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ırmağının bataklık sel bölgesi olan Berki
gat bunlardan biridir ( 1656) Peçuy en bü
yükyıkıma 1074 (1664) kışında uğradı. Hır
vat Sanı Miklos Zrfnyi'nin Macar, Hırvat 
ve imparatorluk kuwetleriyle birlikte, ay
rıca General Julius Hohenlohe'nin 1 0.000 
kişilik ordusu (toplam 26.000 kişi) 26 Ocak 
1664'te şehri ele geçirdiyse de kaleyi ala
madı, ancak şehri yakıp geri çekildi. Pe
çuy, Budin'in Habsburglar'ın eline geçme
sinin ( 1686) ardından Osmanlı hakimiye
tinden çıktı. Ana kuwetlerin gelmesinden 
önce Kapronca Kalesi'nin Hırvat kuman
danı Janos Makar şehre girdiyse de 3000 
kişilik ordusu savunmacılarca eylül ayın
da püskürtüldü. Markgraf Ludwig von Sa
den gelmeden önce de Türkler şehri ateşe 
verdiler ve kaleye kapandılar. Habsburg 
orduları 17 Ekim'de surları dövmeye baş
ladı, üç gün sonra da kale teslim oldu. 

Şehir yeniden ele geçirilişinin ilk yılla
rında Habsburglar'ın askeri bir garnizonu 
haline geldi. Halkının neredeyse tamamı 
kaçmıştı, fakat bunlar yavaş yavaş geri 
döndü. 1695'te yapılan bir arazi sayımına 
ait defter 335 ev yerini belirtmektedir. Bu
rada yirmi dokuz kamu binası ile 269 ki
şinin evi bulunmaktaydı, ayrıca otuz yedi 
harabe ya da boş arazi vardı. 1698'de yir
mi üç Macar, seksen dokuz Alman, 286 
Güney Slav (bunun seksen sekizi Bosnalı 
müslümandır). on üç Türk, on bir Rum 1 
Kıbrıslı ve değişik kökenden beş aile reisi 
kaydedilmiştir. Ferenc Rakaczi'nin yönet
tiği. Habsburglar'a karşı girişilen özgür
lük savaşında 1704 yılında Kuruc (Kuruts) 
birlikleri Peçuy'u işgal ettiyse de kısa bir 
süre sonra geri çekildi. O sırada impara
torluk hizmetindeki Sırplar şehri yaktı. Ar
dından şehirde hayat çokyavaş şekilde ye
niden caniandı ve ancak on beş yıl geçtik
ten sonra eski barış günlerine dönülebildi. 
Peçuy piskoposluk merkezi halinde 1780'e 
kadar kilisenin malı oldu ve bu tarihte öz
gür krallık kenti arınasını elde etti. Pisko
pos György Klim6 1 5.000 kitaptan oluşan 
kütüphanesini şehre bağışladı. Burası 1744 
yılından itibaren Macaristan'ın ilk halka 
açık kütüphanesi olarak hizmet vermeye 
başladı. XIX. yüzyılda porselen, şampan
ya, eldiven fabrikaları açıldı. I. Dünya Sa
vaşı'nın ardından Trianon Barış Antlaşma
sı'nın imzalanması ekonomik geli~meyi en
gelledi; buna karşılık elden çıkan Pozsony'
daki (Bratislava, Slovakya başşehri) Erzse
bet Üniversitesi buraya taşındı, böylece 
Peçuy altı yüzyıllık aradan sonra yeniden 
bir üniversite şehri oldu. 

