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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-

CANBiRD i GAZALl 

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. 

BİBLİYOGRAFY A: 
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Kanunname-i Liv3.·i Bosna, Mil let Ktp., Ali Emi· 
ri, nr. 76, vr. 25'-b; Ayn Ali, Kav3.nfn·i Al-i Os
man, s. 45; Celalzade, Tabakatü 'l ·memalik, Fa
tih Ktp., nr. 4467, vr. a•·b; Evliya Çelebi. Seya· 
hatn3.me, 1, 625 vd.; Hammer. Staatsver{assung 
und Staatsverwaltung, 1-11, bk. İndeks; d'Ohs
son, Tableau general, VII, 309; Kanunname-i 
A l-i Osm3.n (nşr. Mehmed Arif. TOEM ilavesi). 
İstanbul 1329, tür.yer.; Grzegorjewski. Z Sidjylla· 
tow Rumelijskich Epolci Wyprawy Wiedenslciej, 
Lwow 1912, s. 53 vd.; Barbar. Zur Wirtschaft· 
lichen Grundlage des Feldzuges der Türken 
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fından düzenlenmiştir ! . 

L 

Iii M. TAYYİB GöKBİLGİN 

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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CANBiRDi GAZALl 

Iadığı kuwetlerle Osmanlılar 'ı Gazze 'de 
durdurmak istedi. Ancak Han YOn us mev
kiinde Veziriazam Sinan Paşa ' nın kuv
vetleri karşısında yeniidi (21 Aralık 1516) 
ve çok az bir kuwetle Kahire 'ye kaça
bildi. Daha sonra romanbay' ın yanında 

Ridaniye Savaşı ' na (23 Ocak 1517) katı
Ian Canbirdi yenilgiden sonra onunla bir
likte gitmeyip Gazze tarafına çekildi ve 
Salihiye'de beklerneye başladı. Hatta bu 
savaş sırasında onun Hayır Bey ile bir
likte gizlice Osmanlılar· a yardımda bu
lunduğu da rivayet edilir. Ardından ro
manbay'ın Kahire'de üç gün süren kanlı 
mücadeleden sonra yenilerek kaçtığını 
işitince muhtemelen Hayır Bey'in de teş
vikiyle Yavuz Sultan Selim'e başvurdu (8 
Şubat I 5 ı 7) . Selim de henüz Mısır'da em
niyeti tam olarak sağlayamadığından bu 
hususta faydalı olabileceği düşüncesiyle 
isteğini kabul etti. İbn iyas'a göre 400 
kadar Memlük ümerasıyla. bir Osman
lı kaynağına göre ise 300 cündi ile Os
manlı karargahına geldi ve Vezirazam 
YOnus Paşa tarafından ikramla karşılan
dı: ardından Selim'in huzuruna çıkarıldı 
ve hil'at giydirildi ( ı O Şubat) Kendisine 

Canbird i Gazali'nin ı. Selim ·e gönderdiği bir arz ı 

(TSMA. n<. E 8 1200) 

~42 

burada 400.000 akçelik has*la Sofya 
sancak beyliği verildi. Silahşor'un kaydı
na göre Kahire'de karışıklıklar sürdüğü 
için Selim bu hususta onun fikrini sor
muş, o da fitnenin ancak Mısır tahtına 
oturması halinde bertaraf olacağını ve 
herkesin ona itaat edeceğini bildirmiş, 
bunun üzerine Yavuz Sultan Selim 15 Şu
bat'ta Kahire'ye gelerek Mısır tahtına 
oturmuştu (Tansel , s. 444-449). Canbirdi 
ayrıca bazı bölgelerde isyan halinde bu
lunan memlük grupları ve bazı aşiretle
rin üzerine gönderildiği gibi romanbay'ı 
takip ile görevlendirilen Osmanlı kuwet
Ierine de katıldı. Yakalanan romanbay'ın 
idamı hususunda Hayır Bey ile birlikte 
Yavuz Sultan Selim'e tavsiye vetelkinde 
dahi bulundu. Selim Mısır' dan dönüşü 
sırasında (25 Eylül ı 5ı7) hizmetleri kar
şılığı kendisine Gazze. Safed, Kudüs. Ke
rek ve Nablus'u bir sancak beyilik ola
rak verdi. Bu vazifede iken asi Arap aşi
retlerinin üzerine gönderildi. 15 Şubat 
1518'de Şam beylerbeyiliğine getirildi ve 
asi İbn Haneş'in ortadan kaldırılmasını 
sağladı (TSMA, nr. E 8 ı 20) 

