
zarlarının Kalemiyle Millf Mücadele ve Ga
zi Mustafa Kemal, İstanbul ı 98 l, ı, ı -50), 
birçok yazar ve devlet adamıyla yapılan 
mülakatları, çeşitli şiir ve yazıları ihtiva 
etmektedir. Aynı yıllarda çıkan Donan
ma Mecmuası ile Harb Mecmuası'nda 
Çanakkale savaşlarıyla ilgili kahraman
lık şiirleri yayımlanmıştır. Bunların bir 
kısmı Çanakkale Savaşları Kahraman
lık Şiirleri Antolojisi adlı derlernede yer 
almıştır (haz. Ziver Tezeren, İstanbul ı990). 
Bunlardan başka Yahya Saim'in (Ozanoğ
lu) Hilalin Gölgesinde: Çanakkale-Ku
tü '1- emare Zafer Destanı ile (İstanbul 

1332; 2. bs. [hz Hasan KolcuJ. Ankara 1991) 
Mithat Cemal'in (Kuntay) 28 Kanun-ı Ev
vel Çanakkale Hakkında Manzum Ti
yatro (İstanbul ı 334) adlı eserleri de ko
nu ile ilgili diğer bazı kitaplardır (Çanak
kale Zaferi'nin yukarıda belirtilenler dışın
da devrin tiyatro, hikaye ve romanlarıyla 
mensur eserlerindeki diğer örnek ve akis
leri hakkında geniş bir değerlendirme ve 
iktibaslar için b k. Engin ün, s. lll- ı 29). 

ömer adlı bir yazarın kaleme aldığı 
Seddülbahir'de Sağ Cenahta Birinci 
Fırkanın Şehitler Sırtı Destanı adlı kü
çük risale de (İstanbul ı915) hadiseyi sı
cağı sıcağına dile getiren bir eserdir. 

Çanakkale zaferi ile ilgili eserler ara
sında Nihai Atsız ve sekiz arkadaşının 3 
Ağustos 1933 tarihinde Çanakkale'ye 
yaptıkları gezinin anlatıldığı Çanakka
le'ye Yürüyüş (İstanbul ı 933) adlı eserin 
bazı aşırı tarafları dışında Çanakkale şe
hidlerinin bütün yurt sathında ve resmi 
törenlerle her yıl anılması gerektiğini 

gündeme getirmesi bakımından ayrı bir 
yeri vardır. O yıllara kadar vapurla Sed
dülbahir veya Arıburnu önlerine gidilerek 
kıyıya dahi çıkılmadan, bazan mevlit oku
narak bazan da çeşitli eğlenceler düzen
lenip nutuklar verilerek yapılan bu ma
halli anma faaliyeti sonraki yıllarda her 
18 Mart'ta nadiren bazı cumhurbaşka
nı ve başbakanların da katılımıyla Ça
nakkale'de ve bütün yurt çapında za
ferin ve şehidlerinin şanına uygun an
ma törenleri düzenlenmeye başlamıştır. 
Çanakkale'ye bir şehidler abidesi dikmek 
için gençliği harekete geçirmek maksa
dıyla kaleme alınan Çanakkale Abidesi 
adındaki küçük kitap da (İstanbul 1936) 
neticesi itibariyle önemlidir. Halük Nihat 
Pepeyi Çanakkale savaşlarını Çanakka
le Destam (İstanbul ı 936) adlı kitabında 
işlemiştir. Galip Çaka 18 Mart 1915 Ça
nakkale Destanı (Hasan-Mevsun (Çanak
kale ı 952) adlı manzum kitapçıkta Dar
danos bataryası kumandanı Hasan ile 

takım subayı Mevsuf'un şahadetlerini 

destanlaştırmıştır. Oğuz Ermumcu ay
nı konuda Çanakkale Destam (Ankara 
ı 986) adlı bir eser hazırlamıştır. Sadri 
Karakoyunlu, Türk Askeri İçin Savaş 
Şiirlerinden Seçmeler 1914-1918 (An
kara ı 987) adını verdiği antolojisinde Ça
nakkale için yazılmış birçok şiire yer ver
miştir. Ruşen Eşref Ünaydın, Çanakka
le muharebelerine katılmış yedi gaziyle 
yaptığı mülakatları Çanakkale'de Sa
vaşanlar Dediler ki adıyla kitap halin
de yayımlam ış (Ankara ı 960, ı 990), Ça
nakkale muharebelerini onları yaşayan

