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yýlabilir. Bu râvilerden hadis almak üzere
Fesevî gibi hadisçiler Akabe’ye gelmiþtir.
Akabeli ulemâ ailelerinden yetiþen pek çok
âlim Ýslâm dünyasýnýn çeþitli bölgelerine
giderek hadisle ilgili çalýþmalar yaptý. IV.
(X.) yüzyýlda Abbâsî Devleti’nin zayýflamasý
ile birlikte Þiî Fâtýmîler’in etkilerinin art-
masý ve Bilâdüþþam’a nüfuz etmeleri böl-
gedeki istikrara ve Ürdün’deki ilmî faali-
yetlere de tesir etti.

V. (XI.) yüzyýldan itibaren bölgede ilmî
hareketin arttýðýna dair iþaretler mevcut-
tur. Bu dönemde Ürdün’den bazý bilim
adamlarýnýn Dýmaþk ve Kudüs gibi þehir-
lere ilim yolculuðu yaptýklarýna dair kayýt-
lar vardýr. Bölgede Eyyûbîler’in hâkim ol-
masýyla Ürdün’de ilim hayatý yeniden can-
landý. Eyyûbî sultanlarý bölgede Sünnî eði-
timi yaygýnlaþtýrmak amacýyla medrese-
ler açtýlar ve ulemâyý desteklediler. Ürdün,
özellikle el-Melikü’l-Muazzam Îsâ ve el-Me-
likü’n-Nâsýr Dâvûd dönemlerinde ilmî ge-
liþmelerden istifade etti. Bu dönemde Am-
man, Kerek, Salt ve Aclûn’da medreseler
inþa edildi. 626’da (1229) Kerek’te müs-
takil bir emirlik kuran el-Melikü’n-Nâsýr
Dâvûd’un ulemâyý desteklemesi ve ilim
meclislerine katýlmasý Kerek’i âlimlerin uð-
radýðý önemli merkezlerden biri haline ge-
tirdi. Kitap toplamaya meraklý olan el-Me-
likü’n-Nâsýr Dâvûd döneminde Kerek’te ilk
defa bir medrese ve kütüphane kuruldu.
Ayný dönemde þehre gelen Seyfeddin el-
Âmidî ve Tâceddin el-Urmevî, el-Kâfiye
müellifi Ýbnü’l-Hâcib, tabip Ýbnü’l-Kuf, Ýbn
Busâka adýyla meþhur þair ve edip Ebü’l-
Feth Nasrullah b. Hibetullah el-Gaffârî, fel-

sefeci Hüsrevþâhî, Mirßâtü’z-zamân adlý
tarihiyle bilinen Sýbt Ýbnü’l-Cevzî ve Mü-
ferricü’l-kürûb fî aÅbâri Benî Eyyûb
isimli tarihin müellifi Ýbn Vâsýl, Kerek’te
el-Melikü’n-Nâsýr Dâvûd’dan ilgi gören ule-
mâdan birkaçýdýr. Kerek onun dönemin-
de fen ve týbbî ilimler açýsýndan da önemli
geliþme gösterdi.

