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ÖN SÖZ

Malumdur; ki küçük bir takım Türk cemaatleri 
hâkkmda toplu malûmait havi eserler henüz hiç bir 
lisanda neşredilmiş değildir. Ben ilk dafa olarak 
bu küçük Türk grupları hakkında şimdiye kadar 
bulabildiğim malûmatı bir araya toplamak cesare
tini veya daha doğrusu cür'etini gösteriyorum ■ 
İmkân bulabilir sem bu nevi bir kaç eser daha neşr
edeceğim.

Peçenekler hakkımda şark ve Garp eserleri mü
teferrik bazı izahat vermektedirler. Şark membaları 
Peçeneklerin siyasî tarihinden ziyade ahlâk ve ada
tma dair izahat vermekte olduğu gibi Bizans merta- 
bii de siyasî tarihleri hakkında kıymetli izahat ver
mektedirler- Şark membalarını elde etmek peklkolay 
olduğundan bu hususta güçlük çekmedim isede Bi
zans membalarmdaki müteferrik menabii bir araya 
toplamak cidden pek müşkül ve uzun mesaiye mü
tevakkıf idi- Binaenaleyh bundan sarfınazar ederek 
şark kavimleri hakkında Bizans menabiinin naklet
tiği malûmatı bir ar aya toplıy an Stritterin eserinden 
istifade etmeği daha, münasip buldum. Stritter *Me- 
moriae populorum ete scriptoribus Historiae Byzan- 
tinae* atlı eserinin Illünc i cildinde 796 dan 932 inci



sahifaya kadar bu izahatı nakletmiş olup bu toplu 
malûmattan kolayca istifadeye imkân vardır-

Maca,risiandaki Peçenekler hakkında da bilhas
sa Yemeyin çok kıym.etlı tetkiki zikre şayandır. 
Bundan maada Macar dilinde kendi tarihlerini alâ
kadar etmesi hasabile bu hususta bazı tetkikler neş
redilmiş isede bunların bazıları İlmî kıymeti olmi- 
yan yazılar, bazıları da memb^ toplamadan ibaret 
eserlerdir-

Kitabım muhtelif Türk grupları hakkında toplu 
malûniat neşretmek hususunda bir ilk adım mahi
yetindedir- Ümit ederimki benden sonra bu mevzu 
üzerinde çalışanlar bu ciheti itmam ederler ve bu 
suretle Türk tarihinin mühim bir safhası tenevvür 
etmiş olur-
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Peçenekler

Oğuz camiasına mensup bir boy vardır ki; bu boy 

daha evvel bu camiadan ayrılmış, diğer Oğuz boylan 

cenup taraflara, küçük Asyaya akın ederlerken onlar yu

karılarda kalmışlar ve yavaş yavaş garba doğru hareket 

ederek Avrupada yerleşmişler ve Bizans ile siyasî münase- 

bata girişmişlerdi. Peçenek ve Kuman Türkleri Bizans im

paratorunun saray muhafızı olarak da bulunmuşlardı.

Peçenek ismini g-arp eserleri yani Latin menabii Pot- 

zinacitae, Padnacae, Pacinaci, Yunan menabii ise Patzina- 

kitai, Patzinakai, Patzinakoi ve şark menbalan da Bacanak, 

Benakiye, Bacenek tarzında yazmaktadırlar. Ayni ismi 

Macar menabii de Beşenyö şeklinde yazarlar. Macar âlimi 

Gombocz Zoltan in tetkikatı bu ismin türkçede Beçenek 

veya Peçenek şeklinde okunması icap ettiğini göstermek

tedir. Filhakika Türkçe çok mükemmel bilen Kâşgarh 

Mahmut da eserinde bu ismi Türk telaffuzu veçhile Bece- 

nek şeklinde yazmaktadır. [1]

Gomboczın tetkikatına nazaran bu isim şahıs ismi ola

rak kullanılan Beçe ile yine türkçe tasgir edati olan (nek) 

ten terekküp etmiştir. [2] Vambery ise ayni ismi mukallid 

diye tercüme ederek mogolcadaki maymun manasına

[1] Malımut Kâşgarı: Divan Lûgaüttürlc; Cilt 1, s. 57

[2] Turan, 1918, No. 4, s. 209-215.



gelen Biçin ismile mukayese etraekdedir. [1] Houtsma da 

Peçenek ismini Biçmek veya Biçinmek fiilinden çıkar

maktadır. [2] İŞark membalarından Reşideddin Camiütteva- 

rihinde bu ismi iyiliğe çabalıyan, iyilik işliyen, Selçukna- 

me sahibi Yazıcı oğlu Ali efendi de iyi duruşcu diye ter

cüme etmektedirler. Gombocz m izahı ilim âlemince kabul 

edilmiş gibidir.

Peçenklerin bulunduğu, araziyi Gardezi şu suretla ta

rif etmektedir [3]: Gürg-enc den Harzem dağına ve bura

dan Peçenekler nezdine gidilir. Havzam gölü ( yani Aral 

gölü) karşıda gözükür. Peçenekler arazisinin her tarafına 

otuz günde gidilir. Bunların komşuları (şarktan) Kıpçaklar, 

cenubu garbiden Hazerler, garptan da Slavlardır.

Constatinos Porphyrogennetos meşhur eserinde «Pe

çenekler evvelce itil (Volga) ve Yayık (Ura!) ırmakları ha

valisinde otururlardı. Buralarda Macarlar ve Oğuzlarla 

hemhudut idiler. Seçeneklerin erazisi Oğuzlara ve Ha- 

zerlere beş günlük mesafededir» demektedir. [4]

Bu izahata nazaran Peçeneklerin eski vatanının Pro

fesör Nemeth Emba - Ural - Volga havalisi olduğunu 

söylemektedir. Daha evvel de Aral gölünün garp tarafın

dan Hazerlerin arazisine kadar Peçeneklerin memleketi 

olduğunu kestirebiliriz. Peçenekler buralarda Oğuz cami

asından henüz ayrılmış, fakat bunların komşusu olarak 

yaşamakta iken Oğuzlar ve Hazerler bunlara hücum 

etmişler, Peçenekleri buralardan daha garba sürmüşler ve 

yerleri Oğuz boylan işgal etmişti. Constantinos«Peçenek- 

1er yerlerini terkettikten sonra bir kısmı eski yerlerinde 

kaldı. Bugüne kadar Oğuzlarla birlikte yaşamaktadırlar.

[1] Török îaj, Vambery, 1885, s. 6-

[2] WZKM, II, s. 223

[3] Ebusait Abdülhay Gardezi; kun Geza neşri : MHK s. 15

[4] De administrando İmperio. Cap. 37.
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Onları diz kapağına kadar uzanan ve kolsuz elbiselerinden 

tanımak mümkündür.» demektetir.

Peçenekleri eski arazisinde komşuları hiç rahat bırak

mamışlardı. Bütün komşuları bunlara hücum ederler; esir 

alarak başka ellere satarlardı. [1]

IX uncu asrın ikinci yarısında (886) Oğuzlarla Ha- 

zerler birleşerek Peçeneklerin üzerine hücum edince bun

lar da daha g-arba çekilmeğe mecbur kalmışlar, gfarpta 

bulunan Macarlar üzerine hücumla onları başka yer

lere hicrete mecbur etmişlerdi.

^^eşhur müverrih Constantinos’a nazaran Peçenekler 

sekiz kabileden mürekkeptir. Bu sekiz kabileden mürekkep 

camia da umumiyetle 40 kısma ayrılmaktadır. Anlaşılan 

her kabilenin beş küçük boyu mevcuttu. [2] Bu sekiz 

kabile bunlardır:)

1 — Yavdı Erdim, 2 — Küerçi Çur, 3 — Kabukşın 

Yula, 4 — Suru Kül bey, 5 — Kara bay, 6 — Boru 

Tolmaç, 7 — Yazı Kapan, 8 — Bula Çoban. [3] Bu 

kabilelerden birincisinin reisi Maitza, İkincisinin ( Kül) 

Kuel, üçüncüsünün Korkut, dördüncüsünün Ipaos, beşin

cisinin Kaidum, altmcısının Kosta, yedincisinin Giaze, 

sekizincisinin Bata’dır. Küerçi Çuf, Suru Kül bey, Botu 

Tolmaç. ve Bula Çoban kabileleri Dnieper’den öteye Şark 

ve Şimal taraflarına yayılmışlardı. Dnig-er dört kabile de 

nehirin diğer tarafına Garp ve Şimal cihetlerinde bulunu

yorlardı. Gene aynı Bizans mambaının verdiği izahata 

g-öre Yavdı Erdim, Küerçi Çur ve Kâbukşın^ula kabile

leri diğerlerinin arasında teferrüt etmiş ve en cessurları 

olduğu için bunlara Kang-ar ismi de verilmiştir.

PEÇENEKI.ER

[1] Gardezi, mezkûr yer.

[2] Costantinos’un De Ariministrando imperio, fasıl .37.

[3] Ungarische Jahrbücher, X. 1-2; S, 27-34.
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Peçenekler eski vatanlarını terkkettikleri vakil; içle

rinden bir kısmı bu hicrete iştirak etmemiş, eski yerle

rinde kalmış, yani evvelce de olduğu gibi Oğuz camiasında 

kalmıştı.

Dokuzuncu asrın ilk nısfında Hazer kıralı Bizansa 

müracaat ederek Peç.eneklerin hücumuna mukavemet ede- 

İ3İlmek için Sarkel [1] atlı kalelerini tarsin etmek istemiş, 

Biîjans hükümdarı Theophilos da bu ricayı kabul etmişti.

915 senesinde Peçenekler Rusyaya g-irmişler ve orada 

hükümdar Igor ile bir muahede akdederek Tuna havalisi

ne kadar gelmişlerdi. Bu sıralarda Bulgar kıralı Simon- 

Trakyayı istila ve tahrip iie meşgul olduğundan Bizans 

buna karşı gelmenin çaresini düşünürken Jan Bagas 

Peçenekierin yardımını temin edeceğini bildirerek Bi

zans namına bunların nezdine gitmiş, Peçenekler kendi- 

fiine Buigariara hücum edeceklerim vadetmişler ve hatta 

rehin dahi vermişlerdi. Fakat yardım için Tuna sahilleri

ne gelen Peçenek kuvvetlen Bizans rüesası arasında ihti

lâf olduğunu filo kumandanı Romanos’un Peçenekleri Tu- 

nadan geçirmeden çekildiğini görünce derhal memleketle

rine dönmüşlerdi.

Peçenekler bu sırada o kadar kuvvetli bir kaVİm idi

ler; ki Bizans imperatoru Konstantin oğlu Romana daima, 

Peçenekîerle iy\ geçinmesini, onlara karşı müttefikane ha

reket etmesini, senelik hediyeler göndermesini tavsiye 

etmişti. Hatta Peçenek hükümdarına gönderilecek mektu

bun hörmet makamında iki altın mühürle mühürlenmesini 

de nasihat etmişti. Zira Bizanslılar Peçenekîerle Kerson 

havalisinde hemhudut olup aksi takdirde bunların Bizans 

arazisini istila edebilirlerdi. Rusların da Peçenekîerle kom-

11] Bu kale aduıuı ınanaFi hakkında bakınız; A honfoglalas- 

kori Magyarorozag; 1925, Budapest; vS. 49.
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şu oldukları için iyi geçinmek mecburiyetinde oldukları

nı, Peçeneklerden öküz, koyun, at satın olarak ticcarî 

münasebatta bulunduklarını kaydeden Konstantin bilâhara 

şu satırları yazmaktadır: «Rahip Gabor o zaman hüküm

darın emrile Türkler nezdine (yani Macarlar nezdine) se

faretle gidip onlara hükümdarın şu sözlerini söyledi: Pe- 

çeneklere karşı hareket ediniz ve onları bu g-ünkü yerle

rinden kovunuz. O yerlere siz yerleşiniz; zaten evvelcede 

oralarda yaşardınız. Buna karşı Türklerin (yani Macarla

rın) reisleri hep birlikte şu cevabı verdiler: Biz Peçenek- 

lere hücum etmeyiz, çünkü onlara karşı harp etmek ik

tidarına malik değiliz, onların arazisi büyük, kavmii çok ve 

cessurdur. Bundan önümüzde bir daha bahsetme, çünkü biz 

ölmeği Sevmeyiz..»

Bizans Peçeneklerle hali sulhde olduğu vakit diğer 

devletlerde Peçenklerin korkusundan Bizaıisa hücum ede

mezdi.

968 senelerinde Peçenekler Rusyaya hücum etmişlerdi. 

Bu esnada Perejaslaw, Svatoslaw’dan uzak olduğu için 

zevcesi Olga Kiew şehrine kapanmıştı. Fakat bir müddet 

sonra Peçenekler şehri muhasara etmi.şler ve şehirde müt

hiş bir susuzluk baş göstermişti. Bu sırada Dnieper nehri 

sakinleri kayıklarına binerek Peçenekler üzerine hareket 

etmişler isede şehir gene sıkı bir muhasara altında kalmış, 

bunların mevcudiyeti hiç bir tesir yapmamıştı. »Şehirde 

müthiş bir sefalet baş gösterince teslim olmağa karar ver

mişlerdi. Bu esnada bir genç muhasarayı yararak imdat 

getirmeği taahhüt etmiş ve geceleyin Peçenek taburunu ge

ç e re k  nehir kenarına gelmişti. Yolda gördüklerinden Peçe

nek lisanile «atımı gördünüzmü?..» diye sorarak göya atını 

aramağa çıktığını ihsas ettirmek istiyordu. Fakat Peçenek

ler bunun suya atılarak öte tarafa geçmeğe başladığını

PEÇENEKLER
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görünce hemen üzerine ok yağdırmağa başlamışlar, lâkin 

öldürmeğe muvaffak olamamışlardı. Genç; SvatosIaw ın 

veziri Pretisch ın nezdine koşarak vaziyetten kendisini 

haberdar etmiş, Pretisch de ertesi günü gemilere binerek 

Kiew’e doğru hareket etmişti. Peçenekler vezirin trampet 

ve borazan seslerini işidince Svatoslaw ın geldiğine zahip 

olarak geri çekildiler. Bilahare Peçenek reisi Pretisch ile 

bir mülakat istemiş ve bu mülakatta Svatoslaw’ın büyük 

bir ordu ile hareket ettiğini haber alınca kendisile dost

luk akdetmiş ve bunun nişanesi olarak Peçenek reisi ona 

atını, kılıcım ve okunu vermiş, Pretisch de zırhını, kalka

nını ve kılıcını hediye etmişti. Peçenekler şehrin muhasa

rasını tamamile terkettikleri sırada Svatoslaw bunu haber 

almış, hemen şehre gelmiş ve derhal Peçenekler üzerine 

giderek bunları bir muharebede mağlup ile aralarında bir 

sulh akdedilmişti.

970 senesinde Ruslar ve Bizanslılar arasında Bulgaris- 

tandan ötrü bir harp açılmıştı. Svatolaw Bizanslılann ha

reket ettiğini duyunca kendi idaresi altında olan Bulgar

ları ve Peçenekleri nezdine alarak Bizans arazisine doğru 

ilerledi. [1] Rus ordusu üç kısımdan ibaretti: biri Ruslar 

ve Bulgarlardan; diğeri Macarlardan üçüncüsü de Peçe- 

neklerden mürekkepti. Bizans ordusu kumandan Bardas m 

idaresinde ilerlemeğe başlamış, Peçenek grubuna rast ge

lerek muharebe etmiş, neticede Bizanslılar galip gelmişti. 

Peçeneklerin mağlûbiyeti Rusların manevi kuvvetlerini kır

mış, her iki taraf sulh akdetmişti. Bizans hükümdarı se

firleri vasıtasile Peçeneklerin Bizans ile dost olmasını, Bi

zans arazisine hücum etmemelerini rica etmiş, Peçeneklerde 

bunu kabul etmişlerdi.

PEÇENEKLİİR

[1 ] Bu vak’ayı zikredeu bazı Bizans menabli burada Peçe- 

Bçk ismi yerine Skytb admı kullanmaktadırlar.
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Svatoslaw vatanına avdet ederken yolun pek tehlikeli 

olduğunu görmüş, Beloberesche de kalarak baharda hare

kete karar vermişti. 972 senesi baharında Svatoslavv or- 

dusile hareket ederken Peçeneklerin büyük bir kuvvetle 

üi:erine geldiğini görmüş, vukua gelen muharebede Peçe

neklerin reisi Kuran [1] Svatosloıv’u esir ederek kafata

sından içki kadehi yapmıştı.

978 senesinde Rus prensi Yaropolk, Peçeneklere hücum 

etmiş, bunları öyle bir hezimete uğratmıştı, ki Ruslara 

vergi dahi vermeğe mecbur olmuştu. Hatta 979 da Pe- 

çenelerin reisi îldei Yaropolk’un ordusunda askerî bir 

vazife almıştı.