ların ağzından çok canlı şekilde gözler 
önüne sermiştir. Mustafa Necati Sepet
çioğlu, "Çanakkale İçinde Bir Dolu Des
ti" ismiyle Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu için hazırladığı senaryoyu daha 
sonra ... Ve Çanakkale- Geldiler (İstan
bul ı 989), .. . Ve Çanakkale- Gördüler 
(İstanbul ı989), ... Ve Çanakkale-Dön
düler (İstanbul ı 989) adıyla üç ciltlik bir 
roman serisinde ele almıştır. 

Anadolu'nun hemen her yöresinde o 
yörenin amatör yazarları tarafından ti
yatro oyunu haline getirilen ve okullar
da temsil edilen Çanakkale muharebe
leri halk edebiyatı mahsulleri içinde de 
yer almıştır. Bilhassa, "Çanakkale içinde 
sı ra selviler 1 Binbaşılar oturmuş asker 
öğütler" mısralarıyla başlayan ve günü
müzde de çok yaygın olan halk türkü
sü. Çanakkale muharebelerindeki milli 
vicdanın hüzün dolu anonim ifadesidir. 
Bu türkü ayrıca Osmanlı İmparatorluğu 
sınırları içinde yaşayan diğer halkların 
edebiyatiarına da geçmiş olup bugün 
özellikle Balkanlar'da yaşayan Türkler 
ve Arnavutlar arasında şekil, muhteva 
ve ezgi açısından bazı değişikliklere uğ
ramış olarak yaşamaktadır. Yetmiş beş 

yıldan beri milli hafızayı tazeleyen bu 
türkü marş, destan ve ağıt gibi eserle
rin ortak özelliklerini taşımaktadır. 

Halk edebiyatı mahsulleri arasında, 

Çanakkale'de şehid olanlar için bazan 
onların ağzından yazılmış çeşitli destan
Iara da rastlanır. Bunların içinde, Boya
batlı Ömer oğlu Mustafa adlı bir şehidin 
üstünden çıkan kendisine ait "Çanakka
le Destanı" en tanınmış alanıdır. Eyüplü 
Mustafa Şükrü'nün Çanakkale Bom
bardımanı ve Şanlı Askerler Destam 
(İstanbul. ts .). Çanakkale Şarkısı (İstan
bul ı9ı5)ile ÇanakkaleKabatepeMu
zafferiyat Destam (İstanbul ı 9 ı 5) adla
rını taşıyan üç destanı yanında Abdül
gaffar Kemali'nin Çanakkale Önünde 
Düşmana Kan Kusduran Arslan Yü-
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rekli Kahraman Mehmed Çavuşun Mü
dafaa-i Vatan Destam (İstanbul ı915) ve 
nazımı meçhul Çanakkale Destanı (İs
tanbul ı 33 ı) tesbit edilebilen diğer des
tanlardır. Behçet Kemal Çağlar'ın "An
karalı Aşık Ömer" takma adıyla yazdı
ğı Çanakkale destanı da daha sonraki 
yıllarda yazılmış güzel örneklerden bi
ridir. 

Çanakkale muharebeleri birçok şair 

ve yazara ilham kaynağı olduğu gibi çok 
sayıda Türk ve yabancı devlet adamının 
hatıraları içinde de yer almıştır. 
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ÇANDARU 

XIV. yüzyılın ilk yarısında 
Osmanlı hanedam ile birlikte 

ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti'nin 
gelişmesinde rol oynayan 

bir Türk ailesi. 
_j 

Orhan Gazi devrinden başlayarak ll. 
Selim'in tahta çıkışının ilk yıllarına ka
dar birçok ilmiye ricali ve devlet adamı 
yetiştirmiş bir sülaledir. Mevcut şecere

lere göre bu aile mensupları çeşitli kol
lar halinde zamanımıza kadar gelmiş, 
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ÇAN D ARLI 

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın inşa ettirdiği Yesil
cami - Izni k 1 Bursa 

son devirlerde içlerinden bazıları muta
sarrıf olarak görev yapmış, bir kısmı da 
İznik yöresinde ayanlıkta bulunmuştur. 

