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l].u'l-luga ve'l-edebi'l-'Arabi, tre. Refik İbn 
Vennas v.dğr., Beyrut 1997); L'arabe vi
vant; mots arabes groupes d'apres le 
sens et vocabulaire fondamental de 
l'arabe moderne (Paris 1952); Le milieu 
basrien et la formatian de Gahiz (Pa
ris 1953; doktora tezi; Ar. el-Cfi/:ıi? fl'l-Baş
ra ve Bagdad ve Şamerra', tre. İbrahim 
el-Kilan!, Dımaşk 1961 ); Textes berberes 
dans le parler des Alt Seghrouchen de 
la Moulouya (Paris 1955); Introduction 
a l'arabe moderne (Paris 1956); Recueil 
de text es tire s de la presse ara be, pre
cedes d'une introduction (Paris 1958); 
Aşaletü'l-Ca]J.i? (Darülbeyza 1962); İbn 
Şüheyd el-Endelüsi ]J.ayatühCı ve aşa
ruh ( Arnman 1965); Risale fi'l-]J.ilm 'in
de'l-'Arab (Beyrut 1973); Cheherazade, 
personnage litteraire (Hiam Eboul-Hus
sain ile birlikte, Alger 1976); Dictionnaire 
arabe-français-anglais (ilk iki cildi Re
gis Blachere, Mustafa Chouemi ve Claude 
Denizeau tarafından çıkarılan sözlüğün [Pa
ris 1967, 1970] lll ve IV. ciltlerinin hazır
lanmasına Pellat da katılmıştır, 1976, 1985); 
Etudes sur l'histoire socio-culturelle de 
]'Islam, 7e-15e s. (London 1976; 1944-
197 4 yılları arasında yayımianmış Fran
s ızca, İngilizce ve ispanyolca yirmi bir ma
kalesinden oluşmaktadır); Ibn al-Muqaf
fa', mort vers 1401757. "conseilleur" du 
calife (Paris 1976); Textes arabes rela
tifs ala dactylonomie (Paris 1977); Cinq 
calendriers egyptiens (Kahire I 986). 

B) Neşirleri: Cahiz'in eserlerinden der
lediği Şu]J.uf mu{ıtdra min kelami Ebi 
'Oşman el-Ca]J.i? (Paris 1949); yine Ca
hiz'in Kitabü'l-Kavl ti'l-bigal'i (Kahire 
I 955), Kitabü't-Terbi' ve't-tedvir'i (Dı
maşk ı 955) ve Müfa{ıaretü'l-cevari ve'l
gılman'ı (Beyrut ı 957); Fransızca tercü
mesiyle birlikte İbn Şeref ei-Kayrevanl'nin 
Mesa'ilü'l-intiJsad'ı ( Questions de critique 
litteraire, Cezayir 1953); İbn Kuteybe'nin Ki
tdbü'l-Enva'ı (Muhammed Hamidullah ile 
birlikte, Haydarabad 1956; Bağdat 1988); 
İbn Şüheyd el-Endelüsl'nin Divan'ı (Bey
rut I 963); Mes'Gdl'nin MürCıcü'ı-ıeheb 
ve me'adinü'l-cevher'i (1-V, Beyrut 1966-
1974, Ar. indeks: I-II, Beyrut 1979); Fran
sızca tercümesiyle birlikte Cahiz'in Risale 
fi'n-nübl ve't-tenebbül ve ıemmi'l-kibr'i 
("Une risala de Gai:ıi? sur le snobisme et 
l'orgueil", Arabica, XN/3 1 1967]. s. 259-283); 
Muhammed b. Muhammed b. Süleyman 
er-RGdanl'nin en-Na]fı'a 'ale 'l-aleti'l-ca
mi'a'sı ("L'astrolabe spherique d'Al-Ruda
ni", BEO,XXVI, Damas 1973, s. 7-82) ; İma
müddin el-İsfaMnl'nin rubailerini içeren 
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Divanü Dü Beyt'i (l:favliyyatü 'l-Cami'a
tü't-Tanisiyye, Tunus 1975, s. 5-31 ). 

