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O. Prof. ~. HAKKI UZUNÇAR~ILI
Osmanl~lar~n ilk devirlerine ait vesika ve vakfiyelerin elde edildikçe Kurumumuz taraf~ndan ne~redilece~ini bundan evvelki say~lanm~z~n birinde söylemi~~ve bu gibi vesikalar~~bulanlar~n da ne~reylemelerini rica etmi~tim. Nitekim Belleten'in dokuzuncu say~s~nda Orhan
Begin (749 H. 1348 M.) tarihli bir Temliknamesi ile bundan evvelki
say~da (724 H. 1324 M) tarihli yine Orhan Be~e ait farsça bir vakfiyeyi
ne~rettim; Maarif Vekaleti taraf~ndan iki ayda bir ç~ kar~lan (Tarih
vesikalar~) isimli vesikalar dergisi de dördüncü say~s~nda Sinan Pa~a
türbesinde bulunub Topkap~~saray~~ ar~ivine getirilen en eski vesikalar~~
ne~retme~e ba~lad~~[1]. Her zaman söyledi~im gibi ancak bunlar~n ne~ri
neticesindedir ki Osmanl~~tarihinin ilk devirleri ayd~nlanm~~~olacakt~r.
Ben bu defada Y~ld~r~ m Bayezidin o~lu Emir Süleyman'~n hükümdarl~~~~zaman~nda tertip edilerek ba~~nda kendi tu~ras~~olan (808 H.
1406 M.) tarihli Çandarl~~ zâde Ali Pa~aya ait arapça bir vakfiye
metni ile bunun toplu bir tercümesini okuyuculara takdim ediyorum.
Bu vakfiyenin asl~~ Istanbul ~ehir müze ve küttlphanesinde olup fotografisi ald~r~ larak [2] makalenin sonuna konmu~tur, eb'ad~~27,5 X 307
santim olup âhersiz sar~~ka~~t üzerine sülüs hatla yaz~lm~~t~r.
Orhan Gazinin izahl~~olarak ilk ne~retti~im temliknamesi ile [3]
tarih vesikalar~ nda ne~redilen Birinci Murad Be~'e ait (767 Recep
1366 Mart) tarihli vakfiye türkç,e ve geçen on dokuzuncu say~daki
Tarih vesikalar~nda (say~~4, sene 1941) Birinci Murad Be~e ait türkçe bir
vakfiye ve Emir Silleyman~n verdi~i berat, as~llar~n~n fotografileri ile berabet
ne~redilmi~tir. Ar~iv Müdürü B. Tahsin öz Emir Silleymana ait berata, vakfiye ismi
vermi~~ise de yanl~~~olup bunlar~n tamamen ayr~~ olduklar~~ve aralar~nda hiç bir
milnasebet bulunmad~~~~malümdur.
Vesikan~n fotograf~n~~ald~r~rken gösterdikleri kolayl~ktan dolay~~ ~ehir Müze ve kütüphanesi Müdürü Bay ~emseddin iistad~m~za te~ekkiirlerimi arzederim.
Temliknamenin fotografisi ile bir sureti de Topkap~~Saray~~ar~iv klavuzunun birinci say~s~nda ne~redilmi~tir.
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Orhan~n vakfiyesi farsça ve bu Ali Pa~a vakfiyesi ise arapcad~ r. Demek
oluyor ki bu ilk devirlerde Osmanl~ larda vakfiye tertibinde muttarit
bir usul yoktur. Sonralar~~da bir buçuk as~r ve belki biraz daha fazla
devam eden arapça vakfiye tertibini medreselerin teessiisiyle beraber
arapçan~n ilim lisan~~olarak birinci saf ta yer almas~ na atfetmekten
ziyade Osmanl~lar~n te~kilâtlarm~~örnek yapt~ klar~~Anadolu Selçukileriyle ilhanilerde de ayn~~tarz~n devam edip geldiine l~amletmek daha
do~ru olur. Vakfiyeleri arapça yazd~ rmak usulünün —kendi vakfiyesinin
farsça olmas~na ra~men — Orhan zaman~nda kabul ve devam etti~ini
(743 H. 1342 M.) tarihli Lala ~ahin Pa~a vakfiyesinden anlamaktay~z;
fakat gerek Orhan~ n ve gerek kendisinden sonra gelen hükümdarlar~n
vermi~~olduklar~~Temliknamelerle Beratlarm hep türkçe olduklar~~
görülmektedir [4].
Vakfiyelerin arapça olarak devam~~ on alt~nc~~asr~n ortalar~ na
veya ana yak~ n zamana kadar devam ederek sonradan türkçeye çevrilmeg-e ba~lam~~t~r; Kanuni Sultan Süleyman zaman~nda ve (960 H.
1553 M.) senesinde münderecat~ndan iyi istifade edilmek üzere Sahilin
vakfiyelerinin türkçeye çevrilmesi emredilerek bu i~e Hurrem Sultan
medresesi müderrisi Alâüddin Efendi memur edilmi~tir [5].
Bu mukaddime münasebetiyle ~unu da söyliyelim ki Osmanl~lar
zamamndaki vakfiyelerin içinde pek az da olsa türkçe olarak ta~a
hakkedilip, cemaatin kontroluna arzedilmi~~olan vakfiyeler de görmekteyiz; gördü~üm iki vakfiyenin ikisi de on be~inci asra aittir. Bunlardan biri Osmanl~~himayesinde bulunan Germiyan o~lu ikinci Yakub
Elimizde Orhan, Birinci Murad, Emir Süleyman ile Isa ve Musa Çelebilerin vermi~~olduklar~~Berat suretleri vard~r; fakat bunlar~n as~llar~~mevcut olmad~~~ ndan suret ile kar~~la~t~rmak ~imdilik mümkün de~ildir.
Merhum ve ma~furünleh —
j
~ehzöde Sulta~~Mehmed Tab3
Serah ~~
valdesi sultan hazretleri~~ in mahruse-i ~stanbulda olan medresesi
müderrisi Alöiiddine hüküm yaz~la ki
H~zönei âmirede olan salö.tini izam töbe serahüm evkaf~ n~n vakfiyeleri arabi
ile tomar yaz~ lup evkafa müteallik maslahat bulunup vakfiyeye müracaat olunmak
löz~m geldikte eklerinden aray~p bulunmak löz~m olup zikrolunan vakfiyelerin
icmal üzre türkçeye terceme olunmas~~ löz~m ve mühim olup ve bu bapta senin
kemöll fazl~ n ve firöset ve nihayeti ilim ve dirayetine hüsnü itimöd~m olmag~n
salötini maziye evkaf~n~n vak~ fnömelerini berveçhi icmal türkiye terceme eylemek
içii~~~ sana emridüp ve zikrolunan vak~ fnömeler darphane-i ömiremden ihraç olunup
ve mühürlenip sana gönderildi. ~mdi buyurdum ki hükmü ~erifi vöcibülittibâ~m
vard~kta bu hususa müba~eret eyleyüp yazd~rup H~zC~nei i~mireme gönderup teslim
ettiresin, ~öyle bilesin deyu. tahriren fi 16 Safer sene 960 (Divân~~Hümayun ahkö~n
defteri No. 63).
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Begin (814 H. 1411 M.) tarihli ta~~vakfiyesi ile [6] di~eri de me~hur
Timurta~~Pa~a zâde Umur Begin Bursada Set ba~~ ndaki camii kap~s~ n~n iki taraf~ na konmu~~ve yine ta~a hakkedilmi~~olan vakfiyedir [7].
Vakfiyeleri kendi milletinin lisaniyle ve herkesin anlayaca~~~ ~ekilde
ta~a hâkkettirüp vakf~~halk~n nezaret ve kontroluna b~ rakarak mütevellilerin sûiistimallerinin önüne geçmek ve vak~f ~artlar~na riayet
olunmas~~için yap~ lan bu usul ~üphesiz pek faydal~~idi [8]. Kad~lar~n
uzun uzad~ya dua, senâ ile ba~layarak arapçadaki vukuf ve kudretlerinin nümunesi olarak tertip edilen ve hakikaten bir ço~u arap edebiyat ve belâgatinin güzel örnekleri olan vakfiyelerin okunup içinden
ç~k~ lmas~~yorucu bir i~~oldu~undan Osmanl~~hükümdar~n~n bunlardan
sarf~nazarla as~l vakfa ait k~s~m lar~n türkçeye çevrilmesini istemesi
çok yerinde idi; hükümdeki (vakfiyelerin icmal üzere türkçeye terceme) edilmesi kayd~~vakfiyedeki lak~rd~lar~n terk edilmesi demektir.
Okunakl~~ve istifli bir surette yaz~lm~~~olan bu Ali pa~a vakfiyesinin metni ile tercemesi bundan sonraki sahifeye yaz~lm~~t~r. Ali pa~a,
vakfiyesini, vefat~ ndan tam bir sene evvel tertip ettirmi~tir.

Yakup Begin ta~~vakfiyesi sureti (Mi germiyan kitâbeleri) ismi alt~ nda
Germiyan kitabeleriyle beraber merhum üstad~m~z Bay Halil Etem taraf~ndan ne~redilmi~tir. (Tarihi Osmani Encibneni mecmuas~~sene I s. 112) Bundan ba~ka taraf~mdan ne~redilen (Kütahya ~ehri) isimli eserde de baz~~ufak, tefek tashih ve
ilâvelerle ve fotografisiyle birlikte (sa yfa 79) bir sureti vard~r,
Umur Begin vakfiyesi sureti ilk defa merhum üstad~m~z Bay Ahmed Tevhit taraf~ndan Tarihi Osmani Encümeni mecmuas~ nda (sene 3 s. 868) ve daha sonra
da merhum Memduh Koyunluoglu taraf~ ndan tertip edilip Bursa Halkevinin 1937
senesinde bast~rm~~~oldu~u (Iznik ve Bursa tarihi) isimli eserin 178-180 inci sayfalarinda ne~redilmi~lerdir.
Germiyan o~lu Yakup Bey vakfiyesindeki, imârete misafir olup hasta
olanlar~ n tedavi edilmelerine dair olan kayda istinaden 1912 senesinde Kütahya
mutasarr~fl~g~nda bulunup ~imdi Çorum mebusu olan Bay Ismail Kemal Alpsar,
evkaf Nezâretine müracaat ederek Kütahyada bu vakf ~n gelirinden bir hastahane
yap~lmas~na karar alm~~~ve hastahanenin temelleri de at~larak i~e ba~lanm~~~ise de
umumi harbin araya girmesi bu hay~rl~~ i~i geri b~ rakt~ rm~~~ve Alpsardan sonra
gelen mutasarr~f ve valiler de bu hay~rl~~ i~i takibe himmet etmemi~lerdir.
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VAKF~ YENIN TOPLU B~R TERCEMES~~[9]
ZJI
Bismillâhirrahmanirrahim
Tura
Emir Süleyman ~bni Bayezid
Kazasker Ramazan ibni Bayezidin vakfiyeyi tasdiki :
Bu vakfiyenin münderecat~, mefhumu ve içinde ismi zikredilen
vâk~f~n ~ ifahen takriri benim indimde sabit olmu~tur. Tanr~~Ramazan ibni ebi Yezidi K~r~ehriye
görünmiyen lûtfiyle muamele
etsin.

