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niminitamamladıktansonragençyaştayazıhayatınaatıldıveçeşitligazetelerdeçalıştı.PresbiteryenmezhebinemensupolanWebb,çocukluğundavegençlikyılla-rındakiliseyevepazarokulunadevametti,ancakbudindeumduğunubulamadığın-danarayışlarınısürdürdü.Dünyadakibü-yükdinleriaraştırmakvedinîincelemeleryapmakamacıylaSaintLouis’dekurulanTheTheosophicalSociety’eüyeoldu.Ayrımesleklerdenvegruplardanentelektüelseviyesi yüksek kişilerin yer aldığı butopluluk,düşünceveinançbakımındanAmerika’nınçeşitliliğiniyansıtacakşekildefarklılıklargöstermekteydi.Toplulukiçin-dehıristiyan,Protestan,Mûsevî,materya-list,spiritüalist,ateist,agnostikvebaşkadinyadafelsefîdüşüncelerikabuleden-lervardı.Webbbunlardanöncematerya-lizmibenimsedi,onyılboyuncahayatınıherhangibirdinebağlanmadansürdürdü.ArdındanDoğudinlerineveBudizm’eilgiduydu.TheTheosophicalSocietyüyesiolarakdeğişikdüşüncelerlekarşılaşanWebb,
Mis so uri Re pub li cangazetesindeedi-törlükyaptığısıradaİslâmdinihakkındabilgiedinmeyebaşladı.1886’danitiba-renİslâmîçevrelerleirtibatageçti.BazıkaynaklaragöreAhmediyye(Kådiyânîlik) hareketininkurucusuMirzaGulâmAh-med’lemektuplaşmasıİslâmdinineolanilgisiniarttırdı.İslâmiyet’ivemüslüman-larıyakındantanımakamacıylaDoğu’yagitmeyekararverdi,busebeplekendisineteklifedilenAmerikaBirleşikDevletleri’ninManilakonsolosluğugörevinikabuletti
(1887).KendiifadesinegöreFilipinler’eta-yinedildiği1888yılıbaşlarındamüslümanoldu.Karısıveüççocuğudaİslâm’ıseçti.Onunİslâmdininitercihetmesindekise-beplerinbaşında,HıristiyanlığınirrasyonelinançlarıveuygulamalarıileAmerika’dagörülensosyalveekonomikproblemlere

ticaretinkazançyönününyanındaAllah’avetoplumahizmetyönünüdeöneçıkaranbireserdir.4. Li fe: The Fi nal Batt le fi eld 
(Chi ca go 2008).İnsanhayatınındeğeri,İslâm’datoplumdinamikleri,bugünkütoplumunruhunuveinsanîdeğerlerinikaybetmesigibikonularayerverileneser-degenelolarakinsanınöncekendiiçin-de,dahasonrainsanlararasındaverdiğimücadeleyinasılkaybettiğivebumüca-deledeeskitemizhayatınkazanılmasınıntekyolununruhunveözünuyanışıolduğukonusuişlenmiştir.WarithDeen’indiğerbazıeserlerideşunlardır:The Man and 
the Wo man in Is lam (Chi ca go 1976), 
Pra yer and Al-Is lam (Chi ca go 1982), Re-
li gi on on the Li ne (Chi ca go 1983), An 
Af ri can Ame ri can Ge ne sis (Chi ca go 
1986), Mee ting The Chal len ge: Ha lal 
Fo ods for Our Every day Ne eds (Chi ca
go 1986), Growth for a Mo del Com mu-
nity in Ame ri ca (Chi ca go 1995).Müellifin
2013yılındayetmişbeşşiirininyeraldığı
It’s Ti me We Sing A New Songadlıbirderlemekitabıdayayımlanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:WarithDeenMohammed,“FreedomDemands
ProperEducation”, Bi la li an News, 18.05.1979; a.mlf.,“InterviewWithImamW.DeenMoham-
med:PartI”, Mus lim Jo ur nal, 04.02.2001; E.U.Essien-Udom, Black Na ti ona lism: A Se arch for 
an Iden tity in Ame ri ca, Chi ca go 1970, s. 75

