ÇANDARLI (CNEDERLI)
KARA HALIL HAYREDDIN PA~A
MEN~E'~, TAHS~L~~- KADILI~I - KAZASKERL~~~~- VEZ~RL~~~~
VE KUMANDANLI~I

Ord. Prof. I. HAKKI UZUNÇAR~ILI
Çandarl~~ ailesinin men~ei olarak tarihlerimizde, vesikalar ve
kitabelerde nisbet edatiyle
Cenderleli,
Cenderli, )1.L..Candarlu veya
çandarl~~ ve JJ,Q1--;- Çandarlu veya Llil.~i1.Çandarl~~ imlâlariyle yaz~lmaktad~ r. Bu muhtelif imlâ ~ekli sonradan
Çandarl~~ olarak kabul edilmi~tir. Fakat bunun do~rusunun Cenderi
Oldu~u Kara Halil Hayreddin Pa ~ a'n~n 780 H./1378 M. tarihli
iznik'deki Te~ilcami ve 787 H./1385 M. tarihli Serez'deki eski cami
kitabeleriyle Ahmed rnin ~skendernilme'nin sonuna koydu~u Osmanl~~
tarihi k~sm~ndaki bir beyitten anla~~lmaktad~ r. Bu kay~dlara göre
Halil Hayreddin'in mensub oldu~u mahallin 'veya köyün ad~~
Cender'dir.
~u halde Cender köyü nerededir? Çandarh ailesi aras~ndaki
ananeye göre Cender köyü Eski~ehirle, Seyidgazi ve Sivrihisar taraflar~ndad~ r. Müstakimzâde Mecellet-ün n~sab'da ve Cenderi maddesinde
Kara Halil'in Karaman beldelerinden Sivrihisar kazas~~köylerinden Cender köyünden oldu~unu beyan etmektedir'. Kara Halil
Efendi'nin, Nall~han kazas~na ba~l~~Cender köyünden olmas~~kuvvetli ihtimal dahilinde olup aile rivayetine de yak~nd~ r. ~u halde bu
ailenin men~einin bugün Eski~ehir'e ba~l~~ Sivrihisar'~n veya Ankara
kazalar~ndan Nall~han'~n Cendere köylerinden biri oldu~u anla~~l~yor;
fakat ~imdi Sivrihisar kazas~nda Cender veya Cendere adl~~bir köy
bulunmuyor; ihtimal ki Nall~han bir zaman Sivrihisar'~n köylerinden
oldu~undan sonradan Nall~han' ~n kaza olma,iyle Cendere köyü bu1
L.Jl
nisab ~öyle diyor: "Cendert, Hayderi vezninde
olup bilâcl-1 Karaman'da Sivrihisar köylerindendir. I~te bu köyden Hayreddin
Pa~ a lakabl~~ vezir Kara Halil zuhur etmi~tir ( Süleymaniye Kütüphanesi ifâlet
Efendi kitaplar:, No. 628)
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raya ba~lanm~~~olacakt~r. Eski tahrir defterlerinde Sivri hisar kazas~nda
Çandar isimli bir köy vard~r 2. Bununla beraber zamanla birçok köy
adlar~n~n de~i~mi~~olmas~~veya köyün tamamiyle kalkmas~~sebebiyle
Cender köyünün de isminin de~i~mi~~bulunmas~~yahut da tamamen
kalkm~~~olmas~~ihtimal dahilindedir 3.
Tarihlerce kabul edilen ~ekliyle Çandarl~~ Kara Halil Hayreddin Pa~ a'n~n babas~n~n ad~n~n Ali oldu~u gerek ~tnik'te yapt~ rm~~~oldu~u Ye~il cami ve gerek Serez' de in~a ettirdi~i Eski cami
kitabelerinde görülmektedir.
Kara Halil Hayreddin' in tahsili :
Halil Hayreddin Pa~ a kad~l~ktan vezirli~e kadar olan müddet esnas~ nda Kara Ha lil olarak ve vezirlikten itibaren de Hayreddin isimleriyle zikredilmi~tir 4. Kara Halil'in Bilecek ve Iznik
kad~l~klar~ na kadar olan ahvali hakk~ ndaki malümat hem 'yok denecek kadar az ve hem de kar~~~kt~r. Yaln~z bu zat~n Osmanl~~beyliginin kurulu~ unda mühim rolleri olan Ahi te~kilât~na mensub
oldu~u ve Osman Gazi'nin kay~ n pederi olan Ahi reisi ~ eyh
Edebal~~ 'nin akrabas~ndan bulundu~u bütün tarihi kay~ tlarla malûmdur 5.
Ba~~V. Ar~ivi II. Bayezid devrine ait tahrir defteri No. ~ s ~ , s. 132.
Eski haritalarda Sivrihisar'~n güney bat~s~nda Çand~r isimli bir köy vard~r.
Dahiliye Vekaleti taraf~ndan ne~redilmi~~olan köylerimiz adl~~eserde bu havalide
Cender veya Cendere diye bir köy görülmüyor.
4 Mir'at-t Kâinat müellifi, tarihinin bir yerinde (c. 4, s. 291) Kara Halil
ile Hayreddin Pa~ a'y~~ayr~~ayr~~iki ~ahsiyet zannetmi~ ; bir yerde "Hayreddin
Pa~ a ki sab~ ka Molla Tacüddin Kürdi derlerdi" demekte ve birkaç sahife
sonra da (s. 299) Orhan'~n ulemas~n~~ sayarken Cendereli Kara Halil'in
Bilecik ve Bursa kad~l~klar~ ndan sonra Sultan Murad Hüdavendigar zaman~ nda iptida bunun kazasker ve sonra vezir-i azam ve beylerbeyi olarak kendisine
Hayreddin Pa~ a denildi~ini zikretmektedir.
5 ~akayik tercümesinde Tacüddin K ürdrnin iki k~z~ndan birisini ~eyh
Edebal ~~ ve di~erini de Kara Halil alm~~ lar (s. 28) ve ~ bni Hallikân kenar~ndaki ~akayik'in arapça metni (s. 70) Tacüddin Kürdrnin k~z~~ ~eyh Edebal ~ 'n~n ikinci zevCesi olup i~~kpa~azâde, s. 40 ve Anonim Tarih Al-i Osman (Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi kitaplar~) numara 2080 varak 14. de Kara
Halil'in Edebal~'mn kavminden yani Ahilerden oldu~unu ve Ne~ri ise (s. 154) Edebah'n~n h~s~m~~oldu~unu beyan etmektedirler. Paul Wittek de Candarl~~vezir ailesi
isimli eserinde ~ eyh Edebal~ 'mn küçük k~z~n~n zevci oldu~unu kaydetmektedir.
(Die vezirfamile der Gandarl~zade s. 66).
2

