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URDUCA

müridi Ebü’l-Hasan b. Abdurrahman Ku-
reyþî Ahmedî’nin Cevâhir-i Esrârullåh ad-
lý eserinde derlenen þiirleriyle Gucerât’ta
Urdu edebiyatý doruk noktasýna ulaþtý. Ci-
yûgâmdehenî’nin þiiri, Urdu edebiyatý üze-
rinde Hint etkisinin azalýp yerini Fars etki-
sinin aldýðý bir dönemin baþlangýcýnýn iþa-
retlerini taþýr. Onun ardýndan Þeyh Hûb
Muhammed Çiþtî’nin (ö. 1023/1614) Urdu-
ca þiiri Fars edebiyatýnýn Gucerât’taki et-
kisinin en açýk örneðini teþkil eder.

Urdu dili ve edebiyatýnýn diðer önemli
merkezi Dekken’in XIV. yüzyýlýn ilk yarý-
sýnda Alâeddin Halacî ve Muhammed Þah
Tuðluk tarafýndan fethiyle Behmenî Dev-
leti’nin kurulmasýndan sonra Dekkenî Ur-
ducasý diye bilinen dille çok zengin bir ede-
biyat oluþtu. Behmenîler’in Dekkenîce’yi
sahiplenmesiyle ortaya çýkan bu edebiyat-
ta þiir aðýrlýktadýr. Edebiyatýn genelde halk
destanlarý ve efsaneleri, tarihî ve dinî olay-
lar, ahlâk ve tasavvuf þeklinde üç konuda
geliþtiði bu dönemin ilk manzum eseri,
Behmenî Hükümdarý Ahmed Þah Velî dö-
neminde (1422-1436) Fahreddin Nizâmî’-
nin kaleme aldýðý Æudâmrâv Pedemrâv
(Kadem Rao Padam Rao) adlý destan muh-
tevalý çalýþmadýr. Behmenîler’in çöküþ dev-
rinin þairi Mîrâncî Þemsüluþþâk tasavvuf
ve ahlâka dair ƒûþnâme, ƒûþna³z, Þe-
hâdetü’t-ta¼š¢š ve Ma³z-ý Mer³†b adýy-
la manzum eserler kaleme aldý. Bu þiirle-
rin vezin ve kalýplarý Hintçe’den alýnmasý-
na raðmen þiirlerde kullanýlan Arapça ve
Farsça kelimeler Æudâmrâv Pedemrâv’-
dakilerden daha fazladýr. XV. yüzyýla ka-
dar Dekken, Gucerât ve Mâlvâ’da Urdu di-
linin geliþme göstermesinden önce bu böl-
gelerdeki þairlerin çoðu þiirlerini Farsça
yazmaya devam ettiler. Ancak bu yüzyýl-
dan itibaren Urduca halkýn ortak dili ol-
maya baþlayýnca þair ve yazarlar bu dili kul-
lanmaya yöneldiler. Mutasavvýf þair Eþref
Biyâbânî Lâzimü’l-mübtedî, Vâ¼id Bârî
ve NevserÅâr adlý eserlerini Urdu dilinin
Hindî þiiri vezinleriyle yazdý. 1527’de Beh-
menî 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 ge-
liþmeler sonucunda þair ve yazarlar sara-
yýn desteðini kaybedince Dekken’e göç et-
tiler. Dekken Urdu edebiyatýnýn merkezi
konumuna geldi. Gucrî Urduca üslûbu ile
Dekkenî Urducasý’nýn karýþýk þekilde kul-
lanýmý bölgede yayýldý. Behmenîler’in yý-
kýlmasýnýn ardýndan ortaya çýkan mahallî
hânedanlardan Bîcâpûr’u merkez yapan
Âdilþâhîler döneminde Urduca (Hindî) Dek-

ken’de yaygýnlýk kazandý ve geliþti. Fars-
ça þiir yazan ve bu dile önem veren ilk hü-
kümdarlardan sonra bazý Âdilþâhî hüküm-
darlarý Farsça’nýn yerine Urduca’yý saray
dili kabul ettiler. “Þâhî” mahlasýyla þiir ya-
zan II. Ali Âdilþâh, Urduca þiir söyleyen þa-
irlere itibar gösterdi. Behmenîler’in ardýn-
dan Gûlkünde’de Kutubþâhîler hânedaný-
ný kuran Sultan Kulý, Þiîliði resmî mezhep
ve Farsça’yý resmî dil ilân etti; böylece Gûl-
künde ile Urduca’nýn hâkim olduðu Bîcâ-
pûr 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 þair-
leri himaye etmeleri Urduca’nýn geliþimin-
de önemli rol oynadý. Ancak Gûlkünde’-
deki Urdu edebiyatý Farsça’nýn etkisinde
kalmaya devam etti.

