URDU DÂÝRE-i MAÂRÝF-i ÝSLÂMÝYYE

Encyclopaedia of Islam’dan tercüme
edilen maddeler müelliflerinin imzasýyla
yayýmlanmýþ, önemli ekleme ve düzeltmeler yapýlmasý durumunda ilk müellifin isminin yanýna maddeyi düzenleyenin veya
katkýda bulunanýn adý da yazýlmýþ, bazan
müellif yerine “idare” kelimesi kullanýlarak ikmalin editörler tarafýndan yapýldýðýna iþaret edilmiþtir. Gerek bu tür ortak
maddelerde gerekse yeni yazýlan maddelerde “idare” imzasýnýn çokça kullanýlmýþ
olmasý editörlerin ve merkez müelliflerinin katkýsýnýn bir hayli fazla olduðunu ortaya koymaktadýr. Ancak çevrilip ikmal
edilen maddeler için bu imzanýn kullanýlmasý bir ölçüde mâkul karþýlansa da “Pakistan”, “Sîret", “Sýddîk Hasan Han Kannevcî”, “Muhammed Kasým Nânevtevî”,
“Muhammed Enver Þah Keþmîrî” ve “Marmaduke William Pickthall” gibi önemli
maddelerin de bu anonim imzayla çýkarýlmasý eleþtiriye açýk bir husustur.
Ansiklopedinin muhtevasýna bakýldýðýnda The Encyclopaedia of Islam’ýn birinci ve ikinci neþirleri üzerine ciddi katkýlarýn yapýldýðý görülmektedir. The Encyclopaedia of Islam’da bulunmayan Ýslâm
sanatý ve bilimi, Fars ve Urdu edebiyatlarý, Ýslâm ülkeleriyle ilgili maddeler tamamlanmýþ, özellikle Urdu dili ve edebiyatýna, mahallî dillere, Hint-Pakistan coðrafyasýna, 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”, “Refîuddin”, “Sîret", “Sýddîk Hasan Han Kannevcî”, “Abdülhak (Bâbâ-yý Urdu)”, “Þâh Abdülkadir Dihlevî”, “Ubeydullah Sindî”, “’Ýnâyetullah Han el-Meþriký”, “Mahmûd Hasan”, “Medâris”, “Na‘t: Urdu” gibi maddeler bunlardan bazýlarýdýr. Ýslâmiyet’e dair
önemli maddeler yeniden yazýlmýþ veya
ciddi eklemeler yapýlmýþtýr. Meselâ “Hazret-i Muhammed” maddesi (XIX, 3-312) tamamen yeniden yazýlmýþ, daha sonra bazý düzenlemelerle birlikte Sîret-i ƒayrü’lenâm adýyla müstakil kitap halinde basýlmýþtýr (Lahor 1999, 1424/2003). “Kur’ân”
maddesi de Gulâm Ahmed Harîrî, Abdülkayyûm, Muhammed Ýshak Battî ve editörlerin eklemeleriyle bir hayli geniþletilmiþtir (XVI/1, s. 318-617). Türk tarihi ve
medeniyetiyle ilgili bazý maddeler, The
Encyclopaedia of Islam’ýn Türkçe tercümesi ve ikmali olan Ýslâm Ansiklopedisi’nden alýnmýþ, þarkiyatçýlara da yeni
maddeler yazdýrýlmýþtýr. Türkçe tercüme170

ye nisbetle Ýslâm’la ilgili maddelere yönelik müdahale ve iyileþtirmeler Urdû Dâßire-i Ma£ârif-i Ýslâmiyye’de daha fazladýr. Urduca ansiklopedide The Encyclopaedia of Islam’daki maddelerde yer alan
çok sayýda hatanýn tashih edildiði görülmektedir (Hamidullah, WI, VI/3-4 [1961],
s. 245-246). Muhammed Hamîdullah, incelediði ilk fasiküllere dayanarak maddelerin güzel tercüme edildiðini ifade etmekle birlikte (ÝTED, II/2-4 [1960], s. 280)
özellikle ilk ciltlerdeki tercümelerde aslýna sadýk kalma endiþesiyle çok aðdalý bir
dil kullanýlmýþ, metin yer yer zor anlaþýlýr
hale gelmiþtir. Ayrýca bazý maddelerde fahiþ tercüme hatalarý yapýlmýþtýr (örnekler
için bk. Khalidi, XXXVI/1 [1962], s. 79-81).
