
PENCAP 

ru olmakla birlikte onu Sanskritçe'nin bir 
uzantısı saymak yanlıştır. Başka bir iddi
aya göre Pencabl bu bölgenin kendiliğin
den ortaya çıkmış ve sıradan halkın dili ola
rak görülen Prakrit dillerinin birinden tü
remiştir. Bu bilgiler ışığında Pencap dili
nin kökenini Ar1ler'in Hindistan'a gelişin
den (m.ö 1800'ler) çokönceki bir zaman
da Sind vadisinde konuşulan dilde aramak 
gerekir. Bu bölgede Ariler'in gelişinden ön
ce hangi dilin konuşulduğu konusu kesin 
biçimde çözümlenememiştir; ancak bu di
lin günümüze kadar etkisini sürdürdüğü 
şüphesizdir. Genelde kabul edilen görüş, 
gerçek Ariler'in gelmesinden önce Sin d va
disinde ~muhtemelen Orta Asya kökenli
Dravid kabilelerinin egemen olduğudur. 
Hatta Ariler gibi Dravidler de sonradan gel
miştir (m ö IV. binyıldal ve onlardan çok 
önce buralarda başka insanların oturduğu 
bilinmektedir; çünkü Havaipindi yakınla
rında binlerce yıl öncesinden kalma taş 
aletler ortaya çıkarılmıştır. Dravid kabile
lerinden önce bölgede bulunan insanların 
büyük ihtimalle Munda kavimlerine men
sup bulundukları ve dillerinin Pencabl'ye 
kaynaklık ettiği düşünülmektedir. Pencap 
dilinde bulunan Munda dillerine ait keli
meler de bunu destekler niteliktedir (Ay
nülhak Ferid-kotl- Abdurrahman Melik, 
XIII, 212-213). öte yandan Pencap diliyle 
Dravid dilleri arasında bazı ortak kelime
lerin dışında gramer açısından da büyük 
ölçüde benzerlik bulunmaktadır. Aynülhak 
Ferldkotl'nin iddia ettiğine göre Harappa 
ve Mohenjo-Daro'da konuşulan dil, Ariler'in 
gelmesinden sonra çeşitli değişimlerden 
geçerek bugünkü Pencap dilini oluştur
muştur. Sanskritçe her ne kadar bu dili et
kilemişse de kendisi de ondan etkilenmiş 
ve bölge dillerine sadece kelime katkısında 
bulunurken gramer üzerine pek fazla bir 
etkide bulunmamıştır. Sonuç olarak Pen
cabl, Hint-Ari dillerinden değil DravidY dil
Ierden türemiş, fakat zaman içerisinde 
Sanskritçe, Farsça, Yunanca, Arapça ve 
Türkçe gibi birçok dille iç içe yaşaması se
bebiyle bu dillerden aldığı sayısız unsuru 
bünyesine katmıştır. 

Pencap dilinin birçok lehçesi bulunmak
tadır. Doğu Grubu. 1. BhattiyanY: Hisar, 
Gorgaun, Bikaner. z. PovadhY: Anbala, Pa
tiala, Cend. 3. Doabl: Ludhiyana, Caland
har, Huşyarpür. 4. MalvaY: Maler, Kotla, Fe
rldkot, FYrüzpQr. S. PaharY: Kangra, Şimla, 
Cammün. Batı Grubu. 1. Siraikl: Hayrpür 
bölgesi (Sind) z. RiyasetY: Rahlmyar Han, 
Bahavelpür. 3. Mültanl: Mültfm. Dera Gazi 
Han. 4. Hindko: Peşaver, Ebtabad (kuzey
batı sınır eyaleti) s. Çhaçhl: Kembalpür. 
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6. Potühar!: Ravalpindi. 7. DhanY: Cehlem, 
Mlrpür (Azad Keşmir). 8. Şahpür: Sargod
ha, Chang. Merkez Lehçeleri: MachY: La
hor, Siyalküt, Gucranvala, GurdaspQr, Am
ritsar. 

