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MERBEVÎ

– —MERYEM CEMÝLE
(1934-2012)

AmerikalýÝslâmdavetçisiveyazar.
˜ ™

23Mayıs1934tarihindeNewYorkeyaletinebağlıNewRochelle’dedoğdu.MüslümanolmadanöncekiadıMargaret(Peggy) Marcus’tur ve Almanya’dan göç edenzenginbiryahudiaileninikiçocuğundanikincisidir.Sekülerbirçevredeyetişti.Onüçondörtyaşlarındaikenyaşadığıpsikolojiksorunlaryüzündenuzunsüreterapigördü.Araplar’lailgisi,19431949yıllarındakardeşiylebirliktebulunduğuNewRochelle’dekisinagogdaArapyahudimünasebetlerinianlatanyahuditarihidersiylebaşladı.DörtyaşındanitibarenklasikBatımüziğinealâkaduydu,onbiryaşlarındaradyodanArapmüziğidinlemesihayatındabirdönümnoktasıteşkiletti.Dahasonrasüreklidinlediğibumüziktarzı,ondaderinizlerbırakanMısırlıÜmmüGülsüm’ünokuduğuMeryemsûresinidinlemesinisağladı.Sinagogagitmeyibıraktı.Ardından,bütündinleremesafeliduranvehümanistdeğerlerisavunanEthicalCultureSocietyofWestchesteradlıgrubunderslerinedevametti.ÜçyılboyuncaherpazargittiğibukurumdaözellikleevrimteorisiniyaymayıhedefleyenDr.Shoop’unöğretisindenetkilenerekateistoldu.1952’deRochesterÜniversitesi’nekaydolmaklabirlikteyineyaşadığıpsikolojikproblemlersebebiyleüniversiteyibırakıpailesininyanınadöndü.
1953’teNewYorkÜniversitesi’ninedebiyatbölümünükazandı.OrtodoksYahudiliğidahayakındantanımaküzereMizrachiHatzairadlısiyonistyahudigrubuntoplantılarınakatıldı.AncakbutoplantılardaİsraillehineveFilistinlileraleyhinepropagandayapıldığınıgörüncekendisininonlardanbirigibiolamayacağıkanaatinevararakbirkaçaysonragruptanayrıldı.MargaretMarcus’unKur’an’latanışması,1953yılınınyazındaannesininkütüphanedenödünçaldığıbirtercümeylebaşladı.ArdındanMuhammedMarmadukePickthall’inKur’ançevirisiniokumasıonuKur’an’ıanlamayayöneltti.İslâm’ıseçmesindeiseMuhammedEsedileNewYorkÜniversitesi’ndenAbrahamIsaacKatshadlıyahudibirprofesöretkilioldu.DerslerindeYahudiliğinİslâm’aetkisiniveüstünlüğünükanıtlamayaçalışanKatsh’ınaksineMargaret,Yahudiliğinmilliyetçikarakterikarşısındaİslâm’ınevrenselliğinidahaönemlibulduvebütünboşvakitlerinikütüphanedeİslâm’lailgilikitapları