Yavuz Sultan Selim'in ölümüne kadar 
Şam vilayetinde asi aşiretlerin isyanı ile 
uğraşan ve hac yollarının emniyetini sağ
lamaya çalışan Canbirdi 'nin tutumu Ka
nOni'nin tahta geçişiyle değişti. Yeni pa
dişahın genç ve tecrübesiz oluşundan is
tifade etmek istedi ve istiklal davası ile 
harekete geçti. Maksadı önce Şam ve ci
varını ele geçirmek. ardından da hakimi
yetini Mısır'a kadar uzatıp Memlük sul
tanlığını tekrar canlandırmaktı. Hatta bu 
gaye ile Mısır Valisi Hayır Bey'le mektup
laşmış , Hayır Bey bir taraftan onu oya
layıcı cevaplar verirken bir taraftan da 
durumu istanbul'a bildirmişti. Bu arada 
Canbirdi etrafına Osmanlı idaresinden 
memnun olmayan Memlük beylerini ve 
Araplar' ı toplayarak bir ordu kurdu. Kuv
vetleri içinde tüfekli gruplar bile vardı. 
Şam'daki Osmanlı muhafıziarını berta
raf edip tam bir hakimiyet kurduktan 
sonra adına hutbe okutup para bastırdı 
ve "el-melikü'I-eşref' unvanını aldı. Ro
dos şövalyelerine başvurarak silah, top, 
mühimmat ve gemi istedi. Onlardan ge
len destekle Beyrut. rrablusşam gibi kı
yı şeridindeki yerleri ele geçirdi. Ardın
dan Halep üzerine yürüdü ve şehri ku
şartı (ı Kasım I 520) isyan haberinin ve 
Halep kuşatmasının duyulması üzerine 
istanbul'da divanda yapılan görüşmeler 
sonucu önce Karaman Beylerbeyi Hüs
rev Paşa Karaman askeriyle, Silahdar 
ağ ası Mehmed Ağa 1000 kadar silahdar 

ve sol ulufeciler ağası Bestancı Ali Bey 
de 1000 kapuku lu askeriyle 21 Kasım'

da yola çıkarıldılar. Daha sonra üçüncü 
vezir Ferhad Paşa kumandan tayin edil
di: Anadolu ve Rum beylerbeyileri, Dul
kadırlı Şehsuvaroğlu Ali Bey ve Rama
zanoğlu Piri Bey'e sefere katılmaları için 
emirler gönderildi. Osmanlı kuwetleri
nin hareketini öğrenen Canbirdi ise bir 
taraftan Şehsuvaroğlu Ali Bey ve Rama
zanoğlu Piri Bey' e haber göndererek ken
di safında yer almalarını isterken bir ta
raftan da öteden beri gizlice münase
bette bulunduğu Şah İsmail'den yardım 
talep etti. Daha Yavuz Sultan Selim dö
neminde Safeviler'le irtibata geçen Can
birdi, o sıralarda Kaşan 'da bulunan Şah 
ismail'e ve Bağdat hakimi Şah Ali'ye el
çiler yollamıştı. Bir Osmanlı casusundan 
alınan habere göre. Şah İsmail'in bizzat 
gelip kendisine yardımda bulunmasını 

veya asker göndermesini istemiş, Mısır' 

dakilerin de kendisini destekledikleri
ni Şah ismail'e bildirmişti (TSMA, nr. E 
5469, 5599) 