Memlükler döneminde Ürdün’de ilmî ge-
liþme zirveye ulaþtý. Mýsýr’da nâib-i salta-
nat olarak görev yapan Memlük emîrle-
rinden Sargatmýþ 757’de (1356) Amman’-
da Hanefî fýkhýnýn öðretilmesi için bir med-
rese inþa ettirdi. Ürdün’de inþa edilen
medreseler arasýnda Salt’ta Medresetü’s-
seyfiyye, Aclûn’da Medresetü’l-yakýniyye
ve Husbân’da Medresetü Husbân sayý-
labilir. Kerek’te Mýsýr Memlük Sultaný el-
Melikü’n-Nâsýr Muhammed b. Kalavun ta-
rafýndan Bîmâristânü’n-Nâsýrî diye bilinen
bir hastahane ve týp medresesi kuruldu.
Bu dönemde Kahire ve Dýmaþk medrese-
lerinde pek çok Ürdünlü âlime rastlandýðý
gibi kadýlýk ve Memlük saraylarýnda kâti-
bü’s-sýr gibi görevlere Ürdünlü âlimler ta-
yin edilmekteydi. Muhaddis ve Þâfiî fakihi
Muhammed b. Ahmed el-Aclûnî gibi meþ-
hur âlimler Memlükler devrinde Ürdün’-
de yetiþti. Bu dönemde Ürdün’de yetiþen
hadis âlimleri arasýnda Ýsmâil b. Halîfe b.
Abdülâlî el-Husbânî, Ebü’l-Fezâil Dânyâl b.
Menglî el-Kerekî et-Türkmânî, Gazî b. Dâ-
vûd b. Îsâ el-Eyyûbî, Yûsuf b. Ýsrâîl b. Yû-
suf el-Kerekî, Abdülkadir b. Abdülazîz b.
Muazzam Îsâ el-Eyyûbî, Abdullah b. Mâ-
lik b. Mektûm el-Aclûnî ve oðlu Muham-
med Kasým b. Muhammed el-Ýrbidî, Hâ-
rûn b. Îsâ b. Mûsâ eþ-Þevbekî, Muham-
med b. Yûnus b. Ali el-Aclûnî ve Abdül-
mün‘im b. Ahmed b. Muhammed es-Sal-
tî sayýlabilir.

Ürdün’de fýkýh alanýnda da pek çok âlim
yetiþti. Bunlardan Muhammed b. Abdul-
lah el-Hakkârî es-Saltî, Ýbrâhim b. Mu-
hammed b. Îsâ el-Aclûnî ve Ýbnü’l-Kerekî
diye tanýnan Ýbrâhim b. Abdurrahman b.
Muhammed önemlidir. Ayrýca Abdullah b.
Halîl b. Ferec er-Remsâvî, Muhammed b.
Ömer b. Zekî el-Kerekî, Muhammed b.
Abdullah el-Kerekî, Haccî b. Mûsâ b. Ah-
med el-Husbânî, Osman b. Muhammed
b. Osman el-Ubâdî ve Abdüsselâm b. Dâ-
vûd b. Osman el-Aclûnî’nin isimleri anýlabi-
lir. Kýraatte Burhâneddin el-Kerekî ve Ab-
durrahman b. Ebû Bekir b. Ebü’l-Abbas el-
Kerekî’den ders almak üzere pek çok ta-
lebe Ürdün’e gelmekteydi. Memlükler dö-
neminde Ürdün’de dikkati çeken bir ta-
savvuf hareketi görülmektedir. Mutasav-
výflar arasýnda Muhammed b. Ali b. Ca‘fer

III. KÜLTÜR ve MEDENÝYET

Ürdün ve Suriye’nin fethiyle birlikte sa-
hâbîler bölgede yerleþerek Ýslâm’ýn yayýl-
masýnda önemli rol oynadýlar. Büyük kýs-
mý çöl olan Ürdün’de yerleþimin azlýðý, hal-
kýn çoðunluðunu göçebelerin teþkil etme-
si gibi sebeplerle bilhassa bölgenin kuzey
kesimleri Suriye merkezli ilmî hareketin et-
kisi altýnda kaldý. Zira Ürdün, Dýmaþk ve
Kudüs gibi önemli iki ilim merkezine ya-
kýnlýðý dolayýsýyla Ürdünlü talebeler eðitim-
lerini tamamlamak için daha ziyade Dý-
maþk ve Kudüs’e giderek orada yerleþ-
miþlerdi. Hüsbânî ve Bâûnî gibi nisbeler
taþýyan meþhur Dýmaþklý ulemâ aileleri as-
len Ürdünlü’dür. Modern dönem öncesin-
de bilim ve kültür adamlarýnýn genellikle
hükümdar saraylarýnýn bulunduðu Dýmaþk,
Baðdat, Kahire ve Halep gibi baþþehirler-
le medreseleri ve kütüphaneleriyle kültü-
rel hayatýn merkezi konumundaki büyük
þehirlerde yaþamayý tercih etmeleri, bu-
na karþýlýk Ürdün þehirlerinden hiçbirinin
baþkent olmamasý gibi sebeplerle bölge
Suriye, Mýsýr ve Filistin’e nazaran ilmî ha-
yat açýsýndan daha zayýf kalmýþtýr. Suri-
ye’de Dýmaþk’ýn yaný sýra Ürdün’ün kuze-
yinde Amman ve Aclûn ile Kerek ve gü-
neyindeki Eyle (Akabe), Bilâdüþþam’daki bi-
limsel ve kültürel hayatla irtibat içinde can-
lýlýk gösterdi. Ýlk dönemde yetiþen Ürdün-
lü âlimlerden Eslem b. Muhammed b.
Selâme el-Ammânî, Zeyyât diye meþhur
Ebü’l-Feth Nasr b. Mesrûr ez-Zührî el-Am-
mânî, Muhammed b. Kâmil el-Ammânî,
aslen Medineli olan Amman Kadýsý Hafs
b. Ömer b. Hafs el-Ammânî, Yahyâ b. Ab-
dullah b. Üsâme el-Belkavî ile Muham-
med b. Zeyd Ebû Tâhir el-Belkavî kaynak-
larda zikredilmektedir. Baþkent Amman’-
da mevcut en eski cami Emîr Abdullah’ýn
1923’te yaptýrdýðý ve babasý Þerîf Hüse-
yin’e nisbetle anýlan el-Mescidü’l-Hüsey-
nî’dir.