980 senesinde Wladimir Yaropolkı, öldürünce bunun 

veziri Peçeneklerle ittifak ederek Wladimir’e karşı bir çok 

muharebelerde bulunmuştu. 988 de ise Wladimir Peçenek

lere hücum ederek galip gelmişti. Bir müddet sonra Wla- 

dimir Cherşon'da hırıstiyanlığı kabul ettiği sırada da Pe

çeneklerle Wladimir arasında bir müsademe daha olmuş, 

Rüslar galip gelmişti.

993 senesinde Wladimir Horvatlarla ettiği muharebe

den dönerken Peçeneklerin Sula nehri sahillerine geldi

ğini duymuş, derhal üzerlerine hareket edilerek bu gün

kü Pereyaslav da buluşmuşlardı. Günlerce her iki taraf bir

birinin hücumunu beklemiş, nihayet Peçenekler teke tek 

harbi teklif etmişlerdi. Fakat Ruslar arasında kimse tek 

bâşma harbe cesaret edemiyordu. En nihayet dört oğlile 

harbe iştirâk eden ihtiyar bir Rus oğullarından birisini 

tevsiye etmiş, bunun üzerine iki muharip mücadeleye baş

lamıştı. Uzun mücadeleden sonra Rus muharibi galip ge

lince Peçenekler çekilmeğe mecbur olmuşlardı. Fakat Rus-

[1] Bu ismi diğer menabi Bura veya Kur şeklinde de kay

detmektedir.
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îar arkalarından giderek Peçeneklere hücum etmişler ve 

bir hayli zayiat verdirmişlerdi.

995 de WIadimir Nowg-orot’dan uzak olduğ-u için 

Peçenekler Rus arazisine g-irmişler, Belgorod’u muhasara 

etmişlerdi.Bir müddet sonra şehirde açlık baş g^östermiş, 

teslim mecbüriyeti hasıl olmuştu. Bu esnada ihtiyar bir 

Rusun hiyieS! sayesinde şehir kurtulabilmiştir. Şehire gi

ren Peçenek sefaret heyetine ihtiyar Rusun hiylesi neti

cesi olarak erzakın pek mebzul olduğu gösterilmiş, bu

nun üzerine de Peçenekler muhasarayı bırakarak çekil
mişlerdi.

997 senelerinde Prag- piskoposu Adalbert hiristiyan- 

lığı neşr için putperestler diyarına hareket etmiş, Peçe- 

îiekler arasına da gelerek onları da hiristiyan yapmağa ça

lışmıştı. Fakat eski ve millî dinlerine sadık olan Peçe- 

nekier Adalberti dua ederken katletmişler, kafasını kese

rek vücudunu bir göle atmışlardı. Daha sonra Bruno da 

Peçeneklerin nezdine hiristiyanlığı yaymak için yola çık

mış, hududa kadar kendisini bir Rus prensi getirmiş ve 

kendisile pek mütahassisane veda etmişti. Hududu geçen 

Bruno derhal Peçenekler tarafından tutulmuş ve bir çok 

eziyetlerden sonra hakkında bir kurultay kurulmuştu. Ku

rultayda en çoğu kendisini öldürmek tarafdarı iken nihayet 

reisin müdahalesi ile öldürülmemişti. Bruno beş ay bu 

kavmin arasında kalmış, üç Peçenek vilâyetini gezebil- 

mişti. Peçenekler ve Ruslar arasında musalihadan sonra 

Bruno iade edi^miş, fakat hiristiyanlığı kâfi derecede neşr- 

edemediğinden tekrar Peçenek ülkesine gelmiş ise, de bu 
seferde epi eziyet çekmişti.

İhtimal bu sıralarda Ruslarla Peçenekler dostane mü- 

nasebatta bulunuyordu. Çünkü bu esnada Peçenek reisi 

Rodman oğlu ile beraber Rus veziri Aleksandr Popoviç 

tarafından Kiew’e getirilmişti.

PEÇENEKLER
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1004 de Peçenekler tekrar Bielgorod’a hücum ettiler. 

Wladitnir bunlara karşı veziri Popoviç’i gönderdi. Harpte 

Peçeneklerin reisi Tenir [Temir] maktul düşmüştü.

Wladimir sahip olduğu ülkeyi oğ-ulları arasında taksim 

etmiş, bir oğlu Yaroslav bu taksime memnun olmıyarak 

hile ile Kievv’i istilâ etmişti. Bundan sonra ordu topla

yarak Peçenekleri de ordusuna iltihak ettirmeğe muvaffak 

olmuştu. Wladimir bunu haber alınca diğer oğlunu bunun 

üzerine g-öndermiş, muharebede Yaroslav mağlup olmuştu. 

Peçenekler bundan sonra da Yaroslav’a yardımda bulun

muşlar, Leh kıralı Boleslav ile yaptığı harbe de iştirak 
etmişlerdi.

1010 senesinde Yaroslav Rus prensi Svatopolk ile 

harbedefek müthiş bir mağlubiyete düşürmüş, o da Peçe- 

neklere ilticaya mecbur olmuştu. Svatopolk Peçeneklerin 

yardımile Yaroslav ile tekrar harpetmiş isede bu sefer de 
mağlûp olmuştur.

1016 senesinde hükümdar Basilius Bulgaristanı istilâ 

ile meşg-ul idi. Fakat bir müddet sonra hükümdar şu 

haberi almıştı : Pernik şehri kumandanı Krakra büyük bir 

ordu toplamış, Peçeneklerle de ittifak aktetmiş olup bu 

büyük ordu ile Bulgar kıralı Vladislav üzerlerine yürümek 

üzeredir. Bunun üzerine Basilius geri dönmüş, Ostrobos 

ve Moiiscus kalelerini tahrip etmişti. Fakat Bulgarların 

bu haraketi icra mevkiine geçemedi ; çünkü Peçenekler 

başka yerde meşgul olduğundan yardım edememişlerdi.

Yene aynı senede Rus prensi Svatopolk kardeşi 

Borisi öldürtdüğü için diğer kardeşi Yaroslav elli bin kişi

lik bir ordu ile Dnieper sahillerine gelmiş, kardeşinin 

intikamını almağa azmetmişti. Bunun üzerine Svatopolk’da 

Rus ve Peçeneklerden mürekkep ordusile nehirin diğer 

sahilinde Lyubetchde ordugâh kurmuştu. Üç ay iki taraf 

birbirlerinin hücumunu beklemiş, nihayet bir sabah Yaros-
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lav ansızın hücum etmiş Svatopolk kendisini müdafaa 

etmişsede bu esnada Peçenekler aralarında bulunan bir 

gölden dolayı yardım edememişler ve naticede Yaroslav 

g-alip g-elerek Kiew’de babasının tahtına çıkmıştır.

1017 de Svatopolk’un çağırması üzerine Peçenekler 

yine g-elmişler, fakat bu sefer de mağ’lup olmuşlardı.

Ertesi sene Svatopolk Leh kiralına müracaat ederek 

büyük bir ordu ile Yaroslavı ma§;lup etmişti; ki bu ordu

da bin Peçenek de bulunuyordu. Fakat Yaroslav etraftan 

bir çok kuvvet toplayarak tekrar harbe girişmiş, Svatopoiku 

mağlûp ile Peçeneklerin yanına kaçmağa mecbur etmişti.

1019 da Peçenek askerlerinin yardımile Olto’da 

Yaroslav ile bir harp daha olmuş, üç mühim muharebeden 

sonra Yaroslav galip gelmiş ve Svatopolk firar etmiş, 

bir müddet sonra da vefat etmiştir.

1020 senesinde Peçenekler Rusların üzerine yürüye

rek epi ganayim elde etmişlerdir.

Bu tarihten bir kaç sene sonra Peçeneklerin Bulga- 

ristana hücum ettiğini görmekteyiz. Peçenekler bir çok 

esir almışlardı. Bunun üzerine Bizans hükümdarı Diogenesi 

Bulgaristan valisi tayin etmiş, bu kumandan da müteaddit 

defalar Peçeneklerle muharebe ederek bunları Tunanın 

öbür yakasıııa çekilmeğe mecbur etmiş, hükümdar da 

esirleri fidye ile geri satın almıştı.

1032 senesinde Peçenekler tekrar Tunadan geçerek 

Bizans arazisine hücum etmişti. Bu sefer Peçenek hücumu 

bilhassa Mysia kıtasına olmuş, buralardan bir çok esir 

ve ganaim elde ederek vatanlarına dönmüşlerdi.

Mitsislav’ın halef bırakmaksızın vefatı üzerine Rusyada 

Yaroslav hükümran olmağa başlamıştı. Yaroslav 1033 de 

Novgorod'da iken Peçeneklerin büyük bir ordu ile Kiew’e 

hücum etmek üzere olduğunu haber almış ve derhal oraya
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haraket etmiş, Peçeneklerle ettig-i müthiş muharebede 

mag-lup ederek bir kısmmı esir almış, bir kısmı da suda 

boğulmuş, diğer kısımları da dağılarak firar etmişlerdi. Bu 

vak’a Nestor’a nazaran 1036 da vuku bulmuştur.

1034 senesi nihayetlerinde Peçenekler Mysia ve bütün 

Thessalonia’ya hücum etmişler, kışın da Tunanın donma

sından istifade ederek karşıya geçip yalnız Mysiayı değil 

Thrakia ve Macedonia’ya kadar ilerlemişlerdi. 1036 da da 

Ŝ ene üç defa Bizans arazisine girerek pek çok esir ve 

ganaim elde etmişlerdi; ki bu esirler arasında Bizansın 

beş büyük kumandanı da bulunuyordu.

1049 senelerine doğru Peçeneklerin reisi Kilterin 

oğlu Tirak idi. Turak aslen asil bir zat ise de harpten 

çekinir sulhperver bir adamdı. Üzerlerine hücum eden 

Oğuzlara karşı harbetmeğe cesaret edememiş. Tuna ha

valisinde bataklık yerlere çekilmeğe mecbur olmuş

tu. îşte bu sırada Peçenekler arasında bir zat tema

yüz etmiş ve bundan Peçenekleri cesareti ve harp

teki mahareti sayesinde kendisine bendetmişti. Bu zat 

Baltzann oğlu Kağan idi. Kağan Oğuzların hücumla

rına mukabele etmiş, Peçenekleri müdafaaya muvaffak ol

muştu. Kagan'm bu muvaffakiyeti bütün Peçenekleri ken

disine bağlamış ve bu hal Turak’ı rencide etmişti. Bunun 

üzerine Turak mevkiinin bu en kuvvetli rakibini yoket- 

mek için harekete geçmiş, müracaat ettiği hilelerin hiç 

birisi muvaffakiyetle neticelenmeyince i|i aleniyete vur

muştu. Turak'ın bu hareketini daha evvel duyan Kağan 

derhal Borysthen havalisindeki bataklık araziye çekil

miş ve buradan akraba ve kabilelerini nezdine çağırmış

tı, Bu davet üzerine Paguman ve Belemarn adlı iki' kabi

le Peçeneklerden ayrılarak Kagan’a iltihak etmiş. Kağan 

da bu iki kabilesile Turak'ın üzerine yürümüş, fakat Tu-
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rak kuvvetlerine karşı koyamadıg’indan bataklık yerlere 

çekilmişler, bir müddet buralarda dolaşmağ-a mecbur ol

muşlardı. En nihayet Bizansa müracaattan başka kurtuluş 

çaresi kalmadığını g-örmüşler, 20.000 kişi ile Dorostol a 

hareket etmiş, nehrin küçücük bir adasında ordusunu kon

durarak şehrin hakimi Anaatasios ın oğlu Michael ile 

mes’eleyi müzakere etmiş, Michael de vaziyetten hüküm

darı haberdar etmişti. Bir müddet sonra Bizans imperato- 

ru Kağan m maiyetile birlikte kabul edilmesini, kendisine 

lâzım g-elen hörmet edilerek Bizansa g-önderilmesini emir 

etmişti.

Bizans Kag-an’ı büyük bir merasim ile karşılamış, 

Kağan hükümdar ile konuşmuş ve neticede Hıristiyan ol

mağı deruhte etmiş ve maiyetim de hıristiyan yapmağa 

gayret edeceğim vadetmişti. Hükümdar da Kagan’a Patri- 

cius rütbesini vermiş, daha sonra Tuna havalisinde bazı 

kaleler ve vasi arazi tevdi etmişti. Bundan sonra papas 

Euthymios Kağan kavmine de hıristiyanlığı kabul ettir

mek için hareket etmiş, pek çok Peçenek bu suretle vaf

tiz edilmişti. Kag-an Tuna sahillerine g-eldiği vakit mütte

fiki olan Bizanslılara güvenerek Turak’a tâbi bazı yerlere 

hücum ile esirler elde etmişti. Kağan bundan sonra Turaka 

karşı hareketini daha ilerilere götürmeğe başlamış, Tu- 

nayı geçerek müteaddit defalar Peçenekler üzerine yürü

müş pek çok esir elde etmiş ve bunları Bizanslılara sat

mağa başlamıştı. Turak bu tecavüzlere nihayet verilmesi 

için Bizansa müracaat etmiş, hükümdardan hiç olmaz ise 

Bizansın müttefiki olan bir kavmin üzerine hücum edilme

sinin menini rica etmişti. Hükümdar Peçenek sefirlerine 

soğuk bir cevap vermiş, sefirler de neticesiz bir halde 

geri dönmeğe mecbur olmuşlardı. Sefirler döndükten son

ra harbin başlıyacağını tahmin eden hükümdar gerek Kağan
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ve gerek Michael e mektup yazarak bilhassa Tuna sahil

lerine dikkat etmelerini, Peçeneklerin Tunadan geçerek 

hücumlarına mani olmalarını bildirmişti. Peçenekler Tu

nadan geçmesine mani olmak üzere de yüz Triremis 

göndermişti [1].

Turak sefirlerinin hiç bir netice elde etmeden döndü

ğünü, Bizansın mukavemete hazırlandığını görünce kışı 

beklemiş, kışın Tuna donduğu için - rivayete nazaran 

sekiz yüz bin kişilik - ordusile Bizans arazisine girmiş, 

etrafı yağma ve tahribe başlıyarak intikamını almağa 

başlamıştı. Bunun üzerine derhal Bizans hükümdarına 

mektûp gönderilmiş, hükümdarın emrile Edirne kumandant 

Konstantinos, Makedonia ordusile, Bulgariya kumandani; 

Basilios Monachos da Bulgar müfrezesile Michael ve 

Kagan'ın kuvvetlerine iltihak etmişlerdi. Bizans ordusu 

toplandıktan sonra Kağan bu kuvvetlerle Peçeneklerin 

üzerine hücum etmeğe başlamış, bu ansızın hücumlar 

Peçeneklere ipi zarar vermişti. Bu sırada Peçenek kuv

vetleri arasında hastalıkta baş göstermişti. Kağan bir 

asker kaçağından Peçeneklerin vaziyetini öğrenmiş, mü

nasip fırsatı bekliyerek üzerlerine hücum etmişti. Kışın 

soğuğu ve müthiş hastalıklar zaten Peçenek ordusunu 

pek halsiz bıraktığından Kağan bu harpte galip gelmiş, 

reisleri Turak ile beraber bütün ordu Kağana esir olmuştu.

Kağan eline esir düşen bütün Peçenekleri katletmek 

istiyor ve istediğini şu suretle müdafaa ediyordu: “Yılanı 

kışın öldürmek lâzımdır. Çünkü kışın kuyruğunu dahi 

oynatamaz. Havalar ısınınca canlandığı vakit onunla mü  ̂

cadele güç olur. ,, Romalılar ise bu haraketin doğru 

olmadığını bunları Bulgaristana yerleştirerek kendilerinden 

vergi almağı ve icabınde asker olarakte harplerde kullan-

[1] Triremis üç sıra kürek çekilen gemidir.
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mağı daha muvafık buluyorlardı. Bu mesele üzerinde epl 

münakaşa olmuş, nihayet Romalıların arzusu galip gelmişti. 

Kağan ise memleketine dönerken kimi tuttu ise öldürmüş, 

bazılarımda satmıştı. Diğer Peçenekleri de Bulgaristan 

kumandanı Ba.çilios, Sardika de Naisos ve Eutzopol sah

ralarında yerleştirmiş, Turak’da maiyeti erkânının 140 kişi 

ile Bizans hükümdarının nezdine gönderilmiş, hükümdar 

Turak’ı memnuniyetle kabul etmiş ve Turak maiyetile 
beraber hıriatiyan olmuştu.