Bursa Kad~s~~Halil ibni ibrahimin vakfiyenin s~ hhatine hükmetti~ine dair ~erh :
Bu hayrat~ n ve cereyan' meberrat~ n vukuunun bu vakfiyede
yaz~ld~~~~gibi old~~~~Bursa hakimi
~ brahim ibni Halil indinde tahakkuk etmi~tir. Tanr~~her ikisini
de bütün belâlardan himaye ve
gizli lûtuflariyle muamele etsin

Deh~etiyle çocuklar~~kocatan k~ yamet gününde, ihsan edenlerin
makam~ m Cennet yapan ve onlara Cennet nimetleri ihsan eyleyen
Tanr~'ya hamdolsun.
Bize kolayl~ k gösterici parlak bir din olan islâmiyeti getiren ve
ahiret için gayet faydal~~bir sermaye olan hayrata bizi te~vik eden
Hazreti Muhamme'de salt olsun.
:Alemde büyük vezirlerin sadr~~olan, milletler aras~nda hay~rl~~i~lerinin kokular~~saç~ lan, arap ve acemde fazilet ve büyüklü~ünün ~öhreti
yay~ lan, cömertli~i zaman~n~n adamlar~ na tefevvuk eden ve vücudiyle
erbâb~~kalem ve erbâb~~ ilim ile erbâb~~seyfin iftihar etti~i Ali pa~a
ibniilmerhum JL;* 4131 :‘,*.) 4J1
.)>411 rLtJ., r,2)1 .3 rt-VI
Hayreddin pa~a - ki Allah onu sevdi~i ve raz~~oldu~u ~eylere muvaffak
ve istemedi~i ~eylerden uzak etsin-Peygamberimiz sallallahü aleyhi
vesellemin : «Dünya ahretin köprüsüdür; oradan geç ve onu daimi k~lma; onun nimetleri azd~ r ve biraz uzasa bile sona erer, onun sürur
ve ferahl~~~n~ n sonu melâldir ; o dünya, ahiretin tarlas~d~r ; bundan
dolay~~âkil olan kimse hasat günü iyi mahsul alabilmek için hayrat
tohumu ekmekle me~gul olup deh~ et ve mehafetinden emzikli analalar~ n yavrular~n~~ b~rak~ p kaçt~~~~günde cezaya çarp~lm~ yacak surette
[9] Eski vakfiyelerin aynen tercemeleri, mümkün de~il denecek kadar zordur: buna sehep dua ve cümlei mutar~ zalarla fazla sözler olmas~d~r. Bunlar~ n an!at~labilecek ve asl~ na halel gelmiyecek tarzda icmali icap ediyor.
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dünya zaharifiyle ma~rur olm~yan adamd~r.» hadisiyle i~aret etti~i veçhile [hasat toplayanlar~~gördü~ün vakitte tohum ekilecek günde
ekmedi~ine pi~man olursun] Ali pa~a da, dünyan~n bir köprü olarak
yarad~ld~~m~~ve ahirete bir geçitten ibaret oldu~unu bildi ve yak~n
has~l etti. Bunun üzerine Peygamberin, Adem o~lu ölünce üç ~eyden
ba~ka ameli inkitaâ u~rar [10] hadisi üzerine hay~r ve hasenat~mn
sevab~n~ n çok ve devaml~~olmas~n~~ihtiyar etti. Ve Bursada mamur
zaviyesinin sakinlerine, haf~z, alim ve fakirlerden o zaviyeye geleceklere a~a~~ daki yerleri vakfetti.
Yeni~ehir nahiyesi hududunda bulunup cenubu, inegöl kasabas~na
giden ve Küçük Ayasa mensup köye ve oradan Postinpu~~Y.
vakfiyle mü~tehir köye giden ve halk aras~ nda (Kral yolu) diye maruf olan yol ile, ~ark~, malfim olan ormanda vaki (K~ rk öyü~ii) diye
me~hur tepeden Ziyareti sugraya ve oradan k~ble mukabilindeki mezkûr yola (yani Kral yoluna) bir hat ile varan ve ~imali, Saruca pa~aya
nisbet olunan yerin hududuna vas~l olup mezidir ormana ve oradan
mezkûr tepeye giden yola mûvazi nihayet bulan yer ile garp taraf~~
Culha) ya mücavir olan mezkûr vakf~n hududuna muttas~ld~r.
Buradan mezkûr yola inerek (~ nkaya) denilen ta~a ve oradan büyük
suya ve oradan? ))1 nehriyle beraber Harbende H~z~r'~n yerine ve
oradan da mezkûr Saruca pa~aya nisbet edilen arazi ile birle~ir. Bundan maada Dereköy denmekle maruf bir arazi daha vakfetmi~tir ; bu
köy mezkf~r yerde vakidir.
Bunun k~ble hududu ~ahin o~lu Pa~a Yi~it'in arazisine ve ~ark
hududu ~eyh Abdullah~n arazisine biti~ik ve s~rt yoluna mülâbistir:
Buradan Alt~n bo~a arazisine ve oradan yol ile beraber Adagözü hududuna kadar gider. ~imal taraf~~Be~dura~~~denilen yerde ~eyh Abdullah~n
arazisiyle garp taraf~~da (Pa~a Yi~it ibni ~ahin) e nisbet edilen araziye m~llabisen Karaca Ali arazisine ve oradan Kani hududu ve oradan
Karadere denilen mevki ve oradan da Be~dura~ma giden yol ile tahdid
edilen araziyi vakfetti.
[11]
Vak~f bu vakf~na erzak~n tart~s~~elinde oldu~u halde
diye maruf kölesini ve an~n 4-.:4( isimli zevcesini ve bunlar~n Yörük
[10] Bu hadis; hemen bütün vakfiyelerde var gibidir ve manas~~ ~udur: insan
öldü~ü vakit üç ~ey müstesna olârak âmâlinin sevab~~kesilir, fakat yaln~z üç ~ey
de devam eder; 1 — cami, mektep, çe~me, hastahane gibi sadakai câriye, 2 — talim
ve tedris gibi umuma menfaati olan ilim, 3 — hay~rl~~ve memlekete faydal~~evlâda
malikiyet.
[111 Bu isim asl~nda da böyledir. Bundan daha sonra (iyAb~) (IV) gibi isimlerde
vard~r. Bu ~ah~slar Ali pa~an~n, kendi vakf~n~n hizmetine tayin eyledigi kullar~d~r.
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ve Karaca adlar~nda iki o~lunu ve k~z~~(isim yeri aç~k) ~~ve di~er vakf~na da keza tart~~elinde oldu~u halde di~er kulu
Emladon?
ile zevcesi Kali ve o~lu Yörük ve maiyeti ve akrabas~n~, di~er kölesi
Duragan ile zevcesi Marye ve k~ z~~ ~~
~~alimlerden, haf~zlardan ve
fakirlerden Bursadaki zaviyesinde oturanlara ve oraya gelenlere hizmet etmek için tayin etmi~tir; zaviyede misaferet üç gece olup fazla
olm~yacakt~ r. Alim ve haf~ zlarla misafirlerin hayvanlar~ na yem verilmesini ~art koydu; vakf~n bilcümle, has~lat~ n~ :
Evvela vakf~ n imaretine ve an~ n gelirini artt~ racak olan i~e sarf olunmas~ n~~ ~artetti ; vak~f i~inde tevliyet ve naz~rl~~~~bu beldenin (yani
Bursan~n) ~er'i hakimine tefviz etti ve gallenin onda üçünü ona tahsis eyledi. Bundan ~naada her gün sabah ve ak~am ona yemek verilmesini ~art koydu.
Vakf~n bu konulan kay~tlardan ba~ka hiç bir kay~ t ile tebdil ve
tagyiri ve istibdali caiz de~ildir; istiglal için üç seneden fazla kiraya
verilmez, sat~ lmaz, rehnolmaz, hediye edilmez, muhalled ve müebbettir.
Onu kim bozmak ister ve ihmaline çal~~~ rsa Allah~n, meleklerin ve
bütün insanlar~ n lâneti onun üzerine olsun. Bunun günah' ancak
dep,i~ tirenlerin üzerinedir [12]. Vakf ~n mükâfat~~Allah~n muhsinlerin
ecrini zayi etmedi~i gibidir; Bunun tertibi, hicreti nebeviyyenin sekiz
yüz sekizinin esam olan Recep ay~nda ~âllitlerin huzüriyle vaki oldu.
~ehide bimâ fihi
~ehide bimâ fihi
Hoca Ibrahim ~bni Hoca Yunus
Mevlana Küçük ibni Mecnun
~ehide bimâ fihi
~ehide bimâ fihi
Süleyman ibni Abdullah
Balaban ibni Abdullah
~ehide bima fihi
Hamza ibni Abdullah
VAKFIYEDEKI ISIMLER HAKKINDA IZAHAT
Evvela ~ unu söyliyelim ki vakfiyelerin pek ço~u eskiden beri kitap
gibi sayfa sayfa yaz~lmay~ p ka~~t tabakalar~na yaz~l~r ve sonra bu
ka~~tlar birbirlerine yap~~ t~r~larak tomar ~eklinde vakfiye vücude
gelirdi; vakf~ n ehemmiyetine göre bu tomarlar~n uzunlu~u on be~~
yirmi metre ve daha da uzun olurdu. Vakfiyeyi tertip eden kad~~ bir
hile ve de~i~tirmeye maruz kalmamak için birbirine yap~~t~r~lan vakfiye parçalar~n~n yap~~t~klar~~ yere bu yap~~t~ nlan ka~~d~n do~ru olup
de~i~tirilmemi~~oldu~unu tasrih etmek üzere i~aret ederek imzas~n~~
atar veya i~aret edilmesine müsaade ederdi. Bu, Ali pa~a vakfiyesinde
[12] (4;)-~,,.

tC.1

~fI;) Ayeti kerimesinin tereeme~i.

