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GünümüzdeBatman’ınKozlukilçesine
bağlıUlaşlıköyündedoğdu.BabasıAbdur
rahmanBey,annesiReyhanHanım’dır.
Öncekibeşçocuğunukaybedenailesiya
şamasıumuduylaonaYahyaisminiverdi.
AnnetarafındanSeyyid,babatarafından
AbbâsîolanYahya’nınilimgeleneğinesa
hipdedeleriŞarkbölgesineBağdat’tan
gelmişlerdir.TemeldinîbilgileriUlaşlıkö
yündeimamlıkvemüderrislikyapanba
basındanaldı.Dineğitimininzorşartlarda
yürütüldüğüodönemdeyöredekigenç
lerimedresesindeyatılıolarakyetiştiren
babasınındershalkasınakatıldı;Arapça
veKürtçeMevlid’i,Şâfiîfıkhınadairøåyetü’l-iÅti½âr ve es-Sirâcü’l-vehhâc’ı
okudu. Bölgedeki birçok âlimden ders
aldı.NakşîHâlidîkolununönemlitemsil
cilerindenSuriyeliAhmedelHaznevî’nin
halifesi Molla Abdürrezzak Efendi’den
Molla Câmî’nin el-Fevâßidü’²-¿iyâßiyyeadlışerhiniveTeftâzânî’ninŞer¼u’l£Ašåßid’iniokuyupöğrendi.Tasavvufla
tanışmasınadabuzatvesileoldu.İcâzet
alacağıvemedresesindeuzunyıllarmü
derrislikyapacağıAhmedelHaznevî’nin
enmeşhurhalifesiAbdülhakimHüsey
nî’ninyanınagidipmedresetahsilinita
mamladıveyirmiyaşınıdoldurmadanicâ
zetaldı. 19601962yıllarındaManisave
Edirne’deaskerlikgöreviniyerinegetirdi.
DönüşteKozluk,DoğubayazıtveSilvan’ın
çeşitliköylerindebeşaltıyılfahrîimamlık
yaptı.İlkhacyolculuğunu 1967’deger
çekleştirdi. Mürid ve talebelerinin art
masıüzerine 1968’demürşidininmed
resesindedersvermeyebaşladı.Aynıyıl
ŞeyhAbdülhakim,oğluMuhammedRâşid
Erol’ahilâfetverdi.KışlarıBitlis’in,yazları
daKozluk’unköylerindedersokuturken
şeyhininirşadfaaliyetlerinedekatıldı.İlk
defadingörevlisiolarakresmîvazifealdı.
Şeyhi 1970’teGadir’denMenzil’etaşınır
kenYahyaPakiş’ideberaberindegötür
dü.1972’devefatedenŞeyhAbdülhakim
Hüseynî’ninyerinealtıhalifesiarasından
oğluMuhammedRâşidErolgeçti.
YenidönemdedeMuhammedRâşid’e
bağlanarakaynıheyecanlahizmetede

پ

vametti.19741979yıllarındaBatmanve
Kurtalan’daimamhatiplikvemüderrislik
yaptıktansonra1979’daŞanlıurfaHalîlür
rahmanBalıklıgölCamii’ndegörevebaş
ladı.Budönemdetedrîsveirşadüzerine
yoğunlaştı.Şanlıurfa’daHz.İbrahimHali
lullahKültürveEğitimVakfı’ndadüzenli
derslerverdi,sohbetleryaptı.Şehrinönde
gelenâlimleriyleilmüftülüğübünyesinde
birfetvakomisyonuoluşturupdinîme
selelereçözümlerbulmayaçalıştı.Yurt
içiveyurtdışındanilgininartmasıilme
vetasavvufavâkıfâlimlereolanihtiyacı
arttırdı.MuhammedRâşidEfendi’nintav
siyesiyle 1987’deemekliyeayrılanYahya
Efendiİstanbul’ayerleşti.Buradailmîve
tasavvufîçalışmalarınahızverdi.İlâhiyat
öğrencilerinegruplarhalindedersokut
tu.Hizmetanlayışındahiçbirzamanilimle
tasavvufubirbirindenayrıdüşünmedi.Bu
anlayışınısohbetlerinde,“Meşrebimizde
ilimtasavvufunbiradımilerisindedir”söz
leriylevurgulardı.YahyaEfendihayatının
herdönemindekitaplarlameşguloldu.
