
HAYDAR EFENDi, Ahıskalı 

zıt dersiamlarından Çarşambalı Hoca Ah
med Efendi'nin Fatih Camii'ndeki ders
lerine devam ederek icazet aldı ( ı 90 ı ). 

Ders Vekaleti tarafından yapılan imtiha
nı kazanarak dersiam oldu ve Fatih Ca
mii 'nde ders vermeye başladı. 1905 yı 

lında kendisine 95 kuruşluk müderrislik 
maaşı bağlandı. Bu yıllarda bir yandan 
da Mekteb-i Nüwab'a ( b azı kaynakla rda 
Medresetü' l-kudat ) devam ederek dör
düncü sınıf şehadetnamesi aldı ( ı 906). 
1909'da fetvahane ikinci sınıf müsewid
liğine , ertesi yıl birinci sınıf müsewidli
ğe yükseltildi. Yine aynı yıl İbtida- i Haric 
Medresesi İstanbul müderrisliğine geti
rildi. 1914'te 400 kuruş maaşla Sahn Med
resesi fıkıh müderrisliğine, ertesi yıl fet
vahanede teşekkül eden Te'IIf-i Mesai! 
Heyeti reisliğine tayin edildi. Bu görevi 
esnasında Mecelle'yi tamamlamak için 
kurulan heyette görev alarak bu eserin 
"Kitabü 'I-Büyu<" ve "Kitabü'I-icare" bö
lümlerinin hazırlanmasına katkıda bulun
du . 1916-1919ve 1922-1923yılları ara
sında önce m uhatap, daha sonra da baş
m uhatap olarak huzur derslerine katıldı. 

Medresedeki tahsil döneminde tasav
vufa karşı olan Haydar Efendi, bir rama
zan ayında cer için gittiğ i Bandırma'da 

Şeyh Bezzaz Ali Efendi'yle tanışarak ken
disine intisap etmek istemiş , o da istan
bul'da Hacı Ahmed Efendi'ye gitmesini 
tavsiye etmiştir. Hacı Ahmed Efendi ise 
onu Topkapı 'da ikamet eden Ali Efendi'
ye göndermiştir. 

Tarikat silsilesi Ali Efendi, Halil NOrul
lah Efendi, Mustafa İsmet Yanyavi ve Ab
dullah Mekki vasıtasıyla Halid el-Bağda

di'ye ulaşan Haydar Efendi, 1914'te Ali 
Rıza Efendi'nin vefatı üzerine Sultan Se
lim Camii yakınında bulunan İsmetullah 
Efendi Dergahı 'na şeyh oldu. Ancak Mec
lis-i Meşayih , Tokat mebusu Şeyh Mus
tafa Haki Efendi'yi bu göreve tayin etmiş

ti. Bu durum karşısında Ali Rıza Efendi'
nin Haydar Efendi'yi halife bıraktığını söy-
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leyen müridier Mustafa Haki Efendi'nin 
meşihatını kabul etmediler. Tekke men
suplarından Hafız Halil Sami Efendi'nin 
1 S Muharrem 1338 (1 O Ekim 1919) tarih
li arizasının padişah tarafından gereğinin 
yapılması isteğiyle şeyhülislama havale 
edilmesi üzerine beş yıl sonra tekkenin 
şeyhliği kendisine teslim edildi (bu arlza 
ve cevabi metin için bk. Albayrak, Türk i
ye 'de Din Kavgası , s. I 99-203, ves ika I 7, 
I 8) Haydar Efendi'nin buradaki şeyhliği 
tekkeler kapatılıncaya kadar ( ı 925) de
vam etti. 

Cumhuriyet'in ilanından sonraki döne
mi hapiste ve ·göz altında geçiren Haydar 
Efendi, İskilipli Mehmed Atıf Efendi ile 
birlikte İstiklal Mahkemesi'nde yarg ı lan
dı (b uradaki so rgul anmas ı y la ilgili tuta 
naklar için bk. Ankara istikla l Mahkeme
si Zabıtları - 1926, s. I I 6- I I 8). 

Haydar Efendi, kısa süren bir rahatsız
lıktan sonra 1 Ağustos 1960 tarihinde Fa
tih Çarşamba'daki evinde vefat etti. Fa
tih dersiamlarından olduğu için Fatih Ca
mii haziresine defnedilrnek istendiyse de 
askeri yönetirnce buna izin verilmedi. Ce
naze namazı Yavuz Sultan Selim Camii'n
de vasiyeti uyarınca Mahmut Sami Efen
di tarafından kıldınldı ve Edirnekapı 'da 

Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi. 

