
isyanları sebebiyle Bursa'ya hicret etmek 
zorunda kaldı. On sekiz yaşlarında Halve
tiyye- Ramazaniyye şeyhlerinden Yakub 
Fanl Efendi'ye intisap etti. Celall isyanla
rı Bursa'yı da tehdit etmeye başlayınca 
şeyhiyle birlikte İstanbul'a giderek Eyüp'
te Baba Haydar Tekkesi'ne yerleşti. Bu 
yıllarda mürşidinin şeyhi Şerbetçi Meh
med Efendi ile onunşeyhive Halvetiyye'
nin Ramazaniyye kolunun plri olan Mahfi 
Ramazan Efendi'nin sohbetlerine katıl
ma fırsatını buldu. Sekiz yıl hizmetinde 
bulunduğu Ramazan Efendi tarafından 
kendisine 1020 (1611) yılında hilafet ve
rildi ve Cihangir Camii'ne meşihat konu
larak buraya şeyh tayin edildi. Bu bilgile
re göre Hasan Burhaneddin yirmi beş 
otuz yaşlarında hilafet alm ış olmalıdır. 

Diğer kaynaklarda yer alan Hasan Bur
haneddin'le ilgili bilgiler oldukça çelişkili
dir. Şeyhl onun istanbul'a 1068 (1658) yı
lında geldiğini söyler ( Vekayiu 'l-fuzala, ı. 

559-560). Aynı tarihi veren Ayvansarayi 
ise 970'te (1562-63) dünyaya geldiğini , 

1000 (1591-92) yılında Yakub Fanl'den 
hilafet aldığını kaydeder (Hadikatü'l-ce
uami', Il. 72. 73). Bu bilgiler daha sonraki 
bazı kaynaklarda da tekrarlanmıştır. Hü
seyin Vassara göre ise 1000 (1591-92) yı
lında doğmuş. buiGğ çağına erince istan
bul'a gelmiştir (Se{ine, V, 26) . 

Hasan Burhaneddin Efendi Cihangir 
Camii'ne şeyh tayin edildikten sonra ca
minin yanına yaptırdığı tekkede vefatma 
kadar elli iki yıl irşad faaliyetini sürdür
müş. bu uzun süre içinde birçok halife 
yetiştirmiştir. Halifeleri istanbul ve civa
rıyla Gebze, Safran bolu, İznik, Edirne, Bo
lu, Bursa, Gelibolu, Tavşanlı , İsmail (Tuna 
nehrinin kuzey kolu üzerinde bir şehir). 
Kili, Akkirman. Malatya ve Şam'da faali
yet göstermiş. kendisine nisbet edilen Ci
hanglriyye tarikatının geniş bir sahada 
yayılmasını sağlamışlardır. Mustafa Neh
ci onun. aralarında devlet erkanı ve med
rese mensuplarının da bulunduğu birçok 
halifesinin adını verir ( Tuhfetü 's-salikin, 
vr. I4•-40b; ayrıca b k. Se{ine, V, 30-31) . 

Hasan Burhaneddin Cihanglrl'nin ta

rikat silsilesi Şeyh Yakub Fanl, Şerbetçi 

Mehmed Efendi vasıtasıyla Halvetiyye- Ra
mazaniyye'nin kurucusu Ramazan Mah

fi'ye ulaşır. Silsile Ramazan Efendi'den 
sonra Muhyiddin Karahisar], Şeyh Kasım 

Efendi, Şeyh izzeddin Karamani şeklinde 
devam ederek Halvetiyye'nin ana kolla
rından Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin'e (ö. 

91 O/ ı 504) nisbet edilen Ahmediyye ile 

birleşir. Cihanglriyye tarikatında Hasan 

Burhaneddin Efendi tarafından tertip 
edilen ve "Cihangir usulü tevhid" diye bi
linen zikir usulü uygulanmal<tadır. Diz 
üzerinde oturarak icra edilen bu zikri Ha
san Burhaneddin ilk olarak, hareket et
mek üzere olan bir gemideki tayfaların 
zinciri çekerken çıkardıkları ahenkli ses
leri işitip vecde gelerek uygulamış. daha 
sonra bu tarz zikir devam ettirilmiştir. 

