
MENFAAT 

dolayısıyla gerekli görüldüğü halde ayn 
menfaate denk kabul edilmemiştir (Se
rahsl, el-Uşül, 1, 56; ibnü'I-Hümam , IX, 
356). Şafii ve Hanbeli doktrinleri men
faatle ayn arasında hukuki değer nok
tasında bir ayırım yapmadığı için men
faatierin tazmin edileceğini savunur (bk. 
GASP). 

3. Hanefi mezhebinde aynın her ba
kımdan menfaatten daha üstün sayıl
ması ve buna bağlı olarak menfaatlerin 
hukuki değerinin bulunmadığının kabul 
edilmesi, menfaatler üzerinde gerçekle
şen hukuki işlemlerde ve gaspta gözlem
lenen bazı zorlama hükümterin ortaya 
çıkmasına sebep olduğu gibi diğer dokt
rinlerde ayn ve menfaatin birbirinden 
tamamıyla bağımsız ve birbirine eşit var
lıklar olarak ele alınması da aynı şekilde 
birtakım aşırı hükümterin ortaya çıkma
sına yol açmıştır. Bu doktrinlerde men
faat bağlı olduğu eşyanın aynından bü
tünüyle bağımsız bir şekilde tasartandığı 
için menfaatler üzerindeki ayni haklar da 
eşyanın mülkiyetinden tamamen bağım
sızlaştırılmıştır. Buna göre mesela bir evi 
kiralayan kişi evin menfaatine malik ol
duğundan bu menfaat üzerinde dilediği 
gibi tasarrufta bulunabilir. Bir aynı satın 
alan kişi aldığı malı satabiieceği gibi bir 
şeyi kiralayan kimse malik olduğu men
faati kiraya verebilir. Öyle ki bir malı ki
ralayanın onu malın sahibine kiraya ver
mesi dahi mümkün görülmüştür (Ali b. 
Süleyman el-Merdavl, VI, 34; Zekeriyya el
Ensarl, Esne'L-metalib, 11. 434; Hattab, V. 
417; Şirblnl, lll, 492-493). Yine bir malı ki
ralayan kişiye o mal satılsa veya hibe edil
se kira akdi infisah etmez (Ali b. Süley
man el-Merdavl, VI, 69; Zekeriyya el-En
sari, Esne'L-metalib, ll. 434; BuhOtl, Şert:ı.u 
Müntehe 'L-iradat, Il, 269). Zira burada kişi 
kira ile menfaate. sonra da satım akdi ya 
da hibe ile ayna malik olmuştur. Bu tasa
rıma göre anılan iki akdin konuları farklı 
olduğu için bu işlernde bir sorun görül
memiştir. Hanetiler'in son iki konudaki 
görüşleri çoğunluğun görüşlerinden fark
lıdır (i b n Abi din, VI, 91; Ali Haydar, I, 736; 
Bilmen, VI, 173) 