36.000kelimeninyeraldığıeserindahasonrakiyıllardaMısır,LübnanveMalezya’daçoksayıdabaskısıyapılmıştır.Merbevî’ninayrıcafarklıamaçlarlahazırlanmışonüçsözlükçalışması(Shukri,
s.100)veilimleransiklopedisi(Câmi£u’l
£ulûm/KamusSagalaIlmu)tarzındaeserlerimevcuttur.BusonçalışmaMalaydilindebilimselolaraktelifedilenilkansiklopedidir.KaynaklardamüellifinMu£ce-
mü’l-kâßinât(dörtcilt)veKitabPerben-
daharaanIlmuKurun14H.(üçcilt), 
KitabIdanganGuruSahihal-Bukhari
danMuslim,PuncaAgamadanPati
HukumIbadat,U½ûlü’l-İslâmveNi-
¾âmü’l-¼ayâtgibieserlerindendesözedilmektedir(a.g.e.,s.99-110).MerbevîhakkındaAnwarRidwanZakaria(Kitab
idangangurusahihalBukhariwamus
limkaranganIdrisalMarbawi:kajianme
todologipenghuraianhadith,doktoratezi,
2007,UniversitiMalaya),MahaniMokhtar
(SyeikhMohamedIdrisalMarbawi:sum
bangannyadalambidangpenulisandan
penerbitan,18921989,doktoratezi,2011,
UniversitiMalaya)veFaisalbinAhmadShah(BiografiUlamaMalaysiaMohamed
IdrisAlMarbawi,KualaLumpur2013)birerçalışmayapmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:TajuddinSaman,TokohUlamaNusantara,
KualaLumpur1996,s.7881;AbdulSalamMuhamadShukri,“AlSheikhDr.MuhammadIdr¢s
alMarbaw¢’sContributiontoIslamicStudiesin
theMalayWorld”,MonographonSelectedMa
layIntellectuals(ed.M.S.Sujimon),KualaLum
pur2003,s.87112;RahmebintAhmedOsmanv.dğr.,Kevkebetü’l£ulemâßve’lmüfekkirînfî
erhabîli’lMelâyû,KualaLumpur2011,s.62
64;M.RedzuanOthman,“TheRoleofMakka
EducatedMalaysintheDevelopmentofEarly
IslamicScholarshipandEducationinMalaya”, 
JournalofIslamicStudies,IX/2,Oxford1998,
s.151152;M.MustaqimMohdZarif,“TheBahr
alMadhîofShaykhMohammadIdrîsalMar
bawî:APreliminaryAnalysis”,UlumIslamiy
yah:TheMalaysianJournalofIslamicSciences,
II/1,KualaLumpur2003,s.6180;FaisalbinAhmadShah,“FaktorKejayaanDanKecemerlangan
OrangMelayuMenurutMohamedIdrisAlMar
bawi”,JurnalPengajianMelayu,XX(2010),
http://ejum.fsktm.um.edu.my/ArticleInformation.
aspx?ArticleID=834(01.06.2015);MuhdNajibAbdulKadirv.dğr.,“MethodologyofalMarbawiin
theInterpretationofalQur’an:AStudyonTafsir
alMarbawiJuzukAlifLamMim”,Advancesin
NaturalandAppliedSciences,V/4(2011),s.
391396;V/5(2011),s.446451.

