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PEÇENEKLER 
IX-XII. yüzyıllarda 

Karadeniz'in kuzeyindeki 
steplerde yaşayan bir Türk boyu. 

_j 

Peçenekler hakkındaki ilk bilgiler IX. yüz
yıl Arap kaynaklarında yer alır. Onların Batı 
Göktürk Kağanlığı'na tabi gruplardan biri 
oldukları düşünülmekte , On Oklar'a men
sup bulundukları görüşü ise şüpheyle kar
şılanmaktadır. Ayrıca Peçenek boylarından 
asil sayılan üçünün ortak adı Kangar'ın Köl 
Tigin (Kül Tigin) Anıtı'ndaki Kefieres ile bir
leştirilip Kefieres'in Kangar'ı ifade ettiği 
kabul edilerek arada bir bağ kurulmaya 
çahşılırsa da buradaki Kefieres'in bir yer 
adı olması ihtimali fazladır. Arap kaynak
larında "Becenak", Bizans kaynaklarında 
"Patzinakhitai" şeklinde kaydedilen Peçe
nekler'in Vlll. yüzyılda Aşağı Seyhun boy
ları ile Aral gölünün çevresinde yaşadıkla
rını gösteren bazı deliller vardır. 98 (716) 
yılında Dihistan Türkler'in elinde olup bu 
Türkler'in başında Sul et-Türki bulunuyor
du. Bu Türkler'in Peçenekler'den olması 
muhtemeldir. Çünkü BlrCınl'nin eserlerin
deki bazı kayıtlar Peçenekler'in varlıklarını 
Dihistan ve Cürcan'a kadar hissettirdikleri
ni ortaya koyar. Abbasl Halifesi Mehdi-Bil
lah zamanında (775-785) veya daha sonra
ları doğudan gelen Oğuzlar, Peçenekler'e 
hücum ederek onları Yayık (Ural) ırmağı
nın ötesine göç etmeye mecbur bıraktılar. 
Peçenekler, Yayık ve İdil (Volga) ırmakları 
yöresindeki bu yeni yurtlarında uzun müd
det oturdular, fakat Hazarlar için gittikçe 
artan ciddi bir tehlike oluşturmaya başla
dılar. Bundan dolayı Hazarlar, Peçenekler'e 
karşı Oğuzlar'la bir ittifak meydana getir
diler ve Peçenekler'e hücum edip (276/889) 
onları İdil'in batısına geçmeye mecbur bı
raktılar. Peçenekler de Macarlar'la karşi
Iaşarak onları Levedya'dan Doneç havza
sındaki Etelköz'e, oradan da Tuna veTisa 
ırmağı boylarına göç ettirdiler. Peçenek
ler'in Karadeniz'in kuzeyindeki toprakla
ra gelmelerinin en önemli sonucu Macar
lar'ı buralardan uzaklaştırmaları olmuştur. 
Peçenekler, Z8Z (895) yılında Bulgar Kra
lı Simean'un müttefik! olarak Macarlar'a 
saldırıp onları bugünkü yurtları olan Pan
nonia'ya gitmek zorunda bıraktılar ve Ten 
(Don) ırmağından Tuna nehrine kadar uza
nan bozkır bölgesini hakimiyetleri altına 
aldılar. Burada Xl. yüzyılın ortalarına ka
dar kaldılar. Bu yeni yurtlarına geldiklerin
de sekiz boydan ve kırk abadan oluşuyor
lardı. Bizans imparatoru Vll. Konstantinos 
Porphyrogennetos'a göre bu sekiz boy şun

