
 

MİLEL

 

VE NİHAL 
inanç, kültür ve  mitoloji araştırmaları dergisi 

yıl 1 sayı 1 Aralık 2003 

 

 

 
Kısa Notlar 

 
 
 
 
 
 

Macuch Sempozyumu: Mandaean and Samaritan 
Literature in Memory of Rudolf Macuch (1919-1993),  

1-2 Ekim 2003 Freie Universitat, Berlin 

 

 

Macuch Symposium: Mandaean and Samaritan Literature in 
Memory of Rudolf Macuch (1919-1993), 1-2 October 2003 Freie 
Universitat, Berlin 

 

Rudolf Macuch kuşkusuz Semitik araştırmalar açısından oldukça 
önemli bir isim. Sabiilik (Mandeizm) ve Samaritanizm başta olmak 
üzere Sami kültürler ve dinsel geleneklerle ilgili yaptığı çalışmalar, 
onu 1993’teki ölümüne değin bu alanların duayeni yapmıştı; ölü-
münün 10. yılında bile o, çalışmalarıyla, hâlâ ilgilendiği alanlarda 
önemli bir başvuru kaynağı olmayı sürdürmektedir. Örneğin ona 
ün kazandıran sayısız çalışması arasında Sabii diliyle (Mandence) 
ilgili hazırladığı Handbook of Classical and Modern Mandaic (Berlin, 
1965) ve alanın diğer güçlü ismi E.S. Drower ile birlikte hazırladık-
ları A Mandaic Dictionary (Oxford, 1963) sayılabilir. 70 yılı aşkın ya-
şamına sığdırdığı sayısız çalışması ona haklı bir şöhret kazandırmış-
tır. Çalışmaları arasında genç yaşında hazırladığı Kur’an’ın Slovak-
ça çevirisini de zikretmek gerekir.  
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Son derece üretken ve verimli çalışmalarına rağmen yaşamı, za-
manın politik şartları gereği sürekli göç etmekle geçen bu bilim a-
damının ölümünün 10. yılı anısına, son olarak yerleştiği Berlin’de 
uzun yıllar görev yaptığı Freie Universitat, Seminar für Semitistik 
und Arabistik tarafından iki gün süren bir sempozyum düzenlendi. 
Bu sempozyumda kendisi de bir İranolog olan kızı Prof. Dr. Maria 
Macuch tarafından yapılan sunumda Rudolf Macuch’un 
Slovakya’dan Almanya’ya ve İngiltere’den İran’a kadar değişik ül-
kelerde geçen zor yılları, bilim sevdası ve çalışmaları katılımcılara 
anlatıldı. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinden sempozyuma katılan 
20 civarında bilim adamı ve bilim kadını Sabiilik, Samaritanizm ve 
Arapça üzerine bildiriler sundular. Toplantıyı organize eden Prof. 
Dr. Reiner Voigt’tan aldığım bilgiye göre sunulan çalışmaların 
Harrassowtz Verlag Wiesbaden tarafından basılacak olması da bu 
çalışmaların bilim dünyasının istifadesine sunulması açısından ol-
dukça önemli. 

Her ne kadar Rudolf Macuch anısına düzenlense de en geniş o-
turumunu Sabiilik araştırmalarının oluşturduğu bu sempozyum, 
Sabiilik üzerine yapılan diğer bilimsel toplantıların (Harward (1999) 
ve Oxford (2001) üniversitelerinde düzenlenen ilk iki uluslar arası 
Sabiilik konferanslarının) adeta bir devamı niteliğinde oldu. Arala-
rında benim sunmuş olduğum bildirinin de bulunduğu 10 sunum 
Sabiilikle ilgiliydi. Sabii literatürü, mitolojisi, diğer dinsel gelenek-
lerle ilişkisi, ve Sabii inanç ve ritüelleri üzerine sunulan bu bildirile-
rin, daha önceki uluslar arası toplantılardaki çalışmalarla birlikte 
Sabi araştırmalarına önemli bir katkı sağlayacağı kesindir. 
 

Şinasi GÜNDÜZ  

(Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi) 
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