
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). 
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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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liJ NEsi BozKURT 

PERSATUAN ISLAM 

Endonezya' da 
yenilikçi dini teşkilat. 

_j 

Kısaca PERSIS olarak tanınan Persatuan 
Islam (islam birliği) teşkilatı, 12 Eylül 1923 
tarihinde Batı Cava'nın Bandung şehrinde 
Hacı Zemzem ve Hacı Muhammed Yunus 
adlı iki aydının öncülüğünde kuruldu. Baş
lıca hedefi toplumu Kur'an ve Sünnet'in 
esaslarına döndürmek, dini bid'at ve hura
felerden arındırmak, İslam tebliğine önem 
vermek ve dini okullar açarak islami eğiti
mi yaygınlaştırmaktır. Tüzüğünün giriş bö
lümünde müslüman halkın içine düştüğü 
fakirlik ve geriliğin sebepleri, islami eğiti
min yetersizliğine ve müslümanların Kur
'an ve Sünnet yolundan ayrılarak taklide 
yönelmesine bağlanmaktadır. 

Başlangıçta yirmi kadar üyeden oluşan 
teşkilatın çizgisi, 1926'da Ahmed Hasan'ın 
ve ertesi yıl Muhammed Natsir'in katıl
masıyla birlikte yenilikçi bir hüviyet kazan
dı. Ahmed Hasan daha önce Singapur'da 
öğretmenlik ve dergi editörlüğü yapmıştı. 
Muhammed Natsir de Bandung'da öğret
men olarak çalışmış ve bir gençlik teşki
latma üye olmuştu . Zamanla Cava, Su
matra ve Kalimantan'ın başlıca şehirlerin
de şubeler açan teşkilat faaliyetlerini dini 
eğitim, tebliğ-davet ve yayıncılık üzerin
de yoğunlaştırdı. Savunduğu fikirleri hal
ka açık toplantıtarla ve çalışma grupları
nın gösterdiği etkinliklerle yaymaya çalış
maktaydı. Özellikle Ahmed Hasan ve Mu
hammed Natsir'in entelektüel birikimle
riyle katkıda bulundukları dini yayınların 
okuyucu üzerinde büyük etkisi vardı. Teş
kilatın eğitim alanındaki ilk faaliyeti baş
langıçta yalnız üyeler için düşünülen , da
ha sonra um uma hizmet vermeye başla

yan modern bir medresenin açılması oldu. 
Müfredatında genel derslerin yanı sıra di
ni derslerin de yer aldığı bu medresede 
Ahmed Hasan ve Hacı Zemzem öğretmen
lik yapıyordu. Eğitim faaliyetleri ise İslam 
eğitimi birimince yürütülmekteydi. 1927'
de, sömürge mekteplerinde okuyan öğren
ciler için okul saatleri dışında dini dersle
rin verildiği özel kurs ve seminerler, 1930'
da bir ortaokul , 1931 'de bir lise. 1932'de 

bir öğretmen okulu açıldı ve bunları diğer
leri takip etti. 

Eski kültürlerden izler taşıyan gelenek
sel uygulamalara ve bid'atlara şiddetle 
karşı çıkan teşkilat nasyonalizm ve komü
nizm gibi ideolojilerin islam'la bağdaşma
diğını belirtmiştir. Bu arada özellikle 1930'
lu yıllar boyunca teşkilat mensupları Kadİ
yaniliğin Ahmediyye kolu, ittihad-ı islamiy
ye, Meclis-i Ehl-i Sünneh, Nehdatü'I-ule
ma gibi muhafazakar çevrelerle ve hıris
tiyan gruplarla dini konularda halka açık 
toplantılarda ve yayın yoluyla tartışmalara 
girdi; Kur'an ve Sünnet'e bağlılığı, fıkhın 
bir mezhebe değil sadece Kur'an ve ha
dislere dayandınlması gerektiğini savun
du. Ahmed Hasan ve Muhammed Natsir 
de geleceğin ilk cumhurbaşkanı Sukarno 
ile Endonezya milliyetçiliği üzerine tartış
malar yaptılar ve yeni kurulacak bağım

sız devletin islam'a dayandınlmasını iste
diler. 

