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da Hidiv Ýsmâil Paþa’nýn görevden alýnýp
yerine oðlu Tevfik Paþa’nýn getirilmesinin
ardýndan Urâbî önce miralay (albay) rüt-
besine yükseltildi, ardýndan yaverler ara-
sýna alýnýp Kahire’deki Abbâsiye Kýþlasý’n-
da 4. piyade alay kumandaný olarak görev-
lendirildi.

Orduda Çerkez-Türk ve fellâh kökenli su-
baylar arasýndaki gerginliklerin týrmanma-
sý sýrasýnda Urâbî’nin ordu içerisindeki et-
kinliði ve þöhreti arttý. Riyâz Paþa hükü-
metinin Cihâdiye Bakaný Osman Rýfký’nýn
yerli askerlerin subay kadrosuna geçme-
lerini engellemesi bu subaylarý huzursuz
etti. Çerkez-Türk kökenli subaylarýn kendi-
lerine komplo kurduðuna inanan bir grup
yerli subay 16 Ocak 1881’de Urâbî’nin evin-
de toplanarak onu sözcü seçti. Urâbî baþ-
bakana cihâdiye bakanýný þikâyet eden bir
dilekçe yazýp görevden alýnmasýný istedi.
Bunun üzerine askerî mahkemede yargýla-
nan Urâbî ve iki subay arkadaþý görevden
uzaklaþtýrýlarak tutuklandý, yerlerine Çer-
kez-Türk subaylarý tayin edildi. Ancak Urâ-
bî ve arkadaþlarýný destekleyen 1 ve 6. piya-
de alaylarý 1 Þubat’ta Cihâdiye Bakanlýðý’-
ný bastýlar ve Urâbî ile iki arkadaþýný alýp
Âbidîn Kýþlasý’na döndüler. Ayaklanan as-
kerleri yatýþtýran Urâbî, Fransýz baþkonso-
losu Baron de Ring’e hitaben bir mektup
yazdý, kendisi ve arkadaþlarý için ondan des-
tek istedi. Fransa ve Ýngiltere baþkonso-
loslarýnýn araya girmesiyle Urâbî ve arka-
daþlarýnýn talepleri kabul edilerek cihâdi-
ye bakaný görevinden alýndý ve yerine Mah-
mûd Sâmî el-Bârûdî tayin edildi (Schölch,
Ägypten den Ägyptern, s. 132-133).

Ancak Mýsýr’da istikrar bir türlü saðla-
namadý. Mahmûd Sâmî el-Bârûdî’nin ci-
hâdiye bakanlýðýndan alýnmasý ve yerine
getirilen Dâvud Paþa’nýn bazý alaylarý Kahi-
re’den uzaklaþtýrmak istemesi ordu içinde
karýþýklýða yol açtý. Bunun üzerine Urâbî
kumandasýndaki birlikler 9 Eylül 1881’de
Âbidîn Sarayý önünde bir gösteri yaptý; Ri-

yad Paþa hükümetinin görevden alýnma-
sý, meclisin açýlmasý ve ordudaki asker sa-
yýsýnýn 18.000’e yükseltilmesi gibi talep-
lerde bulundu. Hidiv bu talepleri uygun
görünce Urâbî ve arkadaþlarý Kahire’yi ter-
ketmeyi kabul ettiler. Urâbî yeni görev ye-
ri olan Þarkýye’deki Re’sülvâdî’ye gitti. Bu
sýrada Bâbýâli, Mýsýr’da gerginliði azaltmak
ve Hidiv Tevfik’e destek vermek amacýyla
Ali Nizâmî Paþa baþkanlýðýnda bir heyeti
Kahire’ye gönderdi. Heyetin Mýsýr’daki te-
maslarýndan rahatsýz olan Ýngiltere ve Fran-
sa, geri çaðrýlmasý yönündeki askerî ve dip-
lomatik giriþimlerini arttýrdý. Ali Nizâmî Pa-
þa heyeti de iki haftaya yakýn bir sürede
belirgin bir baþarý elde edemeden 18 Ekim
1881’de Mýsýr’dan ayrýldý. Bu arada þöh-
reti daha da artan Urâbî eþraftan, ulemâ-
dan, gazetecilerden önemli destek buldu
ve ileride Urâbî hareketi diye adlandýrýla-
cak olan Vataniyye hareketinin liderliðini
üstlendi. Yabancýlar tarafýndan tanýnan
Urâbî, Batýlý siyasetçiler ve gazetecilerle
birçok görüþme yaptý. Bunlardan Ýngiliz
eski diplomatý, seyyah ve yazar W. S.
Blunt, Urâbî ile yaptýðý mülâkatlar netice-
sinde hazýrladýðý taslak metnin, Urâbî, Mu-
hammed Abduh, Süleyman Abaza Paþa
ve diðer bazý önemli kiþilerin incelemesin-
den sonra kendi programlarý olarak ka-
bul edildiðini söyler. Bu metin ilk defa 1
Ocak 1882 tarihli Times gazetesinde ya-
yýmlandý (Blunt, s. 383-385; Arapça çevi-
risi için bk. Nakkaþ, Mý½r li’l-Mý½riyyîn, IV,
217-220).

