
"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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Iii İSMAİL HAKKl ÖZKAN 

PENDNAME 
( 4-o Ü~ ) 

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-

Pençgah - ı 

zaid makam ı 

seyir örneğ i 

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-

PENGHULU 

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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PENGHULU 

kileri de vardı. Ayrıca zekat toplama işle
rini yürütürler ve elde edilen gelirden be
lirli bir pay alırlard ı. Penghulular görevleri
ni yerine getirirken sarık ve "tabbard" adı 
verilen beyaz Arap kıyafeti giyerlerdi. 

Endonezya'nın bağımsızlığını kazanma
sından sonra 3 Ocak 1946'da Din işleri Ba
kanlığı'nın kurulmasıyla birlikte penghulu 
unvanı resmen lağvedilerek görevleri bu 
bakanlık teşkilatma bağlı görevlilere ve
rildi. Ancak penghulu tabiri özellikle Ca
va'da bu dini mahkeme reisieri için hala 
kullanılmakta ve günümüzde ülke gene
linde 300'ün üzerinde dini mahkeme (pen
gadilan agama) ve yirmi civarında yüksek 
dini mahkeme (pengadilan tinggi agama) bu
lunmaktadır. 
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li] İSMAİL HAKKI GöKSOY 

1 1 
PERDE 
( ~~.i. ) 

Sillikle Hak arasında bulunan 
ve Hal<k'ı tanımaya engel olan 

her şey anlamında 

bir tasavvuf terimi 

L 
(bk. HİCAB). 

_j 

1 1 
PERİ 
( ı.S_i. ) 

Efsaneleı·de yer alan , 

L 
olağan üstü güzel hayali varlık. 

_j 

Farsça peri kelimesinin aslı Zend Aves
ta'nın çeşitli bölümlerinde geçen (Yansa, 
16/8, 68:6; Vendidad, 1/9, ll :9, 12) pairika 
olup "büyü yapan. büyüleyen kadın" anla
mına gelmektedir. Pehlevi dilinde parik 1 
parig ve daha sonra per! olmuştur (Beh
men Serkaratl, s. 2 vd.). Zend Avesta'da 
pairikadan ateşin , suyun, ineğin , ağacın, 
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yerin üstüne gelen kovulmuş bir yaratık. 

iblls ve şer olarak söz edilir (Vendidad, ll / 
9) . Eski İran efsanesinde güzel fakat şey
tani bir kadın şeklinde tasvir edilen pairi
ka, Hint kutsal metinleri Vedalar'da sözü 
edilen ve tabiatın dişi! ruhu olarak kabul 
edilen Apsaralar'dan gelmektedir (a.g.e., 
s. 8 vd.). Onlar genellikle su perisi veya or
manın ruhu diye kabul edilir, çok hünerli 
ve çok güzel yaratıklar şeklinde tanım
lanır. Pairikanın zamanla kötülüğü tem
sil eden yönü kaybolmuş ve huri ile özdeş
leşip güzelliğin simgesi haline gelmiştir. 

Farsça'da "melek" anlamındaki perişte ile 
(fe ri şteh, firişte ) benzerliği dikkat çeker. 
Batı dillerindeki fairy kelimesi perinin Arap
larca feri şeklinde telaffuzundan gelmek
tedir. Kitab-ı Mukaddes'te ve Kur'an'da pe
riden söz edilmez. Eski Ahid'de yer alan. 
"servet içinde güzelliğinden şımaran mes
hedilmiş Kerub'i" teşbihi peri masalların
daki ifadeleri çağrıştırır (Hezekiel , 28/13-
17) . İslam'da peri inancı yoktur. ancak 
müslüman toplumlarda peri cinle, cinle
rin aslının melek olduğu inancı ile irtibat
landırılmıştır. Türk halkı arasında peri ge
nellikle cin taifesinin güzel ve zararsız kıs
mına verilen addır ve bu sebeple güzelli
ğin simgesi olmuştur. "Perl-ru, perl-pey
ker, perl-çehre" gibi sözler yüz güzelliğini 
anlatmak için kullanılır. Mevlana Celaled
din-i Rumi. "Türkan-ı perl-çehreler"den 
(peri yüzlü güzell er ı söz eder ( Külliyya tı 

Şemst ya Dtvan-ı Kebtr, lll , 125) . 