Japon işgalinin başlangıcında ( 1942) ül
kedeki bütün siyasi ve dini teşkilatlar ka
patıldıktan bir süre sonra tekrar açılırken 
PERSIS'in açılmasına izin verilmedi. Ancak 
bazı okulları eğitime devam etti, bazı !i
derleri de MIAI (Madjlis Islam A:laa lndonesia) 
federasyonu içerisinde görev aldı. 1943'te 
PERSIS !iderleri, MIAI'nin kapatılıp onun 
yerine bütün dini teşkilatların federasyonu 
olan MASYUMI'nin kuruluşuna destek ver
diler. Kasım 194S'te siyasi partiye dönü
şen bu oluşum içerisinde aktif rol oynadı
lar. cumhuriyet hükümetlerinde görev al
dılar. Muhammed Natsir enformasyon ba
kanlığı ve başbakanlık yaptı. Nisan 1948'de 
tekrar açılan PERSIS 1960'ta MASYUMI'
nin kapatılması üzerine siyasetten çekile
rek dini, eğitsel ve sosyal içerikli faaliyetle
re yöneldi. 1963'te üye sayısı 10.000 civarın
da olan teşkilatın ilk, orta ve lise seviyesin
de yirmiden fazla mektebiyle dini eğitim 
veren birçok okulu (pesa ntren) vardı. 

Japon işgali sırasında kapatılmasından 
önce Pembela Islam, al-Fatwa, Soal-Ja
wab, al-Lisan, at-Taqwa, Lasykar Islam 
ve al-lfikam adlı dergileri çıkaran, ayrıca 
dini konularda çeşitli broşür ve kitaplar 
neşreden PERSIS 1948'de tekrar açıldığın
da dergi ve kitap yayımına devam etti ve 
ilk olarak Aliran Islam dergisini, ardından 
pek uzun ömürlü olmayan Al-Muslimin, 
Pembela Islam, lfüccetü'l-İsliim, Risii
lah, Suara Ehli 's-sünneh ve'l-cemii'ah 
ve lfikmah dergilerini çıkardı. O yıllarda 
kitap basımına da büyük önem verilmek
teydi. 19SO'de teşkilatın yayın listesinde 
tefsir, hadis, fıkıh gibi konulara dair elli ka
dar kitap ismi yer alıyordu. Muhammed 
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Natsir ve Ahmed Hasan gibi liderlerin ken
di eserleri de önemli bir yekün tutuyordu. 

Günümüzde kadın ve gençlik kolları, öğ
renci birlikleri gibi kuruluşlarıyla ülke gene
linde 3 milyona yakın üyeye ve sempati
zana sahip olan PERSIS faaliyetlerini 2S8 
şube aracılığıyla sürdürmektedir. Anaoku
lundan üniversiteye kadar eğitim-öğretim 
faaliyeti , dini yayıncılık, tebliğ-davet, hac
umre organizasyonu, cami inşası , zekat 
toplama, sosyoekonomik çalışmalar yap
ma, seminer ve tartışmalar düzenleme gi
bi faaliyetler yürüterek dini hayatın geliş
mesine önemli katkılarda bulunmaktadır. 

Bu arada Ortadoğu eğitim kurumlarına 
öğrenci gönderilirken bazı mezunların Ba
tı üniversitelerinde ihtisas yapması sağ
lanmaktadır. 
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PERTEV MEHMED SAİD PAŞA 
(1 785-1837) 
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Osmanlı devlet adamı. 
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Hicaz asıllı olup Kırım'a yerleşmiş ve ora
dan istanbul'a göç etmiş bir seyyid ailesi
nin oğludur. istanbul'da dini ilimleri öğ
rendikten sonra, annesinin akrabalarından 
olan ve ona "Pertev" mahlasını veren Bey
likçi Kesedan Hacı Ahmed Efendi'nin yar
dımıyla 1804'te Ruüs Kalemi'ne girdi. Ora
dan Divan-ı Hümayun Kalemi 'ne ve Sada
ret Mektübl Odası'na yükseldi. Bu arada 
Relsülküttab Galib Efendi'nin (Paşa) dik
katini çekti. Galib Efendi, 1811 'de Ruslar'
la barış anttaşması yapmak üzere başdele
ge olarak Bükreş'e gittiğinde Pertev Efen
di'yi katip sıfatıyla beraberinde götürdü. 
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