Çandarl~~ Zâde Ali Pa~a vakfiyesi

559

de Bursa kad~s~~ve vak~f sahibi Ali pa~an~n karde~i ~brahim ibni
c7."‘•0
‘.5.51!
Halil de vakfiyenin her eklendi~i yere
kaydiyle ve kendisinin müsaadesiyle i~aret ettirmi~tir.
(Lf:L.
Vakfiyenin kendi o.i
indinde sn,it oldu~unu anlay~p tasdik eden
k)L.'".) Ramazan bin-i ebi Yezidi K~r~ehrl) Y~ld~r~m Ba(4S,tr:
yezid ve Emir Süleyman zamanlar~nda kazaskerlikte bulunmu~~olan
~eyh Ramazand~ r [13]. Timurun Anadoluda bulundu~u s~rada an~n
nezdine Emir Süleyman taraf~ ndan iki defa elçilikle gönderilmi~tir.
~erefeddini Yezdrnin Zafernamesinde Ankara bozgunlu~undan sonra
harp meydan~ ndan kaçan Emir Süleyman~n, ~stanbul civar~nda babas~~
Y~ld~r~m Bayezidin yapt~rm~~~oldu~u Güzelhisar (Anadoluhisar~) nda
bulundu~u s~rada Kütahyada bulunan Timur taraf~ ndan kendisine gönderilen elçiye mukabil, Süleyman da ~eyh Ramazan~~yollam~~t~~[14].
Timur, Süleymana elçi gönderdi~i vakit, Emir Süleyman~n kendi yan~ na gelmesini veyahut para göndermesini ve aksi takdirde üzerine
gelece~ini yazm~~~ve bu tehdide kar~~~Süleyman taraf~ ndan k~ymetli
atlar ve külliyetli para ile ~eyh Ramazan yollanm~~t~.
Kazasker Ramazan efendi, Emir Süleyman~ n mektubunu getirdi~i
zaman Timur. Izmir taraflar~ na gitmek üzere Kütahyadan Denizli
taraf lar~na hareket etmi~tir. Emir Süleyman bu mektubunda, babas~n~ n kusurunu af ile ona meclisinde yer vermi~~olan Sahibk~ran~n
lütuf ve merhametini kendisinden de esirgemiyece~ini ve emreyledi~i
zaman huzuruna gelece~ini bildirmi~ti; Süleyman~n yazd~~~~ ~eyler ve
~eyh Ramazan~ n Timur huzurunda efendisi lehine söyledi~i güzel
sözler, Timurun ho~una gitti ve ~eyh Ramazana hitaben:
«Olan oldu; kader yerini buldu, art~k geçenden geçelim, Emir
Süleyman çelebi endi~e etmeden gelebilirler, gelsinler aradaki hicap
~eyh Ramazan'~n (796 K 1393 M.) tarihinde kazasker bulundu~u, Çandarl~~zade Ali pa~an~ n Bursadaki zaviyesi ile mescidi vakfiyesinden anla~~lmaktaBeheetüttevarih isimli eserinde ~öyle
d~r. Bu zat, hakk~ nda ~ükrullah,
diyor:
•
kc,Z,t J LJ.
j z.)
,Q)"
j
j
N~~ ruosmaniye kütüphanesi nüshas~~No. 3059 sayfa 315. Amasya milverrihi
Hiisameddin Efendi, Molla Fenâriye dair olan bir makalesinde ~eyh Ramazan~n
(795 H. 1392 M.) senesinde kazasker oldu~unu ve bu zat~n Bursada tekkesi bulunan Ebu ~shak Kâzrûni halifelerinden bulundu~unu beyan etmektedir. (Türk Tarih
Encümeni mecmuas~, sene 16, No 18 (95) s. 383)
~'•erefeddini Yezd1, ~eyh Ramazan~n Bayezid zaman~nda kad~l~kta bulunup
sonra vezir oldu~unu yaz~yorsa da do~ru olmay~p elimizdeki (808 H. 1405-1406
M.) tarihli vakfiyeye göre kazasker bulundu~u anla~~l~yor.
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korkusu büsbütün ortadan kalks~n ve hakk~ ndaki inayetlerimi görsün'
dedi ve Emir Süleyman~ n Timur'a tabiiyyeti alâmeti olarak ona
kemer ile külâh [Tac] gönderdi.
Timurun sahil ~zmirini (Gâvur ~zmirini) zapt~n~~müteakip yâni
(805 H. 1403.) tarihinde ~eyh Ramazan ikinci defa olarak Süleyman
taraf~ ndan elçilikle geldi; elçi, pederinin aff~ ndan dolay~~Emir Süleyman~n minnettarl~~~m arz ile getirdi~i hediyeleri takdim etmi~~ve
Süleyman~n bizzat gelemedi~inin esbab~m anlatm~~~ve Sahibk~ran~n
umuma ~amil olan lütuf ve at~ fetinin kendi hakk~nda da diri~~edilmemesini arz eyledi~ini söylemi~, bunun üzerine Timur, Rumelideki
yerlerin hükümdarl~g~ m — bittabi kendisine tabi olmak ~artiyle —
Emir Süleymana tevcih ederek [15] bunu teyiden al damgal~~bir lerman ve s~rma i~lemeli hil'at ve külâh yollam~~t~~[16].
~eyh Ramazam bu tarihten sonra Ali pa~a vakfiyesinde yine
kazasker görmekteyiz. ~erefeddini Yezdi ile ~akayik tercemesinde [17]
kendisine ~eyh Ramazan denildi~i halde Çandarl~~zadenin gerek 796
Zilhicce (1394 M.) ve gerek bu vakfiyesinde (Ramazan ibni ebi Yezidi
K~r~ehril diye baba ve memleketi de tasrih edilmi~tir.
Bursa kad~s~~(~brahim ~bni Halil) e gelince:
Bu zat, biraz evvel de söyledigimiz gibi Ali pa~an~n karde~idir,
daha sonralar~~vezir ve veziriâzam olmu~tur. Vakfiyenin tertip edildi~i 1406 tarihinde Bursa kad~s~~bulundu~u anla~~l~yor. (818 Muharrem
1415 Mart) tarihli Sar~ca pa~an~n o~lu Umur Begin vakfiyesinde [18]
Tacüddin Ibrahim Çelebi kazasker bulunmakta idi. (~brahim ibni
Halil) i biz daha sonra 820 Muharrem tarihli biraderi Ali pa~an~n
kölesi Timurta~~pa~a ibni Abdullah'~n vakfiyesinde
Ibrahim ibni Halil ufiye anhüma) imzasiyle ~ahit olarak görmekteyiz [19]. O halde tarihlerin Ali pa~adan sonra karde~i Ibrahim pa~an~ n veziriâzam oldu~una dair olan kay~tlar~~do~ru de~ildir; Ibrahim
pa~a ancak (820 H. 1417 M.) tarihinden sonra vezir — veziri âzam
115] Emir Süleyman~n ve karde~i Isa çelebinin hükiimdarl~klar~ na Timur taraf~ndan müsaade edilerek ~erefeddini Yezdiye göre kendilerine Aldamga ile kemer ve hil'at gönderildi~i gibi Çelebi Mehmedin de Timur nam~ na para bast~ rmak
suretiyle an~n himayesini kabul etti~i art~ k sabit olmu~tur.
Zafernâme (~erefeddin-i Yezdi) di~er Zafernâme sahibi Nizameddin-i
~âmi Timura gelen Emir Süleyman~ n elçisinden bahsediyorsa da ismini yazm~yor.
(Felix Tauer tab~~264).
~akay~k tercemesi s. 70.
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi kuyudu atikas~~(Küçük evkaf~~sâni s 510)
»
»
»
» (Mücedded Anadolu sâni s. 7)
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de~il — olmu~tur. Kendisini (823 Rebiülevvel 1420 Mart) tarihli Oruç
Bey vakfiyesinde ba~ta Bayezid pa~a ikinci kendisi ve üçüncü hac~~
Ivaz pa~a ve dördüncü Mihal o~lu Mehmed Bey olmak üzere ~ahitler
aras~nda görmekteyiz. Burada imzas~~ (~brahim - ül - vezirülfakir)
~eklindedir [20].
Merhum Amasya müverrihi Hüseyin Hüsameddin Yasar, Çelebi
Mehmed devrinde Osmanc~kl~~imam zâde Halil pa~an~ n [21] ve sonra
da Bayezid pa~an~ n veziri âzam olduklar~ n~~baz~~vesâika müsteniden [22]
beyan etmi~~oldu~undan Çandarl~~ zade Ali pa~a ile karde~i ~brahim
pa~a aras~ndaki veziri âzamlar~n bunlar olmas~~lâz~ mgelmektedin Bayezid pa~adan sonra ~brahim pa~an~ n veziri âzam oldu~u kuvvetle
muhtemeldir.
Vakfiyenin içinde (Postinpu~~Baba) vakf~~ve Saruca pa~a ile Pa~a
Yi~it isimleri de geçmektedir, Bunlardan (Postinpu~~Baba) diye maruf
olan zat, Yeni~ehirde bir türbede medfun olup Birinci Murat Bey
zam an~ndak i Al perenlerdendir.
Saruca pa~a, Birinci Murad Bey ile Y~ld~ r~m Bayezid devrindeki
Be~lerbe~ilerdendir. Karaman seferinde bulunup birinci Kosva muharebesinde Anadolu Be~lerbe~i imi~. Y~ld~r~ m Bayezid zaman~nda da
hizmet etmi~iir; Ankara muharebesinde bulunmad~~~na bak~l~ rsa vefat
etmi~~oldu~u zannolunur. O~lu Umur Be~in 818 muharrem 1415
Sûr~müddin oldu~u ve bu
mart tarihli vakfiyesinde lâkab~n~n
tarihte vefat etmi~~bulundu~u görülmektedir. Geliboluda cami, medrese ve imareti oldu~unu ve bu hayrat~ n~~Gelibolu önünde kazand~~~~
bir deniz muharebesinde elde edilen ve kendisine ba~~~lanan ganimet
maliyle yapt~~~n~~ve kendisinin de orada metfun bulundu~unu müverrih Ali yaz~yor [231 Evliya Çelebi yaln~ z medresesinden bahsetmektedir [24]. Vefat' tarihi belli de~ildir Sicilli Osman!, Bayezidin ilk
devirlerinde vefat etti~ini beyan ediyor.
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi kuyudu atikas~~(Mücedded anadolu be~inci
defter s. 179).
Bu Halil pa~a. A~~k pa~a zadenin Tamaçta bir zaviye ve Gümü~te bir
Medrese yapt~~ dedi~i zatt~r. ~air Kütahyal~~Ahmed Dinin bu Halil pa~a hakk~ nda
bir medhiyesi oldu~u gibi divan~n' da buna ithaf etmi~tir. (Kütahya ~ehri s. 213)
Türk Tarih Encilmeni mecmuas~ , sene, 16, say~~18-95 s. 379,382.
1231 Kûnhülahbar C. 5 s. 74 A~~ k pa~a zade Saruca pa~an~n Geliboluda imaret yapt~rd~~~ ndan bahsederken Silifkede de bir mesçit yapt~rd~~~n~~ vaz~yorsa da
(s. 190) Silifke o tarihte Osmanl~ larda olmad~~~ndan bu kay~tta bir zat~n' olmak
gerektir.
[241 Evliya Çelebi Seyahatnamesi C. 5 s. 317.
Belleten C. V F. 36
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Vakfiyede ismi geçen Pa~a Yi~it ibni ~ahin'in Gazi Hünkâr ve
Y~ld~r~ m devirlerindeki kumandanlardan olmas~~muhtemeldir. E~er
ümeradan olan Pa~a Yi~it ise Üsküp beyli~inde bulunmu~tur [25].
Sonradan vezir olan ~shak pa~a, bunun kölesidir, Sicilli Osman'', Pa~a
Yi~it,in vefat= (830 H. 1426 M.) olarak göstermektedir. Pa~a Yi~it'in
bu devirde iki olmas~~ihtimali oldu~undan burada nazar dikkati
celbetmekle iktifa ediyorum [26] .
Bunlardan ba~ka vakfiyenin içinde Altun Bo~a, ~eyh Abdullah
isimleri de geçiyorsada bunlara dair bir kayda tesadüf edilmedi.
Vakfiyenin sonundaki ~ahitlerden Hamza ibni Abdullah, Balaban ibni
Abdullah, Süleyman ibni Abdullah'~n Ali ha~amn azadl~~kölelerinden
olmalar~~ ihtimali vard~r. Di~er iki ~ahitten Mevlâna Küçük ibni Mecnun'un ulemâdan oldu~u anla~~l~yor; bu zat~n Bursada Ye~ilcami
çinilerini koymu~~olan sanatkâr (Mehmed Mecnun) la bir münasebeti
olup olmad~~~n~~bilmiyorum.
Yine ~ahitler aras~ndaki (Hoca ~brahim ibni Hoca Yünus) ün
isimlerinin ba~lar~ndaki hoca tabirinden, zengin veva ticaretle me~gul
olduklar~~anla~~l~yor. Gerek bu tarihlerde ve gerek daha evvel (hoca)
tabiriyle kasdedilen mana budur; ulemâdan olanlara (Alim) ve (Mevlâna)
denilirdi.
Bundan sonra vak~f sahibi Çandarl~~zade Ali pa~an~n tercemeihâline geçebiliriz.
Çandarl~~Zade Ali pa~a, veziriâzam Çandarl~~Halil Hayreddin
pa~an~n büyük o~ludur, Kara Halinin babas~ n~ n ad~~ Ali oldu~undan
lieh~t bihist (Üniversite kütilpha les! No. 225)
;•,~ ,•;.•
~t~,
j
j yine ayn~~kütüphanedeki manzum tarihi Ali-Osman (No. 2546) ~öyle diyor (varak 12 A)
jy" r~a
zr....z T

