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CANBAzAN 
( .;,1)~6:- ) 

Osmanlı askeri teşkilatında 
bir sınıfa verilen ad. 

_j 

Kelime Farsça olup "canı ile oynayan" 
anlamındaki din -bazın çoğuludur. Can
bazan teşkilatının ne zaman kurulduğu 
tam olarak bilinmemekle beraber Orhan 
Gazi döneminde ( 1326-!360) veya daha 
sonraki bir tarihte Osmanlı ordusunda 
azeb. garip ve cerehor teşkilatlarına ben
zer tarzda sadece savaş zamanında fa
aliyet gösteren bir sınıfın kurulduğu tah
min edilmektedir. Bunun yanında can
bazanın meşhur Macar Kumandanı Hun
yady Janoş'un Balkanlar'a ilk akını sıra
sında ll. Murad tarafından teşkil edildi
ği (!440) ve bunların Varna Savaşı'na ka
tıldıkları da bazı eserlerde kaydedilmek
tedir (Grzegorjewski, s. 53 vd.). 

Canbazan savaş başladığı zaman or
duya öncülük ederler, cesurane bir şekil
de kendilerini tehlikeye atmaktan çekin
mezlerdi. Bundan dolayı Hammer bu as
keri sınıfı yine aynı mahiyette olan ser
dengeçti, gönüllü ve deli gibi orduda za
man zaman hizmet gören diğer sınıflar
la ilişkili görmektedir. Buna karşılık Grze
goıjewski'nin canbazanı .'beylerbeyi veya 
sancak beyinin muhafız kıtası sayarak 
candar•a benzetmesi, diğer taraftan 
d'Ohsson'un bunları gariplerle birlikte 
Anadolu sahillerindeki kuwetlerden say
ması doğru olmasa gerektir. 

Daha sonra muhtemelen yeniçeri sı

nıfının önem kazanması sonucu Osman
lı ordusunun ilk muvazzaf kuwetlerini 
teşkil eden yaya ve müsellem•ıer gibi 
Rumeli'deki diğer askeri sınıflardan yö
rükler ve tatarlarla birlikte canbazan da 
ordunun geri hizmetlerinde istihdam 
edildiler. Böylece ordunun bu nevi hiz
metleri geniş ve daha esaslı bir şekle 
konmuş oldu. Canbazan-ı vilayet-i Ru
meli adını alan bu askeri sınıfın XVI. yüz
yıl ortasında kendine has bir kanunna
mesi vardı ve teşkilatı da tesbit edilmiş
ti. Buna göre on canbaz bir ocak teşkil 
etmekteydi. Savaş olduğu zaman bun
lardan biri nöbetle sefere gider, diğer 
dokuzu da buna SO'şer akçe harçlık ve
rirdi. Kanunnarnede bunların "la-mekan 
cinsinden· oldukları, bad-ı heva• rüsü
munu kendi subaşılarına ödeyecekleri 
ve sancak beyleriyle arnillerden hiçbiri
nin bunlara karışmayacağı belirtilmişti. 
Canbazın akrabası ile azatlıları ve dışa
rıdan gelip aralarında evlenmek sure-

tiyle bunlara karışanlar ve ihtida eden
ler de canbaz sayılırlardı. Kanunname
deki bu kayıtlar, iddia edildiği gibi can
bazanın hıristiyan reayadan teşkil edil
mediğini ve aksine yörüklerin mensup 
olduğu etnik menşeden geldiklerini ve 
içlerinde yabancılarla mühtedilerin de 
bulunduğunu göstermektedir. Esasen Vi
ze yörükleri zeametine dahil olmaları ve 
onlarla birlikte tahrir* edilmeleri de bu
nun bir delili sayılabilir. 