Gerek tercüme edilen gerekse yeniden yazýlan bir kýsým maddelerdeki muhteva yetersizliði, ansiklopedinin genelinde uyum
ve iç bütünlüðü eksikliði, eserlerin basým
yeri ve tarihlerindeki hatalar dikkat çekmekle birlikte bunlarýn uzun zaman içinde gerçekleþtirilen hacimli ve ortak bir çalýþmada 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 Ýngiltere ve Körfez ülkelerinin aralarýnda bulunduðu birçok ülkede ana dili Urduca olan
çok sayýda Pakistanlý ve Hintli göçmen tarafýndan konuþulmaktadýr. Bugün ayný etnik kökenden gelmeseler de Urduca konuþan insanlarýn sayýsý 60-70 milyon arasýndadýr. Bunun 10 milyondan fazlasý Pakistan’da, 50 milyonu da Hindistan’da yaþamaktadýr. Bu dile Urdu(ca) adýnýn verilmesiyle ilgili farklý görüþler vardýr. Urdu ke-

limesi Türkçe’de ve Moðolca’da hanýn sarayýný, karargâhýný, silâhlý kuvvetleri (ordu / orda) veya askerin konakladýðý, barýndýðý yeri (ordugâh, karargâh) ifade etmektedir (bk. ORDA; ORDU). Kelimenin Urduca’da eþ anlamlýsý “leþker”dir. Cengiz Han’ýn
haleflerinin ordugâhlarýna Urdû-yi Mutallâ (Altýn Ordu / Altýn Orda) denilmekteydi.
Bâbür’ün fetihlerinden sonra ordugâhlar
ve hükümdarýn karargâhý için de ordu kelimesi kullanýlmýþtýr. Buna göre Urdu / Urduca “ordunun, askerin dili” demektir. Bazýlarýna göre ordunun içinde farklý bölgelerden farklý dilleri konuþan askerler bulunduðundan bu dillerin karýþýmýyla oluþan
dile de Orduca (Urduca) adý verilmiþtir. Bir
kýsým araþtýrmacýlar ise Urduca’nýn Türk
ve Ýranlý askerlerin geliþ gidiþi ve alýþveriþleriyle baþladýðýný ileri sürmüþtür. Hindu dil bilimcilerine göre Urdu kelimesi eski Ýran Hükümdarý Erdebil'in adýndan gelmektedir. Her ne kadar dilin asýl adý Urdu
ise de Urduca þeklindeki kullanýmý ilmî çevrelerde de kabul görmüþtür.
Bu dil için Urdu yanýnda çeþitli dönemlerde deðiþik adlar kullanýlmýþtýr. Bunlardan
ilki ve en yaygýný Hindî ve Hindvî’dir. Urduca’nýn ilk þairlerinden Emîr Hüsrev-i Dihlevî’nin eserlerinde, XVIII. yüzyýlda Mîr Eser’in
ƒâb u ƒayâl mesnevisinde ve XIX. yüzyýlda Abdülkadir ed-Dihlevî’nin Kur’an tercümesinde bu dil Hindî kelimesiyle ifade
edilmiþtir. Hint mûsikisine özgü bir terim
iken daha sonra bir mýsraý Farsça, bir mýsraý Hindî veya mýsraýnýn yarýsý Farsça yarýsý Hindî, mülemma‘ þeklindeki nazým türü
olan “rîhte” de bu dilin geliþim sürecinde
aldýðý adlardan biridir. Farklý birkaç dilin
birleþimine iþaret eden rîhtenin Urdu karþýlýðýnda ilk kullanýlýþý Ekber Þah zamanýna rastlamaktadýr. Fakat bu daha çok edebiyat ve þiire mahsus bir ad olarak kalmýþtýr. Yine bu dilin geliþim sürecinde Pencap
bölgesiyle irtibat kurulduðu dönemlerde
Pencâbî, Gucerât’ta ve Gucerâtlý þairler tarafýndan kullanýldýðýnda Gucrî denilmiþ, ilk
yaygýn edebî þeklinin oluþtuðu Dekken bölgesindeki lehçesi de Dekkenî adýyla anýlmýþtýr. Bölgeye gelen Avrupalýlar’ýn tercih
ettiði Hindustânî ise günümüz Hindistan’ýnda Urduca-Hintçe rekabeti dýþýnda kalan
bazý çevrelerde bu iki dilin herkes tarafýndan anlaþýlan ve kabul gören ortak lehçesini ifade etmektedir. Urduca karþýlýðýnda
ilk defa Þah Cihan döneminde (1628-1658)
saray ve çevresinin dilini halk dilinden ayýrmak için ayný zamanda hükümdar ve yakýn çevresinin, hükümet görevlilerinin ikamet ettiði bölgeyi ifade eden Urdû-yi Muallâ terkibi benimsenmiþ, zaman içinde
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bununla imparatorluðun baþþehri Delhi ile
çevresinde konuþulan dil kastedilmiþ, daha sonraki dönemlerde bu terkipten “muallâ”nýn düþmesiyle sadece Urdu kelimesi
kullanýlmýþtýr.