•J~LI J.,1

Ali (C. 5 s. 75) Gazi Hüdavendigür zaman~nda Pa~a Yi~itten bahsediyor ;
bu zat, Y~ld~r~m devrinde de ya~am~~~Üsküp be~i olmu~, Bosna taraflar~na ak~n
yapm~~t~. A~~k pa~a zade Üsküp Be~i Pa~a Yi~it'in Bosna gaz'~ls~ndan da bahsetti~i gibi (s. 64) daha sonraki sayfalar~nda da (s. 74) Saruhan taraf~nda bulunan
a~iretlerden Menemen taraflar~ndaki a~iretin Filibeye iskAn edildi~ini yazarken
(Pa~a Yi~it be~~ol kavmin ulusu idi) diyor. Germiyan o~lu Yakup Begin Pa~a
Yi~ite (Turgutlu) ve (Eymilr) köylerini vakfetmek üzere temlik eyledi~ini de biliyoruz. Bunlar~n hepsi bir (Pa~a Yi~it) e mi aittir? yoksa ayn~~devirde Pa~a Yi~it
iki tane miydi? Bunu ilerideki tetkikler ayd~nlataeakt~r.
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o~luna babas~ n~n ad~n~~koymu~tur, Ali pa~an~n di~er iki erkek
karde~i daha vard~r ki biri ~lyas pa~a ve di~eri ~brahim pa~ad~r. Ali
pa~a vakfiyesinde Bursa kad~s~~bulunan (~ brahim ibni Halil) Ali pa~an~n küçük karde~i olup sonradan veziriâzam olmu~tur.
Ali pa~an~ n hangi tarihte do~du~unu ve kaç ya~~ nda kazasker ve
veziri âzam oldu~unu bilmiyoruz. Tarihi kuvvetli karinelere nazaran
(789 H. 1387 ilzincikânun 22M.) tarihinde babas~~Halil Hayreddin pa~an~n sefer esnas~ nda Vardar Yenicesinde hastalanarak (Serez)de vefat~~
üzerine (28) kazaskerlikten veziri âzaml~~a getirilmi~tir; çünkü birinci
Kosova muharebesinden evvel Balkan devletlerinin Osmanl~lar aleyhine ittifaklar~~üzerine bu ittifaka dahil olmak tehlikesi ba~~gösteren
Bulgarlar~ n, müttefiklerile birle~meden evvel bunlar~ n saff~~ harp
harici b~rak~lmas~~için Ali pa~a kumandasiyle kuvvet sevk edildi~ine
ve daha evvel Karaman o~lu ile yap~ lan harpte veziri âzam s~fatiyle
bulundu~una göre [29] babas~n~ n vefat~ ndan sonra Edirnede bulunan
Ali pa~an~n an~ n yerine vezir oldu~una hemen katiyetle h~lkmedilebilir: ~u halde Ali pa~a, Birinci Murad devrinin son sadrâzam~d~r.
Ali pa~a da babas~~gibi hem vezir ve hem ordu kumandan~~olarak
her iki vazifeyi uhdesinde toplam~~t~r: tertip ettirdi~i vakfiyede kentabiri kullan~lm~~t~r.
disi hakk~nda 0=113 ..1•11.,
[27]

