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PEYGAMBERLİK 

(bk. NÜBÜWET). 

PEYK 
(~.) 

Bazı İslam devletlerinde 

~ 

resmi haberleşmeyi sağlayan görevli. 
L ~ 

Sözlükte "haber ve mektup getirip gö
türen kişi, postacı, haberci" anlamındaki 
Farsça peyk kelimesi Arapça'da kasıd, sal, 
müsri', münhl ile karşılanmış, Türkçe'de 
ise ulak ve tatar kelimeleri kullanılmıştır. 
İslam tarihinde posta hizmetleri konusuy
la ilk defa Emevl Hükümdan Muaviye b. 
EbG Süfyan ilgilenmiş, Abdülmelik b. Mer
van bu teşkilatı yaygın duruma getirmiş, 
Ömer b. Abdülazlz zamanında haberleş
meyi kontrol etmek ve güvenliği sağlamak 
için ana yollar üzerine menziller yaptırıl
mıştır. Abbasller'de EbG Ca'fer ei-MansGr 
devrinden başlayarak haberleşmeye bü
yük önem verilmiştir. Bu dönemde resmi 
haberleşmeyi temin etmek ve bazı gizli 
mektupları taşımak amacıyla berld teşki
latma mensup güvenilir kişilerin görev yap
tığı bilinmektedir. Bu görevliler için men
zillerde harekete hazır at, katır ve hecin 
devesi gibi hayvanlar bulunduruluyordu. 

Büveyhl ve Samani devlet teşkilatında da 
peykler mevcuttu. Karahanlılar dönemin
de çok s üratli bir şekilde giden atlı posta
cılara "eşkinci" deniliyordu. Eşkincilerin yol
ları üzerinde at değiştirilen özel menziller 
vardı. Gazneliler'de resmi haberleşmeyi 
sağlayan görevlilere peyk yanında kasıd 

(kasıdan-ı müsria). münhl, esküdar adı ve
rilmiştir. Bu görevliler gönderildikleri her 
sefer için maaşları dışında ayrıca bir üc
ret ve ödül atıyorlardı . Acil durumlarda ha
berin beklendiği kişi veya vilayetle mer
kez arasındaki yol üzerinde belli mesafe
lerle peykler yerleştirilirdi. Peykler belirle
nen süre içinde haberi istenilen yere ulaş
tırmak zorundaydı. Gazneliler'de münhller 
casus olarak da kullanılıyordu ve Gazneli 
ordusunda münhllik önemli bir görevdi. 
Elçilerin yanında merkeze süratle haber 
ulaştırmak üzere kasıd görevlendirilebili
yordu. Sultan Mes'Gd b. Mahmud zama
nında Abbas! halifesine gönderilen elçinin 
yanına beş kasıd verilmişti. 

Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk, Si
yasetname'sinde belli başlı yollara peyk
ler koyup onlara aylık tahsisat tayin et
mek gerektiğini, böyle yapıldığı takdirde 
uzak mesafedeki bir yerden bile haberin 
merkeze hızlı bir şekilde ulaşacağını söy
ler. Kirman Selçukluları'nda da ülkenin her 
tarafına haber götüren veya gizli mektup
lar taşıyan kasıdlar ve peykler görev yap
maktaydı. Anadolu Selçukluları'na dair kay
naklarda habercileri ifade etmek için ka
sıd, müsri', münhlve ulakkelimeleri kulla
nılmıştır. Kasıdlar bazan elçi gibi vazife gö
rüyor, fetih müjdesi veriyor. gelenleri kar-

XIX. yüzyıla ait bir gravürde peyk tasviri (D'Ohsson, Tableau 

general, lll, lv. 146) 



şılamakla görevlendiriliyordu. Müsadereye 
uğrayan şahısların mallarının icmalini mer
keze ulaştırmak da kasıdların vazifesiydi. 
Kasıd teriminin Anadolu Beylikleri'nde da
ha fazla kullanıldığı görülmektedir. 

