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1915, 1924; New York 1975). Yine Muir’e ait
çalýþmanýn gözden geçirilip ilâveler yapýl-
mýþ baskýsýdýr (London 1891). 6. The Va-
riants in the Gospel Reports. Mevcut
Yunanca Ýnciller’in Ârâmîce veya Ýbrânîce
bir modele dayandýðý tezini iþleyen bir ça-
lýþmadýr (Paisley 1920). 7. Omar Khay-
yam, the Poet. Weir, bu çalýþmasýnda
Ömer Hayyâm’ýn rubâîlerini konularýna gö-
re düzenlemiþ ve yorumlamýþtýr (London
1926). Weir’in bunlarýn dýþýnda Encyclo-
paedia of Islam ve Encyclopaedia of
Religion and Ethics’te maddeleri ve çe-
þitli dergilerde yayýmlanmýþ makaleleri bu-
lunmaktadýr. Ayrýca Glasgow Üniversite-
si Hunterian Kütüphanesi’ndeki Ýbrânîce,
Arapça ve Süryânîce el yazmalarýyla Türk-
çe ve Farsça el yazmalarýnýn listesini (1899,
1906) ve Balyânî’nin Kitâbü’l-Ecvibe’si-
nin tercümesini (1901) Journal of the Ro-
yal Asiatic Society’de neþretmiþtir.
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17 Mayýs 1844’te Almanya’nýn Aþaðý Sak-
sonya eyaletinde Hameln an der Weser þeh-
rinde doðdu. Babasý August Wellhausen
bir Protestan papazýydý. Ýlk öðrenimini Ha-
meln’de gördükten sonra 1859’da Hanno-
ver Lisesi’ne, 1862’de Göttingen Üniversi-
tesi Teoloji Bölümü’ne kaydoldu. Burada
Heinrich Ewald gibi hocalardan aldýðý din-
ler tarihi ve teoloji eðitiminin yaný sýra Ýb-
rânîce, Ârâmîce ve Arapça öðrendi. 1865’-
te üniversiteyi bitirince Hannover’de kýsa
bir süre özel hocalýk yaptý. 1866’da Prus-
ya Krallýðý’nýn Hamburg Krallýðý’ný ilhak et-
mesi sýrasýnda galip devlet tarafýnda yer
aldý. 1867’de hocasý Ewald’ýn yanýnda Sâ-
mî dilleri tahsiline devam etmek için Göt-
tingen’e döndü. 1868-1872 yýllarý arasýnda
teoloji öðrencilerinin kaldýðý yurt olan Göt-
tingen Theologischer Stift’te Repetent
(mukarrir) sýfatýyla çalýþtý. 1870’te Göttin-
gen Üniversitesi’nde De gentibus et fa-
miliis judaeis quae I. Chr. 2. 4. enume-
rantur baþlýklý teziyle doktor unvanýný al-
dý, ardýndan eylemsiz doçent olarak göre-
ve baþladý. 1871’de Der Text der Bücher

Samuelis untersucht (Göttingen) adlý
eserini hazýrladýktan sonra 1872’de Gre-
ifswald Üniversitesi’ne kadrolu Ahd-i Atîk
profesörlüðüne tayin edildi. Buradaki ders-
lerinin yaný sýra Ahd-i Atîk’le ilgili çok sayý-
da çalýþma yaptý; ancak araþtýrmalarý ken-
disini 1882’de teoloji profesörlüðünden is-
tifa etme noktasýna getirdi. Kilise ile bilim-
sel araþtýrmanýn baðdaþmadýðý kanaatine
vardýðýndan 5 Nisan 1882’de Prusya Kül-
tür Bakaný Friedrich Althof’a bir istifa mek-
tubu gönderdi. Mektupta kendisinin kut-
sal kitap hakkýnda ilmî çalýþmalar yapmak
için teoloji öðrenimi gördüðünü, ancak bir
görevinin de talebeleri kilisede papazlýk ya-
pacak þekilde yetiþtirmek olduðunu, bu
görevi ise yerine getiremeyeceðini ifade
ederek felsefe profesörlüðüne tayinini is-
tedi (mektup için bk. Jepsen, Der Herr ist
Gott, s. 266 vd.). Ýstifasý kabul edildi ve
Greifswald’dan ayrýlýrken kendisine Felse-
fe Fakültesi tarafýndan fahrî felsefe dok-
toru unvaný verildi. Ayný yýl Halle Üniversi-
tesi Felsefe Fakültesi’nde eylemsiz Sâmî
dilleri profesörlüðüne getirildi. 1883’te Ýs-
koç þarkiyatçýsý ve Ahd-i Atîk uzmaný Wil-
liam Robertson Smith’in davetiyle Edin-
burgh’a gitti; burada hayranlýk duyduðu
Thomas Carlyle ile görüþme fýrsatý buldu.
1885’te kadrolu profesör olarak Marburg
Üniversitesi Felsefe Fakültesi’ne tayin edil-
di. Fakültede Ahd-i Atîk dersleri vermesi-
nin yasaklanmasý sebebiyle araþtýrmalarý-
ný Ýslâm tarihi üzerine yoðunlaþtýrdý. 1892’-
de Paul de Lagarde’ýn yerine Göttingen
Üniversitesi Doðu Dilleri Kürsüsü’ne tayi-
ninden sonra tekrar Ahd-i Atîk dersleri
vermeye baþladý. 1913’te emekli oluncaya
kadar burada çalýþtý. Altmýþ yaþýndan iti-
baren duyma yetisini kaybeden Wellha-
usen uzun bir hastalýk döneminin ardýn-
dan 7 Ocak 1918’de Göttingen’de öldü.