Çoğunluğa ait tasarım sonucunda men
faatierin şüf'a hakkı gerektirip gerektir
mediği. karz. rehin vb. işlemlere konu 
olup olamayacağı gibi aslında doğrudan 
eşya ve ayn ile ilgili hükümler menfaat
ler açısından da tartışılmıştır. Bu tartış
malar zaman zaman Hanefi doktrininde 
de yapılmıştır. Özellikle Şafiller'e göre 
menfaatlerde riba gerçekleşmezken (Ne
vevl, V, 176) menfaatleri ayndan daha alt 
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seviyede ve mali değerden yoksun gören 
Hanefi doktrininde bu ilkeye aykırı olarak 
aynı cins menfaatin değişimi riba kuşku
su dolayısıyla kabul edilmemiştir. Buna 
göre bir evin kir alanmasına karşılık diğer 
bir evin kiralanması caiz değildir. Zira bu
rada menfaatler aynı cinstendir ve akdi n 
her iki tarafı da tabiatı gereği menfaati 
ma'dum olması sebebiyle peşin verme 
imkanına sahip değildir. Bu yüzden bura
da nesie ribası doğduğu düşünülmekte
dir (ibnü'l-Hümam, IX, 112-115; ibn Abi
din, IV, 504) 
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1293 (1876) veya 1289 (1872) yılında 
Asyut'a bağlı MenfeiOt beldesinde doğ
du. Babası Muhammed Lutfi. Menfelut 
şer'i kadısı ve naklbüleşrafı olup Hz. Hü
seyin soyundan gelen Lutfi ailesine. an
nesi meşhur Türk ailelerinden Çorapçı
lar'a mensuptur (Muhammed Abdülfet
tah, ıı. 178). Kur'an-ı Ker'im'i ezberledik
ten sonra Ezher'e girdi. Burada on yıl ka
dar süren öğrenimi sırasında başta dil ve 
edebiyat olmak üzere ahlak. felsefe gibi 
derslere özel ilgi gösterdi. Arap nesir ve 
nazmının klasiklerini okuyup üsiObunu 
ve şiir yeteneğini geliştirdi. Dönemin Ez
her şeyhi Muhammed Abduh'un dersle
rine devam etti, onun reformist görüşle
rini benimseyerek seçkin öğrencileri ve 
dostları arasında yer aldı. Abduh'un mu
haliflerinden olan Hidiv Abbas Hilmi'yi 
eleştiren bir şiirinden dolayı altı ay hapis 
yattı. Abduh'un vefatından ( 1905) sonra 
Ezher'den ayrılarak MenfeiOt'taki evin
de münzevi bir hayat yaşamaya başladı . 

1907 yılında el-Mü'eyyed gazetesinde 
önce "ei-Üsbuiyyat". ardından "en-N aza-



rat" başlığı altında iki yıl devam eden iç
timaı. ahlaki ve siyasi yazılarıyla şöhreti 
yayılmaya başladı. Sa'd Zağlul Paşa'nın 
yabancı işgaline ve emperyalizme karşı 
başlattığı kurtuluş mücadelesini hararetle 
savunup destekledi. Sa'd Zağlul'un ma
arif ve adalet nazırlığı dönemlerinde ne
zaret katipliği ( 1909-191 O). ardından Cem
'iyyet-i Teşrliyye sekreterliği ve son ola
rak Meclis-i Nüwab sekreterliği görevle
rini yürüttü. 12 Temmuz 1924 tarihinde 
Kahire'de vefat etti. 

Akıcı ve lirik üslübu ile deneme, roman 
ve hikayede modern Arap edebiyatının 
önde gelen yazarlarından olan Menfelü
tl, Fransızca'yı iyi bilmemesine rağmen 
dostlarının yardımıyla Alphonse Karr, 
François Coppee, Edmund Rostand ve 
Sernardin de Saint Pierre gibi ediplerin 
klasiklerinden yaptığı çevirilere özgün 
üslubunu yansıtmadave onları kendi ifa
de kalıplarına dökmede üstün başarı gös
terdi. Tercümelerine dönemindeki çeviri 
anlayışının bir neticesi olarak asıllarında 
bulunmayan bazı ilaveler yapmış olmak
la birlikte bunların eserin bütünlüğünü 
zedelemeyecek mahiyette olduğu görü
lür. Hikaye ve romanlarında hazin tablo
ları dramatik ve li ri k bir üslupla dile geti
ren Menfelutl mutsuz kadınlar, üstün 
şahsiyet, fazilet. ölüm ve kin gibi tema
ları işlemiştir. <ibretü'd-dehr adlı eserin
de "daha fazla hazcılık" diye gördüğü Ba
tılılaşma'nın getirdiği alkolizm. kumar, 
serbest aşk ve intiharların aileyi nasıl çö
kerttiğini gözler önüne sermiş, yine Ba
tılılaşma'nın bir sonucu olarak ortaya çı
kan feminizme karşı çıkmış. bununla bir
likte eserlerinde müslüman kadının kar
şılaştığı problemleri dile getirmiş ve bü
tün sorunların çözümü için islam pren
siplerine sarılmanın gereğini vurgulamış
tır. Gustave le Son'un etkisiyle tarihin bü
tün uygarlıklar için eşit biçimde geçerli 
olduğuna inanan Menfelütl, kendi ülke
sinin de bir gün yeniden dirileceğine olan 
inancı muhafaza etmenin önemini belirt
miştir. Lord Cromer'in islam kültürünün 
gelişmeye elverişli olmadığı iddiasına 

