
PANARABiZM 

ile tek bir siyasi çatı altında toplanınayı sa
vunanlar farklı gruplar oluşturmaktadır. 

Esasen günümüz Araplar'ını birlik fikrine 
yöneiten İsrail karşıtlığı ana unsuruna rağ
men Arap devletleri arasında Filistin me
selesi hususunda tam bir fikir birliği oldu
ğunu söylemek zordur. İsrail karşıtı tav
rm derecesi de Araplar arasında birlik fik
rini zayıflatan unsurlardandır. 1990'lı yıl
larda Basra körfezindeki gelişmeler ve 
Amerika'nın Körfez Savaşı karşısında or
tak bir tavır belirleyemeyen Arap ülkeleri, 
2003'ten beri sürmekte olan Irak'ın işgali 
karşısında da fikir ayrılıklarını sürdürmek
tedir. Araplar arasında son olaylara gös
terilen farklı tepkiler panarabizm fikrinin 
gücü ve zaafları bakımından önemli gös
tergelerdir. 
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~ ZEKERİYA KURŞUN 

PANAYIR 

(bk. PAZAR). 
_j 

ı 
PANİSIAMİZM 

ı 

L 
(bk. İSLAMCILIK; iTTiHAD-ı İSLAM). 

_j 

ı 
PANSLAVİZM 

ı 

Bütün Slavlar'ın bir araya getirilmesi 
ve özellikle Rusya'nın önderliğinde 

birleştirilmelerini öngören 
siyasal akım 

L 

L 

(bk. RUSYA) . 

PANTHAY 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
Çin'in Yunnan bölgesinde yaşayan 

müslümanlara verilen isim. 

_j 

_j 

Çin'de pek bilinmeyen panthay terimi 
Avrupalılar tarafından XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında Burma (Myanmar). Tayland ve Vi
etnam ile sınır komşusu olan Çin'in gü
neybatısındaki Yunnan bölgesinde yaşayan 
Çinli (Huyi , Hui) müslümanlar için kullanıl
mıştır. Etimolojik yapısı hakkında çeşitli 
görüşler bulunan ismin Çince bendi (yer
li) veya panzei (asi) yahut Birmanca Pan
see (Kuzey Arakan bölgesindeki Hint asıl
lı müslüman Burmalılar) kelimelerinden 
gelmiş olabileceği düşünülmektedir. Muh
temelen kelimeyi Hindistan'daki İngiliz 
sömürgecileri, 1855-1873 yılları arasında 
Mançu idarecilerine karşı ayaklanan Yun
nanlı müslümanları adlandırmak üzere 
Panthay şekline çevirmişlerdir. Günümüz
de bu terim, Burma'da yaşayan Yunnanlı 
müslümanlar için küçük düşürücü bir an
lam ifade etmektedir. 

İ slamiyet'in Yunnan'a girişiyle ilgili bil
giler doğruluk ve güvenilirlik bakımından 
farklılık arzeder. T'ang ( 618-906) ve Song 
(960-1279) dönemlerine ait kaynaklar, Yun
nan'a gelen Orta Asyalı göçmenlerin faali
yetleri ve onların dini hayatları hakkında 
herhangi bir açıklama yapmaz. Ancak T'ang 
dönemine ait bazı arkeolajik belgeler, on
ların bölgede hüküm süren Budist Dali 
(Ta-li) Krallığı'ndaki yerli Yunnanlılar tara
fından esir edildiğini göstermektedir. Ni
tekim Tibet 801'de Dali'yi işgal ettiği za
man aldığı esirlerin çoğunluğunu Semer
kant'tan gelen askerler oluşturmuştu. Da
li tarihi hakkında kaleme alınmış bir Song 
dönemi eseri de bölgeye yerleşen ilk müs
lüman göçmenlerin iranlı tüccarlar ve ver
gi toplamaya gelen Güneydoğu Asyalılar 
olduğunu kaydetmektedir. Çince müslü
man menkıbelerine göre ise bölgeye yer
leşen ilk müslümanlar T'ang hanedam dö-

neminin ortalarında ticarete başlayan Arap 
tüccarlarıdır. 1279'da bütün Çin'in Moğol
lar tarafından işgal edilmesinden önce Yun
nan'da İslamiyet'in nasıl tutunup yayıldığı 
hakkında güvenilir bir kayıt bulunmama
sına rağmen bu tarihten sonra hüküme
tin bölgeye geniş çaplı müslüman göçü dü
zenlediği bilinmektedir. Moğol Yüan hane
danı dönemi ( 12 79-1368) boyunca Tongut, 
Tatar, Uygur, Acem gibi çeşitli ırkiara men
sup müslümanlar buraya geldiler ve ken
dilerine dağıtılan topraklara yerleştiler. Yi
ne aynı dönemde Orta Asyah müslüman 
askerler, Burmalılar'ı veya mahalli asileri 
bastırmayı hedefleyen siyası ve askeri stra
tejiler gereği sürekli biçimde buraya gön
derildiler. Daha sonra bunlar, yerli veya 
Çinli kadınlarla evlenıneye ve gayri müs
lim yetimleri evlatlık alarak yetiştirip ken
di kızlarıyla evlendirmeye başladılar. Bu 
devirde sarayda ve mahalli idare merkez
lerinde birçok müslüman üst düzey yöne
tici olarak görev yaptı; hatta aralarından 
valiliğe ve kumandanlığa getirilenler oldu. 
Bunlardan en önemlisi, Kubilay Han (ı 260-

