
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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Makamın güçlü sesi neva perdesi olup 
bu perdede rast çeşnisiyle yarım karar ya
pılır. N ota yazım ında, makamı meydana 
getiren dizllerin ortak sesi olan si için ko
ma bemolü (segah) ve rast dizisinin 7. de
recesi olan fa için bakiye diyezi (eviç) do
nanımda yer alır. geçkiler yapıldıkça ge
rekli değişiklikler eser içinde gösterilir. Ma
kamın yedeni rast dizisinin yedeni olan. 
portenin 1. aralığındaki bakiye diyezli fa 
(ırak) perdesidir. 

Üç ayrı makamın karışık kullanılmasıyla 
meydana gelen pençgah-ı asıl makamı bu 
sebeple asma kararlar bakımından da zen
gindir. Bunlar hüseynl perdesinde uşşaklı, 
neva perdesinde bCıselikli, segah perdesin
de segah veya ferahnaklı, dügah perde
sinde uşşaklı asma kararlardır. Makamın 
yapısında yer alan basit ısfahan makamı
nın oluşması için bayati makam dizisinin 
segah ve acem perdeleri arasında sıkça 
dalaşılıp segah perdesinde asma kararlar 
yapılması gerektiği unutulmamalıdır. An
cak pençgah-ı asıl makamında neva maka
mı daha belirgin şekilde yer alır. Bu arada 
basit ısfahan seyri sırasında nadir de ol
sa birleşik ısfahanda olduğu gibi dügahta 
bir rast dörtlüsünün yer alabileceğini ifa
de etmek gerekir. Bu durumda bu dörtlü 
ile rast perdesine düşülürse T.T.K.S. ara
lıklarıyla bir pençgah beşiisi oluşur. Penç
gah-ı zaid makamının yapısında yer alan 
bu beşli pençgah-ı asıl makamında ya hiç 
kullanılmamalı veya çok az kullanılmalıdır. 

Aksi halde iki pençgah makamı birbirine 
karıştırılabilir. Makamı meydana getiren 
dizilerin seslerinin Türk mCısikisindeki isim
leri pestten tize doğru rast, dügah, segah. 
çargah, neva. eviç veya acem, gerdaniye 
ve muhayyerdir. 

Pençgah-ı asıl çok dizili bir makam ol
duğu için veya karakteri gereği fazla tiz
lerde gezinmez. Bu sebeple makam ayrı
ca tiz taraftan genişletilmemiştir. Ancak 
çok gerekirse bir iki ses için tiz taraftan o 

230 

sırada kullanılan diziye göre bayatl, neva 
veya rast makamları gibi genişletme ya
pılabilir. Pençgah-ı asıl makamının seyrine 
güçlü neva perdesi civarından ve maka
mın terkibinde yer alan üç diziden biriyle 
başlanır. Makamı meydana getiren dizi
lerde asma kararlar ve diğer özellikler de 
gösterilerek karışık gezinildikten sonra ne
va perdesinde rast çeşnisiyle yarım karar 
yapılır. Seyrin devamında yine karışık ge
zinilir ve nihayet rast perdesinde. rast dizi 
veya çeşnisiyle tam karar yapılır. 

Pençgah-ı zaid makamı. Pençgah-ı asıl 
makamı gibi rast perdesinde karar eden 
ve seyir çeşidi de yine onun gibi inici-çıkıcı 
olan bu makamın yapısı diğerinden biraz 
farklı olup karakteristik bir özelliğe sahip
tir. Bu özellik, pençgah-ı zaid makamında 
pençgah beşiisi adı verilen ve kendi yeri 
rast perdesi olan, tize doğru T.T.K.S. ara
lıkları ile sıralanan bir beşlinin kullanılıyor 
olmasıdır. Bu beşlinin 31 komalık bir tam 
beşli olmasına karşılık dörtlüsünün 26 
komalık bir artık dörtlü olması sebebiyle 
pençgah beşiisi basit değil birleşik bir beş
lidir. "Pençgah- ı zaid" adındaki "zaid" (faz
la) sıfatı da pençgah-ı asıl makamından 
fazla ve farklı olarak bu makamda bu beş
linin yer almasından ileri gelmiştir. 

Pençgah-ı zaid makamı, yerinde birleşik 
ısfahan makamı dizisine yerinde pençgah 
beşiisi ve yerinde rast veya acem rast di
zilerinin katılıp bunların karışık olarak kul
lanılması ile meydana gelir. Tam karar. ye
rindeki rast dizisiyle, bazan da pençgah 
beşiisiyle yapılır. 