karşı çıkarak aslında hıristiyan kültürü
nün İslamiyet'ten alındığını, islam kültü
rünün gerilemesinde bu kültürün etkisi
nin bulunduğunu söylemiştir. Ebü'I-Aia 
ei-Maarrl ile ömer Hayyam'ı islam kültü
rünün ideal tipleri olarak gören Menfelu
tl, Maarrl'nin Risaletü '1 -gufran'ına bir 
taklit yazmış ve onun vejetarizmi ile ha
kiki insanlık idealini savunmuş. bazılarını 
Arapça'ya çevirdiği Ömer Hayyam'ın Ru
ba<iyyô.t'ını da islam düşüncesinin kemal 

noktası kabul etmiştir. Bununla birlikte 
Hz. Peygamber'in siretinin müslümanın 
gerçek ideali olduğunu söylemiş ve onun 
eski- yeni bütün felsefe ve hikmetlerin 
yerine ikame edilebileceğini vurgulamış
tır. islam birliğinin hararetli savunucu
larından olan Menfelutl, Gaspıralı İsmail 
Bey'i destekleyerek Trablusgarplı müs
lümanları italyanlar'a karşı savaşa teşvik 
etmiş , Şark'ın Garp istilasından kurtulup 
bağımsızlığına kavuşabilmesi için müslü
manları tek vücut halinde savaş vermeye 
çağırmıştır. Siyasetle doğrudan ilgilen
memekle birlikte milliyetçi hareketleri 
desteklemiş, Mustafa Kamil ve Sa'd 
Zağlul gibi milliyetçiler için vefatlarından 
sonra sitayişkar makaleler yazmıştır. 

Çağdaş Arap nesrinin ve özellikle ma
kale türünün önde gelen şahsiyetlerinden 
kabul edilen Menfelutl edebi. ahlaki. dini 
ve içtimal muhtevalı makalelerinde İb
nü'I-Mukaffa', Cahiz. Bedlüzzaman ei-He
medanl gibi ediplerden etkilenmekle bir
likte kendine has akıcı bir üslup geliştir
miştir. Menfelutl'nin yazılarında kullan
dığı hüzünlü üslup gerek kendi dönemin
de gerekse sonraki nesiller üzerinde et
kili olmuş. Mısır edebiyatının bir devri Ab
bas Mahmud ei-Akkad tarafından "Men
felutl devri" olarak adlandırılmıştır. Hem 
muhafazakar hem modernistler tarafın
dan sert hücumlara hedef olmasına rağ
men Menfelutl'nin eserleri bugün de 
çağdaş Arap edebiyatının en çok okunan 
kitapları arasında yer alır. 

Menfelutl eserlerine az miktarda yan
sıyan şiirlerini ilk gençlik yıllarında kale
me almış. daha sonra yazarlığa yönelmiş 
ve hayatını yalnız şiir yazmakla geçiren
leri eleştirmiştir. Şiirlerinde tasvir, genç
lik-yaşlı lık. ecel- ölüm, düş-gerçek, mal 
mülk, şeref şan. dostluk vefa, vecdiyyat 
ve hikemiyyat gibi konuları işlemiştir (Ah
med Ubeyd, 1, 324-34 1 ). Eski Arap şiiri ni 

ideal olarak gören Menfelutl yenilerden 
yalnız Beşşar b. Bürd ile Ebu Nüvas'a de
ğer vermiş. bu yüzden muhalifleri tara
fından eleştirilmiştir. MenfeiGtl kendi dö
neminin şairlerini de ümit verici bulmaz. 
Yazı ve şiirlerinde Osmanlı Devleti'nin 
parçalanmasına bir taraftan üzüldüğünü, 
diğer taraftan Mısır'ın bağımsızlığına 
kavuşması sebebiyle de sevindiğini ifade 
eder. Eserlerinde Arap dilinin bütün zen
ginliklerini ortaya koymuş olan Menfe!Gtl 
suni secle karşı olumsuz bir tavır takın
mış olmakla birlikte tabii secii yaygın bi
çimde kullanmıştır. Bu arada uydurma 
kelimelere karşı çıkmış. Kahire ve Dı
maşk dil akademilerinin bu konuda tavır 
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almalarını sağlamıştır (Brockelmann, lll, 
ı 96-200) . 

