ÇANDARLI İBRAHiM PAŞA
edildi. Ancak Zağanos Paşa'nın Balıke
sir'den Edirne'ye dönmesiyle iki devlet
adamı arasındaki çekişme tekrar ortaya çıktı. Yeni padişah ll. Mehmed bu arada Filibe'ye bağlı bir köyü mülk* olarak
kendisine verip onu taltif etti ve şüphe
lerini gidermeye çalıştı. Ancak Halil Paşa geçmişi hatıriayarak devamlı bir endişe içinde bulunuyordu. Bununla beraber istanbul'un feth i için yapılan hazır
lı klar sırasında gerek Rumelihisarı'nın inşasında, gerekse top dökümünün sağ
lanmasında önemli hizmetlerde bulundu. Zağanos Paşa ile aralarında ihtilaf
bulunmasına rağmen istanbul muhasarasında padişahın yanında yer aldı. Fakat ll. Murad zamanında Varna Savaşı'ndan önceki günleri ve ll. Kosova Savaşı· nın tehlikeli anlarını yakından bildiği için yeni bir Haçlı ittifakına sebep
olabilecek istanbul kuşatmasından endişe duyuyor ve bazı şartlar içinde zaman zaman kuşatmanın kaldırılması teklifinde bulunuyordu. Fakat ll. Mehmed.
veziriazamının düşünceleri hilafına, Zağanos Paşa· nın tekliflerini destekleyen
Molla Gürani ile Akşemseddin ·in tavsiyelerine uyarak istanbul muhasarasına
devam etti. Nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde istanbul'un fethinden hemen
sonra. rüşvet aldığı şeklindeki söylentiler
ve hakkında çıkarılan bazı tertipli sözler
bahane edilerek, tahttan indirUmesine
sebep olduğu için kendisine karşı husumet duyan ll. Mehmed tarafından 30
Mayıs 1453'te aziedildi ve çocuklarıyla
birlikte tevkif olundu. Daha sonra çocukları serbest bırakıldıysa da kendisi kırk
gün sonra Edirne veya istanbul zindanında idam edildi. Devlet tarafından müsadere edilen malları Sultan ll. Bayezid
devrinde çocuklarına geri verildi.

Çandarlı Halil Paşa'nın Ahmed, Yusuf.
Mehmed, Süleyman. Mustafa ve İbrahim
adında altı oğlu ile iki kızı vardı. Çocuklarının bir kısmı sağlığında öldü. Kabri
sonradan oğlu İbrahim Paşa tarafından
İ znik'te Yeniçarşı caddesinde bulunan
türbesine nakledildL Türbesinin karşı
sında bulunan imaretiyle mescidinden
bugün hiçbir iz kalmamıştır. Ege'de Çanctarlı Körfezi ağzındaki kale de Halil Pa-

şa tarafından inşa ettirilmiştir. Ayrıca

Serez'de ceddi Kara Halil Hayreddin Paşa Camii'ne çeşitli vakıflar tahsis etmiş ,
Edirne'de Halil Paşa Hanı diye anılan bir
de han yaptırmıştır.
Halil Paşa'nın çok zengin, cömert. devlet idaresinde tedbirli. ihtiyatı elden bı
rakmayan, tecrübeli ve ll. Murad'ın her
hususta güvenini kazanmış, müstakil
hareket etmeye alışmış bir vezir olduğu
söylenmektedir. iznikli şair Hümami'nin
iranlı Hümami'den manzum olarak Türkçe'ye çevirdiği Sf- name adlı eser. ayrı
ca Ebülhayr Ahmed Efendi tarafından
tercüme edilen tıpla ilgili Saydele-i Ebu
ReyMn adındaki eser Halil Paşa'ya ithaf edilmiştir.
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ÇANDARU İBRAHiM PAŞA
(ö. 832/ 1429)
Osmanlı veziriazamı.

L
Çandarlı

Halil Paşa'nın sandukası - iznik 1 Bursa

·

_j

Kara Halil Hayreddi~ Paşa' 
küçük oğludur. Doğum yeri ve tarihi
bilinmemektedir. Medreseden yetişme
ve ilmiye sınıfına mensup olmakla beraber kimlerden ders gördüğü ve nerelerde görev yaptığı belli değildir. Kaynaklarda adı ilk defa. Timur tehlikesinin baş
gösterdiği sıralarda toplanan Osmanlı
savaş meclisinde ortaya attığı görüşler
dolayısıyla geçer. Ağabeyi vezir Çandarlı
Ali Paşa'nın vakfiyesirıç!en anlaşıldığına
göre Receb 808 (OcaK 1406) tarihinde
Bursa kadısı olarak görev yapıyordu. Fetret Devri'nde ise bir süre Edirne'de Şeh
zade Musa Çelebi'nin yanında belki de
Edirne kadısı olarak ka ldı. Daha sonra
Bizans'tan tahsil edilecek olan vergiyi isnın

Candarlı

MÜN İ R AKTEPE

temek üzere istanbul'a gönderildi. Fakat burada bulunduğu sırada Çelebi Sultan Mehmed'le anlaşarak Bursa 'ya geçti ve onun hizmetine girdi.
Saruca Paşazade Umur Bey'in vakfiyesine göre Muharrem 818'de (Mart 1415)
kazasker olarak görev yapmaktaydı. Daha sonra vezir oldu. ancak vezir olduğu
tarih de tam olarak belli değildir. Kara
Timurtaş Paşazade Oruç Bey'in vakfiyesinden, onun 1402'de Çelebi Sultan Mehmed'in ikinci veziri olarak hizmet gördüğü anlaşılmaktadır.