Bu sıralarda Selçuk Türkleri Anadoluya hücum edi

yorlar, yavaş yavaş buraları istilâya çalışıyorlardı. Bizans 

hükümdarı buna bir nihayet vermek istemiş, bunun için 

on beş bin Peçeneği silahlandırarak Bizansta bulunan 

dört Peçenek reisinin maiyetine vermiş, Anadoluya gön

dermişti. Peçenekler Bizanstan bir çok hediye ve silah 

alan reisleri Sultzum, Seltz, Karaman ve Kataleim’in- 

idaresinde Melitena’ya kadar gelmişlerdi. Burada Peçe

nekler bir kurultay kurmuşlar, vaziyetlerini tesbit etmek 

istemişlerdi. Peçenekler karteş Türk milletine karşı Bizans 

menfaatini müdafaaya gidiyorlardı. Bir kısım Peçenek 

reisleri Bizans arazisinde olduklarından dolayı muvaffaki

yet elde etmenin imkânsız olacağını ileriye sürüyorlardı. 

Nihayet Kataleim’in fikri tensip olunmuştu; kardeş Türk 

milletile harp etmektense geri dönerek müstakil bir 

Peçenek hükümeti kurmak daha münasiptir. Kataleim 

denizi nasıl geçebileceklerine dair sorulan suale şu cevabı 

vermişti : “ Yalnız arkamdan geliniz.. ,, Sahile geldikleri 

vakit Kataleim atını mahmuzlayarak karşıya geçmiş ve 

bütün orduyu da bu suretle karşıya geçirmişti. Uzun bir 

seyahattan sonra yolda hiç bir müşkülâta tesadüf etmi- 

yerek Triatzitza’da bulunan Peçeneklerin yanına gelmişler, 

bu büyük kuvvetin |buralara geldiğini duyan civar Peçe
nekler de hemen iltihaka başlamıştı.
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Artık Peçenekler baltalarla ve bir takım ziraat alet- 

lerile birlikte Philippopolis’e g-elmişler, Haemus dağ-larmı 

geçerek Osinos irmag-ı kenarında tabur kurmuşlardı. Bu 

büyük Peçenek g-rupundan yalnız Seltz ayrılmış, Lobitz’de 

kalmıştı. Bunu haber alan Arianitas MakedonyalIlarla 

Seltz’in üzerine hücum etmiş, Seltz’i Lobitz den tart 

etmişti. Diğer grup ise Tuna ve Haemus arasındaki ara

zide yerleşmişler, buradan etrafa akınlar yapmağa başla

mışlardı.

Bu Vaziyet karşısında Bizans hükümdarı Kağanla 

danışmak üzere nezdine davet etmişti. Kagan’da derhal 

ordusile Biz'ansa doğru hareket etmiş, Maitas denilen 

yerde tabur kurmuştu. O gece üç Peçenek gelerek Kağan 

uyurken onu öldürmeğe teşebbüs etmişler, fakat yalnız 

yaralayabilmişlerdi. Kagan’ın muhafızları bu teşebbüsü 

haber alınca derhal mütecavizler üzerine yürüyerek 

Kagan’ın oğlu Baltazar’ın da yardımile bunları yakala

mışlardı.

Ertesi günü Baltazar babasını bir arabaya bindirmiş, 

mütecavizleri de arkaya bağlayıp şehire bu suretle gir

mişti. Bizans hükümdarı bu mütecavizleri ne için derhal 

öldürmediğini Baltazar’a sorunca o da daima hükümdardan 

bahsettiklerini, binaenaleyh onun için öldürmediğini söyle

mişti. Bunun üzerine hükümdar bunları huzuruna çağırmış, 

bizzat isticvap etmek istemişti. Mütecavizler^ ise kur

tulmak için şu suretle izahatta bulunmuşlardı : Kağan 

ordusile Bizansa tecavüz etmek niyetinde idi; bunun için 

Kagan’ı öldürmeğe karar vermiştik... Bu izahattan dolayı 

Kagan’dan şüphelenen hükümdar hakikati tahkik etmeden 

tedavi behanesile Kagan’ı saraya getirtmiş, tedavi altında 

olduğu bishane edilerek Elephantis sarayına hapsedilmişti. 

Oğulları da birbirlerinden ayrılarak muhtelif yerlere vaz
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edilmiş, orduya ise hükümdar tarafından bol yiyecek ve 

içecek dağıtılmıştı. Bu esnada hükümdar ordunun silahla

rından tecridi ve hepsinin esir edilmesi çarelerini düşünü

yor, ordu da reislerinin hapis edildiğini ve mütecavüzlerin 

kurtulduğunu g-örüncede hükümdarın fena niyette olduğunu 

g-örerek g-eceleyin derhal geriye dönmüş, hiç durmadan 

yol alarak üç g-ün zarfında Haemus’a vasıl olmuşdu. 

Bundan sonra .̂Edirne civarında bulunan Aula ath yere 

dönmüşler, buradan etrafa akınlara başlamışlardı. Bizans 

kumandanı derhal Peçeneklerin üzerine yürümüş, galip 

gelmiş ise de Dampolis kalesinde mağlûp olmuş, bir çok 

Makedon ve Thrak askerleri maktül düşmüştü. Bunlar 

arasında Theodorus Strabomyta ve Plys fg'bi meşhur 

adamlarda vardı.

Askeri kumandan Edirneye dönerek hükümdara mek

tup göndermiş, mağlubiyetini anlatmış ve hükümdardan 

yardımcı kuvvetlerin g-önderilmesini rica etmişti. Bizans 

hükümdarı daha mektup gelmeden mağlûbiyeti duymuş, 

Turak ve diğer şehirde bulunan Peçenek reislerini nezdi- 

ne davet ederek bu Peçenek hücumunu bertaraf ettirmeği 

ve sulhu tesis eylemeği kendilerine deruhte ve bu husus

ta da yemin ettirmişti. Bundan sonra Nikephoros’ı baş 

kumandan tayin etmiş, diğer kumandanları da bunun ma

iyetine vererek Peçeneklere karşı hareket ettirmişti. Ni-' 

kephoros Peçeneklerin bulunduğu yerlere yakın olan Di- 

akenet denilen yerlerde tabur kurmuş, taburun etrafını 

hendeklerle çevirtmişti. Fakat Roma ordusunda intizam 

yoktu./\Turak ve diğer Peçenek reislerinin de Roma or

dusuna iltihakı hiç bir tesir yapmamıştı. Tecrübeli ku

mandan Katakalon Peçenekler etrafa dağılmış iken hü

cum etmek icap ettiğini ileri sürmüş, fakat baş kuman

dan orduda kendisinin baş kumandan olduğunu ihtar
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etmişti. Peçenekler yavaş yavaş Roma ordugâhının kar

şısına toplanmışlar, etrafa dağılan müfrezeler bir araya 

gelerek harp nizamına girmişlerdi. Bizans ordusunda ise 

merkezde baş kumandan, sağda Katakalon ve solda da 

Frankopulos mevki almıştı. Harbin daha başlangıcında 

kumandanlar kaçmağa başlamış, Bizans ordusu müthiş bir 

hezimete uğramıştı. Harpte yalnız şeciane döğüşen Kata

kalon olmuştu. Peçenekler mağlûp düşmanı takip etme

mişler, Roma ordugâhında kalan bütün ganaimi alarak 

geri dönmüşlerdi y

Galinos adlı bir Peçenek harp meydanındaki cesetler 

arasında dolaşırken çok ağır yaralı olan Katakalon’ı tanı

mıştı. Katakalon Tuna boylarında küçük bir kumandan 

iken Peçeneklerle Bizanslıiar serbest ticaret yaparlar ve 

bu münasebetle Peçenekler Bizans arazisine gelirlerdi. 

Katakalon’ı bu zamanlardan tanıyan Galinos derhal atına 

bindirmiş, çadırına götürmüş, ihtimamla bakarak bu ces- 

sur kumandanı iyi etmişti.

Bizans hükümdarı harpten kaçanlardan mağlûbiyet 

haberini] almış, diğer bir ordu hazırlatmağa başlamıştı. 

Bu ordunun baş kumandanlığı Konstantinos’a verilmiş, 

kendiside şarkta harpten dönen ordularite Edirneye ha

reket etmişti. Ordugâhının etrafını hendekle kuşatan Bi- 

zanslılar Peçeneklere karşı ne yapacaklarını düşünürken 

Peçenek orduları Edirne ufuklarında gözükmeğe ba,şla- 

mıştı. Hükümdar bunun üzerine bir meclis kurmuş, harp 

edip etmemeği münakaşa ederken piyade kumandanı olan 

Burtzes baş kumandanın emrini nazarı itibara almıyarak 

derhal Peçenekler üzerine hücum etmişti. Artık harp et

mek bir emri vakidi. Zaten diğer taraftan da kumandan 

Burtzes Peçeneklerin şiddetli hücumlarına karşı müşkül 

vaziyette kalıyor, baş kumandandan yardım talep ediyor
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du. Binaenaleyh bütün Bizans ordusu harbe iştirak etmiş, 

müthiş bir harp başlamıştı. Peçenekler bu harpte galip gel

mişler, Bizans ordusunu dehşetli bir hezimete uğratmışlar, 

bir takım büyük adamlarda harpte maktül düşmüştü. Bi

zans ordusu hendeklerin içine kapanmış, ne yapacağını 

bilemez bir halde kalmıştı. Diğer taraftan Peçenekler ise 

hendeğin etrafını sıkı bir muhasara altına almışlar, taşlar 

ve molozlarla hendeği doldurmağa başlamışlardı. Peçenek

ler için muvaffakiyet yaklaşmış iken serseri bir ok reis 

Sultzes’i mecruh edince bundan manevi kuvvetleri pek 

kırılmış, o sırada Edirneye bir yardımcı kuvvetin geldiğini 

de duyunca muhasarayı terk ile çekilmişlerdi.

Bu harpten sonra Peçenekler Bizaslılara hiç ehem

miyet vermemişler, istedikleri zaman Bizans arazisine akın

lar yapmağa başlamışlardı. Artık bütün Makedonya ve 

Trakya Peçenek ordularının akınlarına uğruyor, hatta Peçe

nekler İstanbul civarına Katasyrta ya kadar geliyordu.

Bizans hükümdarı buna karşı mahpus bulunan Kagan’ı 

Peçenekleri yatıştırmak için göndermiş, diğer taraftan da 

kendisine tabi olan bir takım kavimlerden mürekkep olmak 

üzere bir ordu teşkil etmiş ve bu orduya Nikephoros Brien- 

nios’ı baş kumandan tayin etmişti. Kraliçe Zeo nezdinde 

harem ağası vazifesini gören Yohannes idare ettiği müfreze 

ile ansızın Peçeneklerin üzerine hücum etmiş, Peçenekleri 

mağlûp ederek kesmiş olduğu başlan bir ai'aya koyup hü

kümdara göndermişti.

Bu esnada Kağan da Peçenekler nezdine gelmiş, fakat 

memleketine hıyanet eden bu reis derhal parçalanmıştı.

Diğer tarafta Edirnede bulunan Bryenniosun idaresin

de ki Bizans kuvvetleri kumandan Michael in kuvvetlerile 

birleşerek evvelâ Goloa da bir Peçenek müfrezesini, 

sonrada Eurus da bulunan Toplitz kalesinde ki Peçenek-
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leri mağlup etmişti. Peçeneklerin büyük kuvvetleri ise 

Bizans orduauna g-özükmiyerek Makedonyaya hareket 

etmiş bu havaliyi yağmaya başlamıştı. Bunun üzerine 

Bizans kumandaulan sessizce Chariopolis şehrine girmiş

ler ve Peçenekleri beklemişlerdi. Peçenekler yavaş yavaş 

etraftan ordug-âhlarma g-eliyorlar, şehirde düşman ordusu

nun bulunduğundan bi haber olarak kaval ve sair çalğı- 

larile vakit geçiriyorlardı. O gece Peçenek ordusu uyku

da iken ansızın üzerlerine hücüm eden Bizanslılar pek 

çok Peçenek katletmişdi.

Bu zaferden pek memnun olan İmperator Peçenekleri 

temamiyle mahfetmek için şarktan ve garptan büyük bir 

ordu toplamış ve bu ordunun başına baş kumandan olarak 

Michael’i tayin etmişti. Basilios Synkellosuda Bulğar 

ordusunu toplamağa memur etmişti. Bunu haber alan 

Peçenekler hemen Peristhiab da etrafı hendeklerle çeviril- 

miş orduğâhlanna çekilmişler, Bizanslıları beklemişlerdi. 

Bizans ordusu Peçenekleri ordugâhlarında muhasaraya 

başlamışlar, fakat hendekleri aşamayan Bizanslılar bu 

neticesiz beklemeden erzaksız kalmışlardı. Artık başka bir 

çare yoktu: Muhasarayı terk etmek en iyi bir çare idi. 

Bizanslıların hareketini göz önünden kaçırmayan Turak 

derhal Bizanslıların geçecekleri yerlere bir ordu gönder

mişti. Bizans ordusu muhasarayı terk ile, ricate başladığı 

vakit önlerine bu ordu çıkmış, diğer taraftan da Turakın 

hücumuna maruz kalmışlardı. İki ateş arasında kalan 

Bizans ordusu müthiş bir mağlubiyete uğramış, bir çok 

asker Peçenekler tarafından katledilmişti; ki bunlar meya- 

nında kumandan Basilios Synkellos da bulunuyordu. 

Kurtulabilenler ise Michael ile birlikte Edirneye iltica 
edebilmişlerdi^

Bundan sonra Peçenekler ile Bizanslılar arasında 30

senelik bir sulh aktedilmişti.
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1057 senesinde Bizans hükümdarı Komnen Macarlara 

ve Peçeneklere karşı hareket etmiş, Macarlaria sulh akt- 

ederek Peçenekleri tedib etmek istemişti. Peçeneklerin bü

tün kabileleri Bizansa karşı dostane hareket etmeği kabu 

etmiş, yalnız bir Peçenek reisi Selte bunu kabul etmiye- 

rek Tunanın bataklık yerlerine çekilmiş, fakat burada da 

Bizans kuvvetleri tarafından mağlup ve münhezim edilmişti.

1060 senelerinde Yaroslav m oğlu Ygor Peçeneklerin 

üzerine hareket etmiş ise de neticenin ne olduğu malum 

delildir.o

1065 senesinde Oğuzlar Bulg-ar ve Peçenek arazisine 

hücum etmişler, bu havalide bir çok g-anaim elde etmişler, 

Bizans arazisine de girmişler, burada da bir çok esirler 

elde etmişlerdir. Fakat Bulg-ar ve Peçenekler birle erek 

bunlara hücum etmiş, Oğuzlan müthiş bir mağlubiyete 

uğratmış, kaçabilenlerde açlıktan ve hastalıktan kırılmıştı.

Gene bu senelerde Sardika kumandanı Diogenes 

Bizans hükümdarından bir rütbe istemiş, hükümdarda «evve

la bildiğini göster; ondan sonra mükâfat iste» demişti. 

Dio^enes dönerken bir Peçenek müfrezesine rast ge miş  ̂

bunları mağlup edere kesilen kafaları ve aldığı ganaimi 

hükümdara göndermişti. Bunun üzerine hükümdarda ken

disine istediği rütbeyi vermişti.

1070 senesinde Bizans imparatorluğunun Vestarches 

rütbesini haiz olan Tuna havalisi kumandanı Nestor hüküm

dara karşı isyan ederek Tatos adlı bir Peçenek reisile 

ittifak etmiş, merkezi hükümete kadar ilerlemiş, fakat ken

di adamları tarafından öldürülmek istendiğinden buradan 

geri dönerek Bulgaristanla hem hudud olan yerleri yağ

ma ile Peçenekler nezdine gitmişti.

Aynı senede Leh kıralı bütün Rusyayı istila etmek 

maksadile büyük bir ordu göndermiş, Rus prensi Wisses-
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law da bunu haber alır almaz Peçenek, Ruthen ve Wallach 

lardan mürekkep bir ordu ile hareket etmiş isede muazzam 

Leh ordusile harbe cesaret edememişti.

Bulgaristanda oturan Peçenekler 1050 de Macar kıralı 

Şalamon’un başka taraflarda harp ile meşgul olduğunu haber 

alınca bir kaç defa Macaristana akınlar yapmışlardı. 1072 

de de Nandorfehervar’dan geçerek Macaristana g-irmişler, 

buradan bir çok esirler elde ederek geri dönmüşlerdi. 