3
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~akayik tercümesinde Kara Halil'in, Kara Hoca diye marüf
olan Alâüddin (Alâüddin Esved) talebelerinden oldu~u beyan edilmektedir 6. Muhammed bin Hac~~ Halil Konevi'nin Farsca
tarihinde ise Kara Halil'in Kadiri tarikat~~ulular~ndan ve ulemadan Mudurnulu ~ eyh Fahrüddin'in müridi oldu~u beyan olunmaktad~ r. Bunun rivayetine göre Orhan Gazi ~ eyh Fahrüddin'in
ziyaretine gitmi~~ve ~eyhin kendisine vezir olmas~n~~istemi~, ~ eyh
Fahrüddin vezirli~i kabul etmiyerek müritlerinden Halil Hayreddin'i tavsiye etmi~~ve bu suretle Hayreddin vezir olmu~ '.
~akayik tercümesindeki iki rivayetten birisine göre Orhan Gazi
bir gün Alâüddin Esved'in ziyaretine gitmi~, hoca ibadetle me~gul
oldu~undan bir müddet beklemi~, o s~rada namaz vakti olmu~, Kara
Hoca'n~n talebelerinden Kara Halil imam olup namaz k~ld~rm~~.
Namazdan sonra Orhan Bey'le Kara Hoca görü~mü~ler. Orhan
Gazi, hocan~n talebelerinden birisinin kendisiyle beraber seferlerde
bulunarak ~er'i i~leri görmesini istemi~, fakat talebeler gitmek istememi~ler; Orhan Gazi ~srar edince hocas~, Kara Halil'i vermi~~
ve o da bunu istemiyerek kabul etmi~~9 .
Yine ayn~~eser yukar~ki mütalâaya ayk~r~~ olarak ikinci bir rivayeti
nakletmektedir ki o da ~udur: Osman Gazi son senelerinde Kara
Halil'i Bilecik kad~s~~ yapm~~. Orhan Gazi Iznik'i ald~ktan sonra
Kara Halil Iznik ve daha sonra da Bursa kad~l~~~ na tayin edilmi~~9.
~imdi bu mütalaalar~~ gözden geçirelim:
~akayik tercümesindeki kayda göre Mudurnulu ~ eyh Fahred din Y~ld~ r~ m Bayezid devri alim ve ~eyhlerinden olarak gösterilmi~tir".
Bu kay~t do~ru ise Kara Halil'in ~eyhi olamad~~~~gibi Kara Halil'in kad~l~ k, kazaskerlikden sonra vezir oldu~u maltim oldu~undan
Farsça tarihçenin mütalaas~n~ n da hiçbir k~ymeti olamaz.
~bni Hallikdn kenar~ ndaki Arapça metin 72 ve Mecdi Efendi tercümesi, s. 30.
Paris Milli Kütüphanesi Farsça yazmalar~~aras~ndaki 1394 numaral~~nüsha.
Bu eserin buradan istinsah edilmi~~nüshas~~ Ordinaryüs Profesör Mükrimin Halil
Y~ nanç'~ n kütüphanesinde olup oradan da ben k~smen istinsah etmi~tim.
~akayik tercümesi, s. 30. Mir<eit-1 Kdinat (c. 4, s. 299) Orhan Gazi seferde
askere kad~l~ k etmeye Kara Hoca'dan bir Molla istedikte ~agirdleri kendisinden
ayr~ lmak istemediklerinden âkibet zorla Kara Halil'i tâyin etmi~~ve o da bu
hizmeti a~l~yarak kabul eylemi~.
9 ~akayik tercümesi, s. 30 ve Ne~ri, s. 154.
10 ~akayik tercümesi, s. 6o.
6
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~akayikin yaz~s~ndan anl~yoruz ki Kara Hoca Alâüddin,
Orhan Gazi'nin ~znik'te yapt~ rm~~~ oldu~u medresenin üçüncü
müderrisidir 1' ve 800 H./1397 M. tarihinde Y~ ld ~ r~ m Bayezid
zaman~nda vefat etmi~tir. Ayn~~esere göre Kara Hoca'n~n babas~n~ n
ad~~ Ömer olup kabri de ~znik'tedir. Kara Hoca 1397 de öldü~üne göre Çandarl ~~ Kara Halil Efendi'nin hocas~~ olamaz;
Çünkü Kara Halil'in takriben XIV. as~ r ortalar~nda Iznik kad~l~~~nda bulundu~una ve bu tarihte Iznik medresesinde Davud
Kayseri'nin müderris oldu~una göre Kara Hoca'n~n, ona ders
göstermesi varid de~ildir. Zay~ f bir ihtimalle olsa olsa ders ~eriki
olabilir". Kara Halil'in hocas~ n~ n ~ eyh Edebal~~ oldu~u da
hat~ ra gelmektedir".
Müstakimzâde Cendereli Kara Halil'in belagat ilminden
Telhis-ül miftah adl~~esere ~erhi oldu~unu beyan ediyor 14 . E~er isminde
yan~lm~yor veya Çandarl~ 'ya ithaf edilmi~~bir eseri onun zannetmemi~~ise Kara Halil'in ilmen de yüksek bir zat oldu~u anla~~larak kitabelerdeki Seyyid ül ulema, Mürebbi'l-ulema ve'l-fuzala vesaire
gibi kli~eleri teyid etmi~~olur. Benim kuvvetli tahminime göre bu
~erh Ha yreddin Pa ~ a'ya ithaf edilmi~~olmal~d~ r.
Kara Halil Efendi'nin kad~l~~t :
;k1-i Osman vekayinâmelerine göre Ahilerden olan Kara Halil'in Osman Gazi zaman~nda Bilecik kad~s~~ oldu~u" ve daha
'I Iznik medresesinin birinci müderrisi olan Davud Kayseri 751 H./
I350 M. de vefat ederek yerine Kara Halil Efendi'nin kay~n pederi Tacüddin
Kürdi müderris olmu~~ve onun ölümünden sonra da Kara Hoca Alâüddin
Iznik müderrisli~ine getirilmi~tir.
" ii~tkpa~azade (S. 423 43) Orhan Gazi'nin iznik'i almas~n~~müteakib bir
büyük kiliseyi camiye tahvil edrek hatipli~inin Kara Hoca'ya verildi~ini yazmaktad~r.
13 Yaya te~kilât~~dolay~siyle "ol zamanda Cendereli Kara Halil Bilecik'te
kad~~ olmu~tu. Muallim (muallimi) Edebal~'mn dahi kaymi idi ona dahi dan~~t~ lar..." ,i~~kpa~azade, S. 40.
Mecellet-ün n~sab (Kara Halil maddesi)
J
41-7;s
. 1j Telhis-ül
miftah fi'l-meanî ve'l-beyan 739 H./1338 M. de vefat etmi~~olan hatib-i D~m~~ki Imam
Celâlüddin Muhammed Kazyini'nin olup birçok ~erhleri vard~r. Kara
Halil'e isnad edilen ~erhin onun olmay~ p kendisine ithaf edilmi~~olmal~d~r yahut
ayn~~ isimde ba~ka birisine aittir.
" Ne~ri (Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ndan), s. 154.
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sonra 730 H./~ 33o M. de o zamanki küçük beyli~e merkez olan
Iznik kad~l~g~na ve onu mütaakib de Bursa kad~l~g~na tayin edilmi~~
oldu~u görülüyorsa da" bu zat~n Osman Gazi zaman~nda Bilecik
kad~l~g~nda bulunmu~~olmas~~ ya~~itibariyle mümkin görülmemektedir". Fakat bu tarihi rivayetleri bir dereceye kadar telif etmek
suretiyle Kara Halil'in Sultan Orhan zaman~nda Bilecik ve sonra
Iznik ve Bursa kad~s~~olmas~~ en makul bir ~ekildir ki Orhan Gazi'nin
~ eyh Fahreddin veya Alâüddin Esved'e müracaat~~ananeleri
—yanl~~~olmakla beraber— Kara Halil'in Orhan devrinde görüldü~ünü göstermektedir. Olaylar~n seyrinden de bunu ö~reniyoruz.
Kara Halil'in Bursa kad~l~g~~—ki o tarihlerde en yüksek ~er'i
makam idi— Sultan Murad Hüdavendigar'~n 763 H./~ 362 M.
de veya az sonra hükümdar oldu~u tarihe kadar devam etti. Kara
Halil Efendi bu kad~l~g~~zaman~nda yeni kurulan devletin askeri
te~kilât~nda mühim rol oynad~. Sultan Orhan, atl~~ a~iret kuvvetleri yer~ne muntazam bir kuvvet vücude getirmek isteyince veya bu
ihtiyaç kendisine bildirilince veziri Alâüddin Pa~ a'n~n tavsiyesiyle
Kara Halil'in mütaleas~~ al~nd~ktan sonra onun teklifi üzerine yaya