Urâbî, Þerif Paþa hükümetinin Ocak
1882’de istifa etmesinin ardýndan kuru-
lan Mahmûd Sâmî el-Bârûdî hükümeti-
nin cihâdiye ve bahriye bakanlýðýna tayin
edildi (4 Þubat 1882). Daha sonra hidiv
tarafýndan kendisine livâ rütbesi ve paþa
unvaný verildi. Bu arada Bârûdî ile birlik-
te orduda kendi taraftarlarýndan pek çok
kiþiyi terfi ettirdiler. Ayrýca Çerkez-Türk
kökenli subaylara karþý tavýr almaya baþ-
ladýlar. Nisan 1882’de Urâbî’ye ve hüküme-
tin diðer üyelerine suikast hazýrlýðý içinde
bulunduklarý gerekçesiyle kýrk kadar Çer-
kez asýllý subay ve eski cihâdiye bakaný Os-
man Rýfký Paþa tutuklandý. Bu olaylar sý-
rasýnda hükümetle Hidiv Tevfik arasýnda
gerginlik yaþanmaya baþlandý. Osmanlý hü-
kümeti meþrû yönetici olarak hidivi des-
teklediðini açýkladý. Ayrýca Fransa ve Ýn-
giltere de hidivi desteklemekteydi. Mayýs
1882’de bu iki ülke donanmalarýný Ýsken-
deriye önlerine göndererek Mýsýr’a bir no-
ta verdi ve Urâbî Paþa’nýn geçici bir süre
Mýsýr’dan uzaklaþtýrýlmasýný ve bakanlar
kurulunun istifasýný istedi. Bakanlar ku-
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7 Safer 1257’de (31 Mart 1841) Mýsýr’ýn
Þarkýye müdüriyetine (muhafaza) baðlý Hir-
riyyetürezne köyünde doðdu. Adý Ahmed’-
dir. Aslen Iraklý olup VII. (XIII.) yüzyýlda Mý-
sýr’a göç eden bir aileden geldiði rivayet
edilir. Babasý Muhammed Urâbî köyün þey-
hülbeledi idi. Ýlk tahsilini köyünde tamam-
ladý. Sekiz yaþýnda babasýný kaybedince
1265’te (1849) Kahire’ye gitti. Ezher’e kay-
doldu, dört yýl sonra öðrenimini tamam-
lamadan köyüne döndü. 1854’te Mýsýr Va-
lisi Said Paþa’nýn kabile reisleri, meþâyihin
oðullarý ve yakýnlarýnýn askere alýnmasý ka-
rarý üzerine Urâbî de askere alýndý ve bö-
lük emini unvanýyla kâtip tayin edildi. Daha
sonra yapýlan düzenlemelerle zâbit kadro-
suna geçti ve 1860’ta kaymakam (yarbay)
rütbesine terfi etti. Said Paþa’nýn 1861’de
Medine’yi ziyareti esnasýnda ona yaverlik
yaptý. Bu sýrada Napolyon’un hayatýný ve
Mýsýr seferini anlatan bir kitap okumasý
askerî kimliði üzerinde etkili oldu.