Dekken’de XVI ve XVII. yüzyýlýn müellif-
leri arasýnda Bîcâpûrlu mutasavvýf Burhâ-
neddin Câným’ýn eserlerinde Hindî Urdu-
ca’sýnýn üslûp ve geleneðinin etkisi görü-
lür. Va½iyyetü’l-hâdî, ¥üccetü’l-bešå ve
Ýrþâdnâme adlý manzum, Kelimetü’l-¼a-
šåyýš ve Risâle-i Vücûdiyye adlý men-
sur kitaplarý bu dönem Dekkenî Urduca-
sý’nýn ilk eserleri kabul edilir. XVII. yüzyýl-
da Urdu edebiyatýnda Farsça üslûp ve ge-
leneðinin etkisi doruða ulaþtý ve bazý Fars-
ça manzum eserler Dekkenî Urducasý’na
çevrildi. Melik Hôþnûd, Emîr Hüsrev-i Dih-
levî’nin Heþt Bihiþt adlý mesnevisini 1050’-
de (1640) Cennet-i Sengâr adýyla Urdu-
ca’ya tercüme etti. Ayný yýl Kemâl Hân-ý
Rüstemî’nin Dekkenî Urducasý’na çevirdi-
ði Ýbn Hüsâm’ýn 24.000 beyitlik ƒâver-
nâme’si dönemin en güzel manzumele-
rinden biridir. Muhammed Nusret Nus-
retî devrin “melikü’þ-þuarâ” unvanýna sa-
hip en önemli þairiydi. Nusretî, Farsça ile
Dekkenî þiirinin karakter ve stilinden ha-
reketle Urduca mesnevisinde yeni bir tarz
ortaya koydu.