ismi ile dirlikli asker vücude geldi ki18 Osmanl~larda ilk muntazam
asker budur; daha sonra Gazi Hünkâr Sultan Murad zaman~nda yeniçeri te~kilat~~ yap~lm~~t~r.
18 "01 zamanda Çandarl~~ Hayreddin Pa~a Bilecik kad~s~~ idi. Kachl~~~~
ona Osman kendi vermi~ti; Orhan sonra am Iznik'e kad~~k~ld~, andan Bursa
kad~n oldu; Orhan'dan sonra Gazi Hüdavendigar an~~ kazasker idindi"
Arep-f, s. 154 ve if~~kpa~azade, s. 52 ve (»Uç Bey, S. 20 Ve 92.
17 Kara Halil'in Osman Gazrnin son zamanlar~nda Bilecik kad~n oldu~u kabul edilecek olursa vefat~nda tahminen ya~~n~n doksana yakla~mas~~icabetmektedir. Osman Gaz rnin vefat~~—ki idareyi o~luna b~rakt~ktan sonra— 1326
da oldu~una göre Orhan Gazi'nin ilk zamanlar~nda 1330 dan evvel Bilecik
kad~n bulundu~u anla~~l~yor. Ne~ ri ile A~~ kpa~ azade Kara Halil'in Bilecik
kad~s~~iken yaya te~kilat~~yapt~~~n~~yazarlar.
18 "Orhan Gazi diledi ki askeri ziyade olup ama ol asker dahi kendü vilâyetinden ola. Bu i~i kar~nda~~na dan~~t~; karmda~~~itti an~~kad~~ile dan~~mak gerek
ol zamanda Çenderlu Hayreddin Pa~ a Bilecik kad~s~~idi; hem Edebal~'mn h~s~miydi ana dan~~t~lar. 01 itti sultan~m me~er ilden yaya yazup ç~karuruz dedi; maya
(köylü) bu haberi i~idicek padi~ah hizmetinde olal~m deyu yaya yaz~lm~ya bir mertebe
ra~bet gösterdiler ki dimelu de~il..." Nep-f, s. 154. Âpkpa~azade de (s. 40) ayn~~
m~italaay~~kaydediyor. Tacü't-Tevaril: (c. 1, s. 40) Alatiddin Pa~ a ile Kara
Halil padi~ah~n huzuriyle me~veret edüp yeni asker te~kili Kara Halil'e havale
olundu ve oda yaya te~kilat~n~~yapt~~demektedir. Keza 41i c. 5, s. 43.
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Kara Halil Efendi'nin kataskerli~i :
Sultan I. Murad zaman~na kadar müstakil ordu kad~s~~
yoktu; en yüksek ~er'i ve hukuki makam Bursa kad~l~g~~idi. Osmanl~~
fütuhat~~ Rum~li'ye atl~yarak geni~leyince ordu ~er'i i~lerini görmek ve
padi~ahla beraber bulunmak üzere büyük bir ~er'i memura ihtiyaç
has~l oldu; bunun üzerine I. Murad hükümdar olduktan sonra en
yüksek kad~l~k olan kazaskerligi ihdas ederek A~~kpa~azade'ye göre,
kendisi ile a~inal~g~~olan 19 Bursa kad~s~~Kara Halil'i tayin eyledi 2°.
Bu isimle ordu kad~l~g~~ M~sir'da Memle~k sultanlar~~devletinde de
vard~. Bu yeni te~kilattan sonra kazaskerin pâdi~ahla beraber seferlerde bulunmas~~kanun oldu.
Cendereli Kara Halil Efendi bu kazaskerligi zaman~nda
askeri, mali te~kilâtta birinci derecede müessir oldu. Rume/i'deki
fütuhat~n geni~lemesi üzerine yayalardan vukua gelen zayiat~~telifi
etmek üzere yeniçeri adiyle yeni bir askeri te~kilat vücude gelmesi
için Kara Halil ile Konyal~~Molla Rüstem, muharebede elde
edilen esirlerden istifade edilmesini dü~ünerek keyfiyeti hükümdara
arz ile muvafakatini al~p tertib edilen bir kanun ile i~e ba~lad~lar.
Bu yeni asker te~kili Edirn~'nin al~nmas~ndan sonra takriben 765 veya
766 (1364.-1365) tarihlerine rastlamaktad~r.
Bu yeni askeri te~kilat hakk~nda Ne~ri ~öyle diyor:
"Sultan Murad Gazi Edirne taht~na geçip oturdu; bir gün
Kara Rüstem dirlerdi Karaman vilâyetinden bir dan~~mend geldi.
19 ti~tkpa~azade, S. 52, Ne~rf, s. 190 ve Oruç Be, (S. 20 ve 92) Kara Halil'in
Sultan Murad'~n cülüsunu müteakib kazasker oldu~unu beyan ediyorlar ki
763 H./1362 M. veya bir sene sonrad~r (çünkü Ankara'daki bir kitabe Orhan Bey
zaman~na aid olup tarihi 763 dür. Orhan Gazi ya bu tarihte veya bir sene sonra
vefat etmi~~olaca~~na göre biz her iki tarihi de gösterdik. Taca't-Tevarih (c. 1, s. 69)
bu tâyini 763 H./1362 M. olarak gösteriyor. Man~cci~nba~t (c. 3, s. 292) Sultan
Murad'~n hükümdar oldu~u sene Ankara seferine giderken Kara Halil'in
kazasker oldu~unu beyan eder.
20 Nart (s. ~ 9o) ~öyle diyor: "Sultan Gazi hicretin 760 senesinde scrir-i saltanata oturup Karesi iline tamam müstevli oldu. Hayreddin Pa~a ol vakit
Bursa kadim idi; an~~kazasker edindi" 4kpa~azade ve Oruç Bey de aym mütalâay~~
kaydederler. Yaln~z Sultan Murad'~n cülüsunun 763 veya 764 oldu~u anla~~lm~~~
oldu~undan Halil Efendi'nin kazaskerli~ini bu tarihlere almak icabediyor.
Tewü't-Tevarih, kazaskerli~i 763 göstermi~~ise de o da Murad'~n cülüsunu 761 de
gösterir.
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Hay rüddin Pa~a ol vakit kazasker idi, Kara Rüstem itti efendi
bunca sultanl~k mal~~niçin zayi edersiz; kazasker itti nice mal zayi
ettim dedi; Kara Rüstem itti i~bu gaziler ki gazalarda esir ç~kar~rlar Tanr~~buyru~iyle be~te biri hünkar~nd~r dedi. Kazasker bunu
Sultan Murad Gazi'ye bildirip Murad Gazi dahi itti e~er
Tanr~~buyru~iyse ~imdiden giru al~n dedi... Andan sonra Gazi
Evranuz'a ve Lala ~ahin'e ~smarlad~lar ki ak~ndan ç~kan esirden
be~~ba~ta birini padi~ah için alalar. E~er esir be~~olmazsa her esirden
yirmi be~~akçe alalar bu tank üzere hayl~~o~lanlar cem edüp Murad
Gazi'ye götürdüler; Cenderlu Hayreddin Pa~ a itti bunlar~~
Türk'e (köylüye) virelim hem Müslüman olsunlar dedi pes öyle idüp
yevmen feyevmen yeniçeri ziyade oldu. Evvel Türk'e virüp bunca
y~l kullanur hem Türk'ü (Türkçeyi) ö~renüp hem Müslüman olur;
andan kapuya getirüp ak börk giydürüp yeniçeriyi kurdular ve solaklar dahi Murad Han zaman~nda ihdas edildin."
Kara Halil'in vezirli~i :
Cendereli Kara Halil'in, kazaskerlikten Hayreddin Pa~ a
unvaniyle vezirli~e tayini hakk~nda tarihler kar~~~kt~r. Tarihler hiçbir
esasa dayanm~yarak Osmanl~larda ilk vezirin Hayreddin Pa~ a
oldu~unu beyan ederlerse de bugün elde edilen vesikalar bu mütalaa= do~ru olmad~~~n~~göstermi~tir 22.
Bugüne kadar meydana ç~kan vesikalardan ö~rendi~imize göre
Osmanl~larda ilk vezirin ulema s~n~findan olan Alâüddin Pa~ a
oldu~u sabit olmu~tur 23. Bundan sonra Ahmed Pa~ a bin Mahmud, Hac~~ Pa~ a ve Sinanüddin Yusuf isimlerindeki Osmanl~~vezirlerini görmekteyiz ki bu sonuncusu, Orhan Gazi'nin
son ve Murad Hüdavendigar'~n ilk veziridir, bunlar~n hepsi de
ulema s~n~findan gelerek vezir olmu~lard~r" ve Be~lerbe~ilik yani
ordu kumandanl~klariyle alakalar~~yoktur.
Murad Hüdavendigar'~n ilk veziri olan Sinanüddin Yusuf Pa~ a'n~n hangi tarihte vefat etti~i veya sair sürede vezirlikten
21

