
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-



Gevrekzade 
Hasan 
Efendi 

re mensCıriyye (telifi: 1209/1794) adlı 
eserini 69 yaşında yazdığım kaydettiğine 
göre 1140 ( 1727) yılında doğmuş olmalı
dır. Hafızlığı ve medrese eğitimini tamam
ladıktan sonra ilgi duyduğu tıp tahsilini lb
katlı Mustafa ile onun damadı İsmail ve 
Mehmed Emin efendilerin yanında yaptı. 

lll. Mustafa döneminde ordu hekim
başılığına yükselen Gevrekzade, 1769'da 
bu görevle katıldığı Rusya seferinden İs
tanbul'a dönünce etıbba-yi hassa arası
na girdi. I. Abdülhamid döneminde 1 O 
Rebiülahir 1200'de ( 1 O Şubat 1786) he
kim başı Hayrullah Efendi'nin azli üzerine 
sertabib oldu. Padişahın ölümü üzerine 
( 1203/ 1789) yerine geçen III. Selim tara
fından beş ay sonra aziedilerek kendi
sine Halep mevleviyeti verildi. Hasan 
Efendi Halep'te Mena]fıbü 'Parifin' i 

okuttu ve 1210'da (1795) bir yıl kaldığı 
İstanbul'da bu eseri tercüme ederek lll. 
Selim'e sundu. 1213'te (1898) Edirne mol
lalığına, ardından Mekke-i Mükerreme 
payesine yükseltildi. 1.220'de (1805) yap
tırılan Topkapı'daki Ahmed Paşa Camii'
nin güneş saatinin Gevrekzade tarafın
dan hazırlandığı ileri sürülmekle beraber 
(Adıvar, s. 212'de Kazancıgil'in notu) bu 
idd ianın doğruluğu tarih bakımından 
mümkün değildir. Ayrıca mOsikiyle ilgisi 
bulunmadığından ünlü bestekar Hacı 

Sadullah Ağa'nın hocaları arasında gös
terilmesi de yanlıştır (Ekmen, s. 27) . 

Hekimbaşılıktan aziedildikten sonra 
belki de yeniden göze girmek düşünce
siyle eser telifine ağırlık veren Gevrekza
de Hasan Efendi çalışmalarının çoğunu lll. 
Selim'e sunmuştur; Celvetiyye, Nakşiben
diyye ve Bayramiyye tarikatiarına intisap 
ettiği bilinen Gevrekzacte vefatında Eyüp'
te Bozcaadalı Hasan Paşa'nın eski hayra
b karşısındaki Ataullah Mehmed Efendi 
haziresine ( Boyacı Sokak) defnedildi. 

Eserleri. 1. Neticetü'l-fikri yye fi ted
bir i v eladeti 'l-bikriyye. Bir mukaddi
me, iki bölüm (makale) ve bir hat imeden 

meydana gelen kitabın konusu çocuk ve 
kadın hastalıklarıdır. Bu alanda yazılmış 
ikinci eser olarak kabul edilir (Şahsuva
roğlu, Türk Tıp Tarihi, s. 121 ). Müellifin 
kendi gözlemlerine de yer verdiği çalış
masında bazı Avrupa hekimlerinin adla
rını an ması . eski kaynakların yanında on
lardan da faydalandığını göstermekte
dir. A. Süheyl ünver - N. Tenik tarafından 
incelenen eserin (bk. bibl.) şair- hekim 

Şufıri Hasan Efendi'den (ö. 1693) akta
nldığı iddia edilen m üzikle tedavi kısmını 
(Günsel Koptagel-ilal - Aykut Kazancıgil , 
ll. 83) yine Süheyl Ünver ilim alemine ta
nıtmıştır. Müellif hattı olduğu sanılan 
yazma nüshasından (iü Ktp., TY. nr. 7092). 
hangi mfısiki makamının hangi çocuk 
hastalığına iyi geldiğini konu alan bir 
parçayı Arslan Terzioğlu günümüz Türk
çe'sine aktarmıştır (bk. bibl.). 2. Risale 
ii iskorbüt. İskorbüt hastalığı hakkında 
Osmanlı tarihçisi Ahmed Cavid Bey için 
kaleme aldığı bir risaledir {TSMK, Yeni
ler, nr. 125). 3. Dürre mensCıriyye fi ter
cemeti'l-MansCıriyye. Müellif, başlıkkoy
madığı bu eserinin adını içeride (vr. 2•) 
kenar notu olarak vermektedir. Dahili, 
harici ve ateşli hastalıklar olmak üzere 
üç kısımdan meydana gelen eser, Ebu 
Mansur Hasan ei-Kumri'nin (X. yüzyıl) 
Guna ve Müna adlı kitabının tercüme
sidir. Tercümenin giriş kısmında Gev
rekzade kendi hayatı hakkında bilgi ver
mektedir. Eserin müellif hattı nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (Bağdatlı Vehbi , nr. 1489). 4 . 
Giiyetü'l-münteha ti tedbiri'l-merda. 
Eserin adı daha sonra istinsah hatası yü
zünden Giiyetü'l-müna (menna) şekline 
dönüşmüştür. Paraclesus'un ( ö . 154 ı) 
tıbbi kimya ile ilgili eserinin Arapça ter
cüme ve şerhinin Türkçe çevirisidir (Sü-
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leymaniye Ktp., Tahir Ağa, nr. 395). S. Mü
cennetü't-taCın ve 'l -vebd. ll. Bayezid za
manında İspanya'dan göç eden MOsevi 
asıllı tabip İlyas b. Abram'ın aynı adı taşı
yan eserinin genişletilerek yapılmış ter
cümesi olup salgın hastalıklar ve karan
tina hakkındadır (iü Ktp., TY, nr. 1299). 6. 
Aslü'l-usCıl terceme-i taslü'l-FusCıl. Ebu 
Abdullah Muhammed b. Yusuf ei-İiaki'
nin ( ö. 5 36/1141 ı el-FuşCıl fi külliyya
ti'( - (ıb adlı eserinin genişletilerek yapıl
mış tercümesidir (iü Ktp., TY, nr. 4289) . 
7. DüstCırü'l-amel ii tedbiri's-sıhha ve'l
ilel. DüstCırat-ı Hamse olarak da bilinen 
eserin adı ferağ kaydında er-Risaletü 'd
düstCıriyyeti'l-hamsiyye şeklindedir. 

