
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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ru olmakla birlikte onu Sanskritçe'nin bir 
uzantısı saymak yanlıştır. Başka bir iddi
aya göre Pencabl bu bölgenin kendiliğin
den ortaya çıkmış ve sıradan halkın dili ola
rak görülen Prakrit dillerinin birinden tü
remiştir. Bu bilgiler ışığında Pencap dili
nin kökenini Ar1ler'in Hindistan'a gelişin
den (m.ö 1800'ler) çokönceki bir zaman
da Sind vadisinde konuşulan dilde aramak 
gerekir. Bu bölgede Ariler'in gelişinden ön
ce hangi dilin konuşulduğu konusu kesin 
biçimde çözümlenememiştir; ancak bu di
lin günümüze kadar etkisini sürdürdüğü 
şüphesizdir. Genelde kabul edilen görüş, 
gerçek Ariler'in gelmesinden önce Sin d va
disinde ~muhtemelen Orta Asya kökenli
Dravid kabilelerinin egemen olduğudur. 
Hatta Ariler gibi Dravidler de sonradan gel
miştir (m ö IV. binyıldal ve onlardan çok 
önce buralarda başka insanların oturduğu 
bilinmektedir; çünkü Havaipindi yakınla
rında binlerce yıl öncesinden kalma taş 
aletler ortaya çıkarılmıştır. Dravid kabile
lerinden önce bölgede bulunan insanların 
büyük ihtimalle Munda kavimlerine men
sup bulundukları ve dillerinin Pencabl'ye 
kaynaklık ettiği düşünülmektedir. Pencap 
dilinde bulunan Munda dillerine ait keli
meler de bunu destekler niteliktedir (Ay
nülhak Ferid-kotl- Abdurrahman Melik, 
XIII, 212-213). öte yandan Pencap diliyle 
Dravid dilleri arasında bazı ortak kelime
lerin dışında gramer açısından da büyük 
ölçüde benzerlik bulunmaktadır. Aynülhak 
Ferldkotl'nin iddia ettiğine göre Harappa 
ve Mohenjo-Daro'da konuşulan dil, Ariler'in 
gelmesinden sonra çeşitli değişimlerden 
geçerek bugünkü Pencap dilini oluştur
muştur. Sanskritçe her ne kadar bu dili et
kilemişse de kendisi de ondan etkilenmiş 
ve bölge dillerine sadece kelime katkısında 
bulunurken gramer üzerine pek fazla bir 
etkide bulunmamıştır. Sonuç olarak Pen
cabl, Hint-Ari dillerinden değil DravidY dil
Ierden türemiş, fakat zaman içerisinde 
Sanskritçe, Farsça, Yunanca, Arapça ve 
Türkçe gibi birçok dille iç içe yaşaması se
bebiyle bu dillerden aldığı sayısız unsuru 
bünyesine katmıştır. 

Pencap dilinin birçok lehçesi bulunmak
tadır. Doğu Grubu. 1. BhattiyanY: Hisar, 
Gorgaun, Bikaner. z. PovadhY: Anbala, Pa
tiala, Cend. 3. Doabl: Ludhiyana, Caland
har, Huşyarpür. 4. MalvaY: Maler, Kotla, Fe
rldkot, FYrüzpQr. S. PaharY: Kangra, Şimla, 
Cammün. Batı Grubu. 1. Siraikl: Hayrpür 
bölgesi (Sind) z. RiyasetY: Rahlmyar Han, 
Bahavelpür. 3. Mültanl: Mültfm. Dera Gazi 
Han. 4. Hindko: Peşaver, Ebtabad (kuzey
batı sınır eyaleti) s. Çhaçhl: Kembalpür. 
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6. Potühar!: Ravalpindi. 7. DhanY: Cehlem, 
Mlrpür (Azad Keşmir). 8. Şahpür: Sargod
ha, Chang. Merkez Lehçeleri: MachY: La
hor, Siyalküt, Gucranvala, GurdaspQr, Am
ritsar. 

Günümüzde Pencabl ikisi yaygın üç ayrı 
alfabeyle yazılmaktadır: Sihler'in kullandığı 
GurumukhY (Guru'nun ağzından çıkan al
fabe) , müslümanların kullandığı Şahmuk
hi (şah 1 sultanın ağzından çıkan alfabe). 
bazı küçük Hindu gruplarının kullandığı 
Devanagari 1 Nagarl (tanrıların yazısı). Sih
ler'in kutsal kitabı Adi Granth'ın kaleme 
alındığı Gurumukhl'nin Guru Angad Dev 
( 1504-15 5 3) tarafından bulunduğu görü
şü yaygınsa da bizzat Sih araştırmacıları 
bu görüşü çürütmüşler ve söz konusu ya
zının Sihizm'in ortaya çıkışından çok önce 
kullanıldığını göstermişlerdir. Şahmukhl al
fabesi, Arap alfabesine Urduca ve Hindus
tanY'yi yazmak için yapıldığı gibi Pencabl'
ye ait fonemleri göstermek üzere bazı harf 
ve işaretierin eklenmesiyle geliştirilmiştir. 
Devanagarl ise bütün Hint alt kıtası ve Sri 
Lanka genelinde eski Sanskritçe dahil Hint
Arı dillerinin tamamının yazıldığı veya ba
zılarının yazıldıkları alfabelerin türetildiği 
yazı sistemidir. 