Gûlkünde’de XVI. yüzyýlýn en meþhur
þairi olan Muhammed Kulý Kutubþah ede-
bî zevk sahibi bir sultandý. Farsça vezin
kurallarýný Hint þiirine uyguladý ve Urduca
vezinlerinde büyük deðiþiklikler yaptý. Mu-
hammed Kulý Kutubþah zamanýnda sara-
yýn 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 dönem-
den sonra Farsça ile harmanlaþtýrýlarak
kullanýlan Dekkenî, Urduca olarak tanýn-
maya baþlanmadan önce Rîhte diye isim-
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Edebiyat. Urdu edebiyatýnýn geliþim ve
deðiþim tarihi, Urduca’yý meydana geti-
ren lehçelerin özelliklerine baðlý olarak ku-
zeyde Pencap ve Delhi, ortada Gucerât,
güneyde Dekken coðrafî bölgeleriyle iliþ-
kilidir. Bu merkezlerde Urduca baþlangýç-
ta Hindî, Gucrî, Dekkenî, Brac Bhâþâ vb.
isimlerle anýlýyordu. XII. yüzyýldan XVI. yüz-
yýla kadar Urdu dili ve edebiyatý daha çok
Hindî dili ve onun gramer kurallarýnýn et-
kisinde bulunuyordu. Bu yüzden Urdu þi-
irinin en eski örnekleri Hintçe þiirlerin ka-
lýp ve ölçüleriyle örtüþüyordu. XVI ve XVII.
yüzyýllardan itibaren Urdu þiiri ve nesri içe-
rik, dil ve ifade bakýmýndan Fars dili ve ede-
biyatýnýn 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 Fars-
ça divanýnýn yanýnda Hindî diliyle Urduca’-
nýn ilk örneklerini vermiþse de Hintçe di-
vanýndan günümüze herhangi bir þey ulaþ-
mamýþtýr. Emîr Hüsrev-i Dihlevî, Muham-
med Berenî ve Muhammed b. Mübârek
Kirmânî gibi Farsça yazan þair ve tarihçi-
lerin eserlerinde de Urduca ibare ve be-
yitler yer alýr. Gucerât’ta kitap halinde dü-
zenlenen Urdu edebiyatýnýn ilk örnekle-
ri, Þeyh Rahmetullah Gucerâtî’nin müridi
Þeyh Bahâeddin Bâcin Burhânpûrî’nin (ö.
912/1506) þeyhinin sözlerini topladýðý ƒa-
zâßin-i Ra¼metullåh’taki þiirleridir. Ese-
rin yedinci bölümünde Urdu þiirinden ör-
nekler vardýr. Bâcin’den sonra Kadî Mah-
mûd Deryâyî’nin (ö. 941/1534) divaný Guce-
rât’ta Urdu edebiyatýnýn en önemli eseri-
dir. Ali Muhammed Ciyûgâmdehenî’nin
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gularla dolu olup aþk þiirinin revaç bul-
masýnda önemli etkisi oldu. XVII. yüzyýlýn
sonlarýnda ilk defa hiciv þiiri yazýldý. Del-
hi’de yaþayan ve Ca‘fer Zetellî diye taný-
nan Muhammed Ca‘fer þiirinde mizah ve
hiciv temalarýný iþledi, bu yüzden Zetellî
diye anýldý. Bugün de Urdu dilinde “zetel-
liyyât” terimiyle anlamsýz sözler ve hiciv
kastedilir. Muhammed Ca‘fer irticâlen þiir
söylemede, Farsça ve Urduca kelimeleri
birbirine karýþtýrarak elde ettiði anlamsýz
kelimeleri kullanmada son derece mahirdi.
Devrin Bâbürlü Hükümdarý Ferruhsiyer’i
hicvetmesi sebebiyle öldürülmesinin ardýn-
dan yaklaþýk üç asýr hiciv þiirinde onun den-
gi çýkmadý. Bâbürlü Hükümdarý Nâsýrüd-
din Muhammed Þah zamanýnda (1719-
1748) Hint alt kýtasýnda hüküm süren kar-
gaþa ve çöküþ ortamýndan sonra Afþar
Nâdir Þah’ýn ülkede yaptýðý yýkým ve kat-
liamýn toplumda yol açtýðý çaresizlik ve
umutsuzluk þiire de yansýdý. Toplumun ke-
der duygularýnýn muðlak kelimelerle ifa-
de edilmesi mümkün olmadýðýndan þair-
ler, bu duygularý açýkça anlatmaya ve bu-
nun için kelimelerdeki belirsizliði ortadan
kaldýrmaya çalýþtý. Mutasavvýf Mazhar Cân-ý
Cânân Dihlevî (ö. 1195/1781) þiiri karýþýk ke-
lime ve anlamlardan arýndýrmaya çalýþan
ilk þairdir.

XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Hindistan’-
da siyasî yapýnýn daðýlýp birçok eyaletin
baðýmsýzlýðýný ilân etmesiyle Delhi’deki mer-
kezî yönetim varlýðýný sadece görünüþte
sürdürür hale geldi. Bu durum Ýngiltere’-
nin ülkedeki nüfuzunu arttýrdý ve emper-
yalist amaçlarýný gerçekleþtirmesine zemin
hazýrladý. Bölgedeki siyasal ve ekonomik
geliþmeler ahlâkî ve sosyal yapýyý, dolayý-
sýyla Urdu edebiyatýný etkiledi. Mîr Muham-
med Taký, Sevdâ-yý Dihlevî ve Hâce Mîr
Derd gibi þairler bu dönemde yaþadý. Mîr
Taký’nin þiirinde keder hâkim olmakla bir-
likte bu tasavvufî bir renge bürünmüþtü;
acý, nefret ve ümitsizlik duymak yerine
sabýr, teslimiyet ve rýzayla birlikte bir tür
huzur ve rahatlýða yöneltiyordu. Mîr Taký
iyi bir gazel þairiydi; aþk, ayrýlýk ve keder
gibi kavramlarý felsefî, ruhî ve ahlâkî in-
celiklerle harmanlayarak okuyucunun kal-
binde derin duygularýn uyanmasýný saðlý-
yordu. Çokça yer verdiði Farsça kelime ve
terkipleri Urdu dilinin yapýsýna uygun bi-
çimde kullandýðýndan gazelleri sadece
muhteva bakýmýndan deðil dil ve üslûp
bakýmýndan da önem taþýr. Mîr Taký’nin
divaný yanýnda Urdu þairleriyle ilgili Ni-
kâtü’þ-þu£arâß adlý Farsça bir tezkiresi de
vardýr. Sevdâ ise kasideleriyle tanýnýr. Ta-
savvuf ehli bir aileden gelen Mîr Derd’in