[27] Kara Halili~~~ babas~n~n ad~n~n Ali oldu~u kitabelerde gölülmektedir.
Mesela iznikteki Ye~il camiin iç kap~s~n~ n kitabesi (bu kitabe suretleri merhum
Koyunluo~lu Memduh'un (Iznik ve Bursa tarihi) isimli eseriyle Der Islam'da (sene
1929 s. 62) vard~ r; Evliya Çelebi de Serezde Halil Hayreddin pa~an~n (787 H. 1385 M.)
tarihli cami kitabesini kaydetmi~~olup burada kendi babas~n~n ad~~(,s./.41,15, jt1>
Halil ibni Aii-el-Cenderi) diye kaydedil~ni~tir, (Evliya Celebi seyahatnamesi C. 8 s. 130).
[281 Halil Hayrettin pa~an~n 789 hicret y~l~~içinde Serezde vefat etti~i
) kitabesinden anla~~ lmaktad~r.
jr.t4 4;1 —
>J ,~:tarihleri
muhtelif gösterilmi~tir.
nda
vefat~~
~
Tarihler ve teracimi ahval kitaplar
Tacüttevarih (c. 1 s. 103) ile Hadikatillvüzera ve Sicilli Osmani, Hammer (Ata bey
tercemesi c. 1 s. 235) (788 H. 1386 M.) de ~akay~k jt~£:. tercemesi ise (780 H.1378 M.)
de vefat~n~~yazarlar; halbuki kabir kitabesi, vefat~~tarihinin (789 H. 1387 M.) oldu~unu göstermektedir. ~imdi burada kar~~m~ za bir mesele ç~k~yor; o da ~udur:
Taciittevarih (c. 1 s. 103) ve di~er tarihlerde Murad Begin Karaman o~lu üzerine
yapt~~~~seferde Çandarl~~zade Ali pa~a veziri azam bulunmaktad~r. Tarihlere göre
bu sefer (788 H. 1386 M.) senesinde yap~lm~~t~r. Bu kayda göre Hayreddin Halil
pa~a (788 H. 1386 M.) tarihinde vefat etmi~~olacakt~r, veyahut Karaman seferinin
789 senesi~~in hiç olmazsa ilk alt~~ ay~~içinde oldu~unu kabul etmek laz~md~r. Halil
Hayreddin pa~an~n hastalan~p Sereze gelmesi üzerine o~lu Ali pa~an~n babas~na
vekalet etmek üzere Sereze gidip oradan da Karaman harbine i~tirak etti~i de
tahmin olunabilir ; fakat bu kay~ t aradaki tarih fark~n~~de~i~tiremez
[291 Ti~ cilttevarih (e. 1 8.103 ve 110). Tacüttevarih Karaman seferini hicrl 788
ve Bulgaristana Ali pa~an~n seferini 789 olarak gösteriyor.
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Ali pa~a veziriâzam oldu~u zaman Balkan yar~m adas~ n~ n garp ve
cenubu garbisinde babas~ n~n devam ettirmekte oldu~u fütuhat~~geni~letmek üzere o tarafa gönderilmi~ti. Bu s~ rada Karaman o~lu Alaüddin Begin, Osmanl~lar~n Hamid o~lu Hüseyin Beyden sat~ n ald~klar~~
memleketleri istilâya ba~lamas~~üzerine Murad Bey, Ali pa~ay~~Rumeli muhafazas~nda b~ rakarak Karaman o~lu üzerine yürümek için
Anadoluya geçmi~ti; fakat Karaman o~lunun kuvvetinin fa~lal~~~ n~~
ö~renen padi~ah, Ali pa~ay~~maiyetindeki kuvvetlerle yan~ na ça~~rm~~~
ve Yeni~ehir ovas~nda orduya iltihak eden Ali pa~a, Osmanl~larla Karamanl~lar aras~nda yap~ lan ilk muharebede haz~r bulunmu~tur [30].
Ali pa~a, de~erli bir kumandan oldu~unu Bulgaristan istilas~~ esnas~nda göstermi~tir. Lala ~ahin pa~a kumandasiyle yirmi bin ki~ilik
bir kuvvetin Bosna taraflar~ na yap~ lan ak~nda ve Plo~nik mevkiinde
ma~lüp olup mühim miktarda telefat vermesi üzerine [31] vaziyeti
tehlikeli gören ve o s~rada Bursa Yeni~ehir ovas~ nda dü~ün ve ~ehzâde
Y~ld~r~m Bayezidin üç o~lunun sünnet merasimi ile me~gul olan Gazi
Hünka.'r, hemen harbe haz~rlanma~a ba~lad~. Filhakika bu galibiyetten
cesaret olan S~rplar ve Bosnal~ lar hemen bir askeri ittifak akdine
te~ebbüs ederek di~er Balkan devletlerini bu ittifaka alma~a karar
verdiler. Balkan ittifak~ na Bulgarlar~ n girmesi ise vaziyeti büsbütün
tehlikeye sokacakt~.
Osmanl~~devleti süratle bu i~i önleme~e te~ebbüs etti, Bulgarlar~n müttefiklerle birle~ melerine meydan vermeden evvel veziri âzam
Ali pa~a kumandasiyle ~imali Bulgaristana otuz bin ki~ilik bir ordu
sevkedildi; hemen Bulgaristana giren bu ordu bir bask~nla Pravadi'yi
ve arkas~ ndan Bulgar devletinin merkezi olan T~rnovay~~zaptetti. Kral
~i~man Ni~ebolu kalesine çekilerek oraya kapand~. ~umnu tesli~n oldu;
Ni~eboluda muhasara edilen Bulgar kral~, mukavemet edemiyece~ini
anlay~nca teslim oldu ve Murad~n huzuruna götürüldü; vergilerini
verdikten ba~ka teslimi istenilen Silistireyi de terke muvafakat eyledi ;
Kral memlekete döner dönmez be~lerinin te~vikiyle mühim bir kale
olan Silistreyi teslim etmiyerek tahkime ba~lad~ ; padi~ah ile kral~ n
aras~ n~~bulan Ali pa~a, ~i~man'~n bu hareketinden s~ k~ ld~, bunun üzerine Bulgarlara kar~~~tekrar bir hareket yap~ld~~ ve yine Ali pa~a
kumandand~~; ~umnu ile Varna yoluna hakim olan Ali pa~a hücumla
Hayrullah Efendi (cilz 4 s. 78, 76); di~er tarihlerde de Ali pa~an~n bu seferde bulundu~u yaz~ l~~ ise de sonradan lüzuma binüen Anadoluya ça~r~ ld~~~ na
dair olal~~ kay~t yoktur.
Tücüttevarih yirmi bin ki~iden ancak be~~bin ki~inin kurtulabildi~ini
yaz~yor. (C. 1, s. 110)
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Silistreyi elde etti; Ruscuk ile Ni~ebolu aras~ ndaki yerleri de al~nca
mukavemet edemiyece~ini anlayan Bulgar kral~, kay~t ve ~arts~z olarak teslim oldu ve Osmanl~lara tabi bir vali s~fatiyle küçük bir m~ntakay~~elinde tutabildi (1388). [32]
Çandarl~~zadenin Bulgarlarla müttefiklerin birle~melerine mani
olan bu muvaffakiyeti, bundan sonra vukua gelen ve kuvvetli bir ordu
ile kar~~la~an Osmanl~lar~ n galebe etmelerinde büyük bir amil olmu~tu.
*
Kosova muharebesinden evvel dii~mamn çoklu~undan dolay~~bir
tereddüt has~ l oldu: muharebeden evvel akdedilen harp meclisinde
baz~~kumandanlar ordunun önüne develer konularak dü~man atlar~mn
ürkütülmesini söylediler ,ise de Y~ld~r~ m Bayezid, Timurta~~pa~a, Evrenos Bey bu mütalaaya i~tirak etmeyip gö~üs gö~üse harp edilmesini
ve develerin dü~man taraf~ ndan ürkiltülmek suretiyle Osmanl~~ordusuna ~a~k~nl~ k vererek bozgun yapabilece~ini söylediler; Ali pasada
bu mütalaaya i~tirak etti ve kuvvei maneviyeyi art~rmak için Kurandan yapt~~~~tefe'ille binaen harbin muvaffakiyet ve muzafferiyet ile
neticelenece~ini söyledi; bunun üzerine Y~ld~r~ m Bayezid ve arkada~lar~n~ n miltalaalar~~kabul edildi.
Bu muharebe esnas~ nda Ali pa~a merkezde bulunan padi~ah~n
sa~~taraf~nda bulundu; sol taraf~nda da Timurta~~pa~a vard~~[33].
Murad-~~Hüdavendigar~ n Kosova muharebesinin sonunda sahi& olmas~~üzerine orduda bulunan vezir ve be~lerin karariyle Y~ld~r~m
Bayezid hükümdar ilan edilmi~~ve an~ n saltanat~~müddetince Ali pa~a
veziriazaml~ kta bulunmu~tur; Ali pa~a, Y~ld~r~ m Bayezid zaman~nda
yap~lan devlet te~kilat~nda Timurta~~pa~a ile beraber mühim amil olmu~ tu. [795 H. 1393 M.) tarihine kadar muayyen bir gelirleri olmayan
kad~lar~ n, irtikap ve irti~alarm~n artmas~ ndan dolay~~ ~ikayet edilmi~~
[321 Hoca Sadettin Efendi, Ali pa~an~ n ikinci defa Bulgarlar üzerine yürüyüp
kral~ n tesliminden sonra Bulgar memleketlerinin tamamen ilhak edildi~ini yaz~yorsa da (e. 1 s. 113) Yirecek, bunun do~ru olmad~~~n~~Geschichte d. Bulgaren (s.
341 ve 342) de beyan etmi~~ve andan naklen Gibbons, Osmanl~~Imparatorlu~unun
kurulu~u isimli eserine not olarak koymu~tur. (Osmanl~~imparatorlu~unun kurulu~u. Terceme edilmi~~olan nüsha s. 149, 150).
[33] Ali pa~an~n padi~ahm sa~~nda bulunmas~~sa~~cenah kuvvetleri ba~~nda
demek de~ildir. Sa~~cenah kumandan~~Bayezid ve sol cenah kumandan~~Yakup
Çelebi idi. Malibu oldu~u üzere harp esnas~ nda padi~ahlar ordu merkezinde at
üzerinde bulunurlar ve sa~dâ Sadr~âzam dururdu. Feridun Bey, Mün~eat~nda (e. 1,
s. 112) Ali pa~an~ n Çerhac~~yani pi~dar kumandan~~olup dü~man taraf~n~n pi~dar
kumandan~~Yorginin ba~~n~~kesti~ini yaz~yor. Bu isim Mün~eâtta (Yorgil) ve Tâcüttevârihde ise (c. 1 s. 120) Yorgi olarak yaz~lm~~t~r.
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ve tefti~~neticesinde bunun anla~~lmas~~üzerine padi~ah mürtekip kad~lar~n Yeni~ehirde bir eve hapsedilip yak~lmas~n~~emretmi~ti ; fakat
Ali pa~a bir yolunu bulup bunlar~~ölümden kurtar~p suçlar~na göre
cezaland~ rm~~, bu halin kad~lar~n muayyen tahsisatlar~~olmad~~~ndan
ileri geldi~i anlat~larak kad~lar~n yapt~klar~~ i~lerden münasip bir resim
almalar~~tekerrür edip tesbit edilmi~tir [34]. Ali pa~an~n tertip ettirdi~i bu resim kanununa göre Kad~lar maa~~olarak sicilden yedi, hüccetten yirmi be~, nikaltan on iki, resmi k~smet olarak binde yirmi
akçe resim alacaklard~~[35].
Ali pa~an~n ~stanbul muhasaras~nda ve Bizans imparatorlar~n~n
saltanat kavgalar~ nda mühim rol oynad~~~~görülmektedir. Türk kuvvetleri taraf~ndan yaln~z karadan sar~lan ~stanbulun zapte dilemiyerek
muhasaran~n uzun sürmesi üzerine (bu muhasara Nigebolu muharebesi
sebebile vaki fas~la ile beraber 1391 den 1402 senesine kadar on bir
sene sürmü~tür.) Ali pa~an~n tavassutu ile ve sulh yoliyle neticelenmi~ti. Ali pa~a bu muhasara esnas~nda imparator (Manüel) e kar~~~
be~inci Yuannis'i alet olarak kullanm~~t~r [36]. Bu musaleha mucibince
imparator vergi olarak senede onbin duka alt~n~ndan ba~ka ~stanbulda
bir Türk mahallesi tesis edecek ve bir mescit yap~ lacak ve burada bir
Türk kad~s~~bulunacak, Türklerin davalar~na kad~~bak~p imparator
taraf~ndan müdahale edilmiyecekti. Sirkecide gümrük binas~ n~ n oldu~u
mahalde tesis edildi~i söylenen ve ~imdi oradaki cami yerinde bulundu~u rivayet edilen cami, Ankara muharebesindeki ma~lübiyete kadar
durmu~tur. Bu yeni mahalleye Tarakl~~ve Göynük taraflar~ndaki halktan bir k~sm~~iskan edildi [37]. Rum miiverrihi Dukas, bir kilisenin
camiye tahvil edildi~ini yazmaktad~r [38].
Tâcilttevârih e. 1 s. 139, A~ik pa~a zade s. 70, Oruc bey tarihi s. 30, Hammer (Ata bey tercrimesi) c. 1 s. 286.
Amasyal~~merhum Hüseyin Hüsameddin Efendi, veziriâzam Ali pa~an~n,
kazasker ve Bursa kad~s~~ile aralar~ndaki milnaferet neticesinde bu kad~lar meselesinin meydana ç~kt~~~ n~~ve Ali pa~an~ n, It~azasker ve Bursa kad~s~n~~azlettirerek
kendisine taraftar ve bu makalemizin meyzuu olan vakfiyenin ba~p.da ismi geçen
Ramazan ibni Ebi Yezidi K~ r~ehriyi kazaskerli~e ve Molla Fentiriyi de Bursa kad~l~g~ na getirdi~ini beyan etmektedir. (Türk Tarih Encûmeni mecmuas~ , sene 16,
numara 18/95 s. 373)
Gibbons (Osmanl~~ imparatorlu~unun Kurulu~u) terce~ne edilmi~~nüsha s.177.
A~~k pa~a zade (s. 68) ve andan naklen Ali ve hoca Sadeddin, Timur
vakas~ndan sonra imparator bu mescidi y~k~p kad~~ ile ahaliyi ~stanbuldan ç~kar~p
buran~n halk~n~n Tekirdag~nda Göynüklii köyüne iskan edildiklerini yazarlar;
Hadidi tarihi de ayn~~ ~eyi yazmaktad~ r. Hayrullah efendiye göre (cûz 5 s. 55) bu
musahlhan~n tarihi (798 H. 1395 M.) senesidir. Istanbul imparatoriyle musalehan~n
Nigeboli harbinden sonra olu~ una göre bunu daha sonraki tarilalere al~nak lâz~md~r.
[38[ Ham~ ner (Atâ bey tercümesi) e. 1 s. 292.
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Bizans Imparatorunun bu sulhu temin için Ali pa~aya hediye ve
rü~vet verdi~ini tarihler yazmaktad~rlar [39]. Bu gibi müsalâhalarda
padi~aha ve veziriâzama hediyeler verilmesi mutad oldu~undan bunun
bir rü~vet say~lam~yaca~~~malûmdur.
Ni~ebolu muharebesinde Emir Süleyman ile Ali pa~a Rumeli
I3e~lerbe~isi Firuz pa~a Osmanl~~ordusunun sa~~kolunda bulunmu~lard~ r [40].
Y~ld~r~ m Bayezidin Timur ile muharebesinden yani Timurun
Osmanl~~hududunu geçmesinden evvel, yap~ lan bir müzakerede Timura
kar~~~müdafaada kal~nmas~~ve üssülharekesinden uzak olan dü~man
kuvvetlerinin y~prat~lmas~~tavsiye edilmi~ti. Çünkü Y~ld~ r~m Bayezid,
Timura kar~~~gitmek için ordunun haz~rlanmas~n~~emretmi~ti. Ali
pa~a ile ümera, Timurun üzerine gidip onunla kar~~la~ma~a taraftar