ÿMus ta fa Öz türk

– —MERHABÂ

(bk. el-HÂC MERHABÂ).
˜ ™

sûretiYâsîn(TafsirSurahYasinBahasa
Melayu).Şevkânî’ninFet¼u’l-šadîradlıtefsirindenYâsînsûresiyleilgilibölümünMalaycaçevirisidir(Kahire1353).KaynaklardaMerbevî’ninTefsîrucüzßi£Amme ve Tefsîrü’l-Fâti¼a gibi eserlerindensözedilmişsedebunlarhakkındabilgiverilmemiştir.3. Ba¼rü’l-mâ²î şer¼u
muÅta½ariØa¼î¼i’t-Tirmi×î.Tirmizî’nin
el-Câmi£u’½-½a¼î¼’iüzerineMalaycayazılmışilkşerhtir.Eserinadındakimuhtasarkelimesi,e½-Øa¼î¼’tekihadislerinsenedlerininhazfedilmesineveasılmetindekihadislerdenbirkısmınaşerhteyerverilmemesineişareteder.Şerhte“mesâil”adıylabaşlıklarkonmuş,bubaşlıklarkapsamında8200konuyatemasedilmiştir.Konularınişlenişindeklasikhadisşerhleriyanındatefsir,hadis,fıkıh,kelâmgibialanlarlailgilibirçokEhlisünnetkaynağındanyararlanılmış,fıkhîkonularağırlıklıolarakŞâfiîmezhebinegöreaçıklanmıştır.Yirmiikicüzolupaltıcilthalindebasılaneser(Kahire1933-1957)sonrakiyıllardaBeyrut’taonbircilthalindeyayımlanmıştır(Dârü’l-fikr,ts.;Dârü’l-kütübi’l-ilmiy-
ye,2003).AbdullahelKårîb.HacıSalleh
(Ab dul lah alQa ri bin Haji Sal leh)eseri454 mesele çerçevesinde Latin harfleriyleözetlemiştir(IntisariBahralmaadzi:ha
dithhadithsertahukumsembahyang
[mengandungi 454 masalah agama], 
KualaLumpur2000).Şerhüzerineayrıcaşuçalışmalaryapılmıştır:MuhammadAbdulRahman,SumbanganSyeikhId-
risal-Marbawi:Suatukajianterhadap
kitabnyaBahral-Mazi,tumpuanke-
padababniat(doktoratezi,2003,Uni-
versitiMalaya);FaisalbinAhmadShah,
MetodologiPenulisanMohamedIdris
al-MarbawidalamBahral-Madhi(dok-
toratezi,2007,UniversitiMalaya);LatifahBintioAbdulMajid,TheBahrAl-Madhi
ofShaykhIdrisAl-Marbawiandthe
JawahirAl-BukhariofTuanHajiHu-
sayn:SignificanceHadithTextsfor
MalayMuslimsasToolsforReligious
PoliticalandSocialTeachingduring
TwentiethCentury(doktoratezi,2008,
UniversityofWalesTrinitySaintDavid,
Lampeter). 4.Bulû³u’l-merâmSerta
TerjemahMelayu.İbnHacerelAskalânî’yeaiteserinMalaycaçevirisidir(Kahire,
ts.,Matbaatü’l-envâr). 5.Æåmûsü’l-Mer-
bevî£Arabî-Melâyûvî.ArapçaMalaycaresimlibirsözlükolupJavialfabesiyle
(ArapharfleriyleyazılanMalayca)kalemealınmıştır(Kahire1930).DahaçokÆåmû-
süİdrîsel-Merbevîdiyebilinen,yaklaşık
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İslâmtarihinivekültürünüçağdışıgörerekaşağılamalarınısağlamayıhedefler.AdıgeçenoryantalistleriveeserlerinitenkidetâbitutarkenMeryemCemileyapılanaraştırmalarınaltındayatanemperyalistniyetlereözellikledikkatçeker.MeryemCemile’ningeneldepopülerbirüslûpveyöntemleyazılmışolaneserleriİslâmdünyasındagenişilgigörmüş;Türkçe,Arapça,Farsça,Malayca,EndonezceveUrducabaştaolmaküzereçeşitlidillereçevrilmiştir.
Eser le ri: Is lam Ver sus the West (Laho

re 1962, 1968; Jed dah 1994; T trc. Ke mal 

Kuşçu,BatıMateryalizmiKarşısındaİslâm, 
İstanbul1962,1965,1967,1976;GarbMa
teryalizmiKarşısındaİslâm,Ankara1965;
Ar.trc.Târıkes-SeyyidHâtır,elİslâmfî
muvâceheti’l³arb, 1992); Is lam and Mo-
der nism (La ho re 1966, 1968); Is lam in 
The ory and Prac ti ce (Lahore1967,Ar.
trc.S.Hamed,elİslâm fi’nna¾ariyyeti
ve’tta¹bîš,Küveyt1984;Ttrc.Selahattin
Ayaz,İslâmveÇağdaşÖncüleri,İstanbul
1986); Is lam ver sus Ahl al-Ki tab: Past 
and Pre sent (Lahore1968,1978,1982;Ar.
trc.MuhammedYahyâ,Ri¼letîmine’lküfr
ile’lîmân,Kahire,ts.); Ah mad Kha lil:
The Bi og raphy of a Pa les ti ni an Arab Re-
fu gee (Lahore1968,1979); A Mani fes to 
of the Is la mic Mo ve ment (Lahor e 1969); 
Cor res pon den ce bet we en Abi-l-A’la 
Al-Ma udo odi and Mar yam Ja meelah 
(Lahore1969,1994;Ttrc.EbubekirDoğan,
MektuplaşmalarMevdûdîMeryemCemi
le,İstanbul1986;Endonezcetrc.Fathul
Umam, SuratMenyuratMaryamJamilah
Maududi,Mizan1984,1989;Malaycatrc.
YusoffZakyYacob,SuratsuratMaududi
MaryamJameelah,KotaBharu:Syarikat
Dian,1979); Wes tern Ci vi li za ti on Con-
dem ned by It self: A Com pre hen si ve 
Study of Mo ral Ret rog res si on and Its 
Con se qu en ces (Lahore1970-71,1979;T
trc.AliZengin,KendiniMahkûmEdenBa 
tı,İstanbul1990); A Se lect Bib li og raphy 
of Is la mic Bo oks in Eng lish (Karachi,
Criterion1971); Is Wes tern Ci vi li za ti on 
Uni ver sal? (Lahore1973); Who is Mau-
do di?: The Gre at Mu jad did of The Mo-
dern Age (Lahore1973,1988); Is lam 
and The Mus lim Wo man To day (La

