
sonra Prag'a giderek tarih, sanat tari
hi. arkeoloji ve şarkiyata yöneldi. Adolf 
Grohmann ve Max Grünert'ten Sami dil
leri ve edebiyatları. özellikle de Arap
ça. Jan Rypka ve yine Grünert'ten Fars
ça ve Türkçe okudu; ayrıca yoğun bir 
şekilde Slav dilleri ve edebiyatlarıyla 
ilgilendi. 1929'da Leipzig Üniversitesi'
nin şarkiyat bölümüne girdi ve August 
Fischer, Heinrich Zimmern, Johannes 
Friedrich. Hans Stumme gibi ünlü ilim 
adamlarının öğrencisi oldu. 1931 yılında 
Prag'a dönerek A. Grohmann'ın yanında 
Studien zurarabischen Epistologie 
başlıklı teziyle doktor oldu; arkasından kı
sa bir süre için Berlin'e gidip Willy Bang 
Kaup ve H. H. Schaeder'den ders aldı. 
1932 sonlarında İtalya ve Kuzey Afrika·
ya gitti. 1933 yılında Viyana'da Zeki Veli
di Togan ile tanıştı ve onun etkisi altında 
Orta Asya tarihiyle, daha çok da tarihçi
devlet adamı Reşldüddin Fazlullah-ı He
medanl ile ilgilenmeye başladı. 

Jahn. 1934 yılında Türkiye'ye yaptığı ilk 
seyahatinden sonra 1935'te Prag Üniver
sitesi Kütüphanesi'nde çalışmaya başla
dı. 1936'dan itibaren Prag'daki Deutsche 
Karls -Universitat'te Türkçe okutınanı ol
du. 1938'de doçentliğe yükseldi. 1942'de 
Halle'de kütüphane idareciliği yaparken 
üniversitede ders vermeye başladı. Ancak 
ertesi yıl tercüman olarak askere çağrıl
dı. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra Utrecht 
Üniversitesi'nde Türk ve Slav filolojisi öğ
retim üyeliğine tayin edildi. 1951 yılından 
itibaren Leiden Üniversitesi'nde Johan
nes Heindrik Kramers'in ölümü üzerine 
boşalan Türkoloji ve İranistiköğretim üye
liğini de üstlendi ve her iki üniversitedeki 
görevlerini 1969'da emekli oluncaya ka
dar sürdürdü. 1969-1983 yıllarında Viya
na Üniversitesi'nde misafir profesör sıfa
tıyla Orta Asya tarihi üzerine ders verdi. 
1970'te Avusturya İlimler Akademisi'ne 
(Die Österreichische Akademieder Wissen
schaften) muhabir üye seçildi ve bu kurum 
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onun çok sayıda eserini yayımladı. 1983 yı
lında Hollanda'ya döndü ve uzun bir has
talık döneminden sonra 7 Kasım 1985 ta
rihinde Utrecht'te öldü. 1955'te Central 
Asiatic Journal adlı dergiyi çıkarmaya 
başlayan ve ölümüne kadar editörlüğü
nü yürüten Karl Jahn. XXIV. Milletlerara
sı Şarkiyat Kongresi'nde (Münih, 4 Eylül 
1957) kurulan ve ondan sonra her yıl top
lanan Permanent International Altaistic 
Conference'a (PIAC) sürekli katılıp bu top
lantıların üçünü organize etmiş. 1979 yı
lında Indiana University Prize for Altaic 
Studies altın madalyasıyla ödüllendiril
miştir. 

Telif, tercüme, tahkikli neşir ve maka
le şeklinde çok sayıda eser bırakan Karl 
Jahn'ın büyük yekün tutan makaleleri. 
başta kendi kurduğu Central Asiatic 
Journal ile Anzeiger der Österreichi
schen Akademie der Wissenschaften 
in Wien ve Journal of Asian History 
olmak üzere çeşitli dergilerde yayımlan
mıştır. Çalışmalarının çoğu Reşldüddin 

Fazlullah-ı Hemedanl ve özellikle onun 
Cami' u 't-tevaril]'i hakkındadır. Jahn, 
objektiflik açısından çağdaşlarının çok 
önünde giden ilk dünya tarihçisi olarak 
tanıttığı Reşldüddin'in 650. ölüm yıldönü

münde (Kasım 1969) Tahran ve Tebriz'de 
milletlerarası bir sempozyum düzenlen
mesine de ön ayak olmuştur. 