þiirinde tasavvufî mazmunlar ve temalar
hâkimdir. Ayný yüzyýlda Gulâm Hasan Dih-
levî mesnevi yazýmýndaki üstün baþarýsýy-
la bilinir. Elli beþ kadar kýsa mesnevisi ya-
nýnda Þâhnâme’nin ve Nizâmî’nin Ýsken-
dernâme’sinin etkisinde yazdýðý 2179 be-
yitlik Si¼rü’l-beyân adlý bir mesnevisi var-
dýr. Bu dönemde kaleme alýnan Urduca
mensur eserlerin çoðu dinî içeriklidir. Ka-
dî Muhammed Muazzam Senbehlî’nin Tef-
sîr-i Hindî adlý Kur’an tefsiri, Fazl Ali Faz-
lî’nin Kerbelâ Vak‘asý’yla ilgili Kerbel-i Ket-
hâ’sý, Murâdullah Ensârî-i Senbehlî’nin
Tefsîr-i ƒudâyî Ni£met’i, Refîuddin ed-
Dihlevî’nin Tefsîr-i Refî£î’si ve Abdülkadir
ed-Dihlevî’nin Mû²ý¼u’l-Æurßân adlý me-
âli öne çýkan eserlerdir.

Nâdir Þah’ýn saldýrýsý ve Bâbürlü Devle-
ti’nin çöküþünden sonra þiirin merkezi bir
müddet Delhi’den Leknev’e kaydý. Delhi
ekolünün özelliði düþünce ve duygularý sa-
de fakat etkili kelimelerle ifade etmekti;
Leknev ekolünde ise sözde tekellüf, lafzî
ve mânevî sanatlarýn kullanýmý revaçta idi.
Leknev ekolünün kurucusu Ýmambahþ Nâ-
sih’in (ö. 1838) gazelleri duygu ve sezgi-
lerden uzak olup yapay ve debdebeli teþ-
bih ve mecazlarýn bir karýþýmýndan ibaret-
tir. Ayný dönemde Haydar Ali Âtiþ, Leknev
geleneðine karþý çýktý ve þiirlerinde yapay-
lýktan sakýndý. Haydar Ali, Mîr Muhammed
Taký ve Galib Mirza Esedullah’tan sonra
Urdu þiirinin en büyük temsilcilerinden bi-
ridir. Þiî mezhebine mensup Eved (Avadh)
yöneticileri zamanýnda baþþehir Leknev
þiir merkezi olmayý sürdürdü. Bu döne-
min Þiî kökenli þairlerde mersiye türü aðýr-
lýktadýr. Mîr Beber Ali Enîs ve Selâmet Ali
Debîr’in Kerbelâ Vak‘asý’yla ilgili þiirleri Ur-
du edebiyatýnda destan þiirinin boþluðu-
nu doldurur niteliktedir.

XIX. yüzyýldan itibaren Urdu edebiya-
týnda vatan temalý þiirler görülmeye baþ-
landý. Bu türün en önemli temsilcisi Velî
Muhammed Nazîr Ekberâbâdî’dir. Ekbe-
râbâdî bir halk þairiydi; duygu ve düþün-
celerini, çeþitli manzaralarý dile getirmek
için Hindistan’daki sosyal þartlardan ve
tabiattan faydalandý. Onun iþlediði temel
konular dünyanýn geçiciliði, insan sevgisi
ve taassuptan uzak durmaktýr. Bu yüzyýl-
da Urdu edebiyatýnýn merkezi tekrar Del-
hi’ye kaydý ve güçlü þairlerin ortaya çýk-
masýyla Urduca’da yeni bir dönem baþla-
dý. Mü’min Han, M. Mustafa Han Þîfte,
Muhammed Ýbrâhim Zevk, Delhi’nin önem-
li þairlerindendir. Ancak devrin en büyük
þairi Galib Mirza Esedullah Dihlevî’dir. Her
ne kadar kendisi Farsça þiirleriyle övünüp
Urduca þiirlerinin bu nitelikte olmadýðýný