Osmanlı dönemi peçuy'u -pek çok Ma
car şehrinden farklı olarak- hem mimaride 
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hem müslümanların dini hayatında sıkı bir 
biçimde Balkanlar'da oluşan Osmanlı kül
türüne bağlıydı. Macaristan'daki İslam 
mimarisinin en büyük eseri olan Gazi Ka
sım Paşa Camii burada inşa edilmiştir (bk. 
KASIM PAŞA CAMİİ). Günümüzde Şehir 
Merkezi Kilisesi adıyla Katolikler'in hizme
tindedir. Yakovalı Hasan Paşa Camii ise Si
getvar Kapısı yakınındadır; on iki köşeli bir 
minaresi vardır ve XVI. yüzyılın ikinci yarı

sında yapılmıştır. Yanındaki mevlevlhane 
zamanımıza kadar gelmemiştir. Cami bu
gün sanat tarihi müzesi olarak kullanıl

maktadır. Bunun dışında Peçuy'da beş ca
mi daha bulunmaktadır; bunlar Memi Pa
şa ve Perhad Paşa camileriyle Küçük Ca
mi, Elhac Hüseyin Paşa ve Süleyman Pa
şa camileridir. Memi Paşa Camii kiliseden 
dönüştürülmüştü; Süleyman Paşa Camii 
de şehrin ünlü katedraliyd.i. Cami Evliya 
Çelebi'nin ziyareti sırasında (1663) kapa
lıydı ve askeri depo hizmeti görüyordu. 

Peçuy'da pek çok tarikat faaliyet göster
miştir. Mevlevl Tekkesi XVII. yüzyılda en 
parlak dönemini yaşamıştır. B uranın en be
lirgin şahsiyeti Peçuyl 1 Peçevl Arifl Meh
med Dede'dir ve öğrenimini Konya'daki 
Mevlevl dervişleri arasında yapmıştır. Şeh
rin düşüşü sırasında 1686'da Filibe'ye (Plov
div) gitmiş, burada yeni bir tekke kurmuş. 
daha sonra İstanbul'a yerleşmiştir. Peçuy'
da mekteplerin yanında dört medrese var
dı. Şehirde üç hamamın bulunduğunu gös
teren kalıntılara rastlanmış. bunlardan 
Memi Paşa Hamarnı'nın kalıntılarının ka
zısı yapılmıştır. XVI. yüzyılın sonunda inşa 
edilen bir türbe özgün biçimiyle ayakta 
durmaktadır. Bu türbede dönemin tanın
mış şahsiyeti İdris Baba gömülüdür. Da
ha sonra burası Cizvitler'in şapeli olmuş ve 
1961 'de özgün biçimiyle restore edilmiştir. 
Arkeolajik araştırmaların gösterdiği üzere 

kayalara oyulmuş mezarında bulunan İd
ris Baba günümüzde de burada yatmak
tadır. Budin'deki Gülbaba Türbesi gibi bu
rası da ünlü bir İslam ziyaretgahıdır. Os
manlı tarihçisi İbrahim Efendi (Peçuyl 1 
Peçuyl u 1 Peçe vi) 1 57 4'te bu şehirde doğ
muştur. Zamanımızda Peçuy, Macaristan'ın 
idari birimlerinden (megye) biri olan i3a
ranya idari biriminin merkezi durumun
da olup 2002 yılında nüfusu 162.502 idi. 
Burada dünyaca ünlü Zsolnai Porselen Fab
rikası faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca 
mobilya, tütün, bira ve deri sanayii vardır. 
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PEÇUYLU İBRAHiM 
(ö. 1059/1649 [?]) 

Osmanlı tarihçisi. _j 

982'de (1574) Macaristan'da Pecs (Hır
vatça Peçuy [PecujJ) şehrinde doğdu. Bun
dan dolayı PeçGyl, Peçuylu ve Peçevl lakap
larıyla tanınır. Modern Osmanlı tarih yazı-