s.

22

Neiri tarihi (s. 196, 198), As~~kpa~azade (s. 54) ve Oruç Bey tarihi, S. 22 ve 94.
Terli bir vesikan~n izah~~ve Osmanl~larda ilk vezirlere dair mütalaa (Belleten, say~~9,

99).

23 Tarihler, Osmanl~larda ilk te~kilat~~yapan vezir Ala üddin Pa~ a ile
Sultan Orhan'~n karde~i Alâüddin Bey'in ayn~~zat oldu~unu zan ile yan~lm~~lard~r.
24 reni bir vesikan~n izalz~~ve Osmanl~larda ilk vezirlere dair mütalâa, s. ~ o~.
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ayr~ larak yerine Halil Hayreddin Pa~ a'n~n vezir oldu~u malüm
de~ildir". Bundan dolay~~Kara Halil'in vezirli~i tarihi de sarih
olarak bilinemiyor.
Ne~ri tarihine göre kazasker Kara Halil'in vezirli~i Edirne' nin
fethinden sonra olup Sultan Murad Bursa'ya dönü~ünde Rumeli
beylerbeyli~ini Lala ~ahin'e verip Gelibolu' ya geldi~i zaman Kara
Hali
vezir yapm~~t~r. Ne~rrnin ifadesinin siyak~ndan Kara
Halil'in vezirli~i 765 H./1364 M. tarihine rastlamaktad~r. A~~kpa~azade de ayn~~mütalaa ile Murad Hüdavendigar'~n, Anadolu'ya
dönmek üzere Gelibolu' ya geldi~i zaman Lala ~ahin'e beylerbeylik
ve Kara Hali l'e vezirlik verildi~ini beyan etmektedir 23 Oruç Bey
tarihi de ~öyle diyor: "Lala ~~ahin'e istiklall Rumeli beylerbeyiligin verdi Cenderlu Ha lil'e dahi pa~al~ k verdi; Cenderlu
Halil kim vezir oldu ad~n~~ Hayreddin Pa~ a kodular; Gazi
Murad ol y~l —senesi zikredilmiyor— Gelibolu'da oturdu" 27 .
Tarih Kurumu kütüphanesindeki Anonim Al-i Osman tarihine
göre Halil Efendi 766 H./1364 M. de veya az evvel vezir olmu~tur.
Tdciet-tevarih ve ondan naklen Solakzdde 775 H./1373 M. Hadikatie 1viizera 770 H./I368 M. tarihini gösteriyorlar 22 . Katib Çelebi ile
Hammer (Ata Bey tercümesi) ise 773 H./1371 M. tarihini kaydetmektedirler". Franz Teschner ile Paul Wittek Der ~slâm'daki
makalelerinde Halil Hayreddin Pa~ a ad~na olan kitabeler dolay~siyle bu zat~n vezirli~ini 787 H./1385 M. olarak kabul etmektedirler 3°.
A~a~~da izah edilece~i üzere bu muhtelif tarihlerden Hayreddin Pa~ a'n~n vezirli~ine dair en yak~n tarih ~imdilik 773 H. 1372 M.
" Orhan Gazi'nin 761 H./136o M. tarihli vakfiyesinde (Türk Tarih Ena7meni Meanuan, say~~16, s. 283) vakfa naz~r olan Sinan Pa~a'n~n babas~~Muslihuddin Musa'n~n (sadr~ükebir) ünvaniyle zikredili~ine bak~l~rsa Ahi tarikat' reislerinden oldu~u anla~~l~r.
* Sultan Murad, Lala'ya (Lala ~ahin'e) Rumeli beylerbeyili~ini verdi.
Halil 'e pa~al~k verdikim ana Hayreddin derlerdi" 4kpa~~zzade, s. 55. NeFf'de
(s. 138) ~öyle diyor: "Murad Gazi devletle Gelibolu'ya gelicek Hayreddin Pa~a
kazaskerlikten azlolunup vezir oldu".
88 Profesör Babinger negi, Oruç Bey tarihi, S. 22, 34.
Tdciet-Tevarii~, C. 1, s. go, Solakzade, s. 35, Hadikatü'z-vözera, s. 6.
29 Cihannöma, s. 683 ve HaMMer, C. 1, S. 218.
80 Der Islam, sene 1929 (Die vezirfamilie Candarl~zade ihre denkmaler von Franz
Teschner und Paul Wittek.
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veya 778 H./1376 M.dir. Teschner ile Wittek'in bu tarihi çok
geriye atmalar~~ise yeni görülen kaynaklara nazaran varid de~ildir.
Bu muhterem profcsörlerin bahsettikleri kitabelerden birisi Hayreddin Pa~a'n~n Serez'deki eski cami kitabesi olup Evliya Çelebi
taraf~ndan zikrolunmu~tur ve tarihi de 787 H. 1385 M.dir. Burada
Kara Halil'in ne ulemadan oldu~u ve ne de vezir bulundu~u
gösterilmiyerek yaln~z kendisinin ve babas~n~n adlar~~zikredilmi~tir 31.
Yine ayn~~tarihli Gelibolu kitabesinde ise Hayreddin Pa~ a'n~n
JI,;£1.1.p.:Seyyid ül ulema hayr-ül-milletü veddin diye yaln~z ulemadan oldu~u beyan olunarak vezirli~ine dair bir kay~d
yoktur 32.
~~te bu iki kitabedeki kay~ tlara dayanan Teschner ile
Wi t tek Serez'in zabt~n~~ da geriye alarak Halil Hayreddin Pa~ a'n~n ancak 1385 de vezir olabilece~ini kabul etmektedirler. E~er yeni
bir vakfiye ile Hayreddin Pa~ a nam~na yaz~lm~~~bir eser görülmese idi bu iki müdekkik zat~n mütalâalar~n~~ hakl~~ olarak kabul
etmek zarureti vard~.
Sultan Murad Hüdavendigâr'~n 787 Cemaziyelâh~r ortalar~~(1385 Temmuz sonlar~ ) tarihiyle tertip ettirmi~~oldu~u Bursa'da
Çekirge'deki tesislerine aid vakfiyesinde vakf~n~n tevliyet ve nezaretini
Mevlel muazzam düstur ül âzam diye tavsif
edilen Hayreddin Pa~ a'ya vermi~tir 33. Bundan ba~ka Cemalüd31 Serez'deki eski cami kitabesi Evliya Çelebi seyahatnamesinde (c. 8, s. 130)
aynen ~öyledir:
1:1» ( olacak ‘.11.;
,s J1,11
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j. 11.1-J1 L>Lj Li j1....11
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Gelibolu'da Hayreddin Pa~ a taraf~ndan yapt~r~lan ve üç kap~s~~ olan
camiin orta kap~s~~ üzerindeki dört sat~rl~k kitabe:
Lub
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Murad Hüdavendigâr'~n Celâlüddin De d ebal~~ taraf~ndan tertib
edilmi~~olan 787 H./1385 M. tarihli Çekirge vakfiyesinden:
j1;:.J1 j
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din Aksarayi taraf~ndan Ke~~af tefsiri üzerine kaleme al~nan ha~iyenin 783 11./1381 tarihinde Hasan bin Ali hattiyle olan nüshas~~
ç11.11 JUiI j , Vezir ül fazl ül
müellifi taraf~ndan
alim Mevlana Hayrüddin)e ithaf olunmu~tur."
Bu son vesikaya göre Hayreddin Pa~ a 783 H./1381 M.den
evvel vezir bulunmkta idi. ~u halde Kara Halil Efendi vezir
olduktan sonra Hayreddin denildi~ini tarihlerden ö~rendi~imize göre
kendisi taraf~ndan hnik'te yapt~ r~lm~~~olan 780 H./1378 M. tarihli
cami kitabesinde
r11,11
(Mevlel mükerrem ül muazzam Mevlana hayr ül milletü veddin
Halil bin Ali el Cenderi) ibaresine kap~lm~yarak 35 vezir oldu~unu
kabul etmek hata olmaz zannederim. Nitekim yukar~da zikretti~imiz
1385 tarihli Gelibolu kitabesinde vezir oldu~u halde (Seyyid ül ulema
hayret ül milletü veddin) ibaresiyle vezirli~inden bahsedilmedi~i gibi
yine ayn~~ tarihli Serez kitabesinde de ne ulemadan ve ne de vezir
oldu~u gösterilmedi~i halde bu tarihten çok zaman evvel vezir bulundu~u sabit olmaktad~r 36 .
~stanbul defterdarl~~~ndan Ba~vekâlet ar~ivine devredilen vesikalardan A k~sm~~
162/5. bu vakfiye Y~ ld~ r~ m Bayezid zaman~nda tecdid olunarak asl~na mutab~k
oldu~u Molla Fenari taraf~ndan tasdik oolunmu~tur.
34 Merhum üstad~m~z ~ smail Saib Sencer'in Ke~fü'z-Zünun zeylinin zeyli.
35 ~znik'teki Ye~il cami kitabesi sureti:
—

