MENZEL, Theodor

–

MENZEL, Theodor

—

(1878-1939)

˜

AlmanTürkologu
veþarkiyatçý.

™

2Aralık1878’deMünih’tedoğdu.Yahu
diasıllıbiraileyemensuptur.Münih’teki
MaximilianLisesi’ndenbirinciliklemezun
oldu.Yükseköğrenimininilkdörtsömest
risineklasikveŞarkfilolojisindedevam
ettiktensonra,hukukveşarkiyatçılığa
yöneldi. Münih Üniversitesi’nde hukuk
öğrenimigördü,ardındanbirsürehukuk
stajıyaptı.Berlin’debiryıllıkDoğuDilleri
HazırlıkProgramı’nadevametti.Ortado
ğuülkelerindetercümanlıkverehberlik
yapabilmekiçinaçılanimtihanıkazandı.
1904’tensonraikincivatanımdiyenite
lendirdiğivepekçokyahudininyaşadığı
Odessa’yayerleşti.AynıyılGeorgJacob’un
Türkische Bibliothek’i kurması üzerine
Menzeldeçalışmalarınıbuyöndeyoğun
laştırdı.ErlangenÜniversitesi’ndeGeorg
Jacob’unyanındaMehmetTevfiq:ein
JahrinKonstantinopeladlıteziyleTürk
edebiyatıüzerinedoktorasınıtamamladı
(1905).İstanbul’dakikışeğlencelerivetop
lantılarında,helvasohbetlerivemahalle
kahvelerindekiçeşitlitiplerinvesimaların
tanıtıldığıeserözelliklefolkloraçısından
önemlidir. 1909’daGeorgJacob’labirlik
teçıktığıTürkiyeseyahatindeBektaşîlik,
İstanbul ve Batı Anadolu’daki Bektaşî
tekkeleriüzerinearaştırmalaryaptı.Ja
cob’unyayımlamaktaolduğu,Osmanlıve
halkedebiyatıörneklerindençevirilerin
deyeraldığıTürkischeBibliothekadlı
serinin (Berlin1914-1929)XXIV.cildinde
görevaldı.

Lise yıllarında iyi derecede İbrânîce,
üniversitedeArapçaöğrenenMenzelbu
dönemdekendiniyoğunbiçimdeTürkçe
öğrenmeyeverdi.Odessa’dakimüzede
bulunanyazıtlarüzerineçalıştı.I.Dünya
SavaşısırasındaRuslartarafındanesir
alınarak,AstrachanKomiserliği’nebağlı
‡ernyjJar’agötürüldü. 1918yazındasa

vaşbitipserbestkalıncaailesinialmak
üzeregittiğiOdessa’dakurulanyeniRus
üniversitesindekendisineözelstatülüdo
çentlikgöreviteklifedildi,1921’deOdes
saÜniversitesi’ninArkeolojiEnstitüsü’ne
Türkçe profesörü tayin edildi. 1922’de
tekrar Almanya’ya Kiel Üniversitesi’ne
döndü.BuradaTürkçeokutmanlığıyaptı.
1924’teİslâmFilolojisibilimdalındaözel
statülüdoçent,1926’daaynıbilimdalında
eylemsizprofesöroldu.Alfabedeğişikli
ğikonusundakigörüşlerialınmaküzere
1925’teMustafaKemaltarafındanTürki
ye’yedavetedildi.
26Şubat–26Mart1926’daTürkler’in
Latin alfabesine geçmeleri için zemin
oluşturmakamacıylaAzerbaycan’daBa
kü’deyapılanTürkolojiKongresi’neAvru
patemsilcisiolarakkatılanMenzel,ya
hudiveAlmanmenşeliRusTürkologları
ileTürkdünyasındanaydınlararasında
ilişkikurupRusTürkologları’nıİstanbul’a
davetettirdiveyetkililerlegörüşmeleri
nisağladı.Alfabereformuylailgilibütün
toplantıvekongrelerdeetkinroloynadı
veLatinalfabesinegeçmeyisavundu.Fa
katI.BaküTürkolojiKongresi’ndeArap
alfabesindenLatinalfabesinegeçişkonu
sundaolumsuzkonuşmuştur(Kâzımoğlu,
1926BakûTürkolojiKongresinin70.Yıl
DönümüToplantısı,s.4-5).AynıyılTürk