Eserleri. 1. Geschichte Giiziin- ljiin's 
aus dem Ta'ril]-i Mubiirak-i Gaziini des 
RaSid al-Din (London 1940; İsfahan 13 36 
hş.). Doçentlik tezi olan kitap Cami'u't-te
varil]'in 1. cildinin neşridir. 2. Geschichte 
der lll]iine Abiigii bis Gail]iitü des 
RaSid al-Din (1265 bis 1295) (Wien
Prag 1941; Gravenhage 1957). Cami'u't
tevaril]'in Abaka Han, Ahmed Teküder, 
Argun Han ve Geyhatu ile ilgili bölümü
nün neşridir. 3. Histoire universelle de 
Rasid al-Din Fadl Allah Abul-Khair, I, 
Histoire des Francs ( Leiden 1951; tıpkı

basım Tahran 1339) Cami'u't-tevaril]'in 
Franklar'la ilgili kısmının Fransızca şer
hi ve tercümesidir (Almanca' sı, Die Fratı
kengeschichte des Rasid ad-Din, Wien 
1977). 4. Rasid al-Dins History of India 
(The Hague 1965). Cami'u't-tevaril]'in 
Hindistan'la ilgili kısmının İngilizce tercü
mesidir (Almanca'sı, Dielndiengeschichte · 
des Rasid ad-Din, Wien 1980). S. Die 
Geschichte der Oguzen des Rasid ad-

. Din (Wien 1969). Cami'u't-tevaril]'in 
Oğuzlar'la ilgili kısmının şerh ve tercü
mesidir. 6. Die Chinageschichte des 
Rasid ad-Din (Wien 1971 ). Cami'u't-te
vari{ı'in Çin'le ilgili kısmının Sinalog Her-
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bert Franke'nin yardımıyla yapılmış şerh 
ve tercümesidir. 7. Die Geschichte der 
Kinder Israels des Rasid ad-Din(Wien 
1973) . Cami'u 't-tevaril]'in İsrailoğulları 
tarihiyle ilgili kısmının şerh ve tercüme
sidir. 

Karl Jahn'ın bazı önemli makaleleri de 
şunlardır: "Vom frühislamischen Brief
wesen. Studien zur islamisehen Epistolog
raphie der ersten drei Jahrhunderte der 
Higra auf Grund der arabischen Papyri" 
(Ar. O, sy. 9 ı 19371. s. 153-200); "Cihan Th

rihçisi Olarak Raşidüddin" (İTED, 111/3-4 

ı 1959-1960). s. 227-236); "The Stili Miss
ing Works of Rashid al-Dın" ( CAJ, IX/2 

[1964). s. 113-122); "Universalgeschichte 
im islamishen Raum" (Mensch und 
Wel tgeschichte [ed. Alexander Randa]. 
M ünehen 1969, s. 145-1 70) ; "Die altesten 
schriftlich überlieferten türkisehen Mar
schen" (CAJ, XII/! [1968]. s. 45-63); "Die 
Erweiterung unseres Geschichtsbildes 
durch Rashid ad-Din" (Anzeiger der 
ÖsterreichischenAkademie der Wissen
scha{ten in Wien, sy. 1 07 [1970]. s. 139-
149). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nec1b el-Aklki, el-Müsteşrikün, Kahire 1980, 
ll, 324; Bibliographie der Deutschsprachigen 
Arabistik und /slamkunde (ed. Fuat Sezgin). 
Frankfurt 1992, XV, 52-54; 1. Laude-Cirtautas. 
"Karl Jahn ( 1906- ı 985)", CAJ, XXX ( 1986), s. 
1-6; Walther Heissig. "Karl Jahn (ı906-1985)", 
Isi. , LXIV (ı 987). s. 4-5; Ramazan Şeşen, "Cii
miu't-teviirih", DİA, VII, 132-134. 
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JANSKY, Herbert 
(1898-1981) 

Avusturyalı Türkolog ve tarihçi. 
_j 

Viyana'da doğdu. 1917'de Viyana Üni
versitesi'nin Şarkiyat Enstitüsü'ne girdi. 
Doğu dilleri, İslami ilimler ve tarih okudu. 
Die Eroberung Syriens durch Sultan 
Selim I. adlı teziyle 1922'de doktor oldu. 
1. Dünya Savaşı'nın ardından daha iyi ge
lir sağlayacak bir meslek elde edebilmek 
için 1921-1923 yıllarında Viyana Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi'nde ve Ticaret Yük
sek Okulu'nda okudu. 1923'ten sonra bir 
yandan Avusturya Doğu Ticaret Odası 
müşavirliği, bir yandan da Viyana mah
kemelerinde yeminli tercümanlık yaptı . 