Urâbî, 1863’te Mýsýr valiliðine getirilen
Ýsmâil Paþa’nýn fellâh kökenli subaylara
karþý olumsuz tavrýndan etkilendi. Çerkez
Hüsrev Paþa ile aralarýnda çýkan bir an-
laþmazlýk neticesinde askerî mahkemede
yargýlandý ve yirmi bir gün hapse mah-
kûm edildi. Bir üst mahkeme kararý boz-
duysa da Urâbî ile Çerkez-Türk kökenli ku-
mandanlar arasýndaki husumet devam et-
ti. Bu arada üç yýl orduyla iliþiði kesildi. Hi-
div hareminden bir câriye ile evlenmesi-
nin ardýndan tekrar orduya döndü ve uzun
süre rütbesi yükseltilmeden yarbay ola-
rak görev yaptý. 1875’te kurulan gizli bir
zâbitan cemiyetine katýldý. Subaylarýn ma-
aþlarýnda kesintiye gidilmesi ve tasarruf
amacýyla bir kýsmýnýn ordudan ihraç edil-
mesi üzerine Þubat 1879’da çok sayýda su-
bay bir bildiri yayýmlayýp gösteri düzenle-
di. Urâbî bu olaylarýn içinde yer almamak-
la birlikte askerî mahkemede yargýlandý ve
Ýskenderiye’ye tayin edildi. Haziran 1879’-
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düþtüðü durumdan hidivi sorumlu tutan
Urâbî, ordusuyla birlikte Ýskenderiye ya-
kýnlarýndaki Kefrüddevvâr’a çekildi. Mýsýr’-
da gerginliði önleyemeyen Derviþ Paþa 14
Temmuz’da Ýstanbul’a döndü. Ýngilizler
15 Temmuz’da Ýskenderiye’yi iþgal etti.
17 Temmuz’da Kahire’de toplanan ulemâ
ve eþrafýn büyük bir kýsmý Urâbî’yi des-
teklediðini ilân etti. 20 Temmuz’da hidiv
Urâbî’yi cihâdiye ve bahriye bakanlýðý gö-
revlerinden aldý. 29 Temmuz’da ülkenin
çeþitli yerlerinden gelip Kahire’de topla-
nan Meclis-i Örfî üyeleri bazý kararlar al-
dýlar. Bu çerçevede hidivin düþman elin-
de bulunduðu için özgür davranamadýðý,
dolayýsýyla Urâbî’nin Mýsýr ordularýnýn ba-
þýnda kalmaya devam edeceði belirtildi.

Aðustos 1882 baþlarýndan itibaren Ýn-
giliz ordusu Süveyþ ve Ýsmâiliye gibi önem-
li kanal þehirlerini iþgal etti. Bedevîlerin
desteðini alan Urâbî kumandasýndaki Mý-
sýr ordusu ile Ýngiliz ordusu arasýnda ça-
týþmalar bir süre devam etti. Nihayet Mý-
sýr ordusu, 13 Eylül’de Süveyþ Kanalý ile
Kahire arasýndaki Tellülkebîr mevkiinde Ýn-
giliz ordusu karþýsýnda aðýr bir yenilgiye
uðradý, Urâbî Paþa Kahire’ye kaçtý. Kahi-
re’nin kuþatýlmasý üzerine Urâbî 14 Ey-
lül’de Ýngilizler’e teslim oldu. Böylece Mý-
sýr Ýngilizler tarafýndan iþgal edildi. Ýngil-
tere birçok defa Osmanlý Devleti’nden Mý-
sýr’a asker göndermesini, Urâbî’yi âsi ilân
etmesini talep etmiþ, padiþah ilk isteðe
yanaþmamýþ, ikincisini de sürekli ertele-
miþti. Nihayet Tellülkebîr çarpýþmasýndan
bir hafta önce 6 Eylül 1882’de II. Abdül-
hamid Urâbî’yi âsi ilân etti. Urâbî Paþa ve
yakýn arkadaþlarý çýkarýldýklarý savaþ mah-
kemesinde isyancýlarýn lideri olarak yargý-
landýlar. Mahkeme sonucunda Urâbî ve
arkadaþlarýnýn mal varlýklarýna el konuldu,
kendileri de idama mahkûm edildi. Ardýn-
dan bu ceza ömür boyu hapse çevrildi;
daha sonra aileleriyle birlikte Seylan (Sri
Lanka) adasýna sürüldüler (yargýlama süre-
cinin ayrýntýlarý için bk. Broadley, tür.yer.).
Urâbî Paþa, Hidiv II. Abbas Hilmi’nin 11 Ha-
ziran 1901’de kendisini affetmesinden son-
ra ailesiyle beraber Kahire’ye döndü, mal
varlýðý ve özlük haklarý iade edildi. Bun-
dan sonraki hayatýnda siyasete karýþma-
dan yaþadý ve hâtýralarýný kaleme aldý. 21
Eylül 1911’de Kahire’de vefat etti.