Günümüzde Pencabl ikisi yaygın üç ayrı 
alfabeyle yazılmaktadır: Sihler'in kullandığı 
GurumukhY (Guru'nun ağzından çıkan al
fabe) , müslümanların kullandığı Şahmuk
hi (şah 1 sultanın ağzından çıkan alfabe). 
bazı küçük Hindu gruplarının kullandığı 
Devanagari 1 Nagarl (tanrıların yazısı). Sih
ler'in kutsal kitabı Adi Granth'ın kaleme 
alındığı Gurumukhl'nin Guru Angad Dev 
( 1504-15 5 3) tarafından bulunduğu görü
şü yaygınsa da bizzat Sih araştırmacıları 
bu görüşü çürütmüşler ve söz konusu ya
zının Sihizm'in ortaya çıkışından çok önce 
kullanıldığını göstermişlerdir. Şahmukhl al
fabesi, Arap alfabesine Urduca ve Hindus
tanY'yi yazmak için yapıldığı gibi Pencabl'
ye ait fonemleri göstermek üzere bazı harf 
ve işaretierin eklenmesiyle geliştirilmiştir. 
Devanagarl ise bütün Hint alt kıtası ve Sri 
Lanka genelinde eski Sanskritçe dahil Hint
Arı dillerinin tamamının yazıldığı veya ba
zılarının yazıldıkları alfabelerin türetildiği 
yazı sistemidir. 

PencabY edebiyatı Sih ve müslüman ede
biyatı olmak üzere iki ayrı kanalda ilerle
miştir. En eski Sih eseri 1604'te yazılan 
Adi Granth adlı anonim bir divan veya 
şiir derlemesidir. Önde gelen Sih yazarla
rı arasında Puran Singh, Bhai Vir Singh ve 
N anak Singh sayılabilir. Müslüman Pen
cabl edebiyatı daha çok tasawufi şiir da
lında gelişmiştir. En ünlü şairlerin Perldüd
din Genc-i Şeker ( ö. 1265), Madhô La! Hü
seyin Şah (ö. 1599), Abdl-i LahGri (ö. 1664), 
Abdullah Bulhe Şah (ö 1758), Varis Şah (ö. 
1766) ve Hace Gulam Ferld ( ö 190 ı) oldu
ğu söylenebilir. 
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PENCİK 

Osmanlı 

vergi ve asker kaynaklarından 

birini oluşturan uygulamaya 
verilen ad. 

_j 

Sözlükte "beşte bir" anlamındaki penç 
ü yek 1 penç-yekten gelen pencik (pençik) 
kelimesi, Osmanlı askeri sisteminde kara 
ve deniz seferlerinde ele geçirilen esirler
den "hum us-ı şer'1" olarak beşte birinin dev
let hizmetine alınmasını ifade eder. Os
manlı Beyliği'nin kuruluş yıllarında elde 
edilen esirlerin gaziler arasında paylaştı
rıldığı, her esirin onu esir alanın malı sayıl

dığı bilinmektedir. Ancak zamanla hazine 
için paraya ve ordu için askere olan ihti
yaç artınca esirlerin veya her esirin beşte 
birinin devlet hesabına alınması yoluna gi
dilmiştir. Özellikle Abbasller'den itibaren 
uygulanan gulam sisteminin devamından 
ibaret olan bu uygulamanın Anadolu bey
liklerinin bazısında, bilhassa Aydınoğulla
rı'nda varlığına dair bilgiler mevcuttur. 