cılığında genellikle Peçevl unvanıyla anıl
makla birlikte bu okuyuş tarzı kelimenin 
Osmanlıca yazılışının harekesiz şekline da
yalı olup doğrusu Peçuylu 1 Peçuyl olmalı
dır. Hayatına dair bilgiler daha çok kendi 
eserinden edinilmektedir. Babasının adı
nı zikretmemekle birlikte büyük dedesini 
Kara Davud, dedesini Cafer Bey olarak kay
deder; her ikisinin de alay beyiliği yaptığı
nı, bu sebeple ailesinin Alaybeyoğulları di
ye anıldığını yazar. Babası Bosna'daki ça
tışmalara ve ardından Kanuni Sultan Sü
leyman'ın lrakeyn Seferi'ne ( 1533- 1535) ka
tılmıştı. Anne tarafından Sokullu (Sokolo
vic) ailesine mensuptur ve yedi kardeşi var
dır. İlk eğitimini Peçuy'da, medrese eğiti
mini Bosna ve Budin'de gören İbrahim, ba
basını kaybettikten sonra on dört yaşın
dayken dayısı Budin Beylerbeyi Ferhad Pa
şa'nın yanına gitti ve yaklaşık bir buçuk yıl 
onun yanında kaldı. Ferhad Paşa'nın 1591 
sıralarında asi yeniçeriler tarafından öldü
rülmesinin ardından akrabalarının yaşadı
ğı Bosna'ya geçti. Habsburglar ile yeniden 
başlayan uzun savaşlar sırasında ( 1593-

1606) orduya katıldı ve akrabası olan La
la Mehmed Paşa'nın hizmetine girdi. Onun 
vefatma kadar on beş yıl yanında bulundu, 
uzun savaşlar boyunca Macaristan'da ya
şadı. Lala Mehmed Paşa'nın maiyetinde 
katip olarak çalışmakla beraber kale mu
hafız kuwetlerinin sayımını, paralı asker
lerin defterlerini hazırlayıp cizyenin top
lanması işlerini de yürüttü. 

Zilhicce 1 003'te (Ağustos 1595) Avustur
yalılar tarafından kuşatma altına alınan 

Estergon'da (Esztergom, Gran) bulunup 
şehrin tesliminin şartları hakkındaki gö
rüşmelere katılan heyet arasında yer aldı. 
Ardından Lala Mehmed Paşa'nın yönettiği 
Eğri (Eger, Erlau) seferine iştirak etti. Kale
nin kul, karavaş ve gönüllü gibi muhafız
larının defterlerini tuttu. 1 007'de ( 1598) 

Çanad'ın (Csanad) ve Yaradin'in (Nagyva
rad. Yeliki Varadi n) muhasarasına şahit ol
du. 1 011'de ( 1602) cepheye gelen Kırım 
Hanı ll. Gazi Giray'ı karşılaması için ken
disine emir verildi. İlk defa 1 O 12 ( 1603) ya
zında serdar olan efendisinin telhislerini 
götürmek amacıyla İstanbul'a gönderildi. 
Ertesi yıl sadrazamlığa tayin edilen Lala 
Mehmed Paşa'nın emriyle Estergon ve Ya
nıkkale'nin (Györ, Raab) değiş-tokuş edil
mesi hakkındaki Habsburg taleplerini bil
dirmek için tekrar İstanbul'a gitti. Ester
gon'un Türkler tarafından geri alınmasın
dan sonra ( 20 Cemaziyel.3hir ı O 14 1 2 Ka
sım 1605) fetih müjdesini sultana bildirdi. 
Bunun neticesinde daha önce aldığı piya
de mukabeleciliğinin yanında süvari mu-

kabeleciliğine tayin edildi. Belgrad'da as
kerin mevaciblerini herhangi bir itiraza 
meydan vermeden dağıttı. Lala Mehmed 
Paşa ile İstanbul'a dönen Peçuylu efendisi
nin 14Safer 101S'te (21 Haziran 1606) ölü
münün ardından resmi görevlerini sürdür
dü. Derviş Mehmed Paşa'nın sadrazamlığı 
zamanında Eğriboz, İnebahtı ve Karlı -ili 
sancaklarının tahrir defterlerini hazırla
makla görevlendirildi. Yeni sadrazam Ku
yucu Murad Paşa'nın isteğiyle tezkirecili
ğe tayini düşünüldüyse de Peçuy'daki evi
nin yanması yüzünden bu hizmeti kabul 
etmedi. Memleketine giderek uzun yıllar 
çiftliğinde yaşadı (Sabanovic, s. 304). 

