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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
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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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ye nisbetle Ýslâm’la ilgili maddelere yöne-
lik müdahale ve iyileþtirmeler Urdû Dâßi-
re-i Ma£ârif-i Ýslâmiyye’de daha fazla-
dýr. Urduca ansiklopedide The Encyclo-
paedia of Islam’daki maddelerde yer alan
çok sayýda hatanýn tashih edildiði görül-
mektedir (Hamidullah, WI, VI/3-4 [1961],
s. 245-246). Muhammed Hamîdullah, in-
celediði ilk fasiküllere dayanarak madde-
lerin güzel tercüme edildiðini ifade et-
mekle birlikte (ÝTED, II/2-4 [1960], s. 280)
özellikle ilk ciltlerdeki tercümelerde aslý-
na sadýk kalma endiþesiyle çok aðdalý bir
dil kullanýlmýþ, metin yer yer zor anlaþýlýr
hale gelmiþtir. Ayrýca bazý maddelerde fa-
hiþ tercüme hatalarý yapýlmýþtýr (örnekler
için bk. Khalidi, XXXVI/1 [1962], s. 79-81).
Gerek tercüme edilen gerekse yeniden ya-
zýlan bir kýsým maddelerdeki muhteva ye-
tersizliði, ansiklopedinin genelinde uyum
ve iç bütünlüðü eksikliði, eserlerin basým
yeri ve tarihlerindeki hatalar dikkat çek-
mekle birlikte bunlarýn uzun zaman için-
de gerçekleþtirilen hacimli ve ortak bir ça-
lýþmada kaçýnýlmasý zor hususlar olduðu
da belirtilmelidir.
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Pakistan’ýn resmî ve millî dili.
˜ ™

Urdu dili Pakistan’dan baþka Hindistan’ýn
da resmî dillerinden biridir. Ayrýca Ýngilte-
re ve Körfez ülkelerinin aralarýnda bulun-
duðu birçok ülkede ana dili Urduca olan
çok sayýda Pakistanlý ve Hintli göçmen ta-
rafýndan konuþulmaktadýr. Bugün ayný et-
nik kökenden gelmeseler de Urduca ko-
nuþan insanlarýn sayýsý 60-70 milyon ara-
sýndadýr. Bunun 10 milyondan fazlasý Pa-
kistan’da, 50 milyonu da Hindistan’da ya-
þamaktadýr. Bu dile Urdu(ca) adýnýn veril-
mesiyle ilgili farklý görüþler vardýr. Urdu ke-

limesi Türkçe’de ve Moðolca’da hanýn sa-
rayýný, karargâhýný, silâhlý kuvvetleri (or-
du / orda) veya askerin konakladýðý, barýn-
dýðý yeri (ordugâh, karargâh) ifade etmek-
tedir (bk. ORDA; ORDU). Kelimenin Urdu-
ca’da eþ anlamlýsý “leþker”dir. Cengiz Han’ýn
haleflerinin ordugâhlarýna Urdû-yi Mutal-
lâ (Altýn Ordu / Altýn Orda) denilmekteydi.
Bâbür’ün fetihlerinden sonra ordugâhlar
ve hükümdarýn karargâhý için de ordu ke-
limesi kullanýlmýþtýr. Buna göre Urdu / Ur-
duca “ordunun, askerin dili” demektir. Ba-
zýlarýna göre ordunun içinde farklý bölge-
lerden farklý dilleri konuþan askerler bu-
lunduðundan bu dillerin karýþýmýyla oluþan
dile de Orduca (Urduca) adý verilmiþtir. Bir
kýsým araþtýrmacýlar ise Urduca’nýn Türk
ve Ýranlý askerlerin geliþ gidiþi ve alýþve-
riþleriyle baþladýðýný ileri sürmüþtür. Hin-
du dil bilimcilerine göre Urdu kelimesi es-
ki Ýran Hükümdarý Erdebil'in adýndan gel-
mektedir. Her ne kadar dilin asýl adý Urdu
ise de Urduca þeklindeki kullanýmý ilmî çev-
relerde de kabul görmüþtür.