82; AminahBeverlyMcCloud, Af ri can Ame ri can 
Is lam, New York 1995, s. 7277; J.I.Smith, Is-
lam in Ame ri ca, New York 1999, s. 8096; E.E.CurtisIV, Is lam in Black Ame ri ca: Iden tity, Lib--
eration and Dif fe ren ce in Af ri can-Ame rican Is-
lamic Tho ught, Al bany 2002, s. 107127; a.mlf., 
Black Mus lim Re li gi on in the Na ti on of Is lam, 
1960-1975, Cha pel Hill 2006, s. 176181; K.Gha-neaBassiri, A His tory of Is lam in Ame ri ca, New 

York 2010, s. 284290; ZafarIshaqAnsari,“W.
D.Muhammad:TheMakingofa‘BlackMuslim’
Leader(19331961)”, The Ame ri can Jo ur nal of 
Is la mic So ci al Sci en ces, II/2, Hern don 1985, s. 

245262; SırrıErinç–İhsanTaşer–HamidAl-gar,“AmerikaBirleşikDevletleri”, DİA, III, 48

49; http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/ Wa rith_De en_ 
Moham med; http://ne waf ri ca ra dio.com.
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AlexanderRussellWebb9Kasım1846’-daHudson’da(New York)doğdu.BabasıAlexanderNelsonWebb,Hud son Da ily 
Stargazetesinineditörüydü.İlkeğitiminiHomeSchool’da(Glen da le, MA)aldı,ar-dındanClaverackKoleji’ndeokudu.Öğre-

lığınortadankaldırılması,Hz.Îsâ’nın“be-yaz”olarakresmedilmesininengellenmesivebütünTanrıimajlarınınyasaklanmasıamacıylabirorganizasyonkurdu.Böylecezencilerüzerindeolumsuzetkiyapacakbütünîmâlarıengellemeyeçalıştı.AyrıcaliderliğisüresinceSuudiArabistan,Mısır,BirleşikArapEmirliklerigibimüslümanülkelerleyakınilişkilerkurdu;Fas,İran,Ürdün, Suriye, İsrail, Polonya, İsviçre,Danimarkagibiülkelerdekonferanslarakatıldı.WarithDeen’inAmerikaBirleşikDevletleriiçindevedışındakibufaaliyet-lerisayesindecemaatüyeleriAmerika’daSünnîliğibenimsedi,ozamanakadarEli-jahMuhammed’inaşırıfikirlerisebebiyleİslâmMilleti’ndenuzakduranmüslümangruplarladailetişimsağlanmışoldu;bumüslümanlar,hemülke içindekidiğermüslümangruplarlahemdünyamüs-lümanlarıylabirlikolma imkânıbuldu.FakatWarithDeen’in İslâmMilleti’ninyapısındameydanagetirdiğideğişimlerikabuletmeyenlerdevardı.Meselâhare-ketinönemliisimlerindenolupBostonveHarlemvâizliğiyapanAbdülhalim(Louis) FarrakhanbudeğişikliklerireddederekgruptanayrıldıveİslâmMilletihareketiniözünedöndürmeamacınıtaşıyanayrıbirgrupoluşturdu.BugrupThe Fi nal Call adıylabirdeyayınorganıkurdu.LiderliğisüresincesosyalvedinîyöndenfaalbirkişilikgösterenWarithDeenMuhammed
2003’teAmericanSocietyofMuslims’dekigörevindenayrıldıveTheMosqueCaresadıylabiryardımorganizasyonuteşkilet ti.9Eylül2008’deChicago’davefatedin-ceyekadarbuorganizasyonunçatısıal-tındaçalışmalarınıyürüttü.ÖlümündensonraorganizasyonunbaşınaenbüyükoğluWarithDeenMuhammed(II)geçti.WarithDeenMuhammed’inbirdenfazlaevlilikyaptığıveçoksayıdaçocuğununol-duğubilinmektedir.