ithanlılar'da posta teşkilatma ''yam" adı 
verilmiştir. Gazan Han devrinde yapılan dü
zenlemeyle haberleşme bazı kurallara bağ
lanmıştır. Buna göre önemli yollar üzerin
de 4 fersah ara ile kurulan menzillerde 
haberciler için atlar hazır bulundurulacak 
ve atlı bir haberci yirmi dört saatte 60 fer
sah (yaklaşık 360 km.) yol alacaktı. Resmi 
mektupların üzerine habercilerin hareket 
ettiği tarih ve saat yazılacak, bunlar her 
menzilde kontrol edilecek ve gecikenler ce
zalandırılacaktı. EyyCıbller devrinde de ha
berciler için menzillerde atlar ve hecin de
vet erinin hazır bulundurulduğu, deve kul
lanan habercilere "neccabCın" dendiği kay
dedilmektedir. Memlükler döneminde ha
berleşme kasıdlar veya beridler vasıtasıy
la yapılmıştır. Kasıdların sır saklayan kişi
ler olmasına dikkat edilirdi. Haberleşme iş
lerini yöneten katib-i sır tecrübe edilmemiş 
kimselere görev vermezdi. Memlükler dev
rinde haberciler Kahire'den Şam'a dört, 
Halep'e beş günde gidiyordu. Timur'un 
Tikrit'i ele geçirdikten sonra Kadı Burha
neddin'e bir peyk ile mektup göndererek 
kendisine itaat etmesini istediği, onun 
da bu habereiyi dönüşünde hil'at giydirip 
uğurtadığı bilinmektedir. Delhi Sultanlığı 'n

da resmi haber taşıyan posta görevlilerine 
müsri', ulak, kasıd ve dhave (dav) adı ve
rilmiştir. 
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Osmanlılar. Peyk kelimesi Osmanlılar'
da da haber götüren kimse ve yaya pos
tacı sınıfı için kullanılmıştır. Bu görevin ne 
zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinme
mekle birlikte ithantı ve Selçuklular'dan 
Anadolu beyliklerine ve Osmanlılar'a geç
miş olabileceği düşünülmektedir. Fatih Sul
tan Mehmed'in teşkilat kanunnamesinde 
peyk adı verilen bir görevli sınıfından söz 
edilmesi en azından Xı/. yüzyıl başlarında 
bu teşkilatın ortaya çıktığına işaret eder. 
Peykler genellikle padişahın hemen yanın
da bulunur, resmi haber ulaştırma ve is
tihbarat gibi görevleri icra ederlerdi. Özel
likle padişahın emirlerini gerekli yerlere 
süratle bildirme başlıca vazifeleriydi. Fa
tih'in teşkilat kanunnamesinde sefer za
manında solakbaşı ile birlikte peykbaşının 
padişahın yakınında bulunması gerektiği 

kaydedilmiştir. Bundan peykbaşının padi
şah alayında solaklarta beraber sultanı ko
ruma görevini de üstlendiği anlaşılmakta
dır. Padişahın yakınında olduklarından bu 
mevkiye yakışır tarzda gösterişli ve süslü 
kıyafetler giyerlerdi. XıJ ve XVI. yüzyıllara 
ait minyatürlerde padişah yanındaki peyk
Ierin tasviri dikkat çekicidir ve bir tören kı
tası şeklinde alayda yer aldıkları görülür. 

Postacı ve tören bölüğü olarak temelde 
iki görev icra eden peykler ince ve çevik 
yapılı olurlar, iyi koşabilmek için sürekli id
man yaparlardı. Peykler çavuşların atta gi
demediği yerlere giderler ve saatlerce ko
şabilirlerdi. Mesela Edirne'ye iki günde git
tikleri bilinmektedir. 1570'li yıllarda istan
bul'da bulunan Alman elçilik görevlisi Step
han Gerlach sabah erken saatte yola çıkan 
iki peykten birinin Silivri'ye, diğerinin daha 
öteye giderek akşamieyin geri döndükle
rini belirtir. Hatta döndüklerinde dinlen
melerine izin verilmeyerek gece yarısına 
kadar yürütüldüklerini, onlara refakat eden 
atlıların koşu sırasında yüzlerine su serp
tiklerini yazar (Türkiye Günlüğü, ll, 596-

597) . Bu bilgiler peyklerin bir tür uzun me
safe koşucusu olduklarını ve yarış amacıy
la bu niteliklerini zaman zaman sergile
diklerini gösterir. Bunlar ayrıca hac mev
siminde hacıların dönüşünü ve ulaştıkları 
mevkileri haber verirlerdi ki buna "müjde
cilik" denilirdi. 

