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– —PAKÝÞ, Yahya
(1940-2008)

Nakþî-Hâlidîþeyhi,âlim.˜ ™

GünümüzdeBatman’ınKozlukilçesinebağlıUlaşlıköyündedoğdu.BabasıAbdurrahmanBey,annesiReyhanHanım’dır.ÖncekibeşçocuğunukaybedenailesiyaşamasıumuduylaonaYahyaisminiverdi.AnnetarafındanSeyyid,babatarafındanAbbâsîolanYahya’nınilimgeleneğinesahipdedeleriŞarkbölgesineBağdat’tangelmişlerdir.TemeldinîbilgileriUlaşlıköyündeimamlıkvemüderrislikyapanbabasındanaldı.Dineğitimininzorşartlardayürütüldüğüodönemdeyöredekigençlerimedresesindeyatılıolarakyetiştirenbabasınındershalkasınakatıldı;ArapçaveKürtçeMev lid’i,Şâfiîfıkhınadairøå-
ye tü’l-iÅti½âr vees-Sirâcü’l-vehhâc’ıokudu.Bölgedekibirçokâlimdendersaldı.NakşîHâlidîkolununönemlitemsilcilerindenSuriyeliAhmedelHaznevî’ninhalifesiMollaAbdürrezzakEfendi’denMollaCâmî’ninel-Fevâßidü’²-¿iyâßiy-
yeadlışerhiniveTeftâzânî’ninŞer¼u’l-
£Ašåßid’iniokuyupöğrendi.Tasavvuflatanışmasınadabuzatvesileoldu.İcâzetalacağıvemedresesindeuzunyıllarmüderrislikyapacağıAhmedelHaznevî’ninenmeşhurhalifesiAbdülhakimHüseynî’ninyanınagidipmedresetahsilinitamamladıveyirmiyaşınıdoldurmadanicâzetaldı.19601962yıllarındaManisaveEdirne’deaskerlikgöreviniyerinegetirdi.DönüşteKozluk,DoğubayazıtveSilvan’ınçeşitliköylerindebeşaltıyılfahrîimamlıkyaptı.İlkhacyolculuğunu1967’degerçekleştirdi.Müridvetalebelerininartmasıüzerine1968’demürşidininmedresesindedersvermeyebaşladı.AynıyılŞeyhAbdülhakim,oğluMuhammedRâşidErol’ahilâfetverdi.KışlarıBitlis’in,yazlarıdaKozluk’unköylerindedersokuturkenşeyhininirşadfaaliyetlerinedekatıldı.İlkdefadingörevlisiolarakresmîvazifealdı.Şeyhi1970’teGadir’denMenzil’etaşınırkenYahyaPakiş’ideberaberindegötürdü.1972’devefatedenŞeyhAbdülhakimHüseynî’ninyerinealtıhalifesiarasındanoğluMuhammedRâşidErolgeçti.YenidönemdedeMuhammedRâşid’ebağlanarakaynıheyecanlahizmetede

vametti.19741979yıllarındaBatmanveKurtalan’daimamhatiplikvemüderrislikyaptıktansonra1979’daŞanlıurfaHalîlürrahmanBalıklıgölCamii’ndegörevebaşladı.Budönemdetedrîsveirşadüzerineyoğunlaştı.Şanlıurfa’daHz.İbrahimHalilullahKültürveEğitimVakfı’ndadüzenliderslerverdi,sohbetleryaptı.Şehrinöndegelenâlimleriyleilmüftülüğübünyesindebirfetvakomisyonuoluşturupdinîmeselelereçözümlerbulmayaçalıştı.Yurtiçiveyurtdışındanilgininartmasıilmevetasavvufavâkıfâlimlereolanihtiyacıarttırdı.MuhammedRâşidEfendi’nintavsiyesiyle1987’deemekliyeayrılanYahyaEfendiİstanbul’ayerleşti.Buradailmîvetasavvufîçalışmalarınahızverdi.İlâhiyatöğrencilerinegruplarhalindedersokuttu.Hizmetanlayışındahiçbirzamanilimletasavvufubirbirindenayrıdüşünmedi.Buanlayışınısohbetlerinde,“Meşrebimizdeilimtasavvufunbiradımilerisindedir”sözleriylevurgulardı.YahyaEfendihayatınınherdönemindekitaplarlameşguloldu.Şahsîkütüphanesindemevcutİslâmîilimlereaitpekçokeseridefalarcamütalaaetti,bunlarıtashih,takrirvenotlarlazenginleştirdi.Yahya Efendi’ye mürşidi tarafından
1988’de tarikat hilâfeti verildiği haldemürşidihayattaolduğusürecekendiadınainâbevermedi.Onunvefatından(Ekim

