HAYDAR Ali HAN
1770-1772 yıllarında Maratalar'la yapkaybeden Haydar Ali, bu savaşlar sırasında Maratalar lehine çalışan
MeysQr racasını idam ettirdi ve yerine
kardeşi Çamrac'ı getirdi. ingilizler'in kendisine karşı Haydarabad nizarnını ve Maratalar'ı tutması üzerine Fransızlar'a yaklaştı. Bundan sonra ingilizler'le yıllarca
sürecek olan savaşlara başladı. 1780 Temmuzun da kalabalık bir süvari ordusuyla
Karnataka'ya girdi ve şehri yağmaladı.
Konceveram yakınlarında İngiliz kuwetlerini kesin bir yenilgiye uğrattı. Ardın
dan asıl ingiliz ordusunu Madras yakını
na kadar kovaladı. Arkat şehri ve civarın
daki yerli askerler Haydar Ali'ye teslim oldular. ingilizler topçuları sayesinde Meysür ordusunu durdurmayı başarıp 1781 'de Porta Nova'da (Ma hmud Bender) galip
geldilerse de Haydar Ali'nin ordusunun
bu bölgeyi yağmalamasını önleyemedi ler. Bu arada Amir al Suffre'un emrindeki
Fransız deniz birliği Karnataka kıyıların 
da karaya çıktı ve Haydar Ali'nin kuwetleriyle birleşti. Madras'ta başlayan kıtlık
ise ingilizler'i zor durumda bıraktı. Bombay'dan gönderilen yardımcı İngiliz kuvvetleri de Haydar Ali 'n in oğlu Feth Ali
(TipQ Sultan) tarafından esir edildi.
Haydar Ali Han. Aralık 1782'de Çitor yakınındaki Narasingarayanpet'te bulunan
ordugahında vefat etti. Yerine oğlu Tipü
Sultan geçti. Cesur bir kumandan ve iyi
bir idareci olan Haydar Ali Han , müslüman olduğu halde HindCılar'a müsamaha göstererek onlara yönetirnde yer vermiş ve tapınaklarını donatmıştır.
tığı savaşları
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HAYDAR el-AMÜLİ
(..J.oy f ;.Jv:.> )
Seyyid Bahaüdçlfn Haydar
b. Ali b. Haydar e i-Amüli ei-Ubeydf
(ö. 787 / 1385'ten sonra)
Şiiliği

tasavvufla
L .

bağdaştırmaya çalışan

söylerken Şla ' nın. imamları kaelde ettiği ilahi sır! ara süfilerin de
vakıf olduğu düşüncesinden yola çıkarak
bu kanaate vardığını ifade etmekte ve
ilk dönemde Hasan-ı Basri ve Kümeyl b.
Ziyad gibi zühd ve takvasıyla şöhret bulmuş kişilerin zamanın imamının talebeleri olduğunu ileri sürmektedir. Amüll,
Nusayrller'den aldığı mü'min-i mümtehan tabirini Şiiler'ce kabul edilebilir bir
tarzda temellendirmiş. bu görüş ona namaz, zekat. hac, oruç ve cihad gibi birçok
şer'! hükmü tasawufi açıdan yorumlama
imkanını vermiştir. Bu yönüyle Şii ilahiyatının iyi bir nazariyatçısı olarak tanın
mıştır. Onun tasawuf anlayışında riyazet
ve mücahedenin de önemli bir yeri vardır.
Vahdet-i vücüd nazariyesi sayesinde felsefeyle tasawufun birbirine yaklaştığını
ileri süren Amüll'ye göre mehdinin zuhuru ile hikmete dayalı ilimler daha fazla itibar görecek ve ictihad. istinbat ve usulden fürüun istihracı gibi hususlar geçerliliğini yitirecektir. Böylece Amüll. kendi
zamanında zirveye çıkmış olan fıkıh ve
ictihad hareketine karşı tasawuf ve h ikmete dayalı düşünceyi tercih etmiştir.
nalıyla

