F. R. Unat

Prof. Dr. G. p.schke

PROFESÖR DR. GOTTHARD JSCHKE
FAIK RE~IT UNAT
Türkiye Tarihinin Birinci Cihan Sava~~~günlerinden son y~llara
kadar olan yak~n dönemi üzerinde çal~~anlar~n, ad~na ve eserlerine
sayg~~duyduklar~~uluslararas~~bir ~öhret olan Profesör Dr. G. Jaschke,
8 Nisan 1964 günü, hayat~n~n yetmi~inci y~ldönümüne ula~m~~~bulunuyor. Türk Tarihinin bu emektar dostunu ve Kurumumuzun bu
~erefli üyesini, bu mutlulu~a eri~ti~inden dolay~~candan kutlamay~~
ve ona sa~l~k ve huzur içinde çal~~arak verimli mesaisiyle Türkiye
Tarihine ve ilme hizmetine devam edebilmesi için Tanr~'dan uzun
ömür dilemeyi, bir dost ve meslekta~~s~fatiyle zevkli bir vazife bilmekteyim. Bu vesile ile feragatkâr oldu~u kadar mütevaz~~ve gerçek bir
Türk dostu bulunan bu ilim adam~n~n hayat~~ve eserleri hakk~nda
"Belleten"de yer alan bu yaz~mla, onun Münster Üniversitesi taraf~ndan tertiplenen y~ldönümü törenine, Türkiye'den de ufak bir arma~an sunmak istedim.
Profesör Jaschke, 8 Nisan 1894'de Silezya' da Reichenbach
bölgesindeki Oberpeilau köyünde do~mu~tur. Berlin civar~nda
Lichterfelde'deki klasik diller ö~retimi yapan Schiller Lisesine devam
ederek 1912'de Bakaloryas~m vermi~~ve ayn~~ sene Freiburg i. Br.
Üniversitesinde yüksek ö~renime ba~lam~~t~r. Bir süre sonra Berlin
Üniversitesine geçen Jaschke'nin bu universitedeki Seminar für
Orientalische Sprachen (Do~u Dilleri Enstitüsü) nün Türkçe bölümüne devam ederek 1914'de diploma ald~~~ m görüyoruz. Birinci
Cihan Sava~~'n~n silah alt~na ça~~rd~~~~bu genç Üniversiteli, Bat~~
cephesine sevkolunuyor, Champagne'da kat~ld~~~~sava~lardan birinde,
6 Ekim 1915'de yaralanarak saf d~~~~ b~rak~l~yor. Iyile~tikten sonra
1916'da Berlin'de Prusya Yüksek Mahkemesinde (Kammergericht) de
birinci Hukuk imtihan~~geçirerek devlet hizmetine giriyor ve 1917'de
Greifswald Üniversitesinde "Ba~lang~c~ ndan bugüne kadar Osmanl~~
Me~rutiyet Idaresinin Geli~mesi" konulu tezini kabul ettirerek Hukuk
doktoru pâye ve unvannu kazan~yor.
1918-1931 y~llar~~ aras~nda Almanya D~~i~leri Bakanl~~~~kadrosunda görev alan Jaschke'yi 1918'de, Birinci Cihan Sava~~'n~n son
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y~l~nda Istanbul Alman Ba~konsoloslu'~'u tercümanl~'~~nda, 19 ~~9- ~~924
y~llar~nda da Berlin'de D~~i~leri Bakanl~~~~merkez te~kilât~nda görmekteyiz. 1920'de kazand~~~~Consulaire-diplomatique imtihaniyle kariyere malolan bu zat, 1924-1926 y~llar~nda Izmir'de, 1926-1927 y~llar~nda da Tiflis'de viskonsül olarak hizmette bulunduktan sonra,
I927'de Ankara'daki Alman Büyükelçili~ine Üçüncü Kâtip olarak
ataruyor ve 1931 y~l~na kadar bu s~fatla Atatürk Türkiye'sinin merkezinde ve Türk devrim hareketleri içinde ya~~yor. Jâschke'yi dört k~z
babas~~olma mutlulu~una eri~tiren say~n hayat arkada~~~Bayan
Liselotte (Fechner) Jâschke ile 7 Nisan ~~93 ~~'de evlenmesi de, Türkiye'deki hizmet y~llar~na rastlamaktad~r.
1931 'de Jâschke'nin d~~~hizmetler kadrosundan ayr~ld~~~n~~Berlin
Do~u Dilleri Enstitüsünde Türk Dili Kürsüsü Profesörlü~üne atanarak ö~retim mesle~ine geçti~ini, bu suretle de yani Türkiye'nin tarihi
üzerindeki sistemli çal~~ma ve ara~t~rmalariyle kendisine bugünkü
~öhretini ve Türkiye tarihçileri aras~ndaki seçkin yerini sa~layan hizmet
devresine girdi~ini görmekteyiz. Berlin'deki bu vazife, ~~945 y~l~na kadar
sürmü~~ve Profesör bu tarihten sonra emekliye ayr~ld~~~~1959 y~l~na
kadar Münster Üniversitesinde ayn~~s~fatla ö~retimde bulunmu~, ilmi
ara~t~rma ve yay~nlar~na devam etmi~tir. Bugün Emeritus s~fatiyle
Münster'de ya~amaktad~r.
Prof. Jâschke'nin memleketimizi çe~itli konularda ilgilendiren
ilmi yay~nlar~n~ n tam bir bibliyografik listesi, Belleten'in bu say~s~n~ n
Bibliyografya bölümünde yer alm~~~bulunmaktad~r 1. Bunlar aras~nda
bilhassa "Geschichtskalender der Türkei" adl~~ve k~s~m k~s~m yay~nlanan kronolojik eser, son zamanlar Türkiye tarihi üzerinde çal~~an
her ara~t~nc~ya pratik bir ~ehir k~lavuzu gibi tan~mad~~~~ve bilmedi~i
yollarda dola~arak istedi~i do~rultuyu bulmay~~sa~l~yacak, her zaman el alt~nda bulundurulmas~~gerekli bir yard~mc~~kitap niteli~ini
ta~~makta ve uzun y~ llar bu üstün yerini muhafaza edece~inden ~üphe
ettirm.emektedir.
Prof. Jâschke Türkiye hakk~nda yap~-alan~n~§ ve yay~mlanmakta
olan bütün yay~nlar~~büyük bir ilgi ile toplayan ve inceleyen bir
mütetebbi oldu~u gibi, memleketimizdeki fikir ve devrim hareketlerini de dikkatle izleyen, nedenlerini ara~t~ ran, sonuçlar~ndan memnunNe yaz~k ki arkada~~m~z~n ac~~ ölümü bu bibliyografyay~~ haz~rlamas~ na
imkân vermemi~tir. (Belleten)
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luk veya üzüntü duyan çok samimi bir Türk dostudur. Son Tarih
Kongrelerimize bizzat kat~larak Seksiyon Ba~kanl~klannda ve Ba~kanl~k divanlar~ nda vazife alm~~~ve kongrelere Türk devrimi ile ilgili
önemli tebli~ler sunmu~tur. Kendisi 25 Nisan 1959 tarihinde Türk
Tarih Kurumu Genel Kurulu tarafindan ~eref Üyeli~ine seçildi~i gibi,
Türk Devrim Tarihi Enstitüsü de daha 28 Nisan 1955'de Profesör
Jâschke'ye Dan~~ ma Kurulu Fahri Üyeli~i pâyesini vermi~~bulunmaktad~r.
Bu de~erli ve dost ilim adamma daha uzun y~llar ~erefli mesaisinde ba~ar~lar dilerim.

