
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. 



Muhammed Kulı zamanında inşa edilen 
diğer binalar arasında Çar Keman'dan ay
rılan yollar üzerindeki 14.000 dükkan, Ca
mi Mescid, yapımı1 001 'den 1005 (1592-
1596) yılına kadar süren ve günümüzde 
1 o Muharrem (aşura) törenlerinde kulla
nılan aşOrhane. 1004 ( 1 595) yılında ta
mamlanan darüşşifa, Tali Mescid, hamam 
ve Musi nehrine pakan Nadi Mahal Köş
kü sayılabilir. Bunların içinde belki de en 
önemlisi darüşşifadır; zira o dönemin bir 
genel hastahanesi olmasının yanı sıra tıp 
eğitimi veren bir okul olarak da kullanıl
mıştır. 

Haydarabad, Haydarabad Nizamlığı'nın 
kurulmasından (ı 724) sonra altın çağını 
yaşamaya başlamış ve özellikle XIX. yüz
yılda Kutubşahller'in eski başşehri GQI
künde'nin gerilemesine karşılık çok ge
lişmiştir. Önemli kara ve demiryollarının 
üzerinde yer alması ayrıca değerini art
tırmış ve başlıca ticaret merkezlerinden 
biri haline gelmesine zemin hazırlamış
tır. Delhi, Bombay. Madras ve Kalküta 
gibi büyük merkezlerle yürüttüğü ticari 
münasebetler de buna paralel olarak art
mıştır. Şehir bugün aynı zamanda bir sa
nayi merkezidir. 

Nizarnlar ve onlar adına hareket eden 
newablar eğitim öğretim faaliyetlerine 
çok önem vermişler ve birçok okul yap
tırmışlardır. Haydarabad'da 1918yılında 
kurulan ei-Camiatü'I-Osmaniyye halen fa
aliyetlerini sürdürmektedir. XX. yüzyılın 
başlarında gayri müslimler arasında İs
lam'ı yaymak ve müslümanları dini yön
den aydınlatmak için de E ncümen-i Teb
liğ-i İslami kurulmuştur. Salar Ceng'in 
yaptırdığı saray bugün müze olarak kul
lanılmakta (Salar jung Museum) ve çok 
zengin Arapça. Farsça. Türkçe. Hintçe, 
Urduca ve Batı dillerinde kaleme alınmış 
yazma kitap, minyatür. silah, halı. elbi-

se. madeni eşya, hat koleksiyonlarını ba
rındırmaktadır. Haydarabad ve çevresin
de nizarnlar döneminden kalma daha bir
çok tarihi eser bulunmaktadır. 

Haydarabad müslümanlarının çoğun
luğu Sünni-HanefTdir; az sayıda da Şii

Ca'feri bulunur. Bunlardan başka hıristi
yan, Sih. Cayni, HindQ ve putperestler de 
mevcuttur. Şehrin nüfusu 3.005.496 
(1991), ilin nüfusu ise4.280.261 olup bu
nun yaklaşık% 60'ını HindOiar.% 30'unu 
müslümanlar ve % 3'ünü hıristiyanlar 
meydana getirmektedir. Şehirde konuşu
lan başlıca diller sırasıyla şöyledir: % 48 
Telegu.% 31 Urduca. % 6 Hindustani.% 
3.5 Tamil ve % 2,5 Marati. Kıyı bölgele
rinden şehre yapılan göçler nüfusun koz
mopolit olmasında önemli bir faktördür. 
Modern Haydarabad mükemmel bir ula
şım ağına sahiptir. Şehirde büyük bir tren 
istasyonu ve hava limanı mevcuttur. Del
hi, Kalküta. Bombay, Madras ve Benga
lur ile hava ve demiryolu ulaşımı sağlan
mıştır. Şehirde sigara ve tekstil başta ol
mak üzere çeşitli üretim tesisleri bulun
maktadır. 

Asırlarca Şark- İslam kültürünün önem
li merkezlerinden biri olan Haydarabad 
bugün de canlı bir ilim ve kültür hayatı
na sahiptir. 1888 yılında kurulan ve tef
sir. hadis. fıkıh, tarih. biyografi, matema
tik, tıp, astronomi gibi çeşitli alanlarda 
yayımladığı eserlerle bilinen Dairetü'l-ma
arifi'I-Osmaniyye. ei-Camiatü'I-Osmaniy
ye'ye bağlı olarak faaliyetlerini sürdür
mektedir. Özellikle Hanefi fıkıh kaynak
larını neşretmek amacıyla kurulan Mec
lis-i ihyaü'l-maarifi'n-Nu'maniyye ve Sa
idiya Research Institute (Saldiye Araştırma 
Enstitüsü) de önemli ilim merkezleri ara
sındadır. Haydarabad Merkez (Asafiyye). 
Salar Ceng Müzesi. Saidiye. Haydarabad 
Müzesi ve ei-Camiatü'I-Osmaniyye kütüp-

Osmaniye 
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hanelerinde Arap, Fars ve Urdu dillerin
de birçok yazma eser mevcuttur. Salar 
Ceng Müzesi, Nehru Hayvanat Bahçesi 
ve Ravindo Bharati Tiyatrosu Hindistan 
çapında ünlü gezi yerleridir. 
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Pakistan'da bir şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu 

idari bölge. 
_j 

Güneydeki Sin d eyaletinde yer alır. Ge
niş toprakları ve barındırdığı yoğun nü
fus ile Karaçi. Lahor. Faysalabad ve Ra
valpindi'den sonra ülkenin beşinci büyük 
şehri konumunda olup aynı zamanda 
önemli bir endüstri ve ticaret merkezi
dir; Karaçi Limanı ile ülkenin kuzey ke
simlerine demiryollarıyla bağlıdır. Hayda
rabad şehrinin merkez olduğu idari böl
ge 87.7 km2 yüzölçüme sahiptir ve DadQ, 
Haydarabad, Badin. Sanghar. Thar Par
kar ve Tatta adlı daha küçük idari birim
lere ayrılmıştır. 

31 