Urâbî Paþa, Mýsýr’da siyasî hayatýn dö-
nüm noktalarýndan birinde önemli rol oy-
namýþ, lideri bulunduðu hareket Mýsýr ve
Sudan’ýn Ýngiliz iþgaline uðramasýnýn yolu-
nu açmýþtýr. II. Abdülhamid, Derviþ Paþa’yý
görevlendirerek Urâbî’yi Mýsýr’dan uzak-

laþtýrýp Ýngiliz iþgaline mani olmaya çalýþ-
mýþ, fakat bunda baþarý saðlayamamýþ-
týr. Ayrýca gerek Filistin ve Suriye’de ge-
rekse Anadolu’da Urâbî lehine yapýlacak
gösteriler engellenmiþ ve liderliðini yaptý-
ðý hareketin özellikle Osmanlý Arap vilâ-
yetlerinde Arap kavmiyetçiliðine yol açma-
sýný engellemek için etkin tedbirler alýn-
mýþtýr. Böyle bir hareketin Osmanlý idarî
yapýsýný tehdit etmesinin yaný sýra fiilî bir
yabancý müdahalesine yol açacaðý endiþe-
leri de Urâbî’nin âsi ilân edilmesinde etkili
olmuþtur. Urâbî Paþa hareketi farklý açý-
lardan deðerlendirilmiþ, hakkýnda çeþitli
dillerde çok sayýda yayýn yapýlmýþtýr. So-
nuçlarý açýsýndan bakýldýðýnda bu hareket,
Mýsýr’ýn uzun süre hukuken bir Osmanlý
eyaleti olmakla birlikte Ýngiliz iþgali altýn-
da kalmasýnýn önemli gerekçelerinden bi-
rini teþkil etmiþtir.
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rulu notaya karþý çýktýysa da hidiv onu ka-
bul etti. Bunun üzerine hükümet 26 Ma-
yýs’ta istifa edince hidiv Muhammed Þe-
rif Paþa’yý yeni hükümeti kurmakla görev-
lendirdi. Ancak Urâbî taraftarlarý bundan
rahatsýz oldu. Subaylar, ulemâ, tüccar, eþ-
raf gibi pek çok kesim Urâbî Paþa’nýn eski
görevine iadesini talep etti. Baskýlara da-
yanamayan hidiv 28 Mayýs’ta Urâbî Paþa’-
yý tekrar cihâdiye bakanlýðýna getirdi.

Mahmûd Sâmî ve Urâbî Paþa, Bâbýâli’ye
hidiv aleyhinde yazýlar göndererek prob-
lemlerin kendilerinden kaynaklanmadýðý-
ný göstermeye çalýþtýlar. Geliþmelerden en-
diþe duyan Bâbýâli, Derviþ Paþa baþkanlý-
ðýnda bir heyeti Mýsýr’a gönderdi. 7 Hazi-
ran’da Ýskenderiye’ye ulaþan Derviþ Paþa’-
nýn Urâbî’yi takviye için geldiðine inanan
halk heyeti büyük bir tezahüratla karþýla-
dý. Osmanlý heyetinin Mýsýr’a gelmesinden
sonra 11 Haziran’da Ýskenderiye hadisesi
meydana geldi. Biri yabancý, diðeri yerli
iki kiþi arasýnda çýkan kavga kýsa sürede
büyüdü ve yerli-yabancý çatýþmasýna dö-
nüþtü, her iki taraftan pek çok kiþi haya-
týný kaybetti. Ýki gün devam eden olaylar-
da þehir ciddi þekilde hasar gördü.

