
ederek manevi eviadı saymış ve aklam-ı 
sitteyi öğretmiştir. Bu sebeple "Karahi
sar! kulu" lakabıyla da anılır. imzalarında 
Karahisari'nin önceleri kölesi, sonra da 
oğlu olduğunu belirten ifadeler kullan
mış; onun vefatından itibaren künyesin
de "AIIah 'ın kulu" manasma geldiğinden 
köleler için baba adı kabul edilen Abdul
lah'a yer vererek Hasan b. Abdullah şek
linde imza atmıştır. Hasan Çelebi , üsta
dının sanat üsiCıbuna en yakın hattat olu
şu dolayısıyla Hasan Halife adıyla da ta
nınır. 

Kaynaklarda Süleymaniye Camii'nin 
mihrap veya kubbe yazısının (sonuncu
su XIX. yüzyılda Abdülfettah Efendi ta
rafından yeniden yazılmıştır) Karahisa
ri'ye, bunun dışında kalanların da Hasan 
Çelebi'ye ait olduğu nakledilmektedir. Di
ğer bir rivayet de Süleymaniye'deki bü
tün yazıların Hasan Çelebi tarafından ya
zıldığı' sadece tabhanedeki bir ayetin (e ı
insan 76/8) Karahisari'ye ait olduğu. bu 
yazının da diğerlerinden üstün bulundu
ğu şeklindedir. Her iki hattatın yazı üs
lfıplarını ayırmak mümkün olmadığından 
bu konuda fikir yürütmek de gereksiz
dir. Hasan Çelebi Edirne Selimiye Camii'
nin de (yapılı ş ı 1568- 1574) bütünyazıla
rını yazmıştır. Bu yazıların çini ve mer
mer üstünde olanları zamanımıza kadar 
gelmiş , kubbe ve yarım kubbe yazıları 
XIX ve XX. yüzyıllarda devri n cerı- sülüs 
anlayışından uzak bulunan mahalli hat
tatlarca başarısız bir şekilde yenilen miş
tir. 

Evliya Çelebi'nin nakline göre Hasan Çe
lebi Selimiye Camii'nin kubbe yazılarının 

Hasan 
eelebi 'nin 
nesih hatla 
yazdığı 

En'am - ı Serif'in 
ilk sayfası 
rrsMK, 
Yeni Yazmalar, 
nr. 929) . 

mahalline geçirilmesine nezaret ederken 
gözüne düşen kireç tozunu temizlemek 
için, celi kalemlerini silmek üzere yanın
da bulundurduğu kireçli suyu telaşta kul
lanınca görme hassasını kaybetmiştir. 

Bunun üzerine Sultan ll. Selim tarafın
dan kendisine maaş bağlanmıştır. Ancak 
M üstakimzade Süleyman Sadeddin Efen
di, görmüş olduğu 1002 (1594) tarihli bir 
Hasan Çelebi kıtasından övgüyle bahset
mektedir ki bu durumda Evliya Çelebi'nin 
rivayetini şüpheyle karşılamak gerekir. 

Hasan Çelebi, olgunluk döneminde Ka
rahisar! üslfıbundan uzaklaşarak pek çok 
meslektaşı gibi Şeyh Hamdullah yoluna 
dönmüştür. Bu vadide nesih hattı ile yaz
dığı bir en'am-ı şerif Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'ndedir (Yeni Yazmalar. 
nr. 929). Gülzô.r-ı Savô.b'da onun nesih 
hattının Karahisari'den daha da ileride 
olduğu ifade edilmektedir. Oğlu ismail 
Efendi de babasının üslfıbunda eser ve
ren bir hattattır. Ölüm tarihi kesin olarak 
tesbit edilemeyen Hasan Çelebi vefatın
da istanbul'un Sütlüce semtinde üstadı 
Karahisari'nin yanına gömülmüştür; fa
kat kabrinin yeri belli değildir. 
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HASAN ÇELEBi, Fenari 
(ö. 891/1486) 

Molla Fe nari'nin to runu, 
dilci , kelam ve fıkıh aJ.imi. 

