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URDUCA

meydana geldi. Bunda Kalküta’da Fort Wil-
liam College’ýn kurulmasýnýn önemli rolü
oldu. Bu kolejin tercüme bürosu tarafýn-
dan bazý Farsça metinler Urduca’ya çev-
rildi. 1844 yýlýnda Ýngilizler Farsça yerine
Ýngilizce’yi resmî dil olarak kabul ettiler.
Bu giriþimler Farsça’nýn Hint alt kýtasýn-
daki kullanýmýnýn zayýflamasýna yol açtýy-
sa da Urduca’ya daha geniþ kullaným im-
kâný saðladý. Seyyid Ahmed Han’ýn Hindis-
tan müslümanlarýný modern bilimleri öð-
renmeye ve modern yaþam biçimlerini be-
nimsemeye yönelten çalýþmalarý Urdu ede-
biyatýna da yansýdý. Onun çabalarýyla ku-
rulan Academy of Sciences’ýn önemli prog-
ramlarýndan biri Ýngilizce eserleri Urdu-
ca’ya tercüme etmekti. Seyyid Ahmed’in
birçok bilimsel ve sosyal konuyu açýk bir
üslûp ve sade bir dille ifade etmesi onun
modern Urdu nesrinin kurucusu diye nite-
lenmesini saðladý. Dönemin önemli yazar-
larýndan Þiblî Nu‘mânî’nin ardýnda býrak-
týðý çok sayýda ilmî ve tarihî araþtýrma ile
edebiyat eleþtirisi ifade gücü ve sade üs-
lûbuyla dikkati çeker. Onun Þi£rü’l-£Acem
adlý eseri Urdu nesrinin en iyi örneði ve
bu dildeki en iyi edebiyat eleþtirisidir.

XX. yüzyýl, Urdu edebiyatýnda Muham-
med Ýkbal dönemi diye bilinir. Birçok ince
düþünceyi Farsça dizelerle ifade etmiþ ol-
sa da Bang-i Derâ, Bâl-i Cibrîl ve ™arb-ý
Kelîm adlý manzum eserleri Urduca’dýr ve
onun Urduca þiir üslûbunu yansýtan ör-
neklerdir. Ýkbal’in düþüncelerinin temeli
insanýn büyüklüðü, âlem ve toplum için-
deki özel konumu ve kimliðidir. Onun þii-
rindeki “merd-i mü’min” ve “insân-ý kâmil”
tasvirleri, gerçekte müslümanlarýn insan
olarak izzetine ve insanlýðýn kemaline iliþ-
kin idealinin bir göstergesidir. Ýkbal’in ölü-
müyle ayný zamanda Hint alt kýtasýnda iki
edebî akým ortaya çýktý. Bunlardan ilkini,
Marksist düþünceyi benimseyen edebiya-
týn da bilimsel temeller üzerinde kurulma-
sýný savunan þair ve yazarlar ortaya koy-
du. Seccâd Zahîr, Ýhtiþâm Hüseyin, Mec-
nûn Gûrekpûrî, Ýsmet Caðatâyî, Ahmed
Abbas, Mahdûm Muhyiddin ve Feyz Ah-
med Feyz bu akýma mensup yazar ve þa-
irlerdir. “Halka-i erbâb-ý zevk” diye bilinen
ikinci akým sanat ve edebiyatta tam bir
özgürlüðü savunur. Herhangi bir ideoloji-
ye baðlý olmayan bu þair ve yazarlar ede-
biyat için edebiyat ve sanat için sanat an-
layýþýnýn takipçileriydi. Mîrâcî, N. M. Râ-
þid, Kayyûm Nazar, Yûsuf Zafer ve Þîr Mu-
hammed Ahter bu ekolün baþta gelen ön-
cüleridir. 1947’de Hindistan’ýn bölünmesiy-
le Pakistan Devleti’nin kurulmasý Urdu di-

