
HASAN ÇELEBi. LagarT 

şeğinin barutu kalmayıp yere doğru dü
şerken de ellerindeki karta! kanatlarını 
açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize in
miştir. Oradan da yüzerek padişahın hu
zuruna gelmiş ve, "Padişahım, Isa nebl 
sana selam etti" diyerek şaka yapmıştır. 
Sultan Murad Hasan Çelebi'ye 1 kese ak
çe vermiş, ayrıca onu 70 akçe yevmiye 
ile sipahi yazdırmıştır. Yine Evliya Çele
bi'nin belirttiğine göre daha sonra Kı
rım'a Selamet Giray Han'ın yanına giden 
Lagarl orada vefat etmiştir. 

"Yar-ı gar-ı sadıkımız" demesinden Ev
liya Çelebi'nin yakın dostlarından olduğu 
anlaşılan Hasan Çelebi'nin barutun Itme 

· gücüne dayalı , tepki prensibiyle çalışan 
iptidai bir füze ile havaya yükselerek ya
vaşça denize inme hadisesinin, Evliya Çe
lebi' nin anlattıklarına dayanılarak yapı
lan hesaplamalar neticesinde mümkün 
olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu he
saplamalara göre Lagarl'nin bu iptidai ro
ket! e 250 m. kadar havaya yükselmiş ola
bileceği, "Deniz yüzünü aydınlattı" şek
lindeki ifadeden burada iken ateşiediği 
öteki fişeklerle muhtemelen yönünü de
ğiştirdiği, iki elinde tuttuğu karta! kana
dı şeklinde tasvir edilen şeyin bir nevi pa
raşüt vazifesi gördüğü ve bu sayede ya
vaşça denize indiği anlaşılmaktadır. 
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HASAN DİHLEVİ 
( i.S_,.J.ıı,.:ı 1,)-> ) 

Emir Necmüddln Hasen b. Ala es-Siczl 
(ö. 737/1337 [?]) 

Hindistanlı mutasavvıf, 

şair ve menakıbname müellifi. 
_j 

651'de (1253) Bedaun'da doğdu. Bazı 
kaynaklarda lakabı Celaleddin, babasının 
adı Alaeddin, nisbesi de Seneeri şeklinde 
kaydedilmiştir. Seneeri nisbesi, onun Sen
cer b. Melikşah veya Sencer b. Müeyyed 
b. Ay-aba gibi Türk hükümdarları soyun
dan geldiği ihtimalini akla getirirse de 
kendisi bir gazelinde peygamber soyun
dan olduğunu ifade etmektedir. Siczl nis
besinden, ailesinin İran'ın Sistan (Sicistan) 
bölgesinden geldiği anlaşılmaktadır. Tez
kirelerio çoğu onun Delhi'de doğduğunu 
kaydederse de kendisi Bedaun'da dünya
ya geldiğini söyler. Hasan Dihlevi, muhte-
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melen çocukluğunda ailesiyle birlikte Del
hi'ye yerleşti ği için Dihlevi ni s besini almış
tır. Gençliğinde fırıncılıkyaptığı, hatta Ni
zameddin Evliya ile tanışmasının bu fı
rıncı dükkanında gerçekleştiği rivayet edi
lir. Moğol istilası sırasında Kuzey Hindis
tan'a sığınan alim ve sanatkarların yaşat
tığı İran kültürünün hakim olduğu bir 
bölgede yetişti. Bu dönemin ünlü şairle
rinden Emir Hüsrev-i Dihlevl ile tanıştı . 

