
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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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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ÇANDARLI ALi PAŞA 

doluhisarı üzerinden Doğu Trakya'ya geç
ti ve Emir Süleyman Çelebi de yanında 
bulunduğu halde Edirne'ye geldi. 

Şehzade Süleyman'ın Bizans impara
toru ile anlaşıp Edirne'de padişahlığını 
ilan etmesinden sonra Ali Paşa yine ve
ziriazam olarak onun yanında kaldı ve 
yeni hükümdarın Rumeli tarafında ha
kimiyetini sağladı. Fetret Devri'nde Emir 
Süleyman Çelebi ile beraber Anadolu'ya 
geçerek Bursa'ya girdi, ardından hile ile 
Ankara Kalesi'nin Emir Süleyman tara
fından zaptım sağladı. Kardeşler ara
sında mücadelelerin meydana geldiği bir 
sırada Karamanoğlu ile aniaşan Çelebi 
Mehmed'e karşı Emir Süleyman'a An
kara civarında çarpışması tavsiyesinde 
bulundu. Süleyman Çelebi'nin kuwetle
riyle bu yöreye geldiği ve Ankara Kalesi 
önünde savaş hazırlıklarına başladığ ı sı

rada 7 Receb 809 (18 Aralık 1406) günü 
vefat etti. Cenazesi iznik'e babası Kara 
Halil Hayreddin Paşa'nın türbesine def
nedildi. 

Ali Paşa'nın Bursa'da bir mescidi ile 
bir zaviyesi mevcut olup bunlara dair Zil
hicce 796 (Ekim 1394) ve Receb 808 (Ocak 
1406) tarihli iki de vakfiyesi vardır. Bü
tün kaynaklar onun alim. değerli ve ted
birli bir vezir. teşkilatçı iyi bir kuman
dan. kudretli bir devlet adamı. mahir bir 
diplomat. yerine göre iyi bir siyasetçi, 
cömert. fakat dünya zevklerine de düş
kün bir vezir olduğunu yazarlar. Yıldırım 
Bayezid devrindeki vezirliği sırasında ka
dıların sicilden 7. hüccetten 25. nikah
tan 12. mirastan binde 20 akçe alması 
kanun haline gelmişti. Osmanlı Devleti 'n
deki iç Oğlanları Ocağı ilk defa onun za
manında kuruldu. Merasim elbiselerin
den ak kaftan üzerine kırmızı düğme ta
kılması da yine onun buluşu idi. Timur'a 

· karşı yapılan Ankara Savaşı'ndan önce 
"cerehor" adıyla Rumeli'den. hatta Bi
zans'tan ücretli asker toplama işi Ali 
Paşa ' nın tavsiyesiyle ortaya çıktı ve da
ha sonra bir askeri teşkilat halini aldı. 
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ÇANDARU HALİL PAŞA 

(ö. 857 / 1453) 

Osmanlı veziriazamı . 
_j 

Çandarlı ibrahim Paşa'nın büyük oğlu 
olup babası gibi medreseden yetişti. Fa
kat kimlerden ders gördüğü ve ilk vazi
felerini nerelerde yaptığı bilinmemekte
dir. Sultan ı. Murad'ın kızı Üzer Hatun'un 
torunu Mehmed Bey'in Receb 829 (Ma
yıs 1426) tarihli vakfiyesine göre bu ta
rihte kazasker olarak görev yapıyordu . 

Daha sonra ailenin diğer fertleri gibi il
miye sın ıfından ayrıldı ve babasının ölü
münden sonra kazaskerlikten veziriazam
lığa getirildi. ll. Murad'ın saltanatının so
nuna kadar padişahın güvenini kazan
mış biri olarak tam yetki ile veziriazam
lık görevini yerine getirdi. 