Urâbî Paþa bu arada Râgýb Paþa’nýn baþ-
bakanlýðýnda kurulan hükümette görev al-
dý. Hidivin sarayýnda Derviþ Paþa ve yaban-
cý konsoloslarýn da katýldýðý bir toplantý-
da Urâbî Paþa hidiv tarafýndan verilecek
emirlere itaat edeceðine, huzur ve asayi-
þi saðlayacaðýna dair söz verdi. Derviþ Pa-
þa, 25 Haziran’da padiþah tarafýndan gön-
derilen birinci dereceden Mecîdî niþanýný
Urâbî Paþa’ya ulaþtýrdý. Derviþ Paþa’nýn gö-
revi Urâbî’yi Ýstanbul’a davet edip Mýsýr’-
dan uzaklaþtýrmak, sultanýn meþrû tem-
silcisi olarak Hidiv Tevfik Paþa’nýn konu-
munu güçlendirmek ve Osmanlý ordusu-
nun Mýsýr’a gitmesini gerektirecek bir du-
rumun ortaya çýkmasýný engellemekti. Böy-
lece hadiselerin yatýþacaðýna ve Urâbî’nin
kontrol altýna alýnacaðýna inanýyordu (De-
ringil, XXIV/1 [1988], s. 8). Ancak Mýsýr’da
gerginlik artmaya devam etti. Avrupalý-
lar’ýn çoðu Mýsýr’ý terketmeye baþladý. Urâ-
bî Paþa, muhtemel bir yabancý müdaha-
lesine karþý savaþ hazýrlýklarýna ve Ýsken-
deriye istihkâmlarýný kuvvetlendirmeye yö-
neldi. O güne kadar Ýngiltere ile birlikte
hareket eden Fransa gemilerini Ýskende-
riye Limaný’ndan çekti. Ýngiltere ise liman-
daki donanmanýn tehlike altýnda bulun-
duðunu bahane ederek 11-12 Temmuz’-
da Ýskenderiye istihkâmlarýný topa tuttu.
Urâbî Paþa askerlerini toplamaya çalýþýr-
ken hidiv ve bazý bakanlar Ýngiliz gemile-
rinde “koruma” altýna alýndý. Mýsýr’ýn içine
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þehrindeki Pencap Üniversitesi tarafýndan
düzenlenen Arapça ve Farsça Kongresi’n-
de bu proje çerçevesinde konu tekrar tar-
týþýlmýþtýr. 1948’de Pencap Üniversitesi Ur-
duca Kongresi’nde de gündeme gelen an-
siklopedi hazýrlama düþüncesi burada be-
nimsenmiþ ve üniversite tarafýndan haya-
ta geçirilmesi kararý alýnmýþtýr. Üniversite
yönetimi rektörün baþkanlýðýnda Encyclo-
paedia Committee adýyla bir kurul oluþ-
turmuþ ve üniversiteye baðlý olarak 1950
yýlýnda kurulan Þu‘be-i Urdu Dâire-i Maârif-i
Ýslâmiyye (Department of Urdu Encyclopaedia
of Islam) adlý birimle proje fiilen baþlatýl-
mýþtýr. 1942’de Oriental College müdürlü-
ðünden emekliye ayrýldýktan sonra me-
saisini ansiklopedi çalýþmasýna veren Mu-
hammed Þefî‘, 1 Aralýk 1950 tarihinde bu
birimin baþýna ve ansiklopedinin yayýn ku-
rulu baþkanlýðýna getirilmiþtir.