li ve edebiyatýný da etkiledi. Pakistan, Ur-
duca’yý resmî ve millî dil olarak kabul et-
ti; bu dilin geliþmesi ve güçlenmesi için
geniþ tedbirler aldý. Hindistan’da ise Ur-
duca bölgesel resmî dillerden biri sayýldý.
Buna raðmen Hindistan’da Urduca yazan
ve çoðu müslüman olan þair ve yazarlarýn
çalýþmalarý Pakistan’dakilerden daha az
deðildir. Son dönem Urdu dili ve edebiya-
tý þair ve yazarlarý arasýnda Ahmed Ferâz,
Þeyh Abdülkadir, Ahmed Nedîm Kasýmî,
Eþfak Ahmed, Ýntizâr Hüseyin, Bânû Kud-
siyye, Pervîn Þâkir, Þebbîr Hasan Han, Râ-
cinder Sîng Bîdî, Saâdet Hasan Mantû,
Þevket Sýddîký, Gulâm Abbas, Kurretülayn
Haydar, Mümtâz Þîrîn, Mümtâz Müftî ve
Münîr Niyâzî yer alýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

R. B. Saksena, A History of Urdu Literature,
Allahabad 1940; T. G. Bailey, A History of Urdu
Literature, Delhi 1979; Muhammad Sadiq, A His-
tory of Urdu Literature, Delhi 1984; Cemîl Câlibî,
TârîÅ-i Edeb-i Urdû, Lahor 1987, I-II; Selîm Ah-
ter, Urdû Edeb kî MuÅta½ar Terîn TârîÅ, Lahor
1989; Enver Sedîd, Urdû Edeb kî MuÅta½ar Tâ-
rîÅ, Ýslâmâbâd 1991; Ali Jawad Zaidi, A History
of Urdu Literature, Delhi 1993; Iqtida Hasan, La-
ter Moghuls and Urdu Literature, Lahore 1995;
M. Hüseyin Âzâd, Âb-ý ¥ayât (nþr. Ebrâr Abdüs-
selâm), Mültân 2006; Tebessüm Kâþmîrî, Urdû
Edeb kî TârîÅ: Ýbtidâ sey 1857 tek, Lahor 2003;
R. C. Dogra, “A Bibliographical Survey of Urdu
Language and Literature”, Studies in Islam, XV/
1, New Delhi 1978, s. 49-65; Ârif Nevþâhî, “Urdû,
Edebiyyât”, DMBÝ, VII, 533-541; C. Shackle, “Ur-
du”, EI 2 (Ýng.), X, 873-881.

ÿÂrif Nevþâhî

– —
URENE
( �8�
א� )

Arafat ile Harem bölgesi arasýnda
sýnýr teþkil eden,

Arafat dýþýnda kaldýðý için
vakfe yapma câiz olmayan,

Harem’den
sayýlýp sayýlmadýðý konusunda

ihtilâf bulunan vadi
(bk. ARAFAT; VAKFE).

˜ ™

– —
UREYNE (Benî Ureyne)
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Adnânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.

˜ ™

Becîle kabilesinin alt kollarýndan biridir.
Kabileye adýný veren Ureyne’nin nesebi
Ureyne b. Nezîr b. Kasr b. Abkar el-Enmâ-
rî yoluyla Adnân’a ulaþýr. Bazan Kudâa ka-
bilesine mensup Ureyne b. Sevr b. Kelb b.
Vebere, bazan da Becîle kabilesinden Arîn
b. Sa‘d b. Nezîr ve Temîm kabilesinden Arîn

söylese de Urduca þiirleriyle büyük bir þöh-
rete ulaþmýþtýr. Onun Urduca þiirlerini içe-
ren Külliyyât’ý 2000 beyit civarýndadýr.
1856 yýlýnda Eved Sultanlýðý’nýn yýkýlma-
sýndan, Hintli asker ve memurlarýn Ýngiliz
yönetimine karþý ayaklanmalarýndan son-
raki dönemde yetiþen en önemli þair Nev-
vâb Mirza Han Dâð-ý Dihlevî’dir; Dihlevî,
Delhi’den ayrýlarak Râmpûr’a yerleþti. Bu-
rada Nevvâb Kelb Ali Han’ýn maiyetine gir-
di, onun 1887’de vefatý üzerine Haydarâ-
bâd’a göç etti ve hayatýnýn geri kalan kýs-
mýný orada geçirdi. Dâð-ý Dihlevî’nin öne-
mi yabancý kelimeler yanýnda Arapça ve
Farsça garip kelimelere yer vermemesi ve
düþüncelerini halkýn anlayacaðý bir dille
ifade etmesidir. Onun þiiri aralarýnda Mu-
hammed Ýkbal’in de bulunduðu genç ku-
þak þairlerinin büyük ilgisini çekmiþtir.

