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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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(1844-1918)

Alman teologu,
Kitâb-ý Mukaddes uzmaný

ve þarkiyatçý.˜ ™

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-

– —
WEIR, Thomas Hunter

(1865-1928)

Ýskoç asýllý Ýngiliz þarkiyatçýsý.
˜ ™

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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Ýslâm tarihi çalýþmalarý Yahudilik tarihi
araþtýrmalarýnýn bir devamý ve Yahudilik
de Hýristiyanlýðýn bir önceki adýmý olduðu
için çaðdaþ kültür açýsýndan önem kazan-
maktadýr. Yahudiliðin geçmiþi söz konusu
edildiðinde mevcut rivayetler tarih, ma-
sal ve efsane ile karýþtýðýndan bunlarýn
arasýnda tarihî kaynak deðeri taþýyanla-
rýn tesbit edilmesi ancak tarihî mevsuki-
yeti kesin olan Ýslâmî kaynaklara baþvur-
makla mümkündür. Wellhausen, Ahd-i
Atîk’ten Ýslâm tarihi alanýna geçiþinin ge-
rekçesini, Muhammed in Medina adlý
eserinin giriþinde eski Ýsrâil tarihinin anla-
þýlabilmesi için eski putperest Araplar’ýn
bilinmesinin gerekli olduðu þeklinde açýk-
lar. Ancak inançlarý deðiþmemiþ putperest
Araplar artýk bulunmadýðýndan bu da kar-
þýtý olan Ýslâmiyet vasýtasýyla anlaþýlabile-
cektir. Neticede Ýslâm kaynaklarýný Yahu-
diliði anlamak için kullanan Wellhausen,
Ýslâm dinini ve tarihini de bu çerçevede
kurgulamýþtýr. Ýslâm tarihini dinî bir teþek-
külün sonucu olmaktan çok bir tür kültür
tarihi (Kulturgeschichte) olarak görüp ça-
lýþmalarýný yukarýdaki amacýna uygun bi-
çimde gerçekleþtirmiþtir. Bilhassa Hz. Mu-
hammed’in Medine dönemine önem ver-
miþ, onun Medine’de teþkil ettiði toplum-
sal yapýyý “en önemli eseri” diye görmüþ ve
devlet adamý yönünü ön plana çýkarmýþtýr.

Eserleri. Ýsrâil Tarihi, Ahd-i Atîk ve Ahd-i
Cedîd. 1. De gentibus et familiis juda-
eis quae I. Chr. 2. 4. enumerantur (Göt-
tingen 1870). Doktora tezidir. 2. Der Text
der Bücher Samuelis untersucht (Göt-
tingen 1871). 3. Die Pharisäer und die
Sadducäer. Eine Untersuchung zur in-
neren jüdischen Geschichte (Greifswald
1874; Hannover 1924). Eser Mark E. Bidd-
le tarafýndan Ýngilizce’ye tercüme edilmiþ-
tir (The Pharisees and the Sadducees, Ma-
con 2001). 4. Geschichte Israels (I-II, Ber-
lin 1878 / Greifswald 1880). Müellif eseri-
nin birinci cildini gözden geçirerek Prole-
gomena zur Geschichte Israels adýyla
defalarca yayýmlamýþtýr (Berlin 1883, 1886,
1894, 1899, 1905, 1981). Eseri J. Suther-
land Black ve Allan Menzies Ýngilizce’ye
çevirmiþtir (Prolegomena to the History of
Israel. With a Reprint of the Article “Isra-
el” from the “Encyclopaedia Britannica”,
Edinburgh 1885; New York 1957). 5. Die
Composition des Hexateuchs. Wellha-
usen, Skizzen und Vorarbeiten adlý ese-
rinin (aþ.bk.) ikinci kitabý olan bu çalýþma-
sýnda Hexateuch’nün (altý kitap) ortaya çý-
kýþýný ele almýþtýr (Berlin 1885, 1889, 1899,
1963). 6. Die kleinen Propheten über-