Yapýlan hazýrlýk çalýþmalarýnýn ardýndan
bir yayým planý ve periyodu belirlenerek
The Encyclopaedia of Islam’ýn ilk edis-
yonu yanýnda 1954’te baþlayan ikinci edis-
yonundan da çeviriler yapýlmasý, maddele-
rin tâdili ve geniþletilmesi, ihtiyaç duyu-
lan konularýn yeniden yazýlmasý kararlaþ-
týrýlmýþtýr. Yirmi cilt olmasý düþünülen an-
siklopedinin 1959 yýlýna kadar tercüme ve
redaksiyon iþinin bitirilerek yayýma geçil-
mesi ve beþ küsur yýl gibi kýsa bir zaman
içinde yayýmýn tamamlanmasý planlan-
mýþtýr. Urdu Dâßire-i Ma£ârif-i Ýslâmiy-
ye’nin ilk fasikülü Temmuz 1959 tarihin-
de çýkmýþ ve yýl sonuna kadar her biri alt-
mýþ dört sayfa hacminde beþ fasikül neþ-
redilmiþtir. Muhammed Þefî‘in 14 Mart
1963’te vefatý ve malî sýkýntýlarýn ortaya
çýkmasýyla çalýþmalar yavaþlamýþ, 1971’e
kadar sadece ilk yedi cilt basýlabilmiþtir.
Ansiklopedi çalýþmalarý Amerika merkezli
The Asia Foundation adlý kuruluþun malî
desteðiyle devam ettirilmiþ ve 1973 yýlý
sonunda ilk on iki cildin baskýsý tamam-
lanmýþtýr. Ansiklopediye merkezî hüküme-
tin yanýnda eyalet hükümetleri de malî
kaynak aktarmýþtýr. 1989’da yirmi üç cilt
halinde tamamlanan ansiklopedinin fih-
rist niteliðindeki XXIV. cildi 1992’de basý-
labilmiþtir. Toplam 9973 maddeden olu-
þan ansiklopedinin XIV ve XVI. ciltleri iki-
ye bölünerek basýldýðýndan eser yirmi al-
tý ciltten meydana gelmektedir. Ansiklo-
pedinin tamamlanmasýndan sonra Muh-
tasar Urdu Dâßire-i Ma£ârif-i Ýslâmiy-
ye adýyla bir ciltlik özeti çýkarýlmýþtýr (La-
hor 1997). Ayrýca ansiklopedide yer alma-
yan veya gözden geçirilmesi gereken mad-
delerin yeniden yazdýrýlmasý yahut tamam-
lanmasý amacýyla hazýrlanan Tekmile-i

Urdu Dâßire-i Ma£ârif-i Ýslâmiyye’nin
“bâ” harfine kadar olan kýsmý iki cilt halin-
de basýlmýþ (Lahor 2002-2008), III. cilt de
basým aþamasýndadýr.

Ansiklopedide on beþ kiþiden oluþan
Meclis-i Ýntizâmiyye yayýn politikasýný be-
lirlemekte ve malî yapýyla ilgili kararlar al-
maktadýr. 1950-1992 yýllarý arasýnda ülke-
de meydana gelen siyasî deðiþiklikler se-
bebiyle heyetin bazý üyeleri sýk sýk deðiþ-
miþtir. Heyet kendi arasýndan beþ kiþiyi
Ýdâre-i Tahrîr (Standing Committee of Editori-
al Board) adýyla yayýn icra kurulu olarak be-
lirlemiþtir. Ayrýca Pakistan dýþýndan ansik-
lopediye destek veren ilim adamlarýndan
Foreign Editorial Board adýyla bir heyet
teþkil edilmiþtir. Muhammed Þefî‘in on üç
yýllýk baþkanlðýndan sonra en uzun baþkan-
lýðý Oriental College müdürü Seyyid Mu-
hammed Abdullah yapmýþ (1966-1986),
uzun yýllar ansiklopediye hizmet veren
Seyyid Muhammed Emced Eltâf, 9 Mart
1986’da yayýn kurulu baþkanlýðýný üstle-
nerek XXI. ciltte aldýðý ansiklopediyi ta-
mamlamýþtýr. Ayrýca kýsa süreli yayýn ku-
rulu baþkanlýðý yapanlar da vardýr. 22 Ni-
san 1980 tarihinden itibaren ansiklopedi-
de telif ve redaksiyon heyetinde yer alan
Mahmûd Hasan Ârif, 5 Temmuz 1995’-
ten beri halen Pencap Üniversitesi’nde an-
siklopediyi çýkaran bölümün ve ansiklo-
pedi yayýn kurulunun baþkanlýðýný yürüt-
mektedir. Üniversitenin ülkede meydana
gelen siyasî deðiþimlerden etkilenmesi ya-
yýn sürecinde zaman zaman bazý problem-
lere yol açmýþsa da ansiklopedinin ihtiyaç
duyduðu bilgi birikimi için iyi bir kaynak
olmasý, personel bakýmýndan iç yardým-
laþma yollarýný açýk tutmasý böyle bir ça-
lýþma için avantaj teþkil etmiþtir. Ansiklo-
pedide, Urduca ve Farsça kitap yazýmý ve
basýmýnda tercih edilen nesta‘lik hattý ye-
rine nesih hattýnýn kullanýlmasý bölge halký-
nýn alýþkanlýklarýna ters düþmekle birlikte
görünüþü daha güzel olan bu yazý stilinin
seçimi daha isabetli bulunmuþtur (Kha-
lidi, XXXVI/1 [1962], s. 79). Sonraki yýllar-
da bilgisayarlý yazým ve dizgi teknolojisi-
nin devreye girmesiyle nesta‘lik hattý da
kullanýþlý hale gelmiþ, ek ciltler bu hatla
basýlmýþtýr.