C) Tercümeleri: Description de l'occi
dent musulman au IV•-x• siecle (Alger 
1950, Muhammed b. Ahmed el-Makdisl' 
nin A/:ısenü't-te/j:asim f'[ ma'ri{eti 'l-e/j:a
lfm'inin bir bölümü); La litterature ara
be des origines a l'epoque de la dynas
tie umayyade (Paris I 950, Cario-Alfon so 
Nallino'nun başlangıçtan Emevller döne
mine kadar Arap edebiyatı tarihine dair 
Kahire Üniversitesi'nde verdiği Arapça kon
feransların Maria Nallino tarafından İtal
yanca'ya yapılan tercümesinin Fransızca'
ya çevirisi); Le livre des avares (Paris 
1951, Cahiz'in Kitfibü'L-Bui].ala' adlı eseri); 
Le livre de la couronne (Paris 1954, Ca
hiz'in Kitfibü't-Tac If ai].La/j:i'l-mülükü ); Les 
Prairies d'or (I-III, Paris 1962-1971, Mes'O
dl'nin Mürücü'?-?eheb ve me'adinü'l-cev
heri); "L:astrolabe spherique d'Ar-Rüdani" 
(Bu ILetin d'etudes orientales, XXVlll 1 Da
mas 1975]. s. 83-165, Muhammed b. Mu
hammed b. Süleyman er-RCıdanl'nin en
Na/j:ı'a 'ale'L-aleti 'L-cami'a's ı). 

D) Makaleleri: "Sur deux emprunts au 
berbere par l'arabe dialectal nord-africa
in" (Melanges offerts a William Marçais par 
L'Institut d'etudes islamiques de L'univer
sitedeParis [Paris 1950]. s. 277-288); "Nem
rod et Abraham dans le parler arabe des 
juifs de Debdou" (Hesperis, XXXIX !Paris 
1952]. s. 121-145); "Öahiz;iana: ı. Le Kitab 
al-tabaşşur bi-1-tiğara attribue a öat:ıiz" 
(Arabica, I [Leiden 1954]. s. 153-165); "Dic
tons rimes, anwa' et mansions lunaires 
chez tes arabes" (Arabica, II 119551. s. 17-
4 ı); "Öat:ıiz;iana: ll. Le Dernier chapitre des 
avares de öat:ıiz;" (Arabica, ll [1955 ı. s. 322-
352); "Öat:ıiz;iana: lll. Essai d'inventaire de 
l'oeuvre öat:ıiz;ienne" (Arabica, III [1956]. s. 
147-I 80); "U ne charge contre !es seeretai
res d'etat attribue a öat:ıiz" (Hesperis, XLIII 
1 ı 9561. s. 29-50); "Un fait d'expressivite en 
arabe: l'itba'" (Arabica, IV 1 I 957], s. ı 3 I-
149); "Les emprunts arabes dans le parler 
Ahaggar" (Etudes d'orientalisme dediees a 
la memoire de Levi-Provençall Paris I 962]. 
ı, 239-259); "Les Esclaves-chanteuses de 
Öa])iz;" (Arabica, X/2 119631. s. I 21-147); 
"Essai de reconstitution d'un poeme de 
Ma'dan as-Sumayti" ( Oriens, XVI 11963 ı. S. 

99- ı 09); "AI-Öat:ıiz;. tes nations civilisees et 
tes croyances reügieuses" (JA, CCLV 1 I 967]. 
s. 65-1 05); "Sur la formation de quelques 
expressions proverbiales en arabe" (Ara
bica, XXIIIli [1976], s. 1-12); "Coup d'oeil 
sur l'histoire de l'lslam" ( Communaute mu
sulmane 1 ed. Georges Levitte, Paris I 978], 
s. ı 3-24 ı; "AI-Öat:ıiz;, heresiographe" ( BEO, 

XXX [Damas 19781. s. 147-158); "Le Ca
lendrier agricole de Qalqasandi" (Aisl., XV 
[Le Caire 1979 ]. s. 165-185). 
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PENCABİ 

(bk. PENCAP). 

PENCAP 

Günümüzde 
büyük kısmı Pakistan' da, 

küçük bir kısmı 
Hindistan'da kalan bölge. 

_j 

ı 

_j 

İçinden geçen İndus nehriyle onun dört 
kolundan dolayı "beş su" (penç ab) anla
mında bir isim taşıyan Pencap, Hint alt kı
tasının kuzeybatısında yer alır. Eskiden si
yasi bakımdan bir bütün olan bölge 1947'
de 50.362 km2 'si Hindistan'da, 206.433 
km2'si Pakistan'da kalacak şekilde iki dev

let arasında paylaştırılmıştır. Kuzeydoğu
dan güneybatıya doğru hafif eğimle alça
lan bölge verimli topraklara sahiptir; baş
lıca tarım ürünleri buğday, dan, pirinç, 
arpa, mısır. pamuk ve şeker kamışıdır. 

Arkeotojik bulgular, Pencap'ın etnik açı
dan genelde Türkistan ve Orta Asya ile bağ
lantılı olduğunu ve yerleşik hayatın günü
müzden 9000 yıl öncesine kadar gittiğini 
göstermektedir. Milattan önce lll. binyıla 
ait Harappa ve Mohenjo-Daro harabeleriy
le tanınan İndus medeniyetinin yaşadığı bu 
bölge dünyada ilk tarihi dönemlerin baş
ladığı yerlerden biridir. Zaman içinde İran
lılar, Makedonyalılar, Afganlar, Araplar ve 
Türkler gibi çeşitli unsurların yerleşmesi
ne sahne olmuş, bu durum etnik ve dini 
yapısını, kültürünü etkilemiştir. 