setzt, mit Noten. Skizzen und Vorarbe-
iten’in (aþ.bk.) beþinci kitabý olan bu ça-
lýþma “Küçük Peygamberler” kýsmýnýn Al-
manca’ya tercümesidir (Berlin 1892, 1893,
1963). 7. Israelitische und jüdische Gesc-
hichte. Prolegomena zur Geschichte
Israels’i tamamlamak için kaleme alýn-
mýþtýr (Berlin 1894, 1895, 1901, 1904, 1907,
1914, 1958, 1981). 8. The Sacred Books of
the Old Testament (Berlin-London 1895).
Hayatýnýn son döneminde Ahd-i Cedîd’le
ilgili çalýþmalarýna aðýrlýk veren Wellhausen,
Ýncil’in çeþitli bölümlerini þerhedip Alman-
ca’ya çevirmiþtir (Das Evangelium Marci
übersetzt und erklaert [Berlin 1903], Das
Evangelium Matthei übersetzt und erkla-
ert [Berlin 1904], Das Evangelium Lucae
übersetzt und erklaert [Berlin 1904], Ein-
leitung in die drei ersten Evangelien [Ber-
lin 1905], Das Evangelium Johannis [Ber-
lin 1908]).

Ýslâm Tarihi. 1. Muhammed in Medi-
na. Das ist Vakidi's Kitab al-Maghazi
in verkürzter deutscher Wiedergabe
(Berlin 1882). Kitâbü’l-Me³åzî’nin kýsal-
týlmýþ Almanca tercümesidir. 2. Skizzen
und Vorarbeiten (I-VI, Berlin 1884-1899).
Altý kitaptan meydana gelen eserin ilk
kitabýnýn birinci bölümü Wellhausen’in
Encyclopaedia of Britannica’nýn doku-
zuncu baskýsý için yazdýðý “Ýsrâil” maddesi-
nin geniþletilmiþ þekli, ikinci bölümü Sük-
kerî’ye ait Þer¼u eþ£âri’l-Hü×eliyyîn ad-
lý eserin ikinci bölümünün neþir ve tercü-
mesidir. Üçüncü kitapta eski Arap putpe-
rest âdetleri, bunlarýn Ýslâmiyet’ten son-
raki durumu, üç bölümden meydana ge-
len dördüncü kitapta Ýslâm’dan önce Me-
dine, Medine Ýslâm toplumu ve Hz. Mu-
hammed’in yazýþmalarý, iki bölümden olu-
þan altýncý kitabýn birinci bölümü Ýslâm’ýn
ilk dönemleri hakkýnda olup Fikret Iþýltan
tarafýndan Türkçe’ye tercüme edilmiþtir
(Ýslâm’ýn En Eski Tarihine Giriþ, Ýstanbul
1960). Ýkinci bölümde yazarýn Ahd-i Atîk’-
le ilgili çeþitli yazýlarý bulunmaktadýr. 3. Die
religiös-politischen Oppositionspar-
teien im alten Islam (Berlin 1901; Nen-
deln-Lichtenstein 1970; ed. Ekkehard El-
linger, Schwetzingen 2010). Ýslâm’ýn ilk dö-
nemlerinde Hâricîlik ve Þîa hakkýndaki ese-
ri R. C. Ostle ve S. M. Walzer Ýngilizce’ye
(The Religio-Political Factions in Early Is-
lam, New York 1975), Abdurrahman Be-
devî Arapça’ya (A¼zâbü’l-mu£âra²a es-si-
yâsiyye ed-dîniyye fî ½adri’l-Ýslâm: el-ƒa-
vâric ve’þ-Þî£a, 3. bs., Beyrut 1978), Fikret
Iþýltan Türkçe’ye (Ýslamiyet’in Ýlk Devrin-
de Dinî Siyasî Muhalefet Partileri, Ankara