isyan ı boyunca da Safevii er' le irtiba
tını sürdüren Canbirdi Osmanlı kuwet
lerinin baskısı sonucu kuşatmayı kaldı
rarak Şam'a çekilmek zorunda kaldı. Per
had Paşa idaresindeki Osmanlı kuwet
leri iki kol halinde Şam'a ilerledi, Canbir
di bu kuwetleri Şam yakınlarında Mas
taba'da karşılamak için hazırlıklar yap
tı. 27 Ocak 1521 'de yapılan savaşta Can
birdi 'nin ordusu bozguna uğradı. Kendi
si ise bir rivayete göre kaçarken arka
dan yetişen bir asker tarafından öldü
rüldü: diğer bir rivayete göre derviş kı 

yafetinde izini kaybettirmeye çalışırken 
yakın adamlarından hazinedan Seydi Ali 
tarafından öldürülerek kesik başı Fer
had Paşa'ya teslim edildi. Böylece Şam 
bölgesi yeniden sükOnete kavuştuğu gi
bi Şah İsmail de umduğu fırsatı bulama
dı. Bu arada isyanın bastırılması Kahire'-

canbirdi 

Gazali"nin 

öldürülüsünü 

tasvir eden 

bir minyatür 

(Süleymanname. 

TSMK, Hazine. 

nr. 1517,vr. 63") 



de de sevinçle karşılandı. Zira isyan sü
resince Şam bölgesi ile kesilen bağlantı 
yeniden sağlanmıştı. Canbirdi'nin ber
taraf edilmesi dolayısıyla oldukça rahat
layan Mısır Beylerbeyi Hayır Bey Şam 
yolunun açıldığını tüccarlara bildirmiş, 

ayrıca Canbirdi isyanına katılmış olup da 
Kahire'de saklananların derhal teslim 
olmaları için gönderilen fermanı halka 
ilan ettirmişti. 
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İbn iyas, Beda'i'u'z-zühQr, V, 130-132, 159-
161, 320, 338, 367-368, 375-377, 380-383, 
388; Sücüdf, Selimname, TSMK, Revan, nr. 
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CANBOlAT BEY TÜRBESi 

Kıbrıs Magosa'da 
adanın fethi sırasında şehid düşen 
kumandanlardan birinin türbesi. 

_j 

Kilis emiri olup önce Lefkoşe savaşla
rında bulunduktan sonra Magosa kuşat
masına katılan Canbolat Bey ve türbesi
ne dair fazla bilgi yoktur. Ancak Magosa 
kuşatması sırasında şehid düşen birçok 
Osmanlı kumandanından biri olduğu tah
min edilen Canbolat Bey hakkında ilgi çe
kici bir efsane anlatılır. Buna göre Can-

bolat Bey, şehre girişi engellemek üzere 
yapılmış ve üzerinde keskin bıçaklar olan 
çark denilen büyük bir tekerleğin dönü
şünü durdurmak için atıyla birlikte bu 
korkunç savunma silahının üzerine atta
mıştır. Ancak yabancı kaynaklar böyle bir 
savunma aletinin varlığından bahsetmez
ler. Canbolat Bey'in kuşatmaya katılarak 
Magosa istihkamları önünde şehid oldu
ğu ise bir gerçektir. Magosa Kalesi'nin 
güneydoğu ucunda olan Venedikliler'in 
mühimmat deposunu koruyan büyük yu
varlak burç (Torrine del Arsenale-Arsenal 
Bastion), 1 571'de Türk topçularının şid
detle hücum ettikleri yer olmuştu . Top 
mermileriyle tahrip edilen bu burç fetih
ten sonra onarılarak içi bir türbeye dö
nüştürülmüş ve buraya Canbolat Bey'in 
kabri yapılmıştır. 

Eski bir fotoğrafta etrafı demir par
maklıkla çevrili basit bir sanduka görül
mektedir. Kıbrıs Vakıflar Arşivi'nde bu 
türbe ile ilgili bir dosyanın bulunduğu M. 
Haşim Altan'ın yayınından öğrenilmek

tedir. Türbe 1968 yılında yeniden dü
zenlenerek müze haline getirilmiştir. 
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i SEMAVİ EYİCE 

CANBOlAT el-EŞREFI 
( ~_;')lı 1.~ ..:ı~ ) 

ei-Melikü'I-Eşref Ebü'n-Nasr 
Canbulat el -Eşrefi 

(ö. 906/1501) 

Memlük sultanı 
(1500-1501). 