lardı: İrtim, Çor, Yula, Kulbey (Köl Beg [?]), 

Karabay, Talmat, Kopun ve Çoban. Sekiz 
boydan üçü (irtim. Çor ve Yula) diğerlerin
den daha yiğit ve daha soylu sayılıyor, bun
dan dolayı da onlara "Kangar" deniliyordu. 
Peçenekler'in ele geçirdikleri topraklar se
kiz bölgeye ayrıldı ve her bölge sekiz boy
dan birinin yurdunu teşkil etti. Bölgeler de 
o baların oturması için kırk yöreye bölün
dü. Peçenekler'in hükümdarları yoktu, boy
ların başında boy beyleri vardı. Bunlar ge
rektiği zaman toplanarak meseleleri gö
rüşür ve karara bağlayıp uygularlardı. Kons
tantinos Porphyrogennetos, Peçenekler'in 
Karadeniz'in kuzeyine geldikleri sırada boy
ların başında Mayçan (irtim), Kuel (Çar). 
Korkut (Yula). İpaon (Kulbey). Vatan (Çoban) 
adlı beylerin bulunduğunu yazar. Kaynak
larda daha sonraki dönemlerde geçen Pe
çenek beylerinden bazılarının isimleri şöy
ledir: Küre (Kiyef Prensi Svyatoslav·ı ye
nerek hayatına son veren). Turak (Durak, 
1048'de on üç oymağın başbuğu) , Kegen 
(Uzlar'a karş ı başarıları ile tanınmış ) . Kons
tantinos Porphyrogennetos, ölen bir be
yin yerine oğlunun değil erkek kardeşinin 
oğlu veya erkek kardeşinin torununun geç
tiğini belirtirse de Türkler'de böyle bir ge
lenek yoktur. Eğer Bizans imparatorunun 
yazdıkları doğru ise Peçenekler'i Göktürk 
topluluğunun dışındaki topluluklardan say
mak gerekir ki bu da ihtimal dışı görülür. 
Kaşgarlı Mahmud, Peçenekler'in dilinin Sü
var ve Bulgarlar'ınki gibi olduğunu yazar. 
İbn Fadlan da Peçenekler'i çok esmer bulur. 

Peçenekler hakkında bilgi veren İstahri 
(eserin telifi yaklaşık 318/930) onların Ka
radeniz'in kuzeyindeki yurtlarının asıl yurt
ları olmadığını, buraya eski yurtlarından 
çıkarıldıkları için yakın zamanda geldikle
rini söyler. Diğer coğrafyacılar ise bu göç
ten söz etmez. Gerdizi (ö. 442/ 1050'den 
sonra). muhtemelen Ceyhanl'ye dayana
rak Peçenekler'in yurtlarının bir ucundan 
öbürüne otuz günde varıldığını. ülkeleri
nin muhtelif kavimlerle çevrildiğini, kuzey 
ve doğudaki komşularının Kıfçaklar (Kıp
çak) olduğunu. güneydoğuda Hazarlar'ın , 

batıda Slavlar'ın bulunduğunu yazar. Peçe
nekler ile komşuları arasında sürekli düş
manlık vardır. Zengin bir kavim olan Pe
çenekler'in hayvanları, sürüleri. silahları çok 
olup altın ve gümüş kap kacakları vardır. 
Bellerine gümüş kemer takarlar. Hazar
lar'ın ülkesinden Peçenekler'in yurtlarına 
on günde varılır. Bu yol ormanlardan ve 
çöllerden geçer. Tacirler Peçenek ülkesin
de atsız seyahat edemezler (Zeynü'l-al]· 
bar, s. 271-276). Peçenekler zenginliklerini 
Ruslar'a ve Bizanslılar'a hayvan satmaları 
ve bilhassa müslüman taeiriere köle te-