1 027' de ( 1618) Akkirman ve Bender çev
resini ziyaret etti, daha sonra Diyarbekir 
eyaletinin defterdan sıfatıyla hizmet ver
di. Hakka'da görevliyken beylerbeyi oldu 
ve 200 sekbanla Mardin'in korunması için 
gönderildi. Oradan Sadrazam Çerkez Meh
med Paşa'nın Tokat'taki ordusuna katıl
dı ve darphane hizmetine memur edildi. 
1034'te ( 1625) Tokat eyaletinin defterdar
lığını yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a git
ti. 1 040'ta ( 1631) Anadolu defterdan ol
du. Ertesi yıl Peçuy sancağı arpalık olarak 
kendisine tevcih edildiğinde paşa unvanı 
ile anılıyordu. 1042-1045 ( 1633-1636) yılla
rı arasında İstolni Belgrad (SzElesfehervar, 
Stuhlweissenburg) sancak beyliği yaptı. Kı
sa süre için Bosna'da maliye defterdan ol
duktan sonra 1 046'dan ( 1637) itibaren Bos
na vilayetine tabi olan Kırka'nın sancak 
beyliğine getirildi. 1048'de ( 1638) Tımışvar 

(Temesvar) eyaleti defterdan oldu. Bu ma
kam en son görevi olarak bilinmektedir. 
1 os 1' de ( 1641 ) ileri yaşlarda mazul oldu ve 
hayatının son yıllarını Budin ve Peçuy'da 
eserini yazmakla geçirdi. Vefat tarihi tam 
olarak bilinmemektedir. Hanifzade Ahmed 
Tahir'i ve Katib Çelebi'yi takip eden araş
tırmacılar ölüm yılını 1 061 ( 1651 ) diye bil
dirirler. Ancak eserinin bir nüshasında ken
disinden 1059'da ( 1649) "merhum" diye 
söz edilir (İA, IX, 544) Bu sebeple onun 
1059 (1649) yılından biraz önce vefat et
tiği söylenebilir. 

Peçuylu İbrahim daha çok kaleme aldığı 
tarihiyle tanınır. Müellif, literatürde Pe
çevi Tarihi, Peçuylu Tarihi şeklinde zik
redilen eserine özel bir isim vermemiştir. 
Tarihini 10SO'de (1640) yazmaya başlayan 
Peçuylu, aslında Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde meydana gelen savaşları kapsa
yan bir gazavatname kaleme almayı dü
şünmüş. eserin ilk versiyonunu 1 OS1'de 
( 1641 ) Budin Beylerbeyi Vezir Musa Pa
şa'ya sunarak onun görüşlerini almak is-
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temişti. Tarihini 1 593'ten itibaren başla
yan kendi notlarına, adıyla zikrettiği Os
manlı tarihçilerine ve diğer görgü şahitle
rinin bilgilerine dayanarak kaleme almıştı. 
Ancak Budin beylerbeyinin tavsiyesi üzeri
ne eserini genişletmeye karar vermiş. bir 
yandan Kanuni Sultan Süleyman dönemin
den itibaren kendi çağına kadar olan olay
ları eklemiş, öte yandan barış antlaşmala
rını anlatmıştır. Eser böylece Kanuni Sul
tan Süleyman 'ın cülGsundan IV. Murad'ın 
vefatma kadar vuku bulan olayları kapsar. 
Kaynakları içinde Celalzade Mustafa, Ce
lalzade Salih, Ramazanzade Mehmed çe
lebiler, Gelibolulu Mustafa Ali, Hasanbey
zade Ahmed Paşa. Hadldl. Katib Mehmed 
Zalm, Mustafa Cenabl. Seydi Ali Reis, Tir
yak! Hasan Paşa. Bosna Beylerbeyi Besnevi 
Derviş Paşa. Dobruca'da Pazarcık Kadısı 
Alihan Efendi. Tımışvar muhafızı Vezir Ha
lil Paşa , Defterdar Baki Paşa. Sigetvar'da 
Kanuni Sultan Süleyman adına inşa edi
len türbenin şeyhi Ali Dede gibi tarihçi ve 
raviler bulunmaktadır. Barış antlaşmala
rıyla ilgili kısımları Osmanlı kaynaklarında 
yeterli bilgi bulunmadığı için yalnızca Ma
car kaynaklarını değerlendirerek kaleme 
almış, bu bölümleri yazarken adını zikret
mediği Macar müelliflerinin eserlerine 
(Sebestyen Tin6di Lantos, Gaspar Heltai 
ve Miklos lstvanffy) dayanmıştır. İbrahim 
Efendi kitabı üzerinde vefatma kadar de
vamlı olarak çalışmıştır. Yeni amacı kaynak 
eleştirisiyle toplum sorunlarının kökenieri
ni bulmak ve ahlaki öğütler vermekti. Pra
tik. pragmatik metodu ve tenkidl incele
mesiyle çağdaşı tarihçiterin üstünde yer 
almıştır. Erken Osmanlı ve Macar kronik
lerinden faydalanıp gereken yerlerde de
ğiştirmeler yapmıştır. Kronikler yanında 
belgeleri de (mesela 1553-1555 İran sefe
riyle ilgili nameler) kullanmıştır. Eserin dili 
sad edir. 