1933 yılında Viyana Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi'nin Türkoloji bilim dalında 
doçent. 1940'tan itibaren de profesör 
olan Jansky'nin dil öğrenim ve öğretimin
deki başarısı, bulunduğu fakültede Doğu 
dilleri öğretim üyeliğine yükseltilmesini 
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ve 1940-1944 yılları arasında Viyana'daki 
Askeri istihbarat Dairesi'nde özel müşa
virlik ve bu daireye bağlı Askeri istihba
rat Tercümanlık Okulu'nda Türkçe, Arap
ça, Farsça, Rusça ·ve Yunanca hacalı ğı yap
masını sağladı. 1962'den itibaren üniver
sitedeki görevlerine ek olarak Hammer
Purgstall Cemiyeti'nin müdürlüğüne 
getirildi. 1968'de emekliye ayrıldı ; fakat 
cemiyetteki hocalık hizmetini ölümüne 
kadar sürdürdü. 

Başlıca Batı dillerinin dışında Türkçe. 
Arapça. Farsça. İbranice. Rusça ve Yunan
ca bilen Jansky dil, edebiyat. tarih ve falk
lor alanlarında geniş bilgi sahibiydi. 1971 '
de Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari 
ilişkileri düzenlemek üzere Ankara'ya ge
len heyetle yer aldı. 1973 yılında. kurulu
şunun ellinci yılı münasebetiyle Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından kendisine Türk 
kültürüne ve tarihine yaptığı hizmetle
rine karşılık bir takdirname gönderil
di. 1978'deAvusturya hükümeti bil im 
adamlarına verilen nişanın en yüksek de
recesini taktı. 

Türkçe'nin ağız özelliklerini iyi bilmesi, 
Türk kültürünü Türkistan'dan Anadolu'
ya, İ dil boylarından Rumeli'ye kadar dini 
inançları, töreleri, müziği, folkloru, saz ve 
tekke şiiri, tasawuf ve divan edebiyatıy
la birbirini tamamlayan bir bütün olarak 
görmesi ve bunları tarihin ışığı altında de
ğerlendirmesi Jansky'ye çokyönlü sağ
lam bilgilere dayanan geniş bir görüş uf
ku kazandırmıştır. Jansky'ye göre Türkçe 
zengin ve mükemmel bir dildir. Onun ilim 
ve sanat dili özelliğin i geliştirmek için 
kendi cevherini işlemek, fakat bunu ya
parken tarihi bağlantısını daima gözet
mek ve nesiller arasında anlaşmayı sağ

lamak gerekir. Jansky. Osmanlı Türkçe
si'ndeki terimierin Arapça. Farsça gibi 
yabancı dillerden alınmış dahi olsa artık 
bu dilin kendi malı sayıldığı için atılmama
sı gerektiğini savunur. Jansky Türk edebi
yatını, bu edebiyatın asıl kaynağını teşkil 
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eden ve geçmişten günümüze kadar ge
len Türk kültür ve falklorunun İslami un
surlarla yoğrularak oluşturduğu halk hi
kayeciliğinin, türkülerin, saz şiirinin, tek
ke şiirinin, tasavvufun. tarikatların ve da
ha pek çok unsurun bir bütünü olarak 
görmüştür. Tarih alanında ise özellikle 
Selçuklu ve Osmanlı tarihlerini incelemiş. 
Türkler'in Ortadoğu 'ya hakimiyeti , Os
manlılar'ın kuruluşu , Balkanlar'a ve Orta 
Avrupa'ya yayılışları ile bu ülkelerde bu
lundukları süre boyunca siyaset. kültür, 
medeniyet ve sanat alanında gösterdik
leri faaliyetler üzerinde durmuştur. 

Eserleri. 1. Die Eroberung Syriens 
durch Sultan Selim I. (doktora tezi , 
1922). 2. Gesi:inge russischer Kriegs
gefangener: Krimtatarische Gesi:inge 
(Wien- Leipzig 1930). Eserde Rus savaş 