Osmanlı kuwetlerinin Hermanştad ve 
Vasag'da Macar orduları kumandanı Jan 
Hünyad'a yenilmeleri ve ardından 13 Ha
ziran 1444'te Edirne. 12 Temmuz 1444'
te Segedin antlaşmalarının imzalanma
sı sonucu ll. Murad'ın saltanatı oğlu ll. 
Mehmed'e bırakmasından sonra da gö
revini sürdürdü. Fakat çocuk denecek 
yaşta hükümdar olan ll. Mehmed'in. dev
let işlerinde lalası devşirme Zağanos 
Mehmed Paşa ' nın tesiriyle hareket et
mesi onu tedirgin etmeye başladı. He
men harekete geçerek Bursa'ya çekil
miş bulunan ll. Murad'a durumu anlat
tı. ll. Mehmed 'i Karamanoğulları ' na ve 
Candaroğulları 'na karşı düşmanca mu
ameleye teşvik edenlerin cezalandırılma
larını sağladı. 

Halil Paşa , Segedin Antiaşması'na rağ
men papanın da gayretiyle Macarlar. Ar
navutlar ve daha bazı Avrupa devletle
riyle birlikte Eflak Prensi Mirçea'nın da 
Osmanlılar aleyhinde harekete geçme
sini fırsat bilerek ll. Murad'ı başkuman
dan sıfatıyla Osmanlı ordusunun başına 
geçmek üzere davet ettirdi. Bursa 'da bu
lunan ll. Murad'ın, papalık ve müttefik 
donanmasının Çanakkale Bağazı'nı ka
patmış olmasından dolayı · istanbul Bo
ğazı'ndaki Anadoluhisarı önünden Ru-

meli tarafına geçmesini sağladı. Haçlı

lar'a karşı 11 Kasım 1444'te Varna 'da 
vuku bulan savaş sırasında ll. Mehmed 
ile birlikte Edirne'de kaldı. Varna Zafe
ri'nden sonra ll. Murad'ın Edirne'ye gel
mesi üzerine onun tekrar cülüsu için fa
aliyet gösterdi. hatta bir rivayete göre 
bunu başardı. Daha kuwetli bir rivayete 
göre ise Varna Zaferi· nin ardından bir 
süre Edirne'de kalan Sultan Murad tek
rar Manisa'ya çekildi. Halil Paşa, ll. Mu
rad ' ı Edirne yangını (Mart 1444) ve bu 
olayın ardından meydana gelen yeniçeri 
isyanından sonra (bk. BUÇUKTEPE VAK'A

SI) Edirne'ye çağırdı ve tahta geçmesi
ni sağladı. Böylece ll. Murad ' ın ölümüne 
kadar (3 Şubat 1451) devleti yine eskisi 
gibi müdahalesiz bir şekilde idare et
ti. Mora · nın Türk hakimiyetine geçmesi 
bu vezirliği dönemine rastlamakla be
raber özellikle ll. Kosova Savaşı'nda Ef
lak prensi olan Orakola'yı müttefikle
rinden ayırarak padişahın bu zaferi ka
zanmasında politik bakımdan önemli rol 
oynadı. 

ll. Murad'ın ölümünden sonra Mani
sa'da bulunan Şehzade Mehmed'e ha
ber gönderip kendisini Edirne'ye davet 
etti ve yeni padişahın saltanatı teslim 
almasına kadar arada geçen on altı gün 
zarfında devlet idaresini büyük bir yet
kiyle yürüttü. Şehzade Mehmed'in Edir
ne'ye gelmesinden sonra ona biat ede
rek tekrar veziriazamlık makamında kal
mayı başardı. Bu vezirliği döneminde 
Karamanoğlu ibrahim Bey ile vuku bu
lan savaşlar neticesinde bir anlaşma im
zalandı. Yine Macaristan saltanat naibi 
Jan Hünyad ile üç yıllık bir barış yapıldı. 
Sırp elçileriyle dostluk anlaşmaları yeni
lendi. Bizans sarayında bulunan Şehzade 
Orhan Çelebi 'nin Rumeli tarafında ser
best bırakılmaması için Bizans Devleti'ne 
karşı daha yumuşak bir siyaset takip 
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