
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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man zaman sekiz veya on iki kişi oldukla
rına dair rivayetler varsa da sayıları deği
şebilmektedir. Eğer padişah özel bir ge
zintiye çıkmışsa yanında Has Odalılar'dan 
başka birkaç peyk bulunurdu. XV. yüzyıl 
minyatürlerinde padişah, şehzade yahut 
soylu bir beyin önünde veya yanında tas
vir edilmiş peyklere rastlanır. Padişah alay
larından bahseden tarihçiler ve seyyahlar 
yürüyüş düzenini anlatırken peyklerden 
hayranlıkla söz ederler. Selanikl, llL Meh
med'in alayla gidişini tasvir ederken, "Kırk 
nefer altın taçlı ve sorguçlu, şatır, peykler 
ve peykbaşı murassa' tirkeş ve mücevher 
taç ile idi" diyerek (Tarih, II, 612) alayın bu 
en gösterişli bölüğüne dikkat çeker. 

Peykler yeniçeri askeri gibi üç ayda bir 
maaş (u!Gfe) alırlardı. Başlarında bulunan 
en yüksek rütbeli görevliye peykbaşı veya 
ser-peykan-ı hfıssa denirdi. Ondan sonra
ki rütbeler başmüjdeci, peykler kethüda
sı ve ikinci müjdeci idi. Padişah merasim 
ve alayla çıktığı zaman maiyetinde otuz 
peyk, özel gezintilerinde ise on iki peyk 
bulunurdu (Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, s. 
442). XVI. yüzyılda peyklerin sayısının 40 
ile 100 arasında değiştiği, XVlll. yüzyılda 
ise bu sayının 1 SO kadar olduğu belirtilir. 
Peykler gibi görev yapan şatırlar da ayrı 
bir teşkilat oluşturmuştu; bunlar XVII. yüz
yılda kaldırılmış, daha sonra yeniden ku
rulunca efradının peykler arasından seçil
mesi kararlaştırılmıştı (a.g.e., s. 445-446). 
Peykler yılda iki defa yazlık ve kışlık olarak 
elbise alırlardı. Ayrıca bayramlarda ken
dilerine bayramlık adıyla elbise veya bu
nun nakdi karşılığı verilirdi. Padişah sara
ya veya misafir edildiği bir binaya girerken 
yerlere çok kıymetli kumaşlar döşenirdi. 
Padişah geçtikten sonra bu kumaşları peyk
ler, solaklar ve musahibler alırdı (a.g.e., s. 
63). Peykan-ı hfıssa adı verilen sınıfın ko
ğuşları Sultanahmet civarında idi. Peykha
ne de denilen bu kısımda XVI. yüzyılda ça
vuşların da bulunduğu anlaşılmaktadır (Se
lanik!, 1. 408). Peyk teşkilatı 3 Mayıs 1829'
da tamamen kaldırılmıştır. 
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PEZDEVİ, Ebü'l-Usr 
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Ebü'l-Hasen Ebü'l-Usr Fahrü'l-İslam All 
b. Muhammed b. el-Hüseyn 

b. Abdilkenın el-Pezdevf 
(ö . 482/1089) 

Hanefi fakihi 

L 
ve Hanefi fıkıh usulü müellifi. 

_j 

400 (1010) yılları civarında Nesef'e (Kar
şı) Buhara yönüne doğru 30 km. uzaklıkta~ 
ki bir kale şehir olan Pezde'de, ilim adam
larıyla meşhur bir aile içinde dünyaya gel
di. Hayatıyla ilgili çok az bilgi bulunan Pez
devl (Bezdevl) hakkındaki ilk kaynak ken
disiyle bir defa görüştüğünü söyleyen, kar
deşi Ebü'l-Yüsr el-Pezdevl'nin öğrencisi Ha
nefi alimi Necmeddin ömer en-Nesefi'nin 
el-Kand adlı eseridir. Burada babasının ve 
dedesinin tanınmış birer alim olduğu be
lirtilmektedir. Kendisinden yaklaşık yirmi 
yaş küçük olan kardeşi Ebü'l-Yüsr ile onun 
ve kendisinin oğulları da ilmiye sınıfına da
hil olmuş, Buhara ve Semerkant'ta kadılık 
yapmıştır. Hanefi fıkıh literatüründe ge
nellikle Fahrü'l-İslam el-Pezdevl ve karde
şinin üslGbunun kolaylığı sebebiyle "Ebü'l
Yüsr" lakabıyla anılmasına karşılık "Ebü'l
Usr" şeklinde tanınmakta ve bu adlandır
manın eserlerinde zor bir üslGp kullanma
sından kaynaklandığı belirtilmektedir. Ba
basından ve Matüriöı'nin öğrencisi olan de
desinden hadis rivayet ettiğine göre Pez
devl ilk eğitimini baba ocağında almış ol
malıdır. Ancak Hanefi fıkıh geleneğini ken
disinden öğrendiği esas hacası Şemsüle
imme el-Halvanl'dir. Ebü'l-Yüsr el-Pezdevi 
ile Şemsüleimme es-Serahsl'ye de ders 
veren Halvanl, Buhara Medresesi'nin en 
önemli isimlerinden biri olarak dönemin 
Maveraünnehir Hanefi fıkıh okulunun ima
mı kabul edilmektedir. Yetiştirdiği öğren
ciler vasıtasıyla Hanefi fıkhı ve usulünün 
gelişimine büyük katkıda bulunan Halva
ni'den fıkıh, fıkıh usulü ve hadis okuyan 
Pezdevi'nin kelam ve tefsire dair eserler de 
kaleme aldığı göz önüne alındığında onun 
Semerkant'ta Matürldl'nin öncülüğünü 
yaptığı kelam ve tefsir ekolünden yarar-

