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Bölümü'nün başına getirildi. Bu görevi
nin yanı sıra 1910-1918 yılları arasında 
Lahey Askeri Akademisi'nde İslam huku
ku ve Hollanda sömürgelerindeki gele
neksel yerli hukuk hakkında dersler ver
di. Yaptığı ilmi çalışmalarla 1914'te Kra
liyet Sanat ve Bilim Akademisi'ne üye ka
bul edilen Juynboll, 1917 yılında Martin us 
Thodorus Houtsma'nın yerine Utrecht 
Üniversitesi İbranice ve Eski Yahudilik 
Kürsüsü'ne hoca tayin edildi. 1928 yılın
dan itibaren. asıl uzmanlık alanına giren 
Hollanda'nın Uzakdoğu'daki sömürgele
rinde görev yapacak öğrencilere bu ülke
lerdeki İslam hukuku konusunda ders 
vermeye başladı. 1936'da emekliye ayrıl
dı ve 8 Eylül 1948 tarihinde öldü. 

Juynboll. Hollanda'daki İslami araştır
maların sömürge yönetiminin ihtiyaçla
rına paralel biçimde geliştiği bir dönemde 
yetişmiş bir şarkiyatçıdır. Doktora tezle
rinden birisiyle Şafiilik hakkındaki el ki
tabı ve makalelerinin çoğu sömürgeler
deki İslam üzerinedir. Ayrıca sömürge su
baylarının eğitimiyle ilgilendiği gibi ken
disi de birkaç yıl aynı görevi yapmıştır. Do
layısıyla onun ilim adamlığı ve kariyeri, 
ülkesinin Uzakdo'ğu'da bir sömürge gücü 
olarak bulunmasıyla yakın bağlantı içeri
sindedir. Diğer tanınmış Ho Ilandalı şarki
yatçılar Christiaan Snouck-Hurgronje, W. 
J. A. Kernkamp ve W. Püper gibi Juynboll 
de 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Hollanda'
da sömürge politikasının devamı veya de
ğişmesi üzerinde ortaya çıkan siyasi tar
tışmalara katılmamıştır. Onun sömürge
lerdeki İslam hakkında kaleme aldığı ve 
hepsi de Hollandaca olan makalelerinin 
hiçbiri bu sömürgelerin geleceği hakkın
da ne düşündüğünü gösteren bir ipucu 
vermez. 

Eserleri. 1. Handleiding tot de ken
nis van de Mohammedaansche w et 
volgens de leer der sjafi'itische school 
(Leiden 1903). Juynboll'ün en önemli ese
ri olup Hollanda'nın Uzakdoğu'daki sö
mürgelerinde Şafii hukukunun uygulanışı 
hakkındadır. Müellif, Şafii hukuku el ki
tabı mahiyetindeki bu çalışmasında ho
cası Snouck- Hurgronje'nin eserlerinden 
de faydalanarak önce usGI-i fıkhı tenkidl 
bir şekilde ele alır, ardından İslam huku
kunun çeşitli konularıyla ilgili ayrıntılı bil
giler verir. Birçok defa basılan kitap Al
manca ( 191 O) ve İtalyanca'ya da ( 1916) 