Onunla birlikte Delhi sultanlarından Gıya
seddin Balaban'ın sarayına girdi ve Bala
ban'ın oğlu Muhammed Kaan'ın hizme
tinde bulundu. Moğollar'ın Hindistan'ı iş
gali sırasında (684/1285) Şehzade Mu
hammed öldürüldü, Hasan da Emir Hüs
rev ile birlikte Moğollar'a esir düştü . İki 
yıl esir kaldıktan sonra Delhi'ye dönerek 
Balaban'ın ölümüne kadar (686/1287) ona 
hizmet etmeye devam etti. Hasan Dihle
Vı'nin bundan sonra yaklaşık on iki yıl ne 
ile meşgul olduğu bilinmemektedir. Da
ha sonra Alaeddin Muhammed Şah Ha
lacl'nin ( 1296-13 16) hizmetine girdi. Çok 
geçmeden başşehrini Delhi'den Devleta
bad'a (Devagiri) nakleden ı. Gıyaseddin 

Tuğluk ( 1320-1325) ile birlikte oraya git
ti. Gıyaseddin'in oğlu ve halefi Gıyased
din Muhammed Şah döneminde ( 1325-

1351) görevini sürdürdü. Elli yaşlarında 
iken Çiştl velllerinden Nizameddin Evli
ya'ya intisap etti. DevletabM'da vefat et
ti ve oraya defnedildi. Ölüm tarihi olarak 
kaynaklarda 727 (1327), 729 (1329), 737 
(1337), 738 ve 739 yılları kaydedilmek
tedir. 

Hasan Dihlevi gazellerinde sade bir dil 
kullanmıştır. Saray şairi olarak kaside ala
nında çok şiiri bulunması gerekirken ga
zellerinin daha fazla oluşu methiyeciliği 
kötüleyen şeyhi Nizameddin Evliya'nın 
etkisiyle açıklanabilir. Nitekim az sayıda 
olan kasideleri yanında 800 civarında ga
zeli bulunmaktadır. Gazellerinde daha çok 
Sa'dl-i Şlrazl'nin etkisi görüldüğü için 
çağdaşları ona Sa'dl-i Hind unvanı vermiş
tir. Kendisi de Kemal-i Hucendl ve Demi
rl-i İsfahaiıl'yi etkilemiştir. 

Eserleri. 1. Divan. Kaside, gazel, ter
cıat (terciibend) ve terklbat (terkibibend), 
rubaiyyat ve kısa mesnevilerden oluşan 
yaklaşık 9000 beyit hacmindeki divanı 
Külliyydt adıyla Mes'ud Ali Mahvl tara
fından neşredilmiştir (Haydarabad 1352). 

Z. 'Iş]fndme (/:likayet-i 'Aşı~-ı Nigôri). 
Müellif. konusunu bir Hint halk hikaye
sinden aldığı bu 606 beyitlik mesnevide 
Leyla ve Mecnun kıssasından esinlene
rek iki gencin<ışk hikayesini anlatmıştır 
(Rypka, s. 718) . 3. Merşiye. Moğol istila-

sı esnasında öldürülen Şehzade Muham
med Kaan için yazılmış mensur bir eser
dir (a.g.e., s. 718) . 4 . Fevd'idü'l-fu'ad" 
(Delhi 1865; Leknev 1885, 1908; Lahor 
1966). Hasan Dihlevl'nin aynı zamanda 
menakıbname müellifi olarak tanınma
sını sağlayan bu eser, şeyhi Nizameddin 
Evliya'nın sözlerinin (melfOzat) derien
mesinden meydana gelmiştir. S. Mu.(J
.(Ju '1-me'ani. Tasavvufa dair küçük bir 
risale olup tek nüshası, Aligarh Azad Kü
tüphanesi Sir Şah Süleyman koleksiyo
nunda bulunmaktadır (Motasim A. 
Azad, XLIV/4 , s. 233-243). 
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HASAN EFENDi, Gevrekzade 

L 

(ö. 1216/1801) 

Geleneksel Osmanlı Hekimliğinin 
son temsilcisi. 

_j 

Eserlerinin bazı nüshalarında babası
nın adı Abdullah şeklinde veriliyorsa da 
(mesela bk. Gayetü'l-münteha, vr. I") bu 
durum Hasan b. Abdullah adlı başka bir 
tabipte karıştırılmasının sonucudur; al
dığı bir icazetnameden baba adının Ah
med olduğu öğrenilmektedir (İstanbul 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cev
det, nr. 434, vr. 102b). Kaynaklarda do
ğum tarihi verilmeyen Hasan Efendi Dür-


