
HAYDARABAo NiZAM LARI 

Nizamülmülk Asafcah 1724 

Nasır ceng 1748 

Muzaffer Ceng 1750 

Salabet ceng 1751 

Nizarn Ali 1762 

iskender Cah 1802 

Nasırüddevte 1829 

Efdatüddevte 1857 

Mir Mahbüb Ali Han 1869 

Osman Ali Han 1911-1948 

hem resmi dil hem de eğitim dili olmuş
tur. 
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HAYDARİYYE 
( ~i.ı~f_ ) 

Nusayriyye 'nin, 
IX. (XV.) yüzyıldaki reisierinden 
Ali el-Haydari'ye nisbet edilen 
ve Gaybiyye adıyla da anılan 

kollarından biri 
(bk. NUSAYRILİK). 

HAYDARİYYE 
(~.ı~ ) 

Kutbüddin Haydar-ı Zavei'ye 
(ö. 618/1221 [?]) 

nisbet edilen bir tarikat. 

_j 

_j 

Haydariyye tarikatının kurucusu ola
rak kabul edilen Kutbüddin Haydar'ın mü
ridleri genellikle rind ve kalendermeşrep 
kişilerdi. Bu temayüldeki dervişlerin bir 
kısmı Cemaleddin-i Savi'ye ( ö. 630/1232-

3 3) bağ lanarak Cevlekıyye diye bilinen ta
rikatı meydana getirirken aynı meşrepte 
olup Horasan bölgesinde yaşayan derviş
ler Haydariyye (Haydariyan) tarikatını oluş

turmuşlardır. Kazvin yakınlarındaki Sa
ve'de doğup Suriye'de faaliyet gösteren 
Cemaleddin-i Savi ile Kutbüddin Haydar 
arasında herhangi bir yakınlık bulunma
d ı ğı halde yaşama tarzlarının birbirine 
benzemesi sebebiyle biri Kalenderiyye'
nin Haydariyye. diğeri de Cevlekıyye ko
lunun kurucusu olarak. kabul edilmişt i r. 

Kutbüddin Haydar ve dervişleri hakkın
da bilgi veren kaynaklar Haydar'ın sakal
larını kesip bıyıklarını bıraktığım. Hayda
ri dervişlerin ise kulaklarına . bileklerine. 
boyunlarına, ayaklarına. hatta cinsiyet 
organlarına demir halkalar taktıklarını , 

bunların yersiz yurtsuz gezginci derviş
ler olduklarını . yalınayak dolaştıkl arını. 

sırtiarına keçeden yapılmış bir aba. baş
larına keçe külah giydiklerini bildirir. Bu 
dervişlerden bazıları daha sonraki dö
nemlerde esrar gibi uyuşturucu madde
ler de kullanmışlardır. Cevlekiler adı da 
verilen Kalenderler'de çardarb (saç, sa
kal. kaş ve bıyıkları tıraş etme) esas oldu
ğu halde Haydariler bıyıklarını kesme
rnek suretiyle onlardan ayrılırlardı. Kut
büddin Haydar ve dervişleri. melamet eh
linde de görülen bazı garip söz ve davra
nış l arının dışında diğer Sünni tarikatiara 
mensup dervişlerden farklı değillerdi. 

Haydarller. kısa zamanda İran'ın diğer 
bölgeleriyle Türkistan, Hindistan ve Ana
dolu 'ya kadar çok geniş bir alana yayıl
mışlardı. Nizameddin Evliya'nın (ö. 725/ 
ı 325 ı Feva'idü 'I-tu' ad adlı menakıbna
mesinde o çağda Hindistan'da Haydari 
dervişlerin bulunduğu anlatılmaktadır. 