Buna karşı Macar kıralı Şalamon Bulgaristana bir ordu 

göndermişti. Müşkül vaziyette kalan Niketas Peçeneklerden 

imdat istemiş Peçeneklerde reisleri Kozar ile birlikte yar

dıma gelmişlerdi. Fakat harpte mağlup olmuşlar, Kozar 

güç hal ile bir kaç maiyetüe canını kurtarabilmişti. Bu 

harpte alınan Peçenek esirleri Şopron vilâyetindeki dig-er 

Peçeklerin yanına yerleşmiştir. [1]

1078 sen€î(s-inde Peçenekler Edirneye gelmişler, şehri 

muhasara ederek etrafa akınlar yapmağa başlamışlardı. Bu 

akınlar neticesi olarak pek .çok ganaim elde etmişlerdi. 

Kumandan Bryennios bunları hediyelerle iknaa çalışmış, 

bunun için îstanbuldan para istemişti. îstanbulda ise ku

mandanın hükümdarlıkta gözü olduğu ileri sürîilyordu. 

Bu sırada hükümdarın kardeşi de harpten dönmüş, hü

kümdardan bu zaferine karşı hiç bir mükâfat görmeyince 

kardeşi ve diğer rüfekasile hükümdar aleyhine hareket 

etmek için yemin etmişti. Bundan sonra Nikephoros 

Bryennios hükümdar ünvanını alarak akrabasından Ku- 

ropulates’i Istanbula doğru göndermişti: ki bu orduda bir 

çok da Peçenek askerleri bulunuyordu. Bu esnada diğer 

bir Peçenek grubu da Haemus ve Chersones havalisjindeki 

köylere akınlar yapmakta idiler. Kuropuiates bu müfreze

lerle çarpışmış, bunları mağlup ederek bir çok da eair al

il] Macaristan da Peçenekler balısine bakınız.
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mışt). Bunları Bryennios nezdine getirdiği vakit oda esir

leri Peçeneklere iade etmiş, onlarla olan dostluğunu bu 

suretle takviye etmişti. Selaniğe doğru hareket eden Brye

nnios burada hükümdarın başka birisi olduğunu duyunca 

buna tazimatını arz eden bir mektup g-öndermiş, diğer 

taraftan da Peçenekleri maksadının husuli için tamamile ka

zanmak istiyordu. Bu esnada Peçenekler Kuman’larla bir- 

leşerek Edirneye hücum etmişler, buralarda bir çok yerleri 

yağma ederek geri dönmüşlerdi.

Bu sırada Lekas adlı bir reis Philippopolis’den seya

hat ederek Epigambria’da Peçeneklere iltihak etmişti.

Bryennios ordusile Nikephoros Botaniates üzerine yü

rümüş, Peçenekiri'de ordusunun sol tarafında bulundur

muştu. Bryennios adamlarına hücum borusunun çalındığı 

vakit Peçeklerin bağırarak âdetleri veçhile düşmanın arka

sını çevirip buradan hücum etmesini emir etmişti. Fakat 

Peçenekler bu işi yapamamışlar, hücumda galip gelince 

derhal yağmaya başlamışlar, harbi unutmuşlardı.

Komnenes Aleksios, Bryenniog’un ordusunu mağlûp 

ettikten sonra Edirneye gelmiş, burada birkaç gün kalmış, 

bu sırada Peçeneklerin Bizanshlar aleyhine hareket ettiğini, 

hatta Bulgaristan hudutlarını aşarak akınlara başladıklarını 

haber almıştı. Bunun üzerine derhal bu taraflara haraket 

etmiş, Philippopolis’e gelerek burada Peçeneklerin Naissos 

ve Skupa arasındaki köyleri yağma ettiklerini duyunca 

üzerlerine yürümüş isede Peçenekler üzerlerine Bizans 

kuvvetlerinin geldiğini haber alınca hemen buralardan 

uzaklaşmışlardı.

Bu devirde Philippopolis havalisinde Mani dinine 

mensup inşalar oturmakta îdi. Konstantinos Kopronymos 

bunları Asyadan buralara getirtmiş ve yerleştirmişti. 

Bunlardan Balbus atlı birisi yüksek bir rütbeye sahip
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olmuş bulunuyordu. Bu zat dürt kız kardeşinin Mani 

dinine saiik olduğ-u için esir edildiğini duyunca kendi

sinde intikam hissi uyanmış, hükümdarın maiyetinden bir 

an evvel uzaklaşmak fırsatını gözetmeğe başlamıştı. Bir 

müddet sonra zevcesi tarafından bütün maksatları ortalığa 

yayıldığından derhal kaçarak bir dağ tepesinde bulunan 

küçük bir kaleyi elde etmiş, buradan etrafa çapulculuk 

yapmağa başlamıştı. Bununla da iktifa etmemiş, Galatz ve 

Drestra havalisinde oturan Peçeneklerle ittifak aktederek 

bunlarla birlikte hareket etmişti. Balbus Peçeneklerin o 

derece itimadını kazanmıştı; ki rüesadan birisinin kızile de 

evlenmeğe muvaffak olmuştu. Binaenaleyh Balbus Peçe- 

nekleri Bizans arazisine hücum etmeğe teşvik ediyordu. 

Bu tehlikeyi g-ören Bizans hükümdarı ise Balbus’a bir çok 

vaatlarla dolu mektuplar yazıyor, fakat buna hiç bir tesir 

yapmiyordu. Peçenekler de Balbis’in teşvikile Bizans ara

zisine girmişler, bir çok yerleri yağma etmişlerdi.

Bu esnade şarkta kalan Oğuz camiasına mensup diğer 

kabileler orada ki kavimlerin üzerlerine hücumlarile garba 

doğru harekete mecbur olmuşlar, evvelâ buralarda ki 

Peçeneklere sığırlar göndererek bir ittifak akttetmişler, 

bunun üzerine buTürkler Tunayı geçerek istedikleri yerleri 

işgal edebileceklerdi. Balbus bu fırsatı kaçırmamış, derhal 

bunlarla birleşerek Bizans arazisine girmiş, önüne gelen 

yerleri yağmaya başlamıştı.

Bizans hükümdarı bunları duyunca askerlikte mahareti 

olan kumandan Pakurianusu üzerlerine göndermiş, kuman

dan da bunların ordugâhına yaklaştığı vakit adetlerinin pek 

çok olduğunu görmüştü. Binaenaleyh harp etmiyerek hile 

iîe işi haletmek istedi isede diğer kumandan Brana her 

halde biran evvel harp etmek taraftariydi. Korkaklıkla 

ittiham edilmemek için Pakurianug da harbe mecbur olmuş,,
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fakat harpte müthiş bir mağlubiyete uğramışlar, kumandan

ların her ikisi de maktul düşmüştü. [1]

Bizans hükümdarı bunun intikamını almak üzere ku

mandan Taticius’i nezdine davet etmiş, kendisine pek çok 

para vererek yeni bir ordu teşkili için Edirneye göndermiş

ti. Diğer taraftan kumandan Umpertopulos’a da haber g'ön- 

dererek Kizikes’de yalnız bir muhafız bırakarak diğer asker

lerle Edirneye Taticuis’e iltihak etmesini emr etmişti. Bun

dan sonra Bizans ordusu Bulgaristana doğru hareket etmiş, 

Philippopolis havalisine geldikleri vakit Salinus ırmağı ci

varında tabur kurmuşlar; tam bu sırada’da bir çok esir ve 

ganaim ile vatanlarına dönen Peçeneklere rast gelmişlerdi. 

Hemen harp başlamış, adetleri pek az olan Peçenekler 

mağlup olmuşlar, etrafa dağılarak vatanlarına dönmeğe ça

lışmışlardı. Taticuîs ise bu ganaimi elde ettikten sonra 

muzafferane Philippopolis’e girmiş, burada ordusunu tan

zim ederek Peçenekleri beklemeğe başlamıştı. Kuman

dan Peçeneklerin vaziyetinden haberdar olabilmek için 

etrafa casuslar gönderaıişii, bunlar vastasile Peçeneklerin 

harekâtından haber almakta idi. Bu sırada bir casus Peçe

neklerin pek yakında olduğunu haber vermiş, üzerlerine 

doğru geldiğini söylemişti, iki ordu günlerce karşı karşıya 

durmuş, neticede hiç bir taraf hücum edememiş, bunun 

üzerine Peçenekler geri dönmüş ve Bizanslılar’da üzerlerine 

hücuma cesaret edememişti.

[1] Bu tarihlerden sonra Bizans menabü Peçenek ismi yerine 

bu Türelere Skylh ismini vermek:edirler. Ayni ismi daha evvel 

de Peçeneklere verdiğini görmekteyiz. Bizans müverriklerince bu 

nevi isimler umumî bir isim olup bu ırka mensüp her kabileye 

ayni ismi vermişlerdii'. Peçenekleı in hiç bir sebep yokken ortadan 

birdenbire kaybolmalarına imkân olnıadığmdan muhakkak dır, ki 

bu Skyth diye bahs edilen kavim arasında Prçenekler de mev

cuttu. Her ne olursa olsun bu bahs edilen malumat Türklere ait 

•olduğundan vakayı silsileyi bozmadan nakle devam ediyorum.
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Bir müddet sonra Peçenekler reisleri Tzelgu’nun 

idaresi altında seksen bin kişilik bir ordu ile Tuna ha

valisindeki yüksek dağlan aşmış, Bizans ülkesine girmişti. 

Bu orduda daha başka kavimler de bulunuyordu. Peçe- 

neklerin hareketini duyan kumandan Nikolaos Maurokata- 

kalo ve Bempetziota derhal ordularile hareket ederek 

Pamphylos denilen yere gelmişler, burada halkın bütün 

eşyasile şehre kaçdıg-ını görünce Peçeneklerin hücumuna 

maruz kalmamak için Kule adlı küçük bir köye çekilmişler, 

fakat bu hile Peçeneklerin gözünden kaçmamış ve Bizans- 

hlann izlerini dalma takip etmişlerdi.

Tzelgu sabahleyin erkenden ordusunu dizerek Bizans- 

lılarla edilecek harpte harekâtı tarif etmeğe başlamış, bu 

esnada Maurokatakalo’da maiyetile birlikte bir tepeni» 

üzerine çıkmış, Peçenekleri seyretmişti. Peçeneklerin çok

luğu Bizanshlan harp etmek için tereddüde düşürmüş, 

rüesa arasında münakaşa başlamıştı. Maurokatakalo kendi 

arzusunun hilâfına olarak harbe karar vermek mecburiye

tinde kalmıştı. Harp pek zorlu olmuş, Peçenekler son 

derece cessurane hareket etmelerine rağmen mağlup olmuş

lar, reisleri Tzelgu maktul düşmüş, diğerleri de tamamile 

perişan olmuştu.

Bu muharebeden sonra Makedonya ve Philippopolis 

havalisine Peçenek akınlan olmamışsada Tunanın Bizans 

tarafındaki yerler gene ellerinde kalmış, bu havaliye akın- 

larında devam etmişlerdi. Bu hal Bizans imparatorunu 

müteessir etmiş, Peçeneklere nehai bir darbe vurmak 

istemiş, bunun için hazırlanmağa başlamıştı. Hazırlık bittik- 

len sonra Edirneye gitmiş, oradan Lardea tarahna doğru 

hareket etmiş, ordusunun bir kısmını Georgios Euphorbe- 

nes'in idaresinde iDistra'ya göndermişti. Hükümdar ise 

bu havalide kırk gün kalarak bir meclis kurmuş, dağ“geçit

PLıÇENHCLER

P. : 3 33



lerinden geçerek Peçeneklere hücum etmek doğru olup 

olmadığını sormuş, kendisi de harp taraftan gözükmüştü. 

Bu arzuya yalnız hükümdarın kırk bin filori hediye vere

rek Peçeneklerin esaretinden kurtardığı kumandan Bryen- 

nios ile Maurokatakalo muhalefet etmişler, Tuna havalisinde 

Peçeneklerle harp etmenin tehlikeli olduğunu söylemişler- 

sec'e genç kumandanlar hükümdarın arzusunu müdafaa 

etmişler, neticede harbe karar verilmişti. Bryennios hü

kümdarı bu fikrinden vaz g-eçiremeyince kendini zaptede- 

memiş, şu sözleri söylemişti : “ Pekâlâ !.. Haemus’u 

geçtikten sonra hangi atın nekadar çok koştuğunu 
öğreneceksiniz. ,

Peçenekîer Euphorbenes karadan ordu ve nehirden 

gemilerle üzerlerine geldiğini diğer taraftan da hüküm

darın hareket ettiğini duyunca tehlikenin büyük olduğu

nu görmüşler, vakit kazanmak için Bizans hükümdarı 

nezdine 150 kişiden mürekkep bir sefaret heyeti gön

dermişlerdi. Sefaret heyeti hükümdara harpte otuz bin 

süvari ile yardım etmeği vad ile sulh talep ediyordu. 

Hükümdar bu vadin kuru olduğunu bildiği için sefaret 

heyetini kabul etmek istemiyordu. Nihayet sefaret heye

tini kabul etmiş, bu sırada bir kâtip bir kaç saat sonra 

güneşin tutulacağını söylemiş, hükümdarda bundan istifade 
etmeği düşünerek şu sözleri söylemişti : « Allah aramız

da hakem olsun; eğer bu sıralarda gök yüzünde bir alâ

met belirir ise sizin sulh talebinizden şüphe edeceğim.» 

Bir kaç saat sonra güneş tutulmuş, sefaret heyeti hayretler 

içinde kalmıştı. Bunun üzerine hükümdar sefaret heyetini 

Leo Nikeritas’a tevdi ederek kuvvetli muhafız kıca’atı ile 

îstanbula götürmesini emretmişti. Fakat sefaret heyeti 

Nikea’ya geldikleri vakit geceleyin muhafızları katlederek 
vatanlarına dönmüşlerdi.

Nikeritas kurtulabilen üç adamile hükümdarın nezd^-
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ne jfitmiş, hükümdar sefirlerin kaçmalarına evvela hayret 

etmiş, sonra sefaret heyetine karşı yaptığa bu hareketten 

dolayı Peçeneklerin haklı olarak hiddetlenmelerini ve bu

nun neticesinde de müthiş ve ansızın hücumların olabi- 

lecefini düşünerek müteessir olmuştu. Bundan sonra 

hükümdar ordudan bir kısım asker ayrılarak hayvanla

ra yem bulmağa gitmişler, fakat bunlar Peçenekler tara

fından tutularak katledilmişti. Ertesi günü Distra’dart 

tahminen 24 stadium uzaklığında bir dere yanına gelin

diği vakit Peçenekler ansızın hükümdarm muhafızları üze

rine hücum etmişler, bir çok asker kati ile bütün Bizans 

ordusunu alt üst etmişler, bu sırada hükümdarm çadırı 

jfikılmış, fakat hükümdar metanetini muhafaza etmek su- 

retile Peçenekleri püskürtmüştü. Bunu müteakip Bizans 

ordusu Distra kalesi üzerine yürümüş, şehri sıkı bir mu

hasara altına alarak zapta muvaffak olmuşlardı. Fakat iki 

kale mukavemete devam etmiş, teslim olmamışdı. Bu 

kal’elerde meşhur kumandan Tatos’un akrabaları müdafaa 
ediyorlardı. Tatos bir kaç gün evel Kuman’lar ve diğer 

Peçenekler nezdine yardımcı kuvvet getirmek üzere ha

reket etmiş, adamlarına da Bizanslılar tarafından muha

sara edildikleri takdirde nasıl hareket ve müdafaa etme

leri hakkında talimat vermişti. Hükümdar bütün bunları 

haber aldıktan sonra bu iki kaPeyi zapt etmekten vaz 

geçmiş, muhasarayı terk ile Tuna ayaklarından bir dere ke

narında tabur kurup Peçeneklerle harbe devam etmenin 

manası olup olmadığı hakkında görüşülmek üzere bir meclis 
kurmUştu.

Palaeologos ve Maurokatakalo harbin tehirini ve 

harp nizamı halinde ric’at edilmesini tavsiye ettiler. Harp 

nizamı halinde ric’at edilirse Peçenekler hücuma cesaret 

edemiyeceklerdi. Bu tecrübeli kumandanların sözlerine 

karşı genç kumandanlar dâ harp etmenin daha nuvafık
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olduğunu müdafaa etmişler, neticede hükümdar da harbe 

karar vermişti. Bu karardan sonra ordunun ağırlığını 

Kutzomitas Georg-ios’a terkederek Betrinus’a götürmesini 

emretmiş, orduya da g-eceleyin kat’iyen ateş yakılmama- 

sını ve at üzerinde daimî surette g-özcü bulundurulma

sını bildirmişti. Sabahleyin hükümdar bütün orduyu harp 

nizamına dizmiş, bizzat bütün orduyu teftiş etmiş ve bun

dan sonra kendisi de ordunun ortasında mevki almış, yanına 

da akrabalarile diğer cessur kumandanları almıştı. Sol ce

nahta Nikephoros ve BizanslıIarla müttefik olan Oğu5:lar 

mevki almışlar, sağ cenahta Kastamonites ve Taticius’ın 

idaresine verilmişti. Bizans ordusunda bulunan Sauroma- 

ta skitleri de reisleri Karatze (Karaca?) nın idaresinde 

bulunuyordu. Diğer taraftan Peçenekler de kendi harp 

usulleri veçhile hazırlığa başlamışlar ve bunu müteakip 

Romalılara yaklaşarak ok yağmuru yağdırmışlardı. Niha

yet iki ordu g-ittikçe birbirine yaklaşmış, kanlı bir mü
cadele sabahtan akşama kadar devam etmişti.