fýndan kendisine “Pour le mérite” niþaný
verilmiþ, arkadaþlarý ve öðrencileri, yet-
miþinci doðum yýlý münasebetiyle Studien
zur semitischen Philologie und Religi-
onsgeschichte Julius Wellhausen zum
siebzigsten Geburtstag am 17. Mai
1914 adýyla bir kitap yayýmlamýþtýr (ed.
Karl Marti, Giessen 1914). Göttingen Bilim-
ler Akademisi tarafýndan 2007’den itiba-
ren her yýl “Julius-Wellhausen-Vorlesung”
baþlýklý konferanslar düzenlenmekte ve bu
konferanslar ayný adý taþýyan seri altýnda
neþredilmektedir. Ulrich von Wilamowitz-
Moellendorff, Theodor Mommsen, Her-
mann Cremer, Adolf Jülicher, Benedikt
Niese, Ferdinand Justi, Eduard Schwartz
ve Rudolf Smend (I) gibi önemli düþünür
ve yazarlarla tanýþan Wellhausen’in ken-
disi de ekol oluþturan bir teologdur. Well-
hausen, Carl Heinrich Becker gibi pek çok
þarkiyatçý üzerinde etkili olmuþtur.

Wellhausen teoloji, tarih, filoloji gibi alan-
larda uzmanlaþmayý da içeren klasik þar-
kiyatçýlýðýn son temsilcilerinden kabul edi-
lebilir. Kendisi XIX. yüzyýl sonu ile XX. yüz-
yýl baþlarýnda Alman düþüncesinin önem-
li þahsiyetleri arasýnda yer almýþtýr. Aka-
demik hayatýna Yahudilik tarihi hakkýn-
daki araþtýrmalarýyla baþlamýþ, çalýþmala-
rýný Ahd-i Atîk, Ahd-i Cedîd ve Ýslâm tari-
hi gibi geniþ bir alana yaymýþtýr. Daha ön-
ce Leopold George, Wilhelm Vatke ve Karl
Heinrich Graf gibi Ahd-i Atîk araþtýrma-
cýlarýnýn tezlerini XIX. yüzyýl tarihçilerinin
tenkitçi tarih metodolojisine göre geliþtir-
miþtir. Buna göre Tevrat tek bir dönem-
de ve tek bir kiþi tarafýndan deðil farklý
dönemlerde farklý kiþiler tarafýndan kale-
me alýnmýþ derleme bir kitaptýr. Wellha-
usen, Tevrat’ý teþkil eden beþ kitabýn ya-
ný sýra Yeþu kitabýnýn dahil olduðu Hexa-
teuch’e ait dört ana kaynaðý kronolojik ola-
rak Yahvist (J), Elohist (E), Tesniye / De-
uteronomy (D) ve Ruhban Metni / Priestly
Code (P) þeklinde sýralayýp tarihlendirmiþ-
tir. Yahvist ve Elohist’in ilk kýsýmlarý milât-
tan önce 950-850 yýllarý arasýnda derlen-
miþ, bunlarýn redaksiyonu Tesniye’nin ya-
zýmýndan sonra milâttan önce 680’de ger-
çekleþtirilmiþtir. Ruhban metninin yazýmý
ise Bâbil sürgünüyle (m.ö. VI. yüzyýl) baþla-
mýþ ve Ezra-Nehemya reformlarý dönemin-
de (m.ö. V. yüzyýl) tamamlanmýþtýr (Well-
hausen’in görüþleri için bk. Prolegomena
zur Geschichte Israels). Literatürde “Graf-
Wellhausen” teorisi diye geçen bu teori
Batý’da Ahd-i Atîk uzmanlarý arasýnda ta-
raftar bulmuþ ve ayný zamanda çok eleþ-
tirilmiþtir.
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Die WELT des ISLAMS