lendirildi. Abdullah Kutubþah’ýn saray þa-
iri ve þiirlerini derlediði Külliyyât’ýnýn ya-
nýnda Seyfü’l-mülûk ve Bedî£u’l-cemâl
adlý mesnevileri kaleme alan Gavvâsî Gûl-
künde’de benzersiz bir þairdi. XVII. yüz-
yýlda Gûlkünde’de nesir yazarlarý daha çok
Farsça eserlere ilgi duydular; çalýþmalarý-
nýn çoðu ya Farsça’dan tercümedir yahut
Farsça eserlere dayanmaktadýr. Mîrâncî
Hüseyin Hüdânümâ, Gîsûdýrâz’ýn Þer¼-i
Temhîdât’ýný Dekkenî Urducasý’na çevir-
di. Onun talebelerinden Mîrân Ya‘kub, Ýmâ-
düddin Debîr-i Ma‘nevî’nin Þemâßi’l-etšý-
yâyî’sini ayný dile tercüme etti. Emînüd-
din Ali Bîcâpûrî’nin Mu¼ibnâme ve Ru-
mûzü’s-sâlikîn adlý manzum, Güftâr-ý
¥a²ret-i Emîn ve Kelimetü’l-esrâr adlý
mensur eserleri Farsça etkisinin en iyi þe-
kilde görüldüðü örneklerdir. Bu dönemde
Dekkenî Urdu edebiyatý doruk noktasý-
na ulaþtý. Bâbürlü Hükümdarý Evrengzîb,
1097’de (1686) Bîcâpûr’u, bir yýl sonra da
Gûlkünde’yi ele geçirip siyasî açýdan Ku-
zey Dekken ile Güney Dekken’i birleþtirdi.
Bunun sonucunda kuzeyin edebî kural ve
gelenekleri güneyin dil ve edebiyatýný et-
kisi altýna aldý; yeni muhteva özellikleri gö-
rülmeye baþlandý. Böylece mahallî Urdu
lehçelerinin kalýntýlarý ortadan kalktý, alt ký-
tanýn orta ve kuzey bölgelerindeki dil ve
telaffuz þekilleri birleþti. Bîcâpûr ve Gûl-
künde’de Dekkenî, Gucerât’ta Gucrî ma-
hallî vasýflarýný kaybetti ve kuzeyde tama-
men Farsça’nýn tesirinde geliþen Urdu di-
liyle birleþti. Böylece bütün alt kýtada Ur-
du dilinin tek standart biçimi hâkim oldu.

Urdu þiirinin teþekkülünden sonra üç
yüzyýl boyunca gerek Dekken’de gerekse
Gucerât’ta ve kuzey bölgelerinde Farsça’-
nýn Urduca üzerindeki etkisi gramer yapý-
sýnda olduðu gibi þiir sanatlarýnda, vezin
ve kalýplarda, sembol, mecaz, teþbih ve
tabirlerde, þiirin diðer konularýnda kendi-
ni gösterip iyice kökleþti. Böyle bir ortam-
da yetiþen Velî Dekkenî (ö. 1138/1726 [?])
þiirlerinde Farsça þiir kurallarýyla gelene-
ðini takip etti; Farsça ile Urduca’yý birbi-
rinden ayrýlmasý mümkün olmayacak þe-
kilde saðlam ve âhenkli bir duruma ge-
tirdi. Velî Dekkenî’nin önemi, Farsça’yý Dek-
kenî ve kuzey lehçesiyle harmanlayýp Rîh-
te diye anýlan yeni bir dil haline getirme-
si olup bundan dolayý “Urdu þiirinin baba-
sý” unvanýyla anýldý. Velî Dekkenî yeni dilin
þiirine öyle bir cazibe kazandýrdý ki Fars-
ça yazan þairlerin birçoðu Rîhte ile yaz-
maya baþladý. Onun üslûbunun takipçile-
ri arasýnda Urduca’nýn en büyük þairlerin-
den Sirâceddin Sirâc Evrengâbâdî anýla-
bilir. Bunun þiirleri tamamen âþýkane duy-
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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.
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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)

( ��9���	�� )

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