PEÇENEKLER 

min etmeleri sayesinde elde etmiş olma
lıdırlar. Nitekim Peçenek mezarlarında ya
pılan araştırmalar Türk topluluklarının ço
ğu gibi onların da kamlık inançlarına bağ
lı olduklarını gösterir. Şamanlık'ta ölünün 
gömüldükten az sonra dirileceğine inanıl
dığından mezara yiyecekle ölünün silah
ları ve kullandığı bazı eşyalar konurdu. 
Ubeyd ei-Bekri. Peçenekler'in 400 (1 009-
1 O) yılına kadar Magi dinine mensup ol
duklarını yazar. Fakat bu bilgi diğer kay
naklarca teyit edilmediği için gerçeği ifa
de etmediği söylenebilir. Bazı kaynaklar
da Peçenekler arasında İslamiyet'in epey
ce yayıldığı bildirilir. Buna karşılık Bruno'
nun 1 007'de giriştiği Hıristiyanlığı yayma 
faaliyeti tam bir başarısızlıkla sonuçlan
mıştır. Yine Peçenek mezarlarında bulu
nan kafa tasları ile iskeletlerin incelenme
sinden onların Moğol yüzlü olmadığı or
taya çıkmıştır. Peçenekler'in Göktürk yazı
sına benzer bir yazıları olduğu kabul edi
lir. Macaristan'daki kazılar sonucunda el
de edilen Sen Nagi Mikleş hazinesindeki 
altın sürahi, tas ve kase üzerindeki şekil

lerin Peçenek yazısı olduğu anlaşılmıştır. 

Hazarlar'a ait olan Sarkal'da bulunan ça
nak ve çömlek parçalarının üzerindeki bazı 
yazıların da Göktürk yazısına benzediği ve 
Peçenekler'e ait olduğu ileri sürülmüştür. 

Peçenekler'in "çar", "boyla" ve "yula" un
vanlarını kullandıkları bilinmektedir. Konuş
tukları Türkçe. Kaşgarlı Mahmud'a göre 
kelimelerin sonu kesilmiş ve kısaltılmış bir 
özellik arzeder. Peçenekler, 898 yılında 
Oğuzlar ile Hazarlar'ın hücumları sonucun
da İ dil ve Yayıkarasındaki yurtlarından ay
rıldıklarında onlardan bir bölümü yurdun
da kaldı. Nitekim Konstantinos Porphyro
gennetos, Peçenekler'in yurtlarından çıka
rıldıklarında onlardan bir kısmının yurtla
rında kalıp Oğuzlar'la birleştiğini ve onla
rın arasında yaşadığını belirtir. Bu durum 
Oğuz-Peçenek boyunun nasıl meydana 
geldiğini de ortaya koyar. İbn Fadlan. 31 O 
(922) yılında Abbasi elçilik heyeti arasın
da Bulgar'a giderken Peçenekler'i Cem ile 
(Emba) Yayıkırmakları arasında bir gölün 
kıyısında görmüştü . Xl. yüzyılda buradaki 
Peçenekler her bakımdan bir Oğuz boyu 
niteliği kazandı. 

Şecere-i Terakime'de Becene (Peçenek) 
ili başbuğu Doymaduk'un Salur Kazan'ın 

babası Enkiş'in ardasını bastığına, Kazan'ın 

kaçtığına ve annesi Çiçekli Hatun'un düş
man tarafından götürüldüğüne. Enkiş'in 
üç ay sonra Doymaduk'a naibiyle mal gön
derip karısını kurtardığına dair bilgi var
dır. Bundan başka Salur Kazan Bey'in 30-
40.000 askerle Becene illerini kırdığını an-
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!atan bir manzume de görülür. Buradaki 
Becene ili, Peçenek topluluğu ile birlikte 
göçmeyip yurdunda kalan ve Oğuzlar'a ta
bi olan Peçenekler'dir. Bu manzumeden 
anlaşıldığına göre onları Satur Kazan Bey 
İslamiyet'e sokmuştur. Bu da en kuwetli 
ihtimalle Xl. yüzyılın ikinci yarısında vuku 
bulmuştur. Ardından bu Peçenekler diğer 
oymaktarla birlikte Anadolu'ya gelip çeşitli 
yerlere yerleşti. 