Kalp, nabız, ateş ve ateşlenmenin sebep
leriyle zatülcenbi ve teşhisi konu alır (iü 
Ktp., TY, nr. 4268). 8 . Zübdetü 'l-küh
liyye fi teşrihi'l-basariyye. Sadaka b. 
İbrahim eş-Şazeli ei-Mısri'nin göz hasta
Iıkianna dair 'Umdetü 'l-kü]J.liyye adlı ki
tabının tercümesidir (TSMK, Hazine. nr. 
571 ). Eser Süheyl Ünver tarafından ince
lenmiştir (bk. bibl.) . 9. Risaletü'l-mCısi
kiyye mine'd-devai 'r-rCıhdniyye. Ruhi 
rahatsızlıkların mOsikiyle tedavisinden 
bahseder (TSMK, Hazine, nr. 571 ). Ese
rin adının Emraz-ı RCıhaniyye-i Naga
mat-ı MCısikiyye olarak verilmesi yan
lıştır (Ünver, TMD, sy. 3, s. 3; Akdoğu, s. 
33) . 10. Risale-i Tıbbiyye. Dimağ , aksı

rık, nezle ve göz hastalıklarını konu alan 
eserin {TSMK, Hazine. nr. 570) kafa trav
maları ile ilgili kısmı Nil Akdeniz-Sarı ta
rafından incelenmiştir (bk. bibl.) . 11. Ri
sale-i Nikris. Out hastalığıyla ilgili olan 
bu eseri {TSMK, Hazine, nr. 564) Rengin 
Bütün incelemiştir (bk. bibl. ). 12. Mürşi
dü'l-libds ii tercemei İspagorya. Eser 
yanlış olarak Mürşidü'l-etibbd veya Ki-
tab-ı Mürşidü 'l-lübdb-ı İspagorya ad-
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larıyla da tanınır. Salih b. Nasrullah ei
Halebl'nin (ö. 1080/1669). Paraclesus'un 
kitabından bazı pasajlar seçip Arapça'ya 
tercüme ederek ve aralarına ilaç yapımı
na dair yeni bilgiler serpiştirerek mey

dana getirdiği eserinin Türkçe çevirisidir 
(Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, nr. 114). 13. 
Firasetname. İki ayrı nüshası Kıydtet
name (İÜ Ktp., nr. 2695) ve Terceme-i Pa
raclesus Pirasetname (İÜ Ktp., TY, nr 

7085, vr. 31) adlarıyla kaydedilen eser ilm-i 
firaset üzerine yazılmış bir eserin tercü
mesidir; bazı ifadelerden Mürşidü'l-li
bas'ın devamı olduğu tahmin edilmek
tedir. 14. Vekiiyi'name. Abdullah b. Hü

seyin es-Süveydl'nin (ö . ı ı 74/1760) Ri
sale fi'l-mübdJ:ıeşe ma'a <ulema'i fran 
ii baJ:ışi'l-imame adlı eserinin tercüme
sidir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi. nr. 
2436). 15. Terceme-i Risale-i Ledün
niyye. Gazzall'nin aynı adlı risalesinin 
tercümesidir (TSMK, Hazine, nr. 252). 
Ataullah Mehmed Efendi'nin kızı Aliye 
Molla Hanım bu eseri Gevrekzade hayat
ta iken istinsah etmiştir (İstanbul Bele

diyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 
K508). 16. Terceme-i Meriakıbü'l-arifin. 
Mukaddimesinde, Sultan ll. Murad için 

yapılan bir tercümenin dilini beğenme
diği için eseri yeniden ele aldığını söyler. 
Ancak 1208 (1793-94) yılında III. Selim'in 
bilgisi dahilinde Abdülbaki Nasır Dede'
nin eseri tercümeye başladığı bilindiğine 
göre bu çalışma bir ilmi kıskançlık ürünü 
olarak da değerlendirilebilir. Çevirinin so
nunda Mevlana'nın silsilesine de yer ve

rilmiştir (Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, 
nr. 51 ı). 17. Kendisine ait bir mecmuada 
(İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 
Muallim Cevdet. nr. K 434) yer alan çe