Delhi’nin yýkýlmasý, ardýndan Eved Sul-
tanlýðý’nýn ortadan kalkmasý ve 1857 ayak-
lanmasý Hint alt kýtasýnda bir uyanýþa yol
açtý; halk Ýngiliz emperyalizminin gücünü
ve hayatýn bütün alanlarýndaki nüfuzunu
farketti. Diðer taraftan orta sýnýf arasýn-
da Ýngilizce’ye gösterilen raðbet yeni bir
hayat tarzýnýn, modern bilim ve düþünce-
nin toplum hayatýna girmesine yol açtý.
Bu ortam þiir ve edebiyat dünyasýnda da
köklü ve yaygýn tesirler icra etti; þair ve
yazarlar içtimaî ve millî konular yanýnda
siyasî fikirlere de yöneldi. Devrin önemli
þairlerinden Eltâf Hüseyin Hâlî-i Pânîpâtî,
Urdu þiirinin yönünü ve yolunu deðiþtirdi.
Seyyid Ahmed Han’ýn reformist düþünce-
lerinden etkilenen Eltâf Hüseyin dikkati-
ni toplumsal þartlarý ýslaha ve müslüman-
larýn hayatýný modernleþtirmeye çevirdi.
Seyyid Ahmed Han’ýn teþvikiyle, müslü-
manlarýn parlak geçmiþini ve sömürgeci-
lik dönemindeki sefillik ve periþanlýðýný tas-
vir ettiði, müslümanlarý parlak geçmiþi
yaþamaya çaðýran “Medd ü Cezr-i Ýslâm”
adlý müseddesini yazdý. Bu dönemin di-
ðer bir önemli þahsiyeti olan Muhammed
Hüseyin Âzâd, Urdu þiirinde ve nesrinde
büyük deðiþiklikler yaptý. Urdu edebiyat
tarihine dair Âb-ý ¥ayât adlý eserini ye-
ni bir üslûpta ve geleneksel tezkirelerden
farklý bir tarzda yazdý. Ýngilizce’nin ve Ba-
tý kültürünün Hint toplumunda etkinliði-
ni göstermeye baþladýðý ve halkýn Batý ya-
þam tarzýna raðbet ettiði bir devirde ye-
tiþen Ekber Hüseyin Ekber Allahâbâdî bu
eðilime karþý çýktý, alaycý ve nükteli dize-
lerle halký bundan vazgeçirmeye çalýþtý.
Þiirinde Ýngilizce kelimeler kullanarak özel
bir üslûp geliþtirmeye çalýþtýysa da bu tarz
onun ölümüyle birlikte terkedildi. XIX. yüz-
yýl baþlarýnda Urdu nesrinde deðiþiklikler
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rada kalýp iyileþtikten sonra irtidad eden
Ureyneliler, Resûlullah’ýn âzatlýsý Yesâr ad-
lý deve çobanýnýn ellerini ve ayaklarýný ke-
sip gözlerini oyarak onu katlettiler. Hz. Pey-
gamber’in yirmi kiþilik süvari birliðinin ba-
þýnda görevlendirdiði Kürz b. Câbir tara-
fýndan yakalanýp Medine’ye getirilen Ukl
ve Ureyne mensuplarý ayný þekilde öldü-
rüldü (Buhârî, “Megazî”, 36, “Hudûd”, 16;
Müslim, “Kasâme”, 9, 11; Ýbn Sa‘d, II, 89-
90). Tefsir kaynaklarýna göre Resûl-i Ek-
rem’in Ureyneliler’i cezalandýrmasýnýn ar-
dýndan Mâide sûresinin 33. âyeti nâzil ol-
muþ, Allah’a ve Peygamber’e savaþ açarak
yeryüzünde fesat ve bozgunculuk yapan-
larýn öldürülmesi, asýlmasý, el ve ayaklarý-
nýn kesilmesi veya sürgünle cezalandýrýl-
masý bildirilmiþtir (Taberî, Câmi£u’l-beyân,
X, 243-276).