Eserleri. 1. en-Na?arat (Kahire 19 1 O, 

1912, 1920, 1925, 1947, 1952). Başta el
Mü'eyyed olmak üzere gazete ve dergi
lerde yayımianmış yazı . makale, risale ve 
şiirlerinden oluşan seçmeler koleksiyo
nudur. 2.el-'Aberat(Kahire 1915, 1916, 

1922, 1958 ) Edebi ve etkili bir üslupla ya
zılmış acıklı ve kısa hikayelerden ibaret
tir. 3. Mu{ıtaratü'l-MenfeWti (Kahire 
1912, 1923). Eski ve yeni edebiyatçılardan 
derlenmiş şiir ve nesir seçmeleri olup Ali 
YGsufa ithaf edilen 1. cildi yayımlanmış
tır. 4. Kelimatü'l-MenfeWti . Ahmed 
Ubeyd tarafından derlenmiştir (Dımaşk 
1343/ 1924) . S. el-İntil:{am (Kahire 1923 ) 

Bu hikaye daha sonra en-Na?aratiçin
de de yayımlanmıştır. 6. Fi Sebili 't
tô.c (Kah i re 1920, 1925; Beyrut, ts ). Fran
sız şairi François Coppee'nin Pour la 
couronne adlı tiyatro eserinin özetidir. 
7. eş-Şa<ir (Kah i re 1921. 192 5) . Sir an u 
di Bererak adıyla da tanınan eser Fran
sız şairi Edmund Rostand'ın Cyrano de 
Bergerac adlı romanının tercümesidir. 
8. Mecdulin ta]Jte ?Ilali'z-zeyzefun (Ka
hire 1923, 1928). Fransızyazarı Alphonse 
Karr'ın Sous les tilleuls adlı romanının 
çevirisidir. 9. el-Fazile (Kahire 192 3, 
1924) . Fransız yazarı Sernardin deSaint 
Pierre'in Paul et Virginie adlı aşk roma
nının Ferah AntOn'un tercümesinden ya
rarlanılarak özgün inşa kalıplarına dökül
müş şeklidir. 10. Kelile ve Dimne. Bey
debii'ya ait eserin İbnü' l -Mukaffa' tara
fından yapılan Arapça çevirisinin neşridir 
(Beyrut 1966). Kaynaklarda Menfe!Gtl'nin 
<ibretü'd-dehr, el-Mul:{addime, el-Be
yan, el-Laf? ve'l-ma<na, Kaçiıyyetü'l
Mışriyye min sen eti 1921 ila sen e
ti 1923 adlı eserleri de geçmektedir 
(Brockelmann, III, 195-202) . 

Mustafa Şelebl'nin Muştafa Lutfi el
M enteWti el-edibü 'l-iştiraki (Kahire, 
ts.). Ömer ed-DesGki'nin el-MenfeW
ti: Dirase nal:{diyye ta}Jliliyye (Kahire 
1976), Abbas Beyyumi Aclan'ın el-Men
feWti ve eşeruhu ti 'l-edebi'l-}Jadiş : 

Pikren ve üsWben (İ skende riye 1977), 

Ahmed Abdülhadi'nin el-MenfeWti: lja
yatühu ve mü'ellefatüh (Kahire 198 1). 

Muhammed Ebü 'l-Envar'ın Muştafa 

Lu tti el-Menteıati: ljayatühu ve ede
büh (1-111 , Kahire 1981 - 1986). Kamil Mu
hammed Uveyde'nin Muştafa Lutfi 
el-Menfe](iti: ljayatühu ve edebüh 
(Beyrut 1993) isimli çalışmaları bulun
maktadır. Osman Aşçıoğlu tarafından 

Mustafa Lutfi el-Menfeluti'nin Ha-

135 



MENFELOTf. Mustafa Luffi 

yatı, Eserleri ve XIX.-XX. Asır Arap 
Edebiyatındaki Yeri adıyla bir doktora 
tezi hazırlanmıştır ( 1980, UÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü). Emrullah işler. Menfelu
ti'nin hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve dü
şünce dünyasına dair bir girişle birlikte 
onun hikaye ve denemelerinden yaptığı 
seçmeleri Erdem Nerede? adıyla Türk
çe'ye çevirmiştir (İstanbul 2000) 
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MENGES, Karl Heinrich 
(1908 -1999) 

Alman Türkologu 
ve Slav dilleri uzmanı. 