edebiyatıprofesörüoldu.KüçükAsya,Kı
rım,Suriye,Filistin,YukarıMısır,Tunus,
Cezayir,Türkiyegibibirçokülkedebulun
du.1929’daİslâmfilolojisindeordinaryüs
profesörunvanınıaldıvekendisindenön
cehocasıJacob’unmüdürlükyaptığıKiel
Üniversitesi’ndekiŞarkiyatAraştırmaları
Merkezimüdürlüğünegetirildi.Bugöre
vini 1937yılınakadarsürdürdü.Burada
İslamadıylabirdergiçıkardı(a.g.e.,s.1).
AynıyıliçerisindeAlmanyaArkeolojiEnsti
tüsüepigrafikçalışmalarındandolayıonu
enstitününkâtipüyeliğineseçti.Christi
anAlbertsÜniversitesi’nedeönemlikat
kılardabulundu,özellikleöğrencisosyal
kurumlarınıngelişmesindebüyükçaba
sarfetti.Busebepleüniversiteninöğren
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ciderneği 1934’teonuşerefüyesiseçti.
19341936yıllarındaKiel’deDilTarihve
CoğrafyaFakültesidekanlığıyaptı.Alman
ya’daNaziler’inçıkardığıyenibirkanunla
yahudimemurlarıngörevlerindenemekli
edilmesisırasındaMenzel1937’deemek
liyeayrıldı.10Mart1939’dabirtrafikka
zasısonucuöldü.
Epigrafikonusundaçokçalışmasınave
bualandahenüzyayımlanmamışbüyük
birArapçakitâbekoleksiyonunasahipol
masınarağmenMenzelenbüyükeğilimi
ninTürkdilineolduğunubelirtmiştir.Bun
dahocasıGeorgJacob’un,PaulHorn’un
yanındaTürkçe’ninöneminigerçekan
lamdayenidenanlayan,Türkçe’yietnoloji
vemodernedebiyatadahiledipklasikşiir
metinlerinieleştirelvekapsamlıbirşekil
deelealan,buçalışmalarıngenişlemesi
veyenilenmesineçabasarfedenbirkaç
kişidenbiriolmasınınbüyüketkisivardır.
Kendisi,GeorgJacob’unyetmişincido
ğumyılıdolayısıylahazırlananFestschrift
GeorgJacobadlıarmağankitabın(Leipzig1932)editörlüğünüyapmış,Friedrich
GieseilebirlikteHammerPurgstall’dan
sonraAvrupa’daTürkoloji’ningelişmesine
büyükkatkısağlamışvedildışındafolk
loradaözelbirilgiduymuştur.Onunilmî
hayatınınbaşlangıcındagerçekleştirdiği
veyenibiranlayışlaincelediğiMehmed
Tevfik’in (ÇaylakTevfik) İstanbul’daBir
Seneadlıeseriçokilgiçekmiştir.Edebi
yatdışındaTürktarihiyledeilgilenmiş,
ünlüşarkiyatçıBarthold’dançevirileryap
mıştır.AyrıcaNeşrî’ninCihannümâadlı
eseriüzerindeuzunyıllarçalışmış,metni
yayımlamadanölünceeserinneşriniFranz
Taeschnergerçekleştirmiştir.
Eserleri.EinJahrinKonstantinopel
Erster Monat: Tandyr baschy (der
Wärmekasten) (Berlin1905),EinJahrin
KonstantinopelZweiterMonat:Helva
Sohbeti (DieHelva-Abendgesellschaft)
(Berlin1905,1906),EinJahrinKonstanti
nopelDritterMonat:Kjatxane (Berlin
1906),EinJahrinKonstantinopelVier
terMonat:DieRamazanNächte(Berlin1906),EinJahrinKonstantinopel
FünfterMonat:DieSchenkeoderdie
GewohnheitstrinkervonKonstantino
pel (Berlin1909,ÇaylakTevfik’in İstanbul’daBirSeneadlıeserininAlmanca’ya
tercümesidir), Türkische Märchen I.
BillurKöschk (DerKristallKiosk) (Hannover1923),TürkischeMärchenII:Der
Zauberspiegel (Hannover1924),Zwölf
Vorlesungen über die Geschichte

MERBEVÎ

derTürkenMittelasiensvon (W.Barthold’dançeviri,Berlin1935),Meddâ¼,
SchattentheaterundOrtaOjunu:eine
kritischeÜbersichtüberdieErgebnisse
derjüngerenForschungnebstneuen
Beiträgen(Prag1941),‡ihånnumå:die
altosmanischeChronikdesMevlånå
Me¼emmedNeschr¢(I-II,Leipzig19511955).
Makale:“RussischeArbeitenübertür
kischeLiteraturundFolkloristik” (Isl.,IV

