
JANSKY, Herbert 

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). 
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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 



sayıda ada ve adacık üzerinde yayılan bir 
ülkedir. Tek m eelisli anayasal m anarşiyle 
yönetilir; resmi dili Japonca, dini Şinto

izm ve Budizm, para birimiyendir(= ıoo 
sen). Yüzölçümü 377.835 km2 , nüfusu 
127.000.000 (2000) olan ülkenin başşeh
ri 8.123.300 nüfuslu 1bkyo (ı 995; metro
pol: ı ı. 77 ı .8 ı 9). diğer önemli şehirleri Yo
kohama (3.307.408). Osaka (2.602.3 52). 
Nagoya (2. ı 52.258), Sapporo ( 1.756.968). 
Kyoto ( 1463.60 ı). Ko be (ı 423 830). Fu
kuoka (ı .284.741). Kavasaki (ı .202.81 ı), 
Hiroşima (ı ı 08.868) ve Kitakyushu'dur 
(1019 522): 

I. FiZİKİ ve BEŞERI COGRAFYA 

Kuzey-güney doğrultusunda uzanmış 
2200 km. uzunluğunda bir yayı andıran 

Japon takımadalarından oluşan ülkenin 
ana gövdesini birbirinden dar boğazlar
la ayrılan Hokkaido, Honshu, Shikoku ve 
Kyushu adaları meydana getirir. Japonya 
topraklarının büyük kısmı dağlıktır; en 
yüksek dağ 3776 m. yüksekliğindeki Fuji 
yanardağıdır. Düz kesimler azdır ve en 
geniş düzlük 1bkyo'nun da içinde yer al
dığı Kanto avasıdır. Genelde yağmurlu ve 
nem oranı yüksek seyreden iklim, muson 
alanında bulunulmasına rağmen yüzey 
şekillerinin ve adalar üzerinde kurulmuş, 
birçok enlem derecesine yayılmış olmanın 
etkisiyle hem karasal hem tropikal özel
likler gösterir. Kuzeyde yaz sıcak ve kısa, 
kış uzun ve çok soğuk, orta kesimlerde 
yaz sıcak ve nemli, kış kısa, güneybatıda 
ise yaz sıcak, nemli ve uzun, kış ılıktır. Bü
yük akarsuların bulunmadığı Japonya'
da en uzun nehir Japon denizine dökülen 
367 km. uzunluğundaki Shinano'dur. Ge
nelde boyları kısa ve akışları hızlı olduğu 
için taşımacılıkta kullanılamayan nehirler
den çok sayıdaki hidroelektrik santraller 
vasıtasıyla elektrik enerjisi elde edilir. Ül
kede en büyüğünü Kyoto'nun kuzeyde-

Japonya'da 
taraça 
seklinde 
sulanan 
ekili 
alanlardan 
bir görünüş 

ğusundaki Biva'nın oluşturduğu birçok 
göl vardır. 

Ortalama yoğunluğu 333/km2 olan nü
fusun o/o 99.4'ü Japonlar' dan. geri kalanı. 
çoğunluğu Kore ve Çin'den gelen diğer 
etnik gruplardan teşekkül etmektedir; 
Ainu ve Hisabetsu Buraku ise yerli azın
lık gruplarıdır. o/o 80'i şehirlerde yaşayan 
nüfusun o/o 84'ünü Şintoizm ve Budizm 
mensupları, o/o 15'ini diğer din mensup
ları, o/o 1 'ini ise hıristiyanlar meydana ge
tirir. Budizm, Japonya'ya milattan sonra 
538'de Kore üzerinden gelmiş ve Prens 
Shotoku döneminde (593-628) kraliyet 
himayesi görmüştür. Hıristiyanlık ise ilk 
defa 1549'da Cizvit misyoneri Aziz Fran
cis Xavier tarafından ülkeye sokulmuş ve 
özellikle XIX. yüzyılda Batılı güçlerin bas
kısı karşısında yöneticilerin daha hoşgö
rülü davranmaları sonucu Fransız Katalik 
ve Amerikalı Protestan misyonerler tara
fından yayılmıştır. 

Japonya topraklarının sadece o/o 15'i ta
rıma elverişlidir ve tarıma dayalı ekono
mi sürekli biçimde devlet desteği gör
mektedir. Pirinç ülke ihtiyacından fazla 
üretildiğ i için ihraç malları arasında yer 
almaktadır; buna rağmen buğday ve so
ya gibi tüketim maddeleri ithal edilmek
tedir. Ülkenin yaklaşık o/o 70'i ormanlarla 
kaplı olduğundan orman ürünleri endüst
risi gelişmiştir. Japonya, özellikle ulusla
rarası sularda yaptığı balıkçılık ve diğer 
deniz ürünleri istihsalinde ise dünyada 
birinci sırada yer almaktadır. 

Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'n
den sonra dünyanın en güçlü ekonomisi
ne sahiptir. Tarımın ekonomideki ve mil
li hasıladaki payı sürekli azalırken(% 2, 
ı 999) sanayi ürünlerinin payı(% 35, ı 999) 
sürekli yükselmektedir. Üretim ve ihra
cat alanındaki faaliyetler günümüzde bü
tün dünyaya yayılmış bulunan otomobil, 
iş makineleri, fotoğraf makineleri, sanayi 
robotları. elektronik aletler, yarı iletken
ler ve optik fibre gibi ürünler üzerinde 
yoğunlaştırılmıştır. Ülke yer altı kaynak
ları bakımından zengin sayılmaz; altın, 
magnezyum ve gümüş madenieri ancak 
sanayi ihtiyacını karşılamaktadır. Başta 
akaryakıt olmak üzere kimyasal madde
ler, demir, bakır ve kömür gibi madenier
le tekstil ürünleri ithal edilmektedir. Ça
lışan nüfusun o/o 65'i ticaret ve hizmet. 
o/o 30'u sanayi, o/o S' i de tarım, ormancılık 
ve balıkçılık sektörlerinde faaliyet göster
mektedir. En fazla ticaret yapılan ülkeler 
Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Çin, 
Güney Kore, Hong Kong ve Avustralya'dır. 

JAPONYA 
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liJ CEMiL LEE HEE-Soo 

Il. TARİH 

Paleotik devirde insan varlığına rastlan
mayan Japonya neolotik dönemde iska
na açılmıştır. Eski bir Güney Asya kültürü 
olan, avcılarla balıkçıların yaşadığı Jomon 
kültürü dönemi (m.ö. 8000-m.ö. 300) ku
zeydeki Sibirya'dan, yine aynı istikamet
ten gelen Yayoi kültürü ise (m.ö. 300-m.s. 
250) Kore~ Çin, Endonezya ve Filipinler'
den göçlerle başladı. Zamanla birçok kü
çük yerleşim birimi kuruldu. 

imparatorluk geleneğ ini tarihinin ilk 
dönemlerinden itibaren sürdüren Japon
ya'da efsanelere göre im paratar ailesi gü
neş ilahesi Amaterasu soyundan gelmek
tedir. Asilzadeler ise diğer ilahların torun
larıdır. İlk imparator olan Jimmo Tenno'
nun milattan önce 660'ta tahta geçerek 
kurduğu feodal sistem milattan önce 97'
ye kadar devam etti. IX. yüzyılda çocukla
rın tahta çıkarılması adet haline gelince 
devlet idaresinde aksaklığı önlemek için 
877'den itibaren bir na i b (kvampaku) ta
yin edilmeye başlandı. Fujivara devrinde 
imparatorlar inzivaya çekilirken devlet iş
lerini naib ailesi yürüttü. 1129'da impa
rator Toba'nın yaptığı gibi bazıları yetki
lerini terkederek din adamı oldular. Bir 
asır süren (ı 233- ı 333) vasilik dönemin
de Takimasa ailesinden dokuz kişi vasilik 
yaptı . 

Ülkenin bütünleşme yolunda ilerleyen 
bir konuma geldiği 300 yılından 71 O yılı
na kadar güneyde kurulan ilk devlet Ya
mato'dur. 250'de Amaterasu, sadece im
parator ailesinin değil bütün halkın ko
ruyucu ilahesi ilan edildiği için din-devlet 
ilişkileri birbirinden ayrıldı . Şinto dininin 
en üst temsilcisi olarak başka yere taşın
dığından Yarnato İmparatorluğu müsta
kil hale geldi. Ülke, komşuları Çin ve Ko
re'nin maddi ve manevitesirlerinden kur
tulamıyordu . Şintoizm'e Çin'den gelen 
felsefi düşüncelerle diğer unsurlar karı
şınca dini anlayış epeyce değişti. Yarnato 
dönemindeki önemli hadiselerden biri de 
S38'de Budizm'in Kore üzerinden bu ül
keye girmesidir. imparator ve çevresi Bu
dizm'e yakınlık gösterirken asilzadeler 
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