Urdu Dâßire-i Ma£ârif-i Ýslâmiyye, Pa-
kistan’da hem millî dil olarak kabul edi-
len Urduca’ya önemli bir kaynak eser ka-
zandýrýlmasý hem de bu vesileyle islâmî
ilimler baþta olmak üzere geniþ bir bilgi
birikiminin ortaya çýkarýlmasý, ayrýca yer-
li ve yabancý ilim adamlarý arasýndaki iliþ-
kilerin geliþtirilmesine yardýmcý olmasý ba-
kýmýndan büyük bir iþlev görmüþtür. The

(1988), s. 3-24; Þ. Tufan Buzpýnar, “The Reper-
cussions of the British Occupation of Egypt on
Syria, 1882-1883”, a.e., XXXVI/1 (2000), s. 82-
91; Rauf Ahmed Hotinli, “Arâbî Paþa”, ÝA, I, 470-
472; D. Hopwood, “.Urabý Pasha”, EI 2 (Ýng.), X,
872-873.
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1959-1989 yýllarý arasýnda
Pencap Üniversitesi tarafýndan
yayýmlanan Ýslâm dini, tarihi,

kültürü ve medeniyeti ansiklopedisi.
˜ ™

Hollanda’nýn Leiden þehrinde 1913-1936
yýllarýnda çýkan The Encyclopaedia of Is-
lam’ýn Urduca’ya çevrilip yayýmlanmasý dü-
þüncesi ansiklopedinin neþir yýllarýna ka-
dar gider. 1935’ten önce Nevvâb Ýmâdül-
mülk Seyyid Hüseyin Bilgrâmî bu konuyu
gündeme getirmiþ, Patna ve Haydarâbâd
þehirlerinde bazý çalýþmalar yapýlmýþ, ne-
ticede Haydarâbâd’da faaliyete giriþilmiþ-
tir (Khalidi, XXXVI/1 [1962], s. 79). Hayda-
râbâd Akademisi’nin 1938’de baþlattýðý ha-
zýrlýk çalýþmalarý, 1947’de baðýmsýz Hin-
distan Devleti’nin kurulup Haydarâbâd Ni-
zamlýðý’nýn iþgal edilmesi ve Urduca’nýn
resmî dil olmaktan çýkarýlmasý üzerine so-
nuçsuz kalmýþtýr (Hamidullah, WI, VI/3-4
[1961], s. 244-245). Bir Ýslâm ansiklopedi-
si hazýrlama fikri 22-24 Mart 1940 tari-
hinde Lahor’da toplanan Hindistan Müs-
lümanlarý Birliði’nin toplantýsýnda da dile
getirilip görüþülmüþtür. Urduca Ýslâm an-
siklopedisinin fikir babasý kabul edilen La-
hor Oriental College müdürü Muhammed
Þefî‘ ve yardýmcýsý Seyyid Muhammed Ab-
dullah bir proje hazýrlamýþ, ayný yýl Lahor
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