Halvetiyye'nin seyrü süiGk adabına ve 
atvar-ı seb'aya dair iki risalesi ve bazı ila
hileri olduğu bildirilen Hasan Burhaned
din Efendi Reblülahir 1 07 4'te (Kasım 1663) 
vefat etmiş ve Cihangir Camii'nin haZıre

sine defnedilmiştir (b k CiHANGiR TEKKE
si). Hasan Efendi'den sonra makamına 
halifesi ve damadı Şeyh Fethullah Efendi 
geçmiştir ( ö . ll 13/1 70 ı ) . Tekkelerin ka
patıldığı 1925 yılına kadar Cihangir Tek
kesi'nde postnişin olan diğer şeyhler şun
lardır: Şeyh Mahmud Efendi (ı 701-1705). 
Şeyh Ali Efendi mahdumu (I 705- 1727) , 
Şeyh Mahmud Efendi (1727-1785) , Şeyh 

İbrahim Hakkı Efendi mahdumu ( 1785-
1792). Şeyh Hacı Mehmed Zahid Efendi 
(1792-18 22). Şeyh Rıza Efendi (1 828-
1830). Şeyh Hafız Ahmed Efendi ( 1830-
184 7). Şeyh Ahmed Rıza Efendi b. Seyyid 
Mustafa ( 184 7 -1889). Şeyh Seyyid Hafız 
Resmi Efendi (1 889-1900) , Şeyh Hafız 
Mehmed Cemaleddin Efendi ( 1900-?) . 
Şeyh Eşref Efendi (?- 1919). Şeyh Hafız İh
san Efendi (1919-1925) . 

Şeyh Mehmed Zahid Efendi ile Şeyh 
Rıza Efendi arasındaki altı yıllık ( 1822-
1828) boşluk, 1822'de vuku bulan büyük 
Tophane yangını sırasında cami ve çev
resinin yanması sebebiyle meydana gel
miş olmalıdır. Nitekim caminin son ce
maat yeri girişinde bulunan 1307 ( 1889) 
tarihli ihya kitabesinde iiJç inşa edildiği 
967'den (1559-60) sonra caminin birçok 
yangın geçirdiği kaydedilmiştir. Şeyh Sey
yid Hafız Resmi Efendi ve sonrasındaki 
şeyhlerin Halvetiyye'nin Sünbüliyye kolu
na mensup olmaları. tekkenin XIX. yüz
yılın sonlarına doğru Sünbüiller'in kont
rolüne geçtiğ ini göstermektedir. 

Hasan Burhaneddin Cihangiri ad ına düzenlenen bir levha 
(Hasan Burhaneddin Cihangirl Türbesi - Cihangir 1 İs tanbul) 

HASAN-ı BÜZÜRG 
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HASAN-ı BÜZÜRG 
(~_;ı ,;r> ) 

(ö . 757 / 1356) 

Celayirliler'in kurucusu 
ve ilk hükümdan 

(13 40-1356). 

Babası , İlhanlı Devleti'nin kuruluşunda 
önemli rol oynayan İlkan (ilka) Noyan 'ın 
torunu Emir Hüseyin'dir; kaynaklarda 
Emir Şeyh Hasan b. Emir Hüseyin b. Ak
boğa şeklinde geçer. 

Hasan-ı Büzürg, İlhanlı Hükümdan Ebu 
Said Bahadır Han zamanında ( ı 3 ı 7- ı 3 3 5) 
önemli görevlerde bulunmuştur. EbG Said 
Bahadır Han'ın kendisinden boşatarak 
evlendiği eski karısı Bağdat Hatun ile giz
lice haberleştiği ve hükümdara suikast 
hazırlığında bulunduğu iddiasıyla idam 
cezasına çarptırılmışsa da (bk. BAGDAT 
HATUN) hanedana yakınlığı sebebiyle ve 
bilhassa Argun Han'ın kızı olan annesinin 
araya girmesiyle affedilerek Kemah Ka
Iesi'ne gönderilmiş, bir yıl sonra da Ana
dolu valiliğine tayin edilmiştir ( 1333). ii
hanlı saltanatı uğruna giriştiği mücade
ledeki amansız rakibi ve düşmanı Suldus
Iar'a mensup Emir Çoban'ın torunu, Ti
murtaş'ın oğlu Şeyh Hasan ile karıştırıl

maması için kendisine Hasan-ı Büzürg ve
ya Celayirli Şeyh Hasan, hasmına da Ha
san-ı KGçek denilmiştir. 