Pencap'a İslamiyet, Emevi Kumandanı 
Muhammed b. Kasım es-Sekafi'nin Mül
tan'ı fethetmesiyle geldi (94/712) X. yüz
yılda Gazneli Mahmud'un Hindistan sefer
leri sırasında burada HindOşahller hüküm 
sürmekteydi. Gazneliler'den sonra Gurlu
lar'ın hakimiyetine giren bölge 1206'da Kut
büddin Aybeg tarafından ele geçirilerek 
Delhi Sultanlığı'nın bir eyaleti haline geti-



rildi. XV. yüzyıldan itibaren bölgede Sih di
ni gelişmeye başladı. Babürlüler'in 1526'
da Delhi Sultanlığı'na son vermesinin ar
dından yeni bir döneme girildi. Ekber Şah 
zamanında gerçekleştirilen idari yapılao
mada Lahor, Mültan ve Delhi Pencap eya
letine katıldı. Babürlüler'in zayıflamasıyla 
birlikte bölgeyi XVIII. yüzyılda Avşarlı Na
dir Şah ve Ahmed Şah Dürrani ele geçir
di. Arkasından Sihler'in hakimiyet müca
delesine sahne oldu ve XIX. yüzyılın baş
larında burada güçlü bir Sih krallığı ku
ruldu. 1849'da Sihler'i mağlüp eden İngi
lizler'in idaresine girdi. 

İngilizler'in yönetim politikaları mahalli 
güç ve iktidar sahiplerinin kontrolü esası
na dayanıyordu. Bu dönemde Pencap eya
leti idari bakımdan İngiliz toprakları ve 
özerk yönetimler arasında paylaştırıldı. Ye
ni bir hukuk sistemi ve toprak düzeni ge
tirildi; çeşitli eğitim kurumları açıldı. An
cak geleneksel yapıyı zorlayan bu değişik
likler misyonerlik faaliyetleriyle birleşince 
halk arasında dini duyguların ve farklılık
ların canlanmasına ve çatışmaianna se
bep oldu. Hindu, müslüman ve Sihler ara
sında Arya Samac, Dev Samac (Hindu); 
Ehl-i hadis, Ehl-i Kur' an, Kadiyanllik (müs
lüman); Namdharis, Nirankaris (Sih) gibi 
sosyal ve siyasal nitelikli birçok dini hare
ket ortaya çıktı . Bağımsızlığın kazanılma

sı sürecinde kendilerine ait bir devlet kur
ma amacı her grubu diğerlerinin aleyhi
ne güç elde etme yarışına soktuğundan 
Pencap, müslümantarla Hindular ve Sih
ler arasında cereyan eden toplumsal sa
vaşların en yoğun ve şiddetli olduğu böl
ge haline geldi. Hindistan ile Pakistan bir
birinden ayrıldığı zaman sınır Pencap'ı iki
ye böldüğü için Hindistan'da kalan müslü
manlar Pakistan'a, Pakistan'da kalan Hin
dular ve Sihler Hindistan'a zorunlu bir göç 
yaşadı. Bölge genelinde bu göçe her iki ta
raftan toplam 1 O milyonu aşkın insanın 
katıldığı tahmin edilmektedir. 

Pencap kimliği büyük oranda Ravalpin
di, Mültan ve Arnbala şehirlerinin oluştur
duğu üçgen alanda konuşulan Pencabl'ye 
dayanır. İslam kültürünün derin etkilerini 
taşıyan Pencabl, bu kültürün aktarılma
sına aracılık ettiği gibi ayrıca Si h dini me
tinlerinin dilidir ve Urduca'nın müslüman
lar arasında gittikçe yaygınlaşması üzerine 
Sih kimliğinin bir unsuru olmuştur. Bölge
de yaşayan müslümanların nüfusu 80 mil
yon civarındadır. Pencap müslümanları ge
nelde Sünni-Hanefi'dir; Şiiler'in oranı ise 
o/o 1 'den azdır. Bölgenin İslamtaşması bü
yük ölçüde Nakşibendiyye, Kadiriyye ve Çiş
tiyye gibi tarikatlar vasıtasıyla gerçekleş-

tiği için tasawufun köklü bir geleneği var
dır ve halen çok canlıdır. 