!anmış olduğu söylenebilir. Buhara ve Ser
rnekant'ta ilmi faaliyetlerini sOraüren Fah
rülislam el-Pezdevi'nin pek çel: öğrenci ye
tiştirdiği ve Buhara kadılığı yaptığı bilin
mektedir. Fıkıh ve kelam alimi Alaeddin 
es-Semerkandl, Ebü'I~Meall Ziyad b. İlyas 
ve Bilad-ı RGm (Anadolu) kadısı diye meş
hur olan EbG Said Abdülmecld b. İsmail el
Kaysi el-Herevi onun öğrencilerinden bazı
larıdır. Pezdevi, Nesefi'nin bildirdiğine gö
re S Receb 482 (13 Eylül1 089)tarihinde Se
merkant'ın yaklaşık 80 km. güneyinde yer 
alan Kiş (Kis, günümüzde Şehrisebz) şeh
rinde vefat etti ve naaşı Semerkant'a ge
tirilerek Çakerdlze Şehitliği'ne defnedildi. 
Küçükyaştaki oğlu Hasan'ı kardeşi Ebü'l
Yüsr yetiştirmiş ve bu zat hem Semer
kant'ta hem Buhara'da kadılık görevinde 
bulunmuştur. 

Fıkıh usulü alanındaki başarılı çalışması 
yanında Hanefi fıkıh doktrininde de önem
li bir yeri olan Fahrülislam el-Pezdevi, kla
sik sonrası dönem Hanefi alimlerince yapı
lan yedili müctehid-mukallid tabakası sıra
lamasında Serahsl ile beraber üçüncü ta
bakaya, meselede müctehid grubuna da
hil edilmiştir (İbn Abidln, ı. 253). Kaynak
larda kendine has bir yöntem ve yaklaşım 
sahibi (sahibü't-tarlka fi'l-mezheb) olarak ni
telenen ve eserlerinde son derece siste
matik bir yol izleyen Pezdevl'nin özellikle 
fıkıh usulüne dair eseri hem başvuru kay
nağı hem ders kitabı olarak yaygın biçim
de kullanılmıştır. Pezdevi ayrıca mezhebin 
temel metinlerini ezberinden aktarabilme 
konusunda örnek gösterilen bir alimdir. 

Eserleri. Başta fürG-i fıkıh ve fıkıh usu
lü olmak üzere kelam, tefsir, hadisveedep 
üzerine eserler verdiği belirtilen Fahrülis
lam el-Pezdevl'nin eserlerinin tamamı gü
nümüze ulaşmamıştır. Şal;.il;.-i Bu]Jdri 
üzerine yazdığı kısa şerh, fürG-i fıkha dair 
el-Cdmi'u'l-kebir şerhi, Siretü'l-meg;heb 
ii şıfati'l-edeb adlı eseriyle çok hacimli 
olduğu söylenen (I lO cüz) Keşfü'l-estdr 
adlı tefsir çalışması bunlar arasındadır. 

Fürfi-i fıkıh. 1. Şerl;.u'l-Cdmi'i'ş-şagir. 
Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl'nin ese
riyle ilgili bu şerhin birçok yazması mev
cuttur (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, 
nr. 605, 662, Karaçelebizade Hüsameddin, 
nr. ı ı 5, Feyzullah Efendi, nr. 753; Murad 
Molla Ktp., nr. 85 ı). 2. Şerl;.u Ziyadati'z
Ziyadat (ŞerJ:ıu'z-Ziyadat). Yine imam Mu
hammed'in eseri üzerine yapılan bu çalış
manın bilinen tek nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde kayıtlıdır (Fatih, nr. ı665). 
3. Kitabü'l-Mebsut li'l-Fetavi. Kaynak
larda on bir cilt olduğu belirtilen eserin 
''Nikah" bölümünün başından "Ümmühfı-