_j 

22 Nisan 1908'de Frankfurt am Main'da 
doğdu . Tanınmış bir aileye mensup olan 
babası bölge sulh hukuk mahkemesi ka
tibiydi. Menges dillere karşı duyduğu il
giyle on üç yaşına geldiğinde dedesinin 
Rusça gramer kitabını incelerken bu di
lin Yunanca ile olan bağlantısını ortaya 
çıkarmaya çalıştı. Lise öğrenimi yılların
da Rusça'ya yalnız pazar günleriyle tatil 
günlerini , Yunanca'ya da haftada altı sa
atini ayırıyordu. Bu çalışma sayesinde altı 
ay gibi kısa bir süre sonra gazete ve ki
tapları sözlük yardımıyla okuyup aniaya
bilecek hale geldi. Rusça'nın Yunanca ve 
Latince ile olan yakınlığını keşfetmesi bu 
dilleri öğrenmesini kolaylaştırdı. Öğreni
mini sürdürürken özellikle Latince ve Yu-
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nanca hocaları ona büyük destek verdi
ler; Menges'i Hint-Avrupa dilleriyle ta
nıştırıp bu dillere dair edebiyat bilgileri 
almasını sağladılar. Böylece Menges'in dil 
bilimiyle ilgili araştırmaları başlamış oldu. 
Bu arada İngilizce'yi ve İtalyanca'yı öğre
nen Menges eski Slavca. Türkçe ve bun
lara komşu dillerle de ilgileniyordu. 

Lessing Lisesi'nden 1926 Şubatında 
mezun olan Menges, Frankfurt Üniversi
tesi'nde ilk iki yarı yılda coğrafya, halk 
bilimi, meteoroloji, Çin bilimi. genetik, 
pratik kurstarla Rusça ve yeni Bulgarca'
nın yanı sıra özel dersler alarak Osmanlı 
Türkçesi'ni öğrendi. Sonraki iki yarı yılda 
Münih'te okudu. Bemeker'den Slavca, 
Örtel'den Sanskritçe, Bergstrasser ve 
Süssheim'den Osmanlı Türkçesi, Scher
man'dan halk bilimi dersleri aldı. 1928 
baharında Münih'ten Berlin'e gitti. Bura
da Vasmer'den Slavca. Willy Bang Kaup'
tan Türkoloji okudu. Türkoloji inceleme
lerinde yalnız Osmanlı Türkçesi ve İslam 
kültürüyleyetinmeyip bu alanı, Eski Türk
çe'yi ve Altayca'ya kadar Asya ve Sibir
ya'da konuşulan dilleri de içine alan bir 
daire içinde genişletti. 

Menges. 1930-1 932 yıllarında Berlin 
Üniversitesi'nde sürdürdüğü öğrenimini 
1932 Şubatında doktora imtihanıyla ta
mamladı. 1933 Martma kadar geçen bek
leme döneminin sonunda Doğu ile ilgili 
araştırma yapan bir kurumda göreve 
başladı. Rusya'da ve Çin sınırında çok is
tediği araştırmaları yapabilmek için ge
rekli izni ilgili ülkelerden bir türlü alamadı. 
Daha sonra çıkan şartlı iziniere de büyük 
bir dünya savaşının patlak vereceği en
dişesiyle olumsuz cevap verdi. Hacası 
Bang'ın ölümü üzerine ( 1934) öğretim 
hayatına başlayan Menges'e hocasının 
çalışma odalarını ve özel kütüphanesini 
Annemarie von Gabain'le birlikte kullan
ma izni verilmişti. 