Ýlk devir muhaddisleri arasýnda Hasan
b. Ali b. Îsâ el-Ezdî el-Maânî, Eyyûb b. Ha-
san el-Cereþî ile Süleyman b. Ahmed b.
Muhammed el-Cereþî, Ürdün’ün dikkati
çeken simalarýndandýr. Akabe de ilk dö-
nemde hadis âlimlerinin ziyaret ettiði þe-
hirlerdendi. Hz. Osman’ýn mevlâlarýnýn ge-
lip yerleþtiði Akabe’de özellikle II. (VIII.)
yüzyýlda geliþen hadis ilmi IV. (X.) yüzyýla
kadar varlýðýný sürdürdü. Nitekim bu þeh-
re hadis almak maksadýyla âlimlerin gel-
diði, Ýbn Þihâb ez-Zührî’nin de bunlar ara-
sýnda yer aldýðý kaydedilmiþtir. Akabe’de
hadis ilmiyle meþgul olanlar arasýnda Ukayl
b. Hâlid el-Eylî, Selâme b. Rûh el-Eylî ve
Muhammed b. Azîz el-Eylî’nin isimleri sa-
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Tanzimat döneminde Ürdün’de resmî ve
özel eðitim kurumlarý geliþmeye baþladý.
Camide veya bir hocanýn evinde yapýlan
derslerin yaný sýra sýbyan mektepleri de
eðitim faaliyetlerini sürdürmekteydi. 1874’-
te Salt þehrinde altý sýbyan mektebi mev-
cuttu. Nitekim o dönemde daha küçük bir
yerleþim yeri olan Amman’da 1893 yýlýn-
da iki mektep vardý. 1888’de Kerek þeh-
rinde iki, Ýrbid’de bir okul açýlmýþtý. XIX.
yüzyýlýn sonlarýnda mekteplerin sayýsý art-
tý. Aclûn ve çevresinde pek çok okulun var-
lýðýndan bahsedilmektedir. 1869’dan itiba-
ren Ürdün’de modern anlamda ilkokullar
kuruldu. Ýlkokullarýn ilk açýldýðý þehir Os-
manlýlar döneminde idarî merkez olan Salt’-
týr. 1879’da Salt’ta ilk resmî ilkokul açýldý.
Bölgede “enmûzec” diye adlandýrýlan bu
resmî ilkokullar hocalar tarafýndan yöne-
tilen okullarla birlikte alternatif hizmet
verdi. Ayný dönemde Salt’ýn yaný sýra Ýr-
bid, Kerek ve Maan da ilkokullarýn açýldýðý
önemli merkezlerdendir. 1892 yýlýnda Ür-
dün’deki ilk kýz okulu Salt’ta eðitime baþ-
ladý; bunu Kerek, Aclûn ve Cereþ’te açýlan
kýz okullarý takip etti. XIX. yüzyýl sonlarýn-
da Ürdün’de Ýrbid, Kerek, Maan ve Salt þe-
hirlerinde dört rüþdiye mevcuttu. Ürdün’-
de oturan hýristiyanlar XIX. yüzyýla kadar
eðitimlerini kilise ve manastýrlarda din
adamlarýndan almaktaydý. Bu yüzyýlda mo-
dern eðitimin Osmanlý topraklarýnda yay-
gýnlaþmasýyla Ürdün hýristiyanlarý arasýn-
da eðitim özellikle Batýlý misyonerleri eliy-
le geliþti. Ýlk misyoner okullarý din adam-
larýnýn idaresindeydi. Daha sonra Osman-
lý Devleti bu okullarý denetimi altýna aldý.
Ürdün’de ilk misyoner okulu Salt’ta Rum
Ortodokslar tarafýndan açýldý. Ardýndan
Katolik ve Protestanlar da çeþitli okullar
açtý. 1875’te Kerek’te eðitime baþlayan Ka-
tolik okulunda Hýristiyanlýðýn yaný sýra di-
ðer ilimler de öðretiliyordu. XIX. yüzyýl bo-