Eserleri. 1. As the Light Shi neth from 
the East (Chi ca go 1980).WarithDeen’inönemlieserlerindenolupçeşitlikonuş-malarınınbirarayagetirildiğikitap,genelolarakbazıdinîkonularvezencimüslü-manlarınmeseleleriçevresindeyoğunlaş-maktadır.2. Al-Is lam Unity & Leader--
ship (Chi ca go 1991).Eserde,Afro-Ame-rikanlar’ınAmerikaBirleşikDevletleri’ndehemdinleriningereğiniyerinegetirenmüslümanlarolarakhemdehaklarasa-hipAmerikanvatandaşlarıolaraknasılya-şayacaklarıanlatılır.3. Is lam’s Cli ma te 
for Bu si ness Suc cess (Chi ca go 1992).İşhayatınıİslâmîbirperspektiftenelealan,
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biriolmasıfikrininyattığıgörülmektedir.BeklentilerekarşıOsmanlıHariciyesienbaşındanberibukonudaölçülüvedikkatlibirtavırsergilemiştir.WashingtonelçisiMavroyaniBey,Webb’inOsmanlılaraçı-sındanönemini,sağlayacağıyararlarıvepropagandanınincelikleriniolayavâkıfbirkişiolarakelealmıştı.ErmeniiddialarınakarşıyürütülenkamuoyuçalışmalarındaWebb,Osmanlıgörüşlerinidilegetirenyazılaryazdı,bugörüşlerleilgilirisâlele-rindağıtımındaveAmerikankamuoyunaduyurulmasındayardımcıoldu.Webbvehareketi,maddîsıkıntılarveiftirakampanyalarıyüzünden1898yılın-danitibarenetkisinikaybetmeyebaşladı.Ancakkendisi,yaptığıhizmetlerdolayısıy-
la 1901’deII.AbdülhamidtarafındanOs-manlıDevleti’ninNewYorkfahrîbaşkonso-losluğunatayinedildi.İstanbulziyaretindesultantarafındankendisineüçüncüdere-cedenMecîdînişanıverildi.MuhammedWebb,İslâmîtebliğfaaliyetlerinegeridö-nemediysedehayatıboyuncamüslümanolarakyaşadı.1Ekim1916’davefatınakadarRut her ford Times’ıneditörlüğü-nüyaptı.CenazesibağımsızRutherfordHillsideMezarlığı’nadefnedildi.Ölümün-densonrakarısınınüniteryenolduğuvekızlarındanbirininmüslümanolarakkal-dığıbilinmektedir.

Eserleri. 1. The Three Lec tu res (Mad
ras 1892).İslâmüzerineverdiğikonfe-

AmericanMission,AmericanIslamicPro-pagandaMovementveAmericanMoslemBrotherhoodşeklindeadlandırılanhare-keti,başlangıçtaHintmüslümanlarınıntaahhütettiğimaddîyardımıtamolarakyerinegetirememeleri sebebiylesıkın-tılarlakarşılaştı.Onunözellikleİslâm’ınBatı’dakiimajıveçokeşlilikgibikonular-dailerisürdüğügörüşleriniAmerika’dakimuhafazakârhıristiyanlartepkiylekarşıla-dı.Bununyanısıra,hemhıristiyantoplu-muhemdeAmerika’dakifarklımüslümangruplarıtarafındanbaştaHindistan’dangönderilenyardımlarışahsıiçinkullandığıiddiasıolmaküzereçeşitliithamlaramâ-ruzkaldı.PropagandahareketininyürütülmesisırasındaWebb,İslâmdünyasınınayaktakalmışteksiyasîgücüolanOsmanlıDevle-ti’ndenyardımtalebindebulundu.AncakOsmanlıyardımısüreklivebuhareketiyürütecekkadarbüyükdeğildi.OsmanlıHariciyeyetkilileriWebb’ivefaaliyetlerinibaşlangıcındanberitakipetmişlerdi.Hin-distanziyaretiesnasındaOsmanlıelçisininMuhammedWebb’leilgilendiğibilinmek-tedir.AncakasılkuvvetlibağlarWebb’inAmerika misyonunu gerçekleştirmeyeçalıştığıdönemdekurulacaktır.OsmanlıDevleti’ninNewYorkkonsolosu,Muham-medWebb’inİslâm’ıkabulederekbudiniyaymakiçinNewYork’ageleceğinigazete-lerdeyayımlananmektuplarındanöğren-miştiveonunAmerika’daİslâm’ıyaymateşebbüsü,OsmanlıNewYorkkonsolosutarafından“metheşâyânbirteşebbüs”olaraknitelendirilmişti.OsmanlıDevleti’ninMuhammedWebbileolanilişkisininseyri,yalnızcaWebb’inkarşılaştığıgüçlüklerledeğilOsmanlıDev-leti’nindurumuyladayakındanilgilidir.Budöneminpanislâmizmdenilensiyasetinetkilerininkeşfedilmeyebaşlandığızama-narastlamasıyanındaOsmanlıDevleti’ndeErmeniisyanıveolaylarınınarttığı,devle-tindışbasındamahkûmedildiği,imajınınçoksarsıldığıbirdönemdir.Anadolu’daartanErmenihareketleri,bunakarşıalı-nantedbirlerlegöçlerinAmerikanbası-nınayansımaşekliAvrupa’danpekfarklıdeğildi.AmerikanbasınındaOsmanlıDev-letialeyhindeyazılarçıkmaktaydı.Batıka-muoyundagörüşlerinindilegetirilmesineveimajınındüzeltilmesineyardımcıolacakhertürlüteşebbüsüdestekleyenOsmanlıyetkilileriMuhammedWebbEfendiiledeilgilendi.Builgiveyardımınarkaplanında,izlenensiyasetinveOsmanlıDevleti’ninoluşturmakistediğiimajınaraçlarından

