
JONES, Sir William 

1783'te "sir" unvanı verilen Jones, ıs
rarlı talepleri üzerine Fort William (Kal
küta) yüksek mahkemesine hakim tayin 
edilerek Hindistan'a gönderildi. Jones'un 
resmi görevinin dışında yaptığı ilk iş. 
Asiatic Society of Bengal adını verdiği 
şarkiyat cemiyetini ve arkasından Asia
tic Researches adlı yayın organını kur
mak oldu. Onun , cemiyetin kuruluş yıl . 
dönümlerinde on bir yıl boyunca başkan 
olarakyaptığı konuşmalar ve bu cemiye
tin Asya araştırmalarına olan katkıları 
özellikle Hint dili, edebiyatı ve felsefesi 
anlamında bir dönüm noktası teşkil eder. 
Jones. Sanskritçe öğrenerek bu dil üze
rine araştırmalar yapan ilk bilim adamı
dır. Cemiyetin üçüncü yıl dönümü konuş
masında ( 1786), Sanskritçe'nin Farsça ve 
Avrupa dilleriyle benzerlikleri üzerinde 
durarak sonradan Hint-Avrupa ailesi adı 
verilen bu dillerin akrabalığı teorisini de 
ortaya atmıştır. Ayrıca Hint tarihi. müzi
ği ve satranemt inceledi; Hindistan'daki 
bitki örtüsü üzerine de önemli bir çalışma 
yaptı. Öyle ki botanikçiler tarafından Hint 
mitolojisi ve şiirinin meşhur "asoka" ağa
cına onun anısına "Jonesia asoka" adı ve
rildi. Bu arada Hatifl'nin Leylô. vü Mec
nun'unu (Laila Majnun, Calcutta ı 788). 
Beydeba'nın Kelile ve Dimne'sini (Hito
padesa, Calcutta 1789) ve Sanskritçe kut
sal metin Vedalar'dan bazı bölümleri ter
cüme ederek yayımladı. Daha sonra da 
Kalidasa ' nın ünlü dramı Sakuntala'yı 
(Calcutta 1789; London 1790), Secaven
dl'nin el-Ferô.'izü's-Siraciyye'sinin ter
cüme ve şerhini (Calcutta 1792). Katida
sa'nın Ritusamhara'sının aslını (Calcut
ta 1792; dünyada Sanskritçe yayımianmış 
ilk eserdir) ve Dissertations and Miscel
laneous Pieces Relating to the History 
and Antiquities (London 1792), lnsti
tutes of Hindu Law or Ordinances of 
Menu (Calcutta 1794) adlı eserlerini neş
retti. 

Dünyaca ünlü birşarkiyatçı, hukukçu. 
şair ve on üç dile vakıf bir dil bilimci olan 
Jones, 27 Nisan 1794'te henüz kırk sekiz 
yaşında iken Kalküta'da öldü ve orada gö
müldü. Hindistan genel valilerinin ve üst 
düzey bürokratlarının dostluğunu kaza
nan Jones'u yerli halk da çok seviyor ve 
"Selim" lakabıyla tanıyordu . Ölümünden 
sonra Londra'daki Saint Paul Katedrali 
ile Oxford Üniversitesi Kilisesi'nde adına 
anıt yapıldı. Lord Teignmouth tarafından 
bütün eserleri, hatıratı ve mektupları 
yayımiandı (Memoirs of the Life, Writings 
and Correspondence of Sir William Jones, 
London ı 799- ı 804); Kalküta (ı 800) ve 
Londra'da ( 181 O) şiirleri basıldı. 
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Fransız şarkiyat dergisi. 
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1822 yılında Paris'te Antoine lsaac Sil
vestre de Sacy, Jean- Pierre Abel- Remu
sant, Jean- Louis ve Eugene Burnouf, 
François ve Emile Littre. Daniel Kieffer. 
Claude Fauriel, Alexander von Humboldt 
ve Pierre- Amedee Jaubert gibi edebi
yatçı ve ilim adamları tarafından Fransız 
şarkiyat cemiyetiSo ci ete Asiatique ile 
birlikte onun yayın organı olarak kurul
du . Yaklaşık iki asırdan beri Societe 
Asiatique'in yaptırdığı arkeotojik kazılar 
dahil her türlü bilimsel araştırmanın so
nuçlarını ve bilim adamlarının Asya kül
türlerine dair makalelerini yayımlamak
ta olan dergi Doğu dilleri ve medeniyetle
ri alanlarına büyük katkıda bulundu. Ay
rıca Asya kıtasındaki toplurnlara ve kül
türlerine ait yazmaları temin etmek, kop
yalayarak ikinci nüshalarını çıkarmak, ter
cümelerini yapmak ve basımlarını gerçek
leştirmek suretiyle misyoner. dip lo mat ve 
ilim adamlarına kıymetli dokümantasyon 
sağladı. 

