
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. 

ı 
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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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HAYDAR MiRZA 

Ttıği u k Timur'un tahta çıkışından (ı 34 7) 

itibaren Çağatayillar zamanında meyda
na gelen olaylar anlatılmaktadır. İkinci 
bölüm 1 541-1 544 devresini içine almak
ta ve daha çok Duğlatlar' ın veya Haydar 
Mirza'nın başından geçenler hikaye edil
mektedir. Farsça yazılan ve bizzat müel
lifi tarafından Çağatay Türkçesi'ne çevri
len eseri E. Denisan Ross İngilizce 'ye ter
cüme etmiş . kitap N. Elias tarafından 
neşredilmiştir (The Tarikh·i Rashidi of 
Mirza Muh ammad Haydar Dughlat, A 
History of the Moghuls of Central Asla, 
London 1895. 1898). MirzaŞah Mahmud 
Çuras'ın Farsça kaleme aldığı Tari l].-i 
Şah M a]Jmild Çuras, Taril].-i Reşidi' nin 

devamıdır (Toga n, Tarihte Usa./, s. 223). 

Tari]].-i Reşidi'nin bazı bölümleri İngiliz
ce. Türkçe ve Rusça'ya çevrilerek neşre
dilmiştir (Storey, lll, s. 273) . z. Cihan
nüma. Bir Hint hikayesinin Doğu Türkçe
si'ne uyarlaması olan bu manzum eser 
Tibet seferisırasında yazılmıştır (Ocak 
ı 553) . Eser Berlin Müzesi'ne intikal et
miş ve Martin Hartman koleksiyonu için
de yer almışsa da yazar adı nüshada ya
zılı olmadığı için müellifinin kimliği uzun 
süre belirlenememiştir. 1924'te Berlin 
Staatsbibliothek'te bulunan Cihannü 
ma'yı inceleyen Zeki Velidi Togan. ihtiva 
ettiği olaylardan ve müellifin delaylı ola
rak kendisinden bahseden cümlelerin
den hareketle eserin Haydar Mirza'ya ait 
olduğunu ortaya koymuştur. 
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HAYDAR TİLBE 

Mevla na Lutfi' den sonra 
XV. yüzyılın en güçlü 

Çağatay şairi 

(bk. ÇAGATAY EDEBiYATI). 
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HAYDARARAn 
( ~ ~~y-~ ) 

Hindistan 'da bir şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Haydarabad şehri. Hindistan yarıma
dasının ortalarında bugünkü Andra Pra
deş eyaleti topraklarında ve Krişna neh
rinin kollarından Musi'nin sağ kıyısında 
kurulmuş olup Behmeniler'in yıkılmasıy
la (ı 500 ) bölgede güçlenen Kutubşahi
ler'in merkezi Gulkünde'nin yaklaşık 11 
km. güneydoğusundadır. Şehrin kuruluş 
sebebi Gulkünde'de yaşanan nüfus artışı 
ve susuzluk problemidir. Sultan Muham
med Ku lı Kutubşah ( ı 580- ı 6 12) önce 
Gulkünde'yi kuzeye doğru genişletmeyi 
düşündü; fakat arazinin kayalık olması 
yüzünden bundan vazgeçti ve daha son
ra Purana Pul (eski köprü ı adını alacak 
olan köprüden faydalanarak Musi nehri
nin sağ kıyısındaki düzlüğü müstakbel · 
yerleşim alanı olarak belirledi. Yeni baş
şehrin kuruluş hazırlıkları 1 590 yılında ta
mamlandı ve ana yolların birbirini iki nok
tada kestiği ızgara planı üzerine inşası 

na başlandı. Şehir daha sonra nehrin sol 
kıyısında da gelişti. Haydarabad şehri is
mini Hz. Ali'nin lakabından almıştır. Sul
tan Muhammed Kulı'nın. şehre ilk önce 
çok sevdiği Hindu cariyesi Bhagmati'ye 

Car Minar adlı zafer takı - Haydarabad 1 Hindistan 

veya annesi Bhagirati'ye izafeten ya da 
şehrin büyük bir bahçeyi andırması se
bebiyle "bahçe şehir" anlamında Bhagi
nagar adını verdiği, fakat daha sonra 
Haydarabad'a çevirdiği rivayet edilmek
tedir (değiş ik rivayetler için bk. Sherwa 
ni, "The Foundation of Haidarabad", s. 
245-248) . 

Şehir kurulurken ilk olarak ana yolların 
kesiştiği merkezi meydana Çar Min ar adı 
verilen dört cepheli zafer takı inşa edil
miştir. Batılı yazarların bu yönüyle Pa
ris'teki Are de Triomphe'a benzettikleri 
şehrin sembolü durumundaki abidenin 
muhteşem dört kemeri dört ana yolu bir
birine bağlamakta ve çatısından 26,4, 
yerden 55,8 m. yüksekliğinde olan mina
releri şehrin hemen her yanından görü
lebilmektedir. Binanın üst katının batı ta
rafı cami olarak inşa edilmiştir. Kutub
şahi eserlerinin en güzellerinden olan 
camide İ slam'ın beş önemli şahsiyetini 
(Hz. Peyga mber, Al i, Fat ıma, Hasan ve 
Hüsey in ) t emsilen beş kemer mevcuttur 
(a.g.e:, s. 228). Çar Minar'ın batısında 

inşasına Abdullah Kutubşah zamanında 
(1626- 1672 ) başlanan. ancak 1681 'de 
Babürlü hükümdan Evrengzib ' in em
riyle bitirilebilen Mekke Mescidi bu
lunmaktadır. Kaynakl arda, 10.000 kişi
nin aynı anda namaz kılabildiği cami
nin inşaatında kullanılan yekpare granit 
sütunların şehrin 11 km. uzağında işle
nip 700 çift öküzle taşındığı belirtilir. Çar 
Minar' ın kuzey tarafında Ciluhane deni
len ve daha sonra Çar Keman adıyla bili
nen büyük bir meydan yer alır. Burası , bi
ri Çar Minar'dan gelen diğer ana yolların 
birleştiği ikinci merkezi meydan olup adı
nı bu yollar üzerinde bulunan dört zafer 
takından almaktadır. Bunlardan batıda
ki Şir-i Ali denileni eskiden sarayın doğu 
girişi vazifesini de yapmaktaydı . Hintçe 
Tripulia olarak anılan diğer üç kemerden 
doğuda bulunanın üzerinde bir yer gün
de beş vakit şah na i çalan sultan ın müzis
yenlerine ayrılmıştı. Kapıların çok sayı
da muhafız tarafından korunması sebe
biyle meydana halk arasında Muhafızlar 
Meydanı da deniliyordu. Şehrin merke
zinde daha sonra Çarsu-Ka- Havz adı ve
rilen sarnıç bulunmaktaydı. Sultan Mu
hammed Kulı tarafından yaptırılan Hu
dadad Mahal adlı büyük saray, sultanın 
kızı Hayat Bahşi Begüm'ün Prens Mu
hammed Sultan ile evlenmesinden son
ra 1019 (1610) yılında tamamlanmıştır. 

Allah , Hz. Muhammed, Ali. Hasan, Hü
seyin . Ca'fer es-Sadık ve Musa Kazım 'a 

izafe edilen yedi kattan oluşmaktadır. 


