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PEKOLCAY, Ayşe Necla

– —PEKOLCAY, Ayşe Necla
(1925-2008)

İslâmîTürkedebiyatıaraştırmacısı,
yazar.

˜ ™

1 Ağustos 1925’te İstanbul Fatih’tedoğdu.BabasıRüstemBeytarafındanKafkasmuhaciribiraileyemensuptur,annesiEmineSâibeHanımtarafındaniseRumelili’dir.Fatih’indindarvemünevvermuhitindeİstanbulterbiyesialarakbüyüdü.İlkokulunardındanortavelisetahsiliniCağaloğlu’ndakiİstanbulKızLisesi’ndetamamladı(1942).İstanbulÜniversitesiEdebiyatFakültesiTürkDiliveEdebiyatıBölümü’nekaydoldu.1946’da mezunolduktansonradoktorayabaşvuruptezkonusuaradığısıradahocasıReşitRahmetiArat,TürkçemevlidmetinleriveSüleymanÇelebi’ninmevlidiüzerindeçalışmasınıtavsiyeedincebukonudaçalışmayabaşladı.1947’deFatihCumhuriyetKızLisesi’ndeyardımcıöğretmenlikleeğitimmesleğinegirdi.Ertesiyıl,doktorahocasıReşitRahmetiBey’indesteğiyleMillîEğitimBakanlığıİs lâm An sik lo pe-
di siçalışmalarınamütercim,redaktörvemusahhiholarakkatıldı.OnbeşyıldanfazlasürenbudönemonunTürkveİslâmkültürüalanındayetişmesinevesileoldu.1950sonunda,I.cildiTürk çe Mev-

lid Me tin le ri,II.cildiSü ley man Çe le bi 
Mev li di Met ni (İÜKtp.,Tez,nr.1821) olmaküzerehacimlidoktorasınıtamamladı.1964yılındaİstanbulYüksekİslâmEnstitüsü’neİslâmîTürkedebiyatıöğretmeniolaraktayinedilinceİs lâm An sik lo-
pe di si’ndekigörevindenayrıldı.NeclaPekolcay’ınilmîkişiliğiningelişmesindeİstanbulYüksekİslâmEnstitüsü’ndekihocalığınınönemlietkisivardır.AyrıcaYüksekİslâmEnstitüsü’netayinedilmesiöğretmenliğidahaüstseviyedeyürütmesineveakademikçalışmalarınıbualandayoğunlaştırmasınaimkânverdi.YüksekİslâmenstitülerindeİslâmîTürkedebiyatıdersininprogramınıhazırladı,muhtevasınıtesbitetti,bukonudakiilkeserleri de kendisi kalemealdı. 1977
1978’dekenditalebelerindenasistanalarakkürsüyütemellendirdi.Birtaraftan
da 19721982yıllarıarasındaÖzelSaintePulchérieFransızKızOrtaokulu’ndaöğretmenlikyapmayadevametti.BuradaöğrencilerineTürkçe’yi,millîmefâhiriöğretmeye,sağlamşahsiyetsahibiolarakyetişmelerinegayretetti.YüksekİslâmEnstitüsü1982’deMarmaraÜniversitesiİlâhiyatFakültesi’nedönü