1993)sonrahizmetleriniİstanbulBeylerbeyiEmniyetmahallesindekiBuharaİlimveHizmetVakfıbünyesindesürdürmeyebaşladı.Günlükdersleryanındahaftalıkilmî ve tasavvufî sohbetler düzenledi.Binlercetalebesioldu,pekçoktalebesineicâzet,oğluHamitEfendi’yeicâzetyanında
2002’detarikathilâfetideverdi.Dergâhıpekçokkişininmânevîsığınağıidi.Budönemdeyurtiçiveyurtdışıseyahatlerehızverdi,genişkitleleredinîahlâkîhizmetanlayışınıgötürdü.Bubağlamdahemenheryılhaccagitti.Nakşîtasavvufîgeleneğinönemlitemsilcilerininyurt içiveyurtdışındakidergâhvekabirleriniziyaretetmeyeözengösterdi.YahyaEfendi
20Ocak2008’deİstanbul’davefatettiveGebzeMollaFenaricivarındakiailekabristanınadefnedildi.

Eserleri.YahyaPakiş’inrisâletarzındatelifeserleribulunmakta,onuntasavvufîgeleneğinbazıeserlerinideTürkçe’yeaktardığıbilinmektedir.Telif: 1. İs lam Aka-
idi (İstanbul,ts.[GeçitYayınevi]). Eser de ailereisininailefertlerineöğretmesigerekentemelinançesaslarısadebirdilleanlatılır.2. Risâle fî beyâni mâhiyyeti’r-
râbı¹a (müellifnüshası,22sayfa).Râbıtanınmahiyetini,türleri,faydasıvemeşruiyetiniaçıklamak,cevazınayönelikeleştirilerecevapvermeküzereArapçayazılmışbireserdir.Buradarâbıtanınbiribadetolmadığını,dolayısıylaşirkolaraknitelendirilemeyeceğini,bununmüminleriseviponlarlabirlikteolmaamacınıtaşıdığınıilerisürer.HâlidiBağdâdî,ŞeyhFethullahVerkånisîveŞeyhAbdullahFasîhgibişahıslarınsözlerindenalıntılarlabufikrinidestekler.EserimüellifinöğrencisiSüleymanTaşRâbı ta Risâle siadıylaTürkçe’yeçevirmiştir (İstanbul1998). 3. Soh bet 
Gül şe ni (İstanbul2007).YahyaEfendi’ninsohbetlerindenderlenmiştir.

Tercüme:Gazzâlî,el-Mün kız mi ne’d-
da lâl (İstanbul1988); Ey yü he’l-ve led (Ey 
Oğul,Ankara,ts.[SebaOfset],Süleyman
Taşilebirlikte);Sühreverdî,Avâri fü’l-
Maârif (İstanbul1988,DilaverSelviile
birlikte);Ahmedb.ZeynîDahlân,ed-Dü-
re rü’s-se niy ye fi’r-red ale’l-Vehhâbiy ye 
(Te ves sül: Veh ha bi le re Red,İstanbul2001,
SüleymanTaşilebirlikte;YahyaEfendi,
buçevirideŞeyhAbdülhakAbdurrahman
takmaadınıkullanmıştır);İbnAtâullahYahya
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elİskenderî,el-Hi ke mü’l-Atâiy ye (Hik
met ler ve İza hı,İstanbul2003,Süleyman
Taşilebirlikte);Şa‘rânî,el-Envârü’l-kud-
siy ye fî ma‘ri fe ti kavâidi’s-sûfiy ye (Ta
sav vuf Ka ide le ri Hak kın da Kud si Nur lar, 
İstanbul2006,SüleymanTaşilebirlikte); SıbgatullahelArvâsî,el-Mi nah (der.Hâ
lidÖlekî,Mi nah,MenzilYayınları,ts.); FethullahelVerkånisî,Âdâbü’t-tarîka-
ti’n-Nakşîben diy ye (Âdâbı Fet hul lah, 
İstanbul,ts.,oğluHamitPakişilebirlik
te);AhmedÎsâÂşûr,Bir rü’l-vâli deyn 
(An ne, Ba ba ve Ev lat Hak la rı,İstanbul
2007,SüleymanTaşilebirlikte);Ahmedİzzeddin elBeyânûnî, Sebîlü’l-hüdâ 
ve’l-amel (Hi da yet ve Amel Yo lu,İstan
bul,ts.,SüleymanTaşilebirlikte);HamzaMuhammedSâlihAccâc,el-Vesâya min 
Re sû lil lâh (Hz. Re su lul lah’dan Va si yet ler, 
İstanbul,ts.,SüleymanTaşilebirlikte); ŞerifAhmedEfendi,Hâli diy ye Âdâbı-
Ri sâ le-i Hâli diy ye (Osmanlıca’danLatin
harflerineçevrilmiştir:İstanbul,ts.,Süley
manTaşilebirlikte).