Ailenin adı çeşitli kaynaklarda Cende
rf. Çenderl. Çandarlı. Cenderlü ve Çan
darlu. Cendereli ve Cenderelü olarak de
ğişik şekillerde yazılmış olmakla bera
ber sonradan Çandarlı okunuşu yaygın
lık kazanmıştır. Ancak ailenin reisi Halil 
Hayreddin Paşa · nın. İznik'te bulunan ca
mi kitabesiyle Serez'deki Eskicami kita
besinde nisbesi Cenderi şeklinde göste
rildiği ve Gazi Evrenos Bey' e verilen 1390 
tarihli beratta, oğlunun isminin İlyas b. 
Halil ei-Cenderi olarak yazıldığı husus
ları dikkate alınırsa aile adının Cenderi 
tarzında okunmasının daha doğru ola
cağı söylenebilir. 

Çandarlı ailesinin nasıl ve nereden or
taya çıktığı hususu da pek açık değildir. 
Gerek aile arasındaki rivayetler gerekse 
ilk Osmanlı müelliflerinden Ahmedi'nin 
Kara Halil Hayreddin Paşa'yı "Cenderi" 
olarak belirtmesi. ailenin Karaman vila
yetinin Sivrihisar (Nallıhan) kazasına bağ
lı Çendere köyünden çıktığı ihtimalini or
taya koymaktadır. 

Kara Halil Efendi. ilk Osmanlı Sultanı 
Osman Gazi 'nin kayınpederi Şeyh Ede
bali ile akraba (bacanak) olup Osmanlı 
Devleti'nin kuruluşunda önemli rol oy
nayan ahi teşkilatma mensuptu. Dolayı
sıyla Çandarlı ailesi daha o devirde seç
kin şahsiyetlere sahipti ve tanınmış aile
lerle akrabalık kurmuştu. 

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'

dan sonra gelen oğulları ve torunların
dan Ali Paşa, İbrahim Paşa. ll. Halil Pa
şa ve ll. İbrahim Paşa veziriazamlığa ka
dar yükselmiş devlet adamlarıdır. Halil 
Hayreddin Paşa'nın üç oğlundan ikincisi 
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olan İlyas Paşa ise babası ve kardeşleri 
gibi ilmiye sınıfına girmeyerek askeri hiz
metlerde bulunmuş. beylerbeyiliğe ka
dar yükselmiş ve Yıldırım Bayezid zama
nında vefat etmiştir. Kabrinin nerede 
olduğu bilinmemektedir. Ailenin Serez 
kolu bu İlyas Paşa evlatlarından günü
müze kadar gelmektedir. İlyas Paşa'nın 
İznik'te bazı eserleri ve vakıfları vardır. 
Onun Kasım 1482'de vefat eden oğlu 

Davud Çelebi İznik'te ceddi Hayreddin 
Paşa Türbesi'nde medfundur. Davud Çe
lebi'nin bu şehirde Süleyman Paşa Camii 
civarında bir de çeşme yaptırttığı bilin
mektedir. 

Halil Hayreddin Paşa'nın büyük oğlu 
Veziriazam Ali Paşa'nın çocuğu olmadı
ğından ailenin bu kolu kendisinden son
ra son buldu. Aile içinde önemli bir yeri 
olan küçük oğlu Veziriazam İbrahim Pa
şa'nın ise Dedebali kızı İsfahan Şah ve
ya Hanım Hatun adındaki zevcesinden 
Mahmud Çelebi. Mehmed Çelebi, Fat
ma Hatun ve Hatice Hatun adında iki 
oğlu ve iki de kızı oldu. Büyük oğlu olan 
Vezlriazam ll. Halil Paşa'nın annesi ay
rıydı. 