Bu dil için Urdu yanýnda çeþitli dönemler-
de deðiþik adlar kullanýlmýþtýr. Bunlardan
ilki ve en yaygýný Hindî ve Hindvî’dir. Urdu-
ca’nýn ilk þairlerinden Emîr Hüsrev-i Dihle-
vî’nin eserlerinde, XVIII. yüzyýlda Mîr Eser’in
ƒâb u ƒayâl mesnevisinde ve XIX. yüz-
yýlda Abdülkadir ed-Dihlevî’nin Kur’an ter-
cümesinde bu dil Hindî kelimesiyle ifade
edilmiþtir. Hint mûsikisine özgü bir terim
iken daha sonra bir mýsraý Farsça, bir mýs-
raý Hindî veya mýsraýnýn yarýsý Farsça yarý-
sý Hindî, mülemma‘ þeklindeki nazým türü
olan “rîhte” de bu dilin geliþim sürecinde
aldýðý adlardan biridir. Farklý birkaç dilin
birleþimine iþaret eden rîhtenin Urdu kar-
þýlýðýnda ilk kullanýlýþý Ekber Þah zamaný-
na rastlamaktadýr. Fakat bu daha çok ede-
biyat ve þiire mahsus bir ad olarak kalmýþ-
týr. Yine bu dilin geliþim sürecinde Pencap
bölgesiyle irtibat kurulduðu dönemlerde
Pencâbî, Gucerât’ta ve Gucerâtlý þairler ta-
rafýndan kullanýldýðýnda Gucrî denilmiþ, ilk
yaygýn edebî þeklinin oluþtuðu Dekken böl-
gesindeki lehçesi de Dekkenî adýyla anýl-
mýþtýr. Bölgeye gelen Avrupalýlar’ýn tercih
ettiði Hindustânî ise günümüz Hindistan’ýn-
da Urduca-Hintçe rekabeti dýþýnda kalan
bazý çevrelerde bu iki dilin herkes tarafýn-
dan anlaþýlan ve kabul gören ortak lehçe-
sini ifade etmektedir. Urduca karþýlýðýnda
ilk defa Þah Cihan döneminde (1628-1658)
saray ve çevresinin dilini halk dilinden ayýr-
mak için ayný zamanda hükümdar ve ya-
kýn çevresinin, hükümet görevlilerinin ika-
met ettiði bölgeyi ifade eden Urdû-yi Mu-
allâ terkibi benimsenmiþ, zaman içinde

Encyclopaedia of Islam’dan tercüme
edilen maddeler müelliflerinin imzasýyla
yayýmlanmýþ, önemli ekleme ve düzeltme-
ler yapýlmasý durumunda ilk müellifin is-
minin yanýna maddeyi düzenleyenin veya
katkýda bulunanýn adý da yazýlmýþ, bazan
müellif yerine “idare” kelimesi kullanýla-
rak ikmalin editörler tarafýndan yapýldý-
ðýna iþaret edilmiþtir. Gerek bu tür ortak
maddelerde gerekse yeni yazýlan madde-
lerde “idare” imzasýnýn çokça kullanýlmýþ
olmasý editörlerin ve merkez müellifleri-
nin katkýsýnýn bir hayli fazla olduðunu or-
taya koymaktadýr. Ancak çevrilip ikmal
edilen maddeler için bu imzanýn kullanýl-
masý bir ölçüde mâkul karþýlansa da “Pa-
kistan”, “Sîret", “Sýddîk Hasan Han Kan-
nevcî”, “Muhammed Kasým Nânevtevî”,
“Muhammed Enver Þah Keþmîrî” ve “Mar-
maduke William Pickthall” gibi önemli
maddelerin de bu anonim imzayla çýkarýl-
masý eleþtiriye açýk bir husustur.

Ansiklopedinin muhtevasýna bakýldýðýn-
da The Encyclopaedia of Islam’ýn birin-
ci ve ikinci neþirleri üzerine ciddi katkýla-
rýn yapýldýðý görülmektedir. The Encyclo-
paedia of Islam’da bulunmayan Ýslâm
sanatý ve bilimi, Fars ve Urdu edebiyat-
larý, Ýslâm ülkeleriyle ilgili maddeler ta-
mamlanmýþ, özellikle Urdu dili ve edebi-
yatýna, mahallî dillere, Hint-Pakistan coð-
rafyasýna, tarih ve kültürüne, âlimlerine
ve eserlerine dair birçok yeni madde ilâve
edilmiþ veya mevcutlarýn yerine yenileri
yazýlmýþtýr. “Ahmed Han”, “Urdu”, “Âzâd”,
“Eþref Ali Tehânevî”, “Birelvî”, “Pakistan”,
“Peþtu”, “Pencâbî”, “Cem‘iyye (Hindustan aor
Pakistan)”, “Diyûbendî”, “Rýzâ Han”, “Refî-
uddin”, “Sîret", “Sýddîk Hasan Han Kan-
nevcî”, “Abdülhak (Bâbâ-yý Urdu)”, “Þâh Ab-
dülkadir Dihlevî”, “Ubeydullah Sindî”, “’Ýnâ-
yetullah Han el-Meþriký”, “Mahmûd Ha-
san”, “Medâris”, “Na‘t: Urdu” gibi madde-
ler bunlardan bazýlarýdýr. Ýslâmiyet’e dair
önemli maddeler yeniden yazýlmýþ veya
ciddi eklemeler yapýlmýþtýr. Meselâ “Haz-
ret-i Muhammed” maddesi (XIX, 3-312) ta-
mamen yeniden yazýlmýþ, daha sonra ba-
zý düzenlemelerle birlikte Sîret-i ƒayrü’l-
enâm adýyla müstakil kitap halinde ba-
sýlmýþtýr (Lahor 1999, 1424/2003). “Kur’ân”
maddesi de Gulâm Ahmed Harîrî, Abdül-
kayyûm, Muhammed Ýshak Battî ve edi-
törlerin eklemeleriyle bir hayli geniþletil-
miþtir (XVI/1, s. 318-617). Türk tarihi ve
medeniyetiyle ilgili bazý maddeler, The
Encyclopaedia of Islam’ýn Türkçe ter-
cümesi ve ikmali olan Ýslâm Ansiklope-
disi’nden alýnmýþ, þarkiyatçýlara da yeni
maddeler yazdýrýlmýþtýr. Türkçe tercüme-