de~illerdi; müzakere neticesinde bu teklifi padi~aha da kabul ettirmi~lerdi. Hattâ Ba~dat hâkimi Ahmed Celayirl ile Karakoyunlu Türkmenleri reisi Kara Yusufun kendisine teslimine dair gelen elçinin red
cevabiyle geri döndürülmesinde Ali pa~a ile beylerin muvafakatleri
yoktu [41] . A~~k pa~a zâde Timurun elçisi gelip Bayezid taraf~ndan
iltifat edilmedi~ini ve ~iddetli cevap yaz~ld~~~n~~kaydettikten sonra
~öyle diyor:
«Elçikim gitti, Bayezid Han vezirlerine ider tiz yarag eylen; Timurun üzerine gidelim dedi; an~~vilâyetindenberi ç~karmaz~ n dedi. Ali
pa~a ider devletlû sultamm, ne hacet ki le~kerimize zahmet virevüz,
koyal~ m gelsin vilâyete girsin ~öyle kral~m ki anlar~ n kendi vilâyetlerine
haberlerin yine biz gönderelüm; Be~ler bu reyi be~endiler, Bayezid
ham kendi reyine komad~lar» [42].
Timurla muharebe bir emri vaki haline gelip, Timurun Osmanl~~
hndudunu geçmesi üzerine Ali pa~a, yine derhal harbe giri~ilmemesini
Sonraki müverrihler, A~~k pa~a zâde ile Ne~riden naklen, Ali pa~aya bu
sulh münasebetiyle hediye ve para verildi~ini yazarlar; A~~k pa~a zade ~öyle
diyor; Y~ld~r~m Bayezid (Istanbul Tekfuruna haber gönderdikim tiz Hisar' bo~alt,
bana ver ve illa haz~ r ol il~de üzerine vard~m dedi; Tekfur dahi yüz bal~ k gönderdi cemii içini altun, gümü~le doldurmu~, Ali pa~aya geldi; pa~a dahi sand~kla
ve kese ile bal~ klara kar~~~vard~, zira gayet hil~ rmetlfi elçidir, sulha, maslahata
gelmi~tir, sözü kesen dil tutand~ r. Ali pa~a dahi Hünkâra vard~~gayet temellük etti;
Istanbul Tekfurundan-elhas~l Hiinkâr~~raz~~eyledikim...) s. 68 ve Tâcüttevarih c. 1
s. 148, 149.
Hayrullah Efendi tarihi &Iz 5 s. 49
Hayrullah Efendi tarihi c. 5 s. 60
A~~': pa~a zade s. 76. Halkondil, Ali pa~an~ n müzakere ile vakit geçirilerek korkunç bir maceraya girilme~ nesini tavsiye ve hattâ kendisinin murahhas
olarak Timur'a gönderilmesini tavsiye etti~ini yazmaktad~r (1632 tab'~, Paris, s. 69)..
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ileri sürmü~tü; harpten evvel toplanan harp meclisinde yine veziri
âzam Ali pa~a dü~man kuvvetinin fazla olup derhal bu mevkide muharebe yap~ lacak olursa sonu nedamete varacak bir vaziyet has~ l
ihtiyata riayet olunarak dü~man~~daha içeri çekerek bir
müddet dola~t~rman~ n faydal~~olaca~~n~~ ve bu büyük kuvvetin ia~e
tedariki için öteye beriye da~~lmalar~~ ve as~ l k~sm-~~ külliden uzak
bulunmalar~~neticesinde yiyeceksiz kalan kuvvetlerin peri~an olacaklar~n~~ve e~er tehevvürle hareket edilecek olursa pek fena netice
verece~ini söylemi~se de, Ni~ebolu galibi olan ma~rur hükümdar ne
bu söze [43] ve ne de daha sonra Timuru fena vaziyette yakalad~~~~
halde derhal bask~nla galebe edilmesi hakk~nda iimerân~ n ve o~ullar~= tavsiyelerine ehemmiyet vermemi~tir. ~~te yüksek seykuleey~~kudretine ra~men Bayezidin ma~lübiyetine bu inad~~sebeb olmu~tur [44].
Ankara muharebesindeki saff~~ harp tertibinde ekser tarihler Ali
pa~a ile Timurta~~pa~a ve di~er bir k~s~m iimerây~~pi~dar tayin edilen
Amasya valisi ~ehzâde Mehmedin maiyetinde göstermektedirler [45].
Osmanl~~ordusundaki tatarlarla memleketleri Osmanl~lar taraf~ndan
ellerinden al~nm~~~olan Anadolu beyleri askerlerinin Timur taraf~ na
geçmeleri ve bu suretle ma~lübiyetin belirmesi üzerine padi~ah~~
kurtarma= muhal oldu~unu gören veziriâzam Ali pa~a [46] sol kol
kumandan~~ büyük ~ehzade Emir Süleyman~~ al~p beraberinde Yeniçeri
Behi~ti tarihi (kiltiiphanemizdeki nüsha s. 20, 21); yine Behi~ti, Ali pa~an~n
bu mütalâas~n~ n umum taraf~ndan kabul edildi~i halde Rumeli Beglerbegi Firuz
Begin mukabele edilmesi hakk~ ndaki sözleri padi~ah~~ an~ n taraf~ na in~ale etmi~tir,
diyor.
Y~ld~r~m Bayezid, Timurun hiç ümit etmedi~i bir yerden gelerek arkas~ na
dü~mü~tü, hemen orduyu istirahate sevketmeden birdenbire hücum etseydi harbi
kazanaeakt~. Bu hususta merhum General Halis B~y~ktay'~ n Ankara Muharebesi
isimli k~ymetli eserinde miidellel malümat oldu~u gibi Lütfi pa~a tarihi de ~öyle
diyor:
( . . . . zirâ kim Y~ld~r~m han~ n böyle yurdamla (süratle) geldi~inden Timur
Ofli idi ve Timurun halk~~ da~~lm~~~idi, kimi at otlat~na~a ve kimi at sulama~a
ve kimi gayri maslahata. Y~ld~ r~ m Han~ n cümle be~leri ve o~ullar~~Emir Süleyman, Mustafa Çelebi ve Sultan Mehmed ittiler: gelen Ti~ nuru gâfilen bas~p gözünü
açt~ rmayal~m; Y~ld~ r~m Han itti: kon (koyun, b~rak~n) Timurun halk~~ cemolsun
ve alaylar ba~lay~p Adet üzre u~ra~al~m deyip kondu; nice be~ler söyledi; fayda
vermedi. . . .) Lûtfi pa~a tarihi s. 55.
[451 Tâeüttevarin (e. 1 s. 169) Solak zade s. 74, Ali tarihinde sa~~kolda ~ehzade Mehmedle beraber Ali pa~a vard~, Hammerde (e. 2 s. 64) sa~~eenahta Süleyman
pa~a, sol kolda padi~ah~ n kay~ nbiraderi istefan Lazaroviç gösterilmi~tir. Hayrullah Efendi Süley~nam sa~~kolda gösterir (c. 5 s. 69). Mehmedi Dülndar gösteren)er de vard~r.
[461 Hammer tereümesi e. 2 s. 65.
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a~as~~Hasan ve Suba~~~ ~nebey ve baz~~ tarihlerde ismi geçen Murat
pa~a oldu~u halde kaçma~-a karar verdi ve hemen muharebe meydan~ n' terkederek süratle Bursaya do~ru çekildi [47].
Emir Süleyman ile Ali pa~a ve yanlar~ ndaki bir k~s~ m Rumeli
askeri süratle Bursaya gelip orada yükte hafif bahada a~~r alabildikleri kadar e~ya al~ p (Iznik) e geldiler [48], ve oradan da Gemlik yoliyle denizden Anadoluhisar~ na girdiler ve bir müddet sonra ~mparatorla anla~~p baz~~yerleri Bizansa terk ve rehin vermek suretiyle
Rumeliye geçip Edirneye gittiler.
Ankara ma~lübiyetinden ve Timurun avdetinden sonra onun taraf~ ndan kendilerine ayr~~ayr~~ be~lik verilen Bayezidin üç o~lu Emir
Süleyman, Isa ve Mehmed çelebiler aras~nda saltanat mücadelesi
ba~~gösterdi; çünkü Timur bunlar~ n üçünü de bulunduklar~~yerlerin
hükümdar~~yapm~~~ve Osmanl~~devletini parçalam~~ t~. Bunlara sonradan esaretten dönen Musa Çelebi de iltihak etmi~ti.
Büyük ~ehzade Emir Süleyman Çandarl~~zadenin tavsiyesiyle
Edirneyi merkez yaparak [49] tekmil Osmanl~~memleketlerini bir idare
alt~ nda toplamak istedi; lâkin mücadeleci olmad~~~ndan i~i toparlayamad~~ ; Y~ld~ r~m~n beyleri de ~ehzadelerden her birinin yan~ nda idi.
Ali pa~a ile Evrenos bey, Süleyman ile beraberdi ; Ali pa~a, mühim
bir kuvvetle Emir Süleyman~~Anadoluya geçirdi, Bursa kap~lar~n~~açt~,
andan sonra Ankara üzerine yürüyüp Çelebi Mehmede tabi olan
buray~~muhasara ettiler [50]. Mukavemet eden ve Çelebi Mehmedin
yard~m~n~~bekleyen Kale be~i Yakup, Çelebi Mehmedden ald~~~~bir
~nektup üzerine kendisine yard~m edilmiyece~ini anlay~ p Mehmedin
tavsiyesi üzerine kaleyi Süleymana teslim etmi~ti; halbuki bu mektup
sahte idi. Çelebi Mehmed, kale kumandan~ na yard~ma gelece~ini
Süleyman kuvvetinin bozulmas~~üzerine Ali pa~aya ne yapmak löz~m
geldi~ini sormu~, o da kaçma~~~tavsiye etmi~~(Hayrullah e. 5 s. 69)
Solak zade Silleyman~ n Bursadan sonra Geliboluya geçti~ini yaz~ yorsa
da do~ru de~ildir (s. 76). Hayrullah Efendi tarihi Mudanyadan Istanbula geçti~ini söyliyor (e. 5 s. 74 ve e. 6 s. 55); halbuki Süleyman~ n Bursaya gelip oradan
Iznik tarikiyle kaçt~~~ n~~ ~erefeddini Yezdi Zaferraimesinde ve Behi~ti de Tarihi
Ali Osmanda yazd~klar~~gibi Nizameddini ~a'rni de Zafernamesinde ~öyle diyor:
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Felix Tauer tabi 1937 s. 262.
(••
JY-Y~ 4:-r" kiinhülahbar (Ali e. 5 s. 106).
Taciittevarih (e. 1 s. 238) ve 13ehi~ti s. 38 bu muhasarada Emir Süleyman~n bizzat bulundu~unu yazarlar.
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yazm~~~fakat bu mektup kaleyi muhasara eden Çandarl~~zâdenin eline
geçip mektubu getirenler fark~na varmadan de~i~tirilip kalenin teslimi
yaz~lm~~ ; güya hapsedilen mektup sahipleri bir aral~ k kaç~p kaleye
girip mektubu vermi~ler ve bu suretle Yakup Bey de kaleyi teslim
etmi~tir [51]. Çelebi Mehmed kaleyi kurtarma~a geldi~i zaman buras~mn Emir Süleymamn eline geçti~ini ö~rendi ve elindeki kuvvetlerle
Bursada içki âleminde bulunan Süleyman üzerine yürüdü; çünkü casuslar vas~tasiyle Silleyman~n zevk ve safâ ile me~gul olup yan~ndaki
kuvvetlerin da~~larak be~~alt~~yüz ki~iyle kald~~~ n~~ ö~renmi~ti [52].
Çelebi Mehmedin kendi üzerine gelmesinden tela~a dü~en Emir
Süleyman, hemen Rumeli taraf~na çekilmek istediyse de Çandarl~~zkle
bu fikre i~tirak etmiyerek saltanat davas~~edenlerin metin olmalar~n~~
ve askerin kuvvei maneviyyesini k~rmamalar~m söyliyerek Çelebi kuvvetlerine kar~~~yiiriinmesini ileri sürdü [53] ve Sakarya taraflar~na
kadar gelmi~~olan Çelebiye mukabele edilmek üzere Yeni~ehre do~ru
yüründü; Mukdim bir kumandan oldu~u kadar hiylekâr bir siyasi olan
Ali pa~a [54] iki taraf kar~~la~t~klar~~ s~rada sadakatinden bahsile çelebi Mehmede mektup yazd~ ; bu mektupta kendi ordusunda aleyhine
bir fesat kuruldu~unu ve ba~l~ca kumandanlar~n~n Emir Süleyman
taraf~na geçeceklerini bildirdi; Çelebi Mehmed ve veziri Bayezid pa~a,
Ali pa~an~n bu mektubunu Ankaran~n al~nmas~~için tertip etti~i sahte
mektuba benzeterek ehemmiyet vermemek istediler; fakat bu s~ rada
Çelebi Mehmed kuvvetleri aras~ndan ~arapdar ilyas'~n birdenbire Emir
Süleyman taraf~ na geçivermesi Çelebinin tereddüdünû izale etti; Ali
Tâcüttevarih (c. 1 s. 235) de bu yaka hakk~nda malilmat vard~r; Solak
zade tarihi de (s. 100) Ali pa~an~n yazd~~~~mektubu görmü~~gibi kendili~inden
bir mektup hulâsas~~yazm~~t~r.
Behi~ti tarihi s. 39 ve Tâcüttevarih c. 1 s. 240 ve Haberi sahih c. 2 s. 99.
Tâcüttevarih (c. t s. 242) Hammer tercemesi (c. 2 s. 99) Çelebi Mehmedin
Bursa üzerine yilrüdügü kendisine haber verildi~i zaman Emir Süleyman Tah~l
pazar~~hamam~nda imi~. Tela~~edip eritân~~devleti müzakereye çag~rm~~ ; herkes
hayret içinde imi~. Rumeliye çekilerek yeni kuvvetle tekrar Anadoluya geçilmesini
söylemi~ ; Ali pa~a bu mütalaay~~begenmiyerek demi~~ki
«Has~m bizi~n kaçt~g~m~z~~bilecek [bilince] mûteakiben gelip iri~ir, mukabeleye dahi çare olmaz ve halimiz ~nü~kül olur; varalu~n yan~m~zda bulunan sipahiyle
Allaha tevekkill idüp Yeni~ehirde has~n~~ kar~~lay~p Çak~rp~ nar~nda bir sarp yer
var, ana ç~kal~m; e~er üstümüze gelirse yer sarpt~r sava~~edelim il bizim elimizde
azuk virmiyelim, bir kaç gün sava~~idüp yine Rân~a gider, sonra tedariki oluna
dedi; bu tedbiri saibi kabul idr~p. . . . » Behi~ti s. 39, 40 Hammer ve Tâciittevârih te ayn~~ ~eyi söyliyorlar.
Ali pa~a hakk~ ndaki bu tabirleri Hammer kullan~ yor (c. 2 s. 100).
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pa~an~ n mektubunun do~ru oldu~una hükmederek [55] muharebe etmeden çekilip gitti [56].
Emir Süleyman, veziri âzam Ali pa~a hayatta oldu~u müddetçe
Ankaradan Ege denizi sahillerine kadar olan Osmanl~~memleketlerine
ve Rumeliye hâkimdi ; biraderi Çelebi Mehmedin Amasya, Tokat, S~vasve Ankaraya yak~n yerlere kadar olan m~ntakas~~müstesna olmak
üzere Osmanlarm elinde kalan [57] yerlerin hepsi Süleymana tâbidi;
fakat bu kudretli ve cesur vezirin ölümü sefahate dü~kün olup bütün
idareyi Ali pa~aya b~rakm~~~olan Emir Süleymam sarst~ ; Çelebi Mehmedin m~ltemadi faaliyeti ve sonra Musa Çelebi ile birle~erek Emir
Süleyman aleyhine hareketleri tarihçe malüm neticeleri tevlid etti.
4.*4.