BİBLİYOGRAFYA:İbnAtaullahelİskenderî, Hik met ler ve İza hı 
(trc.YahyaPakiş–SüleymanTaş), İs tan bul 2003, 
s. 218; HamzaM.SâlihAccâc, Hz. Re su lul lah’dan 
Va si yet ler (trc.YahyaPakiş–SüleymanTaş), 
İstan bul, ts. (GeçitYayınları), s. 98-101; FethullahelVerkånisî, Âdâbı Fet hullah (trc.YahyaPakiş–
HamitPakiş), İs tan bul, ts. (BakanlarMatbaacılık), 
s. 113-114; ŞerifAhmetEfendi, Ha lidiy ye Ada bı
Ri sa lei Ha li diy ye (haz.YahyaPakiş–Süleyman
Taş), İs tan bul, ts. (GeçitYayınları), s. 83-84 (mad-

deninyazımındaPakiş’inailesiveyakınçevresin
denalınanbilgilerdendefaydalanılmıştır).

ÿÖmerPakiş

– —PANZAC, Daniel
(1933-2012)

FransýzasýllýOsmanlýtarihçisi.
˜ ™

1Eylül1933’teFransa’nınkuzeyindekiLilleşehrindedoğdu.LilleÜniversitesi’ndetarihokuduktansonraProvence’agittiveAixenProvence’taikametetti.BuradaAlès,ManosqueveAixliselerindetarihöğretmeniolarakçalışırkentariharaştırmalarıylailgilendi.CentreNationaldelaRechercheScientifique’te(CNRS) iki yıllık geçici görevi tezini bitirmesineimkânverdi.XVIIIveXIX.yüzyıllardaOsmanlıDevleti’ndevebakonuluteziikikitaphalindeneşredildi.1985’teCentreNationaldelaRechercheScientifique’esürekliüyeseçilenDanielPanzacburada,GroupedeRecherchesetd’EtudesSurleProcheOrient(19851988)veInstitutdeRecherchesetd’EtudesSurleMondeArabeetMusulman(1989)adlımerkez

lerinmüdürüoldu.19971999arasındaEuropeanAssociation forMiddleEastStudiesbaşkanlığıyaptı.1992’deOsmanlıDevletiveTürkiye’ninekonomikvetoplumsaltarihininaltıncıuluslararasıkongresinihazırladıvesunulantebliğleribastırdı.Panzac’ınbirbiriylebağlantılıçalışmalarıyenikonularıgündemegetirdi.İlkkonusuolanhastalıklar(vebavekolera)tarihinebağlıolaraktarihîdemografihakkında
(çoğuXIX.yüzyıldakiMısırçerçevesinde)birkaçmakaleyazdı.AyrıcaOsmanlıDevleti’ninnüfusunadair19411990arasındahazırlanıpbasılmışolanaraştırmalarınbibliyografyasınıhazırladı.Hastalıklarıntarihçisisıfatıylasağlıkâdetlerivepolitikalarıtarihinindeuzmanıydı.VebavekarantinaylailgiliikikitabıyanındayirmikadarmakaleileMarcelProust’unbabasıvedönemininönemlibirsağlıkkorumauzmanıolanAdrienProusthakkındaüçüncübirkitapkalemealdı.XVIIIveXIX.yüzyıllardakisalgınlarındenizyoluylayayıldığınıtesbitedenPanzac,Akdenizdenizciliğinedeeğildi.ButüraraştırmalariçinçokzenginolanChambredeCommercedeMarseillearşivlerindençokfaydalandı,başkaarşivlerdedeçalıştı.OsmanlıDevleti’ndedenizticaretihakkındayirmidenfazlamakaleyanında(Caravane
maritime)Avrupalılar’laOsmanlılar’ınOsmanlısularıiçindekidenizticaretinedairkitabınıda2004’tebitirdi.BuçalışmalarısırasındailgialanlarıDoğuAkdeniz’denBatıAkdeniz’ekadaruzandı.Ayrıcadenizticaretiniincelerkenkorsandünyasınıdaaraştırdı.Hemkorsanlıkveleventlikhemdeonlarınticaretvediplomasialanlarındakietkileriyleilgiliçalışmalaryaptı.KuzeyAfrikakorsandevletlerininsonzamanlarıhakkındabireseride1999’daçıktı.BuaradaOsmanlıDevleti’nde,1562ile1923arasındadonanmanındurumunadairönemlibireserkalemealdı.BueserdehemgemilerhemdenizcilerhemdeOsmanlıstrate

