
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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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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