çözümgetirememesiningeldiğiifadeedil-mektedir.BirdiğersebepdeHıristiyanlı-ğınhayatıngerçeklerindenuzakolmasıvekendipsikolojikduyarlılıklarınahitapetmemesidir.MüslümanolduktansonraMuhammedadınıalarakAmerika’yadö-nenWebb,İslâm’ıAmerikantoplumundatebliğeyönelikfikirlergeliştirdi.Webb’inbudüşüncesininarkasındaAmerika’yıye-nidenyapılandırmadüşüncesininbulun-duğubelirtilmektedir.Webb,Amerika’nınManilakonsolosuikenHindistan’dakimüslümanaydınlarvetüccarlarlairtibatkurdu.BunlardanbiriolanHacıAbdullahArabonundüşün-celerineilgiduyduve1892’deManila’yagiderekkendisindenAmerika’daİslâmpropagandasının ayrıntılarını öğrendi.HacıAbdullahArabona,üçyıllıkçalışma-larınınfinansmanıiçin(ga ze te, ba sı me vi, 
kon fe rans sa lo nu ve ai le si nin ge çi mi için 
ay da 200 do la rın kon so los luk tan emek
li olun ca ya ka dar ken di si ne öden me si) 30.000dolarmaddî yardımsağlamayıtaahhütetti.Ayrıcatemelkitaplarıİngi-lizce’yeçevirecek,konferanslarvererekçalışmalarınayardımcıolacakdinâlimleridegönderecekti.Webb,HacıAbdullah’ınfinanseettiğibirHindistangezisineçıktı;Pune,Bombay,Kalküta,HaydarâbâdveMadras’takonuşmalaryaptı.Bukonuş-malargeneldeİslâmiyet’ikabuledişi,İs-lâmileHıristiyanlıkarasındakibenzerlikvefarklılıklar,HıristiyanlığaveBatımedeni-yetineyönelikeleştiriler,müslümanlarınbukonudasahipolduğuyanlışkanaatlerveBatılılar’ınzihnindekimüslümanimajıüzerinedir.Ayrıcaİslâm’ıntarihselsürecivebu süreçte kalıplaşmış yanlışlıkları,Amerika’daİslâmiyet’inyayılmasıveuy-gulanmasıyla ilgilidüşüncelerinidebukonferanslardadilegetirdi.Hintlimüslümantüccarlardanaldığıvaatlerle1893’teNewYork’adönenMu-hammedWebb,Hindistan’dakararlaştı-rılanplanıuygulamayakoyduvegazeteçıkarmayabaşladı.ÖnceThe Mos lem 
World (1893),ardındanThe Vo ice of Is-
lamvebuikisininbirleştirilmesiyleoluşan
The Mos lem World and Vo ice of Is lam 
(18951896)gazeteleriniçıkardı.1893’teChicagoDünyaDinleriKonferansı’naka-tıldıveburada“İslâm’ınSosyalDeğişimÜzerindekiEtkisi”ve“İslâm’ınRuhu”baş-lıklıikikonferansverdi.Bukonferanslardahasonrayayımlandı(“TheFirstWorld”, 
Parliament of Re li gi ons, 1894).AmerikaBirleşikDevletleri’ninfarklıbölgelerindeçalışmagruplarıoluşturdu.Webb’inThe