Societe Asiatique'i kuran ve dergiyi çı
kgranların ortak özellikleri Asya'nın tari
hine, sanatına , edebiyatına. coğrafyasına, 

dillerine ve daha birçok alana büyük ilgi 
duymalarıdır. Ancak bu kişiler kısa za
manda birbirleriyle aniaşamaz hale gel
diler ve aralarında karşıt iki grup oluştu . 

1822'de kurucu başkan olan Silvestre de 

Sacy 1829'da görevinden istifa etti. Yeri
ne Jean- Pierre Abel-Remusant seçildi. 15 
Nisan 1829'da bağış ve yardım kabul et
me hakkı tanınan cemiyet, özellikle Lond
ra'daki Royal Asiatic Society başta olmak 
üzere yurt dışındaki benzer faaliyet gös
teren kuruluşlarla temasa geçti. İlk iki 
başkandan sonra cemiyetin yönetimini 
Ernest Re nan ( 1884- 1 ~92). Barbier de 
Meynard (1892-1908), Paul Pelliot(l935-
l 945), Jacques Bacot ( 1946-1951) ve 
Cia u de Cahen ( 1975-198 7) gibi ilim adam
ları yürüttü. Halen cemiyetin başkanlığı
nı Daniel Gimaret. derginin redaktörlü
ğünü De Christina Scerrer-Schaub yap
maktadır. 

Journal Asiatique'in basımı ilk önce 
Dondey-Dupre basımevinde gerçekleşti
rildi ve 1822-1845 yılları arasında on iki 
forma ve tek cilt halinde her sayısı 200 
nüsha olarak basıldı. 1846'dan itibaren 
sırasıyla Benjamin Duprat (ı 846- ı 867). 
Ad. Labitte(l867-1870), ErnestLeroux 
( 1870-1917) ve Paul Geuthner ( 1917-1954) 
yayınevleri tarafından neşredildi. 1982'
ye kadar Paul Geuthner yayıneviyle bir
likte cemiyetin kendi matbaasında, o 
tarihten sonra da C en tre National de la 
Recherche Scientifique'in yardımıyla yal
nız kendi matbaasında basılmaktadır. 

Dergi, çıkmaya başladığı tarihten günü
müze kadar kısmi bazı değişikliklere uğ
ramasına rağmen asli özelliklerini koru
muştur. 1822-1827 arası ilkserisinde her 
ay yayımlanan formalar yılda bir defa cilt
lenerek toplam altı sayı çıkarıldı ve 1828'
den sonra Nouveau Journal Asiatique 
adını taşıyan ikinci serisinde on altı sayı, 
1836'dan itibaren tekrar orijinal adıyla 
çıkan üçüncü serisinde on dört sayı yer 
aldı. 1922 yılına kadar her on yılda yayım
lanan yirmi sayı müstakil bir seri kabul 
edildi ve böylece toplam on iki seri ta
mamlandı. Her seri kendi içinde !'den 
XX'ye kadar numaralandırılıyordu . 1923'
ten itibaren seri şeklinde tasnif kaldırıla
rak 1822'deki ilk sayısından itibaren bü
tün sayıları hesap edildi ve yeni çıkan sa
yıya 202 sıra numarası verildi. 1947'den 
itibaren üç ayda bir, 1981'den itibaren 
altı ayda bir yayımlanan derginin halen 
288/1. sayısı çıkmış bulunmaktadır. Der
ginin başlangıçtan 234. sayısına (ı 943-
1 94 5) kadar içerdiği bütün yazılar araştır
ma yazıları ve tercümeler. edebi tenkit
ler, bibliyografik notlar, ölüm haberleri 
ve Societe Asiatique'in yıllık raporu gibi 
pölümlere ayrılıyordu . Bu tarihten iti
baren yazılar arasında ~asnif usulü kal
dırıldı. Yıllık faaliyetlerin değerlendirildiği 



raporların 1840-1867 yılları arasına ait 
olanı ayrıca Jules Mo hi tarafından Vingt 
sept ans d 'histoire des etudes orien
tules adıyla 1879'da yayımlanmıştır. Bun
lardan başka cemiyetin 1 00. kuruluş yıl
dönümü münasebetiyle Louis Finot ta
rafından hazırlanan Societe Asiatique. 
Livre du centenaire, 1822-1922 adlı ki
tapta bir asırlık faaliyetler anlatılmakta
dır. 