[1913],s.123-142,443);“DashöchsteGe
richt.ZweijungtürkischeTraumgesichte”
(Isl.,V/1[1914],s.1-40);“AlbertWesselski:
DerHodschaNasreddin,Türkische,ara
bische,berberische,maltesische,sizili
anische,kalabrische,kroatische,serbische
undgriechischeMärleinundSchwänke,
Weimar 1911” (Isl.,V/2-3[1914],s.212226);“DasBektås¢KlosterSejjidiGhåzi”
(MSOS, XXVIII [1925], s. 92-125); “Die
ältesten türkischen Mystiker” (ZDMG,
LXXIX[1925],s.269-289);“DieErgebnisse
des 1.TurkologenKongressesinBaku”
(KCs.A,II[1926],s.143-162);“Der1.Turkolo
gischeKongre›inBaku 26II.Bis 6.III.
1926” (Isl.,XVI[1927],s.1-76,169-228);
“DasheutigeRu›landundieOrientalistik
III” (Isl., XVI [1927], s. 129-151; XVII
[1928],s.59-96);“KöprülüzadeMehmed
Fuad’sWerküberdieerstenMystikerin
dertürkischenLiteratur”(KCs.A,II[1927],
s.281-310,345-357,406-422);“Beiträge
zurKentnisdesDerwischtåğ”(Festschrift
fürGeorgJacob,Leipzig1932,s.174-199).
Menzel’inayrıcaİngilizce,Fransızcave
Türkçeİslâmansiklopedilerinde birçok
maddesiyayımlanmıştır.
J.Rypka, “InMemoriam+TheodorMenzel”,
Th.Menzel,Meddâh,SchattentheaterundOr
taOjunu:EinekritischeÜbersichtüberdieErgebnissederjüngerenForschungnebstneuen
Beiträgen(yenidenyayımlayan:OttokarMenzel),
Prag1941,s.IXXX;Fr.Volbehr–R.Weyl,ProfessorenundDozentenderChristian-AlbrechtsUniversitatzuKiel1665-1954,Kiel1956,s.168;
NecîbelAk¢k¢,el-Müsteşriš†n, Kahire1980,II,
443; SamirKâzımoğlu, “MustafaKemalAtatürk
veBirinciTürkolojiBakıGurultayı”,Uluslararası
TürkDiliKongresi1992(26Eylül1992–1Ekim
1992),Ankara1996,s.669671;a.mlf.,“Alman
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1896’daMekke’deannebabasıhacda
ikendoğdu.Bazıkaynaklardadoğumtari
hi 1893olarakverilir.AslenMalezyalıolup
PerakeyaletinebağlıKualaKangsarşehri
ninsınırlarıiçindekiLubukMerbauköyüne
nisbetleMerbevîdiyetanınır,halkara
sındaMerbâvîolarakanılır.Ailesininkö
keniEndonezya’nınbatısındakiSumatra
adasındanMalezya’yagelengöçmenlere
dayanır.Çocuklukveilkgençlikyıllarını
Mekke’degeçirdi.Arapçavedinîilimler
tahsilineburadabaşladı.Onyaşındaiken
Kur’an’ınbirkısmınıvebazıkitaplarıez
berledi. 1913’teailesiylebirlikteMalez
ya’yadöndü.ResmîöğrenimineLubuk
Merbau’dakibirMalayokulundabaşladı.
GelenekselİslâmîilimlertahsiliniPerak,
Kedah,Kelantangibieyaletlerde“pon
dok”adıverilenözelyatılıokullardayaptı.
MedresetarzındakibuokullardaArapça,
fıkıh,hadis,kelâmgibiderslerokudu.Öğ
reniminitamamladıktansonraPerak’ta
dindersiöğretmeniolarakçalıştı.Ardın
dantahsiliniilerletmekiçinMısır’agittive
uzunyıllarKahire’deEzherÜniversitesi’ne
yakınbiryerdeikametetti.