Webb’in Islam in America  adlı kitabının kapağı
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FarsedebiyatıalanındaKuzeyAmerika’daönemlibirmerkezkonumunayükselmiş-tir.Wickensbuarada,devletdesteğisa-yesindeüniversitekütüphanesine,yineKuzeyAmerika’dakiOrtadoğuveFarsdiliaraştırmalarıalanındaeniyikütüphane-lerdenbiriniteliğinikazandırmıştır.Ça-lışmalarınınveokuttuğuderslerinçoğuOrtadoğuveİslâmaraştırmalarıalanındaolmasınarağmenkendisibaşkaalanlaradailgiduymuş,karşılaştırmalıedebiyat,dinveOrtaçağaraştırmalarındaüniversi-tedekiidarîkomitelerdeyeralmıştır.Re-ligiousStudiesbölümündelisansderslerivekarşılaştırmalıedebiyatöğrencilerinetercümeteorivetekniklerikonulubirdersokutmuştur.EmekliyeayrıldıktansonrameslekarkadaşlarıLo gos Is la mi-
kos: Stu dia Is la mi ca in Ho no rem Ge-
or gii Mic ha elis Wic kensadıylabiryayınhazırlamıştır(ed. Ro ger M. Sa vory – Di
oni si us A. Agi us, To ron to 1984).

Eserleri: Bo ok list on Asia, Inc lu ding 
parts of Af ri ca, for Ca na di ans (Lis te de 
liv res sur l’Asie et cer ta ines par ti es de l’Af-
ri que à l’in ten ti on des ca na di ens) (Ot ta wa 
1961), First Rea dings in Clas si cal Ara-
bic (To ron to 1961, Mic ha el E. Mar mu ra ile 
bir lik te), The Na si re an Et hics (Lon don 
1964, Nasîrüddîni Tûsî’nin AÅlâš-ı Nâ ½ı-
rî ’si nin Ba tı dil le rin de ki ilk çe vi ri si olup 
ba zı açık la ma la rı da içer mek te dir), Per-
sia in Is la mic Ti mes: A Prac ti cal Bib-
li og raphy of its His tory, Cul tu re and 
Lan gu age (Mon tre al 1964, R. M. Sa vory 
ile bir lik te), Mo rals Po in ted and Ta les 
Ador ned: The Bûstân of Sa‘dî (To ron to 
1974), Ara bic Gram mar: A First Work-
bo ok (Cam brid ge 1978), Håji …ghå: 
Portra it of an Ira ni an Con fi dence Man 
(Aus tin 1979, Sâdık Hidâyet’in ¥âcî Âšå 

ro ma nı nın ter cü me si dir).Wickensayrıcakendisinin“SomeAspectsofAvicenna’sWork”adlımakalesiylebirlikteİbnSînâhakkındaaltımakaleninyeraldığıAvi-
cen na: Sci en tist and Phi lo sop her, A 