Birleşik ısfahan makamı dizisinin, ye
rindeki bayati dizisine dügah perdesinde
ki rast dörtlüsünün zaman zaman katıl

masıyla oluştuğu bilinmektedir. Penç
gah-ı asıl makamının terkibindeki basit ıs
fahan makamına karşılık pençgah-ı zaid 
makamında birleşik ısfahan yer alır. N eva 
makamı dizisi her ne kadar bu makamın 
yapısında yer almıyor görünse de bazan 
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as ı l makam ı 

seyir örneğ i 

geçki olarak kullanılabilir. Esasen periç
gah-ı zaid makamı seyri sırasında zaman 
zaman ve özellikle peşrev, kar. beste ve se
mal gibi büyük formlarda pençgah-ı asıl 
makamına geçkiler yapılmıştır. Bu sebep
le eski tariflerde iki çeşit pençgah makamı 
arasındaki farkın pençgah-ı asıl makamın

da pençgah beşlisinin çok az, diğerinde 
ise çok sık gösterilmesinden ibaret oldu
ğu ifade edilmiştir. Makamın güçlüsü ne
va perdesi olup bu perdede rast çeşnisiy
le yarım karar yapılır. 

Yerinde bayatl makamı dizisi 

Dügahta 
rast dörtlüsü 

' w J r ,r r 
Yerinde pencgah beşii si 

Pençgah-ı zaid makamını meydana ge
tiren dizilerin sesleri pestten tize doğru 
rast, dügah. segah veya bCıselik, çargah 
veya nlm-hicaz, neva. hüseynl, acem ve
ya eviç, gerdaniye ve muhayyerdir. Maka
mın yedeni portenin 1 . aralığındaki bakiye 
diyezli fa (ırak) perdesidir. Çok çeşnili bir 
makam olan pençgah-ı zaid daha ziyade 
bu çeşnilerin gösterilmesi tarzında kulla
nıldığı için genişlemeye ihtiyaç duyulma
mıştır. Ancak çok gerekirse bir iki ses için 
tiz taraftan bayatı veya rast makamları 
gibi genişleyebilir. Bu genişleme seyir sı
rasında hangi dizi kullanılmaktaysa onun 
genişlemesi olacaktır. Pençgah-ı zaid ma
kamının seyrine güçlü neva perdesi civa
rından başlanır. Makamı meydana getiren 
dizi ve çeşnilerde karışık gezinildikten son
ra neva perdesinde rast çeşnili yarım karar 
yapılır. Yine karışık gezinilip gerekli çeşni
ler ve asma kararlarla pençgah beşiisi sık 
sık gösterildikten sonra rast dizisiyle veya 
rast dizisinin özellikleri de belirtilip bazan 
yerindeki (rastta) pençgah beşiisiyle tam 
karar yapılır. 



"Beste-i kadim" veya "ayin-i kadim" ola
rak bilinen Pençgah Mevlevl Ayin-i Şerifi. 
Benli Hasan Ağa'nın devr-i keblr. Behram 
Ağa'nın düyek usulündeki peşrevleriyle 
Gulam Şadl'nin karı, Mustafa ltrl'nin ağır 
çenber usulünde. "Pay-i yare düşrneğe ağ
yardan nevbet mi var?" ve fer· usulünde, 
"Hem sohbet-i dildar ile mesrür idik ev
vel" mısraıyla başlayan besteleri; Abdülka
dir-i Meragi'nin. "81-tü nefesi hoş neze
dem hoş ne nişetem" mısraıyla başlayan 

ağır semaisi ve Acemler'in, "Müştak-ı lebed 
şeker-fürüşan" mısraıyla başlayan yürük 
semaisi her iki tür pençgah makamının 
örnekleri arasındadır. 
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Nasihatname ttiründeki eserlerin 
diğer adı 

(bk. NASİHATNAME). 

PENGHULU 

Malezya ve Endonezya'nın 
Malayca konuşulan kesimlerinde 
kullanılan dini-idari bir unvan. 

_j 

_j 

Malayca "lider. başkan , reis" anlamına 
gelen kelime, Cava adasında halkın din 
işlerinden sorumlu olan ve dini mahkeme 
reisliği yapan görevlilerin unvanıdır. Ayrı
ca bu unvan bölgedeki birçok yerde köy 
muhtarlarına ve adatadı verilen gelenek 
temsilcisi kabile reisierine de verilmek
tedir. Kelimenin eski Malayca metinlerde 
"penghulu para nebi" (bütün peygamber
lerin lideri ) şeklinde Hz. Muhammed için 
saygı ifadesi olarak kullanıldığı da görülür. 

Cava'da XVI. yüzyıldan itibaren varlığı 
bilinen ilk penghulular hükümdarların res
ml din görevlileri idiler. Demak ve Mata
rarn sultanlıklarında bizzat sultan tarafın
dan merkezi camilere tayin edilerek hem 
camide görev yapıyor hem de müslüman 
halkın aile ve miras hukukuyla ilgili dava-
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larına bakıyordu . XVII. yüzyıldan itibaren 
Cava dini literatüründe ve özellikle tasav
vufı şiirlerde, din işlerinden sorumlu saray 
memuru olan penghulular ile "kiai" yahut 
"guru" adı verilen bağımsız din alimleri ve 
gezgin davetçiler arasında bir rekabet ve 
çekişmenin ortaya çıktığı, penghuluların 
halk arasında fazla itibarlarının bulunma
dığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte sa
ray nezdinde itibarlarını koruyan penghu
lular önemli konumlar elde etmişler ve ha
nedana mensup kızlarla evlenmişlerdir. Ba
zı yetenekli penghulular da Cava tarih yazı
mı geleneğinde eserler kaleme almışlardır. 

