
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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CANBOlAT ei-ESREFf 

1500'de Suriye'ye doğru yola çıktı, Dı

maşk'a varınca da ilk işi kendisini sul
tan ilan etmek oldu. Canbolat bu habe
ri duyunca Suriye'deki emirlerin görev
lerine son verdi ve evlerini yağmalattı. 
Ayrıca Mısır'daki kumandan ve askerle
ri kendi lehine kazanmak için her türlü 
çareye başvurdu. Kaleyi ve şehri savun
mak için bütün tedbirleri aldı. 

Tarnanbay 906 yılının Cemaziyelahir 
başlarında (Aralık 1500) Dımaşk'tan çık

tı ve 2 Ocak 1501 'de Kahire'ye girerek 
kaleyi kuşattı. Bir hafta süren kuşatma

dan sonra kale zaptedilip Canbolat yaka
landı (18 Cemaziyelahir/ 9 Ocak) . Buradan 
İskenderiye'ye gönderiterek hapsedildi ve 
daha sonra romanbay'ın emriyle boğu
larak öldürüldü (23 Şubat 150 ı). Cesedi 
yaklaşık bir ay sonra Sultan Kayıtbay'ın 
türbesine gömüldü: oradan da kendisi 
için yaptırmış olduğu Babünnasr'ın kar
şısındaki türbeye nakledildL Aynı yerde
ki Canbolat Medresesi de onun tarafın
dan inşa ettirilmiştir. 
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liJ KAzıM YAŞAR K oPRAMAN 

CANBOIATOGUUARI 

Kilis, Azaz ve Halep taraflarında 
ortaya çıkan ve daha sonra 

Lübnan'a kadar yayılan 
bir Dürzi ailesi. 

_j 

Bu ailenin atası Kasım Bey' dir. Onun 
oğlu olan ve aileye adını veren Canbolat 
Bey Osmanlı sarayında yetişmiş, daha 
sonra Kilis sancağı kendisine ocaklık ola
rak verilmiştir. Canbolat bölgeyi asiler
den temizlediği için büyük itibar kazan
dı ve Ulyanoğlu'nun isyanını bastırmak 
üzere Basra tarafına gönderilen Bağdat 
Beylerbeyi İskender Paşa'ya yardım et
mekle görevlendirildi. Canbolat Bey 200 
parça gemi ve piyade askeriyle Birecik 
Limanı'ndan hareket ederek bu sefe
re katıldı (Seyyid Lokman el-Urmevi, vr. 
ı 06b)_ Ayrıca Kıbrıs'ın fethinde de bu
lundu : hizmetlerinden dolayı kendisine 
50.000, oğulları Habib ve Hüseyin'e 30'ar 
bin akçe terakki* verildi (BA, MD, nr. 
16, hk. 429). 1572'de de vefat etti. 
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Canbolat Bey'in oğlu olan Hüseyin Pa
şa'ya da babasından sonra Osmanlı hü
kümeti tarafından Kilis sancağı ocaklık 

olarak verilmişti. Canbolat Bey'in Hüse
yin Paşa'dan başka üç oğlu daha bulu
nuyordu ve bunlara çeşitli tirnarlar tev
cih edilmişti. Hüseyin Paşa sancak beyi 
iken Şam asilerine karşı cephe aldığı gi
bi vali Nasuh Paşa'yı Halep'te kardeşinin 
oğlu Ali vasıtasıyla muhasaradan kurtar
mıştı. Daha sonra Kilis emiri olan kar
deşi Celil Bey ile bir müddet mücadele 
ederek bölgedeki nüfuzunu genişletti. 

Osmanlı hükümeti Suriye'deki itaatsiz
liklere karşı kendisinden büyük ölçüde 
faydalandı. Bu arada, Urfa bölgesinde or
taya çıkan Abdülhalim'in isyanının bas
tırılması sırasında Sinanpaşazade Meh
med Paşa'ya yardımda bulundu ( 1599). 
Böylece nüfuz ve itibar kazanan Hüse
yin Paşa, az sonra Cigalazade Sinan Pa
şa'nın İran serdan olarak tayin edilmesi 
üzerine aziedilen Nasuh Paşa'nın yerine 
Halep valiliğine getirildi. Ancak ocaklık 
olarak sancak beyi bulunanlara eyalet 
tevcihinin kanuna aykırı olduğunu ile
ri süren Nasuh Paşa şehri teslim etme
mekte direndi. Bunun üzerine Hüseyin 
Paşa şehri üç ay kuşattı ve Halep kadı
sının aracılığı ile kaleye girmeyi başardı 
(Kati b Çelebi, ı. 29 ı; Naima, ll, 5-6) Ar
dından Cigalazade'nin İran seferine işti
rak etmek üzere yola çıktıysa da esas 
orduya katılmakta gecikti. Ordunun Ur
miye civarında mağlüp olduğu haberini 
alınca da 30.000 kişilik ordusuyla Van'
da beklemeyi tercih etti (1604) Ancak 
Cigalazade geri çekilerek Van'a ulaştı