Pencap'ın Hindistan'da kalan kısmı ida
ri bakımdan birkaç defa bölünüp farklı şe
killerde tekrar birleştirildikten sonra 1966'
da yapılan yeni bir düzenlemeyle Haryana 
ve Pencap eyaletleri olarak ikiye ayrıldı. 
1980'lerde bir kısım Sihler, Pencap'ın ba
ğımsızlığı için silahlı eylemiere girişti. Bunun 
üzerine 1984'te merkezi hükümet müda
hale etti ve Sihler'ce ı~utsal sayılan Amrit
sar'daki Altın Tapınak ele geçirilerek isyan
cılar öldürüldü. Ardından Başbakan İndira 
Gandi iki Sih korumasının suikastına kur
ban gidince Hindular'la Sihler arasında ça
tışmalar başladı ve çoğunluğu Sih binlerce 
kişi hayatını kaybetti. Nüfusu 26.434.800 
olan (2007) Hindistan Pencabı'nın mer
kezi Chandigarh (971940). diğer önemli 
şehirleri Ludhiana ( 1624. 700), Amritsar 
( l.l54 900) ve Jalandhar'dır (830.100). Pen
cap'ın Pakistan'da kalan kısmı 1949 yılın
da Batı Pencap adıyla bir eyalet haline ge
tirildi. Nüfusu 89.465.100, merkezi Lahor 
( 6 659 540). diğer önemli şehirleri Faysala
bad (2 658 180), Mültan ( 1.506.420), Raval
pindi ( 1.843.41 O), Bahavelpür (600.450) ve 
Sargodha'dır (566 31 0). Pakistan'ın en es
ki üniversitelerinden biri olan Pencap Üni
versitesi 1882'de Lahor'da kurulmuştur. 
Toplam nüfusun yarıdan fazlasını teşkil 
eden Batı Pencaplılar ülkede özellikle as
keri, siyasi ve idari alanlarda hakim durum
dadır. Günümüzde bütün dünyada yaşa
yan Pencap asıllıların sayısının 120 milyo
nu geçtiği tahmin edilmektedir. 20 milyon
dan fazla Pencaplı daha çok Avrupa'da ve 
Amerika ile Kanada gibi ülkelerde yaşa
maktadır. 
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lı!!J AzMi OzcAN 

Pencap Dili. Hindistan'ın Delhi şehrin
den başlayarak Pakistan'ın Sind eyaletin
deki Hayrpür, Peşaver ve Kagan vadisi, 
Cammü ve Srinagar'a kadar yayılan Pen
cap bölgesinde ve Pencap kökenliler ara
sında konuşulur. Günümüzde bu dile ve
rilen Pencabl adı XVII. yüzyıldan itibaren 
kullanılmaya başlanmıştır. Daha öncesine 
ait yazılı kaynaklarda Mültanl. Hindiyye, 
Hindul, Hindl. Zeban-i Catan-i Pencab, 
Catkl ve Lahari adlarıyla anıldığı görülür. 

Pencabl'nin hangi dil ailesine mensup 
olduğu kesin biçimde tesbit edilememiş
tir. Şarkiyatçı Sir George Abraham Grier
son, 1894'te Hint dilleri üzerine yayımla
maya başladığı on dokuz ciltlik ünlü eseri 
Linguistic Survey of India'da onu dış ve 
merkezi diye ikiye ayırdığı, Pencap'ta ko
nuşulan Hint-Arı dillerin merkezi grubuna 
yerleştirmektedir (lXII , s. 607-825). Buna 
göre Pencabl bölgenin merkez ve doğu yö
resinin dilidir; batı diyalektleri ise Lahnda 
adı altında sınıfiandınimıştır (EJ2 [İng.], V, 
610-611) Grierson'un görüşünün yanlış ol
duğunu ileri süren Muhammed Asaf Han, 
ilk dönemlerde Pencabl ile ilgili araştırma
lar yapılırken Harappa ve Mohenjo-Daro 
gibi büyük medeniyet merkezlerinin gün 
ışığına çıkarılmamış bulunduğunu, bu se
beple bilgileri bölgenin en eski dili saydık
ları Hindu metinlerinin yazıldığı Sanskrit
çe ile sınırlı kalan şarkiyatçıların yaptıkla
rı bütün araştırmalarda bu dili temel al
dıklarını ve onun Hindistan'ın birçok dili
nin kaynağı olduğunu ileri sürdüklerini be
lirtmiştir. Muhammed Asaf Han gibi Pa
kistanlı diğer bilim adamlarına göre de Ba
tılı ve onları izleyen genellikle Hindu yerli 
araştırmacılar, Hint -Avrupa! Sanskritçe'ye 
olan duygusal bağlılıkları sebebiyle ona böl
genin bütün dillerinin anası gözüyle bak
makta ve özellikle Sind vadisindeki eski uy
garlıkları göz ardı etmektedir. Pencabl'nin 
Sanskrit kökenli olduğunu savunan Hintli 
bilim adamlarının "Pakistan savı" dedikleri 
bu görüşe göre Pencabl'de birçok Sanskrit
çe kelime bulunduğu ve gramerinin de 
belli ölçülerde bu dilden etkilendiği doğ-
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