XIX. yüzyılda Hollanda sömürge idare
si, Cava'daki penghuluları ve onların dini 
mahkeme reisliği görevlerini resmen ta
nıyarak bu geleneksel kurumu mahalli yö
netimin bir parçası saydı ve çeşitli tarih
lerde yaptığı düzenlemelerle yerel yöneti
cilerin emrinde çalışan penghululara ser
best alimleri, davetçi ve şeyhleri denetle
me yetkisi verdi. Bu hususta en ciddi dü
zenleme 1882'de yapıldı . Cava ve Madura 
adalarında geçerli olan düzenlemeye göre 
hükümet, yanlış bir şekilde "hoofd-pries
ter" (başrah i p) dediği penghuluları üye sa
yısı üç-sekiz arasında değişen dini mah
keme heyetinin başkanı olarak tanıdı. Bu 
düzenlemenin başlıca sebebi. dini mahke
meler üzerinde mahalli hükümdarların ve 
diğer yöneticilerin etkisinin azaltılması idi. 
Bundan dolayı dini hakim sıfatıyla peng
huluların resmi kadroya tayini sultanlar 
tarafından değil genel vali tarafından ya
pılıyordu . Daha sonra gerçekleştirilen baş
ka düzenlemelerle penghulular ve onların 
naibleri köylerde de yetkili kılındı. Ayrıca 
müslümanların sulh ve ceza mahkemele
rinde yargılanmaları sırasında müşavir sı
fatıyla bir penghulunun hazır bulunması 
zorunlu hale getirildi. Sömürge yönetimi 
1931 'de köklü değişikliklere giderek daha 
önce yanlış olarak "priesterraad" (rahip kon
sil i) dediği dini mahkemeleri iki üyeli bir 
penghulu mahkemesi halinde yeniden dü-
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zenledi ve yetkilerini sadece nikah ve ta
lak gibi şahsi hukukla ilgili davalarla sınır
landırdı. Penghulu mahkemelerinin karar
ları artık genel mahkemelerin onayından 
sonra yürürlüğe girecekti. Böylece dini 
mahkemeler genel mahkemelere bağım
lı hale getirilmiş oldu. Ancak 1938'de "Hof 
voor lslamitische Zaken" veya "Mahkamah 
Islam Tinggi" adıyla bir yüksek dini tem
yiz mahkemesi kuruldu ve ilk başkanlığı
na Serang penghulusu H. Muhammed Isa 
getirildi. Aynı düzenlemeyle bütün peng
hululara bir maaş bağlanması öngörüldüy
se de karar tam anlamıyla uygulamaya 
konulamadı ve penghulular. miras taksi
mi davalarından aldıkları taksime bağlı 
malların kıymeti üzerinden % 1 O masraf 
ve kendilerine verilen hediye ve yardım

larla geçimlerini sağlamayı sürdürdüler. 

Penghulular davalara genellikle camiie
rin giriş bölümünde veya bitişiğİndeki oda
larda bakarlar ve Şafii mezhebinin fıkhl 
görüşleri doğrultusunda karar verirlerdi. 
Davaların çoğu, kocasıyla arasında talak 
meydana geldiğini tescil ettirmek isteyen 
veya boşandıktan sonra ortak maldan pa
yına düşeni alamayan kadınlar tarafından 
açılırdı. Taraflardan biri verilen karara iti
raz ederse dava sivil mahkemeye geçer
di. Dini mahkemeye yapılan her müracaat 
için belirli bir harç ödenirdi. 

Penghuluların halkın dini meseleleri hak
kında hükümete tavsiyede bulunma ve bir 
müftü gibi görüş bildirme yetkileri vardı. 
İbadetlerin yerine getirilmesinde, cami 
personelinin tayininde, camiierin gelir ve 
gider defterlerinin tutulmasında, cami va
kıflarının idaresinde yönetici olarak önem
li görevler ifa ederlerdi. Nikah kıyma yet
kisine sahip olan penghulular dini kural ve 
gelenekiere göre nikah merasimlerini yü
rütür ve nikah kayıtlarını tutarlardı. Yaşı 
küçük olan kimsesiz çocukların ve kan ba
ğıyla velisi bulunmayan kadınların veli ha
kim sıfatıyla velayetlerine sahiptiler. Peng
huluların dini eğitime rehberlik etme yet-
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