
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-
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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. 
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Sind bölgesinin Muhammed b. Kasım 
es-Sekafi kumandasındaki İslam ordusu 
tarafından fethedildiği dönemde (VIII. 
yüzyıl) şehrin yerinde bulunan iskan mer
kezi Nlrünküt (veya Nevankot) adıyla bi
liniyordu. Bugünkü Haydarabad. Sind 
hakimi Gulam Şah Kelhüra tarafından 
1768'de kuruldu. 1757 yılında Dadü böl
gesindeki merkezi Hudabad bir sel afe
tiyle kısmen harap olmuştu . Gulam Şah 
Kelhüra, Gencü Teker adıyla bilinen te
peye tuğladan geniş bir kale yaptırdı ve 
idare merkezini. Hz. Ali'nin öteki adı olan 
Haydar'dan hareketle Haydarabad koydu
ğu bu yeni şehre taşıdı. Gulam Şah 1773 
yılında öldü ve şehrin Hlrabad bölgesin
de bugün "emirlerin kabirleri" (MTrOn ke 
Mekabir) denilen yerdeki türbesine gö
müldü. 

1783 yılında Kelhüra hanedanının yı
kılması üzerine Haydarabad Talpürlar'ın 
yönetimine geçti. Yeni hakim Feth Ali 
Han büyük bir imar faaliyetine girişti ve 
adeta şehri zevk ve arzusuna göretekrar 
inşa etti. 1843'te Talpürlar'ı Miyani Sava
şı'nda yenilgiye uğratan İngilizler bütün 
Si nd bölgesini ele geçirdiler ve yeni yö
neticiler stratejik. siyasi ve ticari sebep
lerden ötürü idare merkezini kendileri 
için daha uygun olan Karaçi Limanı'na 
naklettiler. Böylece zaman içinde Karaçi 
gelişme gösterirken Haydarabad önemi
ni yitirme sürecine girdi. 

Bugün Haydarabad'ın en önemli yapı
ları arasında yer alan Talpür hanedanına 
ait mezarlar 1828-1857 yılları arasında 
yapılmıştır. Kelhüra hanedanına ait olan
larla birlikte şehrin kuzeybatı tarafında 
bulunurlar. Sind mimarisine güzel bir ör
nek teşkil eden bu mezar binaları ve la
hitlerden Talpürlar'ınkiler modern mima
ri esintileri taşır. Hepsinin içi geometrik 
ve bitkisel desenli çinilerle dekare edil
miştir; ancak bu çiniler sanat açısından 
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pek değer taşımaz. Ayrıca Talpür hane
danı döneminde Kelhüra mezarları ken
di hallerine terkedilmiştir ve bugün de 
aynı ilgisizlik sürmektedir. 1947'de Kara
çi'de kurulan Sind Üniversitesi'nin 1954 
ve 1962 yıllarında taşınması ile Haydara
bad Sind kültürünün yaşatılmasına çalı
şılan bir merkez haline geldi. Sind dili ve 
edebiyatının ihyası için bu kültüre ait 
Farsça ve Arapça eserler neşredilerek 
gün ışığına çıkarıldı. Özellikle burada bu
lunan Şah Veliyyullah Akademi'de, Şah 
Veliyyullah ed-Dihlevi'ye ait dini ve edebi 
ağırlıklı eserler üzerinde araştırmalar ya
pılmaktadır. Ayrıca şehirde üniversiteye 
bağlı tıp fakültesiyle mühendislik fakül
telerinden başka birçok yüksek okul bu
lunmakta ve buraya bir eğitim merkezi 
görüntüsü vermektedir. 

Şehir yakın yıllarda nüfus artışına sah
ne oldu ve çevresinde çeşitli endüstri ti
caret merkezleri ve yeni yerleşim bölge
lerinin kurulması ile genişledi. Nüfus fark
lı diller konuşan Belüçlar. Seyyidler. Rac
pütlar, Cat ve Med kökenli saf Sindiler ve 
Mevatiler gibi çok değişik etnik gruplar
dan teşekkül eder. 1981'de şehrin nüfu
su 751.529 ( 1992 tah . 1.765.000), bu şeh-
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rin merkez olduğu Haydarabad idari böl
gesinin nüfusu da 7.103.000 idi ( 1992 

tah. 16609.000) . 
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Hindistan'ın güneyinde 
Babürlü devlet adamı 

Nizamülmülk Asafcah'ın kurduğu 
ı 724- ı 948 yılları arasında 

hüküm süren devlet. 
_j 

Babürlüler'e bağlı bireyalet iken (Dek
ken SObedarlığı) 1713-1724 yılları ara
sındayali olan Nizamülmülk Asafcah Ka
merüddin Çin· Kılıç Han'ın bağımsızlığını 
ilan etmesiyle ortaya çıkmıştır. Haneda
nın kurucusu Nizamülmülk aslen Semer
kant'tan Buhara'ya, oradan da Hindis
tan'a göç etmiş bir ailenin çocuğu olup 
1671 'de doğdu. Babası Şehabeddin Han 
(Gaziddin FlrOz Ceng) Babürlü hanedanına 
büyük hizmetlerde bulunmuştu. Niza
mülmülk de kısa sürede Sultan Evreng
zib'in gözüne girdi ve kendisine Kılıç Han 
unvanı verildi. Evrengzib 'den sonra da-