Hindistan ve Pakistan ilmî çevrelerinde
Türkçe kökenli olduðu kabul edilen Urdu
kelimesinin Hindistan’da ilk defa Bâbür’ün
(1526-1530) Vekåyi£inde yer aldýðý kaydedilmektedir. Fakat Vekåyi£de bu özel bir
dilin adý olarak deðil “ordugâh” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Kelimenin dil adý olarak
ilk defa Urdu edebiyatý þairlerinden Mushafî’nin (ö. 1240/1824) bir beytinde geçtiði
belirtilmektedir. Ýngiliz þarkiyatçýsý T. Grahame Bailey, Mushafî’nin beytinin ne zaman kaleme alýndýðýnýn kesin þekilde tesbit edilemediðini, bu sebeple John Gilchirist’in 1796’da yayýmlanan A Grammar
of the Hindoostanee Language adlý kitabýnýn bu dile özgü bir isim halinde Urdu
kelimesinin kullanýldýðý ilk eser olduðunu
ileri sürmüþtür. Giyân Çand Ceyn ise Urdu’nun dil adý olarak ilk defa Mîr Muhammedî Mâil’in (ö. 1176/1762) divanýnda geçtiðini kaydetmektedir (Selîm Ahter, s. 30).
Urdu dili Hint-Avrupa dil ailesinin HintÂrî koluna baðlýdýr. Milâttan önce yaklaþýk 1500’lü yýllarda Hindistan’a giren Ârî
kavimlerinin konuþtuklarý farzedilen ortak
dil, milâttan önce 1500-500 arasýnda Hindular’ýn ilk dinî metinleri Rig Vedalar’ýn yazýldýðý Vedik dili ve standart edebiyat ve
din dili Sanskrit aþamasýna girerek iki dala ayrýlmýþtýr. Hindistan’ýn Ârî olmayan diðer kavimlerinin dilleriyle, bilhassa Vedik
dili kolunun karýþýmý ile de zamanla Prakrit (fýtrî, doðal) denilen yeni diller teþekkül
etmiþtir. Milâttan önce 500’den milâttan
sonra 600 yýllarýna kadar devam eden orta
dönemde Maharaþtrî, Þurasenî, Mâgdhî,
Ardh Mâgdhî ve Piþâçî gibi diller ortaya
çýkmýþtýr. 600-1000 yýllarý arasýndaki dönemde Ap Bhranaþ (bozuk diller) görülmüþ,
bu tarihten sonra yeni bir geliþim evresiyle bu dillerden yeni Ârî dilleri doðmuþtur. Bunlardan Batý Hint dilleri grubuna
dahil olan Khari Boli’nin temelinde Urdu
dilinin teþekkül ettiði ve geliþtiði düþüncesi günümüzde en yaygýn görüþlerdendir. Fakat Urdu dilinin teþkiline sebep olan
müslüman ordularýnýn Khari Boli ve Haryânevî dillerinin konuþulduðu bölgelere ulaþmasýna kadar geçen dönemde bu dilin izlediði geliþim süreci henüz kesinlikle belirlenememiþtir. Bundan dolayý sonralarý
Khari Boli’yi etkileyerek Urdu dilinin ortaya çýkýþýna hangi dilin öncülük ettiði hususunda dilbilimcileri arasýnda görüþ birliði yoktur ve bu konuda birbirinden çok

farklý teoriler ileri sürülmüþtür. Ýlk Urdu
edebiyatý tarihçilerinden Muhammed Hüseyin Âzâd, Âb-ý ¥ayât adlý eserinde Urduca’nýn Brac Bhâþâ’dan doðduðunu kaydetmiþtir. Brac Bhâþâ, Khari Boli ile ayný
dil grubuna baðlý, benzer nitelikli bir dil
olmakla birlikte kýsa sürede karþý teoriler