hore1976); A Gre at Is la mic Mo ve ment 
in Tur key: Ba dee-u-Za man Sa id Nur-
si (Lahore1976); Is lam and Our So ci al 
Ha bits: Is la mic Man ners Ver sus Wes-
tern Eti qu et te (Lahore1976); Is lam and 
Mo dern Man: The Pros pects for an Is-
la mic Re na is san ce, The Call of Is lam 
to Mo dern Man (Lahore1976); Is lam 
And Wes tern So ci ety: a Re fu ta ti on of 

milliyetçiliğininalmasıİslâmülkelerindeyapılanbüyükyanlışlarınbaşındagelmektedir.Endüstriyelgelişmevehayatstandartlarınınyükselmesiinsanlığınbaşlıcahedefihalinegetirilerekbuhedefleruğrunaİslâmîdeğerlerfedaedilmemelidir.Müslümanmilletlermodernhayatlatelifiçinİslâm’dareformyapmayaçalıştıkçazayıflayacaklardır.Ayrıcamoderndönemde,bütünOrtaçağboyuncaİslâm’ınBatı’yakarşıüstünlüğüveBatı’nındüşüncekaynaklarını İslâm’danaldığıgerçeğiniçarpıtmaküzereİslâm’ınVII.(XI II.)asırdanitibarengerilediğişeklindebirsöylemortayaatılmışvemüslümantoplumlarınkurtuluşununmodernBatıdüşüncesinivehayattarzınıbenimsemektengeçtiğiilerisürülmüştür.BudüşüncelerinmüslümantoplumlarakölelikruhunuaşıladığınısöyleyenMeryemCemileeserlerindeözelliklemodernizmyanlısıolarakgördüğüZiyaGökalp,HalideEdipAdıvar,TâhâHüseyin,ÂsafAliA.Feyzigibiisimlerieleştirir.OnagöreBatıdünyasındaİslâm’akarşıyürütülenkültürelsavaşAvrupaveAmerika’dadevletdesteğiylekurulanşarkiyatçılık,Ortadoğuveİslâmaraştırmalarımerkezlerivebumerkezlerdeyapılanakademikyayınlar vasıtasıyla sürdürülmektedir.BatılılartarafındanprogramlananİslâmülkelerindekieğitimsistemleriBatı’nınüstünlüğünüveyenilmezliğinitelkinetmektedir.Benzerşekildemüslümankadınlarahürriyetverilmesiadıaltındageliştirilensöylemler,aslındaBatı’nınhayattarzınınveâdetlerininbenimsenmesianlamınıiçerenaldatmacadanbaşkabirşeydeğildir.MeryemCemilePhilipK.Hitti,A.KennethCragg,S.D.Goitein,W.M.Watt,WilfredC.Smith,NadavSafran,H.A.R.GibbveF.K.Abbottarafındanyazılankitaplarıayrıntılıbiçimdeinceleyerekeleştirmiştir.Onagöreoryantalizmİslâm’ınobjektifvetarafsızincelenmesindenziyadegençlerinkendidinveinançlarınakarşıgelmelerini,