İbrahim Paşa'nın oğlu Mahmud Çele
bi, ll. Murad devrinde Çelebi Sultan Meh
med 'in kız ı yani padişahın kız kardeşi 

Hafsa Sultan'la evlendirilmek suretiyle 
Osmanlı hanedanına damat oldu ve Bo
lu sancak beyili ğine kadar yükseldi. Fa
kat Macarlar'la meydana gelen müca
deleler sırasında Niş'te {Şehi r -köy) pu
suya düşürülüp Jan Hünyadi Yanoş kuv
vetleri tarafından esir alındı ve Sırp des
potuna teslim edildi. 1444 Segedin (Sze
ged) anlaşmaları sırasında 70.000 duka 
altın fidye karşılığı esaretten kurtuldu. 
elçilikle gelen Macar delegelerinin yanın 

da Edirne'ye gönderildi. Mahmud Çele
bi'nin daha sonraki hayatı hakkında her
hangi bir bilgi yoktur. Kendisinin 1442 
yılında İznik'te inşa edilmiş bir camii var
dı. Ölümünde bu caminin mihrabı önü
ne defnedildi ve mezarının etrafı sonra
dan demir parmaklıkla çevri ldi. Zevcesi 

Çandarlı 

Mahmud 
Çelebi'nin 

kendi adıyla 
anıla n 

camii ile 
haziresindeki 

mezarı

iznik 1 
Bursa 

Hafsa Hatun da kendisinden sonra Mek
ke'de vefat etti. Bursa'da Çelebi Sultan 
Mehmed'in yani babasının türbesinde. 
ayak ucunda mevcut levha kitabeli ma
hal onun makam yeri olmalıdır. 

ll. Murad devri veziriazamlarından İb
rahim Paşa oğlu Maktul Halil Paşa'nın 
Ahmed, Yüsuf, Mehmed. Süleyman, Mus- _ 
tafa ve İbrahim adında altı oğlu ile İlai
dı ve Esierne isminde iki de kızı vardı. 

Çocuklarından ilk ik isi babalarının sağlı
ğında vefat etti. Mehmed Çelebi de tari
kata intisap ederek dünya işleriyle meş
gul olmadı. Fakat Halil Paşa'nın en bü
yük oğlu Süleyman Çelebi. ailenin birçok 
ferdi gibi medrese tahsiline devam edip . 
ilmiye sınıfına girdi ve babasının sağlı

ğında XV. yüzyıl ortalarında kazaskerli
ğe kadar yükseldi. Ancak babasının kat-
li üzerine vazifesinden azledilerek, bir 
müddet açıkta kaldı. 1455 yılında vefat 
etti. İznik'te babasının türbesinde med
fundur. Süleyman Çelebi 'nin XVI. yüzyıl 
başlarına kadar hayatta olan çocukla rın

dan Hayreddin Çelebi ile 1490'da ölen 
Mehmed Çelebi'nin ve bunun oğlu Ca
fer Çelebi'nin ancak isimleri tesbit edi
lebilmiştir. 

Maktuı Halil Paşa'nın en küçük oğlu 
İbrahim Paşa da babası ve kardeşi gibi 
medreseden yetişti ve Edirne kadısı ol
du. ll. Bayezid devrinde vezlriazamlık ma
kamına getirildi. Halil Paşa'nın kızların
dan Esierne Hatun ümeradan Hamza Bey 
oğlu Vahşi Bey, İlaldı Hatun da yine üme
radan Bali Bey ile evlendi. Aileden çıkan 
sonuncu veziriazam İbrahim Paşa'nın üç 
hanımı ve yedi çocuğu vardı. Bunlardan 
Hızır Bey kızı Hundi Hatun'dan İshak is
minde bir oğ lu ile Hatice Hatun adında 
bir kızı dünyaya geldi. İshak Bey daha 
sonra babasının ve annesinin Edirne'de 
bulunan vakıflarına mütevelli oldu ve 
kendisinden sonra da oğlu Ali Bey bu 
evkafa baktı. 

İbrahim Paşa'nın, Belgrad muhasara
sında şehid düşen Dayı Karaca Paşa'nın 



kızı ve ikinci zevcesi H u ndi Hatun ·dan 
da Şah HQban Hatice isminde bir kızı 

olmuştu. Buna ait vakıflar ise Bursa'da 
bulunuyordu. ibrahim Paşa'nın Muhid
din Mehmed, Süleyman, Isa ve Hüseyin 
isimlerinde dört oğlu daha vardı. Bun
lardan Çelebi Sultan Mehmed'in kızı Sel
çuk Sultan'ın kızı Hanzade Hanım Sul
tan'dan olan oğlu Muhyiddin Mehmed 
Çelebi babasının istanbul'daki evkafına 
mütevelli tayin edilmişti. 