yunca bölgede bu türden pek çok okul fa-
aliyete geçti.

1921’de Þarký Ürdün Emirliði’nin kurul-
masýyla birlikte Emîr Abdullah’ýn ulemâ ve
þairlerle ilim meclisleri oluþturduðu bilin-
mektedir. Onun etrafýnda toplanan ule-
mâ ve edipler arasýnda Âdil Arslan, Mus-
tafa el-Galâyînî, Hasan Zeyd el-Kîlânî, Fu-
âd el-Hatîb, Hayreddin ez-Ziriklî, Muham-
med eþ-Þüreykî, Mustafa Vehbî et-Tel,
Abdülmün‘im er-Rifâî, Saîd el-Kermî ve
Muhammed Ali el-Hûmânî gibi isimler sa-
yýlabilir. Bunlara Saîd Dürre, Fehmî Hâþim
ve Nedîm Mellâh ilâve edilmelidir. Emîr
Abdullah’ýn 1924 yýlýnda Amman’da üye-
leri arasýnda Rýza Tevfik’in de bulunduðu
Mecmau’l-ilmî kurma çalýþmasý sonuçsuz
kaldý.

Ýsrail iþgaliyle birlikte pek çok Filistinli
Ürdün’e göç etti ve burada bir edebiyat
oluþtu. Subhî Ebû Ganîme, Ürdün’de kýsa
hikâye alanýnda eser veren ilk yazardýr
(E³åni’l-leyl, Dýmaþk 1922). Onu Îsâ en-
Nâûrî ve Fâlih el-Garâyibe gibi yazarlar ta-
kip etti. XX. yüzyýlda Ürdün’de dil ve ede-
biyat çalýþmalarý önemli bir yer tutar. Hay-
reddin ez-Ziriklî’nin 1921-1923 arasýnda
Emîr Abdullah’ýn yanýnda kaldýðý yýllarý an-
latan £Âmân fî £Ammân adlý eseri (Kahi-
re 1925) modern Ürdün’ün edebiyat ça-
lýþmalarýnýn öncülerindendir. Roman ala-
nýnda Abdülhalîm Abbas’ýn Filistin mese-
lesini anlatan Fetâtün min Filis¹în (Am-
man-Kahire 1948), Þükrî Þa‘þâa’nýn ¬ik-
rayât ve Teysir Zübyân’ýn Mü×ekkirâtü
fetâtin þâride adlý romanlarý bu alanda
Ürdün’deki ilk çalýþmalardýr. Arap dünya-
sýnda en popüler alanlardan sayýlan hikâ-
ye dalýnda Mahmûd Seyfeddin el-Îrânî’-
nin Ma£a’n-nâs adlý eseri 1955’te Am-
man’da yayýmlandý. XX. yüzyýlda yetiþen
þairler arasýnda Abdülmün‘im er-Rifâî,
Hüsnî Füreyz, Yûsuf el-Azm, edip Îsâ en-
Nâûrî, edip ve Arap dili âlimi Nâsýrüddin
el-Esed ve Süleyman Mûsâ zikredilmesi
gereken isimlerdir.