929'da (1523) yazdığı Menokıb-ı Hace-i 
Cihan ve Netice-i Can adlı eserinin 
Haydariyye'ye ayırdığı bölümünde. o dö
nemde Anadolu'da bulunan Haydari der
vişlerini genişçe tasvir eden Vahidi'nin 
verdiği bilgiye göre Haydari dervişlerinin 
bıyıkları dudaklarını örtmekte. at sineği 

ne benzeyen yüzlerinde sülük gibi uza
nan bıyık uçları çenelerine indikten sonra 
kıvrılarak kulak dibine kadar uzanmak
tadır. Başlarında bir tutarn saç. kulak
larında kalaydan bir küpe, boyunlarında 
tavk- ı Haydaridenilen demir halka, ayak
larında zincir vardır. Yanlarında bir çan 
asılı olup raksettikleri zaman acayip ses
ler çıkarır. yarı çıplak dolaşırlar. Haydari
ler'in kı lık ve kıyafetlerinin yorumunu ya
pan Vahidi bunların her birinin simgesel 
bir değeri olduğunu belirtir. Tecerrüd ehli 
olduklarını söyleyen Haydariler'in boyun-
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larındaki halka Haydar'ın (Hz. Ali veya 
Kutbüddin Haydar) kulu olduklarına, baş
larındaki bir tutarn saç, rakibini mağlCıp 
eden bir pehlivan gibi nefislerini yenmiş 
olduklarına , kulaklarındaki halka (küpe) 
her söze kulak vermediklerine, ayakların
daki zincir batı! yolda yürümediklerine, 
cinsiyet organlarına taktıkları halka iffet
li olduklarına işarettir. Açlıkla nefislerini 
karınca haline getirdiklerini söyleyen Hay
ctariler yüzü ayna gibi kabul ettikleri için 
sakallarını tıraş eder, fakat Haydar bıyıklı 
olduğu için bıyıklarını kesmezler. Yanları
na astıkları küçük çanlar dervişlerin bir
birinden uzak düşmemeleri ve araların 

daki irtibatı korumaları içindir. Diğer ta
rikat mensuplarının namaz kılmalarına, 
oruç tutmalarına ve evrad okumalarına 
karşılık Haydarller niyazla meşgul olduk
larını. cehennem azabı akla gelince de 
Allah'ın affına ve Iutfuna güvendiklerini 
söylerler. Haydariliğin Horasan'da ortaya 
çıkışından üç asır sonra Vahidi'nin Anado
lu 'da gördüğü Haydariler şüphesiz Hay
dariliğin değişime uğramış ve bozulmuş 
bir şeklini temsil ediyorlardı. Bunların , 

genellikle köylerde ve şehirlerin kenar 
mahallerinde vakit geçirdikleri. belde bel
de dolaştıkları. yollarda rastladıkları zen
gin yolcuları soydukları. bazan öldürdük
leri. hatta birtakım sapık ilişkileri adet 
edindikleri kaynaklarda kaydedilmekle 
beraber Haydarller'le öbür tarikat men
supları arasında çatışmaların çıktığına 

dair elde bir belge yoktur. Bu da bahse
dilen kötü adetlerin yaygın olmadığını 
gösterir. 

Şiiliğin iran'da yaygınlaştığı yıllarda Hay
ctariler halkın kendilerine iyi gözle bak
madığını ve faaliyetlerinin zorlaştığın ı gö
rünce Şiiliğe meyletmişler. bu da onların 
imam Musael-Kazım'ın soyundan gelen 
Kutbüddin Haydar- ı TCıni'nin (ö. 830/1426) 
müridleriyle karıştın lmasına sebep ol
muştur. Ancak bu durum sadece İran'
daki Haydariler için söz konusudur. Baş
ta Tebriz olmak üzere İran 'ın birçok şe
hir ve kasabasında Şii Haydarller'le Sün
ni Ni'metullahiler arasında Safeviler za
manında başlayan kavgalar ve çekişme

ler Kaçarlar'ın son dönemine kadar sür
müştür. Bu kavgalar. özellikle aşCıra gü
nünde ve on muharrem gibi Şiiler ' ce ayin
ler düzenlenen günlerde şiddetlenirdi. Sa
feviler'in genel olarak tarikatiara ve mu
tasawıflara karşı olmaları Haydariler'in 
takibata uğramasına sebep olmuştur. Şah 
Abbas günah sayılan kötü işlerle meşgul 
olduklarını ileri sürüp Haydariler'in Teb
riz'deki tekkesini kapatmıştı. 
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Haydariyye. Anadolu'da )0.1_ yüzyıldan 