.J 

840 (1436) yılında Bursa'da doğdu. 
Asıl adı Bedreddin Hasan'dır. Babası Meh
med Şah aynı yıl vefat ettiği için amca
larının himayesinde büyüdüğü anlaşıl

maktadır. Hocası Molla Gürani'nin vasi
yetini tutan Fatih Sultan Mehmed'in de 
Fenari ailesini her zaman koruduğu bilin
mektedir. Hasan Çelebi tahsilini Bursa 
Sultaniye Medresesi'nde Fahreddin-i Ace
mi, Alaeddin Ali et-Tfısi ve Molla Hüsrev 

HASAN ÇELEBi. Fenari 

gibi tanınmış alimterin yanında yaptı. 

Babası Mehmed Şah'ın hacdan döner
ken .Kar amanoğlu ilinde vefat ettiğini ha
ber veren Sehavi'nin (e(i.-l)av,ü'l-Uimi' , 
IX, 79) . onun daha çok babasından istifa
de ettiğini söylemesi (a.g .e., lll, 128) doğ

ru değildir. 

Hasan Çelebi Arap dili, meani, beyan. 
kelam, fıkıh usulü ve akli ilimlerde tema
yüz ederek genç yaşta ilm! üstünlüğünü 
ispatlayınca Edirne'deki Halebiye Medre
sesi'ne müderris tayin edildi. 870 (1465) 
yılında Şam 'a , oradan da hac için Mek
ke'ye gitti. 87S'te (1470) iznikOrhan Ga
zi Medresesi'nde görevlendirildi (Beliğ, s. 
250) . Buradaki hocalığı sırasında dede
sinin öğrencilerinden meşttur alim ve za
hid Kutbüddinzade Muhyiddin Mehmed'
den de faydalandı (Kati b Çelebi , vr. 79b). 

Kahire'de ibn Hişam en-Nahvi'nin Mug
ni'l-lebib adlı eserinin nahiv konusunda 
ihtisas sahibi Mağribli bir alim tarafın
dan okutulduğunu öğrenince oraya git
meye karar verdi. Amcasının oğlu Kazas
ker Alaeddin Ali Çelebi vasıtasıyla Fatih 
Sultan Mehmed'den izin alarak 880 
(1475) yılından önce Kahire'ye gitti (Se
havl, 111 . 128) ve Şemseddin et-TIIimsa
ni'den Mugni'l-lebib'i okuyup icazet al
dı (Taşköprizade , s. 186; Katib Çelebi , vr. 
79b). Zamanın meşhur muhaddisi ibn Ha
cer ei-Askalani'nin öğrencisi olan bir alim
den de tefsir ve Şa]J.if:ı-i But.ô.rfyi okuyup 
içazet aldı. Sehavi, Hasan Çelebi'nin bir yı
la yakın bir süre kaldığı Mısır'ın ilim mu
hitinde değerinin anlaşılamadığını, has
talığı yüzünden de ders okutamadığını 
kaydeder. Kahire'de görüştüğü Celaleddin 
es-SüyCıtl Na+mü'l- 'il~yô.n li-a'yô.ni'l
a'yô.n adlı eserinde (s. 105- 106). "AIIame. 
muhakkık ve değerli eserler yazan bir 
imamdı. Onun lfô.şiye 'ale'l-Mutavvel'i 
çok faydalı bir kitaptır" diyerek kendisin
den kısaca söz etmiştir. Mısır'da umdu
ğunu bulamayan Hasan Çelebi deniz yo
luyla Mekke'ye gitti ve orada ders verdi. 

Hasan Çelebi881 (1476) yılı başlarında 
istanbul'a dönünce, kenarında notları ve 
zahriyesinde hocasından aldığı icazetna
menin metni bulunan kendi eliyle yazdığı 
Mugni 'l-lebib'in bir nüshasını Fatih'e 
hediye etti. Onun gayret ve başarısını 
takdir eden Fatih Sultan Mehmed, ken
disini bu defa Sahn-ı Sernan medresele
rinden birine müderris tayin etti (Taş 

köprizade, s. ı 85; Kati b Çelebi. vr. 79b) . 