Ýngiliz kontrolü altýnda Ürdün Emirliði’-
nin kurulmasýyla birlikte eðitimde yeni bir
aþamaya gelindi. Okullarýn sayýsý arttý. Eði-
timde yedi yýllýk ilköðretim ve dört yýllýk
ortaöðretimden oluþan bir sisteme geçil-
di. Daha sonra pek çok deðiþikliðe uðra-
yan eðitim sisteminde 1962’de altý yýllýk
ilkokul, üç yýllýk ortaokul ve üç yýllýk lise öð-
retimine baþlandý. 1988’de on yýllýk zorun-
lu ilköðretim ve iki yýl lise eðitiminden
meydana gelen yeni bir sistem uygulan-
dý. Ülkede kurulan ilk üniversite 1962’de
Amman’da açýlan Ürdün Üniversitesi’dir.
Ürdün’ün en büyük ve köklü eðitim kuru-

el-Aclûnî (el-Bilâlî), Muhammed b. Sellâme
et-Tûzî el-Kerekî ile Muhammed b. Hilâl
el-Bâûnî sayýlabilir. Þiirde ise Mahmûd b.
Tay el-Aclûnî ve Ahmed Þihâb el-Kâsî el-
Kerekî meþhurdur. Kerek’te Memlükler
devrinde dinî ilimlerin yaný sýra týp ve fen
bilimlerinde de âlimler yetiþti. Bunlardan
tabip Alemüddin Tûmâ b. Ýbrâhim eþ-Þev-
bekî ile kimyacý Yûsuf b. Süleyman el-Ke-
rekî zikredilebilir.

Osmanlýlar döneminde Ürdün’de klasik
medrese eðitiminin yaný sýra camilerde ve
hocalarýn evlerinde kurulan ilim halkala-
rýnda da eðitim devam ediyordu. Bu kü-
çük çaplý mekteplerde bir hocanýn nezâ-
retinde çocuklara Kur’an, okuma yazma,
tecvid ve dinî bilgilerin yaný sýra matema-
tik ve astronomi gibi ilimler de öðretil-
mekteydi. Osmanlýlar devrinde yetiþen
Keþfü’l-Åafâß müellifi Ýsmâil b. Muham-
med el-Aclûnî Ürdünlü’dür. Muhammed
b. Ali b. Abdurrahman el-Ýrbidî, dinî ilim-
ler ve edebiyat alanýnda Osmanlýlar dö-
neminde Ürdün’de yetiþmiþ þahsiyetler-
dendir. XIX. yüzyýla kadar Osmanlý Devle-
ti’nin Ürdün’de eðitimi herhangi bir de-
netime tâbi tutmadýðý ve mahallî yöneti-
cilerle ulemâ tarafýndan uygulanan bir eði-
timin varlýðý bilinmektedir. 1830-1840 yýl-
larý arasýnda Kavalalý Ýbrâhim Paþa yöne-
timindeki Mýsýr’ýn hâkimiyetine giren Ür-
dün’de Batý tarzýnda eðitim kurumlarý açýl-
maya baþlandý. Ardýndan tekrar Osmanlý
hâkimiyetine giren ülkede modern eði-
tim kurumlarý yaygýnlaþtýrýldý ve ilköðre-
tim mecburi hale getirildi, bunun yaný sý-
ra rüþdiye ve idâdîler açýldý. 1869’dan iti-
baren gayri müslimlere de okul açma hak-
ký tanýndý. Gayri müslimlerin ve misyoner-
lerin açtýklarý okullar özellikle Lübnan ve
Filistin’de yoðunlaþtýðýndan pek çok Ür-
dünlü eðitimini sürdürebilmek için bu böl-
gelere gitti.

