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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 
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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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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-



surları kesinleştikten sonra sadece isim
lerde değişiklik olduğu ve zamanla şeklin 
eninin biraz taparlanması dışında aynı kal
dığı halde pençeler kullanıldıkları belgele
re ve gönderenle gönderilenin mevkiine 
göre değişik biçimlerde çizilmiştir. Thğra 
ile pençe arasındaki en önemli fark ise bel
gelerdeki yerleridir. Thğralar daima belge 
metninin üstüne konulurken pençeler pek 
az istisna dışında yazının başladığı taraf
taki marja yerleştirilmiştir ( Fekete, s. L; 
Uzunça rş ılı , V/17- 18\194 11. vesika: 27) 

Pençeler beyzeli. keşldeli ve imza şek
linde olmak üzere değişik biçimler göste
rir. Beyzeli pençeler tuğralar gibi beyze ih
tiva ettikleri halde beyzelerinin tek oluşu 
dolayısıyla onlardan kolaylıkla ayrılır. Bu 
pençelerde tuğ bulunmakla beraber sayı
ları. vezir ve beylerbeyilerinkinde üç, san
cak beyi, mütesellim ve diğer aşağı dere
celerdeki idarecilerinkinde iki olmak üzere 
değişmektedir. Bunlarda "muzaffer" keli
mesinin sonundaki "rif' harfinin tuğralar
daki gibi ekseriya uzattidığı ve yine tuğ

ralardaki gibi beyzeyi kestiği de görülür. 
Beyzenin içinde bazan "daima", bazan da 
"sahh" kelimesine rastlanır. Thğralarda 
mutlaka baba adının bulunmasına karşı
lık pençelerde çok defa buna rastlanmaz. 
Bazan pençe sahibinin sadece ismi bulu
nurken bazan ismin altında memuriyeti
ne de yer verilmiştir. Bir kısım pençelerde 
ise sere kısmı üçgen şekline girmiş. yan 
taraflardan çıkan sağ-sol istikametli kısa 
ayaklar aşağıya doğru uzatılıp uçları çen
gel gibi kıvrılmıştır. Thğların ucundaki zül
feler başlangıçta çengeli andırırken sonra
ları tuğra zülfeleri gibi "S" şekli verilmiş
tir. Her iki şeklin yer aldığı az sayıda pen
çeler de vardır. Diğer bazı belgelerle bir
likte vezir veya beylerbeyileri tarafından 
verilen tezkiresiz tirnar beratlarında da 
beyzeli pençeler kullanılmıştır. 

Keşldeli pençelerin diğer kısımları bey
zeli pençelere benzer. Yalnız beyze kaybo-
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Cesitli pençe tipleri: 
al Beyzeli pençe, 
bl uzun kesideli 
pençe, 
cı Kısa kesideli 
pence. 
di imza verine 
pençe 

lurken muzaffer kelimesindeki "ra" harfi 
sola doğru uzatılmıştır ki buna "keşlde" 
adı verilir. Bu tür pençeler uzun ve kısa 
keşldeli olarak ayrılır. Birinci tipte keşlde 
yazının sonuna kadar uzattidıktan sonra 
yazıyı kucaklayacak şekilde yukarıya doğ
ru kıvrılmış, kıvrım yerine sahh yerleştiril
miştir. Thğlar yazının ilk iki satırı arasına 
sokulmuştur. Eflak ve Bağdan voyvodala
rına yollanan sadrazam ve sadaret kayma
kamı buyruldu ve mektuplarında daima 
uzun keşldeli pençe kullanılmıştır. Sadra
zamlar tarafından gönderilenlerde yalnız 
isim olduğu halde sadaret kaymakamının 
gönderdiklerinde "kaimmakam" kelimesi 
de bulunur. Keşlde kavsinin içine serenin 
yakınına pençe sahibinin makam mührü 
basılmıştır. 

İ kinci tipte keşlde yazının sonuna ka
dar devam ettirilmemiş , ortalarda kesil
miştir. Bunlar ya hafif kavisli veya yatay 
durumdaki bir "S" harfine benzer. Sahh 
kavsin içinde bir yere yerleştirilmiş, sere
nin yakınına pençe sahibinin makam müh
rü basılmıştır. Mührün keşldenin d ışında 

tuğlar hizasına basıldığı gibi mühür basıl
mayıp sadece sahh konmuş pençelere de 
rastlanır (mesela bk. TSMA. nr. E. 8783, 
11130) . Thğlar ilk satırın üstüne kanabil
diği gibi ortadaki tuğun ilk satırla aynı hi
zaya getirildiği, hatta daha alttaki satır
ların hizasına kadar indirildiği de görülür. 
Diğer bazı belgelerle birlikte Erde! hakim
lerine gönderilen mektup ve buyruldular
da, Garp ocakları gibi yarı müstakil eya
Ietlerdeki beylerbeyilerin yabancı devlet
lerle yaptıkları sulhnamelerde kısa keşl
deli pençeler kullanılmıştır. 

Beyzeli ve keşldeli olanlar dışında imza 
yerinde ve imza görünüşünde olan pençe
ler de vardır. Bunların bir kısmında sade
ce sere, tuğlar ve zülfeler varken diğerle
rinde pençe seresinin en solundaki ayak
tan sağ aşağıya doğru uzayan bir kuyruk 
bulunur. Bu kuyruk bazan helezon! bir şe-
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kil resmeder. Bazılarının yanlarına, bazıla
rının ise tam arkalarma isabet eden yere 
mühür basılmıştır. Bir kısmında mührün 
çengelli ayakların orta yerine basıldığı gö
rülür (BA. TE.ABZ, dosya, nr. 2/ 124-38) . 
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LTürk musikisinde bir birleşik makam:.J 

Farsça "beşinci yer" anlamına gelen 
pençgah rast perdesinde karar eden bir
leşik makamlar sınıfına dahil olup penç
gah-ı asıl ve pençgah-ı zaid olarak iki çe
şittir, her ikisi de az kullanılmıştır. 

Pençgah-ı asıl makamı . Rast perdesin
de karar eden ve inici-çıkıcı seyreden bu 
makam basit ısfahan , bayatl, neva, rast 
veya acemli rast dizi ve makamlarının ka
rışık olarak kullanılıp rast perdesinde rast 
dizisi yahut çeşnisiyle karar edilmesinden 
oluşur. 

Yerinde bayati makamı dizisi 

Nevada 
büselik besiisi 

r r r r r 
Yerinde neva makamı dizisi 

Yerinde 
rast besiisi 

~ , J Jr . 
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