Journal Asiatique'i şarkiyat alanında 
önemli konuma getiren hususların başın
da, 180 yılı aşkın bir süredir yayımlanan 
zengin makale ve birçok yazma eserin 
tercüme ve tenkitleriyle birlikte neşri
ni ihtiva etmesi gelmektedir. Özellikle 
Stanislas Guyard'ın "Un grand maltre 
des assassins au temps de Saladin" (7 " 
seri , sy. IX 118771. s. 324-450), Henri 
Sauvaire'in "Materiaux pour l'histoire de 
la numismatique et de la metrologie 
musulmanes" (7" seri, sy. 14 118791. s. 
455-533 ; sy. 15 118801 , s. 228-277, 421-
478), "Description de Damas" (9" seri , sy. 
3 11894J, s. 251-318, 385-501; sy 4, 242-
331: sy. 5, 269-315 ; sy. 6118951. s. 221-313, 
409-484; sy. 8118961. s. 185-285, 369-459), 
izzeddin'in "Deux voyageurs du xv• siecle 
en Turquie: Sertrandon de la Broquiere 
et Pe ro Tafur" ( sy. 2 39/ 2 119511, s. ı 59-
174), Claude Cahen'in "Notes pour l'his
toire des Turcomans d'Asie mineure au 
XIII" siecte" (sy. 239/211951 ı. s. 335-354). 
Andre Miquel'in "La particule innamô 
dans le Coran", (sy. 248Jl960J. s. 483-498), 
Pierre Larcher'nin "Derivation lexicale et 
relation au passif en arabe classique" 
(sy. 284/ 2 119961. s. 265-290) ve Yves 
Marquet'nin "Socrate et lhwan as-Safa" 
(sy. 286/2 119981, s. 409-449) adlı makale
leri önemlidir. Yazma neşirleri arasında 
Jules Möhl'ün "Extraits du Modjmel al
Tewarikh- Relatifs a l'histoire de la Perse" 
(3" seri, sy. ll 11841 1. s. 36-178, 320-361 ; 
sy. 12, s. 497-545) , Carra de Vaux'nun "La 
Kacidah d'Avicenne" (9" seri, sy. 14118991. 
s. 157-173). Gabriel Ferrand ' ın Ebu Ha
mid el-Gırnatl'nin Le Tu]J.fat al-albôb (sy. 
207 1192 5 ı. s. 1-191 , 193-304) . Muham
med b. Abdülcelil'in Aynülkudat el-He
medanl'nin Şe]fva'l-garib 'ani'l-evtôn 
ilô 'ulemô'i'l-büldôn adlı eseri "Sakwa-1-
garib ani-l-awtan ila ulama-I-buldan" 
(sy.216/lll9301.s.J-76;sy.216/2119301. 
s. 193-297) ve Georges Vajda'nın "Un buJ
Ietin de victoire de Bajazet ll " (sy. 238 
119481, s. 87-1 02) adlarıyla yaptıkları ya
yımlar önem taşımaktadır. Derginin. 
özellikle XIX. yüzyıldaki sayılarında istan
bul'da basılan birçok eser hakkında kale-

me alınmış tanıtım yazılarına ve matbu
at alanındaki haberlere sıkça yer vermesi 
dikkat çekmektedir. Yazar ve makale ad
larını ihtiva eden alfabetik genel fihrist
Ierin ilki , 2. seriyi de içine alacak şekilde 
3. serinin son sayısının arkasında ( 1842), 
4 ve S. serilerinki 1862'de ve 6 ve 7. seri
lerinki de 1882'de son sayının arkasında 
birlikte yayımlanırken 8. seriden itibaren 
her yeni serinin ki on yılda bir yine son sa
yının arkasında yayımlandı. 19S2 ve 1962 
yıllarına ait olanlar ise iki müstakil cilt 
halinde basıldı ve 1962'den sonra da bir 
yenisi çıkmadı. 