jisivedenizpolitikasınıtitizlikleinceledi.7 Aralık2012’deöldüğüsıradaXVIII.yüzyılsonundaVenedikileTunusmünasebetlerihakkındakisonkitabınıhenüzbitirmişti.
Eserleri: La pes te dans l’Em pi re ot to-

man: 1700-1850 (Louvain1985;kısaltılmış
Türkçetercümesi:Os manlı İm para torlu
ğun da Ve ba: 17001850,İstanbul1997); 
Qua ran ta ines et laza rets: l’Eu rope et 
la pes te d’ori ent, XVIIe-XXe siècles 
(AixenProvence1986); La populatio n 
de l’Em pi re ottoman: cinquant e ans 
(19411990) de publication s et de re-
cherc hes (AixenProvence1993); Les 
cor sa ires barbaresqu es: La fin d’une 
épopée, 1800-1820 (Paris1999;İngiliz
ce’yetercümesi:Bar bary Cor sa irs. The 
End of a Le gend, 18001820, Leiden
2005); Le doc te ur Ad ri en Pro ust: père 
méconnu, précur se ur oub lié (Pa ris 

2003); La ca ra va ne ma ri ti me: ma rins 
eu ropéens et marc hands ot to mans en 
Médi ter ranée, 1680-1830 (Paris2004); 
La ma ri ne ot to ma ne: de l’apogée à la 
chu te de l’em pi re, 1562-1923 (Pa ris 

2009).Makalelerindenderlenenkitapları:
Com mer ce et na vi ga ti on dans l’Em pi-
re ot to man au XVI IIe siècle (İstanbul
1996); Po pu la ti on et santé dans l’Em-
pi re ot to man (XVI IIXX e siècles) (İstanbul
1996).Editörolarakhazırladığıeserler:
Les ot to mans en Médi ter ranée: Re-
vue de l’oc ci dent mu sul man et de la 
Médi ter ranée (sy.39[1985]; Tur qu ie, 
la cro isée des chemins: Re vue du mon-
de mu sul man et de la Médi ter ranée 
(sy. 50 [1988]; Les ara bes, les turcs et la 
révo lu ti on frança ise: Re vue du mon de 
mu sul man et de la Médi ter ranée (sy. 

5253[1989]; Les vil les dans l’Em pi re 
ot to man: ac ti vités et so ciétés. To me 1: 
Les so ur ces, les hom mes, les rése aux 
(Paris1991); To me 2: Ha bi tat, mo des 
de vie, édi fi ces éco no mi qu es col lec tifs 
(Paris1994); Les bal kans à l’époque ot-
to ma ne, Re vue du mon de mu sul man 
et de la Méditer ranée (sy.66[1993]; 
His to ire éco no mi que et so ci ale de 
l’Em pi re ot to man et de la Tur qu ie 
(13261960): Ac tes du si xième congrès 
in ter national te nu à Aix-en-Pro ven ce 
du 1er au 4 ju il let 1992 (ParisLouvain
1995); la Fran ce et l’Egy pte à l’épo que 
des vi ce-ro is: 1805-1882 (Ka hi re 2002, 

AndréRaymondilebirlikte).

ÿNıcolasVatın

– —PATANİ, Ahmed

(bk. FETÂNÎ, Ahmed).
˜ ™

Daniel Panzac