Şahsîkütüphanesindemevcutİslâmîilim
lereaitpekçokeseridefalarcamütalaa
etti,bunlarıtashih,takrirvenotlarlazen
ginleştirdi.
Yahya Efendi’ye mürşidi tarafından
1988’de tarikat hilâfeti verildiği halde
mürşidihayattaolduğusürecekendiadı
nainâbevermedi.Onunvefatından(Ekim
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1993)sonrahizmetleriniİstanbulBeyler
beyiEmniyetmahallesindekiBuharaİlim
veHizmetVakfıbünyesindesürdürmeye
başladı.Günlükdersleryanındahaftalık
ilmî ve tasavvufî sohbetler düzenledi.
Binlercetalebesioldu,pekçoktalebesine
icâzet,oğluHamitEfendi’yeicâzetyanında
2002’detarikathilâfetideverdi.Dergâhı
pekçokkişininmânevîsığınağıidi.Budö
nemdeyurtiçiveyurtdışıseyahatlerehız
verdi,genişkitleleredinîahlâkîhizmet
anlayışınıgötürdü.Bubağlamdahemen
heryılhaccagitti.Nakşîtasavvufîgele
neğinönemlitemsilcilerininyurtiçive
yurtdışındakidergâhvekabirleriniziya
retetmeyeözengösterdi.YahyaEfendi
20Ocak2008’deİstanbul’davefatettive
GebzeMollaFenaricivarındakiailekabris
tanınadefnedildi.
Eserleri.YahyaPakiş’inrisâletarzında
telifeserleribulunmakta,onuntasavvufî
geleneğinbazıeserlerinideTürkçe’yeak
tardığıbilinmektedir.Telif: 1. İslam Akaidi (İstanbul,ts.[GeçitYayınevi]). Eserde
ailereisininailefertlerineöğretmesige
rekentemelinançesaslarısadebirdille
anlatılır.2. Risâle fî beyâni mâhiyyeti’rrâbı¹a (müellifnüshası,22sayfa).Râbıta
nınmahiyetini,türleri,faydasıvemeşru
iyetiniaçıklamak,cevazınayönelikeleşti
rilerecevapvermeküzereArapçayazılmış
bireserdir.Buradarâbıtanınbiribadet
olmadığını,dolayısıylaşirkolaraknitelen
dirilemeyeceğini,bununmüminlerisevip
onlarlabirlikteolmaamacınıtaşıdığını
ilerisürer.HâlidiBağdâdî,ŞeyhFethul
lahVerkånisîveŞeyhAbdullahFasîhgibi
şahıslarınsözlerindenalıntılarlabufikrini
destekler.EserimüellifinöğrencisiSüley
manTaşRâbıta RisâlesiadıylaTürkçe’ye
çevirmiştir (İstanbul 1998). 3. Sohbet
Gülşeni (İstanbul2007).YahyaEfendi’nin
sohbetlerindenderlenmiştir.