ortaya atýlmaya baþlanmýþtýr. Nitekim edebiyat tarihçisi ve dilci Hâfýz Mahmûd Þîrânî buna karþý çýkmýþ, Urdu diliyle Brac
Bhâþâ’nýn akraba diller olduðunu, fakat
her iki dilin ayrý ayrý geliþtiðini belirterek
Urduca’nýn Pencap’ta eski Pencâbî’den türediðini ve oradan Delhi’ye intikal ettiðini
söylemiþtir.
T. Grahame Bailey, Þîrânî’nin görüþüne
yakýn biçimde Urdu dilinin geliþimini þu þekilde özetlemektedir: 1027 yýlý Urdu dilinin doðum tarihi olarak kabul edilebilir.
Çünkü bu tarihte Gazneli Mahmud’un Pencap’ý ele geçirmesiyle müslüman askerler
bölgeye gelip Lahor’a yerleþtiler. Resmî dilleri Farsça olan bu askerler Pencâbî konuþan yerli halkla irtibat kurarak onlarýn dilini öðrendiler. Fakat bu dili konuþurken
birçok Farsça ve Arapça kelimeyi de Pencap diline soktular, böylece Urdu dilinin ilk
þeklini meydana getirdiler. Bu hadiseden
160 yýl sonra bölge Muizzüddin Muhammed Gûrî’nin kumandanlarýndan Kutbüddin Aybeg’in saldýrýlarýna mâruz kaldý. Aybeg, Lahor’da yerli halk ile karýþan ve Urduca’nýn ilk þeklini konuþan müslüman askerleri de yanýna alýp 1193’te Delhi’yi ele
geçirdi ve 1206’da Delhi Sultanlýðý’ný kurdu.
Kutbüddin Aybeg’in Delhi’ye getirip yerleþtirdiði bu askerlerin diline Delhi halkýnýn konuþtuðu Khari Boli’nin de eklenmesiyle bugünkü Urduca ortaya çýktý (JRAS
[1930], s. 391-392). Bailey’in bu teorisi mantýkî açýdan doðru temellere oturmakla beraber bu konudaki tartýþmalara son verilememiþtir.
Pakistanlý Seyyid Süleyman Nedvî (ö.
1953), yeni bir teori ortaya atarak Urdu dilinin Sind eyaletinde teþekkül etmeye baþladýðýný ileri sürmüþtür. Nedvî, Emevîler’den Muhammed b. Kasým es-Sekafî komutasýndaki müslüman ordularýnýn 93 (712)
yýlýnda Sind’i ele geçirdiklerini, 259’da (873)
bölgenin Saffârî Emîri Ya‘kub b. Leys’e timar olarak verildiðini, müslümanlarýn konuþtuðu Arapça ve Farsça’dan Sind’de konuþulan mahallî dile kelime ve gramer kurallarýnýn girdiðini, böylece bir yandan günümüzde konuþulan Sind dili oluþurken
diðer yandan Urdu dilinin temellerinin atýldýðýný belirtmektedir (Selîm Ahter, s. 5460). Bu konuda ileri sürülen diðer bir görüþ ise Urduca’nýn Dekken bölgesinde or-

taya çýktýðý yönündedir. Bu görüþün sahibi Pakistanlý dilbilimci Nasîrüddin Hâþimî,
Sind’in ele geçirilmesinden çok önce daha
Asr-ý saâdet zamanýnda müslüman Araplar’ýn Hindistan’ýn güneyine Dekken’e yerleþtiklerini, burada Arapça ve mahallî dillerin karýþmasýyla yeni bir dil oluþmaya baþladýðýný, daha sonraki asýrlarda Kuzey Hindistan’dan gelen müslümanlarýn edebî dili Farsça’nýn da karýþýmý ile Dekkenî Urducasý’nýn ortaya çýktýðýný kaydetmektedir.
