken esir düşmüş, öldürülmüş, 
annesinin hemen bir yaşında iken evlendiği, bir tacir olan üvey babası da yine 
Ukraynallların istiklali için savaşml§tır. Yerleştikleri Ternopil şehri Polonya 
hudutları içerisinde kaldığından, 1928'de aynı şehrin lisesine (Gymnasium) 
devam etmiştir. Evde Ukrayna dilini, okulda Lehçe'yi konuşması; ·Grekçe ve 
Latince'yi küçük yaşta okulda öğrenmesi, 'kendisini daha küçük yaşta Ukrayna 
tariliini ve kültürünü öğrenmeye itmi§tir. 'Lvov Üniversitesi'nde sistemli olarak 
Orta Asya·Tarilıi, Sami, İran ve Altay dilleri tahsil etmi§, dünyaca Ünlü Doğu
bilimciler Wladyslaw Kotwicz ve Tadeusz Lewickl'nin öğrencisi olmuştur. Ga
liçya Eylül 1939'da Riıs i§galine· uğramış, Pr.itsak'da 1939/1940'ta öğrenimini 
tamaınlayarak Ukrayna İlimler Akademisi'nin Ukrayna Tarih Enstitüsü'nün 
yeni kurulan Lvov şubesinde genç· ilmi az:a§tırıcı· olarak görev alml§tır.Kısa bir 
süre sonra Kiev'e doktora çalışmalarını tamamlamaya davet edilmi§, fakat bir 
kaç hafta sonra 1940 · sonbaharında KıZılordu'ya · katılml§tır. Bir süre Başkır 
Cuınlıuriyeti'nde kalması, kendisiİli ilk defa doğuştan Türkçe konu§an insan
larla karşılaştırml§tır.' 1943-1945 ·arasıiıda Berlin Üniversitesi'nde Richard 
Hartınann (Arapça), Annemarie von Gabaln ve Helmuth Scheel (Türkçe) ile 
Hans Heinrich Schaeder (Farsça) in ögrencisi olmuştur. Bunlardan bilhassa 
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aynı· zamanda. bir ·orta Aı;ya. uzmanı olan ·schaeder'in Pritsak üzerinde büyük 
tesiri olmuştur. 

Berlin ·. bombardımanları sırasında notlarını ·ve kütüphanesini lmybeden 
Pritsak, Almanya'nın· mağlubiyetinden sonra, 1946'da··Prof. Schaeder ile Göt
tingtm,.e· gelmiŞ, ·1948'de «Karachanidische Studien» adlı-tezi ile Türkçe Farsça, 
İslam ve Sliı.v ara§tırmaları alanında pek iyi derece (summa cum laude) ile 
doktor unvanını almıştır. Üç sene sonra, :J.951'de de «Stammesnamen und Titu
laturen der altaisehen Völker» ·adlı tezi ile· doçent olınuş, Göttingen Üniversi
tesi'nde Altay Dilleri ve. Ortiı..- Asya Tarihi okutınaya başlamıştır. 1952'de Ham
burg Üniversitesi'ne· geçmiş, 1957'de orada Profesör olmuştur. 1954'de Cambrid
ge, 1959'da Cracow ."ve .Varşova · Üniversitelerinde misafir profesör olarak bulu
nan Pritsak, · 1961'de Seatle'da Washington Üniversitesi'ne Türkoloji profesörü 
ôlarak tayin edilmiş;· ·1964'te de Harvard'a. geçmiştir. 

Prof.·· Omeljail . Pritsak'in 60. doğum güriüne suniılan Eıccharisteribn'da on 
iki memleketten · 68 billıı'ı ·ad·a:mınıii makaleleri bulunmaktadır. ·Bunlardan özel
likle Türk Tarihi'ni yakından alakadar ederileri şunlardır : 