Hasan Çelebi'nin öğrencilerinden olan 
Seydi Çelebi diye meşhur Muhyiddin Meh
med ei-Kocevi, hocasından okuduğu tef
sir ve hadise dair ilimleri Taşköprizade 

313 



HASAN ÇELEBi. Fenari 

nesiine aktarmış (eş-Şeka'ik, s. 556), böy
lece Osmanlı medreselerindeki ilim İbn 
Hacer ei-Askalani silsilesine bağlanmış
tır. 

ll. Bayezid devrinin (1481-1512) ilkyıl
larında günlük 80 akçe ile emekli olan 
Hasan Çelebi, Bursa'ya taşınarak hayatı
nın son dönemlerini münzevi bir halde ya
şadı ve 891 'de (1486) orada vefat etti. 
Mezarı Zeyniyye Zaviyesi'ndedir (Mecdi, 
s. 204). Hasan Çelebi'nin ölümüyle ilgili 
olarak Mehmed Süreyya Bey'in verd iği 

bu tarih ( Sicill-i Osman i, II, 118) diğer 
kaynaklarda yer alan tarihlere nisbetle 
gerçeğe daha yakındır. Onun hakkında 
en doğru bilgiyi verebilecek olan Taşköp
rizade, Bursa'daki münzevi hayati sebe
biyle ölüm tarihini tesbit edememiş, Se
havi ise 886 Cemaziyelahirinde (Ağustos 
1481 ) vefat ettiğini söylemiştir ( eçl-Pav
'ü'l-lami', ııı. 128). Süyuti, Katib Çelebi, 
Bağdatlı İsmail Paşa ve Leknevi gibi mü
ellifler Sehilvi'nin verdiği tarihi kaydeder
ken Takıyyüddin et-Temimi ve Şevkani her:
hangi bir tarih belirtmemişlerdir. Mecdi 
Efendi'nin verdiği 860 (1456), Sursalı 
Mehmed Tahir'in zikrettiği 841 (1438) ve 
İbnü'I-İmad ei-Hanbefi'nin kaydettiği 879 
(1474) ve "901 yılı civarı" (1496) gibi ta
rihler gerçeğe aykırıdır. 

Hasan Çelebi'nin hayatında en verimli 
dönem, her yıl bir eser vererek en önemli 
üç kitabını yazdığı 884-886 ( 1479-1481) 
yılları olmuştur. O, servet sahibi ve aynı 
zamanda devlet desteğine mazhar olma
sına rağmen gösterişten kaçınar ak bir za
hid gibi yaşamış. tasavvuf erbabına say
gı duymuştur. Görev yaptığı medreseler
deki hücrelerden birinde ikamet eder 
ve öğrencileriyle ilgilenirdi. "Zarar ve fe
laketler ahirete ertelenirse dünyada iken 
gelmez" diyen Hasan Çelebi'nin, üç ay 
geçtiği halde dünyevi bir zarara uğrarna
dığı için üzüntü duyduğu bir sırada ken
disine mali bir zararını haber veren köle
sini sevincinden azat ettiği söylenir (Taş
köprizade, s. 187). 

Doğruyu ve ilmi gerçekleri savunmak
tan ve bu yolda zamanındaki alimleri ten
kit etmekten çekinmeyen Hasan Çelebi, 
Hocazade Muslihuddin Efendi'nin, mese
leleri araştırıp incelemede ve diğer ko
nularda kendisinden üstün olduğunu söy
lerdi (a.g.e., s. 187). Hoca Sadeddin Efen
di, Hasan Çelebi'nin Fethullah eş-Şirva
ni'yi Ijdşiye 'ald ildhiyydti Şer]J.i'l-Me

vdlpf adlı eserindeki bazı hususlarla ilgili 
olarak tenkit ettiğini belirtir ( Tacü 't-te
varfh, Il, 459) . 
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Fenari Hasan Çelebi'nin /:faşiye 'ale'l-Miıtavvel adlı ese
rinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Damad İbrahim Paşa, nr. 
995) 

