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Dünyada sadece üç ırk var: Yönetenler, yönetilenler ve ahiret adamlan. 
Yönetenler, ki bunlar Churchill, Hitler, Stalin ve Truman gibi, halkları önün
de sürükleyen büyük yauıltıcılar, suç işleyen tipler ve kitle katilleridirler; 
yönetilenler ise yönetenIere aptalca güven besleyenlerdir; ahiret adamlarına 
gelince onlar kendilerini yönetme ve yönetilme Saqısarasının dışında tutan 
büyük yalnız insanlardır.' 

Karl Heinrich Menges bir ahiret adamıydı. Yaşamında sürekli kendi 
tutumunu korudu. İnsan onun görüşleriyle uyum içinde olabilir veya bunlan 
reddedebilir - fakat yaptığı ve yazdığı şeyler ruh doluydu. Öğrencisi olarak 
benim Altay Dilleri konusunda kendisiyle ayn düşüncede olduğum 
bilinmeyen bir şey değiL. Ama burada sadece bir meslektaşımın sözlerinin 
altım çizebilirim: "Bütün Altaistler Menges büyüklüğünde olsalardı düşünce 
aynhkları entellektüel bir zevk haline gelirdi!". 

K. H. Menges 22 Nisan 1908'de Frankfurt am Main'de doğdu. Ve bu 
eski imparatorluk şehri~ün aksanını ölümüne kadar (20.9.1999) korudu. 
Şimdi sözü kendisine verelim: "1939 yılının kasım ayı sonlannda Gesta
po'nun Frankfurt am Main ve Berlin'de yürüttüğü toplu siyasi tutuklamalar 
çerçevesinde inceden inceye sorgulamrken Almanya' da kişisel özgürlüğüme 
olduğu kadar bilimsel çalışmalanma da son verilebileceğini anladığımdan 
önce Çek Sosyalist Cumhuriyeti'ne sonra da ardından 1940 yılında Ko
lombiya Üniversitesi'ne çağnldığım yer olan Türkiye'ye ... iltica ettim." 0, 
mültecilik döneminde de kendi hükmünü koruyor ve asla ("yapısalcılık" 
[strüktüralizm] gibi) moda eğilimlerine körü körüne tapan bir kişi durumuna 
düşmüyordu. Almanya'ya gelmeyi, sadece olağan dışı bir profesörlük 
anlamına gelecek ve doğrusu kendi ölçüsüne uymayacak bir çağnyı ise 
reddediyordu. Böylece sonunda, gerçi üniversite görevlisi olarak maaşımn 
kıt olduğu (1978 ve sonrası) fakat kendisine düşünce özgürlüğü sağlayan 
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Viyana'ya geldi. Ölümüne kadar orada ders verdi ve asla zorlayıcı bir kuralın 
boyunduruğuna girmedi. Vivat Avusturya! 

Verdiği dersler zihinsel bir zevkti. Kendisini dinleyen hiç kimse onun 
derin ve geniş bilgisini unutamayacaktır. Goethe'nin "İnsanın ciddi olarak 
içine daldığı her şey birer sonsuzdur." sözü onunla gerçeklik buldu. 
Yaptıkla:ının kapsamına burada sadece kısmen değinmek mümkün. Buna i
lişkin (olarak) krş. Steven E. Hegaard: Karl Heinrich Menges Bibliographie, 

Wiesbaden 1979 ve Georg Hazai'nin (Menges:) Volskundliche Texte aus 

Ost-Türkistan, Berlin 1976, Leipzig 1976, ss. Vıı-XVI. Özellikle bu eser, 
(aynı başlıkla) Berlin 1933, Berlin 1943 ve 1955 tarihli lugatçe W. Radloff 
ruhuy la değeri eskimeyecek bir opus magnum admirabile oluşturmaktadır; 
Qaraqalpaq Grammar (1947); The Oriental Elements in the Vocabulary o/the 

Oldest Russian Epos (1951); The Turkic Languages and Peoples (1968 ve 
1995) gibi yayınlar da yine aynı şekildedir. 

İlgi alanı çok geniş olup Tungusica, Palaioasiatica, Dravidica ve daha bir 
çok şeye uzanmaktaydı. Yine de kendisi bölümümüzün ilk ana zemini 
Osmanlıcayı asla terketmeyecektir. [Bununla ilgili olarak Hegaard 
kaynaklannda 1.2, 1.6, 1.13, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; 3.11, 3.12, 3.15, 
3.32, 3.15, 3.21, 3.28', 3.32, 3.39, 3.40, 3.47, 3.49, 3.82,' 3.90, 3.91, 
3.92, 3.105 numaraları verilmektedir.] 

İşte bu büyük insan böylece bu dünyadan göçtü. Kendisini tanımış 
olanlar onu hiç unutmayacaklar. 
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