
hakkında ileri sürdüğü fikirlerinde gör
mek mümkündür. Tevhidi ulühl ve vücü
dl (hakiki) olmak üzere ikiye ayıran Amü
ll'ye göre birincisi tevhidin zahiri mana
da ifadesi olup kelime-i tevhidle sınırlı ka
lırken ikincisi. Allah'tan başka bir varlığın 
mevcut olmadığı anlamına gelen batıni 
tevhiddir. Bu onun. ibnü'l-Arabl ve vah
det-i vücüd nazariyesini ne kadar benim
semiş olduğunu göstermesi bakımından 
önemlidir. Amüll zahiri tevhidin peygam
berler tarafından öğretildiğini iddia eder 
ve hakiki tevhidin sırlarını ancak evliyanın 
bildirebileceğini söyler. Bu ikili tevhid an
layışının karşısında şirki de cell ve hafi ol
mak üzere ikiye ayıran müellife göre bi
rincisi "Allah'a ortak koşma" manasma 
gelirken ikincisi her şeyin Allah'tan, O'nun 
vasıtasıyla O'ndan ve O'na olduğunu an
layamamaktan kaynaklanan ş irk olduğu
nu ileri sürer. Vücüdl veya hakiki tevhidin 
mehdinin zuhuruyla nihai olarak teyit 
edileceğini söyleyen Amüll'ye göre meh
di peygamber değil velldir. Ayrıca Sa'ded
din 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 do
kuz harften her birinin yedi büyük pey
gamberle on iki imamdan birine delalet 
ettiğini öne sürmüştür. 

Nazari ve felsefi tasawufla meşgul ol
ması 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-Ka
nun fi't-tıbb'ının şarihi Şemseddin el
Amüll (ö 753/ I 352 J?JJ ve Şii alimlerin
den BahaeddinAmillile(ö. 1031 /1622 ) ka
rıştırılmış, bu durum zaman zaman biri
ne ait bir eserin diğerine nisbet edilmesi
ne sebep olmuştur (A 'yanü 'ş-Şfa, VI, 27 ı). 

Eserleri. 1. Cami'u '1-esrar ve men
ba'u '1-envar. Haydar el-Amüll, tevhidin 
hakikatlerini açıkladığı bu eserinde te'vil 
yoluna başvurarak scifilerin çelişkili ve tu
tarsız gibi görünen görüşlerini şer'! esas
larla bağdaştırmaya çalışmıştır. Arapça 
olan eser üç ana bölümden (asi) meyda
na gelir; her bölüm de dört alt bölüme 
(kaide) ayrılmıştır. Kitap, Osman Yahya 
ve Hen ri Corbin tarafından La philosop
hie shi'ite içinde yayımianmış (Tahran
Pari s 1969. s. 2-617). Peter Antes de 
eseri tahlil eden bir kitap kaleme al
mıştır (Zur Theologie der Schi'a: eine 

Untersuchung des Gami' al-asrar wa
manba' al-anwar von Sayyid Haidar 
Amoll, Freiburg im Breisgau 1971 ). Z. Es
rarü'ş-şeri'a ve atvarü'Hari]fa ve en
varü '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 silsi
lesini kaydetmiştir. Eseri O. Yahya ve H. 
Corbin birlikte yayımlamışlardır (Tahran
Paris 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 belirt
tiği üzere daha önce kaleme aldığı bir ki
tabın özetidir. Varlık, alemin zuhuru, vah
det- kesret konularını ibnü'I-Arabl'nin gö
rüşleri doğrultusunda açıklayan eser O. 
Yahya ve H. Corbin tarafından La philo
sophie shi'ite içinde neşredilmiştir(Tah
ran-Paris 1969. s. 620-710). 5. el-Mu]J.i
tü'l-a'~am. Kur'an'ın te'viline dairdir. 
Aga Büzürg'ün Necef Garaviyye Kütüpha
nesi'nde gördüğünü belirttiği ( e?-Zerf'a, 
xx. 162) eserin bir nüshası Kum Ayetul
lah Mar'aşl Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır ( UDfVli, ll. 2 I 5). 6. el-Mesa'ilü'l
Amüliyye (Tahran Üniversitesi Ktp., nr. 
1022). el-Mesa'ilü'l-ljaydariyye olarak 
da bilinen eser. fıkıh konularında Amüll 
ile hacası Fahrülmuhakkıkin arasında te
ati edilen mektupları ihtiva eder. 7. Risa
le fi'l- 'ulrlmi'l-'aliye. 787'de (1385) Ne
cef'te kaleme alınan bu eserin bir nüshası 
el-Mu]J.itü '1-a'~am'ın sonunda yer almak
tadır (Aga Büzürg, XV. 326-327: xx. 161 ). 

Kırk kadar eseri bulunduğu kaydedilen 
Haydar el-Amüll'nin kaynaklarda zikre
dilen diğer bazı eserleri de şunlardır : el
Erkan 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'yi
nü mqahiriha mine'l-eş]]aşi'l-insa
niyye, el-Emanetü '1-ilahiyye fi ta'yi
ni'l-]Jilafeti 'r-rabbaniyye, et-Tenbih 
fi't-tenzih, et-Tev]J.id, el-Cedavilü '1-
mevsume bi-medarici's-salikin fi me
ratibi'l- 'arifin, el-ljıceb ve ]Jülaşatü '1-
kütüb, 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-
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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 Ki
ta billah ve ]J.urılfihi ve kelimatihi ve 
ayalihi, Risaletü 'n-nefs ii ma'riieti'r
rab, el-Vücrld ii ma'riieli'l-ma'brld, el
Uşrll ve'l-erkan ii teh~ibi'l-a]J.zab ve'l
i]]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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Güneybatı Gürcistan'daki Ahıska'da 
(Ahaltshe) doğ<ju . Asıl adı Ali Haydar'dır. 
1926'da Ankara istiklal Mahkemesi'nde
ki 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 za
man Rusya'ya bağlı olan Ahıska'da yap
tıktan sonra 1894'te Erzurum'a gidip 
Bakırcı Medresesi'nde bir süre ders gör
dü. Daha sonra istanbul;a:gitti ve Beya-
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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. 

ı · 
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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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