Osmanlılar'da pencikin ilk defa nasıl or
taya çıktığı hakkında farklı görüşler var
dır. I. Ahmed zamanında yaşlı bir yeniçe
rinin ağzından derlenen Mebde-i Kanun-ı 
Yeniçeri Ocağı'nda (s 27-28) pencik res
mi uygulamasının daha kuruluş yıllarında 
Bilecik' e yönelik akınlarla başlatıldığı, bun
ların deftere kaydedilmesi işini Bektaş Ağa 
ile Hacı Bektaş evladından Timurtaş Dede 
ve Mevlana evladından Emir Şah Efendi'
nin tavsiye ettiği belirtilirse de daha çok 
kabul gören rivayete göre bu sistem 1361'
de Edirne'nin fethinden sonra ulemadan 
Karamanlı Kara Rüstem'in tavsiyesi, Ka
zasker Çandarlı Kara Halil'in uygun bulma
sı ve I. Murad'ın onayı ile devreye sokul
muştur. Bu rivayetle ilgili bilgi veren kay
naklarda, hız kazanan fetihler dolayısıyla 
savaş esirlerinin sayısında büyük artış ol
duğu için esir fiyatlarının 125 akçeye ka
dar düştüğü, gazilerden devlet hesabına 
pencik vergisi alınmasının kararlaştırıldı
ğı, İslam hukukuna göre ganimet malının 
beşte birinin beytülmale ait bulunması se
bebiyle Kara Rüstem'e Gelibolu geçidinde 
"geçit akçesi" adıyla pencik toplama yet
kisi verildiği, buna göre her beş esirden 
biri veya sayı beşin altında ise değerinin 
beşte biri olan 28 akçenin pencik vergisi 
olarak toplanmaya başlandığı belirtilir. An
cak ilk anda bu uygulamanın askerler ara
sında genel bir hoşnutsuzluğa yol açtığı 
bildirilir. Nitekim Rumeli'den esirlerle dö
nen gazilerin bu vergiden kurtulmak için 
yollarını değiştirmeye başladıklarına, bu
nun üzerine Gazi Evrenos'a ve Lala Şahin'e 



pencik vergisini sınırda toplamaları emri
nin gönderildiğine ve uygulamanın dini ni
teliğini vurgulamak için bu işin icrasının 
kadıya bırakıldığına dair bilgiler vardır. Böy
lece devletin elinde toplanan bu esiriere 
"pencik oğlanı" denmeye başlandı. Çandar
lı Kara Halil bunların genç ve güçlü olan
larından yeni bir asker teşkil etme fikrini 
geliştirdi. Kısa bir süre Gelibolu-Çardak ara
sındaki at gemilerinde çalıştırılan bu genç
ler Acemi Ocağı'na alınıyor, daha sonra ye
niçeri yapılıyordu. Pencik oğlanları, önce 
Bursa civarındaki Türk köylerine gönderi
Hp cüzi bir ücret karşılığında oralarda ça
lışıyor, Türk ailelerinin yanında Türkçe'yi 
ve Türk-İslam adetlerini öğreniyordu . Ar
dından bir kışlada toplanıyor ve acemi ağ
lanı olarak birkaç yıl burada eğitim görüp 
doğrudan padişahın emrinde kapıkulu or
dusu olan yeniçerileri teşkil ediyordu. 

Başlangıçta her esirin değeri 125 akçe 
olarak belirlenmişse de zamanla bu mik
tar esirin yaşına, cinsiyetine vücutça sağ
lam olup olmamasına göre değişmiş, bu 
arada kadın esirlerin de vergi bedeli be
lirlenmiştir. ll. Bayezid döneminden günü
müze birkaç pencik kanunnamesi ulaşmış
tır. Bunlardan, aklncı teşkilatında aklncı 

beyi ile taviçe (tavıca 1 toyca) ve aklncıların 
aldığı esirlerle ilgili uygulama esaslarını 
belirleyen ilkine göre 1 00 ve daha fazla yj. 

şiyle yapılan ve haramilik denilen akın sı
rasında alınan esirlerden pencik alınacak, 
çete adı verilen küçük çaplı akınlarda el
de edilenlerden ise alınmayacaktı. Aklncı 
esirlerinin pencik vergileri pencik emini 
(pencikçi) tarafından toplanacak, aklncı be
yine yirmi, pencikçiye beş esir verilecekti. 
Yüksek rütbeli taviçelerin elde ettiği esir
lerden birer esir kendilerinde kalacak, da
ha düşük rütbeli olanlar için iki kişiye bir 
esir bırakılacaktı. Diğer esirlerden tercihen 
on-on yedi yaşları arasındakiler 300'er ak
çeye devlet adına satın alınacak, on yedi 
yaşın üstünde olup ergenlik çağını geçti
ği için "sakallı" diye belirtilen gençlerden 
yetenekli bulunanlar devlet adına alınabi
lecekti. Asker yapılacak esirlerin sağlıklı 
olması esastı. Pencik alma sırasında ilgili 
sancak beyi ile aklncı zabiti pencikçiye yar
dım ·edecekti. Devletten esir kaçıranlar ce
zalandırılacak, üzerine düşen vergi sahi
binden tahsil edilecekti. Aklncı esirlerin
den alınan pencik oğlanları biri pencikçi, 
diğeri aklncı beyi tarafından tutulan iki ay
rı deftere kaydedilecek, merkeze her iki 
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PENCiK 