Kroniğin bölümleri Kanuni Sultan Süley
man'dan itibaren ( 1520) her bir padişah 
dönemini ihtiva eder. En önemli ve geniş 
bölümleri Kanuni Sultan Süleyman ve lll. 
Mehmed'in saltanat yılları teşkil eder. Son 
bölümlere doğru eserde tafsilat giderek 
azalır ve son kısmında IV. Murad'ın salta
nat olayları kısaca yer alır. Eser padişahın 
Bağdat'tan dönüşü ve onun vefatıyla (8 
Şubat 1640) sona erer. Müellif siyasi olay
ları anlatan kısımlar arasında sık sık baş
ka bilgiler verir. Mesela barutun yapılma
sı , matbaanın keşfedilmesi, kitap basımı. 
kızılelma hikayesi, Osmanlı Devleti'nde kah
ve ve tütünün yayılması, Trayan'ın Tuna'
daki köprüsü, kuyruklu yıldızlar ve yıldız 
bilimi gibi konular yanında Attila ve İskit-

217 



PEÇUYLU iBRAHiM 

ler'den de bahsedilir. Bunların dışında son 
üç padişah hariç Gelibolulu Mustafa All'yi 
takip ederek ve Hasanbeyzacte'nin krcni
ğinden faydalanarak her padişahın salta
nat süresinde yaşayan sadrazamlar, vezir
ler, ulema ve şeyhlerin biyografilerini ve
rir. Eser yüksek zümre ile halk kültürünün 
bir karışımı niteliğindedir. 

Kitapta çeşitli anekdotlar, kısa hikayeler 
de bulunur. Kuru Kadı hikayesinin ilk yazı
lı versiyonu ve Kesik Baş destanı da eser
de yer alır. Müellif bu fıkralar arasında ken
dinden de bahseder. Sokullu ailesiyle olan 
akrabalığından söz edip onları her zaman 
yüceltmiştir. Yeni tesbitiere göre eserin
de Macarca'dan yapılan çevirilerin bulun
ması ve Estergon'da Osmanlılar'la Macar
lar arasındaki görüşmelere katılması onun 
Macarca bildiğini gösterir. Macar kronik
lerinden aldığı parçaların bazılarını tama
men çevirip eserine adapte etmiş, bazıla

rının yalnızca bir iki bölümünü almış, ba
zılarını da özetleyerek kullanmıştır. Eser
de bir konuda yazılmış farklı kaynaklardan 
aktarma yaparken her iki versiyonu peş
peşe vermiştir. Mesela Mohaç Muharebe
si'ni ilk olarak Osmanlı ve ikinci olarak Ma
car kaynaklarına dayanmak suretiyle iki 
ayrı şekilde yazmıştır. Macar kroniklerin
den hazırladığı metne Mohaç Muharebe
si hakkında Gaspar Heltai kroniğinden iki 
parça alıp (Estergon Sarayı ' nın duvara ya-
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Tarih-i 
Peçevfn in 
ilk iki sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp., 