sonra Şemsller. Camller. Edhemller ve 
Rum-abdalları gibi kendilerine benzeyen 
diğer tasawufi zümrelerle birlikte sosyal 
hayattan silinmiş. bazı gelenekleri Bek
taşiliğin içinde devam etmiştir. Kutbüd
din Haydar, sonradan Türbet-i Haydariy
ye (Türbet-i HaydarT) adını alan Zave'deki 
zaviyesinde uzun süre faaliyet gösterdi
ği halde genellikle vakitlerini seyahatle 
geçiren Haydari dervişlerinin zaviye ve 
hankahları olmamıştır. 
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HAYDAROGLU MEHMED 
(ö. 1058/1648) 

Celiili reislerinden. 

Bir kadıyı öldürdüğü için 1640'ta dağa 
çıkan ve daha sonra Eskişehir- İzmir ara
sında kervanları ve tüccarları soymaya 
başlayan eşkıya Kara Haydar'ın oğludur. 

Veziriazam Kemankeş Mustafa Paşa za
manında ( 1638-1644) üzerine asker gön
derilen ve Uluborlu'da Veli Baba Tekke
si'nde öldürülen babasının intikamını al
mak için eşkıyalığa başladığı rivayet edi
lir (Evliya Çelebi, IV, 473) . intikam duy
gusunun yanı s ı ra 1647'de veziriazam 
olan Hezarpare Ahmed Paşa'dan birkaç 
defa sancak beyiliği talebinde bulunma
sına rağmen bu makamı elde ederneyişi
nin de eşkıyalığa başlamasında etkili ol
duğu söylenmektedir (Uiuçay, XVII. Asır

da Saruhan, s. 51 ). 
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Haydaroğlu Mehmed'in eşkıyalığa baş
lama tarihi 1647 olarak belirlenmekle bir
likte daha önce İran'dan , Arap toprakla
rından ve İzmir'den Bursa ve İstanbul'a 
giden kervanları Ankara. Saruhan ve Ha- · 
mi d- ili arasında yağmalama faaliyetle
rinde bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Eskişehir'in kuzeyinde bulunan Söğütda
ğı'nı kendisine merkez edinerek zamanı
nın ünlü birçok eşkıyasını yanında topla
dı. Bunların en önde geleni Katırcıoğlu 
idi. Kaynaklarda eşkıya veya Celali olarak 
zikredilen bu insanlar, zaman zaman dev
let veya paşaların kapısında herhangi bir 
iş bulamayan "sarıca, sekban" yahut "le
vent" adlarıyla anılan silahlı gruplarca da 
desteklenmişlerdir. Bir ara taraftarlarıy