alim.
_j

719 'da (1319) iran'ın kuzeyindeki Amül
Hz. Hüseyin soyundan
geldiği için Alevi ve Hüseynl nisbeleriyle
de anılır. Amül'de başladığı öğrenim hayatını Esterabad ve İsfahan'da devam ettirdi. Memleketine döndükten sonra Taberistan'da hüküm süren Fahrüddevle
Hasan b. Keykavus'un sır katibi ve veziri
oldu. Fahrüddevle'ye derin bir saygı duymakla beraber geçirdiği bir bunalım sebebiyle saray hayatını bır.akarak tasawufa yöneldi ve Amül'den ayrılıp isfahan'a
gitti. Nureddin et-Tahrani gibi şehrin önde gelen meşayihinden istifade ederek
kendini zühde verdi ve inzivaya çekildi.
Daha sonra hacca gitmek üzere isfahan'dan ayrıldı. Medine'de uzun süre kalmak
istemesine rağmen geçirdiği rahatsızlık
sebebiyle Bağdat'a döndü. Burada Hasan b. Hamza el-Haşim! , Fahrülmuhakkıkin Muhammed b. Hasan ve talebesi
Naslrüddin ei-Kaşanl'den ders aldı. Kerbela ve Necef gibi kutsal yerleri ziyaret
etti. Eserlerinin birçoğunu hayatının son
otuz yılını geçirdiği Necef'te kaleme aldı. Risale fi'l- 'ulıJ.mi'l- 'aliye adlı eserini
787'de (1385) bitirdiğine göre bu tarihten sonra vefat etmiş olmalıdır.
şehrinde doğdu .

Tefsir, hadis. fıkıh ve kelam ilimlerinde
geniş bilgi sahibi olan Amüll'den Şii kaynaklarında "seyyidü'l-mütellihln" diye söz
edilir. Şiilik' le süfilik arasında tam bir uygunluğun bulunduğuna, tasawuf esaslarının Şiilik'te mevcut olduğuna inanan
Amüll'ye göre resul. nebl ve masum .
imamlar zahiri ve şer'! hususları bilirler.
Bu bilgileri insanlara açıklamaları ve öğ
retmeleri şarttır. Onlar bunun yanında
hakikat. ve marifet bilgisine de sahiptirler. Zahiri ve şer'! bilgiler Şiilik. batıni bilgiler sufiliktir. Amüll bu noktadan hareket ederek her hakiki Şii'nin mutlaka süfi, her hakiki süfinin de Şii olacağı sonucuna ulaşır. Bu bakımdan Şiller'i ikiye ayı
rır; şer'! ve zahiri hususları bilenlere sadece "mümin", hem zahiri hem batıni hususları bilenlere ise "mü'min-i mümtehan" ( denenmiş mümin) adını verir. Gerçek
bir Şii bu ikinci anlamda mürnin olduğun
dan o aynı zamanda süfidir. Şii ve süfi aynı gerçeğin farklı iki yönünü ifade eden
isimlerdir. Amüll süfilerin Şiiler ' in aynı

Şiilik'le tasawufu aynı kaynağa bağla
yan Amüll'nin bu görüşe varmasında
Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin önemli tesiri
vardır. Naşşü'n-nuşuş adını verdiği FuşıJ.şü'l-J:ıikem şerhinde veliler zümresi
içinde onun yerini peygamberler içinde
Hz. Muhammed'in işgal ettiği yere benzeten Amüll. Şiiler'in on iki.imam ı gibi İb
nü 'I-Arabl'nin de ilim ve ' marifeti doğru
dan Hz. Peygamber'den aldığını ileri sürer. Bunu ispatlamak için de İbnü'I-Ara
bl'nin Şam'da iken rüyada gördüğü Resül-i Ekrem'in emriyle Fuşuşü'l-J:ıikem'i
yazdığım söyler. İbnü'I-Arabl mutlak velayetin Hz. lsa'da gerçekleşeceği görüşündedir; Amüll ise mutlak velayeti on
iki imarnın temsil ettiğini öne sürer. Böylece İbnü'I-Arabl'nin "hatemü'l-evliya" nazariyesinin Şii karakterli bir yorumunu
yapan Amüll, bu konuda Fuşuşü 'l-J:ıi
kem' in Sünni şarihi Davüd-i Kayseri'yi
eleştirirken daha çok Fuşuş şarihleri Cendl ve Kaşanl'ye ilgi duyar. Amüll. sahip olduğu bu anlayışın neticesinde ehl-i tasavvufun kutbuyla Şla'nın mehdisinin aynı
kişi olduğunu söyler ve tasawuftaki kutub anlayışını Şii bir karaktere büründürür. Ayrıca İbnü'I-Arabl'nin hakikat-i Muhammediyye nazariyesini Şiiliğe uygulayarak bunu masum imamların irtibat
kurdukları ve bilgi aldıkları bir kaynak
olarak düşünür. İbnü'I-Arabl'nin Amüll
üzerindeki tesirini özellikle onun tevhid