11 0.:~m

,=1111 Cf..; Li
.'31 UsL'.115.3

4

r.11.1.1
().3

,

Das islamische Iznik: Otto-Dorn ve Anhegger 1941, s. 27 ve Der islam 1929, s 62
ve Iznik ve Bursa tarihi; Memduh Koyunlu, s. ~ 6o.
36 Feridun Bey Mün~eat~nda Sultan Murad Hüdavendigar'~n k~z~~
Melek Hatun'un Karamano~lu Alâüddin Bey'e verildi~i kaydedilen 787
Ramazan 1385 Ekimde Halil Hayreddin Pa~ a'n~n kazasker bulundu~u ve
nikah~~ k~yd~~~~hakk~ndaki mütalaa hem nikah~n tarihi ve hem de Hayreddin
Pa ~ a'n~n kazaskerli~i cihetinden tamamen yanl~~t~r. Çünkü Melek Hatun
(Osmanl~~kaynaklar~nda Nefise Sultan) Karamano~lu Alâüddin Bey'le 778 H./
1376 M. de ve hattâ daha evvel evlenmi~tir (bk. Osmanl~~ tarihinin ilk devirlerine aid
baz~~yanit~l~ klar~n tashihi, Belleten, say~~ 81, s. 178).
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Bunlardan ba~ka a~a~~da görülece~i üzere 776 H./1374 M. de
Bizans imparatoru Yuannis'in ikinci o~lu Seldnik valisi Manuel'in
Osmanl~lar~n eline geçmi~~olan Serez kasabas~~ H~ristiyanlar~n~~ ~syana
te~vik etmesi üzerine Hayreddin Pa~ a'n~n bu isyan~~ tenkil ve
Seldnik'i zapta memur edilmesi Çandarl~ 'n~n bu tarihte de vezir
ve ayn~~ zamanda kumandan bulundu~unu göstermektedir. ~u halde
Çandarl~~ Halil Hayreddin'in vezirli~ini Hammer'in kaydetti~i
773 H./1371 M. den de evvele almak icabeder.
Hayreddin Pa~a'n~n vezirli~e ildveten kumandanl~~~~:
Hayreddin Pa~ a vezirlikten sonra ilk defa olarak kumandanl~~~~(Be~lerbe~li~i) da ele almak suretiyle bizzat fütuhata i~tirak etmi~ " ve bundan sonra birinci vezirin hem mülki ve mali ve
hem askeri i~leri nefsinde toplamas~~kanun olmu~tur".
Hayreddin Pa ~ a, emrine verilen uç beyi, Gazi Evrenuz ile
beraber Bat~~ Trakya'n~n ve Makedonya'n~n i~galine memur edildi".
Zaptedilen Gömiikine'yi kendisine merkez yapm~~~olan Evrenuz ve
di~er uç beylerini ileriye sevkederek Maruliye denilen Avrathisar'~n~~
ald~ ; daha sonra birbiri ard~ndan iskeçe, Kavala, Drama, Zihne ve
Serez al~nd~~40.
37 Gerek Memlük devletinde ve gerek Ilhanilerde ve Anadolu Selçukilerinde
oldu~u gibi Osmanl~larda da ilk vezirler askeri i~lere bakmazlar ve yaln~z idari
ve mali i~lerle me~gul olurlard~. Osmanl~larda bu tarz Çandarl~~ Hayreddin
Pa~ a'n~n vezirli~e ilâve olarak kumandanl~~a tâyinine kadar devam etmi~tir.
Bundan dolay~~ Hayreddin Pa~ a hem vezir ve hem kumandan olarak birinci
say~lm~~t~r.
38 ~akayik tercümesi (Mendi), s. 31.
39 nicü't-Tevarih, C. t, S. go.
40 Tacü't-Tevarih, Hayreddin Pa~ a'n~n bu seferini 775 H./1373 M. senesinde gösteriyor. Fran çes, Serez'in zapt~n~~1376 olarak bildiriyor. Gibons Makedonya'n~n istilâs~n~n 1371-1372 tarihlerinde oldu~unu beyan ediyor. S~rp ve Bulgar
vekayinâmeleri Serez, Kavala ve Drama'n~n 1371-1372 senelerinde al~nd~~~n~~yaz~yorlar (Gibons, s. 125). Bundan ba~ka Serez'in 774 H./1372 M. de Osmanl~lar~n
elinde bulundu~unu I. Murad'~n bir manast~r için verdi~i berattan anl~yoruz.
(Bk. rorga'n~n bir yaz~s~ndan naklen Der ~slam mecmuas~ndaki (sene 1929) Çandarl~lar~n vezir ailesi makalesi, s. 72 not). Gibons, Kavala, Drama ve Serez'in Hayreddin Pa~ a ile Evrenuz Bey taraflar~ndan al~ nd~~~n~~söylüyor. A-~~kpa~azade,
(s. 61) ve Ne~ri (s. 214) Hayreddin Pa~ a'n~n Kavala ve Drama ve Serez'i 787 H./
1385 M. de ald~~~n~~yaz~yorlar. Fakat yukar~da zikretti~imiz Bulgar ve S~rp vekayinâmeleri ve Sultan Murad'~n Serez'deki manast~r için verdi~i berat Serez ve
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776 H./1374 M. de Selanik valisi bulunan imparator Yuannis'in o~lu Manuel Serez'deki Rumlardan elde etti~i taraftarlar~~
vas~tasiyle Serez muhaf~zlar~n~~öldürüp kaleyi elde etmek istedi~i
—belki de elden ç~kt~~~— haber al~narak Hayreddin Pa~ a derhal
Serez'e gönderilip bu i~te alakas~~olanlar cezaland~r~ld~~ve bundan
sonra Hayeddin Pa~ a Selânik üzerine yürüdü. Manuel deniz
yoliyle kaçt~~ve Halkondil'in kayd~na göre Hayreddin Pa~ a
Seldnik'i zapteyledi 42.
Osmanl~lar~n Arnavutluk taraf~ndaki faaliyetleri 785 H./~ 383 M.
de ak~n suretiyle ba~lam~~t~. Draç prensi ~art Topia, bu ak~nlardan
korkarak Venedik cumhuriyetinin himayesine girmi~ti. Osmanl~lar~n
Arnavutluk'a kar~~~olan harekat~~ise ~arl Topia ile merkezi ~~kodra
olan Arnavutluk prenslerinden II. Bal ~ a aras~ndaki mücadele esnas~nda yap~lm~~t~r ki 1385 senesine rastlamaktad~r.
Bu tarihte Manast~r'da bulunan Hayreddin Pa~ a, Bulgarlar~n
eski merkezi olan Ohri'yi zaptetmi~ti. Draç prensi ~arl Topia,
Bal~a'ya ma~lüb olarak Draç ~ehir ve kalesini hasm~na kapt~rm~~t~.
Bunun üzerine Venediklilere itimat edemiyen Topia Osmanl~lardan
yard~m istedi.
Hayreddin Pa~ a bu yard~m teklifini kabul ederek ilbasan
da~lar~n' a~~p Devul (Voyussa) nehri civar~ndaki Savra m~ntakas~nda
havalisinin en geç 774 H. 1372 M. de al~nd~~~n~~göstermektedir. Sultan Murad'~n
Serez'de da~~üzerindeki Margrit kilisesinin vak~f köyleri için amannâme verdi~ini
Müneccimba~~~da (c. 3, s. 267) kaydediyor.
Halkondilas, Hayreddin Pa~ a'n~n bir hamle& Serez'i zapt ile
âsilleri zincire vurdu~unu yazmaktad~r. Bu Serez vakas~~h?kk~nda gerek Halkondil
ve gerek Franyes'de (M~muro~lu tercümesi) tafsilât vachr. Gibons, Halkondilas'cian
istifade etmi~tir. A~~kpa~azade Selânik'in al~namad~~~n~~fakat 787 H./1385 M. de
etrafuun ya~maland~~~ndan bahsediyor. Selânik'in zapt~~hakk~nda Françes bir
~ey söylemiyor yaln~z Hayreddin Pa~ a'n~n Manuel'i yakalay~p getirmeye memur
edildi~ini zikrediyor. E~er Halkondirin kayd~~gibi Selânik zabtedilmi~~ise M anüel'in Murad'a dehaleti üzerine tekrar kendisine verilmi~~olacakt~r. Hammer
de (c. 1, s. 2 79) Selânik'in Hayreddin Pa~a taraf~ndan al~narak Manuel'in
dehaleti üzerine tekrar kendisine verildi~ini beyan etmektedir. Ne~r I, Serez'in
787 H./1385 M. de di~er baz~~kasabalar ile beraber (Kavala, Drama, Ziline)
al~nd~~~n~~yazar (s. 214). Tikü't-Tevarill Serez'in sulhen al~nmas~n~n 776 H. 1374
M. de oldu~unu kaydediyor (c. ~ , s. 92). Ne~rrnin gösterdi~i 1385 tarihi Serez'deki
isyan neticesinde oras~= muvakkaten elden ç~karak sonradan Hayreddin Pa~ a
taraf~ndan istirdad~~tarihi olmak icabediyorsa da ~üphelidir.
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II. Bal~ a ile kar~~la~t~~ ve çetin bir muharebeden sonra Arnavut
prensine galebe çald~ ; Bal~ a muharebede maktül dü~tü ve ~ anl
Topia da o sayede Drac'a sahkib oldu (1385). Bu galebeden sonra
Osmanl~~kuvvetleri 1386 da Kuzey Arnavutluk'ta Kroya ile i~kodra'y~~
ald~larsa da Türk istilas~na kar~~~ ~iddetli aksülâmel oldu~undan
Venediklileri dar~ltmak istemiyen Sultan Murad bu iki ~ehri geri
verdi 43.
Hayreddin Pa~a'n~n vefat':
Murad Hüdavendigar'~ n Hamido~lu Hüseyin Bey'den
sat~n alm~~~oldu~u Bey~ehri ve havalisini Karamano~lu Alâüddin
Bey i~gal etmi~ti. Bunun üzerine 788 H./1386 M. de Sultan Murad
Karaman seferine haz~rlanmak üzere Bursa taraf~ na geçti~i s~rada
Rumeli'nin idare ve muhafazas~ n~~ vezir Hayreddin Pa~ a'ya
b~rakm~~~ve onun o~lu Kazasker Ali'yi vezir yaparak beraberinde
götürmü~tü 44 .
Haz~ rl~k tamamlanmak üzere k~~~~Bursa'da geçirmekte olan
Sultan Murad henüz Karamano~lu üzerine hareket etmeden
Yenice-i Vardar ordugâh~nda hastalanan Hayreddin Pa~ a Serez'e
getirilerek orada vefat etti (789 H./1387 M.). Babas~n~n techiz ve
tekfini ile hnik'e nakli için o~lu Ali Pa ~ a Serez'e gönderildi 45.
Gibons ( Osmanl~~Imparatorlu~u'nun kurulu~u —Ragtb Hulûsi tercümesi ) s. 138.
Sultan Murad "Hayreddin Pa~ a'y~~ Rumeli'de koyup guzata reis
k~lup Rumeli'ni tamamen ana ~smarlad~ . Hayreddin Pa~ a o~lu ol vakit nevcivand~, an~~vezir edinüp yine Anadolu'ya geçüp Bursa'ya geldi" Ne~ri, s. 216, 218.
Ne~ri, Sultan Murad'~n Karaman seferi için Anadolu'ya geçmesini 787 H./1385 M.
senesi ve Karaman seferiyle Hayreddin Pa~ a'n~n vefat~ n~~ da 788 H./1388 M. de
göstermektedir. Ne~ ri'nin kayd~ndan anla~~ld~~~na göre Sultan Murad, Bursa'dan Karamano~lu üzerine hareket etmeden evvel Hayreddin Pa~ a vefat
etmi~tir. Hayreddin Pa ~ a'n~n kabir kitabesi 789 H./1387 M. tarihini gösterdi~inden Ne~rl ölümünü bir sene evvel kaydetmi~tir.
45 Murad Gazi vezir Hayreddin Pa ~ a'y~~ ki Rumeli'nde zapt-~~ gaza için
koyup gitmi~ti; müteveffa oldu~un i~idüp o~lu Ali Pa~ a'y~~ gönderdi ki varup
babas~n~n sonun ide..." Ne~ri, S. 220. Tûcü't-Tevarth (c. 1, s. 103). Hayreddin
Pa ~ a gibi fikir ve dirayetinden istifade etti~i k~ymetli vezirinin vefat~ ndan müteellim olan Murad Hüdavendigâr, vezirli~i onun o~lu Ali Pa ~ a'ya verdi ve
babas~ n~n mevarisini zapt ve mühimmat-~~ askeriyeyi hall ü fasl için Ali Pa~ a'y~~
renice'ye gönderdi diyor. Tâcü't-Tevarili Hayreddin Pa~ a'n~n Yenice-i Vardar'da
vefat~ n~~ yazmaktad~r. Ravzatü'l-ebrar (s. 349) Hayreddin Pa~ a'n~n T~rhal'a
reni~ehri'ni zapta giderken yolda vefat etti~ini beyan etmektedir. Hammer'de
43