_j 

1461 yılında doğduğu tahmin edilmek
tedir. Emir Yeşbek'in Çerkez asıllı mem
lük*ü olup onun yanında bir müddet kal
dı ve bu sırada Kur'an'ı ezberledL Daha 
sonra Yeşbek tarafından diğer memlük
lerle birlikte Sultan Kayıtbay'a takdim 
edildL Canbolat'ı satın alarak askeri eği
time tabi tutan Kayıtbay onu azat et
tL Hükümdarın muhafızları arasına ka
tılan Canbolat haseki olarak görev yap
tığı sırada birkaç defa hac kervanını Hi-

CANBOlAT el-EŞREFi 

caz'a götürüp getirdi. Bir müddet sonra 
"emir-i aşere" rütbesine yükseltildi (894/ 
1489) Bu rütbede iken Kabe örtüsünü 
taşıyan kafileye emirlik yaptı ve hankah 
nazırlığı görevlerini üstlendi. 1496. da 
emir-i tabihane oldu ve Osmanlı ülkesine 
elçi olarak gönderildi. Kendisine Mem
lük Devleti için hayati ehemmiyeti olan 
memlük satın alma görevi verildL Ardın
dan "emir-i mie" rütbesine yükseldi. Ka
yıtbay'ın ölümüne kadar Memlükler'in 
en yüksek askeri rütbesi olan bu rüt
besini korudu. Kayıtbay'ın oğlu ei-Meli
kü'n -Nasır Muhammed'in saltanatı sıra
sında devadar-ı kebir. bir müddet son
ra da Halep naibi oldu. 

ei-Melikü'z-Zahir Kansu Gavri Canbo
lat'ı önce Şam (Suriye) naibliği, ardından 
da Mısır ülkesi atabegü'l- asakirliği gö
revine getirdi. Böylece Canbolat Mem
lük Devleti'nde sultanlıktan sonraki en 
yüksek makama kadar çıkmış oldu. To
manbay'ın isyanı sırasında Kansu Gavri 
asilerle baş edemeyeceğini aniayarak 
gizlice Kal'atülcebel'den inip saklanınca 
Mısır iki gün sultansız kaldı. Bunun üze
rine 2 Zilhicce 90S'te (29 Haziran 1500) 
ümera ve askerler kaleye çıkarak kimi 
sultan yapacaklarını müzakere ettiler. 
isyanın elebaşısı olan Emir Tarnanbay 
sultan olmak istediği halde Canbolat'
tan ve emir-i silah Tenibek'ten çekindi
ği için bu arzusunu açığa vurmaya ce
saret edemedi; askerlerin muhalefeti
ne rağmen Canbolat'ın sultan olmasın
da ısrar etti. Halife Müstemsik - Billah 
ve dört mezhebin başkadıtarının da ona
yı ile ei-Melikü'z-Zahir Kansu tahttan 
indirildi, yerine el- Melikü'l- Eşref laka
bıyla Canbolat sultan ilan edildL 

Canbolat'ın saltanatının ilk günlerin
den itibaren başlayan karışıklıklar bir 
türlü yatışmadı. Canbolat sultan olduğu 
sırada isyan halinde bulunan Şam naibi 
Kasruh'a haberci göndererek kendisini 
atabegü'l-asakir olarak Kahire'ye davet 
etti. Ancak Kasruh isyanını sürdürdü. Öte 
yandan Mısır'daki askerlere cülus bah
şişi verebilmek için Canbolat müslüman, 
hıristiyan, yahudi, tüccar, devlet görev
lisi ayırımı yapmadan herkesten zorla 
para toplamaya başladı. Bir taraftan da 
Kasruh'un isyanını bastırmak maksadıy
la Torna n bay· a vezirlik. üstadüddarlık, 

devadar-ı kebirlik ve emir-i silahlık gi
bi önemli görevler verdi. Böylece Canbo
lat'tan daha güçlü duruma gelen Toman
bay sultandan yana görünüyor, ancak 
bir türlü Kasruh'un üzerine yürümüyor
du. Nihayet kalabalık bir ordu ile Kasım 
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