HAYDAR EFENDi, Ahıska l ı
hakkında ileri sürdüğü fikirlerinde görmek mümkündür. Tevhidi ulühl ve vücüdl (hakiki) olmak üzere ikiye ayıran Amüll'ye göre birincisi tevhidin zahiri manada ifadesi olup kelime-i tevhidle sınırlı kalırken ikincisi. Allah'tan başka bir varlığın
mevcut olmadığı anlamına gelen batıni
tevhiddir. Bu onun. ibnü'l-Arabl ve vahdet-i vücüd nazariyesini ne kadar benimsemiş olduğunu göstermesi bakımından
önemlidir. Amüll zahiri tevhidin peygamberler tarafından öğretildiğini iddia eder
ve hakiki tevhidin sırlarını ancak evliyanın
bildirebileceğini söyler. Bu ikili tevhid anlayışının karşısında şirki de cell ve hafi olmak üzere ikiye ayıran müellife göre birincisi "Allah'a ortak koşma" manasma
gelirken ikincisi her şeyin Allah'tan, O'nun
vasıtasıyla O'ndan ve O'na olduğunu anlayamamaktan kaynaklanan ş irk olduğu
nu ileri sürer. Vücüdl veya hakiki tevhidin
mehdinin zuhuruyla nihai olarak teyit
edileceğini söyleyen Amüll'ye göre mehdi peygamber değil velldir. Ayrıca Sa'deddin el-Hammüye ve Kaşanl gibi mutlak
velayetin Hz. Ali. mukayyed velayetin de
mehdi ile son bulduğuna inanır ki bu
onun velayet hususunda ibnü'l-Arabl'den
ayrılmış olduğu en önemli konulardan
biridir. Amüll on dokuz sayısına büyük
önem vermiş, besmeleyi oluşturan on dokuz harften her birinin yedi büyük peygamberle on iki imamdan birine delalet
ettiğini öne sürmüştür.
Nazari ve felsefi tasawufla meşgul olması Haydar el-Amüll'ye Şii dünyasında
önemli bir mevki kazandırmış. fakat aynı
durum. tasawuf karşıtı bazı Şii mollalar
tarafından aşırı bir mutasawıf olmakla
suçlanmasına yol açmıştır.
Haydar el-Amüll, ibn Sina ' nın el-Kanun fi't-tıbb'ının şarihi Şemseddin elAmüll (ö 753/ I 352 J?JJ ve Şii alimlerinden BahaeddinAmillile(ö. 1031 /1622 ) karıştırılmış, bu durum zaman zaman birine ait bir eserin diğerine nisbet edilmesine sebep olmuştur (A 'yanü 'ş-Şfa, VI, 27 ı).

Eserleri. 1. Cami'u '1-esrar ve menba'u '1-envar. Haydar el-Amüll, tevhidin
hakikatlerini açıkladığı bu eserinde te'vil
yoluna başvurarak scifilerin çelişkili ve tutarsız gibi görünen görüşlerini şer'! esaslarla bağdaştırmaya çalışmıştır. Arapça
olan eser üç ana bölümden (asi) meydana gelir; her bölüm de dört alt bölüme
(kaide) ayrılmıştır. Kitap, Osman Yahya
ve Hen ri Corbin tarafından La philosophie shi'ite içinde yayımianmış (TahranPari s 1969. s. 2-617). Peter Antes de
eseri tahlil eden bir kitap kaleme almıştır (Zur Theologie der Schi'a: eine