Peyklerin her iki görevi de onların özel 
elbiseleri olmasını gerektirmektedir. Baş-
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!arına Xı/1. yüzyıl öncesinde keçe vb. sert 
dokumadan ucu yuvarlak sikkeler veya ay
nı biçimde madeni başlıklar giyerlerdi. Xı/1. 
yüzyıl ve sonrasındaki tasvirlerde ise al
tın, gümüş, tombak vb. bir madenden ya
pılmış ucu tas gibi sikkeler giydikleri gö
rülmektedir. Bu başlıkların kıymeti ma
iyetinde bulundukları kişinin zenginliğini 
gösterirdi. Başlığın alın ortası hizasına ge
len kısmında sorguçluk veya tüylük adı ve
rilen bir kısım vardı ki buraya balıkçı! tü
yü gibi güzel kuş tüyleri takılırdı. Elbise
leri iç gömleğin üstüne giyitmiş diz hiza
sında kısa kaftan olup üstüne kemer ve
ya kuşak bağlanırdı. Kaftanın iki ucu bu 
kemerin içine sokulurdu. Peyklerin elbise
leri daima böyle kullanıldığından kaftan 
uçlarının üçgen kesildiği zannedilmiştir. 
Aslında bu rahat hareket edebilmeyi sağ
layan bir yöntem olup saray dışına çıkan 
çavuşlar da böyle yaparlardı. Peyklerin çak
şırları diz altına tutturularak biterdi. Ayak
larına giydikleri çok hafif deri papuçlar ço
raplarına dikilir veya bir şekilde birleştiri
lip yekpare olması temin edilirdi. Çarapta
rı çakşırın bittiği diz altına kadar gelir, bu 
kısma genellikle çok minik bir çıngırak ası
lırdı ; kemer üstünde de çıngırak kullana
bilirlerdi. Bu çıngıraklar. gizli bir görevleri 
olmadığı zaman gelişlerini halka duyurma
yı ve hıziarına engel olunmamasını sağlar
dı. Bir ellerinde veya kuşaklarında mendil 
içinde şeker taşırlar, koşarken güç kaza
nıp susuzluklarını gidermek için bunu kul
lanırlardı. Silah olarak ise yanlarında hafif 
bir hançerle ağır olmayan bir teber bulu
nurdu. Günümüzde bu teberlerden mü
zelerde pek çok örnek vardır. 

Kıyafetleri mensup oldukları kişinin rüt
besine göre değiştiğinden elbiseleri kıy
metli kumaştan veya daha sade, başlıkla
rı tunç, gümüş yahut som altından olabi
lirdi. Batı Asya islam devletlerindeki peyk 
kıyafetleri onların kimliklerini hemen or
taya çıkaracak şekilde temelde birbirine 
benzer. aralarındaki fark daha çok ayrın
tıdadır. Alaylarda veya bağlı oldukları kişi
nin maiyetinde giderken çok daha değerli 
kumaşlardan yapılmış elbiseler giyerlerdi. 
Peyk elbiselerinin mesleklerini ifade eden 
önemli bir parçası da boyundan geçirip 
çapraz taşıdıkları deri çantalardır. Bilhas
sa gizli olmayan resmi emirleri götürürken 
bu çantayı kullanırlardı; tören bölüğü ola
rak görev yaptıklarında ise çanta taşımaz
lardı. 

Peykler tören bölüğü ve padişah maiye
ti olarak da görev yaptıklarından alaylar
da padişahın önünde ve yanında solaklar, 
onların önünde de peykler yürürdü. Za-
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