44
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Hayreddin Pa~ a gibi de~erli bir devlet adam~n~n vefat~~
Sultan Murad'~~pek müteessir etmi~ti".
Hayreddin Pa ~ a'n~n naa~~~ iznik'e naklolunarak kasaban~n
Lefke (Osmanil~) kap~s~~haricinde su yolunun kuzey k~sm~ ndaki türbesine defnedildi 47. Türbenin Hayreddin Pa~ a ile o~lu Ali
Pa~ a'n~n medfun olduklar~~k~s~m eski ~eklini muhafaza etmektedir 48.
Hayreddin Pa~ a'n~n güzel bir sülüsle Farsça olarak hâkkedilmi~~
kabir kitabesi aynen ~öyledir:
—

—y
U.JI-u.U Jb.3

—t

jr" tr-t?

~akayik tercümesinde görüldü~ü üzere bu kabir kitabesini okuyan bir zat Hayreddin Pa ~ a'n~n 780 senesi Ramazan~ nda vefat
ederek iznik'te mekabir-i muslimin aras~nda —buras~~sonradan mezarl~ k olmu~tur— mermer hücrenin mukabelesinde defnolunup üzerine kubbe yap~ld~~~n~~yazm~~~ve ~akayik mütercimi onun yaz~s~ndan
nakil suretiyle bu mütalâay~~eserine geçirmi~ tir 49. Fakat kitabeyi
yani 780 tarihini okudukokuyan zat mezar ta~~ndaki
tan sonra Nüh i yani dokuz rakkam~n~~ bu 780 den hariç
tutarak bu dokuzla arabi aylar~n~n dokuzuncusu olan Ramazan
ay~~ zanniyle Hayreddin Pa ~ a'n~n 780 Ramazan~nda vefat
etti~ine zahib olmu~tur; Hayreddin Pa ~ a'n~ n vefatiyle bu
tarih aras~nda dokuz sene fark oldu~undan bu yanl~~l~~~n
nereden geldi~i kabir kitabesi görülmedi~i için anla~~lamam~~d~.
(c. 1, s. 236) ayn~~mütalaada olup vefat tarihini 788 H./1386 M. gösteriyor. Hadikatü'l-Vüzera'da yine o tarihte Yeni~ehir'de vefat~n~~beyan eder. Tâcü't-Tevarih 788 de
Evrenuz Bey ile Çitroz, Çayhisar ve Tirhala reni~ehri'nin zapta memur olup Yenice'de vefat etmi~tir diyor.
48 Tâcü't-Tevarih, c. 1, S. 103.
47 Bu türbe 1922 de Yunanl~lar~n Bursa ve Iznik taraflar~n~~ i~galleri s~ras~nda
mezar ta~lar~~ da k~r~lmak suretiyle vah~ice tahrip edilmi~ti. 1928 senesinde Bursa'da
hâkim bulunan Candarl~~ahfad~ndan merhum Nuh Ne ciyyüddin Bey'in himmetiyle tamir olunmu~tur. Candarl~~ ailesinin Mahmud Bey kolundan olan
Neciyyüddin Bey 14. May~s 1942 senesinde Istanbul'da vefat etmi~tir.
48 Halil Hayreddin Pa ~ a turbesinin mimari k~ymeti hakk~nda muhterem
Mimar Saim Ülgen'in Vak~flar dergisinde (say~~ ~ , sene 1938) bir tetkiki vard~r.
Bundan ba~ka Otto-Dorn ve Anhegger'in de 1941 de Berlin'de bas~lm~~~olan
Das ~slamische Iznik isimli eserlerinde de tafsilât görülür.
s. 31.
49 ~akayik tercümesi (
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Son zamanlarda iznik'te bizzat tetkikatta bulunmu~~olan Prof.
Taeschner ile Prof. Wittek as~ l kitabeyi tetkik neticesinde yanl~~l~~~n nereden geldi~ini bulmu~lar ve vefat~n 789 hicret senesinde
oldu~unu tesbit etmi~lerdir 50. Hayreddin Pa~ a'n~n kabir ta~~~Osmanl~lardaki ta~~oymac~l~~~n~n ~aheserlerindendir.
Hayreddin Pa~a hakk~nda muhtelif mütaldalar :
Hayreddin Pa~ a'n~n yeni kurulan Osmanl~~ devletinde yapm~~~oldu~u idari, mali, askeri hizmetler pek ehemmiyetlidir. Beyli~in
a~ iret adetlerinden kurtularak bir devlet haline gelmesi için zaruri
olan idari, mali, askeri te~kilat~~ tesis hususunda Hayreddin Pa~ a
çok çal~~m~~~ve muvaffak da olarak I. Murad'~ n tam bir itimad~n~~
kazanm~~t~r. Hayreddin Pa~ a yaln~z te~kilatç~l~kla kalm~yarak
bizzat ordu kumandanl~~lyle Makedonya ve Arnavutluk'da da mühim ba~ar~lar elde etmi~tir.
Hayreddin Pa~ a'n~n bu faaliyeti eski a~iret ananelerine ba~l~~
kalmak ve bunlar~n bozulmamas~n~~istiyen baz~~tarihçilerin itirazlar~n~~mûcib olmu~tur. Kendisinin Cender köyünden gelerek yüksek
tahsili olmad~~~~halde icraatiyle göstermi~~oldu~u büyük kabiliyet
sayesinde i~gal etti~i en yüksek devlet makam~~dolay~siyle kendisine
aleyhdar olanlar görülmü~tür. Mesela A~~ kpa~azade 51 ~öyle diyor:
"Sultan Orhan zaman~nda ve Gazi Murad Han zaman~nda ulema vard~~ ve illa müfsit de~illerdi; tâ Cenderlu Halil
gelince. Kaçankim Cenderlu Halil geldi, Molla Rüstem dediler (geldi) Meme hile kar~~t~rd~lar". Di~er baz~~kaynaklarda da ayn~~
mütalaa görülüyor 52 .
Bunlardan ba~ka ~air Germiyanl~~Ahmed i, Iskendernâmesine
ekledi~i Osmanl~~tarihinde yeni devlette gayret ve faaliyetiyle yükselmi~~olan Hayreddin Pa~ a'ya gerek men~e ve gerek tahsil itibariyle —Çünkü Ahmedi Kahire'de yüksek tahsil görmü~tü— küçümseyip mühim hizmetlerine yana~m~ yarak ilminin az ve hüner ehli
olmad~~~~halde memlekete vezir oldu~unu zikretmi~tir. Ahmed i bu
hususta ~unlar~~yaz~yor 53.
50 Der ~slam mecmuas~, c. 18, sene 1929, s. 84.
51 A-s~kpasazada (~stanbul tab'1), s. 70.
52 Tevarih-i
Osman (Türk Tarih Kurumu kütüphanesi), s. 56 ve Üniversite (Halis Efendi kitaplar~).
53 Dastan-~~ Tevarih-i Mülük-i
Osman (Nihad Sami Banarl~~ ne~ri), Türkiyat
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Bi neval~ktan koyuben Çenderi
Kat~na geldi Halil-i Cenderi
Bu kamusilaki ilmi âzidi
Her hünerde ciri vü luisaz idi
Gurbet halin ve fakrin bildi ol
Lütf~~ ân~~ehl-i mans~b k~ld~~ ol
Akibet mülke an~~ itti vezir
Ne vezaret oldu bir ulu emir
Halil Hayreddin Pa ~ a, ~air Ahmedi gibi yüksek tahsil
görmemi~~ve ancak mahalli yani memleket medreselerinde okuyarak
yeti~mi~~Edebal ~~ mensublar~ndan 54 ve Osmanl~~ devletinin kurulu~unda birinci derecede rolleri olan Ahile~ den olmas~~ sebebiyle Osmanl~~
beyli~i hizmetine girmi~, kad~~ iken yaya te~kilât~n~~ ve kazasker iken
de yeniçeri te~kilât~n~~ yapmakta büyük rol oynam~~~55 ve kendisi
vezirli~e geçtikten sonra yerine kazasker olan Karamanl~~ Molla
Rüstem ile beraber devlet hazinesinin meydana geli~inde büyük
hizmetlerde bulunmu~~ve ordu kumandanl~~~~etmi~~oldu~u tarihlerin
kay~tlariyle sabit olmu~tur.
A~~ kpa~azâde tarihinin müteaddid nüshalar~~ mukabele edilmek
suretiyle Hayreddin Pa~ a hakk~nda ~u mütalâa görülüyor":
"Hayreddin Pa~ a kim ol Orhan zaman~ nda Bilecik kad~s~~
Idi hem ak yayay~~ (Akbörk giyen yaya askerini) Orhan Gazi ona
yazd~ rd~. Ve ol zamanda yaya olmak için eyü atlar pi~ke~~ederlerdi
bizi yaya yaz deyü; ahir Iznik kad~s~~ oldu; Gazi hünkâr kar~nda~~~
Süleyman Pa ~ a kim Allah rahmetine vard~, Gazi hünkâr Rumeli'ne geçmiye niyet etti; Hayreddin'i kazasker edindi ve ald~~Rumeli'ne bile gitti. Bu yeniçeriyi dahi Hayreddin Pa ~ a bünyat etti,
Kad~askerlikten vezir old~~ Hayrettin Pa~a dediler ve pâdi~aha daim
hayra delâlet ederdi, fakire ganiye ehl-i ilme *Al-i Osman kap~s~ nda te~rifi ol bünyad itti; âhir ~znik'te bir cami ve bir imaret yapt~,
Allah rahmetine vard~."
Mecmuas~, c. 6, s. 84 ve Osmanl~~Tarih niivisleri (Necip As~m), Tarih-i Osmani Entümeni Mecmuas~, sene 1, s. 49. Baz~~ beyitlerde iki mehaz ars~nda farklar vard~ r.
" A-~zkpa~azade, s. 40 ve Ne~ri, s. 1 54.
55 ii~~kpa~azade, s. 40 ve s. 54 ve Ne~rf, s. 154 ve 198.
53 Der Islam Mecmuas~, c. 18, sene 1929, S. 75 Prof. Teschner ve Prof. Wittek'in
Çandarl~zâdelerin vezir ailesi.
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Pa~dd~r Hayreddin .fethetti iklim
Bu
Osman'a ho~~hizmet etti
Bilindi Hayreddin kim vezir oldu
Nice yer var ki rü~vet kapu açar
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Dolan& rahat oldu her iklim
Be~endi hizmetini il (ve) iklim
Düzeldi yah~i oldu her iklim
Bu ~imdi rü~vet ba~lad~~iklim