Tercüme:Gazzâlî,el-Münkız mine’ddalâl (İstanbul1988); Eyyühe’l-veled (Ey
Oğul,Ankara,ts.[SebaOfset],Süleyman
Taşilebirlikte);Sühreverdî,Avârifü’lMaârif (İstanbul1988,DilaverSelviile
birlikte);Ahmedb.ZeynîDahlân,ed-Dürerü’s-seniyye fi’r-red ale’l-Vehhâbiyye
(Tevessül: Vehhabilere Red,İstanbul2001,
SüleymanTaşilebirlikte;YahyaEfendi,
buçevirideŞeyhAbdülhakAbdurrahman
takmaadınıkullanmıştır);İbnAtâullah
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elİskenderî,el-Hikemü’l-Atâiyye (Hik
metler ve İzahı,İstanbul2003,Süleyman
Taşilebirlikte);Şa‘rânî,el-Envârü’l-kudsiyye fî ma‘rifeti kavâidi’s-sûfiyye (Ta
savvuf Kaideleri Hakkında Kudsi Nurlar,

İstanbul2006,SüleymanTaşilebirlikte);
SıbgatullahelArvâsî,el-Minah (der.Hâ
lidÖlekî, Minah,MenzilYayınları,ts.);
FethullahelVerkånisî,Âdâbü’t-tarîkati’n-Nakşîbendiyye (Âdâbı Fethullah,
İstanbul,ts.,oğluHamitPakişilebirlik
te);AhmedÎsâÂşûr,Birrü’l-vâlideyn
(Anne, Baba ve Evlat Hakları,İstanbul
2007,SüleymanTaşilebirlikte);Ahmed
İzzeddin elBeyânûnî, Sebîlü’l-hüdâ
ve’l-amel (Hidayet ve Amel Yolu,İstan
bul,ts.,SüleymanTaşilebirlikte);Hamza
MuhammedSâlihAccâc,el-Vesâya min
Resûlillâh (Hz. Resulullah’dan Vasiyetler,
İstanbul,ts.,SüleymanTaşilebirlikte);
ŞerifAhmedEfendi,Hâlidiyye ÂdâbıRisâle-i Hâlidiyye (Osmanlıca’danLatin
harflerineçevrilmiştir:İstanbul,ts.,Süley
manTaşilebirlikte).
BİBLİYOGRAFYA:
İbnAtaullahelİskenderî, Hikmetler ve İzahı
(trc.YahyaPakiş–SüleymanTaş), İstanbul 2003,
s. 218; HamzaM.SâlihAccâc, Hz. Resulullah’dan
Vasiyetler (trc. Yahya Pakiş – Süleyman Taş),
İstanbul, ts. (GeçitYayınları), s. 98-101; Fethullah
elVerkånisî, Âdâbı Fethullah (trc.YahyaPakiş–
HamitPakiş), İstanbul, ts. (BakanlarMatbaacılık),
s. 113-114; ŞerifAhmetEfendi, Halidiyye Adabı
Risalei Halidiyye (haz.YahyaPakiş–Süleyman
Taş), İstanbul, ts. (GeçitYayınları), s. 83-84 (maddeninyazımındaPakiş’inailesiveyakınçevresin
denalınanbilgilerdendefaydalanılmıştır).
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1Eylül 1933’teFransa’nınkuzeyinde
kiLilleşehrindedoğdu.LilleÜniversite
si’ndetarihokuduktansonraProvence’a
gittiveAixenProvence’taikametetti.
BuradaAlès,ManosqueveAixliselerin
detarihöğretmeniolarakçalışırkentarih
araştırmalarıylailgilendi.CentreNational
delaRechercheScientifique’te (CNRS)
iki yıllık geçici görevi tezini bitirmesi
neimkânverdi.XVIIIveXIX.yüzyıllarda
OsmanlıDevleti’ndevebakonuluteziiki
kitaphalindeneşredildi. 1985’teCentre
NationaldelaRechercheScientifique’e
sürekliüyeseçilenDanielPanzacburada,
GroupedeRecherchesetd’EtudesSur
leProcheOrient (19851988)veInstitut
deRecherchesetd’EtudesSurleMonde
ArabeetMusulman (1989)adlımerkez
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lerinmüdürüoldu. 19971999arasında
European Association for MiddleEast
Studiesbaşkanlığıyaptı.1992’deOsmanlı
DevletiveTürkiye’ninekonomikvetoplum
saltarihininaltıncıuluslararasıkongresini
hazırladıvesunulantebliğleribastırdı.
Panzac’ınbirbiriylebağlantılıçalışmaları
yenikonularıgündemegetirdi.İlkkonu
suolanhastalıklar(vebavekolera)tarihine
bağlıolaraktarihîdemografihakkında
(çoğuXIX.yüzyıldakiMısırçerçevesinde)bir
kaçmakaleyazdı.AyrıcaOsmanlıDevle
ti’ninnüfusunadair 19411990arasında
hazırlanıp basılmış olan araştırmaların
bibliyografyasınıhazırladı.Hastalıkların
tarihçisisıfatıylasağlıkâdetlerivepoli
tikalarıtarihinindeuzmanıydı.Vebave
karantinaylailgiliikikitabıyanındayirmi
kadarmakaleileMarcelProust’unbaba
sıvedönemininönemlibirsağlıkkoru
mauzmanıolanAdrienProusthakkında
üçüncübirkitapkalemealdı.