şünceİslâmîTürkedebiyatıyardımcıdoçentiolaraktayinedildi(1Ağustos1983). DahasonraEskiTürkEdebiyatıAnabilimDalı’ndadoçentoldu(2Ekim1989).Ardındanfakülteninyükseklisansvedoktoraprogramlarınıhazırlayıpdersleriniverdiveilkakademisyenleriyetiştirdi.30Temmuz
1992’deyaşhaddindenemekliolduysada
2001yılınakadarsözleşmeliöğretimüyesiolarakgörevinedevametti.NeclaPekolcaydisiplinli,çalışkanvearaştırmacıbirkişiliğesahipti.Yurtiçindeveyurtdışındakongre,sempozyum,panelgibiilmîtoplantılarakatıldı,seksenkadartebliğsun
du (tebliğlerininlistesiiçinbk.Er,bibl.). AyrıcaeskiTürkedebiyatı veTürkdilikonularındaaraştırmalaryaptı.1981’de alanındailkeserolanİs lâ mî Türk Ede-
bi ya tı’nıyayımladıveTürkiyeMillîKültürVakfıjüriözelödülünüaldı.1970’ten
2000’liyıllarakadarDi ya net Ga ze te si, 
Ye ni As ya, Ye ni Ne sil, Or ta Do ğu, Ye  
ni De virgibigazetelerleTo hum, Türk 
Yur du, İs lâm Me de ni ye ti, Di ya net İş-
le ri Baş kan lı ğı, Ha re ket, Köp rü, İs lâ mî 
Ede bi yat, Türk Ede bi ya tıgibidergilerdeyazılarıçıktı(akademikolanlardahil
300’üaşanyazılarınınbibliyografyasıiçin
bk.Er,bibl.). İs lâm An sik lo pe di si’ndekiçalışmalarındaedindiğitecrübeyleDergâhYayınları’nınhazırladığıTürk Di li ve Ede-

bi ya tı An sik lo pe di si’ninneşrindeİlmîDanışmaKuruluüyesivemaddeyazarıolarakyeraldı.TürkiyeDiyanetVakfıtarafındanyayımıErgunGöze’yehavaleedilenİs lâm An sik lo pe di si’ninilkneşirfaaliyetisırasındaörnekfasikülhazırlıklarınaredaksiyonheyetibaşkanısıfatıylakatıldı.Ansiklopedininyenidönemindeisemaddeyazmaklayetindi.BunundışındaAtatürkKültürMerkezitarafındanyayım
la nan Türk Dün ya sı Ede bi yat çı la rı An-
sik lo pe di siile(IVIII,Ankara20002007) 
Türk Dün ya sı Ede bi yat Kav ram la rı ve 
Te rim le ri An sik lo pe dik Söz lü ğü (I-VI, 

Ankara20012006)gibieserleremaddeyazdı.Fakülteileilgisikesildiktensonra

çalışmalarınaevindedevamedenNeclaPekolcayözelliklekızöğrencilerinyetişmesindevetezçalışmalarındaonlarayardımcıoldu.EvindedüşerekrahatsızlandıktansonrakaldırıldığıMarmaraÜniversitesiHastahanesi’nde3Temmuz2008’devefatetti,cenazenamazıertesigünİlâhiyatFakültesiCamii’ndekılındıveEyüpsultanMezarlığı’ndakiailekabristanınadefnedildi.HazırladığıkitaplarınyayınhakkınıMarmaraÜniversitesiİlâhiyatFakültesiVakfı’nabağışlamış,vakfınburslarındanbirkaçınıyıllarcakendiimkânlarındankarşılamıştır.Pekolcay’ınkitaplarıyazmalarhariçMarmaraÜniversitesiİlâhiyatFakültesiKütüphanesi’neverilmiştir.
Eserleri. 1. İs lâ mî Türk Ede bi ya tı I 

(1ve2.kitap); II (3ve4.kitap) (İstanbul
19671968).Yüksekİslâmenstitülerindeyıllarcaokutulaneserkonuylailgilenenaraştırmacılariçinbaşvurukaynağıolmuştur.EserinI.cildiönceSelçukEraydınilebirliktegenişletilerekİs lâ mî Türk 
Ede bi ya tın da Şe kil ve Nevîle re Gi riş adıylabasılmış(İstanbul1975),ardındanMustafaTahralı,MustafaUzunveHüsrevSubaşı’nınkatkılarıyladahadageliştirilipdefalarcayayımlanmıştır.II.ciltisekendisitarafındanedebiyattarihi,metintetkiklerivemetinlereaityazmalardanalınmışörneklerlegeliştirilmişolarakayrıcabasılmış(İstanbul1976),zamaniçindemuhtevasıdahadagenişletilerek(İs
tanbul1982)birçokkereyayımlanmıştır.
2. Sü ley man Çe le bi Mev lid (İstanbul
1980;Ankara1993,1997).Pekolcay’ındoktoratezininII.cildiningenişletilmişşeklidir.Baştarafındayazarınbirincelemesi,
Mev lid’inmetnivemetninnesreçevrilmesininyeraldığıeserinsonunaekleneneskiharflerleharekelimetinhattatTuranSevgilitarafındanyazılmıştır.3. Yû nus 