Halkondil (Chalcandile), yukar~dp. bahsetti~imiz Serez hadisesinden ve Serdnik'in Hayerddin Pa~ a taraf~ndan zaptedildi~inden
bahsettikten sonra onun hakk~nda ~u mütalâada bulunuyor":
"Hayreddin (Charatin) çok âkil ve tedbirli bir zatt~ ; zaman~nda
çok güzel ve takdire lay~ k .i~ler gördü, muvaffakiyetler gösterdi,
padi~ah~~daha güzel ve akilâne nasihatlerle ikaz ve sevketti; Murad
an~n rey ve tedbiriyle âmil olarak gerek Rumeli'de ve gerek Anadolu'da
birçok muazzam pürüzlü i~leri arzu etti~i ~ekilde ba~ard~ ; Murad'Ia
s~ k s~k vukua gelen müsahabelerinde irad etti~i pek çok hâkimâne
sözler vard~r: bunlardan bilhassa askerli~e ve disipline taallûk edenler
hat~ rdan ç~kar~lmam~ya lay~ kt~ r."
Halkondil Sultan Murad'la, Hayreddin Pa~ a aras~nda
vuku bulan bir muhavereyi ~öyle anlat~yor 59 :
Hayreddin Pa~ a bir gün efendisine (Murad Hüdavendigâra)
der ki: ordular~nla maksad~na vas~l olabilmek için harp i~lerini nas~lidare etmek laz~m gelir? Murad ~u cevab~~ verir:
Müsaid f~rsatlardan istifade etmek ve askerin at~fetle muhabbetini kazanmak suretiyle. Bu cevaba kar~~~ Hayreddin Pa~ a:
Lâkin f~ rsatlardan istifade demekle ne kasdediyorsun? Sultan Murad:
Maksada saik olmas~~ laz~m gelen vesaiti her türlü ihtimale
göre muvazene ve mukayese etmektir.
Bu cevap üzerine Hayreddin Pa~ a gülmiye ba~lad~~ve dedi ki:
"Tabiat seni bir büyük hikmetle mütehalik k~ld~~~n~~ görüyorum; lakin yap~lmas~~ve yap~lmamas~~laz~m gelen sebepleri evvelden bilmedi& ve kendi kendine dan~~arak bir ciheti red ve di~er
bir ciheti kabul etmiye muktedir olmad~~~n halde bu vesaiti nas~l
muvazene edeceisin? Bir ~eye karar verilince onu derhal icra etmek
A-~tkpa~azade, s. 61.
Halkondil 1632 tabi, s. 26.
59 HalkondiPcien naklen Hammer (Ata Bey tercümesi), c. ~ , s. 236. Halkondil'in
pâdi~ahla vezirini konu~turmaktan maksad~~ Hayreddin Pa~ a'n~n hükümet
reisli~i ve kumandanl~k hususundaki kudret ve kabiliyetini göstermek içindir.
57