Kerek Kalesi –

Ürdün



359

Ürgüp’ün Anadolu Selçuklu Devleti’nin
ilk dönemlerinde Türk hâkimiyetine geç-
tiði sanýlmaktadýr. Ardýndan 1243 Moðol
istilâsýndan etkilendiði anlaþýlan Ürgüp
Moðollar’ýn kontrolü altýna girdi. Alâeddin
Eretna, Ýç Anadolu’da kendi adýný taþýyan
devletini kurunca bu defa Eretna Devle-
ti’nin egemenliðinde kaldý. Eretna oðlu Ali
Bey'in Kadý Burhâneddin’le mücadelesin-
den bahseden Bezm ü Rezm adlý eserde
kasabanýn ismi “Birügüb” diye kaydedilir.
Bazý Selçuklu tarihlerinde de bu ad geçer
ve Moðollar’la mücadeleye giriþen III. Alâ-
eddin Keykubad’ýn onlara yakalanmamak
için Ürgüp civarýndaki maðaralarda gizlen-
diði söylenir. 1375’te Kayseri ile birlikte Ka-
ramanoðlu Alâeddin Ali Bey’in idaresine
giren Ürgüp’te 1398’de Osmanlý hâkimiye-
ti kurulduysa da 1402’de yeniden Karaman
Beyliði’ne dahil oldu. 818’de (1415) Kayseri
ve civarýný ilhak eden Memlük sultanýnýn
oðlu Ýbrâhim Bey buranýn idaresini Dul-
kadýrlý Nâsýrüddin Muhammed Bey’e ver-
di. Ürgüp yirmi yýl kadar Dulkadýroðulla-
rý’nýn hâkimiyetinde kaldý. Karamanoðlu
Tâceddin Ýbrâhim Bey 1435 yýlýnda yaptý-
ðý savaþta Dulkadýroðullarý’ný maðlûp ede-
rek Kayseri, Ürgüp, Uçhisar ve Develikara-
hisarý’ný yeniden Karaman hâkimiyetine al-
dý. Fâtih Sultan Mehmed zamanýnda Ge-
dik Ahmed Paþa’nýn Karaman seferi sý-
rasýnda (1474 yýlý sonlarý) Develikarahisa-
rý'nýn zaptýyla görevlendirilen Niðde san-
cak beyi Koçu Bey bu kesimi ele geçirdi.
Ürgüp’ün de bu tarihte kesin biçimde Os-
manlý egemenliðine girdiði söylenebilir.

881 (1476) tarihli Karaman Evkaf Defte-
ri’nde eyaleti oluþturan vilâyetler arasýnda
Ürgüp de bulunmaktadýr.

Osmanlý idaresi altýnda Karaman eyale-
tinin Niðde sancaðýna baðlý bir kaza mer-
kezi olan Ürgüp’le ilgili tahrir kayýtlarý 924
(1518) yýlýna kadar iner. Buna göre kasa-
bada 435 erkek nüfus yaþýyordu (tahmi-
nen 1300 kiþi). Halkýn büyük çoðunluðu
çiftçi-köylü statüsündeydi, % 4,37’lik ke-
simi askerî sýnýf mensuplarý oluþturuyor-
du. Mahalle sayýsý yedi idi. Kaðnýpýnar, Çu-
kur, Temenna(i), Yerer (Bedir ?), Geren, Bu-
cak mahallelerinde müslümanlar ikamet
ediyordu. Gayri müslimlerin yaþadýðý ma-
halle ise Gebran adýyla kaydedilmiþti. Gay-
ri müslimler elli dört nefer erkek nüfustan
ibaretti (tahminen 150 kiþi). Bu tarihte
henüz mezra olan Salur ve Çökek’te yaþa-
yan “timar reâyâsý” da kasaba nüfusuna
dahil edilmiþ ve buralar ayrý bir mahalle
þeklinde kaydedilmiþti. Seksen iki erkek
nüfusu (nefer) bulunan Kaðnýpýnar kasa-
banýn en kalabalýk mahallesi iken en kü-
çük mahalle Bucak’ta ise yirmi bir nefer
mevcuttu. Bu rakamlardan hareketle ka-
sabanýn 1518 yýlý nüfusu 2000 dolayýnda
tahmin edilebilir. Ürgüp halkýnýn yaklaþýk
% 85,89’u müslümanlardan, % 14,11’i gay-
ri müslim Rumlar’dan meydana geliyordu.
Bölgenin eski bir hýristiyan yerleþim merke-
zi olmasýna karþýlýk kasabadaki gayri müs-
lim nüfus oraný taþrada köylerde oturan
gayri müslim nüfus oranýna göre oldukça
düþüktü. 1522’de kasabanýn en küçük ma-
hallesi olan Bucak kaydedilmedi ve mahal-