Karadeniz'in kuzeyindeki sekiz boylu Pe
çenek grubunun Don, Donets ve Dinyepr 
yörelerine yerleşmesiyle Hazarlar'ın bura
lardaki hakimiyetleri sona erdi, bu da Ha
zar Devleti'ni zayıflattı. Rus kaynaklarında 
Peçenekler'den ilk defa 915 yılında söz 
edilir. Bu yılda Kiyef Rus Prensi İgor Peçe
nekler'le barış yapmıştı. Anlaşıldığına gö
re bu barış uzun bir müddet sürmüş, hat
ta onun 944'te gerçekleştirdiği Bizans se
ferine Peçenekler asker! birlik vererek yar
dımda bulunmuştu. Fakat daha sonra Pe
çenekler ile Ruslar'ın arası açıldı, bunda da 
başlıca rolü Bizans oynadı. 968 yılında Rus 
Prensi Svyatoslav, Tuna kıyılarında bulun
duğu sırada Peçenekler'in Kiyef'i kuşattık
larını haber alarak geri dönmüştü. Peçe
nekler ile Ruslar arasındaki bu düşmanlık 
Bizans'ın tesiriyle ileriki yıllarda da sürdü. 
Nitekim 972'de Peçenek başbuğu Küre, 
Bizans'ın müttefiki olarak, cesur bir insan 
olan ve Rus İskender! denilen Svyatoslav'ı 
yapılan bir karşılaşmadayendi ve Rus pren
si savaş meydanında kaldı. Peçenekler ile 
Ruslar arasındaki mücadele Rus Prensi 1. 
Vladimir zamanında (980-ı O ı5) şiddetlen
di. Vladimir, bir yandan ülkesinin güney 
sınırlarında bir dizi istihkam yaptırdığı gi
bi Rus kaynaklarında Tork (çoğulu Torki) 
denilen Oğuzlar'dan bir zümreyi de ücret
le hizmetine aldı . Bu mücadele bir müd
det daha sürdü. En sonunda Prens Yaros
tav (ı 036-ı 054) Peçenek! er' i ağır bir ye
nilgiye uğrattı. Bu yenilgi ve bilhassa Ka
radeniz'in kuzeyindeki topraklara gelmiş 
olan bir Oğuz kümesinin (Torki, Uz) bas
kısı yüzünden Peçenekler Tuna kıyılarına 

göç etti. Bu göçe katılmayan bazı küçük 
Peçenek zümreler i de Kiyef Prensliği'nin 
güneydoğusu ile ona yakın yerlerde yaşa
dı ve asker olarak ücretle Rus prensleri
nin hizmetlerinde bulundu. Bu Peçenek
ler ayrıca Mstiblav'ın Kiyef Prensliği'ni ele 
geçirmesinde rol oynadı. 

Peçenekler'in Bizanslılar'la yakın temas
ları Bulgaristan'ın 1 O 18 yılında Bizans ida
resine girmesiyle başlar. Peçenekler ilk de
fa 1 03S'te Tuna'yı geçerek nehrin güney 
kıyılarını yağmatadılar ve 1036'da üç defa 
Bizans topraklarına girdiler. 1 048'de yap-
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tıkları akın dehşet verici oldu, Bulgaris
tan' ı yakıp yıktıktan sonra akınlarını sür
dürerek Balkanlar'ın diğer bölgelerini de 
yağmaladılar. Ancak başlayan iç çekişme
ler yüzünden bu akınlar zayıfladı , ayrıca iki 
Peçenek oymağı Bizans'a sığındı. Bizans 
Devleti bu ayınaklara Tuna boyunda ve Si
listre yakınında toprak vererek sınır bek
çiliğiyle görevlendirdi. Fakat bu iki oyma
ğın başbuğu Kegen ile Tuna'nın kuzeyin
deki ana Peçenek kolunun başındaki Tu
rak arasında mücadele sürdü ve Kegen, 
Bizanslılar'ın yardımı ile Turak'ı yenip onu 
ve 140 Peçenek reisini esir aldı. Fakat Tu
rak ve arkadaşları kısa bir maceradan son
ra Tuna boyundaki yurtlarına döndüler, ye
niden mücadeleye başlayarak Bizans ordu
sunu yenip Edirne'ye kadar ulaştılar (ı 049) . 