Alman þarkiyat araþtýrmalarý dergisi.˜ ™

1912 yýlýnda Martin Hartmann, Josef
Froberger ve Georg Kampffmeyer’in giri-
þimiyle kurulan ve ilk hedeflerinden biri
Hartmann’ýn ifadesiyle “Alman sömürge-
lerindeki müslümanlarýn yaþantýsýný araþ-
týrmak” olan (WI, I/1 [1913], s. v) Deutsche
Gesellschaft für Islamkunde cemiyetinin
yayýn organý olarak 1913’ten itibaren neþ-
redilmeye baþlandý. Derginin editörlüðünü
üstlenen Kampffmeyer ilk sayýdaki yazý-
sýnda derginin, cemiyetin üyelerine Ýslâm
dünyasý hakkýnda bilimsel temellere daya-
nan, herkesin anlayabileceði bir dille ma-
kale ve çalýþmalarla hitap etmek için çýka-
rýldýðýný belirtir. Buna göre ilgi alanýný gün-
cel konular teþkil edecektir. Kampffmeyer,
özellikle XIX. yüzyýl Alman þarkiyatçýlýðýna
damgasýný vurmuþ olan filolojik yaklaþým-
dan uzak duracaklarýný vurgular. Die Welt
des Islams (WI) bu niteliðiyle daha ziya-
de Ýslâm tarihi ve kültürüyle ilgilenen Der
Islam ve Doðu ülkelerinin çaðdaþ siyasal
ve kültürel olaylarýyla uðraþan, hedef gru-
bunu yalnýz bilim adamlarýnýn teþkil ettiði
Mitteilungen des Seminars für Orien-
talische Sprachen adlý dergilerden farklý
bir yaklaþým sergilemekteydi. Her ne kadar
derginin tüzüðünde siyasî ve dinî amaç
güdülmediði söylense de cemiyetin ve der-
ginin güncel olaný ilgi alanýna taþýyarak Al-
manya’nýn sömürge politikalarýyla ilgilen-
dikleri Hartmann ve Kampffmeyer’in söz-
lerinden ve derginin ilk sayýsýnda Alman-
ya’nýn sömürgelerinden sorumlu bürosu
Reichskolonialamt’tan parasal yardým alýn-
dýðýnýn bildirilmesinden anlaþýlmaktadýr (WI,
I/1 [1913], s. ii). Diðer taraftan dergide Al-
manya’nýn o sýrada sömürgesi olan Togo
ve Kamerun’daki Ýslâmî yaþama özel alâ-
ka gösterilmesi ilgi çekicidir.

Die Welt des Islams’da baþtan itiba-
ren ayrý bir profil çizilmesine raðmen Der
Islam’ýn kurucusu Carl Heinrich Becker
tarafýndan rakip görülerek bir ölçüde þüp-
heyle karþýlanmaktaydý. Almanya kamu-
oyunun bu yýllarda gittikçe Osmanlý Dev-
leti ve Türkler’le ilgili konulara yönelmesi
derginin çeþitli kaynaklardan elde edilen
haberlerinde belirmektedir. Nitekim o dö-
nemde çýkan sayýlar büyük ölçüde belgesel
nitelikleriyle dikkati çekmektedir. 1917’-
de, iyi imkânlarla donatýlmýþ yarý resmî
bir yayýn organý olan Der neue Orient
adlý derginin baþta Türkiye’ye dair haber-
ler olmak üzere Doðu ülkelerinin siyaset,
ekonomi ve toplumu hakkýnda bilgi ver-

meye baþlamasý, Die Welt des Islams’ýn
yapýsýnda o bölgedeki olaylarýn iç yüzünün
deðerlendirilmesine yönelik bir deðiþime
yol açmýþtýr.

Dergi 1919-1923 yýllarýnda yayýn haya-
týna ara vermiþtir. M. Hartmann, Aralýk
1918’de öldükten sonra 1921’e kadar ce-
miyetin baþkanlýðýný yapan C. H. Becker
(WI, VII/3-4 [1919], s. vii), cemiyet ve der-
giyi bir baþka cemiyet (Deutsche Morgen-
ländische Gesellschaft) ve yayýn organýy-
la birleþtirerek feshetmeyi önerdiyse de
cemiyet üyeleri bunu kabul etmemiþtir.
Derginin editörü Kampffmeyer, bu konu-
da bütün Almanya’nýn yeniden inþa süre-
cinde Doðu ile ilgili bilimsel çalýþmalarýn
da organize edilmekte olduðunu, dolayý-
sýyla kendilerinin de üyelerine bu konuda
henüz kesin bir þey söyleyemeyeceklerini
ifade eder (WI, VII/3-4 [1919], s. 101-102;
ayrýca bk. WI, VIII/1 [1923-26], s. 12).