"esirlerinden Kırım Tatarcası'yla türküler 
bulunmaktadır. 3. Gesi:inge russischer 
Kriegsgefangener. Baschkirdische Ge
si:inge (Wien- Leipzig 1939). Bu eserde 
de Rus savaş esirlerinden Başkırtça tür
küler yer almaktadır. 4. Die Türken im 
Donaura um (Wien 1939). Tuna bölgesin
deki Türkler hakkındadır. 5. Lehrbuch 
der türkisehen Sprache (Leipzig 1943; 
Wiesbaden 196616 baskıJ, 197619. baskı!). 
Türkçe ders kitabıdır. Emile Missir tara
fından iki cilt halinde Fransızca'ya tercü
me edilen kitap(/. Introduction au turc, 
ll. Elements de langue turque, Paris 
1949) , Avrupa'daki üniversitelerin pek 
çoğunda Türkçe öğretimi için hala kul
lanılmaktadır. 6. Volksgesi:inge von 
Völker Russlands : Kazantatarische, 
mischi:irische, westsibirisch- tatarische, 
nogaitatarische, turkmenische, kirgi
sische und tscherkessisch- tatarische 
Gesiing e (Wien 1952). Eserde Rusya halk
larından Kazan Tatarcası. Mişerce, Batı 
Sibirya Tatarcası. Nogay Tatarcası. Türk
men Türkçesi, Kırgız Türkçesi ve Çerkez 
Tatareası ile türküler bulunmaktadır. 7. 
Vergleichende Volksliederkunde als 
Hifsmittel der Völkerpsychologie 
(Actes du ıv• Congres International des 
Sciences Anthropoİogiques et Ethnolo
giques, II , Vienne 1952). Halkpsikolojisinin 
anlaşılmasında yardımcı olmak üzere 
mukayeseli halk şarkıları ihtiva etmek
tedir. 8. Deutsch- türkisehes Wörter
buch (Wiesbaden 1961 ). 

Jansky'nin önemli bazı makaleleri de 
şunlardır : "Neuere Literatur über den 
Bektaschiorden" (OLZ, sy. 29,119261. Bek
taşilik üzerineyeni bir bibliyografyadır); 
"Beitrage zur osmanisehen Geschichts
schreibung über Agypten" (Isi. , sy. 21 

119331 ); "Islam und modern e Weltan
schauung" (Die Pyramide, 2. lnsbruck 
195 ı, islam ve modern dünya görüşü hak
kındadır); "Selçuklu Su ltanlarından Birin
ci Alaaddin Keykubad'ın Emniyet Politi
kası'' ( 60. Doğum Yılı Münasebetiy le Zeki 
Velidi Togan'a Armağan, istanbul 1955); 
"Über die Liebe zu Gott" (Jasin, lll, JWien 
ı 955], Allah aşkı üzerine Türk tasavvuf 
ş iirinden örnekler ihtiva etmektedir); 
"Sprachunterricht und Sprachgeschich
te in der Turkologie" ( WZKM, sy. 53 119561. 
Türkoloji'de dil öğretimi ve dil tarihine da
irdir); "Der Bektaşi- Dichter Edip Harabi" 
( WZKM, sy. 5611960], s. 87-98); "W ar das 
Hochosmanische eine archaisierende 
Sprache?" (a.g.e., sy. 58119621. Osmanlı 
Türkçesi yazı dilinin eskiyen bir dil olma
dığı hakkındadır); "Zeitgeschichtliches in 
den Liedern des Bektaşi- Di ch ters Pir 
Sultan Abdal" (lsl. , sy. 39 1 ı 964 J) (çalışma

larının bir listesi için b k. Adıgüzel, VII! 
ı Jl999], S. 1 ı3-115). 

BİBLİYOGRAFYA : 
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1958, s. 15; a.mlf. , "Herbert }ansky eiiı Sieb
ziger", WZKM, sy. 62 (ı 969). s. 1-6; G. Martin, 
"Herbert }ansky im Nebenberuf 'Gelehrter"', 
Die Furche, sy. 2, Wien 1965, s. 4; a . mıf .. "Her
bert}ansky-Nachhall aus den Derwisch -Klö-
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Güzel. "Avusturyalı Türkolog Prof. Dr. Herbert 
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einen Freund verloren ". Islam und der W es
ten, 1/2, Wien 1981 , s. 18; A. C. Schaendlinger. 
"Herbert }ansky ( ı898- ı 98ı)", WZKM, sy. 7 4 
(ı 982). s. 11-13; Emel Esin, "Profesör Herbert 
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897; M. Sani Adıgüzel, "Avusturyalı Türkolog 
Herbert }ansky'nin Hayatı, Eserleri ve Türk Di
line Hizmetleri", Kastamonu Eğitim Dergisi, 
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Doğudan ve güneyden BüyükOkyanus'
la, kuzeyden Ohotsk deniziyle çevrili olan 
ve batıda Japon deniziyle Asya anakara
sından ayrılan Japonya, dördü büyük çok 