Çandarl~~zade Ali pa~an~n âlim, faz~l, müdebbir, diplomat ve iyi
bir kum andan oldu~unda ve te~kilâtç~l~~~ nda tarihler müttefiktir; fakat kendisinin içkiye iptilâsm~~ve Y~ld~r~ m Bayezidi içkiye al~~t~rd~~~n~~da yine hep birden yaz~ yorlar [58].

~arapdar tlyas~n, Ali pa~an~ n, Çelebiye mektup yazmas~n~~müteakip Emir
Süleyman taraf~ na geçmesi bir tesadiif eseri midir? yoksa bu adam~n Ali pa~a
taraf~ ndan elde edilmesi neticesi midir? Buras~~meçhuldiir. Ali pa~an~ n, Çelebiye
mukavemet etme~e karar verdirmekle beraber el alt~ndan tlyas~~elde etti~ine ve
bu suretle tehlikeyi atlatt~~~ na hükmolunabilir. Bu ~arapdar tlyas~ n, Çelebi Mehmedin küçük o~lu ~ehzade Mustafay~ , para ve mevki mukabilinde biraderi ~kinci
Murada teslim eyledi~i de nazar' dikkate ahnacak olursa bunun Ali pa~a taraf~ndan para ve mevki mukabilinde kendi taraflarma celbedilmi~~olmas~~kuvvetli ihtimal dahiline girebilir.
Behi~ti 40, Tâcûttevarih c. 1 s. 243, Solak zade s. 102, Hammer tercemesi,
e. 2 s. 100.
Timur taraf~ndan Osmanl~lar~ n Anadolu beylerinden ald~klar~~yerler yine
kendilerine verilmi~~oldu~undan Anadoluda bunun haricindeki yerler kasdolunmaktad~r.
He~t bihi~t padi~ahm içkiye inhin~ ak ve bunun sirayetinden bahsederken:

~ , t":—.^.

J.,43

)

4311

.;.)1
(

(Üniversite kütüphanesi 619) yine tdrisi Bitlisi di~er bir yerde de ~öyle diyor:

.1s":p

~:14
Pi

J‘<,

.-'

‘7,1? >3 4-:3 ,L"-•
«

tj'4

>
J

(-ii 4=1

•41«,

‘.1`

4.51- t,,,.1; L.<

•:-*•1-4-•
j1::

Prof. 1. Hakk~~ Uzuoçar~~l~~

572

A~~k pa~a zadenin rivayetine göre Y~ld~r~m Bayezidi içkiye al~~t~ran Ali pa~a ile S~rp kral~n~n k~z~~ imi~~[59]. Yine an~n söyledi~ine
göre Ankara ~nuharebesinde padi~ah~ n etraf~ndaki kuvvetlerin da~-~lmalar~~üzerine pad~~ah~n maiyetindeki solak denilen muhaf~z efrattan
Karaca isimli biri Y~ld~r~ma :
(Hani ol güvendigin okullar ve ol sancag~n be~leri; ya ol sarho~~
vezirin ne ho~~yolda~l~k ettiler sana?) demi~ti [60]. ~ç o~lan~~ismiyle
maiyet kullanmak ve onlar~~devlet i~lerinde istihdam etmek Ali pa~an~n ihdas~~olup [611 andan sonra saray ve konaklarda bu usul devam
etmi~tir. Kendisi mahbub dost imi~ ;
jT Akkaftana k~rm~z~~dü~me tak~lmas~n~~iptida Ali pa~a yapm~~~[62] ve bu adet sonra teammüm
etmi~ti. Vefat eden hükûmdar paral5r~n~n tedavülden menedilmesi ve
paran~n memleketten d~~ar~~ ç~kar~lmas~na müsaade edilmemesi hakk~ndaki k5.nun Ali pa~a ile Molla Rüstem taraf~ndan konulmu~tur [63].
Vezirlerin mükellef surette giyinmeleri ve sonradan görülen ihti~am
(Tü Timur vartas~na de~in Bayezid Han sohbet esbab~n~~Las k~z~~(S~rp
kral~n~n k~z~) elinden ö~rendi; Ali pa~a mutr~enetiyle ~arap ve kebap meclisi kuruldu.) diyen A~~k pa~a zade ikiye ediyor (s. 69):

~arabu hem kebap kuruldu
Ali pa~a dedi Han~m an~~ gör
~arab içmesine Han Bayezidin

Kâfir k~z~~gelip kadeh sürüldü
Ki ne meclis bu sohbette olundu
Ali pa~a, k~lfir k~z~~ bulundu.