okumayaayırdı.Bununyanındaüniversitedeki diğer müslüman öğrencilerlebirlikteşehirdekicamileregiderekmüslümanlarınibadetleriniinceledi.Kur’an’ınözelliklehayatadairönemlisorularabaşkayerdebulamayacağıiknaedicicevaplarvermesindenetkilenipİslâmhakkındailkeldendahaayrıntılıbilgiedinebilmekiçinmüslümanliderlerleyazışmayakararverdi.MektupyazdığıkişilerarasındaCezayir’deCem‘iyyetü’lulemâi’lmüslimîn’denMuhammedBeşîrelİbrâhimî,Cenevre’deikametedenHasanelBennâ’nındamadıSaîdRamazan,Suriye’nineskibaşbakanlarındanMa‘rûfedDevâlîbî,MuhammedHamîdullah,SeyyidKutubveMevdûdîgibiönemliisimlervardı.Kahire’dehapishanedebulunanSeyyidKutub,cezaevişartlarıiçerisindekendisinincevapvermesininzorolacağınıbildirerekonuMevdûdî’yeyönlendirdi.GüneyAfrika’dayayımlananMus lim 
Di gestadlıdergidekiyazılardanisminiduyduğuMevdûdî’ye1960yılınınKasımayındailkmektubunuyazdı.İkiyılsürenmektuplaşmanınardındanMargaret24Mayıs1961tarihindeBrooklyn’dekicamideMüslümanlığıkabulettiveadınıMeryemCemileolarakdeğiştirdi.HastalığısebebiyleüniversitedenmezunolamamasınınyanındadüşüncelerivemüslümankimliğiyleAmerika’dayaşamasızorlaşınca1962’dehayatınınsonunakadarkalacağıPakistan’agitti.1963yılındaLahor’daCemâatiİslâmî’ninliderlerindenyayımcıMuhammedYûsufHan’laikincieşiolarakevlendi.Buevliliktenüçükız,ikisierkekbeşçocuğuoldu.Cemaattarafındandüzenlenenfaaliyetlerekatılmaklabirliktedahaçoksessizsedasızyaşamayıtercihettive31Ekim
2012’deLahor’davefatetti.Amerika’daikenİslâmîkonularadairyazılaryazmayabaşlayanMeryemCemileçoksayıdaeserkalemealdı.Çağdaşmateryalistfelsefeninsadeceİslâmmirasınıdeğilbütüninsanlığıtehditettiğinidüşündüğüiçinhayatınıbuakımlarlamücadeleederekgeçirdi.OnagöremateryalistBatımedeniyetininbütünanlamıkiliseylevenihaîolarakdabütündinîveruhanîdeğerlerlehesaplaşmaktır.Busebeplegörüşlerininmerkezinisekülarizm,materyalizm,oryantalizm,modernizmvesiyonizmeyönelikeleştirileroluşturur.İslâmdünyasındagelişensekülerdüşüncelereşiddetlekarşıçıkanMeryemCemile’yegörehalifeliğinkaldırılması,şeriatınyerinemodernlaikveBatılıhukuksistemleriningetirilmesi,evrenselİslâmkardeşliğiveümmetkavramlarınınyerinibölgeveyaırk

Meryem

Cemile’nin

Islamand
Modernism
adlı eserinin

kapağı
(Lahore 1968)
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başkanlık,elEmânetü’lmiheniyyetü’lâlemiyyeli’tta‘lîm’deyürütmekuruluüyeliği,elİttihâdü’lâmmü’tTûnisîli’şşugl’dadagenelsekreteryardımcılığıyaptı.19431947arasındayazarıolduğuel-
Me bâ ¼i¦adlıedebîdergiyiyönetti.1975’teel-¥ayâtü’¦-¦ešåfiy yeadıylaaylıkbirdergiçıkardı.BudergiKültürBakanlığıtarafındanhâlâyayımlanmaktadır.Eserlerinidahaçok19391947yıllarındayazdı,butarihtenitibarenölümünekadarherhangibiresertelifetmedi.KısazamaniçindeBatıdillerineçevrilmişolmasıeserlerininedebîdeğerinikanıtlamaktadır.Mes‘adîUNESCO’daönceTunustemsilciliği,ardındanYürütmeKuruluüyeliğiyaptı.BununyanındaelMunazzametü’lArabiyyeli’tterbiyeve’ssekåfeve’lulûm’da
(ALECSO)DanışmaKuruluüyesiolarakçalıştı.Suriye’deçıkanel-Mevsû£atü’l-
£Ara biy ye tü’l-kübrâadlıansiklopedininyayınkuruluveÜrdünMecmau’llugati’lArabiyyeüyesioldu.Tunus’taCâizetü’ssekåfeti’lMegåribiyyeödülünüaldı.16Aralık2004’tevefatedenMes‘adîhakkındabirçoksempozyumdüzenlenmiştir.Bunlardanilki1316Aralık2011’deKartaca’da,ikincisi2425Şubat2012’deSefâkus’ta,birdiğeri45Mayıs2012’deSûseşehrindeyapıldı.MuhtârelUceymîyapımcılığındaMahmûdTarşûnetarafından“elMes‘adîsâhirü’lvücûd”adlıelliüçdakikalıkbirbelgeselhazırlandı.