· Louis Bazin, ·AntiquitEY· ni.econnue du titre d'ataman? (61-70); Alexandre 
Bennigsen· ve Mihnea Berindei; Astrakhan et la politique des steppes ıiord pon
tiques; 1587-1588 (71-91); A.J.Ei. Bodrogligeti, The. Tribulations of 'AH's Assas
sm: A Sixteenth-Century Shiite· Poetiı iri Azeri Turkic.by Khiyiili Beg (1:12-123); 
Kathleen R.F. Burrill, ·A· -Nineteenth-Century Master of Turkish Literature: 
Notes on Recaizade-· Mahmut Ekrem (1847-1914) and His Literature Course 
(124-131).; ·Robert.Dankoff, Three Turkic Verse Cycles Relating to Inner Asian 
Warfare (151-165); Yaroslav Dashkevych, Armenians in the Ukraine at the 
Time of Hetman Bohdan, Xrnel'nyc'kyj, 1648-1657 (166-188); Gerhard Doerfer, 
Oghusische Lehııwörter im Chaladsch (],89-204); vı_adimir Drimba, quelques 
mots comans precises par leurs gloses ailemandes (205-214); Alan Fisher, The 
öttoman Crimea in the Mid-Seventeenth Century: Some Problems and Preli
minary Considerations (2~5-226) ; _Barbara Flemming, D·rei türkisch e Chronisten 
mi osmanis(Jhen. Kairo (227-2Ş5); Joseph Fletcher, Turco-Mongolian Monarchic 
Tradition in the Ottoman Empire (236-251); Tibor Halasi-Kun, Evliya Çelebi 
as Linguist (376-3B2); Shiro Hattori, The Pla~e of Tatıi.r among the Turkic 
Lan~age~ ( 383-393); Olexa Horbatsch, TurkSprachige Lehnwörter im· Dialekt 
der Donec'ker · <:Azow-). 9-z:iechen ·in der lJ.kraine ( 421-444); Halil İnalcık., The 
Khan and the Tribal Aristocracy: The Crimean Khanate u-nder Sahib Giray I 
(445-466); Gy. Kaldy-.~agy, ~h~ H.oly W ar (Jih.iia) in the First Centuries of th~ 
Ottoman .~n:ıpire (467-473); Ejiward L. Ke_e~an, I{azan' - «Th~ Bend» (4iH-496); 
J.ames M. Kelly, A Closer Look at the. Divan al-adab (497-506); Natalie Kono
n~~ko-Moyle, H~mer, M:nt~n a~d Aşık Veysel: The Legend of the Blind Bard 
(520-529); Jaloslaw Pelenski, The Sack of Kiev of 1482. in Contemporary 
Muscovite Chronicle ViTrit~g (638-649); Ma~k Pinson, From the Danube to the 
C~irnea a~d Back: The Bulgarian Migratian of l861-1S62 in Recent B,ulgarian 
Historiogr?-phy (662-674) ;- Annemarie Schimrriel, Some. Reflections ·Ôn Yunus 
Emre's Tekerleme (706-711); Engin Sezer, On Reflexivization in Turkish (748-
759); Denls Sino~. Sa~oyed a~d·uiric EleİnentS" in Old T~rkic (7S8~773); M~~ia 
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Eva Subtelny, 'Ali Shir·Nava'i: Bakhshi and Beg (797-807); Orest Subtelny, The 
Ukrainian-Crimean Treaty of 1711 (808-817); Gönül Alpay Tekin, Timur Dev
rine ait iki Türkçe Şiir [Two Turkish Poems of the Timur Period] (850-867); 
Şinasi Tekin, A Qarahanid Document of A.D. :1,121 .(A,H. 51!5) from Yarkand 
( 868-883); Edward Tryjarski, An Armeno-Kipcha~ Version. of the Lor~'s Prayer 
(896-901); Daniel Clarke Waugıh, Ioannikii . Galiatovs'Jı:yi's Polemics against 
Islam and Their Muscovite Translations (908-919); Wiktor· Weintraub, Renais
sance Paland and Antemurale Ohristianitatüı (920-930); Zbigniew Wojcik, 
The Early Period of· Pavlo Teterja's Hetmancy in the Right-Bank Ukraine, 
1661-1663 (958-972). . . 

Yukarıdaki listeden de anlaşılacağ-ı üzere, dostlarİ Prof. Pritsak'a, kendi 
çalışma alanı kadar engin ve zengin bir armağ-an ·sunmuşlar, Eııcharisterioıı ile, 
sanırız, hem kendisiiıin, hem de ilim aleminin beğ-enisini kazaiımışlardır. 

Nejat Göyünç 

Heath W. Lowry, Trabzon şehrinin .isldmlaşma ve Türkleşmesi, 1461-1588, 
Boğ-aziçi Üniversitesi yayınları no. 159, !stanbul 1981, XVI-104 salıife, 10 ha
rita, 40 tablo, 2 grafik, .12 resim. 

Eser, y~arının 1977 sel).esinde University of Çalifornia, Los· .Angeles. te 
stanford J. Shaw, Speros Vryonis Jr. ve Andreas Bodrogligeti jürisince dok
tora: tezi olarak kabui edilen The. Ottoman Tahrir Dejters as a Source for Ur
ban Demographic History: The Oase. Study of .'!'rabzo.n (Oa. 1486~1588) adlı 

çalışmasının, yine kendisi ve eşi Demet Hanım tarafından yapılan Türkçe çe
virisidi.I-: Harital~r ve resinıler Türkçe baskıya eklenıniştir. 

Heath W. Lowry, on bir sene önce Speros Vryonis Jr!un The Decline of Me
dieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamizatian from the Ele
veııth through the Fijteenth Century· (Berkeley 1971) adlı eserini okuduğ"u za
man böyle bir çalıııma· yapmaya karar vermiştir. Çünkü Vryonis Jr.'un bu kıy
metli araŞtırmasındaki en büyük eksiklik XL- yüzyılda Anadolu'daki büyük öl
çüde hristiyan olan ve Rumca konuşan halkın, XVI. yüzyılda yine büyük ço
ğ"unluğ"u müslüman ve Türkçe konuşan bir kitleye dönüşümünün ayrıntılı bir 
vaka etüdünü yapamamış olınasıdır. Yazarımız bu· eksikliğ-i bir örne.k inceleme 
ile bir ölçüde giderıneyi düşünmüştür. Bunun için de Trabzon şelırini seçmiş, 
bu şehre ait osmanlı talırir defterlerin!; batı dillerindeki ve Türkçe'deki yayın~ 
~arı, Trabzon şer'iyye_ sicillerini, ·bir kıs~ yaznıala:rı kullanmış~ır. 

Kitabın birinci bölümünde Lowry, Trabzon'un Türkler. ·tarafından· fethine 
ilişkin haberleri ve bunların batıda ·Fallmerayer, Fiıılay, ·Miııer, Babinger ve 
daha birçok müelliflere yansıyış şekillerini inceler, bunları eleştirir, Clıalco

.condyles'te Trabzon fethine ait yaıılış bilgileri :diğer Bizans. ve ·Türk ka:Ynak-
- ları ile· karşılaştırır. Sonuç Chalcocoildyles'in belirttiğ"i gibi şehir halkı ne trit;. 
sak edilıniş, ne de zorla İstanbul'da iskan ettirilmiş .. aksine, büyük bir kısmı 
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