Ureyneliler’in, Cerîr b. Abdullah el-Be-
celî baþkanlýðýnda 10. yýlda (631) Medine’-
ye gelerek müslüman olan 150 kiþilik Be-
cîle heyetinde temsil edilip edilmediðine
dair kesin bilgi yoktur. Ancak Abdullah b.
Avsece el-Urenî’nin Hz. Peygamber’in elçi-
si sýfatýyla Sim‘ân b. Amr b. Kurayt’a mek-
tup götürmekle görevlendirilmesi Urey-
ne mensuplarýndan Resûlullah dönemin-
de Ýslâmiyet’i benimseyenlerin olduðunu
gösterir (Ýbn Sa‘d, I, 242-243). Ureyne kabi-
lesi Hz. Ömer döneminde fetihlerde önem-
li rol oynadý. 13 (634) yýlýnda Cerîr b. Ab-
dullah kumandasýnda Irak’ta fetihlere gön-
derilmek üzere bir araya getirilen Becîle’-
nin kollarý arasýndaki Ureyneliler’in büyük
bir kýsmý Kûfe’ye yerleþti (Taberî, TârîÅ,
III, 471-472). Ýç savaþlar devrinde Hz. Ali’-
nin saflarýnda yer alan Ureyneliler arasýn-
da tâbiînden Habbe b. Cüveyn, Hasan b.
Abdullah ve Yahyâ b. Cezzâr gibi þahýslar
bulunmaktadýr (Ýbn Sa‘d, VIII, 297, 411-
412). Özellikle Habbe b. Cüveyn, Resûl-i
Ekrem’le birlikte ilk namaz kýlan kiþinin Hz.
Ali olduðuna (a.g.e., III, 20), Gadîr-i Hum’-
da Resûlullah’ýn, “Ben kimin mevlâsý isem
Ali de onun mevlâsýdýr” dediðine (Taberânî,
III, 307), Ali’nin Hz. Peygamber’i abdest
sýrasýnda ayaklarýna meshederken gördü-
ðüne (Taberî, Câmi£u’l-beyân, XIII, 76) dair
Þiîler için itikadî-siyasî bakýmdan önem
arzeden haberlerin râvisi olarak tanýnýr.
Ahmed b. Hanbel’in çaðdaþý olup kendi-
sine itimat ettiði söylenen Hemedan Ka-
dýsý Ebû Ahmed Kasým b. Hakem el-Ure-
nî de kabilenin meþhur þahýslarý arasýnda-
dýr (Sem‘ânî, IV, 183).
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XVIII. yüzyýlda
Urfa’da kurulan Mevlevî tekkesi.˜ ™

Mevlevîhânenin ne zaman ve kimin ta-
rafýndan inþa edildiði kesin olarak bilin-
memektedir. 1650 yýllarýnda Urfa’yý ziya-
ret eden Evliya Çelebi’nin mevlevîhâneden
bahsetmemesi muhtemelen bu tarihte
mevcut bulunmadýðýný göstermektedir.
Mevlevîhâneye dair en eski arþiv kaydý 1172
(1758) yýlýna aittir. Bu kayýttan Abdülke-
rim Efendi adlý birinin 1118’de (1706) mev-
levîhâne vakfýna ilk mütevelli olarak tayin
edildiði anlaþýlmaktadýr. 1912 yýlýnda post-
niþin olan Seyyid Ahmed Dede Efendi, Kon-
ya çelebisine gönderdiði 29 Kânunuevvel
1327 (11 Ocak 1912) tarihli mektupta mev-
levîhânenin vakfiyesinin bulunmadýðýný ve
kuruluþ tarihinin bilinmediðini, ilk bânisi-
nin Hacý Ýbrâhim Aða, ikinci bânisinin Urfa
Valisi Dârendeli Hüseyin Paþa olduðunun
rivayet edildiðini bildirmektedir. 1135’te
(1722-23) paþa rütbesine yükseltilerek Ur-
fa valiliðine tayin edilen ikinci bâni Dâren-
deli Hüseyin Paþa, Karameydan mevkiinde
1141 (1728-29) yýlýnda Hüseyin Paþa Camii’-
ni yaptýrmýþtýr. Bu cami ile ayný yýllarda in-
þa ve tamir edilen Hizanoðlu Camii ve mev-
levîhâne benzer mimari özelliklere sahiptir.
Üç yapýnýn da sekiz kasnaklý, tromplu, tek
kubbeli kare planlý þemalarýndan ve benzer
taþ iþçiliðinden hareketle mevlevîhânenin
de 1141 (1728-29) yýlýnda inþa edildiði ve
ayný ustalarýn elinden çýktýðý söylenebilir.
Ancak Hüseyin Paþa ve Hizanoðlu camile-
rinden farklý olarak mevlevîhânenin semâ-
hânesi yalnýz semâhâne olarak tasavvur