1924’tegirdiğiEzherÜniversitesi’nde
ŞeyhMuhammedİbrâhimesSemâtûlî,
Mahmûd Guneym, Ebü’lA‘lâ elFelekî,
MuhammedBahîtgibihocalarıntalebesi
oldu.YüksekdereceylebitirdiğiEzherÜni
versitesi’ndekiöğrenimisırasındabirgrup
Malezyalıöğrenciylebirlikte 1925’teniti
barenelCem‘iyyetü’lhayriyyeli’ttalebe
ti’lEzheriyyeti’lCâviyyetarafındançıka
rılanSeruanalAzhar (Ezher’in sesi)adlı

TürkologlarıveBirinciBakûTürkolojiKongresi

(Prof.Dr.GeorgJakob,Prof.Dr.TheodorMenzel,Prof.Dr.PaulWittek)”,1926BakûTürkoloji
Kongresinin70.YılDönümüToplantısı(29-30
Kasım1996), Ankara1999,s.15; ÖmerFaruk
Demirel,“I.TürkolojiKongresiveTheodorMen
zel”,a.e.,s.2765;AhmetTahirDayhan,Memalik-iOsmaniyye’yiKeşfeÇıkanOryantalistler,
İstanbul2011,s.125;Fr.Taeschner,“NeşrîTarihi
ElyazılarıÜzerineAraştırmalar”,TTKBelleten,
XV/60(1951),s.497505.
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dergidemakalelervegelenekselMalay
şiiritarzındakıtalaryazdı.Aynıdönem
deyayımcılıkladauğraştı,Kahire’deel
Matbaatü’lMerbeviyye’yikurdu.1927’de
bumatbaaileMerbevî,Mısır’dafaaliyet
gösterenMalayyayımcılarınınenbaşarılısı
olarakgösterilmektedir(Shukri,s.99).Öğ
renimiçinMısır’agidenilkkuşakMalezya
lılararasındayeralanMerbevî,Mısır’daki
Malaytalebeleriçinikiarkadaşıylabirlik
teArapçaMalaycabirsözlükhazırlamaya
başladıysadasözlüğütekbaşınatamam
ladı.HayatınınsondönemindeMalezya’ya
döndüvePerakeyaletininbaşşehriİpoh’a
yerleşti.1980’deMalezyaMillîÜniversitesi
tarafındankendisinefahrîdoktorunvanı
verildi. 1987’deİslâmvemüslümanlara
yönelik ilmîfikrî hizmetlerinden dola
yıMalezyahükümetitarafındanTokoh
MaalHijrahödülüyletaltifedildi.13Ekim
1989’daİpoh’tavefatetti.
MerbevîArapdili,tefsir,hadis,fıkıhgibi
alanlardakiçalışmalarıylaGüneydoğuAs
ya’daveMısır’datanınan,kendiülkesinde
çeşitlieğitimkurumlarındaismiyaşatılan
birâlimdir.İlmîbirikimininyanındadinî
hassasiyeti,sünnetebağlılığı,mütevazi
kişiliğiyledetemayüzetmiştir.Merbevî,
gelenekselEhlisünnetçizgisindensap
mamailkesinedayananbirdüşünceye
sahiptir.BusebepleSünnîinançveanla
yışatersdüşenmoderngörüşveyorum
larıbenimsememiş,meselâM.ReşîdRı
zâ’nınTefsîrü’lMenâr’dacinkavramını
hastalığasebebiyetverenmikroplarşek
lindeaçıklamasınıeleştirmiştir(Zarif,II/1
[2003],s.79).
Eserleri. 1.Tefsîrü’lMerbevî (Tafs¢r
Qur’ånMarbawiJuzu’alif-lam-mim).Kla
sikMalaydiliylekalemealınmışolupilk
defaMerbevî’ninkendimatbaasındaba
sılmıştır(Kahire1357).Tefsirinismindeki
“Juzu’aliflammim”ibaresiKur’an’ınilk
cüz’üneişaretetsedeeserFâtiha’danBa
karasûresininsonunakadarolankısmı
ihtivaeder.SonundaÂliİmrânsûresinin
tefsirinedevamedileceğinedairbirnotbu
lunmaklabirliktedevamedipetmediğibi
linmemektedir.Temelkaynaklarıarasında
FahreddinerRâzî’ninetTefsîrü’lkebîr’i,
Alib.MuhammedelHâzin’inLübâbü’t
teßvîl’i,KådîBeyzâvî’ninEnvârü’ttenzîl’i,
Ebü’lBerekâtenNesefî’ninMedârikü’t
tenzîl’iveTefsîrü’lCelâleyngibieserler
zikredilebilir.NorAzlidaAziztefsirüzerine
birdoktoraçalışmasıyapmıştır (MetodologipentafsiranSheikhMuhammadIdris
al-MarbawidalamkitabTafsirQuranMarbawi,2010,UniversitiMalaya). 2.Tefsîru
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