1294) tarafından Yunnan valiliğine tayin edi
lerek müslümanları Çinlileştirmekle görev
lendirilen ve daha sonra Hsien Yan prensi 
unvanıyla onurlandırılan Buharalı General 
Seyyid Ecel Şemseddin Ömer'dir (Sai Tion
Ch'ih, ö. 1279). Yüan döneminin sonuna 
doğru müslümanlar Orta Asya gelenekle
rini terkederek Çin kültürünü benimsedi
ler ve bu kültürün etkisi altında kalmış bir 
dini hayat sürdürmeye başladılar. 

Bölgeye müslüman göçü Ming haneda
nı döneminde de ( 1368-1644) devam etti. 
Bu yabancı insanlar, hükümetin Konfüç
yüsçülüğü yaymaya çalışmasına rağmen 
dini. ekonomik ve sosyal hak ve hürriyet
lerini korumayı başardılar; sayıları giderek 
arttı. Bu dönemde askeri faaliyetlerin azal
masıyla birlikte müslüman askerler özel
likle madencilik, ticaret ve porselen yapım
cılığı gibi mesleklerle uğraşmaya başladı

lar. Mançu-Qing döneminin ( 1644-191 ı) 

başlarında işlenmiş deri ve halı imalatı da 
gelişti ve ekonomi giderek büyüdü. Müs
lümarılar bir süre barış ve refah içinde ya
şadıktan sonra bir isyanı bastırmak için 
yardıma çağrıldıkları Pekin'den çıkmaya
rak iktidara ortak olan ve bütün ülkeyi ken
di katı kurallarına göre yönetmeye çalışan 
Mançular'ın daha baskıcı bir Konfüçyüs
çülük faaliyetine maruz kaldılar. Hüküme
tin yürüttüğü müslümanlara yönelik bas
kı ve zulümler, ülkenin dağlık bölgesi ve 
devlet otoritesinin en zayıf hissedildiği eya
leti olan Yunnan'da ve Çin'in kuzeybatı 

sında bulunan diğer müslüman yerleşim 



merkezlerinde ciddi ayaklanmalara yol aç
tı ve bölge 1681'de ordu tarafından işgal 
edildi. 

Müslümanların dil, din ve yeme içme, 
giyim kuşam, düğün, cenaze gelenekleri 
gibi farklı yönleri Han (Çin) toplumundan 
ayrılmalarına sebep olmuştu. XIX. yüzyıl
la birlikte baş gösteren ekonomik kriz, 
Yunnan bölgesindeki madencilik endüstri
sinde yaşanan Han-müslüman rekabetini 
iyice körükledi. Bölgede sosyal düzeni ko
rumakla görevli olan yönetici sınıf müslü
manlara karşı baskıcı tutumunu giderek 
arttırdı , ayrıca mahalli idareciler. milis güç
leri ve gizli örgütlerle iş birliği yaparak Han
lar'ın müslümanlara karşı nefretini kış
kırtmaya başladı. Nihayet 18SO'Ii yılların 
başlarında ülkenin ikinci kalabalık müslü
man nüfusuna sahip olan Yunnan'ın bir
çok yerinde ayaklanmalar baş gösterdi. 
özellikle doğudaki Yunnan-Fü (bugünkü 
Kumming) ve batıdaki Ta-li (Dali) civarın
da yoğunlaşarak bütün bölgeye yayıldı. 
Doğudaki isyanın dini liderliğini "büyük 
imam" kabul edilen Yusuf Ma (Ma Dexing/ 
Ma Fuchu) , askerlliderliğini de yardımcısı 
Ma Rulong yapıyordu. Bu liderler eyalet 
merkezi Yunnan-Fü'yü kuşattılarsa da ala
madılar. Sonunda hükümet İmam Yusuf 
Ma'yı Yunnan beyliğine (şeyhülislam) ta
yin etti, onun etkisi altındaki Ma Rulong'u 
da ikna ederek ayaklanmayı bastırdı. Ba
tıdaki ayaklanma ise Avrupalılar'ın Sultan 
Süleyman dedikleri Du Wenxiu (Tu Wen-hsiu) 
adında bir müslümanın liderliğinde baş
lamıştı; onun Çin içerisinde bağımsız bir 
İslam devleti kurmak için verdiği müca
dele başından beri ters düştükleri doğu
daki arkadaşlarının mücadelesinden daha 
samimi, azimli ve iddialı idi. 18SS'te Du 
Wenxiu, Dali'yi zaptederek burayı kurdu
ğu sultanlığın merkezi yaptı. Yeni medre
seler açıp İslami eğitim ve öğretimi teşvik 
etti ve İslam hukukunu uygulamaya koy
du; müslüman olmayanlar içinse Ming ka
nunları geçerliliğini korudu. Ancak onun 
önemli yetkiler verdiği Han liderlerinden 
çoğunun Mançular tarafına geçmesi ve 
müslümanların yeterli modern silah ve dış 
destek sağlayamaması sonucunda Dali 
Sultanlığı'nın gücü giderek zayıfladı. Bu 
arada sultanın evlatlığı Prens Hasan ' ın 