Canbazanın suç işledikleri takdirde ce
zalandırılmaları, sakat ve hastaları hak
kında uygulanacak hususlar, bir köye 
yerleştikleri zaman tirnar sahibine öde
yecekleri çift resmi, öşürlerin nakil şekli 
vb. tamamen yörüklerde olduğu gibi idi. 
Yalnız bunların muaf tutuldukları ava
nz• -ı divaniyye mükellefiyetieri yörük
lerdekinden daha çeşitli idi. Kanunna
rnede belirtildiği üzere bunlar ulaktan, 
cerehordan, doğancıdan, sekbandan, ar
pa, saman ve otluk salgınından, nüzül 
tahılından, hisar yapımından, kürekçi
den ve azebden muaftılar. Diğer taraf
tan bunlardan sefere gidenler askeri" 
sayılmakta idi. Resm-i kısmetlerini 1 00 
akçeye kadar vilayet kadısı, daha faz
la olursa kazasker alırdı. Yarnakları ise 
(harçlıkçı) diğer halktan sayılarak rüsüm-ı 
kısmet, nikah ve hüccetleri tamamen vi
layet kadılarına bırakılmıştı. Bununla bir
likte bu kayıt da sonradan kaldırıldı ve 
hepsi askeri sayılarak bunların bu gibi 
vergileri tamamıyla Rumeli kazaskerine 
terkedildL 

Canbazan taifesi 1 S43'te otuz dokuz, 
1 SS7'de ise kırk bir ocaktı. Ayn Ali Efen
di ise bunları azeblerle birlikte 1280 ne
fer göstermekte ve onda birinin nöbet
le sefere gittiğini belirtmektedir (Kava· 
nfn·i Al-i Osman, s. 45) . 1S43'te canba
zanın bulundukları yerler, zeametine da
hil oldukları Vize yörüklerinden daha ge
niş bir sahaya yayılmakta, fakat Kırkki
lise, Dimetoka, Malkara, Hayrabolu, Es
ki Zağra ve Varna gibi daha mahdut yer
lere inhisar etmekte idi. Canbazan XVI. 

· yüzyıl sonlarına doğru bu tür bir askeri 
sınifOian yaya ve müsellemler gibi lağ
vedilerek çiftlikleri timara, kendileri de 
deniz hizmetinde görevli reaya arasına 
kaydedildiler. 

Canbazanın müsellemler gibi süvarı
lerden ibaret bir sınıf olması, ordu için 

,at beslemeleri veya at satın almaları hu
susu, teşkilat kalktıktan sonra bu tabi
rin bugüne kadar "at dellalı" manasma 
at canbazı şeklinde yaşamasına sebep 
olmuştur. Bu kelime aynı zamanda teh-
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likeli marifetler gösteren sanat erbabı 
için de kullanılır. Evliya Çelebi'nin "es
naf-ı bazbazan-i canbazan-i pehleva
nan· diye adlandırdığı bu sınıf, bilhassa 
istanbul'da yapılan saray düğünlerinde 
çeşitli gösterilerle herkesin dikkatini çe
kerdi. 
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CANBiRDi GAZAll 
(ö. 927 /1521) 

Kanuni Sultan Süleyman'ın 
tahta çıkışından hemen sonra 

ilk büyük isyanı çıkaran eski bir 
Memlüklü emiri, Osmanlılar'ın 

Şam beylerbeyi. 
_j 

Aslen Slovenyalı olduğu rivayet edilir. 
Hatta, Il. Bayezid devrinde Osmanlı akın
cıları tarafından esir alınıp istanbul'a ge
tirildiği ve oradan Memlük sultanına he
diye olarak gönderilen yirmi esir arasın
da bulunduğundan da bahsedilir. Mem
lük Sultanı Kayıtbay'ın memlüklerinden 
olup Gazali nisbesini bir müddet idare
cisi olarak bulunduğu Şarkiye'deki Min
ye Gazal köyünden alır. XVI. yüzyıl Os
manlı kaynaklarında adı Canberd Gaza
lf, Canberd Gazzali şekillerinde de geç
mektedir. 

Getirildiği çeşitli görevlerde yeteneği
ni ispat ettikten sonra süratle yükseldi. 
Çeşitli idari hizmetlerde bulundu, ardın
dan Sultan Gavri zamanında Halep ve 
Şam hacibi oldu. 1S11'de Safed naibli
ğine getirildi, bir yıl sonra da Hama'ya 
nakledildL Hamanaibi iken 1S16'da Mer
cidabık Savaşı'na katıldı ve mağlübiyet
ten sonra Şam taraflarına çekildi. To
manbay tarafından Şam naibliğine ge
tirilerek Osmanlı kuwetlerine karşı bu 
bölgedeki direnişi yürütmekle görevlen
dirildL Burada büyük bir güçlükle top-
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