b. Sa‘lebe b. Yerbû‘a nisbet edilen kabile-
lerle isim benzerliðinden dolayý karýþtýrýl-
maktadýr (Ýbn Habîb, s. 37, 96; Ýbn Düreyd,
s. 226, 538). Ureyne kabilesi mensuplarý
Urenî (Ureynî), Arîn kabilesi mensuplarý
Arînî nisbesiyle bilinmektedir (Sem‘ânî, IV,
182-184, 186).

Câhiliye döneminde Becîle kabilesinin
kollarý arasýnda vuku bulan savaþlar so-
nucu oturduðu bölgeden çýkarýlan Ureyne
kabilesi çeþitli kollara ayrýlarak farklý ka-
bilelere iltihak etti. Bekrî’nin verdiði bilgi-
ye göre, Ýslâm öncesi Becîle’nin diðer kol-
larýyla birlikte Türebe ve Serât arasýndaki
bölgede oturan Ureyne mensuplarýndan
birinin sahiplendiði bir çaylaðýn Becîle’nin
Efsâ b. Nezîr b. Kasr koluna mensup bir
kiþi tarafýndan öldürülmesiyle iki akraba
kabile arasýnda savaþ çýktý ve Ureyneliler
Benî Efsâ’nýn çoðunu katletti. Bunun üze-
rine Becîle’nin diðer bazý kollarý bir araya
gelip Ureyne’yi bulunduðu topraklardan çý-
kardý. Ureyne’nin büyük bir kýsmý Benî Ca‘-
fer b. Kilâb b. Rebîa ve Amr b. Kilâb b. Re-
bîa b. Âmir b. Sa‘saa’ya, Mâlik b. Hevâzin
b. Ureyne’nin Ganim ve Münkýz isimli iki
kolu Benî Kelb b. Vebere’ye, Mevhibe b.
Rab‘a b. Hevâzin b. Ureyne adlý diðer bir
kolu Benî Süleym kabilesine iltihak etti.
Ureyne’den bir kýsým aileler Benî Sa‘d b.
Zeyd Menât b. Temîm’e dahil oldu; böyle-
ce Ureyne çeþitli kabileler arasýnda yaþa-
maya baþladý (Bekrî, I, 57, 60-61; krþ. Ýs-
fahânî, XI, 131). Hz. Muhammed’in doð-
duðu yýl Kays Aylân ile Temîm kabileleri
arasýnda vuku bulan ünlü Cebele savaþýna
Benî Âmir b. Sa‘saa’ya iltihak eden Urey-
neliler de katýldý ve Maðrâ el-Urenî adlý
Ureyneli’nin Temîm liderlerinden Lakýt b.
Zürâre’yi katletmesi kabilenin övünç se-
bebi olarak þiirlere yansýdý (Bekrî, I, 62).
Kaynaklarda, Cebele savaþýnýn vuku bul-
duðu Necid arazisinde geniþ tepelik böl-
ge olan Cebele mevkiinde daha sonraki dö-
nemlerde de Ureyne kabilesi mensuplarý-
nýn oturduðu zikredilir (Ýsfahânî, XI, 131;
Bekrî, II, 365; Yâkut, II, 104).

Benî Ureyne’nin Ýslâm’a giriþi, kabilenin
daha sonra irtidad edecek olan birkaç men-
subunun Medine’ye geliþi hadisesine bað-
lýdýr. Ureyne ve Ukl mensuplarýndan olu-
þan sekiz kiþilik bir grup 6 (627) yýlýnda
Medine’ye gelip Hz. Peygamber’e Ýslâm’ý
kabul ettiklerini bildirdi. Çölde yaþadýkla-
rýndan bir süre sonra Medine’nin alýþýk
olmadýklarý havasý dolayýsýyla saðlýklarýnýn
bozulduðunu söyleyen Ureyneliler, Resûl-i
Ekrem tarafýndan Medine yakýnlarýnda bu-
lunan zekât develerinin sütünden içerek
iyileþmek üzere gönderildiler. Bir süre bu-
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