Eserleri. Hasan Çelebi'nin Arap dili ve 
edebiyatı, mantık. kelam, tefsir, fıkıh ve 
usulü konularında yazdığı eserlerden biri 
Farsça. diğerleri Arapça'dır. 1. lfdşiye 

'ale'l-Mutavvel. Sa'deddin et-Teftaza
ni'nin Tell)işü'l-miftd]J.'a yazdığı el-Mu
tavvel adlı şerh üzerine kaleme alınan 
bu haşiyenin büyük, orta ve küçük olmak 
üzere üç ayrı versiyonunun bulunduğu 
kaydedilir (Veliyyüddin Carullah Efendi. 
s. 32). Türkiye kütüphanelerinde bulu
nan kırk kadar nüshanın bu versiyonlar
dan hangisine ait olduğunu tesbit için 
ayrı bir çalışma yapmak gerekir. Ancak 
884 ( 1479) yılında tamamlanan Süleyma
niye Kütüphanesi'ndeki (Damad İbrahim 
Paşa, nr. 995) müellif hattı nüsha büyük
lerinden biri olmalıdır. Katib Çelebi'nin 
"tam ve faydalı bir Mşiye" dediği (Keş
fü'?·?Unun, ı. 474) bu nüsha ayrıca basıl

mıştır (İstanbul 1270, 1276. 1309). Sey
yid Mahmud b. Eyyub, bu haşiyeyi 1292'
de (1875) el-Ijdşiyetü'l-mul]taşara min 
Ijdşiyeti'l-Mutavvel adıyla kısaltmış ve 
eser aynı yıl İstanbul 'da basılmıştır. 2. 
Ijô.şiye 'ale'l-Mul]taşar fi'l-me'dni. Vi
ne Teftazani'nin Tell)işü'l-miftd]J.'a Mul)
taşarü'l-me'dni adıyla yazdığı şerh üze
rine yapılmış Mşiyedir. Hasan Çelebi'nin 

yukarıda sözü edilen haşiyelerinin küçük 
versiyonu, Beyazıt Devlet (Veliyyüddin 
Efendi, nr. 2757) ve Ragıb Paşa (nr. 1253) 
kütüphanelerinde birer nüshası bulunan 
bu eser olmalıdır. 3. Risô.le ii beydni'l
]J.dşıl bi'l-maşdar. Arapça'da masdarla
rın yapısını anlatan bu küçük risalenin 
bir nüshası Elmalı İlçe Halk Kütüphane
si'nde (nr. 2548/6, vr. 49'-50b) bulunmak
tadır (TÜYATOK, VII, nr. 1800). 4. Ijdşiye 
'ald dibdceti'ş-Şer]J.i 'l-cedid Ji't-Te c
ri d. Ali Kuşçu'nun Tecridü'l -keldm'a 
yazdığı şerhin giriş bölümü üzerine not
lardan ibaret olup Süleymaniye Kütüp
hanesi (Şehid Ali Paşa, nr. 1626, vr. 18b-
29' ) ve Konya'daki Yusuf Ağa Kütüpha
nesi'nde (nr. 4729) birer nüshası vardır . 
5 . Risdle ii ddô.bi'l-mündz;ara (Süley
maniye Ktp., Servii i, nr. 281, vr. 83'-b)_ 6. er
Red bi- 'ademi']- 'illeti't-tdmme. Man
tıkla ilgili bu risalenin bir nüshası Amas
ya'da Beyazıt İl Halk Kütüphanesi'nde 
(nr. 1849/1 O, vr. 73b·78') bulunmaktadır 
(TÜYATOK, V, nr. 1548). 7. Ijdşiye 'ald 
Şer]J.i'l-Mevd]fıf. Seyyid Şerif ei-Cürca
ni'nin Şer]J.u'l-Mevd}fıf adlı eserinin ha
şiyesi olup 886 (1481) yılında tamamlan
mıştır; müellif hattı nüsha Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (İsmihan Sul
tan, nr. 249). Arapzade'nin eş-Şe}fa'i]f'ın 