defter getirileeekti (Kanunname, TSMK, 
Revan Köşkü , nr. 1935, vr. 108b-109' ). Bu 
defterlerde esirlerin hıristiyan isimleriyle 
babalarının adları ve eşkalleri yazılırdı. Be
yazıt Devlet Kütüphanesi'nde olup ll. Ba
yezid tarafından Pencikçibaşı Yusuf'a ve
rilen 898 (1493) tarihli Kanunname de 
yukarıdaki tarihsiz kanunnamenin hemen 
hemen aynıdır. 

isteği üzerine pencik emini Muhyiddin'e 
yazılmış olan ll. Bayezid'e ait 6 Şewal 916 
(6 Ocak 1511 ) tarihli bir hükümde erkek ve 
kadın esirlerin tasnifi yapılarak her sınıf
tan alınacak vergi miktarları belirlenmiş
tir. Buna göre üç yaşına kadar çocuktan 
("şlr-hor" 1 meme emen) 10-30 akçe, üç
sekiz yaş arasından ("beççe" 1 yavru) 100 
akçe. sekiz-on iki yaş arasından (gulamçe 1 
küçük çocuk) 120-200 akçe. ergenlikyaşın
da olandan (gulam 1 bıyı ğ ı çıkmamış de
likanlı) 250-280 akçe, ergen delikanlıdan 
(sakallı) 250-270 akçe, "pir" ( yaşlı) deni
ien esirlerden ise 1 50-ZOO akçe alınması 
uygun görülmüştür. Pencik vergisi alınmış 
esiriere pencikli kul adı verilirdi. Kadın 
esirler "şir-hor", "duhterek'~ (küçük kız). 
"duhter" (kız). "cariye" (genç kadın). "mari
ye (genç kadın), "ümmüveled" (çocuğu olan 
cariye), "acQze" (yaşlı kadın) ve "fertQte" (ko
ca karı) şeklinde sınıflandırılmış, bunlardan 
ümmüveled ile cariyeden 120-150 akçe ara
sı vergi alınacağı belirtilmiş, diğerlerinden 
emsali gereğince alınması emredilmiştir. 
Vücudunda organ eksikliği olanlar eksik
liklerine göre kategorilere ayrılmış, bunlar
dan da emsali gereğince vergi alınması is
tenmiştir. Bu arada kadıdan Kanunna
me sOretinin siciiiere kaydı talep edilmiş
tir (Atıf Efendi l<tp., nr. I 734, vr. 36' -37' ). 

XVI. yüzyıl sonlarında saray için alınacak 
pencik oğlanlarının mutlaka "kıyafe" ilmin
den anlayan bir kişi tarafından muayene 
edilmesi ve ona göre seçilmesi tavsiye edil
miştir (Ali Mustafa Efendi. Mevaidü 'n-ne
fais, s. ı 54- ı 55) . 