Peçenekler g-ittikçe daha faik bir vaziyet alıyorlardı. 

Harpte Leo Diogenes’in oğlu ve pek çok Bizansh mak- 

tül düşmüşse de Bizanshlar buna rağmen mukavemet edi

yor ve g-alip gelmiye çalışıyordu. Fakat bu sırada bazı 

Peçenek reisleri harp meydanına yeni yardımcı kuvvetler 

getirmiş, muharebe artık BizanslıIarın aleyhine çevi'ilmi- 
ye başlamıştı. Bu sırada bir elinde kılınç bir elinde de 

bayrak tutan hükümdarın üzerine - etrafında birçok mu

hafızlarına rağmen - üç Peçenek hücum etmiş, ikisi hü

kümdarın atını birisi de ayağını tutmuşlarsa da hükümdar 

bunları bertaraf etmiye muvaffak olmuştu. Artık kaçma
dan başka çare kalmamıştı. Bütün Bizans ordusu başta 

hükümdar olmak üzere kaçıyor, Peçenekler de takip ede

rek önüne gelenleri öldürüyorlar veya esir alıyorlardı. 

Hükümdar da müthiş bir darbe yemişti ki, bunun Bizans
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menbalannm yazdığı veçhile senelerce acısın çekmiştir. 

Palaeologus da] birçok sergüzeştler geçirerek kaçabilmiş- 

ti. Peçenekler ellerine geçen esirleri Bizanshlara para 

mukabilinde iade etmişlerdi. Bu esnada rüesadan Tatos 

Kumanlardan aldığı yardımcı kuvvetlerle Tuna havalisine 

gelmiş, burada fBizanslılardan alınan pek çok ganaimı 

görünce onlar da pay istemişler, netice münazaaya kadar 

müncer olmuştu. Nihayet Kumanlar mağlûp [olmuş, Ozo- 

limna denilen bataklıklara gizlenmiye [mecbur Tolmuşlar, 

burada epey müddet sonra ' yiyecekleri kalmadığından 
memleketlerine dönmüşlerdi.

Bizans imparatoru^bu mağlûbiyetin acısını çıkarmak için 

her taraftan asker toplamağa ve bu toplanan askerleri 

teçhize başlamış, Edirnede ordugâh kurmuştu. Hükümdar 

ordusunun kuvvetini çoğaltmakla meşgul iken Peçenekler 

Edirne ve Goloe arasındaki dağlardan geçerek Marcella 

denilen yerde tabur kurmuştu. Bizans hükümdarı Peçe- 

neklerin buralara geldiğini haber aldığı gibi Kumanlann 

da yolda olduğunu duymuştu. Bu iki kavmin birleşmesi 

Bizanshlar^için müthiş bir tehlike olduğunu gören hüküm

dar derhal Synesios’u bir ferman ile Peçenekler nezdine 

göndermiş ve Peçeneklere her şeyi vadetmiş, yalnız 
yerlerinde kalmalarını, Bizans arazisine hücum etmeme

lerini ve bunun için de kendisine rehin verilmesini bildir

mişti. Synesios vazifesini iyice ifa itmiş, Bizanslılarla, 
Peçenekler arasında sulh aktolunmuştu.

Bir müddet sonra Peçeneklerle harp için gelen 

Kuman’lar Peçeneklerin Bizanslılarla sulh aktettiğini gö

rünce hükümdara müracaat ederek Peçeneklere hücum 

etmelerine müsaade etmelerini rica etmişler, hükümdar da 

daha yeni olarak Peçeneklerle sulh aktettiğinden tekrar 

ülkesine Peçeneklerin hücum etmelerine sebebiyet ver

memelerini düşünerek bu teklifi reddetmiş, sefirlere bir
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çok hediyeler vererek geri dönmelerini tavsiye etmişti.

Kısa bir müddet sonra Peçeneklerin Philippopolis’e 

kadar ilerledikleri haberi gelmiş, bu hal hükümdarı epi 

düşündürmüştü. Çünkü elinde karşı koyabilecek bir ordu 

yoktu. Binaenaleyh küçük çetelerle üzerlerine akınlar 

yapmağa, Peçeneklerin harekâtına mani olmağa çahşmag-a 

karar vermiş, harakâtı iyice takip için de her tarafa 

casuslar göndermişti. Fakat bunun bir faydası olmamış, 

Peçenek orduları Kypsella’ya kadar ilerlemişti.

Hükümdar buraları müdafaaya elinden geldiği kadar 

gajrret etmiş ise de askerlerin azlığı ve vesaitin olmaması 

buna mani oluyordu. Uzun zamandır beklediği paralı 

askerler halâ gelmemişti. Artık sulh talep etmekten başka 

çare kalmamıştı. Peçenekler nezdine giden Bizans aefiri 

sulhu akte muvaffak olmuşdu. Peçeneklerle sulh aktet- 

mekte iken kumandanın oğlu Peçeneklere hücum etmiş, 

ordugâhta kadınların bulunduğu arabaların yanına kadar 

ilerlemiş ve bu esnada bir Peçenek kadını bu gencin 

üzerine hücum ederek öldürmüştü. Kesik başını babasının 

ricası üzerine hükümdar satın almış, babası oğlunun başını 

gördükten sonra çıldırmış, üç gün gece gündüz bir taş 

parçasile göğüsünü döverek ölmüştü.

Sulh uzun zaman devam edememişti. Peçenek ordu

ları Taurokomos’ta kışı geçirmiş, civara akınlara başla

mıştı. İlk baharda ise buradan haraketle Chariopolis’e 

gelmişlerdi , ki bu esnada Bizans hükümdarı Bulgarophy- 

gos’ta bulunmakta idi. Peçeneklerin haraketini haber 

alınca küçük müfrezelerle Peçeneklere hücum etmektense 

seçme genç askerlerden mürekkep bir ordu göndernıeği 

daha münasip bulmuş, bu genç askerler tecrübesiz bir 

şekilde Peçeneklere hücum etmişler ve müthiş bir mağlu

biyete uğramışlardı. Bizans menbalannın kaydına göre
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Bizans askerlerinden üç yüz kışı maktul düşmüştü. Bunun 

üzerine hükümdar Peçeneklerle başa çıkamıyacağmı iyiden 

iyiye anlamış, bunları daha fazla oyalamağı tensip etmişti. 

Muzaffer Peçenek orduları Apros’a g-elmiş, yolda bulduk

larını da yağma etmişti. Hükümdar Peçenek kuvvetlerine 

karşı koyamıyacağını anlayınca bunları oyalamağa başla

mış, nihayet kendisi de Apros’a g-elmişti. Ertesi gtinü 

Peçeneklerin etrafa yağmaya gideceğini haber alan 

hükümdar nezdine kumandan Taticius’u çağırmış, maiyetine 

en güzide askerler vererek Peçeneklerin ordugâhtan 

ayrılır ayrılmaz üzerlerine hücum etmesini emretmişti. 

Hükümdarın emri temamile icra olunmuş ve Peçenekler 

harpte dört yüz maktul ve bir çok da esir vermişti.

Bu sıralarda ülkesinin diğer tarafınada Türkler hücuta 

ediyor ve bir takım Bizans şehirlerini zapt ediyordu. Bu 

müşkül zamanda hükümdar Peçeneklerin Rhusios’a doğru 

hareket ettiğini, hatta bu esnada Polybotos’da bulunduk

larını öğrenmiş, bunun üzerine derhal Rhusios’a gelmişti. 

Burada Peçeneklerin ordugâhından ayrılan bir müfrezeye 

karşı orda gönderilmiş isede bu orduda Peçenekler tara

fından mağlup olmuş, bir çok maktul ve esir vermişti.

Bu mağlubiyet Bizans hükümdarını mütessir etmemiş, 

büyük bir ordu toplayarak Peçeneklere son ve kat’i bir 

<larbe vurmağa karar vermişti. Bu plânını o esnada da 

Bizansa gelen yardımcı Latin kuvvetleri daha kolay icra 

mevkiine çıkarması için yardım etmiş, bu büyük ordu 

Peçeneklerle karşı karşıya geldiği vakit hükümdar borazon 

seslerile hücum emri vermeyerek hücumdan Peçenekleri 

haberdar etmemeği daha dog-ru bulmuştu. Binaenaleyh 

hükümdarın toğancıj başısı Konistantinos bütün orduyu 

gezerek hükümdarın emrini herkesefbildirmiş, sabahleyin 

herkesin hazır olmasını emretmişti.

PEÇliNfîKLER

3f



Peçenekler Polybotos’u terk ederek Hades’e gfelmiş- 

1er, burayı işĝ al eden Peçenek kuvvetleri etrafa hendek 

kazmışlardı. Hükümdarın sırlarına vakıf olan bir Peçenek 

mültecisi kal’enin üstüne çıkarak vaziyetten Peçenekleri 

haberdar etmiş, fakat bunu Peçenek lisanına vakıf olan Bi

zans ordusundaki bir asker duymuştu. Bunun üzerine derhal 

hükümdara müracaat ederek vaziyetten kendisini haberdar 

etmiş, bunu duyan Peçenek mültecisi de derhal ileri atı

larak bu askerin başını kesmiş, kendi masumiyetini idda 

etmişti. Bu müşkül vaziyette bu nevi işlerle meşgul ol

mak istemeyen hükümdar bu mülteciye bir at vermiş, 

şimdilik sükût etmeği tercih etmişti. Fakat harp başlayın

ca mülteci derhal Peçeneklere iltihak etmiştir. Bizans 

ordusunun vaziyetini pek iyi bildiği için fikirlerinden isti

fade edilmişti. Peçenekler harpte muvaffakiyetle hareket 

ediyorlar; Bizans ordusu ise gittikçe bozuluyordu. Hü

kümdar bu hale tahammül edememiş derhal Rhusios’a 

dönmüş; oradaki eli silâh tutan herkesi toplamış, harp 

meydanına gelmişti. Bütün gece hükümdar askerlerine 

nasıl hücum ve muharebe edeceklerine dair nasihatler 

vermiş, sabahleyin de uykuya daldığı sırada karşıda Pe- 

çeneklerin gürültüsünden uyanmış, hücuma müheyya va

ziyette olduklarını görmüştü. Bunun üzerine derhal harp 

planını kumandanlara izah etmiş, kendisi de merkezde 

mevki almıştı. Harpte Peçenekler mağlup olmuş, bir çok 

maktul bırakmıştı. Bu muzafferiyetten sonra Bizans hüküm

darı Tzurulus şehrine gitmiş, burada şehrin şark tarafında 

hendeklerle çevrilmiş bir karargâh kurdurmuş, kendiside 

istirahate başlamıştı. Bu esnada hükümdarın Tzurulus’da 

olduğunu haber alan Peçenekler derhal bu harafa hareket 

ederek şehri muhasara etmişler, Bizanshlan müşkül bir 

vaziyette sıkıştırmışlardı. Fakat Bizans hükümdarı o gece
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bir plân kurmuş, hile ile Peçenekleri mağlup etmiş isede 

muhasara kaldırılmamıştı. Ertesi günü de harp edilirken 

Peçenekler ric’ate başlamış, Bizans ordusu takibe koyul

muş isede hükümdar bunun bir sahte ric’at olduğ-unu 

kesdirerek ordusunu geri çağırmıştı. Birinci günü araba

ları kal’eye astıran ve sahte ric’at olduğ-unu kestirerek 

ric’atta Peçenekleri ipi zayiata uğratan hükümdar artık 

kışın geldiğini görerek İstanbula hareket etmeğe karar 

vermiş, ordusunu da ikiye ayırarak zinde ve harbe salih 

kısmını kumandan Johannes ve Nikolas Maurokatakalo'ya 

tevdi etmişti.

Bir kaç. gün sonra Peçenek kuvvetleri Choerobacho» 

şehirine kadar ilerlemişlerdi; ki bu şehir İstanbul ile 

Edirne arasında Mela nehri sahilinde bulunuyordu. Bunu 

haber alan hükümdar derhal beş yüz askerle şehire hare

ket etmiş, diğer kumandanlara da yardımcı kuvvetleril» 

gelmelerini emretmişti. Şehire girer girmez şehirin anah

tarlarını kendisi bizzat almış, en sadık adamlarını gözcü 

olarak koymuş, şehir halkının duvarlardan Peçeneklerle 

konuşmasının menolunmasını tenbih etmişti. Sabahleyin 

güneşle beraber Peçenek kuvvetleri de gözükmeğe baş

lamıştı. Peçenekler şehirin duvarları yanında bulunan 

tepede ordugâh kurmuşlar ve içerlerinden altı bin kişi 

kadarı da etrafa akma gitmişti; ki bu kuvvet Istanbuldan 

10 stadium uzaklığında olan Decimus denilen yere kadar 

ilerlemişti. Diğer tarafta ordugâhta kalan Peçenekler 

harbetmeği düşünmiyerek istirahata dalmışlardı. Hükümdar 

bu vaziyeti görünce hemen istifadeye kalkmış, evvelâ 

Peçeneklerin etrafta pusu kurup kurmadığını tahkik etmiş, 

bunun da vaki olmadığını anlar anlamaz hücuma karar 

vermişti. Bunun üzerine adamlarını etrafına çağırmış, 

Peçeneklere hücuma karar verdiğini söylemesi üzerine
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bu kadiar az kuvvetle harbetmenin imkânsız olduğunu 

sökmemişler, hükümdar da bunlara bir nutuk iradetmiş ve 

ordu şehirin kapısından çıkarak Peçeneklerin buiund«ğ-u 

tepenin arkasına g-eçmişti. [1]

Peçenekler bu ansızın hücuma karşı bozulmuşlar, 

Bizans askerleri bir çok Peçenek katil ve esir almıştı. 

Bunun üçerine hükümdar maktul ve mecruh Peçeneklerin 

elbiselerini kendi askerlerine g-iydirmiş, Peçenek atlarına 

bindirmiş, kendi atlarını ve kesik kafaları şehre gönder- 

mişli. Bu Peçenek kıyafetine giren Bizans ordusu şehirin 

civarında akan dereye doğru ilerlemiş ve akından geriye 

dönecek olan Peçenekleri beklemişti. Filhakika Peçenek

ler dere kenarına geldikleri vakit kendi adamlarının öbür 

tarafta olduğunu zannetmişler, fakat ansızın hücuma sıa- 

ruz kalarak müthiş bir surette mağlûp olmuşlar^ ve bir 

kısmı maktul bir kısmı da esir düşmüştü. Ertesi günü 

hükümdar ordusunu iki kısma ayırmış, Peçenek elbisesile 

harbe iştirak edenler bir kısmı teşkil etmişler ve yanla

rında da Peçenek esirleri mevki almıştı. Diğer grupta da
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[1] Bizans hükümdarı A(exios I. Komnenes’in önünde bulu

nan bir askere hitaben söylediği nutkunun bazı yerlerini aşağıya 

koyuyorum : "İyi fırsatlarla aiâkaciar olmayınız? 6000akına giden 

Peçeneklere geri dönerek bunlara iltihak etmesine kadar isiirahat 

ediniz. O vakit ne istiyeceksiuiz ?.. İhtimal o zamaumı palip 

gfimek istiyorsunuz ?.. Kuvveıieri|^ dağılmış crrluya karşı hare

ket edemedikten sonra hepsi bir araya geldiği vakit mı galip 

geleceksiniz?... Herkes şunu düşünmelidir : fırsatı kaçırmadan 

hiç olmazsa ocağımız ve vatanımız için şerefle ölelim. Ben buna 

ha/.ırlantlım ve işte tehlekeye doğru da hareket ediyorum. İçiniz

den istiyen beni takip etsin. Önden ve doğrudan doğruya Peçe- 

nalderin arasına gidiyorum. İçinizde okadar cesaret ve azmi 

olmiyanlann kalmasına müsaade - ederim, Ve eğer korkuyorsa 

kapisını kapasın ve kadın gibi korkarak ağlayarak bir kaç 

dakikasını evinde geçirsin.. „
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Bizans askerleri ve hükümdar mevki almış, böylece 

İstanbula haraket edilmişti.