PencabY edebiyatı Sih ve müslüman ede
biyatı olmak üzere iki ayrı kanalda ilerle
miştir. En eski Sih eseri 1604'te yazılan 
Adi Granth adlı anonim bir divan veya 
şiir derlemesidir. Önde gelen Sih yazarla
rı arasında Puran Singh, Bhai Vir Singh ve 
N anak Singh sayılabilir. Müslüman Pen
cabl edebiyatı daha çok tasawufi şiir da
lında gelişmiştir. En ünlü şairlerin Perldüd
din Genc-i Şeker ( ö. 1265), Madhô La! Hü
seyin Şah (ö. 1599), Abdl-i LahGri (ö. 1664), 
Abdullah Bulhe Şah (ö 1758), Varis Şah (ö. 
1766) ve Hace Gulam Ferld ( ö 190 ı) oldu
ğu söylenebilir. 
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lt.l HALİL TOKER 

L 

PENCİK 

Osmanlı 

vergi ve asker kaynaklarından 

birini oluşturan uygulamaya 
verilen ad. 

_j 

Sözlükte "beşte bir" anlamındaki penç 
ü yek 1 penç-yekten gelen pencik (pençik) 
kelimesi, Osmanlı askeri sisteminde kara 
ve deniz seferlerinde ele geçirilen esirler
den "hum us-ı şer'1" olarak beşte birinin dev
let hizmetine alınmasını ifade eder. Os
manlı Beyliği'nin kuruluş yıllarında elde 
edilen esirlerin gaziler arasında paylaştı
rıldığı, her esirin onu esir alanın malı sayıl

dığı bilinmektedir. Ancak zamanla hazine 
için paraya ve ordu için askere olan ihti
yaç artınca esirlerin veya her esirin beşte 
birinin devlet hesabına alınması yoluna gi
dilmiştir. Özellikle Abbasller'den itibaren 
uygulanan gulam sisteminin devamından 
ibaret olan bu uygulamanın Anadolu bey
liklerinin bazısında, bilhassa Aydınoğulla
rı'nda varlığına dair bilgiler mevcuttur. 

Osmanlılar'da pencikin ilk defa nasıl or
taya çıktığı hakkında farklı görüşler var
dır. I. Ahmed zamanında yaşlı bir yeniçe
rinin ağzından derlenen Mebde-i Kanun-ı 
Yeniçeri Ocağı'nda (s 27-28) pencik res
mi uygulamasının daha kuruluş yıllarında 
Bilecik' e yönelik akınlarla başlatıldığı, bun
ların deftere kaydedilmesi işini Bektaş Ağa 
ile Hacı Bektaş evladından Timurtaş Dede 
ve Mevlana evladından Emir Şah Efendi'
nin tavsiye ettiği belirtilirse de daha çok 
kabul gören rivayete göre bu sistem 1361'
de Edirne'nin fethinden sonra ulemadan 
Karamanlı Kara Rüstem'in tavsiyesi, Ka
zasker Çandarlı Kara Halil'in uygun bulma
sı ve I. Murad'ın onayı ile devreye sokul
muştur. Bu rivayetle ilgili bilgi veren kay
naklarda, hız kazanan fetihler dolayısıyla 
savaş esirlerinin sayısında büyük artış ol
duğu için esir fiyatlarının 125 akçeye ka
dar düştüğü, gazilerden devlet hesabına 
pencik vergisi alınmasının kararlaştırıldı
ğı, İslam hukukuna göre ganimet malının 
beşte birinin beytülmale ait bulunması se
bebiyle Kara Rüstem'e Gelibolu geçidinde 
"geçit akçesi" adıyla pencik toplama yet
kisi verildiği, buna göre her beş esirden 
biri veya sayı beşin altında ise değerinin 
beşte biri olan 28 akçenin pencik vergisi 
olarak toplanmaya başlandığı belirtilir. An
cak ilk anda bu uygulamanın askerler ara
sında genel bir hoşnutsuzluğa yol açtığı 
bildirilir. Nitekim Rumeli'den esirlerle dö
nen gazilerin bu vergiden kurtulmak için 
yollarını değiştirmeye başladıklarına, bu
nun üzerine Gazi Evrenos'a ve Lala Şahin'e 