Pencik vergisinin tahsili genellikle zafer 
sonrasında ordugahta yapılırdı. Pencik ver
gisi uygulaması daha sonraki yıllarda da 
sürmüş, Yavuz Sultan Selim zamanında 
Çirmen taraflarında bunun yerine 20'şer 
akçe alınması emredilmiştir (Akgündüz. III, 
476). 1526'da Mohaç zaferi ve Budin'in fet
hinin ardından ordunun dönüşü esnasın
da bütün esirlerden pencik vergisi alınma
sı hususunda genel duyuru yapılmıştır (Fe
ridun Bey, ı. 565) . Şeyhülislam EbüssuQd 
Efendi, pencik oğlanlarının evlenmesinin 
padişahın iznine bağlı olduğu yolunda fet
va vermiştir (Düzdağ . s. ı 22) . Bu vergi za
manla değişikliğe uğramış, XVI. yüzyılda 

227 



PENCiK 

iL 

-<!'J\ı)fJ..:ıJ'PI~..j..~~.J).i;IJI~~ . .. ..... \ 

J}\4~.),~\_;j.ıiJ.ı>."-<>JJI&>:-"lJ~j~.ı 

4ç;~~~,r~.;,.ı .);~':f.~' 

e!.IP~~IJ\\:ı.;.:oı'&.-1 ~11.1 1~llv>l'b.ı.> 
~\ô-b:\!..1 r~'$';.-~,_,..;..~;,.~'.i 
(J_S}.\'l.Vj~IJ ~\;..;wl,~\:"{,.. 

jjll;f,"~lji'!J_,r,j~~~.J'.l'JY.•·-J)J\..-> ,}.-\.ı :ı,\'t tfr rJ; '..),ı:; o-~ u~ \i~ b>.k 
~~)~~~ürl;;..~,l~[ı~~; .. ~ ., . 

Lf>~~Y-tiı~.i;-~~.ı~..ı.\~Y.li?~-
~.ı.!\.f,.:,,;_;.,,,;~.ı.~JI.t$>.ı _,_;.~\ ~~\;· '\;••' . ~ ... , . ,,:1 . ,.,ı/~1 

'<Y ~f""'J"'U:i"~. 

O>:~.ı\ .. :.~,.;:..~>~}'ı;.,ij.ı·.ı~.J 

f,'Y_.»Ij~~~\:..\!J;'J.ı\fi.;,•.d.ıl 
'<0j>\i0\:.I,JI_(;J'.~ı;.~.ı>JIJ~J'.V,f 

~~\~..;u:i";.'J-4~'.}1'~ 
.:. \:l'-:ıı>~ ~~·~..e.ı~.t) ... ~O:..rv" 
~loü-~~~~,ı..YJ...ii:W ~~' 
~IA,..ı~'r~t \I tl',~..Y • ..:,.y:;ı ...;.,.:...:;..; ' 
.....:..ıJ,u,..~~:;,ı;;::., ..;..~~~\.i.,\; 

-:'~ltl..\.:,ü-u:ı\y;.~\.J:J.l""J.\:'-'\; 

._!.).r':'!i.:ı;.\k.J,'~~.i d.ı\}i'~y'i,;> 

<ıj\,;U,.:..~\_}ı>.":.\l:;l~<..\~1 ı:,-J.'I 

.:.~~~ ._. 1: ~\; y_ı\ J\::.\.2-"'·-!"1: 
-:J.ı~tw.;ı~>.~ı..'j.ı~...J,ı;'6M: . .. .. •-; 
'-f"'l:~\i~~ll-~ ... ;.{.jjr 
·..ıA~.ı:t.l)Yli>J.ı1.5.ı:,l.ıw,,... 

·, ), .. , • l 

~}-.d .... \, c.ıırl...:.\5< ._. .1)$-:a, ...... 
J,;\:..)}.1 

· ~·-'·'~···ıZ.~-""';.r,},~~; .. 'CS.r~""' ,uı;, -v-... .... ,.v.J~o.rr 

~l:lü~~.ı>).ıl~..ı;.. .... \::üıl> 
~ 

~~.).ol V.~.r.>.§':..:i;.~--:.Yl~ u-;...~ı 

J~)ki,..J;\...)J.ı'<'!'\&'ô-·>~\i.)oıl.' 
llr~~ ;~~~~~ J1}:t.). 

~v--~br 

u>oıf';i-~..C,~rfiCJI.>;;,"J.ılv:,._,...;.. 
..ı..i.\l~.)~,~~j:ı,~:ı,Jr'iı'/>.;.;.~e' 
.!!U: .;;.il4~y~},..;.:.~~.:..ı;..:.~·r;:\ı 
~).ı..::.}ıf..:ı,tu;.;.~~J ).:s:~·)./. 