Pakistanlý edebiyatçý ve dilcilerden Hâtýr
Gaznevî de Afganistan’dan gelen müslüman ordularýnýn ilk geçiþ ve karargâh noktasý olmasý sebebiyle Pakistan’ýn kuzeybatý sýnýr eyaletinde yaygýn biçimde konuþulan Hindko adlý dilin Urduca’ya temel
teþkil ettiðini öne sürmüþtür. Urdu dili
Hindistan alt kýtasýnda her din mensubu
ve kavim tarafýndan ortak kabul görmektedir. Bu sebeple deðiþik dönemlerde bilim adamlarý ve dilbilimciler tarafýndan genellikle kendi ana dilleriyle bu dili baðdaþtýrmak için teoriler üretilmiþ, bu da Urdu
dilinin hangi dilden türediði ve geliþim süreci konusunu içinden çýkýlmasý güç bir duruma getirmiþtir.
Cümle yapýsý bakýmýndan büyük ölçüde
Farsça’nýn etkisinde kalan, Hintçe, Arapça, Türkçe, Farsça ve yerli dillerden ödünç
kelime alan Urdu dili bu dillerdeki seslerin
hepsini karþýlayacak zenginliktedir. Arap
harfleriyle yazýlan Urdu alfabesi otuz beþ
harften oluþur. Bunlara okunmayan “nûn-ý
gunne” ve “elif-i memdûde” eklenirse bu
sayý otuz yediye çýkar. Ayrýca Hintçe ve Urduca’ya mahsus tek sesli, fakat çift harfle yazýlan harflerle birlikte alfabede kullanýlan harf sayýsý elli ikiye ulaþýr. Otuz yedi
asýl harf þunlardýr: ] =   ! : " # א
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Ýlk dönemlerden itibaren özellikle müslüman sûfîlerin bir teblið vasýtasý olarak
kullanýp geliþtirdiði Urduca hükümdarlar
tarafýndan himaye görmüþ, hatta bazý hükümdarlar Urduca þiirler yazýp divanlar
oluþturmuþtur. Arap, Fars, Türk ve Hindu
kültürlerinin karýþýmýyla bu dilde zengin
bir edebiyat teþekkül etmiþtir.
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Edebiyat. Urdu edebiyatýnýn geliþim ve
deðiþim tarihi, Urduca’yý meydana getiren lehçelerin özelliklerine baðlý olarak kuzeyde Pencap ve Delhi, ortada Gucerât,
güneyde Dekken coðrafî bölgeleriyle iliþkilidir. Bu merkezlerde Urduca baþlangýçta Hindî, Gucrî, Dekkenî, Brac Bhâþâ vb.
isimlerle anýlýyordu. XII. yüzyýldan XVI. yüzyýla kadar Urdu dili ve edebiyatý daha çok
Hindî dili ve onun gramer kurallarýnýn etkisinde bulunuyordu. Bu yüzden Urdu þiirinin en eski örnekleri Hintçe þiirlerin kalýp ve ölçüleriyle örtüþüyordu. XVI ve XVII.
yüzyýllardan itibaren Urdu þiiri ve nesri içerik, dil ve ifade bakýmýndan Fars dili ve edebiyatýnýn tesiri altýna girdi.

Urdu edebiyatýnýn ilk örneklerine XVI.
yüzyýldan önce çok az rastlanýr. Mes‘ûd-i
Sa‘d-i Selmân (ö. 515/1121) Arapça ve Farsça divanýnýn yanýnda Hindî diliyle Urduca’nýn ilk örneklerini vermiþse de Hintçe divanýndan günümüze herhangi bir þey ulaþmamýþtýr. Emîr Hüsrev-i Dihlevî, Muhammed Berenî ve Muhammed b. Mübârek
Kirmânî gibi Farsça yazan þair ve tarihçilerin eserlerinde de Urduca ibare ve beyitler yer alýr. Gucerât’ta kitap halinde düzenlenen Urdu edebiyatýnýn ilk örnekleri, Þeyh Rahmetullah Gucerâtî’nin müridi
Þeyh Bahâeddin Bâcin Burhânpûrî’nin (ö.