1933'ten itibaren süresi belirli olmayan 
Cahiers de la So ci ete Asiatique adlı 
ikinci bir dergi çıkarmaya başlayan cemi
yet ayrıca müstakil inceleme, orijinal me
tin n eş ri ve tercüme sahalarında yapılan 
çalışmaların da basımını üsttendi ve bu 
yoldaki faaliyetleri destekledi. Yayımları
nın başlıcaları arasında J. T. Reinaud ve 
Mac-Guckin de Slane tarafından tercü
me edilen Ebü'l-Fida'nın Ta]f.vimü 'l-bül
dôn'ı (Paris 1840) ve Sldl Halil'in el-Mu]]
taşar'ı (Precis de Legislation musulmane 
deSidi Khalil, Pari s 1855), Charles Hu
ber'in Journal d'un vayage en Arabie 
adlı eseri (Paris 1891), Charles Francois 
Defremery ve B. R. Sanguinetti'nin tercü
me ettiği İbn Battüta'nın seyahatname
si ( Voyages d'lbn Batoutah texte arabe, 
accompagne d'une traduction,I-IV, Paris 
1853-1858) ve Barbier de Meynard'ın ilk 
üç cildini Pavet de Courteille ile birlikte 
tercüme ettiği Mes'Qdl'nin Mürucü 'z;-z;e
heb'i (Lesprairiesd'or, Paris 1861-1877) 
bulunmaktadır. 
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JOURNAL of the ROYAL 
ASlATIC SOCIETY 

İngiltere'de yayımlanan 
şarkiyat dergisi. 

_j 

1 S Mart 1823'te Londra'da. Asiatic So
ciety'nin (K.alküta) eski başkanlarından 
Sanskritist Henry Thomas Colebrooke 
tarafından kurulan ve ertesi yıl ingiltere 

JOURNAL of the ROYAL ASlATIC SOCIETY 

Kralı IV. George'un himayesine girerek 
"Royal" unvanını alan The Asiatic Society 
of Great Britain and Iretand isimli derne
ğin yayın organıdır; JRAS kısaltmasıyla 
tanınır. Amacı Hindistan ve diğer Asya ül
kelerinin tarih. medeniyet. sanat ve ede
biyatını incelemek olan derneğin. arala
rında Türkiye'nin de yer aldığı çeşitli ül
kelere mensup 900 kadar üyesi vardır. 
19S8 -1961 yılları arasında başkanlığını 
Türkolog Sir Gerard Clauson yapmış
tır. Günümüzde derneğin Bombay. Hong 
Kong, Tokyo gibi on bir büyük Uzakdoğu 
şehrinde şubeleri bulunmaktadır. ingil
tere'deki merkez binasında Asya üzerine 
tarih. coğrafya. din. felsefe. dil, sanat ve 
edebiyat alanlarında kaleme alınmış 
100.000 kitap, 22SO süreli yayın. 2000 el 
yazması , pek çok harita, tablo. fotoğraf 
koleksiyonu ve çeşitli m üzelik eşyayı ba
rındıran bir de kütüphanesi mevcuttur. 
Kütüphane. Hint ve Malay ağırlıklı iki bin
yılı kapsayan bir tarih zenginliğine sahip
tir. Dernek. Doğu dilleri için standart bir 
transkripsiyon sistemi geliştirmek ama
cıyla gayret gösteren ilk kurumlardan biri 
olup bir korniteye hazırlattığı Sanskrit ve 
Arap alfabelerini karşılayan harfler liste
sini 1894'te JRAS aracılığıyla yayımla
mıştır. 

Journal of the Royal Asiatic Society 
yılda dört fasikül olmak üzere 1834'te ya
yınına başladı. İlk sayılarında ekonomik 
ve ticari konular fazlaca işlendi; 1880'ler
den itibaren dil, edebiyat, tarih. arkeoloji 
ve geleneksel kültür konuları ağırlık ka
zandı. Zaman zaman Sumer. Akkad. Pers 
ve Hitit gibi Ön Asya kültürlerine de yer 
verilmekle beraber derginin ilk yüzyılına 
Hint alt kıtası üzerine kaleme alınan ya
zılar hakim oldu. Başlangıçta özellikle Ya
kındoğu islam medeniyeti ihmal edilmiş
ti ; ancak son dönemlerde bütün Asya 
kültürlerine daha dengeli bir biçimde ilgi 
gösterilmektedir. Fransızca. Almanca ve 
İtalyanca makalelerin de yer aldığı dergi, 
yayın hayatına başladığı günden beri in
giliz şarkiyatçılarının araştırmalarının 
mahiyetini . fikirlerini ve zaman içinde de
ğişen ilgilerini yansıtan en önemli yayın 
organı olma durumunu korumaktadır. 
Önceleri yılda dört sayı çıkarılamadıysa 
da 187S'ten itibaren düzenli biçimde yıl
da bir cilt yayımlanmıştır. Fasikül sayısı 
1944'te iki, 1991'de yapılan son düzenle
meyle üç (nisan . temmuz. kas ım) olarak 
tesbit edilmiştir. Derginin en önemli özel
liklerinden biri de 1890'1ardan bu yana 
kitap tanıtımiarına geniş bir şekilde yer 
vermesidir. İlk sayıdan itibaren 1997'ye 
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