Perinin karşıtı çirkin ve kötü yaratılışlı 
devdir (dlv) . Yunus Emre'nin bir şiirinde 
bu ikili şöyle yer alır : "Bir dem dev olur ya 
per! vlraneler olur yeri 1 Bir dem uçar Bel
kis ile Sultan-ı ins ü can olur (Risalat al· 
Nushiyya ve Divan, s. 156). Yunus'un bu 
ifadesinde devierin daha çok viranelerde 
bulunduğuna ve Belkıs'ın perilerle olan iliş
kisine dair inançlara telmih vardır. Arap
lar Sebe Melikesi Belkıs'ın peri soyundan 
geldiğine inanırlardı. Bir rivayete göre ba
bası Hedahid (Hedhild) cinlerin melikesi olan 
Rükane bint Seken'e talip olmuş ve bu ev
lilikten Belkıs doğmuştur (Taberl, IX, 528; 
Kurtubl, XIII , 187) . Bazı eserlerde Hz. Pey
gamber'e izilfe edilen bir söze göre de Bel
kıs 'ın ebeveyninden biri cinlerdendir (Ta
beranl, ıv. 46; İbn Asakir, LXIX, 67) . Cahiz 
bedevl ierin ·cinlerin kendilerine göründü
ğü , kendileriyle konuştuğu ve onlarla ev
liliğe dair iddialarından söz eder (Kitabü 'L· 
Hayevan, VI, 196 vd.). Türk masallarında 
da peri ile evlilik konusu yer almaktadır. 
Dede Korkut hikayelerinde Konur Koca oğ
lu Sarı Çoban'ın peri kızı ile ilişkisinden. pe
ri kızının ondan hamile kalıp Tepegöz'ü do-

ğurmasından ve Oğuz'un başına kötülük 
getirmesinden söz edilir ( Dedem Korkudun 
Kitabı, s. 105-106). Türk mitolojisinde peri 
kızına bazı olağan üstü güçler atfedilir. O 
kötülük sembolü olan Kara-han' ı ağaçka

kan yapıp kendisini atmaca haline dönüş
türür ve onu avlamak ister (Öge! , II , 559). 

Peri güzelliğin simgesi olmakla beraber 
ürperti veren bir anlamı da içinde barın
dırır. Nitekim eski Türkler'de aynı zaman
da görünmeyen zararlı bir varlık şeklinde 
kabul edildiği anlaşılmaktadır. Kaşgarlı 
Mahmud, Türkler'de perilerio çocuklara 
zarar vermesine ve göz değmesine karşı 
tütsü yapılıp çocuğun yüzüne üflendiği ve 
" ısrık ısrık" (ey peri. ı s ırılmış olasın ) dendi
ğini nakletmektedir (Dtvanü Lugati 't-Türk 
Tercümesi, l, 99 ). 

Doğu kültüründe olduğu gibi Avrupa'da 
bilhassa eski Yunan, Roma. Kelt ve Töton; 
Amerika'da Kızılderili ve Aztek; Afrika yer
lileri ve Eskimo kültürlerinde peri vb. ha
yali varlıklara in anılır. Periler Yunan mito-

. lojisinde "nereid"ler. "nymph"ler, "musa"
ler (m üz); İskandinav kültüründe "troll"ler 
ve "elf"ler; İskoç ve İrlanda kültüründe 
"shee". "pixy", "pixie" ve "sprite"; Keltler'
de Sidh'ler. Almanlar'da "undine" ve Fran
sızlar'da "fee". Japonlar'da "kitsune"ler gi
bi birçok adla yer almaktadır. Batı'da ede
biyat yanında resim, heykel ve dekoratif 
sanatlarda peri tasvirleri önemli yer tutar. 
Periler normal boyda, kanatlı güzel kadın
lar şeklinde tasvir edildiği gibi pervane ve
ya kelebek kanatlı. bazan mavi renkli bir 
çiçeğe konmuş böcek kadar küçük hayall 
varlıklar olarak da tasvir edilir. Batı 'da çok 
sayıda yazar peri masalları kaleme almış
tır. Bunlardan Hans Christian Andersen 
ve Jacob-Wilhelm Grimm kardeşlere ait 
olanlarla Shakespeare'in A Midsummer 
Night's Dream'i (Bir Yaz Gecesi Rüyası) 

meşhurdur. Larnil Çelebi'nin Unsur!' den 
tercüme ettiği Vamık u Azra Doğu kül
türüne ait meşhur peri masallarındandır. 
Eski İran edebiyatı da peri geleneği açısın
dan son derece zengindir. 
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