Kıpçaklar'ın baskıları ile Tuna boylarına ge
len ve bu sırada (ı 064-ı 065) Tuna'yı ge
çerek Balkanlar'da geniş ölçüde bir yağ
ma akınına girişen Uzlar ' ı (Oğuzlar) dağı

tan Peçenekler'in bir bölümü, geride ka
lan ve Makedonya ile Balkanlar'ın diğer 

bazı yörelerine yerleştirilen Uzlar ile İmpa
rator Romanos Diogenes'in Malazgirt'e ge
tirdiği orduda bulundu. Ancak bunlar sa
vaş başlamadan önce Alparslan'ın ordu
suna katıldı. 

Malazgirt zaferiyle (26 Ağustos ı 07ı) 

Bizans ülkesinde dirlik ve düzenliğin bo
zulmasından faydalanan Peçenekler 1 078 
yılında Kıpçaklar'la birlikte Edirne'yi ikinci 
defa kuşattılar. 1 086' da Bogo miller'in ayak
lanmasını desteklediler. Ertesi yıl Macar
lar'la birleşip Bizans topraklarına girdiler 
ve Lüleburgaz'a kadar ilerlediler. Bizans
lılar her ne kadar Peçenekler'i geri çekil
meye mecbur bıraktıysa da Silistre yakın
larında onlar tarafından ağır bir yenilgiye 
uğratıldılar. Peçenekler'in gücünü bilen İz
mir hakimi Çaka Bey onlarla bir dostluk 
antiaşması imzaladı. Buna göre müttefik
ler birlikte hareket ederek Bizans hakimi
yetine son vereceklerdi. Bu maksatla Pe
çenek kuwetleri aşağı Meriç kıyısında top
landı (Mart-Nisan ıo8ı), fakat Çaka Bey 
hareket etmekte gecikti. Bizansidar bun
dan faydalanarak müttefiki Kıpçaklar ile 
birlikte Peçenekler'i ağır bir yenilgiye uğ
rattılar ( 29 N isan ı 09ı) . Anna Comnena'ya 
göre ancak küçük bir Peçenek topluluğu 
bu savaştan sağ kurtulabildL Daha önem
lisi bu yenilgiden sonra Peçenekler'in si
yas! ve asker! bir güç olarak önemleri kay
boldu. Bununla beraber Peçenekler, Tu
na boylarında zayıf bir durumda da olsa 
varlıklarını sürdürdüler ve Bizans toprak
larına zaman zaman akınlarda bulundu
lar. Bu akınların sonuncusu 1197'de ya-

pılmıştı. Ardından Peçenekler'den bir kıs
mı Macaristan'a giderek X. yüzyılda ora
ya göç etmiş olan diğer Peçenekler 'e ka
tıldılar. Macar araştırmacıianna göre bu 
ülkede yurt tutmuş olan Peçenekler'den 
epeyce yer adı bugüne ulaşmıştır. Bir kı
sım Peçenek zümresi Avrupa kaynakla
rında Kuman denilen Kıpçaklar'a bağlan
mış. birçok Peçenek grubu da eski yur
dunda yaşayarak Bizans Devleti'nin hiz
metine girmiştir. 
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PEÇEVi İBRAHiM 

(bk. PEÇUYLU İBRAHiM). 

PEÇUY 

Macaristan 'da Pecs şehrinin 
Osmanlı dön emindeki adı. 

_j 

_j 

Macarca Pecs, Almanca Fünfkirchen. La
tince Quinque Ecclesiae adlarıyla bilinen 
şehir Osmanlı kaynaklarında Hırvatça söy
lenişine uygun olarak Peçuy şeklinde ge
çer. Ülkenin güneybatısında bulunan Mec-