Em re’nin Şah si ye ti ve Yû nus Em re 
Şerh le ri Yû nus Em re’nin Bir Ese riy le 
İl gi li Şerh le rin Yaz ma la rı (Ankara1991,
EmineSevimilebirlikte).YûnusEmre’ninşathiyeleriüzerineyapılmışbirçalışmadır.
4. İs lâ mî Türk Ede bi ya tı Me tin le ri ni 
Tet kik Me tod la rı (İstanbul1986). 5. İs lâ-
mî Türk Ede bi ya tı Tet kik Me tod la rı nın 
Ge nel Esas la rı ve Maz mun Anah tar-
la rı (İstanbul1999).Biröncekieserindevamısayılabilecekkitabınbirincibölümü,metinlerdekiedebîmazmunlarıntesbitvedeğerlendirilmesibakımındandikkatçekicidir.İkincibölümmüellifinkonuylailgilitebliğlerindenmeydanagelmektedir.6. Geç tim Dün ya Üze rin den (haz. 

HilâlFerşatoğlu,İstanbul2005).NeclaPekolcay’ınhâtıralarıdır.Buaradaeksik
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kalanbölümlerledahasonrakigelişmelerdeeklenerekElvanŞenörer’inhazırladığı,“VardımDünyaSahiline”başlığınıtaşıyankısmınınilâvesiyleyenidenneşredilmiştir(İstanbul2008). 7. Meh med Âkif’in 
Ver di ği Me saj lar ve Te sir Alan la rı (İs
tanbul1991).İstanbulBüyükşehirBelediyesiKültürDairesiPekolcay’ınmeslekhayatının60. yılıdolayısıylaTarıkZaferTunayaKültürMerkezi’ndebirşükranprogramıgerçekleştirmiştir.HakkındaFatmaEryükseklisansçalışmasıhazırlamış(bk.bibl.),İstanbul’dadüzenlenenİslâmîTürkEdebiyatıSempozyumu’nunilkionaarmağanedilmiş,bildirilerinyeraldığıkitabınsonkısmıdaonatahsisedilmiştir(İs lâ mî Türk 
Ede bi ya tı Sem poz yu mu,İzmir2012,“Seki
zinciBölümNeclâPekolcay”,s.545630).

BİBLİYOGRAFYA:

Neclâ Pe kol cay’ın MÜ İlâhi yat Fa kül te si’nde-
ki öz lük dos ya sı; NeclaPekolcay, Geç tim Dün ya 
Üzerin den (haz.HilâlFerşatoğlu), İs tan bul 2005, 
tür.yer.; a.mlf., Geç tim Dün ya Üze rin den / Eği
tim Ha ya tı mız da Bir Ha nı me fen di Por tre si (haz. 

ElvanŞenörer), İs tan bul 2008; FatmaEr, Neclâ 
Pe kol cay Ha ya tı, Eser le ri ve İs lâ mî Türk Ede
bi ya tı Ça lış ma la rın da ki Ye ri (yükseklisanste 
zi,2008), MÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, tür.yer.; İsmailKara,“NeclâHocaİçinVefa(t)Kaydı”, 
İs lâ mî Türk Ede bi ya tı Sem poz yu mu (ed.Yal
çınYaman), İs tan bul 2012, s. 575-582; MelihaYıldıranSarıkaya,“BildikGelenlerGeçtilerGördük
KonanlarGöçtüler”, a.e., s. 587-601; MustafaTatçı,“NeclâHoca’danMektupVar”, a.e., s. 

603-612; MustafaİsmetUzun,“TDVİslâmAn
siklopedisi’ninİlkBaşRedaktörüDoç.Dr.Neclâ
PekolcayHocam’ınArdından”, a.e., s. 613-623; a.mlf.,“Vefeyât:Doç.Dr.NeclâPekolcay”, İs lâm 
Araş tır ma la rı Der gi si, sy. 20, İs tan bul 2008, s. 
149-160; AhmetKarataş,“DikkatlerdenKaçan
Birikim:İlâhiyatFakültelerindekiEdebiyatAraş
tırmaları(MarmaraİlâhiyatÖrneği)”, MÜ İFD, sy. 