Naziler tarafından zorunlu göçe tabi 
tutulan Menges, başta Amerika Birleşik 
Devletleri olmak üzere birçok ülkeden 
Rusça ve Slavca hocalığı yapmasıiçin da
vet aldı. Onu davet edenlerden biri de Rus 
edebiyatma büyük hayranlık duyan Tür
kiye'nin Prag büyükelçisi Yakup Kadri Ka
raosmanoğlu'dur. Bu daveti kabul ederek 
1937'de Ankara'ya geldi; önceleri hafta
da üç gün ikişer saatten uygulamalı kurs
lar verdi. İlk altı haftadan sonra kendisi
ne Rusça dersleri devredildi. Slavca için 
yalnızca ikişer saatlik iki kurs bulunuyor
du. Burada gerekli şartları ve umduğu 
ilmi seviyeyi bulamadığı için New York 
Colombia Üniversitesi'nde çalışmaya ka-

rar vererek 1940 Eylülünde Türkiye'den 
ayrıldı . Colombia'da huzurlu bir çalışma 
ortamına ve geniş imkanlara kavuşan 
Menges ikinci yılında Türkoloji'yi ders ola
rak müfredata aldı rm ayı başardı. Henüz 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniver
sitelerde Türkoloji okutulmuyordu. Eği
time Uygurca ile başlayan Menges savaş 
dolayısıyla ilgi gösterilen Türkiye Türkçe
si için de kurslar açtı . Türkçe, 1942-1943 
ders yılından itibaren Colombia Üniversi
tesi'nin müfredatına resmen alındı. 1943-
1944'te Colombia'da Mill1 Savunma Ba
kanlığı'na bağlı bazı bölümler için düzen
lenen özel kurslar arasında Menges de 
haftada on- on beş saat Osmanlı Türkçesi 
dersleri veriyordu. Savaşın sona ermesiy
le bu kurslara olan ilgi azaldı. Doğu Avru
pa Dilleri Bölümü Slav Dilleri Bölümü'ne 
dönüştürüldü. 194 7 yaz yarı yılında Se
attle'deki Washington Üniversitesi'nde 
Slavca ders vermeye başlayan Menges 
bunun yanında Slav-Aitay ilişkilerini in
celediği ayrı bir ders i üst! endi. 194 7 gü
zünde Colombia Üniversitesi'ne döndü. 

Menges 1947'de Altay ve Slav dilleri 
dalında profesör unvanını aldı. 19S6'da 
Altay dilleri profesörü olunca Altayca'yı 
etkileyen dilleri araştırmak ve Rusya'ya 
ilmi geziler yapmak içinimkan kazanmış 
oluyordu. Savaştan sonra gezdiği yerler 
arasında İran da vardı ( 1948, 1950). Bu 
ülkedeki kütüphaneleri inceleyen ve 
çeşitli araştırmalar yapan Menges bazı 
önemli sonuçlara u l aştı. Ardından Af
ganistan, Kore, Japonya, Tayvan, Siyam, 
Malezya ve Güney Hindistan'a gitti. 

Berkley, Seattle, Paris, Berlin, Göttin
gen, Viyana, Brüksel, Hamburg, Frank
furt, Münih, Delhi. Kuala Lumpur, Upsa
la, Leningrad, Almatı, Sapporo, Kiyoto 
ve Seul gibi üniversitelerle bilgi alışveri
şinde bulunan Menges Societe Finno
Ougrienne. Societe d'lranologie, Societe 
Asiatique, Societas Uralo-Aitaica, Inter
national Association of Tamil Research, 
Kgl. Humanistika Vedenskaps-Samfun
det i Upsala. Royal Central Asian Society 
gibi bilim kurumlarına üye olarak kabul 
edildi. 1976 yazında emekli olan Menges 
20 Eylül 1999 tarihinde Viyana'da öldü. 

Eserleri. Volkskundliche Texte aus 
O st- Türkistan, aus dem Nachlass von 
N. TF. Katanov (nşr. Karl Menges, I-II, 
Berlin 1933- I 943); Qaraqalpaq Gram
mar I: Phonology (New York 194 7); The 
Oriental Elements in the Vocabulary 
of the Oldest Russian Epos, the Igor 
Tale (New York I 95 I) ; Introduction to 
Old Church Slavic (New York 1953); An 