XVIIIveXIX.yüzyıllardakisalgınlarınde
nizyoluylayayıldığınıtesbitedenPanzac,
Akdenizdenizciliğinedeeğildi.Butüraraş
tırmalariçinçokzenginolanChambrede
CommercedeMarseillearşivlerindençok
faydalandı,başkaarşivlerdedeçalıştı.Os
manlıDevleti’ndedenizticaretihakkında
yirmidenfazlamakaleyanında(Caravane
maritime)Avrupalılar’laOsmanlılar’ınOs
manlısularıiçindekidenizticaretinedair
kitabınıda 2004’tebitirdi.Buçalışmaları
sırasındailgialanlarıDoğuAkdeniz’den
BatıAkdeniz’ekadaruzandı.Ayrıcadeniz
ticaretiniincelerkenkorsandünyasınıda
araştırdı.Hemkorsanlıkveleventlikhem
deonlarınticaretvediplomasialanların
dakietkileriyleilgiliçalışmalaryaptı.Kuzey
Afrikakorsandevletlerininsonzamanları
hakkındabireseride1999’daçıktı.Buara
daOsmanlıDevleti’nde,1562ile1923ara
sındadonanmanındurumunadairönemli
bireserkalemealdı.Bueserdehemgemi
lerhemdenizcilerhemdeOsmanlıstrate

jisivedenizpolitikasınıtitizlikleinceledi.7
Aralık 2012’deöldüğüsıradaXVIII.yüzyıl
sonundaVenedikileTunusmünasebetleri
hakkındakisonkitabınıhenüzbitirmişti.
Eserleri: La peste dans l’Empire ottoman: 1700-1850 (Louvain1985;kısaltılmış
Türkçetercümesi: Osmanlı İmparatorlu
ğunda Veba: 17001850,İstanbul1997);
Quarantaines et lazarets: l’Europe et
la peste d’orient, XVIIe-XXe siècles
(AixenProvence1986); La population
de l’Empire ottoman: cinquante ans
(19411990) de publications et de recherches (AixenProvence1993); Les
corsaires barbaresques: La fin d’une
épopée, 1800-1820 (Paris1999;İngiliz
ce’yetercümesi: Barbary Corsairs. The
End of a Legend, 18001820, Leiden
2005); Le docteur Adrien Proust: père
méconnu, précurseur oublié (Paris
2003); La caravane maritime: marins
européens et marchands ottomans en
Méditerranée, 1680-1830 (Paris2004);
La marine ottomane: de l’apogée à la
chute de l’empire, 1562-1923 (Paris
2009).Makalelerindenderlenenkitapları:
Commerce et navigation dans l’Empire ottoman au XVIIIe siècle (İstanbul
1996); Population et santé dans l’Empire ottoman (XVIIIXX e siècles) (İstanbul
1996).Editörolarakhazırladığıeserler:
Les ottomans en Méditerranée: Revue de l’occident musulman et de la
Méditerranée (sy.39[1985]; Turquie,
la croisée des chemins: Revue du monde musulman et de la Méditerranée
(sy. 50 [1988]; Les arabes, les turcs et la
révolution française: Revue du monde
musulman et de la Méditerranée (sy.
5253[1989]; Les villes dans l’Empire
ottoman: activités et sociétés. Tome 1:
Les sources, les hommes, les réseaux
(Paris1991); Tome 2: Habitat, modes
de vie, édifices économiques collectifs
(Paris1994); Les balkans à l’époque ottomane, Revue du monde musulman
et de la Méditerranée (sy.66[1993];
Histoire économique et sociale de
l’Empire ottoman et de la Turquie
(13261960): Actes du sixième congrès
international tenu à Aix-en-Provence
du 1er au 4 juillet 1992 (ParisLouvain
1995); la France et l’Egypte à l’époque
des vice-rois: 1805-1882 (Kahire 2002,
AndréRaymondilebirlikte).
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