Peçenekler bu küçük mağlubiyetin acısını çıkarmak 

için büyük bir kuvvetle Bizans arazisine g-irmişler, önle

rine g-elen yerleri yağma ile ilerlemeğe başlamışlerdı. Ar

tık Peçenek kuvvetlerine karşı Bizanslılar mukavemet 

edemiyorla, bir çok yerler Peçeneklerin istilâsına uğra- 

yordu. Peçenekler İstanbul civarına kadar gelmişlerdi. Bi

zarısın ğ-arp tarafları bu halde iken sahilleri de Türklerin 

hücumlarına maruz kalıyordu. Türk kuvvetleri Bizans sa- 

111116X101 ve adalarını hücum ile zaptediyor, diğer taraftan 

da Peçeneklerle ittifak aktediyordu.

Bizans hükümdarı baharda bu hücumların yenileşece

ğini düşünerek her iki cepheyede kuvvetler g-öndermeğ’e 

karar vermiş, bunun için derhal Nikephoros Melissenos’a 

ordusile birlikte Aenus’a gelmesini emretmiş, kendisi de 

.500 Gal süvarisile aynı yere hareket etmişti. Hükümdar 

buranın tabiî halini kumandanlarına göstermiş, bir küçük 

köy yanında ordugâh kurmuştu. Ordugâhın bir tarafı de

re diğer tarafı bataklık yerlere kadar uzayordu. Hüküm

dar civar halkın Choerenos namını verdikleri ordugâh 

mahallinde taburunu kurduktan sonra Peçenekler hakkında 

malûmat almak üzere Aenos’a gitmişti. Bir müddet sonra 

ordugâhın kumandanları Peçeneklerin büyük bir kuvvetle 

geldiklerini duymuşlar ve derhal hükümdara malûmat 

vermişlerdi. Hükümdar bunun üzerine bir kayığa atlayarak 

ordugâha gelmiş ve hakikaten Peçeneklerin pek çok ol

duğunu bizzat görmüştü. Vaziyet pek müşküldü. Kendile

rinin bir kaç misli olan bu kuvvetler karşısında ne yapa

cakları malûm değildi. Bu müşkül vaziyette hükümdar 

bir çare bulmağa çalışırken kırk bin kişilik bir Kuman or- 

-dusunun Roma ordugâhının karşısında mevki aldığını g®r-
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müştü. Bu iki kuvvetin birleşmesi Bizansm son| günlerini 

yaşaması elemekti. Binaenaleyh bir hile ile bu iki kuvveti 

birbirinden ayırmak lâzımdı. Bizans hükümdarı kumandan

lar nezdine sefirler göndererek rüeseyi nezdine^ çağırmış, 

onlarda reisleri Togortas ile Maniak’ı maiyeti ile birlikte 

hükümdara göndermişlerdi. Ordugâhın etrafı binlerce in

sanla dolmuştu. Hükümdar [ dostunu ve düşmanını ayıra- 

mayacak bir hale geldiğinden ordugâhını daha emin bir 

yere çekmeğe mecbur olmuş, ve bu yeni ordugâhında Ku

man sefirlerini kabul etmişti. Hükümdar Alexios Kuman 

sefirlerine son derece ikram etmiş, kendilerine kıymetli 

hediyeler vermiş, Kumanlardan rehin istemiş ve birlikte 

hareket edilmesini teklif;,etmişti. Kumanlarda istediklerini 

vermişler, hatta yemin dahi etmişler, üç gün müsaade is

temişler, bu müddet zarfında Peçeneklerle harb ederek 

alacakları ganaimin nısfını da Bizans hükümdarına terk 

edeceklerini söylemişlerdi. Hükümdar üç gün içinde ha

zırlanabileceklerinden dolayı Kumanlan methetmiş, on 

gün mühlet vermiş ve ganaimin hepsini de onlara ter- 

kedeceklerini bildirmişti.

Daha üç gün geçmemişti; ki hükümdar Antiochos’u 

nezdine çağırmış, nehire bir köprü kurdurmağı emretmişti. 

Hükümdarın emri hemen yerine getirilmiş, gemileri yan- 

yana getirerek bir köprü yapılmış ve üzerinden evvela 

yaya asker daha sonra da taburun ağırlıkları geçmişti. 

Bu esnada karşı taraftan hücum olmaması için her türlü 

tedbiri almış ve işi muvaffakiyetle de başarmıştı.

Diğer tarafta Melissenos’da hükümdarın emrini icra 

etEniş, büyük bir ordu toplayarak karargâha doğru hara- 

ker etmişti. Bu yeni kuvvetle adetleri çoğa l̂an Bizanshlar 

hükümdarın arzusu veçhile başka tarafa doğru ilerlemişler, 

yolda bir Peçenek kuvvetine rastgelerek harbe girişmiş-
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lerdi. Neticede her iki taraf epi zayiat vermiş; Bizans 

ordusu yoluna devam etmeğe muvaffak olmuştu.

Bu esnada Peçenekler Mauropotamos denilen ırmağın 

sahillerinde bulunuyordu. Peçenekler vaziyetin pek tehli

keli ve aleyhlerine olduğunu g-örünce bir taraftan Kuman’- 

larla barışmağı ve Bizanslılarla da sulh aktetmeği istiyorlar 

ve bunun için teşebbüsatta bulunuyorlardı. Peçenekler 

hükümdardan savsaklayıcı cevaplar almışlar, diğer taraftan 

Kuman’lar da sulhu reddetmişlerdi. Bizans hükümdarı 

garbi Romadan yardımcı kuvvet beklediği için harbi 

mUmkün olduğa kadar tehire çalışıyordu. Diğer tarafta 

Kumanlar da sabırsızlanıyordu. Bir an evvel harbetmek 

istiyorlardı. Nihayet Kuman sefirleri hükümdarın nezdine 

çıkarak şu sözleri söylemişlerdi : «Harbi ne zamana kadar 

tehir edeceğiz... Bu vaziyete biz daha fazla tahammül 

edemiyeceğiz.. Bilinizki biz yarın şafak atarken ya kurt 

eti veya kuzu eti yiyeceğiz.. » Bu vaziyet karşısında hü

kümdar ertesi günü harbe karar vermiş, tam bu sırada da 

Bizans ordusuna beş bin kişi yardımcı kuvveti iltihak 

etmişti.

Sabahleyin Bizans ordusu harp nizamına girmiş, hü

kümdar da en ön safta mevki almıştı. Bizans ve Kuman 

ordusu yarım ay şeklinde bulunurken hükümdar harp 

borazanını çaldırmış ve hücum başlamıştı. Peçenek ordu

gâhı ise arabalarla çevrilmiş, zaptı imkânsız bir kale gibi 

duruyordu. Tehlikeyi gören bir Peçenek reisi kendilerile 

“ Müşterek dil konuşan Kumanlara ,, müracaat etmiş, 

fakat hükümdarın hareketi Kuman’ların Peçeneklerle bir

leşmesine mani olmuştu. [1]

[1]| Meşhur' Bizans rriüverriihi Anna komneııes’in eserin

den aldığım lırnak işareti arasındaki bu cümle Bizans müverrih

lerinin Skyth diye bflhs etlikleri bu kavmin Türk olduğum.' vazı-
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Harp bütün gün devam ediyor; biten kuvvetler yerine 

taze kuvvetler g-elerek harbe iştirak ediyordu. Bu kanlı 

muharebe de Peçenekler müthiş bir mağlûbiyete uğrainış, 

Bizans askerleri kadın, çoluk çocuk demeyip hepsini kes

meğe başlamıştı. Nisanın 29 uncu pazar günü vuku bulan 

bu muharebede pek çok Peçenek esir düşmüştü. Hükümdar 

bu esirleri Mogla havalisine yerleştirmiş, burada BizanslI

lara tabi olarak Mogla Peçenekleri namile yadolunmağa 
başlanmıştı.

Şarki ve Garbi Roma arasında eskidenberi bir aynlık 

vardı. Bu ayrılık gittikçe açılıyor, her iki taraf birbirine 

iyi gözle bakmamağa başlıyordu. Baimundus Şarki Roma 

arazisinde iken bu sırada eline geçen bir kaç Peçeneği 

de beraber almış, Romaya bunlarla giderek şarki Roma 

imparatorunun bu hıristiyan olmıyan insanlarla birlikte iş 

gördüğünü papaya anlatmış ve Garbî Romayı şarkî Roma 

aleyhine tahrike muvaffak olmuştu. Bir müddet sonra 

Baimundus kuvvetleri lltyrium'a girmiş, Bizans kumandanı 

Kantakuzenos'un ürerine doğru hareket etmişti. Kantaku- 

zenos düşman üzerine Peçenek)| kuvvetlerini şevketmiş, 

Peçenekler kendi âdetleri veçhile düşmana hücum etmişler 

ise de garbî Romalılar üzerinde hiç bir muvaffakiyet elde 

edememişlerdi.; Fakat cüsse itibarile küçük bir Peçenek as

keri gayet büyük cüsseli olan Baimundus’un akrabasından 

birisini esir etmiş, kumandan da bunu bu küçük cüsseliye 

teslim ederek bu manzarayı hükümdara göstermek üzere 
her ikisini îstanbula göndermişti.

Peçenekler Bizans arazisinde fırst buldukça istiklâl

leri için harekete geçiyor, hiçbir fırsatı kaçırmak istemi

yorlardı. Bizans bunlarla daimî bir surette uğraşmak

keu gösterdiği gibi Profesör N6melh’m iddia v'e ispat etliği veç

hile Kumanlarla Peçenekler hemen ayni lehçeyi konııştuğunuda 
anlayabiliriz.
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mecburiyetinde olduğundan kumandan Yohannes Tzimiskas 

Asyada Mani dinine mensup insanları mağlûp ettikten 

sonra bunları Thrakiaya Phiiippopolis yani Filibeye yer

leştirmiş, Peçeneklerin hücumuna bu suretle mani olmıya 

çalışmıştı. Bu tarihlerden sonra Peçenekler Bizans ordu

sunda bulunmıya başlamış, harpte Bizanslılar lehine bir 

çok yararlıklar göstermişlerse de Türklere karşı yapılan 

hareketlerde kendi ırklarından olan insanlarla harp et

memeyi veya fırsatı kaçırmayıp hükümdarın harekâtından 

Törkleri haberdar etmeyi bir vazife bilmişlerdi.

Bu sıralarda Anadolu da Bizans tarihlerinin Türk ve 

Şark eserlerinin Selçuk diye kaydettikleri ;bir kavim g-ö- 

zükmüş ve bu kavım Bizans ile uğraşarak Anadoluyu 

istilâya başlamıştı.

Diğer taraftan Balkanların üstünde kalan Peçenekler- 

de fırsat buldukça Bizansa hücum ediyordu. XII inci as

rın ilk yansında Peçeneklar gene îster nehrini geçerek 

Thrakiaya girmişlerdi. Hükümdar derhal üzerlerine hare

ket etmiş, Peçenekler bir reisin idaresinde olmayup muh

telif kabile ve reislerden mürekkep olduğu için bunların 

clilini bilen sefirler gönderilmiş, Peçenekleri j kendi tara- 

f-tna çevirmeyi teklif etmişti. Hükümdar bu teşebbüsünde 

muvaffak olmuş, bazı kabile reisleri hükümdarın ..ipek el

bise ve gümüş hediyelerine mukabil onlarla birlikte ha

reket etmeyi vadetmişti. Peçenekler hareketlerinde mü

tereddit idiler. BizanslIlarla harp edip etmemeyi, sulh ve 

vaitlerle geri dönüp dönmemeyi henüz kararlaştırmamış- 

lardı. Bu hali gören hükümdar ordugâhı bulunan Beroeyi 

terkederek Peçeneklerin üzerine yürümüş, müthiş bir mu

harebeye girişmişti.

Peçenekler arabalarını arkalarına kale gibi' dizmişler, 

bunlar arasından dolambaç yollar bırakmışlar, 'Bizanslıla-
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rın üzerlerine büyük bir kuvvetle çullandığını görünce 

bu arabalardan mürekkep istihkâmlarına çekilmişlerdi. 

Peçeneklerin bu vaziyeti Bizanslılan pek çok üzmüş, 

en nihayet büyük bir hücumla Peçenekleri püskürtmiye 

muvaffak olmuşlardı. Esir düşen Peçenekler Bizanshlar 

tarafından Trakyaya yerleştirilmiş ve burada pek çok 

köy halkmı teşkil etmişlerdi.

Bu zaferin hatırasını her sene yadetmek üzere hü

kümdar Peçenek bayramı namile bir gün bayram yapıl

masını emretmişti.

Bizans hükümdarı Longobardlara karşı hareket ettiği 

sırada Peçeneklerin Tunayı geçerek Bizans arazisine akı

na başladığını duymuştu. Bunun üzerine ordusunun büyük 

bir kısmını arkaya bırakarak beş yüz askerile birlikte ile

riye hareket etmiş, fakat Peçenek arazisine girdiği vakit 

çadırları bomboş bulmuştu.

Peçenekleri ansızın arkadan basmak için ordusunda 

bulunan Peçenek kuvvetlerini reisleri Gephard’ın idaresin

de ileriye göndermişti. Gephard biraz ilerledikten sonra 

Peçeneklerle karşılaşmış, fakat Peçenekler çok olduğun

dan hücuma cesaret edememiş, hükümdardan yardım 

istemişti. Hükümdar hemen Gephard’m yardımına koşmuş, 

müthiş ve kanlı bir muharebe başlamış, neticede Peçenek

ler mağlûp olmuştu. Bizans ordusu birçok Peçenek telef 

ettiği gibi yüz kadar da esir almıştı; ki bunlar arasında 

bir Peçenek kabile reisi olan Lazar da bulunuyordu. Bu 

havali artık Bizans ordusunun hayvanlarını besliyemedi- 

ğinden bilmecburiye hükümdar da geri eski yerine 

dönmşütü.

1154 senesinde Bizans hükümdarı Emmanuel Komneaes, 

Da'mat’larla harbettiği sırada Tara İrmağı öte tarafında 

sayısız düşman askeri bulunduğunu ve bunlar yalnız şehir
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halkı olmayıp müttefikleri Macarlar, Peçenekleri de birlikte 

oldug-unu hükümdara haber vermişlerdi. Bu esnada Peçe- 

nekler Tunayı geçmişler, Bizanslıların sahil istihkâmlarını 

harap etmişlerdi. Üzerlerine gönderilen Calamanus Peçe- 

neklerle ettiğ-i muharebede mağ-lûp olmuş, bir çok asker

leri maktul düştüğ-ü g-ibi kendisi de aldıg-ı yaralar netice

sinde ölmüştü. Peçenekler önlerine gelen yerleri yağma 

ettikten sonra ganaimi arabalara yükleterek vatanlarına 
tlünmüşlerdi.

Yine ayni hükümdar zamanında Şarkda Acemler Bizans 

arazisine hücum ederek bir takım yerleri istila ve harap 

etmişlerdi. Bunun üzerine hükümdar harbe hazırlanmag-a 

başlamış, garptan ordular getirtmiş, Dalmacia kumandanını 

kuvvetlerile birlikte celbetmiş, Peçenekleri de ordusuna 
almıştı.

1158-1159 senelerinde hükümdar Selçuklarla yaptıg;ı 

muharebeden geri döndüğü vakit Peçeneklerin Tunayı 

geçerek Bizans arazisine girdiğini haber almış, derhal Pe

çenekler üzerine yürümüş isede Bizans ordusu yaklaşmadan 

Peçenekler geri çekilmişlerdi.

1171 senesinde hükümdar Macar kıralı İştvana karşı 

hareket ettiği vakit ordusunda Peçeneklerden mürekkep 

bir kuvvette vardı. Yine aynı senede Bizanslılar Anadolu- 

<la Selçukîlerle harbe başlarken imparator İster nehri ha

valisindeki Peçenekleri de davet etmişti.

Bu tarihlerden sonra Peçenekler artık Bizans menabi- 

inde kaydedilmemeğe başlanmış, bir çok Peçenek Bizans 

ordusunda vazife almış, yüksek rütbeler dahi ihraz etmişti. 

1187 de âsi Barana ile harp ederken orduriun kumandan

larından birisi de Peçenek aslından olan Elpames adın

da birisi idi.

Bizans menabii en son olarak Peçenekler hakkında 

1197 senesine ait vekayi sırasında şu satırları yazmaktadır :
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«Alexios’un zamanında herkes kumandan [veya vali] olur 

ve Romalılardan [ Bizanslılardan ] en büyük rütbeleri de 

kazanabilirdi, Böylece yalnız satıcılar, sarraflar ve tüc

carlar değil Skitler TPecenekler ] ve Suriyeliler de evvelki 

efendilerinin hakimiyetini atarak hükümdar mevkiine de 
çıkmışlardı. »

MACARÎSTANDA PEÇENEKLER

Peçeneklerin isimlerini eski Macar vesikaları Beseneu 

ve diğer kronikalarda Hisseni, Bes sem, Bessi şeklinde 

kaydetmekte olup buradan [alınarak bu günkü şekli Be- 
şenyö meydana çıkmıştır.

