
HAYDARİYYE 

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 