ibrahim Paşa'nın Hüseyin adındaki oğ
lunun da. Konya, Halep ve Diyarbekir bey
lerbeyiliklerinde bulunduğuna ve 940'ta 
( 1533-34) vefat ettiğine dair bazı bilgi
ler mevcuttur. ibrahim Paşa'nın Isa Çe
lebi adındaki oğlu ise medreseden yetiş
mi$, istanbul'da Davud Paşa, daha son
ra Edirne'de Üç Şerefeli medreselerine 
müderris tayin edilmiş, Filibe kadılığın
da bulunmuş, 1511 'de Tacizade Cafer 
Çelebi yerine nişancı olmuştu. Yavuz Sul
tan Selim'in tahta çıkması üzerine bir 
ara nişancılık uhdesinde bulunduğu hal
de Anadolu kazaskerliğine getirildi. Isa 
Çelebi'nin bu vazifeden ayrıldığı tarih 
bilinmemektedir. Ancak 28 Şubat 1514'
ten önce sancak beyi olarak görev yap
tığı anlaşılmaktadır. 1 523 ·de ise Men
teşe sancak beyiliğinden Halep sancak 
beyiliğine getirildi. 1 527' den sonra Ka
raman ve Şam beylerbeyiliği yaptı. Bu 
sırada Halep'teki bir ayaklanmayı şid

detle bastırması hakkında çeşitli şika

yetlere yol açtı ve bu sebeple Sivas bey
lerbeyiliğine gönderildi. Ancak Kanuni 
Sultan Süleyman'ın vezlriazamlarından 

Makbul ibrahim Paşa'nın himaye ve des
teği sayesinde tekrar Şam beylerbeyili
ğine getirildi ve 1549'da ölümüne kadar 
bu görevde kaldı. Devrin kaynakları, onun 
tıp ilmi de dahil olmak üzere her türlü 
ilme vakıf, faziletli bir insan olduğunu 
yazar. 

isa Paşa · nın ibrahim. Ahmed, Meh
med ve Halil adlı çocuklarından ya l nız 

Halil Çelebi hakkında bilgi mevcuttur. 
Halil Çelebi 1 508'de doğmuş ve medre
se tahsili görüp mülazım olduktan son
ra dedesinin istanbul'da Uzunçarşı'da 
bulunan medresesine müderris olmuş
tu. 1546'da istanbul'da Atik Ali Paşa 
Medresesi'ne tayin edilmesine rağmen 
daha sonra bu meslekten ayrılarak ec
dadı gibi idari ve askeri göreve geçti. 
Önce Maraş eyaleti defterdan oldu, da
ha sonra sancak beyi olarak görev yap
tı. 1 558 Martında Afyonkarahisar san
cak beyi idi ve aynı zamanda Şehzade 
Bayezid'in oğlu Orhan Çelebi'ye lalalık 

yapıyordu . Fakat Şehzade Bayezid 'in ve 
çocuklarının katli olayı üzerine bir müd
det açıkta kaldı. Daha sonra Budin eya
leti defterdarlığına getirildi. Bir süre bu 
görevde kaldı, ardından bu vazifeden af
fını istediğinden 9 Eylül 1 565 tarihli fer
manla görevine son verildi. istanbul' a 
döndükten sonra 1570'te ölümüne ka
dar bu şehirde kaldı. Bu son vazifesi sı
rasında Budin eyaletinin on iki sancağı
nın tahrir*ini yaptı. Düzenlediği ve Def-

. ter-i Halfl adıyla anılan bu tahrir def
teri Avusturya ile yapılan müzakereler
de esas alındı. Halil Bey'in Muhlisl ve Def
teri mahlasları ile yazdığı şiirleri de var
dır. 
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L 

ÇANDARU ALİ PAŞA 

(ö. 809/1406) 

Osmanlı veziriiizamı. 
.J 

Kara Halil Hayreddin Paşa'nın büyük 
oğludur. Doğum yeri ve tarihi hakkında 
bilgi yoktur. Ancak medreseden yetişti
ği ve ilmiye sınıfına intisap ederek 788 
( 1386) yılından önce kazaskerlik göre
vinde bulunduğu bilinmektedir. 