912/1506) þeyhinin sözlerini topladýðý ƒazâßin-i Ra¼metullåh’taki þiirleridir. Eserin yedinci bölümünde Urdu þiirinden örnekler vardýr. Bâcin’den sonra Kadî Mahmûd Deryâyî’nin (ö. 941/1534) divaný Gucerât’ta Urdu edebiyatýnýn en önemli eseridir. Ali Muhammed Ciyûgâmdehenî’nin
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müridi Ebü’l-Hasan b. Abdurrahman Kureyþî Ahmedî’nin Cevâhir-i Esrârullåh adlý eserinde derlenen þiirleriyle Gucerât’ta
Urdu edebiyatý doruk noktasýna ulaþtý. Ciyûgâmdehenî’nin þiiri, Urdu edebiyatý üzerinde Hint etkisinin azalýp yerini Fars etkisinin aldýðý bir dönemin baþlangýcýnýn iþaretlerini taþýr. Onun ardýndan Þeyh Hûb
Muhammed Çiþtî’nin (ö. 1023/1614) Urduca þiiri Fars edebiyatýnýn Gucerât’taki etkisinin en açýk örneðini teþkil eder.
Urdu dili ve edebiyatýnýn diðer önemli
merkezi Dekken’in XIV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Alâeddin Halacî ve Muhammed Þah
Tuðluk tarafýndan fethiyle Behmenî Devleti’nin kurulmasýndan sonra Dekkenî Urducasý diye bilinen dille çok zengin bir edebiyat oluþtu. Behmenîler’in Dekkenîce’yi
sahiplenmesiyle ortaya çýkan bu edebiyatta þiir aðýrlýktadýr. Edebiyatýn genelde halk
destanlarý ve efsaneleri, tarihî ve dinî olaylar, ahlâk ve tasavvuf þeklinde üç konuda
geliþtiði bu dönemin ilk manzum eseri,
Behmenî Hükümdarý Ahmed Þah Velî döneminde (1422-1436) Fahreddin Nizâmî’nin kaleme aldýðý Æudâmrâv Pedemrâv
(Kadem Rao Padam Rao) adlý destan muhtevalý çalýþmadýr. Behmenîler’in çöküþ devrinin þairi Mîrâncî Þemsüluþþâk tasavvuf
ve ahlâka dair ƒûþnâme, ƒûþna³z, Þehâdetü’t-ta¼š¢š ve Ma³z-ý Mer³†b adýyla manzum eserler kaleme aldý. Bu þiirlerin vezin ve kalýplarý Hintçe’den alýnmasýna raðmen þiirlerde kullanýlan Arapça ve
Farsça kelimeler Æudâmrâv Pedemrâv’dakilerden daha fazladýr. XV. yüzyýla kadar Dekken, Gucerât ve Mâlvâ’da Urdu dilinin geliþme göstermesinden önce bu bölgelerdeki þairlerin çoðu þiirlerini Farsça
yazmaya devam ettiler. Ancak bu yüzyýldan itibaren Urduca halkýn ortak dili olmaya baþlayýnca þair ve yazarlar bu dili kullanmaya yöneldiler. Mutasavvýf þair Eþref
Biyâbânî Lâzimü’l-mübtedî, Vâ¼id Bârî
ve NevserÅâr adlý eserlerini Urdu dilinin
Hindî þiiri vezinleriyle yazdý. 1527’de Behmenî Devleti yýkýldýðýnda Urduca bütün
Dekken halkýnýn ortak dili haline gelmiþti.