ğında uğradığı yenilginin müsebbibi ola
rak gördüğü Hüseyin Paşa'yı idam et
tirdi. (Mustafa Safi, ll, vr. 49•-b)_ 

Hüseyin Paşa'nın idamı üzerine Ha
lep'e dönen kuwetleri, kendisine veka
let eden yeğeni Ali Paşa'nın yanına sı
ğındılar. Ali Paşa bu sırada Kilis sancak 
beyliğinde bulunuyordu. Amcasının kuv
vetlerinin b"şına geçen Ali Paşa süratle 
bölgeye hakim olmaya başladı (1606)_ Ali 
Paşa'nın isyanı üzerine, iç ve dış mese
lelerle uğraşan hükümet merkezi onu 
oyalamak için Halep eyaletine tayin edii
diğine dair bir menşur gönderdiyse de 
isyanına engel olamadı. O sıralarda Os
manlı Devleti İran savaşları ile uğraşıyor 
ve uzun zamandır devam etmekte olan 
Avusturya savaşlarını bir neticeye bağ
lamaya çalışıyordu. Diğer taraftan Ana
dolu'da yer yer Celaliler ve sipahi zor
baları hüküm sürüyor, hükümet bunla
rın hakkından gelmekte aciz kalıyordu. 

Hükümetin zor durumda bulunuşunu 
fırsat bilen Canbolatoğlu, Trablusşam 

Hakimi Seyfoğlu Emir Yusuf üzerine yü
rüyüp onu mağlup etti ve şehri kuşat
ma altına aldı. Seyfoğlu'ndan büyük pa
ralar alarak ve onunla akrabalık kura
rak anlaşma yaptıktan sonra Şam as
keriyle olan eski düşmanlığı sebebiyle 
onlarla mücadeleye girişip galip geldi. 
Halkın bütün mal ve mülküne el koydu. 
Buradan Halep'e yürüdü ve iki zafer da
ha kazandı. Artık Osmanlı idaresine ka
fa tutabilecek güce eriştiğini düşünen 

Canbolatoğlu Ali Paşa bölgede istiklali
ni ilan etti. Halep hazinesine el koyarak 
Osmanlı ordusuna benzer şekilde atlı ve 
piyade askerinden oluşan iki ayrı ordu 
kurdu. Piyade askerini tıpkı yeniçeriler 
gibi 162 bölüğe ayırıp her birinin başı
na birer çorbacı getirdi. Ayrıca bunlara 
3'er akçe ulufenin yanı sıra terakki ve 
yevmiye de veriyordu. Bundan başka üç 
ayda bir postal, koyun akçesi, barut, fi
til ve kurşun dağıttırıyordu . Topladığı tü
fekli asker sayısı 16.700 kadardı. Atlı as
keri ise kapıkulu süvarisi tarzında olup 
sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılmıştı. 
Sayıları da 18.000'i buluyordu. Bir devlet 
reisi gibi davranarak adına hutbe oku
tup para bastıran Canbolatoğlu Taska
na hükümdan ile münasebet kurduğu 
gibi diğer Avrupa devletleriyle de haber
leşmeye başladı. 

Bu sırada Anadolu'da büyük bir karı
şıklık hüküm sürüyordu. Celaliler'den 
Kalenderoğlu Mehmed, Kara Said, Tavil 
Ahmedoğulları, Cemşid, Tavil Halil ve kar
deşi Meymun, Muslu Çavuş ve Yusuf Pa
şa gibi asiler hükümeti oldukça zor bir 
duruma sokmuşlardı. Bunlardan Cemşid 
Canbolatoğ lu'na tabi olup Adana'yı iş

gal ederek buraya vali olmuştu (Ahual- i 

Celaliyan, vr. 5b)_ Nihayet isyanları bas
tırmakla Kuyucu Murad Paşa görevlen
dirildi ve veziriazamlığa getirildi (I ı Ara
lık 1606). Murad Paşa Haziran 1607'de 
doğruca Canbolatoğlu'nun üzerine yü
rüdü. Asi Kalenderoğlu'na Ankara san
cak beyliğini verip Orta Anadolu'da sü
kuneti sağladıktan ve bazı azılı Celali
ler'i bertaraf ettikten sonra Halep'e yö
neldi. Bakras derbendi civarında Canbu
latoğlu'nun pusu kurduğunu anlayınca 
Arslanbeli istikametinden Güğercinlik 

sahrasına vardı ve oradan Oruç ovasına 
ulaştı. Bu arada Canbolatoğlu'nun Mu
rad Paşa 'ya mektup göndererek barış 
istediği rivayet edilmektedir. 

Oruç ovasında iki taraf arasında şid
detli bir mücadele başladı (3 Receb 1016/ 


