
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 