Ebu Said Bahadır Han'ın varis bırak
madan ölümü üzerine Moğol kabilelerin
den Celayir. Suldus, Uyrat ve Sutaylar ara
sındaki mücadele sırasında bağımsız bir 
devlet kurmak için fırsat kollayan Hasan-ı 
Büzürg. Moğol hanedanına mensup şeh

zadelerden Muhammed'i destekleyerek 
ilhan ilan etti ve Şehzade Musa adına sal
tanat iddiasında bulunan Uyratlar'dan Ali 
Padişah'ın üzerine yürüdü. Van gölünün 
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HASAN-ı BÜZÜRG 

kuzeyindeki Aladağ yakınlarında meyda
na gelen savaşta Ali Padişah savaşı ve ha
yatını kaybetti ( 1336); Şehzade MOsada 
Bağdat tarafına gitti. iktidarı ele geçiren 
Hasan-ı Büzürg bu başarısından sonra 
Tebriz'i payitaht yaptı ve Erzurum'dan 
Musul'a kadar uzanan sahada Sutaylar'
dan Hacı1bgay, Anadolu'daAiaeddin Eret
na, Bağdat yöresinde Kara Hasan, Ar
ran'da Surgan, Fars bölgesinde de Me
sud Şah kendisini metbO tanıdılar. 

Uyrat Ali Padişah ' ın ortadan kaldırıl
masından sonra Horasan emirleri Toğa 
1imur'u ilhan seçtiler; MOsa da ona biat 
etti. Fakat Hasan-ı Büzürg Meraga civa
rında onları bozguna uğratarak Musa'yı 
esir alıp öldürttü ( 1337). Ancak çok geç
meden karşısına Hasan-ı KOçek çıktı. Ha
san-ı KO çek, 1338 yılında Aladağ'da Şeh
rinev yakınlarında yapılan savaşta Hasan-ı 
Büzürg ve müttefiklerini mağiOp ederek 
Tebriz ve Sultaniye'yi yağmaladı; Hasan-ı 
Büzürg'ün ilhan ilan ettiği Muhammed'i 
de yakalatarak öldürttü. Bunun üzerine 
Azerbaycan'ı terkedip Irak- ı Acem'e çe
kilmek zorunda kalan Hasan-ı Büzürg, 
burada yeni bir cephe oluşturmaya çalış
tıysa da Hasan-ı KOçek karşısında tekrar 
mağiOp oldu ve bu defa Bağdat'a çekile
rekAbaka Han'ın oğlu Şah Cihan 1imur'a 
biat etti. Daha sonra Bağdat'ta dedesine 
nisbetle İlkanlılar, kabilesine nisbetle de 
Celayirliler denilen bağımsız bir devlet 
kurdu ( 1340) . Arkasından kendi isteğiy
le askeri yardım karşılığında, idaresi al
tında bulunan Bağdat, Musul ve Irak-ı 
Acem'de Mısır Memlük Sultanı ei-Me
likü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun adı
na hutbe okutup sikke kestirdi (Sümer 
ı 1969]. ı. 100). Hasan-ı KOçek'in ölümü 
( 1343) Hasan-ı Büzürg'ü tehlikeli ve bü
yük bir düşmandan kurtardı; ancak onun 
yerine geçen kardeşi Melik Eşref döne
minde de (1343-1355) taraflar arasında
ki mücadele devam etmiştir. 

EbO Said Sahadır Han'ın son eşi Dilşad 
Hatun'la evlenerek daha önce kendisine 
yapılan haksızlığın intikamını alan Hasan-ı 
Büzürg vefat edince yerine oğlu Şeyh 
üveys geçti. Bağdat Moğol istifasından 
sonra içine düştüğü siyasi, iktisadi ve iç
timal çöküntüden, Hasan-ı Büzürg'ün 
kurduğu ve yapılanmasında İlhan lı idare 
sistemini örnek aldığı Celayirli Devleti sa
yesinde kurtulmuştur. Hasan Ali eviadı
na karşı saygılı olmuş, Necef şehrindeki 
türbeyi yeniden imar ve ihya etmiştir. Ce
layirliler döneminde Irak'taki Türkmen 
nüfusu artmış, Irak ve yöresi ekonomik, 
siyasi ve kültürel açıdan önemli bir mer
kez haline gelmiştir. 
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Iii ABDÜLKADiR YUVALI 

HASAN CAN ÇELEBİ 
(ö. 974/1567) 

Türk miisikisi bestekarı, hanende. 
_] 