mu olan Ürdün Üniversitesi’ni 1976’da Ýr-
bid’de eðitime baþlayan Yermük Üniver-
sitesi, 1981’de Mûte Üniversitesi, 1986’da
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 1991’de
Hâþimî Üniversitesi ve 1992’de Ehlibeyt
(Âlü beyt) Üniversitesi takip etti. Devlet
üniversitelerinin yaný sýra son zamanlar-
da pek çok özel üniversite kuruldu. Bunun
dýþýnda Ürdün’de elli beþ meslek yüksek
okulu bulunmaktadýr (ayrýca bk. TÂLÝM ve
TERBÝYE).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Hacer, ed-Dürerü’l-kâmine, I-IV, tür.yer.;
Sehâvî, eŠ-™avßü’l-lâmi£, I-XII, tür.yer.; Nuaymî,
ed-Dârîs fî târîÅi’l-medâris, Beyrut 1990, I, 275;
II, 104; Ýbnü’l-Ýmâd, Þe×erât, VII, 169; Yûsuf Der-
viþ Gavânime, £Ammân: ¥aŠâretühâ ve târîÅu-
hâ, Amman 1979, s. 177-186; a.mlf., TârîÅu þar-
šý’l-Ürdün fî £a½ri devleti’l-Memâlîki’l-ûlâ, Am-
man 1979, s. 129-171; M. Ebû Sûfih, Min a£lâ-
mi’l-fikr ve’l-edeb fi’l-Ürdün, Amman 1983; Nâ-
sýrüddin el-Esed, el-¥ayâtü’l-edebiyyetü’l-¼adî-
¦e fî Filis¹în ve’l-Ürdün ¼attâ sene 1950, Am-
man-Beyrut 2000, tür.yer.; M. Hüseyin Mehâsine,
Øafa¼ât min târîÅi’l-Ürdün ve ¼aŠâretih, Am-
man 2000, s. 253-282; M. Abdülkadir Hýreysât
v.dðr., Mu¼âŠarât fî târîÅi’l-Ürdün ve ¼aŠâre-
tih, Ýrbid 2000, s. 281-284; M. Adnân el-Bahît –
Hâmid ez-Zaðûl, el-Câmi£atü’l-Ürdüniyye fî £îdi-
he’l-fýŠŠî sîretün ve mesîre, 1382-1407/1962-
1987, Amman 1987; Mahmûd Ubeydât, el-Ürdün
fi’t-târîÅ: el-Mušaddime mine’l-£a½ri’l-¼acerî ¼at-
tâ šýyâmi’l-imâre, Trablus 1413/1992, I, 282-
315; Ahmet Çaycý, Ürdün’de Osmanlý Mimarisi,
Ankara 2010; Cengiz Tomar, “el-Melikü’n-Nâsýr,
Dâvûd”, DÝA, XXIX, 76-77.

ÿCengiz Tomar

– —
ÜRGENÇ

(bk. GÜRGENÇ).
˜ ™

– —
ÜRGÜP

Nevþehir iline baðlý ilçe merkezi.
˜ ™

Nevþehir’in 20 km. kadar doðusunda en-
gebeli bir arazi üzerinde yer almaktadýr.
Ürgüp’ün ne zaman ve nasýl kurulduðu
hakkýnda bilgi yoktur. Yerleþme tarihinin
Hititler dönemine kadar indiði belirtilir. Ür-
güp yöresinin 705 yýlýnda Araplar’ýn idare-
sine girdiði, bu hâkimiyetin X. yüzyýl baþ-
larýna kadar sürdüðü tahmin edilir. Ür-
güp’ün de bu sýralarda kadîm Nysa’ya al-
ternatif bir yerleþme olarak ortaya çýktý-
ðý ve Assiana þeklinde adlandýrýldýðý ileri
sürülür. Bu sonuncu adýn ilk hýristiyanla-
rýn yerleþimiyle ilgisinin bulunduðu, Bizans
döneminde ikonoklazm hareketinin yay-
gýnlaþmasýyla buraya sýðýnan hýristiyanla-
rýn bölgedeki yumuþak kayalarý oyup yer-
leþtikleri belirtilir.

ÜRGÜP

XIX. yüzyýlýn ortalarýnda Ürgüp’ü gösteren bir gravür (Charles Texier, Asie mineure, Paris 1862, lv. 55)