Ia birlikte devlet hizmetine girerek san
cak beyi olmaK. isteyen Haydaroğlu. sad
razama önemli miktarda rüşvet gönder
mesine rağmen bu görevi elde edemedi. 
Bunun üzerine eşkıyalık faaliyetlerini ar
tırdı ve Akşehir- Ilgın arasında hac kerva
nına saldırdı. Bu bölgedeki bütün yolla
rın kontrolünü elinde tuttu . Bölgedeki 
çiftçileri ve ileri gelenleri kendisine tabi 
olmak zorunda bıraktı. Karaman Beyler
beyi İpşir Mustafa Paşa serasker tayin 
edildi ve Anadolu Beylerbeyi İbrahim Pa
şa ile yardımiaşarak Haydaroğlu'nun is
yanını bastı rm akla görevlendirildi ( ı O 5 71 
164 7) . Anadolu'da mevcut bütün askeri 
birlikler İpşir Paşa'nın kumandasına da
hil edildi. Emrindeki kuwetlerle Hayda
roğlu'na karşı harekete geçen İpşir Paşa 
Söğütdağı'nda kuşatmasına rağırıen onu 
ele geçiremedi (1058/1648). Bu sırada 
Sivas Valisi Varvar Ali Paşa ayaklanmış ve 
İpşir Paşa'nın bu ayaklanmayı bastırma
sı istenmişti. Başarısızlığın bir diğer sebe
bi de İstanbul'da Sultan İbrahim'in taht
tan indirilmesiyle sonuçlanan bazı olayla
rın yaşanmasıydı. IV. Mehmed devri baş
larında Anadolu Beylerbeyi Ahmed Paşa 
Haydaroğlu üzerine gönderildi. Ahmed 
Paşa Afyonkarahisar yakınlarında yeniidi 
(Şaban 1058 / Ağustos-Eylül1648) ve Ka
tırcıoğlu tarafından öldürüldü. Ahmed 
Paşa'nın safında yer alan güvensiz sarıca 
ve sekban bölükleri Haydaroğlu tarafına 
geçtiler. Haydaroğlu'nun gücü, prestüi 
hayli arttı ve bu durum merkezdeki yöne
ticileri endişeye sevketti. Ketenci Ömer
paşazade Mehmed Paşa Anadolu beyler
beyiliğine tayin edildi ve sınırsız yetkiler
le donatılarak Haydaroğlu meselesini hal
Ietmesi istendi. Bu göreve getirilişine 
dair 1 Ramazan 1058 (19 Eylül1648) ta
rihli fermanda eşkıyanın yakalanmasının 
"aksa-yı murad-ı hümayQn" olduğu ifade 

edilmekte ve Bolu sancağı, Anadolu ve 
Karaman'ın bütün askeri güçlerinin em
rine verildiği belirtilmektedir. Haydaroğ
Iu, kendisine bir görev verilmesi şartıyla 
eşkıyalığı bırakmayı teklif ettiyse de bu 
teklif hükümet merkezi tarafından ka
bul edilmedi. Bunun üzerine Haydaroğlu 
Afyonkarahisar'ı yağmaladı ve Isparta'ya 
geçti. Burada bir süre oyalandı; bu ara
da Hamid-ili sancağı mütesellimi Abaza 
Hasan Ağa'dan Haydaroğlu Mehmed'i ya
kalaması istendi. Hasan Ağa. Haydaroğ

lu'nun kuwetlerini Isparta yakınlarında 
ani bir baskınla dağıttı. çıkan çatışmada 
Haydaroğlu ayağından yaralandı. Yaralı 

olduğu halde kaçmayı başardıysa da faz
la uzaklaşamayarak yakın bir köye sı ğın
dı. Bu durumu haber alan Hasan Ağa kö
yü kuşatıp Haydaroğlu Mehmed'i teslim 
aldı. Haydaroğlu daha sonra İstanbul'a 
getirildi ve Parmakkapı'da idam edildi. 

Bazı kaynaklarda sakalsız. sarı bıyıkla

rı henüz çıkmış genç bir yiğit olarak tarif 
edilen Haydaroğlu'nun iyi at ve silah kul
Iandığı belirtilir (Naima. IV, 375). Onun 
Anadolu'da yirmi sancaklık yerde yüz bin
lerce kişiyi rahatsız ettiğini yazan Evliya 
Çelebi, İstanbul'da Üsküdar'da gördüğü 
Kara Haydaroğlu ile aralarında geçen ko
nuşmayı etraflı şekilde hikaye eder (Se
yahatname, ll , 472-479). 

Halk arasında ise Kara Haydaroğlu di
ğer eşkıya gibi halk kahramanı kabul edil
miş ve babasının intikamını almak için 
dağa çıkan bir kahraman olarak tanın
mıştır. Kati b Ali tarafından adına yazılan 
türkü bestelenmiş ve yaygın olarak söy
lenir olmuştur. 
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Anadolu yakasında semt. 
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Kadıköy- Haydarpaşa koyunun kuzey 
tarafında, Kadıköy ile Üsküdar ilçelerinin 
arasında yer alır. Osmanlılar döneminde 
önce bir mesire yeri olarak tanınmış. XX. 
yüzyılın başlarından itibaren de Anadolu 
demiryolu şebekesinin başlangıcına ait 
tesislerin kurulduğu bir semt olarak 