İbrahim Paşa 30 Ağustos 1421'de Yıl
dırım

Bayezid'in oğlu Mustafa Çelebi'ye
Muharebesi'nde mağlup
olan Amasyalı Bayezid Paşa· nın savaş
meydanında katlinden sonra onun yerine
ll. Murad'ın veziriazamı oldu. Yeni padişahın Gelibolu'ya asker sevkinde ve Mustafa Çelebi 'yi yakalayıp öldürmesinde
önemli rol oynadı. ll. Murad İbrahim Paşa'yı devrin kazaskeri Molla Fenari'nin de
tesiriyle Tokatlı Ahi Bayezid oğlu Hacı
ivaz Paşa'ya tercih ederek onu devlet iş
lerini idarede rakipsiz bıraktı. İbrahim
Paşa Fetret Devri sonunda. Anadolu'da
dağılan beyliklerden bazılarını da Osmanlı hakimiyeti altında toplamayı başardı.
karşı Sazlıdere

İbrahim Paşa mezar kitabesine göre
24 Zilkade 832 (25 Ağustos 1429) tarihinde vefat etmiş. cenazesi iznik'e getirilerek Lefke (Osmaneli) Kapısı'nın iç tarafında ve cadde üzerinde bulunan Çı
narlı Meydan'daki türbesine defnedilmiş
tir. Türbesinin doğu kısmında yapımına
142S'te başlanıp 1427'de tamamlanan
bir imareti vardı. Bugün mevcut olmayan bu imaretin kitabesi ise sonradan
türbe duvarına konulmak suretiyle kaybolmaktan kurtarılmıştır. Orhan Gazi kazasının Gürle'ye bağlı Ferraşbali (Fatıma)
ve Akköy (Çeltikçi) adlı köyleri bu imaretin vakfıydı. İbrahim Paşa'nın İznik'te bir
de sarayı olduğu ve bir ara ll. Murad'ın

Çandarlı ibrahim Paşa'nın iznik'te yapt ırm ış olduğu ima-

retin kit.3besi (iznik Müzesi. Envanter. nr. 500)
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ÇANDARLI İBRAHiM PAŞA
kardeşi

küçük Mustafa Çelebi'nin burayı
kaynaklarda belirtilir.
İbrahim Paşa, Kudüs'te bir medresesi bulunan Dedebali kızı isfahan Şah Hatun (veya H a nım Hatun) ile evli olup bu
hanımından Mahmud ve Mehmed adın
da iki oğlu ile Fatma ve Hatice adında
iki kızı vardı. Kendisinden sonra veziriazam olan büyük oğlu Çandarlı Halil Paşa'nın annesi ise ayrıdır.
işgal ettiği bazı
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ÇANDARLI İBRAHiM PAŞA
(ö. 905 / 1499)
Osmanlı veziriazamı.
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Çandarlı Halil Paşa'nın küçük oğludur.
833 ( 1429) veya 834 ( 1430) yılında Edirne'de doğdu . Kaynaklarda adına ilk defa Edirne kadısı olarak rastlanır. Bu se·beple medreseden yetiştiği ve ilmiye sı
nıfına mensup olduğu söylenebilir. Ancak kimlerden ders gördüğü ve daha
önce hangi vazifelerde bulunduğu bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmed 'in,
babası Halil Paşa'yı katlettirmesine ve
diğer kardeşleriyle beraber bir ara sı 

kıntı çekmiş olmalarına rağmen İbrahim

Çelebi'nin Edirne'nin Gazi Hoca mahallesinde oturduğu. kısa bir mazuliyetten
sonra yeniden Edirne kadılığına getirildiği, 1453. 1460-1461 ve 1465 yılların
da Edirne kadısı olarak görev yaptığı anlaşılmaktadı r.