yineTrinityCollege’dayükseklisansyaptı.II.DünyaSavaşı’ndaİngilizordusunaka-tıldı,biryılmalîişlerdegörevyaptıktansonra1941-1946yıllarındaistihbaratsu-bayıolarakçalıştıveyüzbaşılıkrütbesineyükseldi.Savaşsırasındadahaçokİran’da,ayrıcaHindistan,TürkiyeveMısır’dabu-lundu.SavaşınardındanakademikhayatadevametmeküzereCambridge’edöndü.ArdındanA.J.Arberry’denaldığıdavetüzerine Londra Üniversitesi bünyesin-dekiTheSchoolofOrientalandAfricanStudies’egidereküçyılsüreyleburadaArapça ve Farsça okuttu. CambridgeÜniversitesi’negeçenArberry’nin1949’dayaptığıdavetidekabulederekaynıdersle-riokutmayaCambridge’tedevametti.
1957’deTorontoÜniversitesi’ndendo-çentlikteklifialıncaKanada’yayerleşti.
1960’taprofesöroldu,ertesiyılüniversi-tedeDepartmentofIslamicStudiesbölü-mününkurulmasınaöncülükettive1968 yılınakadarkurucubaşkansıfatıylabölü-münbaşındakaldı.1965’teKanada’nıneneskiveensaygınakademisyenlertoplu-luğuolanTheRoyalSocietyofCanada’yaüyeseçildi.1980’deKanada’daprofesör-lüğünbirüstmertebesiolan“üniversiteprofesörü”unvanınıkazandı.30Haziran
1984’teemekliyeayrıldı.İslâmaraştırma-larıalanındakariyerlerinisürdürmekteolanJaneD.Mc.Auliffe,DionisiusA.AgiusveStevenM.Wasserstromgibiisimler,Wickens’ınTorontoÜniversitesi’ndetezdanışmanlığınıyürüttüğüöğrencilerinden-dir.Wickens,geçirdiğibirfelçsonrası26 Ocak2006’daToronto’daöldü.Evlivese-kizçocukbabasıydı.1940’larınsonlarındaeşiylebirliktebenimsediğiKatolikinancı,hernekadarsonralarıkiliseyeolanbağlı-lığızayıflamışolsadahayatındaönemlibiryertutmuştur.II.DünyaSavaşı’nınardındanKanada’-nın uluslar arası düzlemde siyasal veekonomik etkisinin artması sonucubaştaİngiltereolmaküzereAvrupa’danKanada’yagöçedençoksayıdakibilimadamıarasındayeralanWickensbura-daİslâmveözellikleİrançalışmalarınınöncüisimlerindenbirihalinegelmiştir.TorontoÜniversitesi’ndeonunönderliğin-deaçılanDepartmentofIslamicStudies,Kanada’daMcGillÜniversitesi’ndensonrabualandakurulanikincibölümdür.Wic-kensyeniaçılanbölümünkalitesiniarttır-makamacıylaFarsça,ArapçaveTürkçeuzmanlarınıToronto’yadavetetmiş,1960 ve1970’lerdeTorontoÜniversitesi,Wic-kens’ınönderliğindeİranaraştırmalarıve

ranslardan meydana gelmektedir. 2. 
Is lam in Ame ri ca (New York 1893). Sekiz bölümden oluşan kitap Webb’inMüslümanlığıbenimsemesininsebeple-rini,İslâm’lailgiliçeşitlikonuları(iman, 

İslâm’ın beş şartı, İslâm’ın fel sefî bo yu
tu, çok eş li lik ve te set tür, İslâm’a yö ne lik 
yan lış bil gi ler)veAmerikaİslâmpropa-gandahareketiüzerinegörüşleriniortayakoymaktadır.3. The Ar me ni an Tro ub les
and Wher e the Res pon si bi lity Li es 
and A Few Facts Abo ut Tur key Un der
the Ru le of Ab dul Ha mid II (New York 
1896).Ermeniler’inOsmanlıDevletialey-hinefaaliyetlerinikonuedinenbukitap-çıktamüellifadı“ACorrespondent”ru-muzuylagösterilmiştir.4. A Gu ide to 
Na maz (New York 1893).Onyedisayfalıkbirnamazrehberidir.

BİBLİYOGRAFYA:BA, Hr.Sys, nr. 61, 62, 63, 65, 2867/13; BA, 
Ya.Hus, nr. 232/108; M.AlexanderRussellWebb, 
Is lam in Ame ri ca and Ot her Wri tings, Ox ford 

2006; MirzaAbdürrahimEfendi, Ame ri ka’da 
İs lâ mi yet (trc. Meh med Arif), İs tan bul 1311; R.B.Turner, Is lam in the Af ri can-Ame ri can Ex--
perience, Bloo ming ton 1997, s. 6366, 94, 171, 

255; NurdanŞafak, Os man lı Ame ri kan İliş ki le ri, 
İs tan bul 2003, s. 170172; UmarF.Abd-Allah, 
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