1892’de Göttingen Kraliyet Bilimler Ce-
miyeti’ne üye seçilen Wellhausen bu üye-
likten toplantýlardaki konuþmalarý takip
edemediði gerekçesiyle 1903’te ayrýlmýþ-
týr. 29 Mayýs 1901’de Prusya Devleti tara-
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Ýskoç asýllý Ýngiliz þarkiyatçýsý.
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Ýskoçya’nýn Glasgow þehrinde dünyaya
geldi. Babasý Duncan Harkness Weir, Glas-
gow Üniversitesi’nde Doðu dilleri profesö-
rüydü. Öðrenim hayatýna Glasgow Lisesi’n-
de baþladý, 1876’da babasýnýn ölümü üze-
rine ailesi Manchester’a yerleþince öðreni-
mine Manchester Lisesi’nde devam etti.
1881’de üniversite eðitimi için Glasgow’a
döndü ve 1885’te Glasgow Üniversitesi’n-
den mezun oldu. 1888’de ayný üniversite-
de Sâmî dilleri ve hýristiyan ilâhiyatý öðre-
nimini üstün baþarýyla tamamladý. 1889-
1891 yýllarýnda Ýskoçya’nýn kuzeybatýsýn-
daki Kingairloch’ta din hizmeti görevinde
bulundu. 1891-1893 arasýnda kardeþini zi-
yaret için gittiði Avustralya’da çeþitli okul-
larda öðretmenlik yaptý. 1893’te Glasgow
Üniversitesi Doðu Dilleri Bölümü’ne asis-
tan tayin edildi. 1894’te Arapça’sýný iler-
letmek için altý ay Lübnan’da kaldý, Filis-
tin’e ve Mýsýr’a gitti. Sonraki yýllarda Al-
manya ve Fas’ta bulundu. 1902’de Ýbrâ-
nîce ve Arapça doçenti oldu. Weir hayatý-
nýn son yýllarýnda Farsça dersler vermiþtir.
Kutsal metinlerin tenkidinde fazla muha-
fazakâr ve aþýrý liberal yaklaþýmlar yerine
orta bir yol izlemiþ, Sâmî literatürü için-
de Ýbrânîce’ye özel vurgu yapmýþ, Arapça’-
ya duyduðu hayranlýk sebebiyle Arapça’-
nýn Eski Ahid dilinin anlaþýlmasýna ýþýk tut-
tuðunu göstermeye çalýþmýþtýr. 1930’da,
Glasgow Üniversitesi Oriental Society ta-
rafýndan Arapça sahasýnda yapýlmýþ özgün
çalýþmalar için Thomas Hunter Weir adýna
ödül konmuþtur.

Eserleri. 1. A Short History of the Heb-
rew Text of the Old Testament (London
1899, 1907). Eser yazýldýðý dönemde te-
oloji eðitimi için ders kitabý olarak okutul-
muþtur. 2. The Shaikhs of Morrocco in
the XVIth Century. Ýbn Asker el-Mað-
ribî’nin Fas âlim ve mutasavvýflarýna dair
Dev¼atü’n-nâþir adlý eserinin tercüme-
sidir (Edinburgh 1904). 3. Arabic Prose
Composition. Arapça sarf nahiv kurallarý-
ný örneklerle anlatan bir çalýþmadýr (Cam-
bridge 1910). 4. The Life of Mohammad:
From Original Sources. Weir, Sir Willi-
am Muir’in Hz. Peygamber’e dair dört cilt-
lik eserinin (1858-1861) kýsaltýlmýþ üçüncü
basýmýný (1894) esas alarak gözden geçi-
rip yayýmlamýþtýr (Edinburgh 1912, 1923).
5. The Caliphate, Its Rise, Decline and
Fall: From Original Sources (Edinburgh
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