Jc{'~.)pl<~.f,ıl.ı.J:.I,;~.:ı.~\.f.f.j'. 

.;ı,:;-~\.i#.ı»;J.<J.l.ıli),\J ).ı:i,f').i. 
j~>.:,ıj\()1\;,.;_,_i.I\L(,' ..ı 'ü U::;_,..ş\ 

( .. ~ " 

916 11510l tarihli 
Fencik 
Kanunnamesi 
(Atıf Efendi Ktp. , 

mukataa haline getirilerek iltizam yoluyla 
toplanması kararlaştırılmıştır. Nitekim Kıb
rıs'ın fethini müteakip pencik vergisinin 
tahsili Karaman zaimlerinden Mehmed'e 
30.000 altına iltizama verilmiştir (BA, MD, 
nr. 9, s. 239) . Bu arada bazı usulsüzlükler 
için sık sık merkezden uyarılar yapılmış, 
özellikle esir olmayanlardan ve müslüman 
Tatarlar'dan pencik alınmaması istenmiş
tir. ll. Selim döneminde eşkıyalık amacıy
la Osmanlı topraklarına girip yakalanan
lardan pencik tahsili için görevli tayininin 
Habsburglar ile Osmanlı Devleti'nin arası
nı açabileceği endişesiyle bu verginin bey
lerbeyi tarafından birine aldırılması uygun 
görülmüştür (12 Numaralı Mühimme Def
teri, s. 228-229) 1003 (1595) yılında yapı
lan Macaristan seferinde Veziriazam Per
had Paşa, Yergöğü iskelesi'nde pencik top
latmış, aynı seferde Veziriazam Koca Si
nan Paşa'nın iki gün süren zamansız pen
cik toplaması işi Eflak Beyi Mihal'in ani sal
dırısına fırsat vermiş, binlerce akınemın öl
mesine ve pek çok atın telef olmasına se
bep olmuştur. ll. Osman 1 030'da ( 162 ı) 
çıktığı Hotin seferi sırasında isakça'daki 

228 

nr. 1734, vr. 36'-37") 

Yuna Köprüsü üzerinde pencik almış, Hüs
rev Paşa'nın 1629 Şark seferinde ele ge
çirilen develerden bile pencik tahsil edil
miştir. 1 088 ( 1677) ve 1104 ( 1693) yılların
da Lehistan ve Avusturya'ya yönelik sefer
lerde çok sayıda esir alındığından bunlar 
devlet hazinesine önemli miktarda gelir 
sağlamıştır. Savaşlarda esir alımının dur
masından sonra pencik resmi tabiri bir 
süre daha esir pazarlarından alınıp satılan 
esir ve cariyeler için kullanılmış, 1822 yı
lında esir alım satımının haram ·olduğu yo
lundaki fetva gereği l l. Mahmud'un em
riyle kaldırılmış, böylece pencik vergisi ta
rihe karışmıştır (SahaflarŞeyhizade Esad 
Efendi, s. ı ı ı). 
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li ABDÜLKADiR özcAN 

PENÇE 
(~) 

Osmanlı diplomatiğinde 
yüksek dereceli idarecilerin 
imza tarzmda kullandıkian 

bir semboL 
_j 

Merkezde sadrazam ve Haremeyn vakfı 
nazırı olan Darüssaade ağalafı ile eyaJet
lerde vezir, beylerbeyi, sancak beyi, muta
sarrıf ve mütesellimlerin imza yerine kul
landıkları pençenin menşei hakkında ke
sin bilgi yoksa da en geç )0.1, yüzyıl ortala
rından itibaren görülmeye başlandığı söy
lenebilir. Buna pençe adının verilmesi şek
lin sağ elin pençesine benzemesinden do
layı olduğu rivayet edilir. Pençeler bir ba
kıma tuğraları andırsa da bazı hususlar
da onlardan farklıdır. Zira tuğraların un-