Untersuchung des Gami' al-asrar wamanba' al-anwar von Sayyid Haidar
Amoll, Freiburg im Breisgau 1971 ). Z. Esrarü'ş-şeri'a ve atvarü'Hari]fa ve envarü '1-]J.a./fi./fa . Tevhid , peygamberlik,
ahiret, imamet. fıkıh, namaz. oruç. hac.
zekat. cihad gibi konuları şeriat. tarikat
ve hakikat açısından yorumlayan eser M.
Hacevi tarafından neşredilmiştir (Tahran
I 362 hş ./ 1 983; ingilizce trc.Inner Secrets
of the Path, Longmead I 989). 3. Naşşü'n
nuşuş . Muhyiddin ibnü'l-Arabl'nin Fuşu
şü '1-]J.ikem 'inin Arapça şerhidir. Fuşuş
şarihi olarak tanınmasına vesile olan bu
eserinde Amüll kendi hayatı hakkında
bilgi vermiş. bağlı olduğu tasawuf silsilesini kaydetmiştir. Eseri O. Yahya ve H.
Corbin birlikte yayımlamışlardır (TahranParis 1354 hş ./ 1 975; Tahran I 367 h ş./
I 988) . 4. Risaletü na]fdi'n-nu]füd ii
ma'rifeli'l-vücrld. 768'de (1367) Necef'te yazılan eser, müellifin önsözde belirttiği üzere daha önce kaleme aldığı bir kitabın özetidir. Varlık, alemin zuhuru, vahdet- kesret konularını ibnü'I-Arabl'nin görüşleri doğrultusunda açıklayan eser O.
Yahya ve H. Corbin tarafından La philosophie shi'ite içinde neşredilmiştir(Tah
ran-Paris 1969. s. 620-710). 5. el-Mu]J.itü'l-a'~am. Kur'an'ın te'viline dairdir.
Aga Büzürg'ün Necef Garaviyye Kütüphanesi'nde gördüğünü belirttiği ( e?-Zerf'a,
xx. 162) eserin bir nüshası Kum Ayetullah Mar'aşl Kütüphanesi'nde bulunmaktadır ( UDfVli, ll. 2 I 5). 6. el-Mesa'ilü'lAmüliyye (Tahran Üniversitesi Ktp., nr.
1022). el-Mesa'ilü'l-ljaydariyye olarak
da bilinen eser. fıkıh konularında Amüll
ile hacası Fahrülmuhakkıkin arasında teati edilen mektupları ihtiva eder. 7. Risale fi'l- 'ulrlmi'l-'aliye. 787'de (1385) Necef'te kaleme alınan bu eserin bir nüshası
el-Mu]J.itü '1-a'~am'ın sonunda yer almaktadır (Aga Büzürg, XV. 326-327: xx. 161 ).

kadar eseri bulunduğu kaydedilen
Haydar el-Amüll'nin kaynaklarda zikredilen diğer bazı eserleri de şunlardır : elErkan fi fürrl'i şerayi'i ehli'l-iman,
Emşiletü 't-tev]J.id ve 'bniyetü 't-tecrid,
Tel]Jişu Iştılô.]J.ô.li'ş-şrlfiyye, Cami'u '1]J.a./fa'i]f, el-Esma'ü '1-ilahiyye ve ta'yinü mqahiriha mine'l-eş]]aşi'l-insa
niyye, el-Emanetü '1-ilahiyye fi ta'yini'l-]Jilafeti 'r-rabbaniyye, et-Tenbih
fi't-tenzih, et- Tev]J.id, el-Cedavilü '1mevsume bi-medarici's-salikin fi meratibi'l- 'arifin, el-ljıceb ve ]Jülaşatü '1kütüb, Raii'atü'l-]Jilai 'an vechi sükrlli
emiri'l-mü'minin 'ani'l-i]Jlilai, el-'A]fl
ve 'n-nefs, el- 'İlm ve ta]J.]fi]fuhrl, el-

Fa]fr ve ta]J.ki]fu '1-fa]Jr, Kenzü'l-künrlz
ve keşiü'r-rumuz, el-Me'ad fi rücrl'i'l'ibad, Münte}Jabü 't-te'vil ii beyani Kita billah ve ]J.urılfihi ve kelimatihi ve
ayalihi, Risaletü 'n-nefs ii ma'riieti'rrab, el-Vücrld ii ma'riieli'l-ma'brld, elUşrll ve'l-erkan ii teh~ibi'l-a]J.zab ve'li]]van, Münte]Jabatü envari'ş-şeri'a,
Münteka'l-me'ad fi mürteka'l-'ibad,
Nihô.yetü 't-tev]J.id fi bidayeli't-tecrid.
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HAYDAR BAMMAT
(bk. BAMMAT, Haydar).

HAYDAR EFENDi, Alııskalı
(ö. 1960)
Nakşibendi- Halidi şey hi.
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Güneybatı Gürcistan'daki Ahıska'da
(Ahaltshe) doğ<ju . Asıl adı Ali Haydar'dır.
1926'da Ankara istiklal Mahkemesi'ndeki sorgulaması sırasında altmış yaşında
olduğunu beUrtmesi dikkate alınarak
1866'da doğduğu söylenebilir. İki yaşın
da iken annesi, dört yaşında da babası
Şerif Efendi vefat etti. ilk tahsilini o zaman Rusya'ya bağlı olan Ahıska 'd a yaptıktan sonra 1894'te Erzurum'a gidip
Bakırcı Medresesi'nde bir süre ders gördü. Daha sonra istanbul;a:gitti ve Beya-
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