Eser le ri.Mes‘adî’nineserlerininönemlibirkısmıromantüründedir.EserlerineyansıyanfikirveinançyapısıileüslûbundaKur’anetkisigörülür.Başlıcaeserlerişunlardır:1. Mev li dü’n-nisyân (roman,
Tunus1945).Fransızca,HollandacaveAlmanca’yaçevrilmiştir.2. es-Süd (Tunus
1955).SekizsahnelikbirtiyatroeseriolupFransızcaveAlmanca’yaçevrilmiştir.3. 
¡üm me £ale’nfirâd (roman,Tunus1972).
4. ¥ad de¦e Ebû Hü rey re šål (roman,
Tunus1974).Almanca’yaçevrilmiştir.5. 

Baker, TheConvert:ATaleofExileandExtrem
ism, Min ne apo lis 2011; AasiaYusuf, “Mar yam 

Jame elah’s Tra di ti onal / Con ser va ti ve Ap pro ach 

to Mo der nity”, JPHS, LXI/1 (2013), s. 57-86; SeyyedValiRezaNasr, “Mar yam Ja me elah”, TheOx
fordEncyclopediaoftheModernIslamicWorld 

(ed.J.L.Esposito), Ox ford 1995, III, 59-60; http://

mar yam-ja me elah.blogs pot.com/ (17.12.2013);
http://le gacy.www.nypl.org/ re se arch/chss/spe/

rbk/fa ids/ja me elah.pdf (17.12.2013).

ÿTu ba Er koç

– —MES‘ADÎ
( المسعدي )

Mahmûd el-Mes‘adî

(1911-2004)

Tunuslu edip ve siyasetçi.
˜ ™

28Ocak1911’deTunus’unNâbilvilâyetinebağlıTâzerkeköyündedoğdu.Kur’an’ıezberleyipilkokulöğreniminibitirdiktensonrabaşşehirTunus’taHayreddinPaşa’nınkurduğuSâdıkıyyeMedresesi’ndeortaveliseeğitiminitamamladı.Edebiyataolanilgisibuokuldabaşladı.ArapveFransızedebiyatınıntemeleserleriniokudu.İlkhikâyesiTunus’unenyaygınedebiyatdergisiolanel-£Âle mü’l-edebî’deyayımlandı.1933’teParis’egiderekSorbonneÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndeArapdiliveedebiyatıtahsiletti.1936’damezunolduktansonraaynıüniversitedeyükseklisansınıtamamladı(1939).AsılteziMedresetüEbîNüvâseş-şi£riyye,tamamlayıcıteziel-Îšå£ fi’s-sec£i’l-£ArabîolmaküzerebaşladığıdoktoraçalışmasınıII.DünyaSavaşı’nınbaşlamasıüzerineancak1947’detamamlamaimkânıbularakdoktorunvanınıaldı.DahasonraCarnotLisesiveSâdıkıyyeMedresesi’ndeöğretmenlikyaptı(1936-
1948).ArdındanhemParisÜniversitesiCentred’EtudesIslamiques’tedersverdi(1947-1952),hemdeTunus’taCollèged’EtudesSupérieures’deArapEdebiyatıbölümbaşkanlığıyaptı(1948-1955).Edebiyatınyanısırasiyasetledeilgilendi.HabîbBurgiba’nınkurduğu,Tunus’unbağımsızlıkmücadelesindeönemliyeribulunanHizbü’ddüstûr’aüyeoldu.FransızyönetimitarafındanEylül1952–Mayıs1953arasındaTunus’ungüneyinesürgünedildi.Tunus’unbağımsızlığınıkazanmasından(1956)sonrayenidevletininşasındayaklaşıkotuzyılönemligörevlerüstlendi.Eğitimbakanlığı,Devletbakanlığı, KültürbakanlığıvesonolarakdaTunusMilletMeclisibaşkanlığıyaptı.Buaradasendikaalanındadaçeşitligörevlerüstlendi.elCâmiatü’lkavmiyyelinikåbâti’tta‘lîm’de
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