Yine ayn~~milverrih iki sayfa sonra «Ali Osman günah etmesine sebep Ali pa~a
oldu; zira an~n yan~na hile eder dani~mendiler çok gelirdi, diyor (s. 71) ve sayfa
70 ve 180 de de (Ali pa~a zevvak
; musahipleri dahi zevvak idi ve hem
Aliosman nesline zevvakl~k an~n igvas~d~r) de~nektedir. Di~er milverrihler hep
A~~k pa~a zade ve Ne~riden nakiller yapm~~lard~r.
A~~k pa~a zade sayfa (78).
«Hemanki Kara Halil o~lu Ali pa~a yezir oldu, f~sk ve fücur ziyade oldu;
mahbub oglanlar yan~na ald~, ad~n~~ iç o~lan~~kodu, bir nice zaman ne gerekse
idüp ç~karup mans~ b verir oldular. iç Oglan~na ra~bet etmek Ali pa~adan kald~. Gize
tabi Tarihi Ali Osman s. 31 ve Tarihi Ali Osman (Ayasofya kütüphanesi). Bu hususta Ali kendisine mahsus ilalfibiyle ~öyle diyor:
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ve debdebe de an~n icad~~ imi~~[64]. Gerek devlet te~kilât~nda yapt~~~~
yenilik ve gerek h~ rs ve gururu ve dürüst hareket etmemesi, devlet
ricaline k~ ymet ve ehemmiyet vermemesi gibi halleri sebebiyle Y~ld~r~m
Bayezidin be~leri kendisini sevmezlermi~; Y~ld~r~ m Bayezidin Ali pa~aya
kar~~~gösterdi~i itimat ve an~ n sözüne ehemmiyet vermesinden dolay~~
bunlar padi~aha bile glicenik imi~ler [65]. Muharebede askere ihtiyaç
Cerehor) ismiyle yard~mc~~kuvvet toplamak' iptida
sebebiyle
Ali pa~a meydana ç~ karm~~~ve Ankara muharebesine tekaddüm eden
günlerde Cerehor yazm~~~ve hattâ Bizanstan bile Cerehor alm~~t~r [66].
Çandarl~~zade, Emir Süleyman zaman~nda da bütün devlet idaresini eline alm~~~olup kendi âleminde zevk ve safa içinde ya~ayan ve
ve sohbet, ~iir ve edebiyat meclisleriyle vakit geçiren Emir Süleyman devlet i~lerine kar~~maz olmu~tu. 1403 de muahede akdi için
Edirne'ye gelen Pietro Zeno, Ali pa~an~n bir ve her~ey oldu~unu beyan etmi~tir [67]. Tim urun Süleymana gönderdi~i mektup ve an~n
taraf~ndan verilen cevap Ali pa~an~n diplomatl~~~~eseridir.
A~~k pa~a zade s. 70 ve 189.
(Hazreti padi~ah (yâni Y~ld~r~ m Bayeyit) ceri ve cesur, vakur ve gayyur
oldu~undan imülü letâifilh~yele meyil ve ra~bet buyurma~lard~~ ; binaenaleyh kendilerine tariki necat ve savab~~göstermek isteyenler dahi ifadenin yolunu bula~ nad~ klar~ndan ba~ka halk~ n kendisine emniyet ve itimad~~olmayan Ali pa~a, devlet
zuhuriyle beraber sadakat üzre hizmette bulunan bir tak~m kudemây~~bendegitna
tercih olundu~undan taraf~~saltanata her taraftan inkisar~~ kulûb has~l olmu~~idi.
E~erçi Ali pa~an~n gerek Hudavendigi~ r Gazi merhumun zaman~~hükûmetlerinde
ve gerek asr~~Bayezid Hânide devletin ~an ve ~ilkühunu ziyade eyliyecek surette
hidemat~~azime ve nC~fiaya muvaffak oldu~u inki~r olunamaz; ancak bununla beraber kendisi ikbal harisi olup mizac~ nda dahi ibda ve icat kuvveti oldu~undan
idarei heyeti devleti usulü mahsusa taht~na koymakla kendi bittabi mercii enâm
oldu ve huzuzat~~nefsaniyeye meyil ve ra~beti cihetiyle ihti~amat~~ zâideye saparak
taazzum ve tevazu aras~ nda bir mesleki garibe ittihaziyle mil~arün bilbeyan olmu~~
idi. Bu, i~iii~rete inhimakinden nü~i dairei mahre~ niyeti haricinde kalan ilmeradan
birisi huzuruna girdikte gayet az ve k~sa sözler ile savup aldatmak mütal~las~ nda
olu~u hem erkâm devleti kendisinden ve hem hakikati hale vak~f olmayan ahali-i
memleketi padi~ah~ndan tenfire sebep olmu~tur.) Hayrullah Efendi, c 5 s. 97.
A~~k pa~a zade s. 77.
F. Taeschner ve P. Wittek taraflar~ ndan Der Islam da ne~redilmi~~olan
(sene 1929) Çandarl~~vezir ailesine dair k~ ymetli yaz~da Jorga'dan nakledilen (c. 1
s. 328 ilâ 336) bir notta «And~ros adas~~ hâkimi Pietro Zeno 1408 senesinde sinyori
taraf~ndan Edirneye Emir Süleymanla müzakere için gönderilmi~ti ; bu zat Çandarl~~
zade Ali pa~an~n osmanl~~hükümetinde bir ve her ~ey (Ein und alles) oldu~unu
beyan etmi~tir.» denilmektedir. Pietro Zeno hakikaten Ali pa~a zaman~nda Edirneye
gitmi~se de bunun 1408 olmay~p 1402-1403 oldu~u Iorga'n~n as~l metninde görülüyor
(Geschichte des Osmanischen Reiches von N. Jorga, 1908 Gotha s. 328-329). Çünkü
Ali pa~a 1406 senesinin son ay~n~n on sekizinde vefat etmi~tir. ~u halde Der Islan~~
mecmuas~nda 1403 tarihi sehven 1408 dizilmi~~olacakt~r.
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Ali pa~a, cömert, âlihimmet, tuttu~unu koparacak kudrette idi
[68]. zaman~na göre iyi bir kumandan ve icab~ nda iyi bir diplomat
ve l~lzumu halinde de kar~~s~ndakini atlatmak kudretine malikti ; kendisinin ulemâ ile hembezm oldu~unu 'A~~k pa~a zâde ya~maktad~r;
devlette yenilik yapmas~~ve enerjisi ve ilmi kuvvetiyle sözünün üstün olmas~~kendisine bir tak~m rakip kazand~rm~~~ve fakat bu rakipler propagandalara ra~men Ali pa~an~n mevkiini sarf.amam~~lard~r ;
bundan dolay~~bütün hücum, halk~~kendisinden tenfire yarayacak olan
içkiye iptilâ.s~~etraf~nda dola~m~~t~r.
4. 4'4,
Ali pa~an~n vefat~~hakk~nda tarihlerde ve terceme-i hale ait kitaplarda hakikate uygun olm~yan tarihler görülmektedir [69]; nerede
vefat etti~i de kat'i surette bilinmiyor. Behi~ti ve Hoca tarihlerine
göre [70] Emir Süleyman ile Ankarada bulunurken vefat etmi~tir.
Tarihi Osmani Encilmeni mecmuas~ndaki vefat~~ senesini gösteren
(807 H. 1404 M.) tarihi yanl~~~olup [71] bu yanl~~l~k sonradan tashih
olunmu~tur. Ali pa~a 809 senesi Recep ay~ n~n yedinci cumartesi gecesi vefat etmi~~ve nâ~i iznik'te babas~n~n yan~ na defnedilmi~tir. ~kisi
bir höcerede yatan bu baba o~lun kabir ta~lar~n~n i~çilikleri fevkalâde
olup yaz~lar~~girift sülüstür [72]. Ali Pa~an~n yedi sat~r olan kabir
kitâbesi ~udur [73]:
[24 L}.-
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Veziri mumaileyh neveivan, kavi devlet ve sahibi tedbiri âli menzilet
ol~nag~n her neye ki kasdederdi eli eri~iird~l ; hobrüy~lna torl~~urd~~; hususa
kemâli ile mümtaz bir emini eelilülkadri sahibi raz idi. (Ali c. 5 s. 74.)
Takvimüttevarih ile Gûldestede (814 H. 1411 M.) Hadikatülvüzerâ ve iMveli Esmariittevârih de (813 H. 1410 M.) ve Münee,eimba~~~ile Sicilli Osmanide de
do~ruya yak~ n olarak (810 H. 1407 M.) seneleri gösterilmi~tir
Behi~ti s. 41 ve Tâcüttevarih (e. 1 s. 249) Hayrullah efendi, Musa Çelebinin Sinop yoliyle Rumeliye geçerek Eflak üzerinden yürüyen Musa Çelebiye kar~~~Silleyman~ n ~stanbul yoliyle Rumeliye gitti~i s~rada Ali pa~an~n yolda vefat
eyledigini beyan etmektedir. (Cüz 6, s. 61)
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuas~, sene 5, s. 192.
Iznikte Türk eserleri (A. Saim ülgen) Vak~flar dergisi, say~~ 1, s. 63.
Iznik ve Bursa tarihi (Koyunluoglu M. Turgut) s. 138 ve Der Islam mecmuas~ , sene 1929 s. 90.
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Bu kitabe bize Miladi tarih ile Ali pa~an~ n 1406 Birincikanunun
18 inci günü vefat etti~ini bildirir. Bursada Ali pa~a camiinin önünde
ve methalin solunda bulunup Ali pa~an~n vefat~~tarihini gösteren (703
H. 1303 M.) tarihli kitaba tabii yanl~~~olup sonradan buraya konmu~tur.
Ali pa~a vak~flar~n~n tevliyet ve nezaretlerini evlad~~olmad~~~ndan
Bursa kad~larma b~rakm~~t~ r. ( 796 H. 1394 M.) tarihli vakfiyesinde mütevelli ve naz~ r kendisinin himayesine mazhar olan me~hur
Molla Fenari ve bu (808 H. 1405 M.) tarihli vakfiyesinde de karde~i
Bursa kad~s~~tbrahimdi. Ali pa~a 796 hicret senesi tertip ettirdi~i
vakfiyesiyle bir mescid ile bir zaviye vakfeylemi~tir [74]. Mescidi Bursada kendi ismine mensup mahallede büyük P~narba~~~mezarl~~~n~n
~ark~~cenubtsindedir [75]; Ebu ~shak Kazerûni mûridleri için de bir tekke yapt~r~p emlakinden bir k~sm~n~~vakfeyledi~ini merhum Hüseyin
Hüsameddin yazmaktad~r [76]. Bu ne~retti~imiz vakfiye, zaviyesine ilave
olarak yap~lm~~~olmal~. Silsilesi ~öyledir
Ali
Halil Hayreddin pa~a
~brahim pa~a

Ali pa~a

Ilyas pa~a

Çandarl~~ ailesi ~brahim ve Ilyas pa~a kollar~ndan yürümü~~ve zamamm~za kadar gelmi~tir.
Ali pa~an~n kölelerinden (Temürta~~ibni Abdullah) isminde biri
ümeradan olmu~tur. Bunun (810 Recep, 1407 ~kincikanun) ve (820
Muharrem, 1417 ~ubat) tarihli iki vakfiyesi vard~r [77]. Birinci vakfidiye kendi
yede (tA
,=•14.
Evkaf IVIüdüriyeti umumiyesi kuyud~~kadime (Haremeyn birinci defter
s. 108) ve Molla Fenö.ri makalesi (Türk Tarih encilmeni ~necmuas~, sene 16, No. 18
195 s. 374) Iznik ve Bursa tarihi isimli eserde (s. 374) Bursadaki camiinin vaktiyesi tarihi (792 H. 1390 M.) senesi olarak gösterilmi~tir.
Çandarl~~zadelerin vezir ailesi s. 90 (Der Islam sene 1929).
[76) Molla Fenöri makalesi (Türk Tarih encümeni mecmuas~, sene 16 s. 372).
[77] Evkaf Ilmum Müdürlü~ü kuyudu vakfiyyesi (müceddet Anadolu ikinci
defter 1282 den ba~lar s. 259) ve (milceddet Anadolu seni s. 7).
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ismiyle efendisinin ismi yaz~l~~olup di~erinde ise (,,:rc(U I -L:•;.. ) diye zikredilmektedir. Birinci vakf ~~Hayraboluda, ikincisi Edirnededir [78]. Tarihler bu Temürta~~ile ~ne~ hur Kara Ali o~lu Temürta~'~~ kari~tirmi~lard~ r.

[78] Çandarl~~ zadelere ait linikteki kabir kitAbeleri merhum Koyunluo~lu
Memduh taraf~ndan yaz~ lan (Iznik ve Bursa tarihi) isimli eserde ne~rolundu~u
gibi bunlara ait iznikteki türbe ve camilerinin mimari ehem~niyeti ve pek sanatW~ rane olan kabir ta~lar~ n~ n i~çili~i hakk~nda k~ ymetli Mimarimiz B. A. Saim
ülgen' in de~erli bir yaz.s~~ Vak~ flar dergisinin birinci say~s~ nda pliin ve resimleriyle beraber ne~redilmi~tir.
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