Peçenekler Macaristana muhtelif zamanlarda gelerek 

yerleşmişlerdi. Daha evvel [Peçenekler bu günkü Ulah ' 

arazisinde oturmakta idiler. Burada da Peçenekler Ulah- 

lara ve Totlara hücum etmekte idiler. Bilahara bunlar Ma- 
carlara tabi olmuşlar ve Macarlar tarafından Fertö havali

sinde Almanlara karşı Macar hudutları muhafızı olmuşlardı. 

Moşony havalisine yerleşen Peçenekler Almanlarla yap- 

dıkları harplerin neticesi olarak Kahlenberg ve Gayta ara

sındaki havaliden daha içerilere çekilmişler, Moşony, Vaş 

ve Györmegye taraflarına kadar yayılmışlardı. Peçenekler 

bu araziyi senelerce muhafaza etmişlerdir. Macar vesika

larında bu yerler Peçenek dağı, Peçenek adası, Peçenek 

arazisi isimlerile 1203—1270 senelerine kadar daima zikre
dilmektedir. Şopron vilâyetinde bu gün dahi Bezenye, 

Pecsenyed adlı mevki isimleri vardır. Bu havalideki Peçe

nekler XIIlüncü asırda Fridrik ve Ottokar arasındaki muha

rebe esnasında tamamen mahvolmuşlar ve yalnız Rabaköz’ün 

şark taraflarında bir kısım bakiye kalmıştır. Peçeneklerin 

bu yerlerini H o j j^  ve Almanlar istilâ etmişler ve Peçenek 
yer isimleri o valmten itibaren değişmiştir.

Peçeneklerin Macaristana ikinci gelişi vezir Takşon.
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zamanında olmuştur. Thomoy kabilesinden Urkund’un ba
bası Tonuz Apa Macar veziri Takşonun ecnebilere ettiği 
iyi muameleyi işitmiş; kendiaide Peçenek arazisinden kal
karak vezire müracaat etmiş ve onun tarafından Tisa ır
mağı havalisine yerleştirilmişti. [1]

Peçenekler Geze ve bunu müteakip gelen Macar rü- 
esası zamanında da Macaristana gelmişlerdi. Meşhur Ma
car kronikalarından Kezai Simon ve Viyana resimli kroni- 
kası hükümdar Geza ve S t. Iştvan zamanında Macaristana 
gelen kavimler meyanında Paçenekleride sarahaten kay
detmektedirler.

Kıral S t. Iştvanın hayatını yazan piskopos Hartvik’- 
de bu hususta şu satırları yazmaktadır: « Altmış Peçenek 
her türlü levazımatı ile altın ve gümüşlerile ve mücevher- 
lerile arabaları yükleterek Bulgarlar tarafından kalkarak 
kıral nezdine gelmek istemişlerdi. Pannonia hududuna gel
dikleri vakit esirlerden bir çoğu önlerine çıkarak bir kıs
mını öldürmüşler ve bütün eşyaları müsadere etmişlerdi. 
Fakat buna rağmen onlar yollarına devam etmiş ve kirala 
şikâyetlerim arza gelmişlerdi.»

Bittabi bu altmış Peçeneğin aile ve esirlerini de nazarı 
itibara alırsak hakiki adetlerinin bu kadar olmadığı teza
hür edebilir. Macaristandaki Peçenekler hakkında Viyana 
resimli kronikası da kıral Salamon 1072 aenesinda Şopron 
vilâyeti valisi Jan vasıtasile Nandor - Fehervar da Kazar 
adlı reislerinin idaresinde Bizans kuvvetlerine yardım eden 
Peçenekleri mağlûp ettirdiğini kaydetmektedir.

Macaristandaki Peçeneklerin nerelerde oturduğu tarihi 
vesikalara istinaden tetkik eden Yerney bunların Moşon, 
Şopron, Vaş, Györ, Csanad, Fejer vilâyetlerinde ve kü-

[1] Takşon kelimesi türkçede bir ünvan ismidir. Daha iazia 
tafsilat) i^n Takınız: Taksony: Rasonyi Nagy Laszio; M.Ny; 1927 
S. 2 7 4 -2 8 4 .
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çük müfrezeler halindede Afad, Bacs - Bodrog, Baranya, 
Bars, Bihar, Börşod, Heveş, Komarom, Llpto, Şomogy, 
Pözsony, Pest - Piliş, Şoll, Nyitra, Temeş, Szerem, 
Szala, Szobolcs, Torontal ve Veröcze şehirlerinde bulun
makta olduğunu tespit etmiştir.

Peçeneklerin bir kısmı eski devirlerde Macarlar tara- 
fmdan Moşon, Şopron, Szala, Vaş şehirleri havalisine yer
leştirilmiş, buralarda Macar hudutlarının müdafaası kendi
lerine havale edilmişti.

XIV üncü asra ait Viyana resimli kronikası da 1052 
senesi vekayii sırasında şu malumatı vermektedir: Alman 
kıralı üçüncü Henrik Macaristana hücum ettiği vakit Ma
carlar ve ordularında bulunan Peçenekler Almanların üzer
lerine ansızın hücumlar yaparak ok yağmuru yağdırmağa 
başlamışlar, Almanları müthiş zayiata uğratmışlardı.

1704 senesinde Macar kralı birinci Geza ile Şalamon 
arasında vuku bulan münazaada Peçenekler de kıraldan 
kendilerine istiklâllerini verdiği takdirde Şalamon’ı mağ
lûp edeceklerine ve Moşon iie Pozsony dan dışarı çıkar- 
mıyacaklarına söz vermişler, kıral da bunu kabul etmişti. 
Bunun üzerine Peçenekler Zoltan adlı reislerinin idarele
ri altında Şalamon’a karşı hai-eket etmişlerdi. Şalamon 
Peçeneklerin üzerine doğru hareket ettiğini duyunca 
Alraanlara müracaat etmiş, onlar da ordularile g-elmişler- 
di. Fakat Almanlar Peçenekleri g-örünce korkmuşlar, 
bir tepenin üstüne çıkarak harbin Şalamon lehine dön
düğü takdirde yardıma karar vermişlerdi. Harpte Şala 
mon galip gelir gibi olunca Almanların da kendilerine 
iltihakı üzerine tamamile galip gelmiş, Peçenekler firara 
mecbur olmuşlardı.

Macaristanda bulunan Peçenekler daima Macar ordu- 
lai-ile beraber hareket ve Macarların diğer kavimlerle yap
tığı harplere iştirak etmişlerdi.
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Moşon havalisinde Peçeneklerin bulunduğunu X[fl üncü 
asra ait vesikalardan anlamaktayız: Bu vesikalara nazaran 
Peçenekler Beşenyö, Beşenyöföld, Leg-intö, Arpaş, Be- 
şenyöhegy (Peçenek dağı), Beşenyöszig-et(Peçenek adası), 
Tet ve Rabamellek gfibi yerlerde oturmakta idiler. 1203 
senesinde Kral İmre Moşon havalisinde Peçenekler tara
fından iskân olunan araziyi papaslara vermişti. 1217 sene
sinde kral ikinci Andraş Leginthö’yi papaslara vakf etmiş 
olup vakıfnamede burasının daha evvel Peçeneklere ait 
olduğu kaydedilmektedir. Bundan sonra 1222 ve 1230 se
nelerine ait bazı vesikalarda buralarının Peçeneklerin ol
duğu zikrolunmaktadır.

Şopron havalisinde Peçeneklerin bulunduğuna dair 
1222 senesinde bir vesika vardır; ki bu vesika Arpaş 
denilen yerde oturan Peçeneklerin hürriyetlerine tecavüz 
edildiğinden vesika bunlara hürriyetlerini iade zımmmda 
yazılmıştır. 1225 senesinde yazılan diğer bir vesikada da 
Villa Beseneu Beşenyöszîget isimleri kaydedildiği gibi 
Avusturya hudutlarında halâ bu nevi isimler mevcuttur.

Györ vilâyetinde Teten, Teth denilen yerde Peçe
neklerin bulunduğunu bir kaç vesika kaydetmektedir.

Fehervar vilâyetindeki Peçeneklerin adetçe daha çok 
olduğunu görmekteyiz: Tarihi vesikalar yukarı ve aşağı 
Beşenyö, Egreş, Hatvan, Ladany, Töbörzsök, Fancs, Fe- 
cse, Şag, Tulge, Örş adlı yerlerin Peçeneklere ait oldu
ğunu kaydetmektedir.

1269 senesinde Macar kralı dördüncü Bela Chutur 
(Çutur) ve Matyaş adlı iki Peçeneğe Fancs havalisinde 
yer vermişti.

Csanâc* ‘ lâyetinde ise Peçenekler Beşenyö, Şap, Do- 
mevar, Veıes Dob, Kocha, Tompa Valkany, Hegyes 
Valkany ve V eg Valkany adlı yerlerde oturmakta idiler.

Bunlardan sonra küçük gruplar halinde Peçeneklerin
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Macaristanın muhtelif yerlerinde bulunduklarına dair vesi
kalar vardır. Bunlar bir takım Peçenek aileleri olup muh
telif vesilelerle her tarafa yerleştirilmiş ve buralara Peçe- 
nekler kendi isimlerini vermişlerdi. İşte bu suretle P eçe
nek ismini taşıyan yer isimleri vesikalarda kaydedildiği 
gibi bunların bazıları bug-ün dahi aynı ismi saklamıştır.

Bu küçük Peçenek g-ruplannın Arad, Bâcs - Bodrog, 
Baranya, Barş, Bihar, Borşod, Heveş, Komarom, Lipto, 
Nyitra, Pest, Pozsony, Şomogy, Szabolcs, Szala, Szerem, 
Temeş, Tolna, Torontal, Veröcze vilâyetlerinde bulunduk
larını bir çok vesikalar kaydetmekte olup buralarda Peçe
nek adlı yerleri tasrih etmektedirler.

Yine Macar vesikalarının gösterdiğine göre Peçenek- 
1er Erdel de de bulunmuşlardı; ki bunların izlerini bugün 
dahi aynı ismin yer adı olarak yaşadığında görebiliriz.

Peçenekler Macaristanda hudut muhafızı vazifesini 
gördükleri gibi diğer yerlerde de muhafız olarak kullanıl
mıştır. Yine Macar vesikaları büyük grup halinde bulunan 
Peçeneklerin kendi aralarında reisleri olduğunu ve bu re
islerinin isimlerini de kaydetmektedir.

1216 senesinde Ochus, 1329 da Mikch ve 1306 da da 
Marothi adlı Peçenek reisinin isimlerini bilmekteyiz.

Macaristandaki Peçenekler hakkında en kıymetli tet- 
kikatta bulunan Yerney olup bu zatın kaydettiğini P eçe
nek rüesasmın isimlerinden dikkate şayan olanlarını aşa
ğıya yazıyorum: Thonuz oba [Tomuz Apa], oğlu Urkund 
Zultan [Sultan], Mogh, Aba [Apa], Theber, Beke, Nothyr, 
Bielke.. Diğer daha bir çok isimler var isede bunların 
hemen hepsi hiristiyan veya Macar ismidir.

Peçenekler sulh zamanlarında muhafız vazifesini gör
dükleri gibi harp zamanlarında da reislerinin idaresinde 
Macar ordusunda bulunurlardı.
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PEÇENEK MEDENİYETİ





PEÇENEKLERİN AHLÂK ve ÂDETLERİ

Peçenekler zeng-in insanlardı. Büyük mikyasta hayvare 
yetiştirirler ve bunları civar kavimlere satarlardı. Kendi
lerinin pek çok altın ve gümüş avanıleri de vardı. Y iyecek
leri, hayvanlardan aldıkları süt, yag ve etten ibaretti. Atla
rını yalnız binmek için değil aynı zamanda südünden ve etin
den de istifade »için beslerlerdi. Bonfin Peçenekler hakkında 
şu malumatı vermektedir: Peçenekler sakal ve bıyık bıra
kırlardı. Geniş ve dalgalı dış elbisesi giyerler, başlarına 
da bir kalpak geçirirlerdi. Elbiseleri dizlerine kadar uzun 
olup üzerine de kolsuz bir ceket giyerlerdi.

Peçenekler Bizans ile bilhassa Kherson şehirinde tica
ret yaparlar ve buradaki pazar yerine mütteaddit emtia 
sevk ederlerdi. Bu iki kavim arasında revaçta olan emtia, 
şunlardır: biber, ipekli, dokuma, kürk ve mum..

Bizans hükümdarının sefirleri Kherson şehirine geldiği 
vakit buradan Peçenekler nezdine adamlar gönderilir, on
lardan rehin ve kılavuz istenirdi; çünkü bütün bu havaliyi 
bilen yalnız Peçeneklerdi.

Ordugâhlarında öküz derisile örtülmüş arabalar mevcut 
idi; ki bunlarla ailelerini taşırlar; harp esnasında da bu 
erabalan birbirine bağlıyarak önüne de çukur kazarlardı. 
Bu suretle ansızın hücumden kendi kendilerini muhafaza 
ederlerdi. Kendilerine mahsus bayrakları ve harpte kullan-
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dıklan öküz başı şeklinde borazanları vardı. Silahları yay 
ve ok olup omuzlarında da tirkeşler bulundururlardı. Mız
rak kullananlar da vardı. Ordunun ekseriyeti ise süvaridi. 
Sefer esnasında erzakın kıtlığı veya önlerine bir nehirin 
çıkması bir mani teşkil etmezdi; çünkü erzakları bittiği 
vakit atlarının sütlerile g-eçinirlerdi [Kımız]. Deri heybelerini 
de meşe ağacının kalın kabuklarile doldururlar ve sudan 
g-eçmek icap ederse eşyalarını atlara yükletirler ve kendi
leri de heybelere binerek sudan g-eçerlerdi.

Peçenek kabileleri hakkında çok kıymetli tetkikatta 
bulunan Profösör Nemeth Bizans menabıinin bahsettiği 
bu isimlerin mükemmel bir surette Türkçe telaffuzlarile halle 
■muvaffak olmuştur. Profösörün izahı şu şekildedir:

1 —  Yavdı Erdim :
Yavdı =  parlak kıllı at reng-i, erdim =  fazilet,
2 —  Küerçi Çur:
Küerçi — Gök rengi, Çur =  rütbe, ünvan.
3 — Kabukşin Y u la :
Kabukşın — Kabuk rengi, Yula =  ünvan.
4 — Suru Kül bey: >
Suru =  Kül rengi, sarı.
5 —  Kara Bay :
Kara — malum, Bay =  ünvan.
6 —  Boru Tolmaç :
Boru =  koyu renk.
7 — Yazı kapan:
8 — Bula çoban:
Bula =  Alaca renkli at rengi.

Şu kabile isimlerine dikkat edecek olur isek Türklerde 
kabile adlanmasının muayyen usulleri olduğunu anlıyabiliriz: 
Kabile adlarının ikinci isimleri Türklerde kullanılan ünvan-
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lardan ibarettir. [Erdem adı müstesna] diğ-er isimlerinde 
birer at renği olduğunu görebiliriz. [1]

Bir Bizans menbaı Peçenek kale isimlerini de kaydet
mektedir : Dnieper den Bulg-arya taraflarına doğru olan 
kısımda Aspron denilen bir kale vardır; ki bunun duvarları 
ak olduğu için bu ismi almıştır. Maatteessüf bu isim yunan
cadır : Ak kale manasına gelir. Bu menba kalenin Peçenek 
lisanındaki ismini kaydetmiyor. Türklerde kale isimlerine 
ak, kara gibi isimler verildiğini vazıhen biliyoruz. [2] (A k 
Kerman, Sarkel, Akhisar, Karahisar gibi isimleri hatırla
yınız. )

Diğer Peçenek kalesinin ismi ayni bizans menbaı 
Tun-Katay diye yazmaktadır. Bu ismi Nemeth Tün-Katay 
diye okuyarak gece muhafızları istihkâmı diye tercüme 
etmektedir. Katag-Katay filhakika istihkâm, kale manasına 
gelir. Yine aynı Profösörün izahına göre Tun Türkçe de 
istirahat manasına da gelir. Binaenaleyh bu kale ismini bu 
suretle de izah , edebiliriz.

Üçüncü kalenin ismi Krakua-Katay dır. Krakua ismini 
Nemeth Karak kökünden çıkartarak gözcü olma, kollama 
manalarınr çıkarmaktadır. [Karakol ismini hatırlayınız.]

■Dördüncü Peçenek kalesinin ismi Salma-Katay olup 
bu ismi de Nemeth bizim lehçemizde mevcut olan Salma 
-yani devriye, kollukçu manansına olduğunu’ yazmaktadır.