Hasib Efendi. Alvarlı Muhammed Lutfi 
Efendi, Mahmut Sami Ramazanoğlu ve 
Mehmet Zahit Kotku gibi Halidi şeyhle
rinden hürmet gören Haydar Efendi'nin 
Hüsrev Efendi, İstanbul müftüsü Ömer 
Nasuhi Bilmen ve Şeyhülislam Mustafa 
Sabri Efendi'yi sevip takdir ettiği belirtil
mektedir. İlme ve ibadete önem veren 
Haydar Efendi sert mizaçlı bir kişiliğe sa
hipti. Haydar Efendi'nin silsilesi halifele
rinden Mahmut Ustaosmanoğlu tarafın
dan sürdürülmektedir. 
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HAYDAR KADI CAMii 

Makedonya'nın Manastır şehrinde 
XVI. yüzyılda yapılmış cami. 
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Adi Bitola olarak değiştirilen Manastır 
şehrinde çok sayıdaki caminin en önem
lilerinden biridir. Cümle kapısı üstünde 
bulunan kitabesine göre Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde Kadı Haydar Efen
di tarafından 969 ( 1561-62) yılında yap
tırılmıştır. 

intizamlı bir işçilikle taş ve tuğladan 
karma teknikte yapılan caminin , iki sıra 
tuğla hatılları arasında tek sıra munta
zam işlenmiş kesme taş sıraları ile alma
şık duvar örgüsü ku b be kasnağına kadar 
devam eder. Üç bölümlü son cemaat yeri 
dört mermer sütuna oturan sivri kemer
Iere sahiptir. Bu üç bölüm kemerlerle ay
rılmış olup her biri sekizgen sağır kasnak
li kubbe ile örtülmüştür. İştip 'teki Hüsam 
Paşa Camii'nde görüldüğü gibi ortada bu
lunan iki sütun yanlardakilerden farklı 
olarak yeşil mermer (verde antico) , diğer
leri ise beyazdır. Bu sonuncuların başlık
larının baklavali olmasına karşılık ortada
ki iki sütunun başlıkları mukarnaslıdır. 

Caminin kordon silmelerle çerçevefen
miş yayvan kemerli cümle kapısının üs
tünde üç satır halinde Arapça bir kitabe 
yer alır. N iş fazla derin olmayıp kavsarası 
iki kat prizma ile taçlanmıştır. Kitabenin 
üstüne alınlığın ortasına ayrıca bir şern

se kabartması işlenmişti r. Son cemaat 
yerinde yan bölümlerin kıble duvarların
da birer mihrapçık bulunmakta. bunlar
la kapı arasında da birer pencere yer al
maktad ı r. Pencerelerin üstlerine yerleş
tirilmiş olan kare panoların içinde ise 
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merkezdeki geçmeli çokgenler etrafında 
daire şeklinde istiflenmiş. hat sanatı ba
kımından oldukça dikkat çekici birer yazı 
görülmektedir. 

Harim kare şeklinde olup iç ölçüleri 11 
x 11 metredir. Sağ tarafta son cemaat 
yerine bitişik köşede içeriden geçilen mi
nare kaidesi yer alır. Bu merdivenden as
lında bugün izi kalmayan mahfile de çıkı
lıyordu. Minare kaidesinin simetriğinde 
sol köşede harimden geçilen kare biçimli 
küçük bir hücre vardır. İki mazgaldan ha
va ve ışık alan bu küçük mekanın hangi 
maksatlayapıldığı tesbit edilememiştir. 

Caminin harimi cephelerde üç sıra pen
cereden ışık alır. Alt sıradaki üçer pence
re mermer çerçeveli ve tuğladan boşalt
ma kemerlidir. Bunların üstünde de yine 
tuğla sivri kemerli daha küçük pencere
ler açılmıştır. Bir silmeden sonra ise daha 
dar ölçülü iki pencere yer alır. Kı b le du
varında da aynı düzenleme tekrarlanmış. 
yalnız mihrabın arkasına gelen yerde pen
cere açılmamıştır. On iki kenarlı olan ku b
be kasnağında da bir dizi pencere bulun
maktadır. Kare mekandan kubbeye ge
çişte tromplar kullanılmıştır. Bunların ya
rım kubbecikleri dilimiL duvarlarla köşe
lerdeki başlangıçları mukarnaslı pandan
tiflerle bezenmiştir. 

Caminin içindeki, üs!Qbuna uymayan. 
bazıları resimli kalem işler i XIX. yüzyıla 
aittir. Mahfille minber kaldırılmış. mu
karnaslı mihrap ise durmaktadır. Mina
re. pabucun bitimi ve gövdenin başlangı
cına işaret eden bileziğe kadar kesme 
taş kitlesiyle kalmıştır. Bilezikten yukarı
sı yıkılmış veya yıktırılmıştır. 