1923’te yeniden yayýmlanmaya baþla-
nan derginin VIII. cildi (1923-1926) 1951
yýlýna kadar devam eden yeni bir alt baþ-
lýk taþýmaktaydý: Zeitschrift für die Ent-
wicklungsgeschichte des Islams beson-
ders in der Gegenwart (baþta günümüz
olmak üzere Ýslâm’ýn geliþim tarihi der-
gisi). VIII. cilt, kapsamlý belge ve çaðdaþ
tarihle ilgili bölümleriyle bir bakýma eski
düzene geri dönmüþtür. 1927’den itibaren
Gotthard Jäschke (Jaeschke) dergide di-
ðer bazý önemli makaleleri dýþýnda Türki-
ye kronolojisi serisini (Die Türkei seit dem
Weltkriege) yayýmlamaya baþlamýþ, 1932’-
den itibaren Kampffmeyer’le birlikte ve
1937’den itibaren tek baþýna dergiyi þe-
killendirip yön vermiþtir. II. Dünya Savaþý
sýrasýnda dergi çýkmaya devam ettiyse de
bu yýllardaki sayýlarýnda daha ziyade Anne-
marie Schimmel, Otto Spies ve Jäschke
gibi yazarlarýn hacimli çalýþmalarý basýlmýþ,
bunlar daha sonra kitap þeklinde de neþ-
redilmiþtir. 1941 yýlý sayýsý Friedrich Giese’-
ye armaðan edilen dergide 1943’te Otto
Spies’in “Die türkische Prosaliteratur der
Gegenwart” baþlýklý çalýþmasý XXV. cildin
birinci sayýsý olarak basýldýktan sonra ya-
yýn hayatýna son verilmiþ, dergiyi çýkaran
Deutsche Gesellschaft für Islamkunde ce-
miyetinin varlýðý sona ermiþtir.

Jäschke, 1951 yýlýnda Hollanda’nýn Lei-
den þehrindeki Brill Yayýnevi ile anlaþýp
Deutsche Forschungsgesellschaft’ýn finan-
sal desteðiyle derginin yeni serisini ulus-
lar arasý nitelikte ve üç dilde (Almanca, Ýn-
gilizce ve Fransýzca), makale-haberler-bel-
geler þeklindeki eski tertibini koruyarak
çýkarmýþtýr. Yeni seri de Ýslâm dünyasýnýn

1989) çevirmiþtir. 4. Das arabische Reich
und sein Sturz (Berlin 1902, 1960). Hz.
Peygamber ve Hulefâ-yi Râþidîn dönemi-
ne dair bir giriþten sonra Emevî Devleti’-
nin sonuna kadarki Ýslâm tarihini ihtiva
eden eseri Margaret Graham Weir Ýngi-
lizce’ye (The Arab Kingdom and Its Fall,
Calcutta 1927; nþr. A. H. Harley, London
1973), Ebû Rîde Arapça’ya (TârîÅu’d-devle-
ti’l-£Arabiyye min ¾uhûri’l-Ýslâm ilâ nihâye-
ti’d-devleti’l-Ümeviyye, Kahire 1958) ve Fik-
ret Iþýltan Türkçe’ye (Arap Devleti ve Suku-
tu, Ankara 1963) tercüme etmiþtir. Well-
hausen’in ayrýca Encyclopaedia Britan-
nica (9. bs.), Jahrbücher für Deutsche
Theologie, Deutsche Literaturzeitung
ve Zeitschrift der Deutschen Morgen-
laendischen Gesellschaft gibi ansiklope-
di ve dergilerde maddeleri ve makaleleri,
kitap tanýtýmlarý yayýmlanmýþtýr. Encyclo-
paedia of Britannica’ya yazdýðý “Muham-
mad” maddesi Mevlevî Abdülalîm Ahrârî
tarafýndan Urduca’ya çevrilmiþtir (Sîretü’n-
nebî aor Müsteþriš¢n, Delhi 1900, 1929)
(eserlerinin listesi için bk. Rahlfs, Studien
zur semitischen Philologie, s. 351-368; Bib-
liographie der Deutschsprachigen, XVIII,
408-410).
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