28 (2005), s. 143-166; “MeslekHayatının60.Yı
lındaNeclaPekolcay” (programındaHasanAksoy,
İskenderPala,MustafaUzunveHilâlFerşatoğlu
tarafındanyapılankonuşmalar,TarıkZaferTunaya
KültürMerkezi,18Şubat2006).

ÿMustafaUzun

– —PÎR MUHAMMED HASAN
( پير محّمد حسن )

(1904-1999)
Pakistanlýyazar,

nâþirvemütercim.
˜ ™

8Mayıs1904’teHindistan’ınAmritsarşehrindedoğdu.İlkveortaöğrenimininardından1922’degirdiğiPencapÜniversitesi’ndeArapdiliveedebiyatıalanındalisans,1930’daArapdilinde,1936’da Fars dilindelisansüstüöğreniminitamamladı.1938’deaynıüniversitedeŞemseddin

Muhammedb.MahmûdeşŞehrezûrî’nin
Nüz he tü’l-ervâ¼ ve rav²atü’l-efrâ¼’ınıneşre hazırladığı doktora tezini verdi.
1932’deLahor’dakiKızlarFakültesi’ndeArapça ve Farsça okuttu. Daha sonraPencap’taçeşitlifakültelerdedersverdi.
1959yılındaemeklioluncayakadardevletokullarındakihocalıkgörevinisürdürdü.Emekliliksonrasıözelokullardadersvermeyedevametti.19631971yıllarındaBahâvelpûr’dakiİslâmÜniversitesi’ndeArapDiliBölümübaşkanlığıyaptı.ArdındanRavalpindi’yeyerleşerekçalışmalarınaağırlıkverdi.19Ağustos1999’daburadavefatetti.

Eserleri.Tercüme. 1. ¥ayât-ı Câvidân. Ruh,ölümsonrasıhayatvepeygamberlerinhayatınadairdir.MüellifbuçalışmasındaAbdülhakb.SeyfeddinedDihlevî’nin
¥a yâ tü’l-en biyâß (Farsça),CelâleddinesSüyûtî’ninİnbâhü’l-e×kiyâß li-¼ayâti’l-
en bi yâßveAhmedb.HüseyinelBeyhak¢’nin¥a yâ tü’l-en biyâß fî šubûri him adlıeserleriniUrduca’yatercümeetmiştir(Ra-

valpindi1959;Lahor1989). 2. ƒazîne-i 
Ma£ârif.Ahmedb.MübârekesSicilmâsî’ninel-İbrîz min kelâmi Sey yidî £Ab-
dil£azîz ed-Debbâ³ (Beyrut2004)adlıeserininUrducatercümesidir(La hor, ts. 

[NâşirânıKur’ân]). 3. Le me¼ât.ŞahVeliyyullahedDihlevî’nintasavvuferbabınınvarlıkfelsefesinedairgörüşlerinielealdığıFarsçaeserininUrducaçevirisidir(La hor 

1966). 4. Bülû³u’l-ereb fî ma£ri fe ti a¼-
vâ li’l-£Arab.MahmûdŞükrîelÂlûsî’ninCâhiliyedevriAraptarihinedaireserininnotveaçıklamalarlabirlikteUrduca’yatercümesidir(Lahor19671968). 5. Ri-

sâle-i Æuşey riy ye.Kuşeyrî’nineserininbirgirişyazısıvenotlarlabirlikteUrduca’yaçevirisidir(İslâmâbâd1970,1984,
1995). 6. et-Ta£ar ruf li-me×he bi ehli’t-
ta½av vuf.Muhammedb.İbrâhimelKelâbâzî’yeaiteserinArthurJohnArberrytarafındangerçekleştirilenİngilizceçevirisindekiyanlışlaradadikkatçekilerekyapılanUrducatercümesidir(Lahor1971). 
7. Kitâ bü’l-Lü ma£ fi’t-ta½av vuf. EbûNasrSerrâc’ıntasavvufunanakonularınadaireserinin,ReynoldAlleyneNicholsonneşriyle (Leiden 1914; London 1963) bununArthurJohnArberrytarafındanyapılanikmalneşrine(London1947)dayanılarakhazırlanmışUrducaçevirisidir
(İslâmâbâd1986,1996).

