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WICKENS, George Michael

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, 
A Mus lim in Vic to ri an Ame ri ca: The Li fe of 
Ale xander Rus sell Webb, New York 2006; Ce-lalEmanet, Ame ri ka’da Bir Os man lı: Mu ham-
med A. R. Webb, İz mir 2013; a.mlf.,“Muham-
medAlexanderRussellWebbveABD’dekiİslam
Misyonu”, Din bi lim le ri Aka de mik Araş tır ma 
Der gi si, XI II/2 (2013), s. 139173; CezmiEraslan,
“MuhammedA.R.Webb’inAmerika’daİslâm
PropagandasıveOsmanlıDevleti’yleİlişkileri
(18931896)”, İlmî Araş tır ma lar, sy. 2, İs tan bul 
1996, s. 8485; ErhanÇağrı,“XIX.YüzyıldaOs-
manlıDevleti’ninYabancıGazetecilereNişan
VermeveMaaşBağlamaPolitikası”, TTK Bil di-
ri ler, XI II (2002), III/2, s. 10231033; İlhanEkinci,
“DoğuileBatıArasındaBirAydın:Muhammed
AlexanderRussellWebbEfendi”, An ka ra Üni-
ver si te si Os man lı Ta ri hi Araş tır ma ve Uy gu-
la ma Mer ke zi Der gi si (OTAM), sy. 17, An ka ra 
2005, s. 203262.
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7Ağustos1918’deLondra’dadoğdu.
1936’daCambridgeÜniversitesiTrinityCollege’damodernAvrupadilleriöğreni-minebaşladı,biryılsonraDoğuDilleriBö-lümü’negeçti.Lisansöğrenimini,1939’daArapçaveFarsça’daulaştığıseviyedendo-layıenyüksekbaşarıderecesiolan“doublefirstclasshonours”iletamamladı;1946’da
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Who’s Who, To ron to 2000, s. 1342; “George
MichaelWickens”, Ac ta Ira ni ca, sy. 20, Liège 

1979, s. 533534; R.Sandler,“GeorgeMichael
Wickens[19182006]”, SIr., XXXV/2 (2006), s. 285

288; http://sce.lib rary.uto ron to.ca/in dex.php/
Wic kens_Ge or ge_Mic ha el (05.11.2013); http://
www.ca na di anuni ver si ti es.net/News/Press

Re le ases/Feb ru ary_20_2006_In_me mo ri am_
Pro fes sor_Eme ri tus_Ge or ge_Wic kens.html
(02.12.2013); ColinMitchell,“Canada (Ira ni an
Stu di es in)”, Ency clo pa edia Ira ni ca, http://www.
ira ni ca on li ne.org/ar tic les/ca na daira ni anstu di es

in (10.01.2014).
ÿAyşegülŞimşek

şâk, Ahlâkı Nâsırî, Ahlâkı Muh sinî, Ah
lâkı Celâlî, Evsâfü’leşrâf, Envârı Sühey
lî, Bahâristân, Bûstân, E. G. Brow ne, G. L. 
Bell)çeşitlimaddeleryazmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:R.M.Savory,“G.M.Wickens:ABiographical
Sketch”, Lo gos Is la mi kos: Stu dia Is la mi ca in 
Ho no rem Ge or gii Mic ha elis Wic kens (ed. R. M. 
Sa vory – D. A. Agi us), To ron to 1984, s. 16; E.Birnbaum,“Bibliography:ThePublicationsofG.
M.Wickens,1949-1984”, a.e., s. 325338; E.Lumley,“GeorgeMichaelWickens”, Ca na di an 

Mil le nary Sympo si umadlıeserin(Lon
don 1952)editörlüğünüyapmıştır.Wickens’ınyoğunlaştığıalanFarsedebi-yatıolmaklabirlikteİslâmdini,İslâmta-rihivefelsefesiyleArapdilialanlarındadakitap,makale,değerlendirmeyazılarıyaz-mış,Farsça’danİngilizce’yeyaptığıtercü-melerlebutercümelerdekullandığıdilveüslûplaadındansözettirmiştir.Encyclo-
pa edia of Is lam’da(Hâfız [ı Şirâzî])ve
Ency clo pa edia Ira ni ca’da(Enîsü’luş