Londra'da Kraliçe Victoria'ya sunduğu si
yasi tanınma ve dış destek talebi İngiliz 
hükümetinin Pekin'le mevcut ilişkilerini 
bozmak istememesi yüzünden kabul edil
medi. Neticede Dali Sultanlığı on sekiz yıl 
süren mücadelesinin ardından Mançu-Han 
kuwetlerince yıkıldı. Çarpışmalarda böl
genin gördüğü tahribatın yanında 1 mil-

yondan fazla müslümanın da öldüğü sa
nılmaktadır. 
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PANZEHiR 

Zehirlenmelere karşı kullanılan 

L 
ilaç, antidot. 
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Farsça pad-zehr (bazehr) kelimesinin 
Türkçeleşmiş şekli olan panzehir "zehirin 
etkisini ortadan kaldıran madde" demek
tir. Aynı anlamı ifade eden tiryak da Grek
çe theriakeden Arapça yoluyla Türkçe'ye 
geçmiştir. İlkçağ'lardan itibaren devlet yö
neticileri ve zenginler, zehirlenmelere kar
şı kendilerini korumak için zehirin etkisini 
azaltacak veya yok edecek arayışlara gir
mişler, dolayısıyla saray hekimleri ve diğer 
hekimler pek çok panzehir terkibi hazır
lamışlardır. Mahiyeti bilinen ilk panzehir, 
Pontus Kralı VI. Mitridates (m .ö. 132-63) 
tarafından 48 drogun birleştirilmesiyle biz-

PANZEHiR 

iki tarafı ku llanılmış bir panzehir tası 

zat hazırlanmış. "mitridatium" adıyla anı
lan bu panzehir daha sonra Roma'da Ne
ron'un hekimi Andromak tarafından ge
liştirilerek "theriake" adını almıştır. Mitri
dates'in Romalılar karşısındaki son yenil
gisinin ardından zehir içerek intihar et
mek istediği, fakat bu panzehir sebebiy
le vücudu bağışıklık kazanmış olduğu için 
zehirin etkisiz kaldığı , onun da kendini bir 
askerine öldürttüğü rivayet edilir. Başlan
gıçta zehirlenmelere karşı kullanılan mit
ridatium-theriake giderek her derde de
va bir ilaç niteliğiyle yaygınlık kazanmıştır. 
Ünlü hekim Callnus (Galen) 100 maddeyi bal 
ve şarapla karıştırarak daha değişik bir 
tiryak çeşidi hazırlamıştır. Panzehirle ilgi
li formüllerin Ortaçağ hıristiyanlarınca da 
kullanıldığı, manastır bahçelerinde yetişti
rilen bitkilerin altın , inci ve zümrüt gibi de
ğerli maddelerin tozlarıyla zenginleştiri
Hp yeni formüller elde edildiği ve bunların 
çok pahalıya alınıp sattidığı bilinmektedir. 

Ünlü kimyacı Cabir b. Hayyan'ın zehir
ler ve panzehirleri konusunda kaleme al
dığı Kitô.bü's-Sümum ve det'i mazô.rri
hô. adlı eseri günümüze ulaşmıştır. İbn SI
na el-Kanun fi't-tıb adlı eserinde, Batı'
da olduğu gibi Doğu'da da daima en pa
halı tüketim maddeleri arasında yer alan 
tiryakı birleşik ilaçların en yarariısı olarak 
niteler; bu ilacın yılan ve akrep sokmaları 
ile diğer bazı hastalıklara karşı kullanıldı
ğını belirtir. Kendisi de "tiryak-ı keblr" ve 
"tiryak-ı sagir" adını verdiği panzehir ter
kipleri yapmıştır. Verdiği bilgilere göre ka
rışıma girecek maddeler önce dövülüp elek
ten geçiriliyor, sonra hepsi birden bal için
de yağurulup macun haline getirilerek top
rak, kalay veya gümüşten yapılmış bir ka
ba konuluyordu. İbn Sina'dan önce Ali b. 
Abbas ei-Mecusl'nin, XIV. yüzyılda Türk
çe'ye de çevrilen Kô.milü 'ş-şınô.'ati't-tıb
biyye adlı eserinde ve daha sonra XV. 
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