ı. Murad'ın Karamanoğlu Alaeddin Bey 
üzerine sefer hazırlığı sırasında vezirli
ğe getirildi ve onunla birlikte Rumeli'
den hareket ederek Bursa'ya gitti. Fa
kat 1387'de babasının ölümü üzerine 
Serez'e dönerek cenazesini iznik'e nak
letti ve defninden sonra tekrar Afyon
karahisar'da ordu ile birlikte bulunan 
Sultan I. Murad'a katıldı. Karamanoğul
ları'ndan barış için gelen elçiler onun 
mütalaası gereği reddedildikten sonra 
kendisinin de dahil bulunduğu Osmanlı 
ordusu Karaman kuwetlerini yenerek 
Konya 'yı muhasara altına aldı . Ancak 

ÇANDARLI ALi PASA 

Bosna civarındaki yenilgi (Pioşnik Vak'ası) 
ve Balkanlar'da Osmanlılar aleyhine mey
dana gelen ittifak neticesi Sultan I. Mu
rad kızı Melek Hatun'un da ricası üzeri
ne Konya kuşatmasını kaldırdı. Bunun 
üzerine Ali Paşa padişahla birlikte Bey
şehir üzerinden Bursa'ya geldi ve derhal 
Rumeli'ye geçti. Bu sırada Konya muha
sarasına katılan Beylerbeyi Kara Timur
taş Paşa da vezir olduğu için iki vezir
den birisi yani birinci vezir Ali Paşa "ve
zlriazam" unvanını aldı. 

1. Murad, Balkan ittifakina katılmak 
isteyen Bulgar Kralı Şişman'a karşı giri
şilecek harekat için veziriazamı Ali Pa
şa'yı görevlendirdi. Ali Paşa, önce 30.000 
kişilik bir kuwetle Aydos'un kuzeyinde
ki Nadir Geçidi'nden Balkan dağlarını 

aşıp 1388 yılında Doğu Bulgaristan'a gir
di ve batıya doğru ilerleyerek sırasıyla 
Pravadi, Şumnu, Tırnova ve daha sonra 
da Tuna boyundaki Silistre ile Rusçuk 
taraflarını ele geçirdi. Bunun üzerine Bul
gar kralı barış isternek zorunda kaldı, 

yapılan antlaşma ile Bulgar Kralı Şiş

man'ın Osmanlılar aleyhindeki ittifaka 
girmesi dolayısıyla Bulgarlar'ın Kosova 
Meydan Savaşı'na katılması önlendi. 

Ali Paşa Kosova sahrasında toplanan 
diğer müttefik Haçlı kuwetleri karşısın
da Osmanlı ordusunun merkezinde ve I. 
Murad'ın yanında yer aldı. Kaynakların 
verdiği bilgiye göre Ali Paşa, Allah'ın ina
yetiyle azlığın çokluğa galebesine dair 
olan ayeti (el-Bakara 2/249) okuyarak 
padişahın maneviyatını kuwetlendirdiği 

gibi endişelerini de bertaraf etti. Bir ara 
bozulma alametleri gösteren Osmanlı 

ordusunun sol koluna Şehzade Bayezid 
ile birlikte yardıma koşarak bizzat sa
vaşmak suretiyle Kosova Meydan Mu
harebesi'nin kazanılmasında önemli bir 
rol oynadı (ı O Ağustos 1389). 

Bu savaşta Sultan Murad'ın şehid edil
mesi üzerine yerine geçen oğlu Yıldırım 
Bayezid'in saltanatı süresince ona da 
vezlriazamlık yaptı. 1391 'de istanbul mu
hasarasında bulundu, 1393 'te Niğbolu 
Savaşı'nda Şehzade Emir Süleyman ile 
beraber Osmanlı kuwetlerinin sağ ka
nadında yer aldı. Timur tehlikesi karşı
sında Bizans Devleti 'nin Osmanlılar'la 

anlaşmasını sağladı . Kendi görüş ve sa
vaş planları uygulanmayan Ankara Sa
vaşı ( 1402) sonunda yeniçeri ağası Ha
san Ağa ve vezir Murad Paşa ile birlikte 
yanında Şehzade Süleyman Çelebi de 
olduğu halde savaş meydanından çeki
lerek Bursa 'ya gitti. Buradan süratle 
Gemlik ve Marmara denizi yoluyla Ana-
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