Bâbürlü Hükümdarý Ekber Þah’ýn 1572’de Gucerât’ý kendi topraklarýna katmasý
üzerine bölgede meydana gelen siyasî geliþmeler sonucunda þair ve yazarlar sarayýn desteðini kaybedince Dekken’e göç ettiler. Dekken Urdu edebiyatýnýn merkezi
konumuna geldi. Gucrî Urduca üslûbu ile
Dekkenî Urducasý’nýn karýþýk þekilde kullanýmý bölgede yayýldý. Behmenîler’in yýkýlmasýnýn ardýndan ortaya çýkan mahallî
hânedanlardan Bîcâpûr’u merkez yapan
Âdilþâhîler döneminde Urduca (Hindî) Dek-

ken’de yaygýnlýk kazandý ve geliþti. Farsça þiir yazan ve bu dile önem veren ilk hükümdarlardan sonra bazý Âdilþâhî hükümdarlarý Farsça’nýn yerine Urduca’yý saray
dili kabul ettiler. “Þâhî” mahlasýyla þiir yazan II. Ali Âdilþâh, Urduca þiir söyleyen þairlere itibar gösterdi. Behmenîler’in ardýndan Gûlkünde’de Kutubþâhîler hânedanýný kuran Sultan Kulý, Þiîliði resmî mezhep
ve Farsça’yý resmî dil ilân etti; böylece Gûlkünde ile Urduca’nýn hâkim olduðu Bîcâpûr arasýnda bir rekabet oluþtu. Bununla
birlikte bu iki merkez arasýnda karþýlýklý
etkileþimler sürdü. Ýbrâhim Kutubþâhî ve
Muhammed Kulý gibi þair sultanlarýn hem
Farsça hem Urduca þiir yazmalarý ve þairleri himaye etmeleri Urduca’nýn geliþiminde önemli rol oynadý. Ancak Gûlkünde’deki Urdu edebiyatý Farsça’nýn etkisinde
kalmaya devam etti.
Dekken’de XVI ve XVII. yüzyýlýn müellifleri arasýnda Bîcâpûrlu mutasavvýf Burhâneddin Câným’ýn eserlerinde Hindî Urduca’sýnýn üslûp ve geleneðinin etkisi görülür. Va½iyyetü’l-hâdî, ¥üccetü’l-bešå ve
Ýrþâdnâme adlý manzum, Kelimetü’l-¼ašåyýš ve Risâle-i Vücûdiyye adlý mensur kitaplarý bu dönem Dekkenî Urducasý’nýn ilk eserleri kabul edilir. XVII. yüzyýlda Urdu edebiyatýnda Farsça üslûp ve geleneðinin etkisi doruða ulaþtý ve bazý Farsça manzum eserler Dekkenî Urducasý’na
çevrildi. Melik Hôþnûd, Emîr Hüsrev-i Dihlevî’nin Heþt Bihiþt adlý mesnevisini 1050’de (1640) Cennet-i Sengâr adýyla Urduca’ya tercüme etti. Ayný yýl Kemâl Hân-ý
Rüstemî’nin Dekkenî Urducasý’na çevirdiði Ýbn Hüsâm’ýn 24.000 beyitlik ƒâvernâme’si dönemin en güzel manzumelerinden biridir. Muhammed Nusret Nusretî devrin “melikü’þ-þuarâ” unvanýna sahip en önemli þairiydi. Nusretî, Farsça ile
Dekkenî þiirinin karakter ve stilinden hareketle Urduca mesnevisinde yeni bir tarz
ortaya koydu.
Gûlkünde’de XVI. yüzyýlýn en meþhur
þairi olan Muhammed Kulý Kutubþah edebî zevk sahibi bir sultandý. Farsça vezin
kurallarýný Hint þiirine uyguladý ve Urduca
vezinlerinde büyük deðiþiklikler yaptý. Muhammed Kulý Kutubþah zamanýnda sarayýn melikü’þ-þuarâsý Molla Esedullah Vechî
1018 (1609) yýlýnda Me¦nevî-yi Æu¹b-i
Müþterî’yi yazdý. Onun Fettâhî’nin aþka
dair ¥üsn ü Dil adlý eserine dayanan Seb
Res’i Urdu edebiyatýnýn dinî olmayan ilk
mensur eseridir. Muhtemelen bu dönemden sonra Farsça ile harmanlaþtýrýlarak
kullanýlan Dekkenî, Urduca olarak tanýnmaya baþlanmadan önce Rîhte diye isim-