Haydar Kadı camii'nin planı 

191 O yılında Sultan Reşad'ın Manastır'ı 
ziyaretinden önce şehrin bütün camile
riyle birlikte büyük bir ihtimalle Haydar 
Kadı Camii de restore edilmiştir. Cami
nin iç dekorasyonu da bunu göstermek
tedir. Osmanlı Devleti'nin 1912'de Manas
tır'dan çekilmesiyle cami bakımsız kal
mış ve kubbenin kurşun örtüsü çalınmış
tır. Daha sonra cami, Manastır'da top
lanmış bazı mezar taşları ile lahitler için 
bir depo haline getirilmiştir. 1967'de ca
min in kubbesi Makedonya'daki Tarihi 
Eserleri Koruma Derneği tarafından res
tore edilmiştir. Komünist yönetim sıra
sında bir ara Manastır'daki Pelister içki 
Fabrikası'nın ambalaj deposu olarak kul
lanılan cami 1972 yılında kısa bir süre 
konser salonu haline dönüştürülmüşse 
de bu girişim Saraybosna'daki Yugoslav
ya Diyanet İşleri başkanı tarafından en
gellenmiştir. 1975 yılından itibaren Hay
dar Kadı Camii Tarihi Eserleri Koruma 
Derneği'nin himayesi altına alınmıştır 
(Mehmed Z. Ibrahimi, IV/18, s. 9). Günü
müzde ise ( 1997) yeniden ibadete açıl
ması için Makedonya Cumhuçiyeti islam 
Birliği tarafından hazırlıklar yapıldığı öğ

renilmiştir. 
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Iii SEMAVi EYiCE 

HAYDAR b. KAvüs 
(bk. AFŞİN, Haydar b . Kavus). 

HAYDAR MiRZA 
(ö. 958/1551) 

Tarib-iReşidi adlı eseriyle tanınan 
tarihçi ve devlet adamı. 
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905'te (1499) doğdu. Timurlular dev
rinde Doğu Türkistan'da yaşayan Duğlat 
kabilesine mensup olduğundan Duğlat 
nisbesiyle anılır. Babası Muhammed Hü-

HAYDAR MiRZA 

seyin Küregen'dir. Timuroğulları ile akra
balığı olan Haydar Mirza aynı zamanda 
Babür Şah'ın yeğeni idi. Hayatı hakkında
ki bilgiler daha çok kendi eseri ne. Bô.bür
nô.me'ye, Ebü'l-Fazl el-Allaml'nin Ekber
nô.me'sine. Firişte'nin Gülşen-i İbrô.hf
mf ve Nizameddin Ahmed'in Tabaifat-ı 
Ekberf adlı eserlerine dayanmaktadır. 
XVI. yüzyıl başlarında Şeybanller Mavera
ünnehir'e hakim olmaya başlamışlar ve 
Muhammed Şeybanl\ Han 1508'de Duğ
latlar'ı mağlüp etmişti. Bu mücadelede 
Muhammed Hüseyin Küregen hayatını 
kaybedince Haydar Mirza çocuk yaşta ye
tim kaldı. Bir süre Kabil'de Babür'ün ya
nında bulunduktan sonra ondan izin ala
rak Kaşgar'a gitti. Burada Moğollar'ı ye
niden ihya etmek için harekete geçen 
Said Han'ın hizmetine girdi. Duğlatlar 
Haydar Mirza'nın kumandasında Bedah
şan. Kafiristan. Ladak ve Tibet'teki sefer
lerde Moğollar'a yardımcı oldular. 1533'
te Moğol Hanı Said ölünce onun yerine 
geçen Abdürreşid ile anlaşmazlığa dü
şen Haydar Mirza tekrar Timuroğulları'
na meyletmek zorunda kaldı ve Babür'ün 
oğlu Hümayun Şah'a tabi oldu. Bu arada 
Keşmir'i istila etmeyi planladı. Keşmir. o 
sıralarda Şah Mlr Sevati kolundan bir aile 
tarafından yönetilmekteydi. Haydar Mir
za. Keşmir'i ele geçirdikten sonra 1540-
1551 yılları arasında saltanat sürdü. Hü
mayun Şah ile iyi geçinmeye dikkat etti; 
fakat bir müddet sonra ayaklanan Keşmir 
halkına karşı koyarnadı ve karışıklık es
nasında öldürüldü. Onun ölümüyle Duğ
latlar'ın saltanatı sona erdi ve Sevatiler 
tekrar idareyi ele geçirdiler. 

Haydar Mirza iyi bir asker ve devlet 
adamı olmasının yanı sıra edebi tahsil de 
görmüştü . Duğlat ailesi içinde ondan baş
ka tarih ve edebiyatla uğraşan kimse yok
tur. Güzel sanatlara karşı ilgi duymuş. 
hat sanatında ve resimde şöhret kazan
mıştı. Edebiyatın hem nesir hem de şiir 
dalında oldukça yetenekliydi. Nitekim Ba
bür eserinde Haydar Mirza'nın bu yönünü 
övmektedir ( Vekayi', I, I I). Haydar Mir
za sadece kendi muhitinin kültür olayları 
ile sınırlı kalmamış. çevresindekileri de 
yakından takip etmiştir. 

Eserleri. 1. Tô.rfl; -i Reşfdf. Haydar Mir
za'nın Orta Asya tarihi ve coğrafyası için 
önemli bir kaynak olan bu eseri iki ana 
bölümden meydana gelmektedir. Eserin 
önce ikinci . daha sonra birinci bölümü ya
zılmıştır. Moğollar'ın İslamiyet'i kabulün
de önderlik etmiş bulunan Abdürreşid'e 
ithaf edilen eserin birinci bölümünde 
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