kenarına düştüğü bir kayda göre Hasan 
Çelebi, Hocazade'den kenarına haşiye
ler yazdığı Şer]J_u '1-Mevô.}fıf nüshasını 
ödünç almış. Mşiyeleri çok beğenince öğ
rencilerine paylaştırarak bir gecede kita
bın tamamını istinsah etiirdikten sonra 
geri vermiş ve ardından kendisi bu haşi
yeyi telif etmiştir (Keşfü'?·?unan, Il, 1891-
1892). Hocazade de ll. Bayezid'in huzu
runda, "Hasan Çelebi benim Şer]J_u'l-Me
vd}fıf üzerine yazdıklarımı alıp kendi M 
şiyesine kattı" demiştir (Taşköprizade, s. 
137). Daha sonra Kınalızade Ali Çelebi de 
bu Mşiye üzerine ta'likat yazmıştır (Keş
fü'?·?unan, Il, 1892). Hasan Çelebi'nin M
şiyesi, Şer]J.u'l-Mevd]fıf ile birlikte İstan
bul (1292, 1311, 1321) ve Kahire'de ( 1322, 
1325) basılmıştır. 8. Ijô.şiye 'ald Ijdşi
yeti'l-ljaydli 'ald Şer]J.i'l-'A]fii'id. Tef
tazani'nin Şer]J.u 'l-'A}fa'idi'n-Nesefiy
ye adlı eserine Hayali Çelebi'nin yazdığı 
haşiye üzerine kısa bir haşiyedir. Eserin . 
müellif hattı olduğu sanılan bir nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 879/4, 
vr. 162-170). 9. Risô.le fi'l-mebde'i'l-ev
vel. Bir nüshası Leiden Üniversitesi Kü
tüphanesi'ndedir (nr. 1552; Brockelmann, 
GAL, II, 297). 10. el-Metô.libü'l-'dliye. 
Rü'yetullah ve kelam sıfatına dair Fars
ça bir risaledir (Keşfü'?·?unan, II, 1714; 
Mecdl, s. 204) . 11. Ijdşiye 'ale'l-Keşşô.f. 
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Fenari Hasan Çelebi'nin 1:/fJ..şiye 'ale'I-Keşşiif adlı eseri
nin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 606) 

Zemahşerfnin el-Keşşô.fı üzerine haşi
yedir. Hasan Çelebi'nin 884'te (1479) ya
zıp Fatih Sultan Mehmed'e ithaf ettiği 
ve onun da Semaniye Medresesi'ne vak
fettiği nüsha Süleymaniye Kütüphane
si'ndedir (Fatih, nr. 606). 12.ljô.şiye 'alô. 
Tefsiri'l-Beyzô.vi. Bir nüshası Londra'da 
India Office kütüphanesinde ( nr. ı ı 6) bu
lunmaktadır (Brockelmann, GAL Suppl., 
I, 738; Il, 322). 13. ljô.şiye 'ald evd'ili 
Şer]J.i'I-Vi~aye. Sadrüşşerla es-San!' nin 
Hanefi fıkhına dair Şer]J.u'I- Vi~aye adlı 
eserinin baştan mesh konusuna kadarki 
kısmı üzerine notlardan ibaret olup bir 
nüshası Millet Kütüphanesi'ndedir (Ali 
Emir! Efendi, Arabl, nr. 4332, vr. 88-95). 
14. ljô.şiye 'ale't-Telvi]J.. Teftazanl'nin fı
kıh usulüne dair et-Telvi]J. adlı eserinin ha
şiyesidir. Ferağ kaydında müellifin, 883 
Ramazanında (Aralık 1478) telifine baş
layıp 885 yılı Şaban ayının sonunda (Ka
sım 1480) tamamladığını belirttiği ese
rin kendi el yazısıyla olan nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Bağ
datlı Vehbi Efendi, nr. 381 ). Buna göre, 
eserini daha Fatih Sultan Mehmed ha
yatta iken oğlu II. Bayezid adına yazdı
ğı için Fatih'in kendisinden hoşlanmadı
ğına dair bilginin (Taşköprizade, s. 186; 
Katib Çelebi, vr. 79b; Keşfü'?·?unun, I, 496) 
yanlış olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu 
nüshada eserin herhangi bir kimseye it-

haf edildiğine dair bir kayıt yoktur. Daha 
sonraki nüshalardan biri Il. Bayezid'e su
nulmuş olabilir. Eser istanbul'da 1284 
(1867) ve Kahire'de 1322 (1904) yılların
da basılmıştır . 