şitli konulara dair yedi risale: a) Hace 
Muhammed Parsa'nın Farsça bir ese

rinden çevirdiği Terceme-i Risaletü'ş
şerife; b) Şam hadis alimlerinden Ali 
Efendi Dağıstani'nin Hz. Peygamber'in 

anne ve babasının imanı hakkındaki ese
rinden çevirdiği Terceme-i Risale-i Da
ğıstani; c) Niyazi-i Mısrl'nin Hz. Hasan 
ve Hüseyin;e dair bir risalesinin özeti; d) 
Abdülahad Nuri'nin devran hakkındaki ri
salesinin özeti; e) Hz. Ali ile Muaviye ara
sındaki olayları anlatan ve birbirlerine yaz

dıkları mektupların tercümelerini içeren 
bir risaie; f) Mecdüddin Kaşl'nin Zine
tü'l-mecalis adlı Farsça eserinden bazı 

pasajların tercümesi; g) Arapça kaleme 
aldığı Risaletü't-tevJ:ıidiyye adlı risale. 

Bunlardan başka, Topkapı Sarayı Mü

zesi Kütüphanesi'nde kayıtlı 20 varaklık 
bir mecmuada çeşitli risaleleri istinsah 
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eden Gevrekzade'nin (Karatay, II, 339) Sır
rü'l-esrar tercümesi, Mirhand'dan çevir
diği Kıssa-i Yusuf, Kısas-ı Enbiya-i Beni 
İsrail ve Tahrib-i Beytülmukaddes adlı 
eserlerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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. HASAN EFENDi, Yahyaldı 
(1914-1987) 

Nakşibendi-Halidi şeyhi. 
_j 

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin Kavacık 
mahallesinde doğdu. Babası Mustafa Hu
lüsi (Dinç) Efendi, Nakşibendi-Halidi şey
hi Esad Erbili'nin halifesidir. Hasan Efen-

. . 
di dini bilgilerini· babasından aldı. Onun 
1939'da vefatından kısa bir süre önce 
Mahmut Sami Ramazanoğlu tarafından 
kendisine Halidi, 1965 yılında da Kadirl. 
icazeti verildi. Başt~ Yahyalı olmak üzere 

Develi, Adana, Kozan, Ceyhan, Niğde ve 
Ürgüp gibi il ve ilçelerde elli yıla yakın bir 
süre fahri vaizlik ve irşad faaliyetlerinde . 
bulundu. Halk arasında daha çok Yahya
Iılı Hacı Hasan Efendi diye tanındı. Şeyhi 

Mahmut Sami Ramazanoğlu 1979'da is~ 
tanbul'da, ertesi yıl da Medine'de niaka~~ 

mını Hasan Efendi'ye vasiyet etti. 

Şeker ve kalp rahatsızlığı bulunan Ha
san Efendi 27 Ocak 1987'de bir müridi
nin evinde vefat etti. Cenazesi, doğum 

yeri olan Yahyalı'nın Kavacık mahallesin
de kendisinin yaptırdığı Kalender Camii'
nin son cemaat mahalline defnedildi. 

Başta Yahyalı imam- Hatip Lisesi ol
mak üzere cami ve Kur'an kursu gibi çe
şitli kurumların inşası ve geliştirilmesi 
için faaliyetlerde bulunan Hasan Efendi, 

vaaz ve sohbetlerinde dini konuların yanı 
sıra çeşitli iç ve dış olaylar hakkında gö
rüşlerini açıklamış, entelektüel ve siyasi 
kimliğe sahip birçok kişi onun sohbetle
rinden faydalanmıştır. Mütevazi. tatlı dil
li ve güler yüzlü bir kişi olarak tanınan 
Hasan Efendi'nin mensupları onun bir
çok menkıbe ve kerametini anlatırlar. 

Hasan Efendi, dini ve tasavvufi konu
larda hece vezni ve sade bir Türkçe He şi
irler yazmıştır. Kalemdar mahlasını kul
landığı bu şiirler oğlu Ali Ramazan Dinç 
tarafından bir araya getirilerek Gönül 
Aleminden adıyla yayımlanmıştır (An
kara 1989, ı 993) . Bu derlernede babası 
Mustafa Hulüsi Efendi'nin de şiirleri bu
lunmaktadır. Teybe kaydedilen vaaz ve 
sohbetleri Yeni Dünya dergisinde Ka
lemdar imzasıyla yayımlanmaktadır. 

Hasan Efendi'nin silsilesi, yazı ve şiirle
rinde Alemdar mahlasını kullanan oğlu 
Ali Ramazan 0İnç tarafından sürdürül
mektedir. 

Yahyalılı 

Hasan 
Efendi 