Halet Efendi, 
nr. 613) 

pılmış resimlerinin ve Mohaç Muharebe
si'nin tasviri) bunların metindeki yerleri
ni değiştirmiş ve olayları kendi ifadesiyle 
aktarmıştır ( tarihlerinin ilk baskıları : Se
bestyen Tin6di Lantos, Cronica, Kolozsvar, 
1554; Caspar Heltai, Krônika az magya
roknak dalgairôl, Klausenburg 1575; Mik
los Istvanffy, Histarlarum de rebus Un
gericis: A magyarok törteneteböl [Köln 
16221). 

Eserin birçok nüshası vardır. Çoğu 1049 
(1639) yılında meydana gelen olayları, IV. 
Murad'ın Bağdat seferinden dönüşü ve 
vefatı ile sona erer (nüshaları için bk. Ba
binger, GOW, s. 194; TCYK, l/2, s. 225-230; 

Schaendlinger, LXIII-LXIV [ 19721. s. 176-

186). Kitabın baskısı bu nüshaların birine 
dayanmaktadır. Eserin ilk baskısı Tarih-i 
Peçevi adıyla yapılmıştır (l-11. istanbul 
1281-1283; 2. bs. giriş ve indeks ilavesiy
le, HI, İstanbul 1980). Bunların dışında ba
zı nüshalar (Ragıb Paşa Ktp., nr. 981; Beya
zıt Ktp., Veliyyüddin Efendi , nr. 2353) 1058 
( 1648) yılına kadar gelen olayları da kap
sar. İbrahim Efendi, son dönemde şahit 
olduğu olayları anlatarak eserin üçüncü 
varyasyonunu hazırlamaya başlamıştır (Fo
dor, s. 118). Eser önce Murat Uraz (Tarih-i 
Peçevr, 1-11, İstanbul 1968-1969), daha son
ra Bekir Sıtkı Baykal (Tarih-i Peçevr, HI, An
kara 1981-1983) tarafından sadeleştiril

miştir. Ayrıca Boşnakça versiyonu vardır 
(Histarüa 1520-1576, IbrahimAlajbegovic 

Pecevija 1059/1649, ed. Fehim Nametak 
Sarajevo 2000) . Kitabın Mohaç Muhare
besi hakkında yazılmış bir bölümünü kızı
lelma hikayesiyle birlikte Macar tarihçisi 
J6zsefThuıyyayımlamıştır (Budapest 1892, 

s. 560-744) . Onun dışında Arminus Vam
beıy, Mohaç Muharebesi'nin bir bölümüy
le ilgilenmiş (A mahfiesi ütközet Pecsevi tö

rök irô utan, X [Budapest 18601. s. 31-36). 

savaşı anlatan her iki metnin çevirisi ve 
tahlili yapılmıştır (Erika Hanez, "Ibrahim 
Pecsevi ket leirasa a mohacsi csatar61", 
Szakdalgazat, Szeged 2003) . Eser için da
ha sonraki dönemlerde birkaç zeyil yazıl
mıştır. İlk olarak Tımışvar defterdarı Belgra
dl Mustafa b. Ahmed 1045-1061 (1635-
1651) olaylarını eklemiştir. 1 050-1 058 
( 1640-1648) arasındaki olayları kapsayan 
başka bir zeyli daha vardır (Kahire, Hidl
viye Ktp., TY, nr. 220) İbrahim Efendi'nin 
eseri pek çok tarihçiye kaynaklık etmiştir. 
Bunlardan en önemlileri Cevrl, Defterdar 
Sarı Mehmed Paşa ve Nalma'dır. 
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