Bağdattı ismail Paşa. Molla Fenari'nin 
fıkıh usulüne dair eserine Hasan Çelebi'
nin VüşO.lü 'r-revdyi' 'alô. FuşO.li'l-be
ddyi' adıyla bir şerh yazdığım söylerse 
de (lzaf:ıu'l-meknun, II, I 93; Hediyyetü'l
'arifin, \, 288) şerhin bu adla Beyazıt Dev
let Kütüphanesi'nde bulunan (Veliyyüd
din Efendi, nr. 941) teknüshasının ilksay
fasına Veliyyüddin Efendi'nin düştüğü sa
nılan kayda göre eserin müellifi "musan
nifin oğlu Mehmed Şah"tır. Onun Şer]J.u 
( fjaşiye 'ala) FuşO.li'l-beddyi' adlı ese
rinden istanbul kütüphanelerinde beş 
ayrı nüsha tesbit edilmiş olup bunlarda 
eserin Mehmed Şah'a ait olduğunu gös
teren kesin deliller vardır. Risô.le fi'l
edeb adıyla Süleymaniye Kütüphanesi'n
de kayıtlı bulunan parça (Giresun Yazma
ları, nr. I 08/13, vr. 49b'de) Hasan Çelebi'
nin eserlerinden alınmış bir not olmalı
dır (TÜYATOK, XXVIIl, nr. 516) . 
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~ CEMIL AKPlNAR 

HASAN ÇELEBi. Ulgar! 

HASAN ÇELEBİ, Kazzaz 
(XVII . yüzyıl) 

Türk mfısikisi bestekan, hanende. 
L ~ 

istanbul'da doğdu ve burada yaşadı. 
Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan 
ve asıl mesleğinin ipekçilik olduğu kayde
dilen Hasan Çelebi'nin şöhretinin en par
lak zamanı II. Mustafa dönemidir ( 1695-
ı 703). Vefat tarihini Öztuna kaynak gös
termeden 1 720 olarak vermektedir. Ebu
ishakzade Esad Efendi Atrabü'l-dsô.iın
da onun otuz kadar eser bestelediğinden 
söz eder. El yazması güfte mecmuaların
da bazı dini eserlerine rastlanmaktadır. 
S. Nüzhet Ergun bestelerinden bir tevşih 
ve iki ilahisinin güftesini neşretmiş (An
toloji, I, 279-281). ancakzamanımıza hiç
bir eserinin notası ulaşmamıştır. 
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-, 

(bk. KINAllzADE HASAN ÇELEBİ). 
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IV. Murad döneminde 
barut macunundan hazırlanmış 

fişekler vasıtasıyla 
uçtuğu rivayet edilen 
Osmanlı sanatkan. 

L ~ 

Hayatı hakkındaki bilgiler, çağdaşı Ev
liya Çelebi'nin Seyahatname'sinde an
lattıklarına dayanır. Evliya Çelebi'ye göre 
1042 (1632-33) yılında, IV. Murad'ın' kızı 
Kaya Sultan'ın doğumu münasebetiyle 
yapılan şenlikler sırasında SO okka barut 
macunundan yedi koiiu bir fişek icat et
miş, "Padişahım, seni hudaya ısmarla
dım, İsa nebi ile konuşmaya gidiyorum" 
diyerek Sarayburnu'nda IV. Murad'ın hu
zurunda fişeğe binmiş, yardımcılarının 
fişeği ateşlemesiyle havaya yükselmiştir; 
havada iken yanındaki fişekieri ateşieyin
ce denizin yüzü aydınlanmış. büyük fi-
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