58

474

1. HAKKI UZUNÇAR~ILI

laz~m gelir; mâhir bir kumandan mü~ averesinde gayet ihtiyatl~~davranmal~, icrada y~ld~r~m sürati göstermeli, ordusunun ba~~nda nümune-i imtisal olacak asar-~~ ~ecaat ibraz etmelidir."
Hayreddin Pa~ a hakk~nda Gibbons da a~a~~daki mütalâay~~
kaydediyor 60 :
"Murad' in ilk himmetlerini, ~a~~lacak muvaffakiyetler bekliyordu; kendisi tecrübeli ve gün görmü~~bir muharib de~il ise de
maiyetinde babas~ndan kalma k~ymetli jeneraller vard~~ ki bunlara
tamamiyle emniyet edebilirdi, kendi tecrübesizliklerini gördü~ü için
Cendereli Kara Halil'i vezir yapt~~ ve babas~~ile büyük babas~n~n bu tecrübeli dostu ve hadimi olan zat~ n reyile hareket etmek
hususunda tereddüd göstermedi."
Hammer tarihinden de ~unlar~~naklediyorum":
"Hat~ rlardad~r ki, Candarl~~Kara Halil, yeniçerilik, müessesesinin ve daimi ordular~n mucididir... On seneden beri Murad'~n
ordusunda kavanin ve nizamata ~ediden riayetle intizam ve itaati
o kadar muhafaza eyledi ki padi~ahdan sonra en büyük olan vezir
ünvan~n~na lay~k görüldü; bu ~öhretli ihtiyar on sekiz sene daha
mesalih-i devleti Hayreddin Pa ~ a ünvaniyle ve bir maharet-i
nâdire ve nakabil-i tagayyür bir hakkaniyetle idare etti..."
Halil Hayreddin Pa~a'n~n tesisleri:
Yukar~da bilmünasibe bahsedildi~i üzere Halil Hayreddin
Pa ~ a'n~n iznik'te 780 H./1378 M. tarihli re~ilcami adl~~bir camii olup
bunu, caminin d~~~kap~s~~üzerindeki kitabeden anlamaktay~z camiin
mimarinin ad~~ da Hac~~ Musa'd~ r. Bu camiin birinci kitabesinden
anla~~laca~~~üzere (kitabe sureti yukar~ki notlarda görülür) cami
Hayreddin Pa ~ a'n~n sa~l~~~nda yap~lmaya ba~lam~~~ve d~~~kap~s~~
üzerindeki kitabeye göre de 794 11./1392 M. de o~lu Ali Pa~ a
taraf~ndan tamamlanm~~t~ r 62 . Bu caminin yan~nda Hayreddin
Pa~ a'n~n bir medresesi de varsa da sonradan harab olarak eser
e° Osmanl~~ ~mparatorlu~'unun kurulu~u (Gibons. Rag~p Hulusi tercümesi), s. 93.
81 Hammer ( Ata Bey tercümesi), s. ~ , s. 218.
82 Ikinci kitabe sureti:
—
Lt1;,
1 j3j11.,
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kalmam~~t~ r 63. Sarl Teksiye bu camiin Arap tarz~~mimarisinde
oldu~unu beyan etmekte ise de bunun Türk tarz-~~mimarisinde oldu~u mütehass~slar taraf~ ndan kabul edilmi~tir".
Hayreddin Pa~ a'n~n bu cami hakk~nda (Das Islamische Iznik)
isimli k~ymetli eserde de camiin plânlariyle beraber mufassal malümat vard~ r 65. Bu Türk mâbedini en son k~ymetli Mimar, Saim
Ülgen tavsif etmi~tir 66. Evliya Çelebi Iznik' te Hayreddin
Pa ~ a'n~n eski ve yeni imaret isimli iki imareti oldu~unu 67 ve bay u
gedaya her gün mertebâni (kâselerle)68 bol miktarda çorba verildi~i kaydedilmektedir 69 . Hayreddin Pa ~ a'n~n imareti, türbesinin
kar~~s~nda yap~lm~~t~. Sonradan harab olan imaretin XVII. as~rda
mamur ve faaliyette oldu~unu Evliya Çelebi'den ö~reniyoruz.
Hayreddin Pa ~ a'n~n iznik'teki tesislerine kendisinden ba~ka o~ullar~= da vak~flar yapt~~~n~~tahrir defterlerinden anlamaktaylz 70.
Hayreddin Pa ~ a'n~n 787 H./1385 M. tarihli Gelibolu' daki
camii kitabesi daha yukar~da kaydedilmi~tir. Cami üç kap~lid~r.
Kitabe caminin orta kap~s~~ üzerinde bulunuyor. Bu cami kalede
63 "Vakf-~~ Medrese-i Darül Hadis merhum Hayreddin Pa~a; nefs-i iznik'te
Serhane (ba~c~) dükkan~~ bu medresenin vak~flar~ndand~r" Ba~vekâlet Ar~ivi 733
numaral~~Kocaeli Tahrir defteri varak 315B.
64 ~ arl Teksiye camiin bânisi Hayreddin Pa~ a hakk~nda ~u tavsifi
yap~yor: "Sultan Murad'~n vezir-i azam~~ Hayreddin Pa ~ a elyevm mevcut
ve Arap tarz-~~mimarisinin en zarif ve sevimli bir eseri olan Ye~il camii bina ettirdi.
Kanl~~ bir muhasaray~~müteakip Selânik'i zaptetmi~~olan bu vezirin tarihte ak~l ve
dirayet ve ~ecaatle temeyyüz etmi~~bir ~öhret-i tarihiyesi vard~r" dedikten sonra
camii tarif etmektedir ( Küçük Asya -Türkiye Büyük Millet Meclisi ne~riyat~ndan,
mütercinai Ali Suad, c. 1 , s. 195).
65 Das Islamische Iznik Katharina Otto-Damn ve Anhegger 1941, Berlin, s. 25.
66 Vak~flar dergisi, c. 1 , s. 56, bu makale münasebetiyle dergide camiin plânlar~~ da vard~ r.
67 Evliya Çelebi'nin bahsetti~i imaretlerden birisi Hayreddin Pa~ a'n~n
o~lu ~ brahim Pa~ a'ya aittir.
68 Mertbâni, gök rengiyle ye~il renk aras~ nda hareli gayet a~~ r Hint çini i~i
büyük tabak, kâseye verilen isimdir (Eski Eserler Ansiklopedisi, s. 165, sene 1939
(Nureddin Rü~tü Bügnül).
89 Evliya Çelebi seyahetnamesi, c. 3, s. 8.
70 Bu vak~f köylerinin baz~lar~~ ~unlard~r: Akhisar'a tabi Hayreddin köyü ile
rakac~k, Bursa'ya ba~l~~ Bahçeli nam~~ di~er Suluköy, Beypazar~'na tabi Gümü~, Tokat,
Ulucak köyleri (Ba~vekâlet Ar~ivindeki 631 numaral~~ Hüdavendigâr livasz tahrir defteri,
5. 146, 223, 102, 124, 125, 127).
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bulunmakta olup Evliya Çelebi seyahatnamesinde Sultan Camii diye
zikredilmekte ve 1319 H./13o1 M. tarihli Edirne salnamesinde de
Sultan Orhan'~n o~lu Süleyman Pa~ a'ya atfolunmaktad~ r.
Salname camiin 787 hicret y~l~ nda (1385 M.) yap~ld~~~n~~zikretti~i
halde bunu 1361 de vefat eden Süleyman Pa~ a'ya maletmesi
yanl~~t~ r.
Hayreddin Pa~ a'n~n yine 1385 tarihinde Serez'de 71 a~a~~~
çar~~da yapt~rm~~~oldu~u camiin kitabesini de Evliya Çelebi'den
ö~renmekteyiz. Buna eski cami ve kur~unlu cami denilmektedir. Bu
cami ~~132 H41719 M. de yanm~~~olup mevcut kitabesi belki o zaman
zayi olmu~tur. Cami 1252 H./1836 M. de II. Mahmud taraf~ndan
tamir ettirilerek kap~s~n~n üzerine yeni tamir kitabesi konulmu~tur 72.
Bu cami hakk~ nda Evliya Çelebi'de baz~~izahat vard~ r 73.
Hayreddin Pa~ a'n~n Serez'deki camiine on dokuz köy vakfedilmi~~olup tahrir defterinde her bir köyün senelik geliri ayr~~ ayr~~
gösterilmi~tir. Bunlar~ n mecmuunun senelik geliri XVI. as~rda 197.676
akçe tutmakta idi". Hayreddin Pa~ a'n~n Serez'de Eski Hamam
adiyle bir vak~f hamam~~ve nam~na mensup mahallesi vard~ ".
Hayreddin Pa~a'n~n o~ullar~~: •
Halil Hayreddin Pa~ a'n~n Ali, Ilyas ve Ibrahim adlar~nda
üç o~lu olmu~tur. Bunlardan Ali Pa~ a, Murad Hüdavendigâr,
Y~ ld~ r~ m Bayezid ve Emir Süleyman zamanlar~nda vezir-i
azaml~k ederek 809 H./14.06 M. tarihinde vefat edip babas~n~n yan~na
defnedilmi~tir. Ali Pa~a'n~n evlad~~yoktur.
Ilyas Pa~ a sancak beyi ve beylerbe~ilikte bulunarak Y~ ld ~ r~ m
Bayezid zaman~nda vefat etmi~tir. Y~ ld~ r~ m Bayezid taraf~ndan
" Serez, Osmanl~~devletinin eski mülkiye te~kilât~nda Selânik vilâyetinin sancaklar~ndan olan Serez sanca~~n~n merkezi idi.
72 Der ~slam mecmuast, c. 18, sene 1929, Çandarl~zadelerin vezir ailesi (Franz
Taeschner ve Paul Wittek) Bizans mecmuas~ndan naklen caminin yand~ktan
sonra yap~lmas~ndan bahsolunur.
73 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, c. 8, s. 13o.
74 Kanun i Sultan Süleyman devrine ait 143 numaral~~ tahrir defteri.
Serez'de Hayreddin Pa~ a'dan ba~ka o~lu Ibrahim Pa~ a ile onun o~lu
Mahmud Çelebi ve bunun validesi Isfahan~ ah Hatun'nun bina ettikleri
cami, mescit, medrese ve imaretlerin on yedi köy vakfedilmi~tir. Ayn~~zamanda
( 167 numaral~~tahrir defteri, s. 37).
75 167 numral~~tahrir defteri.
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Gazi Evranuz Bey'e verilmi~~olan 793 Muharrem ve 1390 Aral~k
tarihli beratta ~ahidler aras~nda bulundu~una göre vefat~~bu tarihten
sonrad~ r 76. Kabrinin nerede oldu~u ~imdilik malüm de~ildir. Ilyas
Pa ~ a iznik'te bir zaviye yapt~rarak buraya bir hamam, bahçe ve
bostan vakfeylemi~ " ve zaviyesi sonradan harab oldu~unden yeri
mukataaya verilmi~tir. Murad Hüdavendigâr Ilyas Pa~ a'ya
Sivrihisar' a tabi Ayval~geçit köyünü mulk olarak vermi~~ve o da buras~n~~ Sinan ~ eyh'e vakfetmi~tir. Ilyas Pa ~ a'n~n evlâd~~zaman~m~za
kadar gelmi~lerdir. Bunlar Çandarl~~ailesinin Serez kolunu te~kil
etmektedirler.
Hayreddin Pa~ a'n~ n üçüncü o~lu Ibrahim Çelebi ilmiye
s~n~f~ndan yati~mi~~Bursa kad~s~, kazasker, vezir ve en son II. Murad'a vezir-i âzam olarak 832 H./1429 M. tarihinde vefat etmi~tir.
Bunun okullar~ndan Halil Pa ~ a ile Mahmud Bey kollar~~da elin
mevcuttur.

78 Me~ahir-i ~slam (Hamid Vehbi), s. 968. Sicill-i Osmani'de de Ilyas Pa~ a'n~n beylerbeyi olarak Y~ ld~ r~ m Bayezid zaman~nda vefat etti~i görülüyor.
" Ba~z~ekiilet Ar~ivi 733 numaral~~tahrir defteri, s. 318.