Devlet adamı, şeyhülislam ve tarihçi 
Hoca Sadeddin Efendi'nin babasıdır. Ha
yatı hakkında bilinenler, Hoca Sadeddin 
Efendi'nin ünlü eseri Tô.cü't-tevô.rih'te 
verdiği bilgilere dayanmaktadır. Hasan 
Can b. Hafız Mehmed b. Hafız Cemaled
din İsfahanl şeklindeki künyesinden aile
sinin İsfahanlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Babası Hafız Mehmed, Safevi Hükümda
rı Şah İsmail'in daveti üzerine Tebriz'e git
miş, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran zafe
rinin (1514) ardından Tebriz'e girmesin
den sonra buradan istanbul'a getirdiği 
alim ve sanatkarlar arasında o da yer al
mıştır. Hasan Can'ın bu sırada babasıyla 
birlikte bulunması (Hoca Sadeddin. ı. 

292). onun Tebriz'de dünyaya geldiği ih
timalini düşündürmektedir. Hafız Meh
med İstanbul'a gelince saray Mfızı ola
rak görevlendirildi. Yavuz Sultan Selim'in 
özel hizmetine alınan oğlu Hasan Can ise 
padişahın en yakın adamlarından biri ol
du, onunla birlikte Mısır seferine katıldı . 

Hasan Can, Yavuz Sultan Selim'in vefatı
na kadar altı yıl süren bu hizmeti sırasın
da birçok olaya şahit oldu; en gizli sırları 
onunla paylaştı. Hastalığı iyice ağırlaştı
ğı bir sırada Yavuz Sultan Selim'in. "Ha
san Can. bu ne haldir?" sorusuna karşılık 
onun. "Sultanım. Cenab-ı Hakk'a tevec
cüh edip O'nunla olacak zamandır" derne
si üzerine padişahın, "Ya bunca zaman
dan beri bizi kiminle bilirdin?" şeklindeki 
sözü tarih kitaplarında yer almıştır. 

Yavuz Sultan Selim dönemiyle ilgili Tô.
cü't-tevô.rih'te yer alan birçok bilginin 
sözlü kaynağı olan Hasan Can. padişahın 
vefatı ile ortaya çıkan karışıklığı yatıştır
mada önemli rol oynadı. Kanuni Sultan 

Süleyman'dan yakın ilgi görmesine ve 
kendisine yüksek merıiuriyetler teklif 
edilmesine rağmen maaş tahsisini iste
yerek münzevi bir hayat yaşamayı tercih 
etti. Padişah da ona günlük 1 SO akçe. 
oğullarına 20'şer akçe verilmesini emret
ti. Sarayın "cemaat-i mutriban~ı arasın
da adına rastlanması, bu maaş tahsisi
nin bir vazife karşılığı olarak yapıldığı ih
timalini güçlendirmektedir. Bundan ha
reketle onun Enderun'da mOsiki hocalığı 
yaptığı. KanOnl'nin zaman zaman kendi
sine 200 filoriden 1 000 filoriye kadar ih
sanda bulunduğu ileri sürülmüştür. Ha
san Can 17 Şaban 97 4 (27 Şubat 1567) ta
rihinde Hoca Sadeddin Efendi ile bera
ber gittiği Bursa'da vefat etti ve Yeşiltür
be kapısının yakınlarında yol kenarına 
defnedildi. 

Aynı zamanda hanende ve bestekar 
olarak da tanınan Hasan Can'ın bu alan
daki bilgileri kimden aldığı bilinmemek
tedir. Bazı eserlerde onun Ahmed, Hüse
yin ve Hasan adlı üç talebesi bulunduğu 
belirtilmektedir (Uiuçay, sy. 45 ı 1951]. s. 
23; Meriç, sy. 53 ıı952]. s. 154-155). Ha
san Can'ın bestelediği eserler, daha son
raki devirlerde mehter takımlarında de
vamlı olarak çalınmıştır. Günümüze dü
yek usulünde üç adet hüseynl peşrevi 
ulaşmıştır. 
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I!P.I NuRiOzCAN 

HASAN ÇELEBİ 
(ö. 1002/1594'ten sonra) 

Osmanlı hattatı. 
L _j 

Çerkez asıllı olduğu dışında ailesine 
dair bilgi yoktur. Büyük bir ihtimalle 
Kafkasya'dan getirilmiş bir köle iken Ah
med Şemseddin Karahisaritarafından sa
tın alınmış. efendisi daha sonra onu azat 