çevrilmiştir. z. Catalogus codicum ara
bicarum bibliothecae academiae Lug
duno -Batavae (HI, Le iden 1907). Juyn
boll ile Michael Jan de Goeje'nin ortak ça-
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lışması olup Leiden Üniversitesi Kütüpha
nesi'ndeki yazmaların katalogudur; ihti
yaca cevap veremez hale gelince sonra
dan çıkarılan yeni kataloga dahil edilmiş
tir. Juynboll ayrıca Yahya b. Adem'in Ki
tabü'l-I:farac'ının tenkitli neşrini (U u re 
de L'impôt {oncier, Le iden 1896) ve Şa
J:ıil:ı-i Bu{ıari'nin , L. Krehl tarafından 
başlanan neşrinin IV. cildini de (Leiden 
1908) hazırlamıştır. Bunlardan başka çe
şitli dergilerde çıkan çok sayıda makalesi 
ve The Encyclopaedia of Islam'ın birin
ci ve ikinci baskılarında yayımıanmış kırk 
kadar maddesi bulunmaktadır. 
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6 Nisan 1802'de Rotterdam'da dünya
ya geldi. Ratterdam ve Lahey'deki öğre
niminden sonra Leiden Üniversitesi'nde 
J. H. van der Palm, HendrikArent Hama
ker ve Hendrik Engelin Weüers gibi hoca
lardan Doğu dilleri ve hıristiyan ilahiyatı 
okudu; aynı bölümde doktora yaptı. 1826 
yılında Leiden yakınlarındaki Voochout kö
yünde papaz olarak görevlendirildi. 1831 '
de Frise'de bulunan Franeker güzel sa
natlar-edebiyat okulunda Doğu dilleri öğ
retmenliğine . 1841 yılında da Groningue 
Üniversitesi'nde Doğu dilleri profesörlü
ğüne tayin edildi. 184S'te Weüers'in ye
rine Leiden Üniversitesi Doğu Dilleri Kür
süsü'nün başkanlığına getirildi; aynı za
manda Leiden Üniversite Kütüphanesi'n
de bulunan bu dillere ait el yazmalarının 
sorumluluğu da ona verildi. Bunların dı
şında hükümete Doğu ile ilgili meseleler
de danışmanlık ve mütercimlikyapmak. 

yazışmaları yürütmek ve hükümetin fi
nanse ettiği Doğu eserlerinin yayımını de
netlemekle de ilgileniyordu. 18S4'te Hol
landa kralı tarafından Kraliyet İlimler 
Akademisi üyeliğine tayin edildi. 1861 yı
lında öldü. 

Eserleri. Juynboll yoğun meşguliyeti
nin yanı sıra telif. tercüme. n eş ir faaliyet
lerini de aksatmamış, çoğunluğu hıristi
yan ilahiyatı. Kitab-ı Mukaddes ve İbrani
ce hakkında olmak üzere birçok kitap ve 
makale yayımlamıştır. Eserlerinden İsla
miyat üzerine olanların başlıcaları şunlar
dır: 1. Lexicon geographicum Cui titu
lus est Merasıd (l-V, Leiden 1850-1864). 
Yaküt'un coğrafya ansiklopedisi Mu'ce
mü'l-büldan'ın İbn Abdülhak el-Bağda
di tarafından yapılmış muhtasarı olan 
Meraşıdü'l-ıttıla'ın Arapça metnini, gi
riş. açıklamalar ve indeksini ihtiva etmek
tedir. Z. Abu'l-Mahc'isin Annales (B. F. 
Matthes ile birlikte; Leiden 1855-1861 ). On 
iki cilt olarak yayımlamayı planladığı İbn 
Tağrlberdl'nin en-Nücumü':v?ahire ad
lı tarihinin ilk iki cildidir. Juynboll, eserin 
neşrinin tamamlanmasından sonra ter
cümesini yapacağını bildirmişse de bunu 
gerçekleştirememiştir. 3 . Az-Zamaksa
rii Lexicom Geographicum (Matthias 
Salverda de Grave ile birlikte : Leyden 
1856; Frankfurt 1994). Zemahşerl'ninKi

tdbü;l-Cibdl ve'l-emkine ve'l-miyah'ı
nın neşridir. 

Abraham Willem Theodarus Juynboll 
( 1834-1887) . Theodarus Willem Johannes 
Juynboll'ün oğludur. Babasının yolundan 
giderek şarkiyatla ilgilendi ve onun ölü
münden sonra yaklaşık yirmi yıl Leiden 
Üniversitesi Doğu Dilleri Kürsüsü'nün 
başkanlığnı yaptı. Birçok eserin tercüme 
ve neşrini gerçekleştirmiştiL Bunların 
başlıcaları Ya'kübl'nin Kitabü'l-Büldan' ı 

(Leiden 1861). Ebu İshak eş-Şlrazl'nin Ki
tdbü 't-Tenbih ii i*hi'ş-Şdti'iyye'si (Le
iden 1879) ve İbnü'I-Ebbar'ın el-ljulle
tü's-siyera'sının bazı bölümleridir (Mü
nih 1886-1887). Ayrıca ölümünden sonra 
yayımlanan Leiden Üniversitesi Arapça 
el yazmaları katalogunun hazırlanmasın
da katkıları olmuştur. 
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