Neşir: 1.Kuşeyrî,er-Resâßilü’l-Æuşey-
riy ye.Kuşeyrî’ninRi sâ le tü şikâye ti Eh-
li’s-sün ne bi-¼ikâye ti mâ nâlehüm mi-

ne’l-mi¼ne, Ri sâ le tü a¼kâmi’s-semâ£ veRi sâ le tü tertîbi’s-sülûk fî ¹arîši’llâh 

adlı risâlelerinin Urduca tercümeleriylebirlikteyapılanneşridir(Karaçi1964). 
2.RadıyyüddinesSâgånî,el-£Ubâ bü’z-
zâ Åir ve’l-lübâbü’l-fâÅir (IIV,İslâmâ
bâd19941996).PîrMuhammedayrıcahenüzbasılmayanHakîmetTirmizî’nin
Şeßnü’½-½alât, £İle lü’l-£ibâdât ve ed-

Dür rü’l-meknûn fî esßile ti mâ kâne ve 
mâ yekûnadlırisâlelerini,HâriselMuhâsibî’ninKi tâ bü’l-ƒal ve ve’t-te naššul 

fi’l-£ibâdât ve de recâti’l-£âbidînveHâceMuhammedPârsâ’yanisbetedilenŞer¼-i 
Fu ½û ½ü’l-¼ikem (Farsça)adlıeserlerinitahkiketmiştir.

BİBLİYOGRAFYA:M.MunîrSelîc, Ve feyâtı Ehli Æalem, İslâmâbâd 
2008, s. 392; MuhammedTufeyl,“DuktûrPîr
Mu¼ammed¥asanbe¥ay¦iyyetiMu¼aššıš”, 
Fikr o Na ¾ar, İslâmâbâd 1992, s. 83-90; AbdürreşîdRahmet,“DuktûrPîrMu¼ammed¥asan,
ŞaÅ½iyyetveFen”, a.e., s. 91-110.

ÿÂrifNevşâhî

– —PÎREMERD
( پيره ميرد )

Tev fîk b. Mah mûdb. Hamza Süleymanî
(1867-1950)

Iraklýþair,yazarvegazeteci.
˜ ™

Kuzey Irak’ta Süleymaniye şehrindedoğdu.DedesiHamzaÂgåyiMasrafî,BâbânEmirliği’ninsonvalisiAhmedPaşa’yamaliyenâzırlığıyaptığındanMasrafînisbesiyleanılır.Pîremerd(Pîremêrd)ilkdinîeğitiminiSüleymaniye’deMollaHüseyinGûceveMollaSaîdZelzelî’denaldıktansonramedreseöğreniminidedesininin şaettirdiğiHamzaAğaCamii’ndeMollaMahmûd’unyanındagördü.Arapça,FarsçaveTürkçeöğrendi.IrakKürdistanı’ndabirçokyeridolaşıptahsiliniilerletti,buaradaKürtşiirivefolklorukonusundabilgiedindi.Dahagençyaştaikenmahallîidaredeçeşitligörevlerdebulundu.1882’deSüleymaniyenüfusbaşkâtipliği,mahkemezabıtkâtipliği,1883’teHalepçeEmlâkiHümâyunkâtipliği,1886’daŞârbâjîr
(Şehribâzâr)mahkemebaşkâtipliğiyaptı.
1895’teSüleymaniye’deŞeyhMustafaenNak¢b’inözelkâtipliğiniüstlendi.SultanII.Abdülhamid’indavetiüzerine1898yılındaMustafaenNak¢bveŞeyhSaîdBerzencî
(MahmûdBerzencî’ninbabası)ilebirlikteİstanbul’agitti;ertesiyılonlarlaberaberhacfarîzasınıyerinegetirdi.Dönüştekendisine“bey”unvanıverildiveHacıTevfikBeydiyeanılmayabaşlandı.KaçarHükümdarıNâsırüddinŞah’ınSultanAb