Beşinci kale Saka-Katay dır. Saka çit, tahta perde 
manalarına olduğuna göre hudut kalesi manası sezilebilir.

Altıncı kale de Kiayu - Katay adında olup buradaki 
Kiyau Türkçedeki yagı, düşman kelimesinin aynıdır.

[1] Gerek renk isimlerinin ve gerek rütbe adlanr.ın kabile 
(.adlanm alarında kullanıldığına dair bakm ız: Hüseyin Namık, Türk

d ü n y ası; S. 57-61 i 65-67.
[2] Daha fazla tafsilat için bakınız: Melich Y an os; A honfög- 

Jalaskori M agyarorszag, Budapest, 1925, Birinci kısım, S. 8, 9, 21.
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Peçeneklerin Kuman’larla aynı dili konuştuklarını meş
hur Bizans müverrihi Anne Komnen bahsetmektedir. Pro
fesör Nemet de bu ciheti tetkik ederek her iki dili muka
yese etmektedir.

Peçeneklerden kalma bazı şahıs isimleri de vardır; 
ki bunların bir kısmının Türkçe olduğu pek vazihtir : 
Korkut, Mayça ( Bay-May gökünden, ça edat’tır.) gibi..

PEÇ EN EK  SA N A T ESERLERİ ve PEÇEN EK YAZISI

On sekizinci asrın nihayetlerine doğru Macaristanda 
Torontal vilâyetinde Nagy-Szent-Mikloş denilen mevkide 
Maroş ırmağına dökülen Aranyka deresi kenarında rivayete 
g-öre Vuin adlı bir Olah köylüsü evinin avlusuna duvar yap
mak için kazmağa başlamış, temelleri kazarken yirmi üç 
parça 18— 24 kıratında altın vazolar, çömlekler ve taslar 
bulmuştu. Bu kıymetli define bılahara iki Rum tüccarı 
vasıtasile kıral Fransuvaya 1799senesi eylülün yirmi beşinde 
yazılan emirname ile satılmış ve bu suretle bu kıymetli hazine 
AvusturyalIların eline geçmişti. Bugün Viyana müzesinde 
bulunan bu define bir zamanlar Attila definesi namile şöh
ret almıştı.

Bu define hakkında asânatika, sanat tarihi ve lisan 
âlimleri birçok tetkikatta bulunmuş olup bunların mahiye- 
yetini meydana çıkarmak için pek çok mesai sarfetmişler 
isede bu hususta en müsmir neticeye Profösör Nemetb 
vasıl olmuştur.

Benim bildiğime göre 1801 senesinde Schoenvisner 
Hungaricae rei numariae adlı latince yazmış olduğu eserin
de ( S .  81-84) bu defineden ilk. defa olarak bahsetmiş
tir. 1827-1829 senelerinde de Steinbüchel bu definenin 
resimlerini vucuda getirmiş ise de bu resimler bilâhare 
neşredilebilmiştir.
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Meşhur Osmanlı tarihi müverrihi Hammer de eserinin 
üçüncü cildinde bu defineden bahsetmiştir. Daha sonra 
Koehne, Arneth, Böhm, Romer Floris, Dietrich, Odobescu, 
Henszimann, Pulszky, Radisico Yenö gibi zevat bu define 
ile meşgful olmuşlardır. 1866 da Sacken-Kenner tarafından 
Sammlung^en des K.K. Münz - und Antiken - Cabinets, 
adlı eserde define hakkında daha mufassal izahat veril
miş ve en nihayet define ile selahiyetle meşg-ul olan 
Hampel olmuştur. Hampel bir kaç defa bu ciheti tetkik 
etmiş, ilk tetkikinde definenin IV-V inci asırlara aii oldu
ğunu tahmin etmiş, fakat bilâhara neşrettiği eserinde bunun 
VIII inci asırda imal edildiğini söylemişti. Kondakovv, 
Zimmermann ve Thomsen de IX uncu asırda yapıldığını 
kabul etmişlerdir.

Bu definenin üzerinde motiv’ler Sasanı ve Bizans te
siri altında kaldığı gibi Orta Asya san’at tesirleride aşikâr
dır. Meselâ Orta A.sya Türklerinden itibaren Bulgfarlar ve 
Selçuk oğullarına kadar bütün Türk camialarında kul
lanılan kartal resmi bu definenin üzerinde vazihen göze 
çarpmaktadır.

Bu vazolar, taslar ve çömlekler üzerinde bir takım 
yazılarda vardır ki; bunların halli için ilim adamları hayli 
mesai sarf etmişlerdir. Dietrich bunları run harflerininin yar- 
dımile okumağa çalışdığı gibi Fischer Karoly Antal da Sekel 
yazısının yardımile bunları halle çalışm ıştır.[l] Daha son
ra Meszaros Gyula ve Supka G ezada bu yazıları Orhon 
harflerinin yardımile okumak istemişler, fakat bütün bu 
mesai hiç bir netice vermemişti. Bu definenin bazılarında 
yunan harflerile yazılmış ibarede vardı. Bunun yunanca 
yazılmış olanını Bruno Keil okumağa muvaffak olmuş, Yu
nan harflerile yazılmış Türkçe ibareyi de profesör müte-

[1J Eserinin adı; Hun m agyar irâs.. Budapest, 1Ö89. S.
40 - 59.
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veffa Thomsen 1917 de Une inscription de la trouvaille 
d’orde Nag-y-Szent-Miklos adlı tetkikinde halle muvaffak 
olmuştur. En nihayet Profesör Nemeth 1932 de diğer ki
tabeleri halle muvaffak olarak evvela Nag-y - Szent - Miklos 
kitabeleri namile Macarca bir tetkik neşretmiş, bilâhare 
yine aynı sene zarfında Die inschriften des schatzes von 
Nagy-Szent-Miklos namile de almancasını neşretmiştir.

XlXuncu asrın nihayetinde Bruno Keil Yunan harflerile 
yazılmış ve yunanca ibare olan bir kitabeyi okuyarak şu 
suretle tercüme etmiştir; İsa yeni mukaddes ruhu yukarı 
g-öndererek inısanları su ile kurtardı...

Diğer yunan harflerile yazılmış Türkçe ibareyi de 
Profesör Thomsen şu suretle okumuştu: Buila zoapan tâ- 
si dügatügi Butaul zoapan tagrugy içigi tasi.

Thomsen bu okuduğu ibareyi şu suretle tercüme et
mişti: «Butaul çobanın asmağa kullandığı (bu) içki tasını 
Buila çoban ikmal ettirmişti.»

Profesör Nemeth’de buradaki şahıs isimlerinin Peçenek 
kabile reislerinin isimleri olarak Bizans menabiinde mez
kûr olduğunu ileri sürerek bu definenin Peçeneklere aidi
yetini iddia etmişti. Son zamanda yukarıda ismini zikr et
tiğimiz eserinde ise Thomsen’in bu okuyuş tarzına itiraz 
ederek ibareyi şu suretle tercüme etmiştir: «Boila çobanın 
tası, onun ısmarlaması üzerine ihzar olunmuş, Butaul çoban 
kulpunu yaptırdı; bu onun içki tasıdır.»

Nagy - Szent - Miklos definesinin üzerinde bulunan 
kitabeleri aşağıya derç ediyoruz:

 ̂ _
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Bu yazıların halli için uzun zamandır uğraşan profe
sör Nemeth Yunan harflerile yazılan kitabe de Boyla ço
ban ve Botaul çoban isimlerinin g-eçtiği g-ibi her halde 
bu yazılar içinde de bu isme tesadüf edilebileceği ihtima
lini düşünerek bu isimleri aramış ve nihayet bir numarah 
kitabenin ilk iki kelimesinin Boyla çoban olduğ-unu kesti- 
rebiimiştir. Fakat uzun zamandır bildiği bu harfler veya 
kelimelerin yardımile daha ileriye gidememiş, en nihayet 
taş üzerinde ki iki kelimelik bir Türk kitabesi kendisine 
bir ip ucu verebilmiştir. Bu kitabede şu kelimeler mev
cuttu: «Q® d' r' g-— ® g-' rç ’’ q yani iğ— kule»

Demek eşyanın üzerine onun ismi yazılmıştır. Rodloff 
da da bu nevi kitabeler mevcuttur: Bir madeni aynanın 
üzerinde Küd Aruk Bek küzküsi yani Küd Aruk Beİc’in 
aynası ibaresi olduğu g-ibi diğer bir aynada da yine şu 
satır vardır: Er Ankas Töşek küzküm üzük yani Er Ankas 
Töşekaynam. O  halde budefinelerde de eşyanın ismi ya
zılmış olacağını düşünen Profesör bu noktadan hareket 
ederek kitabeleri okumuştur. Bu usul ile ilk okumağa 
muvaffak olduğu kitabe 5b kitabesidir. Bu kitabede ikinci 
ve üçüncü harfleri daha evvel okuduğu Boyla çoban is
mindeki harflerin ayni olduğundan bunlar malumdu.

Binaenaleyh Nemeth ikinci harfi a ve üçüncü harfi b 
olan kâse, tas, çanak ve g-ömleğe müteallik bir kelime 
aramış ve bunu da bulmuştur: TA BA K ., o hâlde başdaki 
harf T  ve nihayetteki harf te k olması icap etmektedir. 
Bundan sonra 11 ve 12 numarah iki küçük tastaki iki ay
nı kitabeyi ele almış, burada da baştaki iki harf yani b 
ve a harfleri malûm olduğundan yukariki usul ile BA K RA Ç 
kelimesini bulmuştur.

Artık epi harf malûm olduğu için bir numarah kita
beyi tekrar ele almış, sağdan iki kelimenin Boyla çoban
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olduğunu daha evvel kestirdiğinden diğer kelimeleri tet
kik aderek bunlardan üçüncü sözün Çerez ve son sözün
de Kaş olduğunu bulmuştur. Çerez bildiğimiz manadadır. 
Kaş da bizim lehçemizde tahta kap, tas manasına gelirmiş.. 
Kaşkı kelimesi de bu asıldan g-eimektedir. Binaenaleyh ilk 
kitabeyi de B O Y L A  ÇOBAN ÇEREZ K A Ş diye okumuştur. 
Profesör bu sözleri Boyla çobanın çerez tası diye tercü
me etmiş isede burada bir cümie değil yan yana konmuş 
dört kelime olduğundan gerek bu tercümeyi ve gerek o- 
kuyuşu pek fazla kayd ihtiyatla kabul etmek icap eder.

Nemeth dokuz numaralı kitabeyi AGI yani hediye 
diye okumuş, bundan soma birbirinin aynı olan 2, 3,
4, 5a, 6a, numaralı kitabeleri halle çalışmıştır. Bunun ilk 
sözünü TU RU K veya TURUM şahıs ismi, ikinci sözüde 
İÇ A Y A K  yani içme sürahi, kadeh manasında olduğunu 
kestirmektedir. (?)

5 numaralı bardağın üstündeki kitabeyide II BEK  şah
ıs ismi olarak okumaktadır.

Yedi numaralı kitabeyi de SEVİN Ü G BİÇE yani 
Kıraliçe Sevinüg diye okumağa muvaffak olmuştur. îki har
ften mürekkep olan on beşinci kitabede SEN  diye okun
muştur. Bu kelimede Türkçede sürahi, bardak manalarında 
mevcuttur. 13 üncü kitabe ise ENİZ EG İS yani geniş ağız 
diye okunmuştur.

8 ve 6 b kitabelerini her harfi malûm olmasına rağmen 
Profösör okuyamamış yahut daha doğrusu okuduğuna bir 
mana verememiştir.

Nemeth’in bu takip ettiği usul ve mesai cidden tak
dire şayandır. Kitabeler/de bu has isiraleri aramak ve ondan 
sonra bu kitabelerin üzerinde her halde çanak, çömlek, 
sürahi, bardak isimleri olduğunu kestirmek belki doğru 
bir usul olabilir. Fakat Türklerde umumiyet itibariie
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eşyanın ismini üzerine yazmak âdet olduğ-unu kabul etmek 
imkânsızdır.

Bir bakracın üzerine bakraç diye yazılmanın mantıki 
bir izahı bulunamaz. Nemeth’in Rodloff’dan g-österdig-i 
misai de bunu teyit edecek mahiyette olmayıp tamamile 
aksidir. Bir aynanın üzerine filâncanın aynası yazılma
sındaki gaye eşyanm ismini üzerine yazmak değil sahibi
nin ismini zikirden ibaret olduğu aşikârdır. [1]

Nemethin okuduğ-u ibarenin de Türkçe olmasına imkân 
göremiyorum : BO Y LA  ÇOBAN ÇEREZ K A Ş cümlesi 
aralarında hiç bir edatı olmadığına nazaran yanyana kon
muş kelimelerden ibarettir.

Nemeth’in bu tetkikatı neticesinde Peçenek alfabesinin 
şu şekilde olduğu tezahür etmektedir.

Sesli harfler: ^

-5 î, i
□ M?, Ü

Seısiz harfler:

 ̂ b M N g Ö r

M  3 d f  k I s

i di  O D s

) g t m? i t

't y ) M st. V

i j  i 7) O 3
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[1] B u  m evzu  üzerinde çalışan  büyük bir âlim in söylediği 
gibi m etinlerin  azlığı bu y a z ıla n  v azıh an  okumağı'^ im kânsız  
kılmaktî'dır. Bütün b u n lara  rağ m en  N em eth ’in okum akta isabet 
ettiği noktaların  bulunduğu k u v vetle  m u h tem el olduğu gibi bu 
definenin P eçen ek ’lere  ait olduğunu ileri süren  bu kıym etü âlimin  
m esaisi cidden tak dire  şayan d ır.
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Bundan sonra Profesör Nemeth bu yazının eski Türk 
yazısile ve eski Macar yazısile olan müşabih noktalarını 
cetvel halinde g-östermektedir. Neticede Peçenek yazsının 
daha fazla Macar yazısile münasebettar olduğunu bir muka
yese cetveli ile ortaya koymaktadır. Bu münasebetle şura
sını tasrih etmek isterim ki; Macar alimlerinin Macar yazısı 
diye ortaye sürdükleri bir Macar yazısı hakikatta mevcut 
değildir. Elimizdeki Orhon Türk yazısına benzeyen ve Ma
car dilile yazılmış olan kitabeler Macarlar tarafından değil 
Sekel türkleri tarafından kullanılmakta idi. Bütün tarihi 
menbalar bu yazıların Sekel’lere ait olduğunu kayıtte 
müttefik oldukları g-ibi bu yazılarla yazılmış bir tek kitabe 
Macaristan topraklarında bulunamadığı halde Sekel’lerin 
oturdukları Erdel de bu kitabelere tesadüf olunmaktadır. [1]

p e Oe n e k l e r

[1] Bu ciheti daha mufassal olarak başka bir münasebetle 
diğer bir eserim de mevzu bahsedeceğim  için burada bu kadarlık 
izahatla Iktlîa ediyorum.
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SON SÖZ

Peçeneklerin Anadoluya da gelip yerleşmiş oldu' 
ğunu mevcut yer isimlerinden vazihan anlayabiliriz. 
AnMştlan Oğuz camiasında kalmış daha bir takım 
FeçenekUr mevcuttu. Anadoluya Oğuz akım olduğu 
vakti onlarda beraber buralara gelmişler, muhtelif 
yerlerde ye '̂-leştirilmişlerdir. Tarihi vesikaların yar- 
dtmile bunları tespit eimcğe imkân olmadığmdan 
bugünkü isimleri araştırarak Peçenek gruplarının 
nerelerde yerleşmiş olduğunu anlayabiliriz-

Türkiyat mecmuası ikinci cilt S- 252 de Fatsa 
nin on beş kilometre cenubu garbisinde Bacanak 
adh bir yer ve Elbistanın 89 kilometre cenubunda 
Ceyhun üzerinde Façinek Hanı diye bir mevki mev
cut olduğu kaydedilmektedir.

Avni Ali Candar beyin çıkacak olan Anadolu 
Türk boyları atlı eserinde şu mevkiler tespit edil
miştir: Ankara merkez kazasında Fecenek, Zir ka
zasında iki yerde Bala Fecenek ve Zir Fecenek atlı 
yerler yine Ankarada Yaban abad da bir yer ismi, 
Sivas da Zara kazasına tâbi Feçek, Şibin kara'hi
sar da Su şehiri kazasına tâbi Feçene yer atları 
mevcuttur-

Bu yer isimleri Szokolay Margit'in Macaristan- 
da bulunan Fe çeneklere ait yerleri haritada tespit 
ettiği gibi bizde Anadoluda tespit eder isek Feçe- 
neklerin yerlerini yeknazarda görebiliriz-
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