İbrahim Çelebi, Edirne kadılığından
sonra kazasker oldu ve 1468 yılında
Amasya sancak beyi Şehzade Bayezid'in
lalalığına getir'ildL Mart 1473'te Fatih'in
Akkoyunlu Hükümdan Uzun Hasan üzerine yaptığı sefer sırasında Bayezid 'in
lalası olarak bulunuyordu. Daha sonra
1483 'te Anadolu kazaskeri i ği görevini
yapmakta iken Kili ve Akkirman seferine katıldı (Temmuz 14841 1485'te Rumeli kazaskeri oldu. Ardından babası ve dedeleri gibi ilmiyeden ayrılarak idari göreve başladı. 1486 Şubatında üçüncü.
1487 Şubatında ise ikinci vezirliğe yükseltildi ve ll. Bayezid'in Edirne'de yaptır
mış olduğu tesisiere mütevelli tayin edildi. 1498 Eylülüne kadar ikinci vezirlik
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hizmetinde bulundu ve bu tarihte Damad Hersekzade Ahmed Paşa ' nın yerine veziriazam oldu. ll. Bayezid ile birlikte inebahtı (Lepanto) Seferi'ne çıktı; inebahtı Kalesi'nin kuşatılması sırasında
Ağustos 1499' da vefat etti, naaşı buraya defnedildi. İznik'te babasının türbesinde mevcut kitabesiz mezar mahallinin sonradan yapılmış bir makam olduğu tahmin edilmektedir.
İbrahim Paşa babası gibi zengin. cömert. iyilik sever, tedbirli, ileri görüşlü,
ilim ve fazilet sahibi bir vezirdi. Tursun
Bey'e göre yüzü tıpkı babasına benzemekteydi (Tarfh·i Eb ü 'l-Feth, s. 34) Edirne'de vakfetmiş olduğu kitaplar arasın
da tefsir, hadis. fıkıh. kelam. tasawuf.
Iugat ve edebiyata dair çok kıymetli eserler vardı. Edirne, istanbul, Bursa ve Kastamonu ile İznik'te çeşitli hayır eserleri
meydana getirdi. 859 (1455). 862 (1457 58), 866 (1461-62). 869 (1464 -65) ve 870
( 1465-66) tarihli vakfiyelerinde görüldüğü üzere Edirne kadılığı sırasında bu şe
hirde bir cami ile medrese, imaret muallimhane. çilehane ve çeşme yaptırmış
tL istanbul'da Mercan Yokuşu'nda, Uzunçarşı başındaki konağı civa rında , Nisan
1494 tarihli vakfiyesiyle sabit ayrıca bir
cami ile medrese ve mektebi vardı. Yine aynı vakfiyeden İznik'te bir camii, Kastamonu'da bir medresesi olduğu anlaşıl
maktadır. Bursa· da 1488 ·de inşa edilmiş bir de mektebi bulunuyordu. Bunların vakıfları ise Nisan 1494 ve 1498 tarihli vakfiyelerle düzenlenmişti. Bunlardan başka istanbul'da Saraçhane'de Mimar Ayaz mahallesinde İbrahim Paşa
Hamarnı ile Edirne'de Kazasker Hamarnı diye meşhur hamam da onun eseriydi. İbrahim Paşa ayrıca büyük dedesi
Kara Halil Hayreddin Paşa'nın Serez'deki cami evkafını yeni vakıflarla genişlet
miştir.

Çandar! ı ibrahim Paşa Camii • Mercan 1 ista nbul

İbrahim Paşa 'n ın, biri Dayı Karaca Paşa'nın

kızı Hundi Hatun. diğeri Hızır
Bey'in kızı Hundi Hatun ve üçüncüsü Çe~
!ebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Sultan kerimesi Hanzade Hanım Sultan olmak üzere üç hanımından dört oğlu ve
üç kızı vardı. Hanımlarından Dayı Karaca Paşa'nın kızı Hundi Hatun'dan olan
kızı Şah Hüban Hatice Hatun için Edirne· de Yıldırım Bayezid imareti civarın
da bir mescid yaptırmıştı. Diğer hanımı
Hundi Hatun'un da Edirne'de bir meseldi ve buna ait vakıfları vardı.
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KARA HALiL HAYREDDiN PAŞA
(ö. 789/ 1387)

L

İlk Osmanlı vezirlerinden.
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Asıl adı Halil olup önceleri Kara ve Karaca lakabı, vezirliği sırasında da Hayreddin unvanı ile anılmıştır. Karaman'da Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden Ali adlı bir kişinin oğludur. İznik
Medresesi müderrislerinden Taceddin
Kürdi'nin kızı ile evlendikten sonra Şeyh
Edebali ile bacanak ve bu münasebetle
de Osman Gazi 'ye akraba oldu. Anadolu
ahi teşkilatma bağlı bulunduğu için süratle yükseldi.
Kara Halil Efendi'nin ilmiye sınıfından
geldiği bilinmekle beraber kimlerden
ders gördüğü ve nasıl yetiştiği meselesi
tartışmalıdır. Ancak kesin olan husus.
onun Osman Gazi'nin son yıl larında Orhan Bey' in babasına vekalet ettiği tarihlerde belki de Şeyh Edebali'nin tavsiyesiyle Bilecik kadısı olduğudur. Kara
Halil Efendi'nin bu kadılığı sırasında gerçekl eştirdiğ i en önemli hizmet, muntazam bir askeri ocak olan yaya teşkilatı
nı düzenlemiş olmasıdır.

Halil Efendi İznik'in fethinden (73 ı 1
ı 33 ı ı sonra Orhan Gazi tarafından İz
nik kadısı tayin edildi. Ardından 749'da
( 1348-49) devletin yeni merkezi Bursa'ya
kadı oldu. Murad Hüdavendigar'ın tahta çıkması ( 1362 ) üzerine kendisine en
yüksek şer'i ve hukuki bir makam olarak yeni ihdas edilen kazaskerlik görevi

