
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/ 



24 Ekim 1607). Lübnan'ın Dürzi reisi Ma'
noğlu Fahreddin ile birlikte hareket eden 
Canbolatoğlu 30.000'den fazla tüfekli 
askeriyle önce Osmanlı kuwetlerini zor 
durumda bıraktı. Asker bozulmak üze
re iken Murad Paşa ve Rumeli Beyler
bey! Tiryaki Hasan Paşa'nın ileri atılma
sıyla yeniden asilerin üzerine saldırdılar 
ve onları mağlup ettiler. Bu sırada Can
bolatoğlu Ali Paşa önce Kilis' e, oradan 
Halep'e kaçtı (Hasan Beyzade. ll, 306-307; 

Mustafa Safi, ll, vr. 80b) Bu hadise üze
rine ordu defterdan Baki Paşa, "Bin on 
altıda kırıldı sekban" mısraı ile tarih dü
şürmüştür. 

Mağlup olan Canbolatoğlu Halep'e va
rır varmaz şehri yağmalayarak halka ezi
yet etti. Diğer taraftan Canbolatoğlu'
nun müttefiki Ma'noğlu Fahreddin ise 
Dürzi ordusu ile Şakif Kalesi'ne kaçtı. 

Canbolatoğlu Ali Halep'te barınamaya
rak Anadolu'ya geçti ve maiyetindeki 140 
kişi ile Eskişehir'e kadar geldi. Yanında 
bulunan ihtiyar amcası Haydar Bey'i af 
dilemek üzere istanbul'a gönderdi. Bu 
sırada Anadolu'da isyan halinde bulunan 
Kalenderoğlu, kendisine katılması için 
haber gönderdiyse de Canbolatoğlu bu 
teklifi reddetti (Mustafa Safi. ll , vr. 88b)_ 
istanbul yolunda iken affedildiğini öğ
rendi ve derhal şehre girerek padişahın 
huzuruna çıktı. ı. Ahmed ona Tımışvar 
beylerbeyiliğini verdi. Canbolatoğlu'nun 
yanında getirdiği yeğeni Mustafa henüz 
küçük yaşta olduğu için saray hizmetine 
alındı. Tımışvar'a giden Ali Paşa ise yeni
çeriler ve şehir halkıyla geçinemeyerek 
Belgrad'a kaçtı ve burada Veziriazam Mu
rad Paşa'nın emriyle idam edildi (161 1). 

Bu aileye mensup olan ve Osmanlı sa
rayında yetişen Hüseyin Paşa'nın oğlu 

Mustafa, daha sonra IV. Murad'ın yakın 
adamlarından biri olduğu gibi, vezirlik 
payesini almış ve Rumeli beylerbeyiliği

ne kadar yükselmiştir (Naima, lll. 48; Pe
çuylu İbrahim, ll, 425. 436) Öte yandan Ali 
Paşa'nın torunu olduğu tahmin edilen 
Canbolat b. Said (ö 1640) ve oğlu Ribah 
bir müddet Kilis ve Halep'te ikamet et
tiler. Bunlar 1630'dan sonra Emir Fah
reddin'in daveti üzerine Lübnan'a gide
rek Şuf'ta yerleştiler. Canbolat'ın ölü
münden sonra ailenin başına önce Ri
bah, ardından da oğlu Ali geçti. Ali Lüb
nan'daki meşhur Tanuh ailesinden kız 

alarak bu nüfuzlu aileye intisap etti. Ka
yınpederi Şeyh Kaplan'ın ölümü ile "şey
hülmeşayih • oldu. Böylece büyük itibar 
kazanan Ali Muhtare Kalesi'ni inşa etti
rerek ömrünün sonuna kadar burada 

oturdu. Ali bölgede önemli siyasi faali
yetlerde bulundu, Şihaboğulları arasın
daki mücadelelerde ara buluculuk yap
tı, zaman zaman da bu mücadeleyi sür
düren taraflardan birine destek verdi. 
Şihaboğulları'ndan Emfr Yusuf ile birlik
teZahir el-Ömer'e karşı mücadele etti, 
1778'de seksen yaşında iken öldü. 

Ailenin Canboladi kolu XVIII. yüzyılın 
ilk yarısında şekillendi ve Ali tarafından 
güçlendirildL Böylece aile Canboladi ve 
Yezbeki adlı iki kola ayrılmış oldu. Can
bolat koluna mensup olan Kasım Şiha
boğulları ile ihtilafa düştü. Kasım' dan 
sonra ailenin başına geçen Beşir Cebeli
dürz emiri oldu. Bir müddet sonra ita
atsizlikleri dolayısıyla kardeşi Hasan ile 
birlikte Cezzar Ahmed Paşa tarafından 
Sayda'da ikamete mecbur edildiler. Da
ha sonra emirlik makamında görülen 
Beşir Muhtare de Akka · dakine benzer 
bir cami yaptırdı, ayrıca sulama işine de 
önem verdi. Aile ondan sonra da bu böl
gede güç ve nüfuzunu devam ettirdi. Bu 
aileden olan Said Bey 1860'ta "Lübnan 
Vak'ası" diye bilinen karışıklıklarda ön
derlik yaptı ve ele geçirilerek hapsedil
di, 1861 'de hapiste öldü. Bu ailenin kol
ları devam etmedi, ancak bunların bı

raktıkları miras ve mücadele ortamı bu
günkü modern Lübnan'ın karışık siyasi 
hayatında hala etkili olmaktadır. 
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M MücrEBA lLGÜREL 

CANDAR 

().l.ib:- ) 

CANDAR 

Eskiden bazı İslam devletlerinde 
hükümdar ve sarayını korumakla görevli 

muhafızlar hakkında kullanılan 

bir terim. 
L _j 

Farsça din (silah) ve dar (tutan) keli
melerinden oluşan candar terimine Or
taçağ'da kurulan Karahanlılar. Gazneli
ler. Selçuklular. Harizmşahlar, EyyubTier 
ve Memlükler gibi islam devletlerinin sa
ray teşkilatında rastlanmaktadır. Candar 
geniş yetkileri olan önemli bir görevli 
idi. 

Büyük Selçuklular'da diğer saray gö
revlileri gibi candarlar da çeşitli millet
Iere mensup gulam*lar arasından seçi
len hassa askerleri olup hükümdarıo ve 
sarayın güvenliğini sağlamaktan sorumlu 
idiler. Candarların kumandanına "emir-i 
candar" denilirdi. Yüksek rütbeli bir ku
mandan olan emir-i candarlar arasında 
Gümüştegin Candar ve Çavlı Candar gi
bi atabegliğe kadar yükselenler de vardı. 

Anadolu Selçukluları'nda da candar de
nilen ve süvarilerden teşkil edilen bir mu
hafız birliği vardı. Bunlar kılıçlarını ka
yışları altın işlemeli kınlarında taşırlardı. 

ı. Alaeddin Keykubad tahta çıktığında 
120 candardan oluşan muhafız birliği

ne sahipti (İbn BTbf, s. 216). I. Gıyaseddin 
Keyhusrev Bizans imparatoru ı. Laskaris 
ile yaptığı savaşta cesaretine aldanıp can
darlarından uzaklaştığı sırada şehid edil
mişti. Candaroğulları Beyliği'nin kuru
cusu olarak kabul edilen Emir Şemsed
din Yaman'ın candar lakabını taşıdığına 
bakılırsa onun da Anadolu Selçukluları'n
da emir-i candar olarak hizmet ettiği 
söylenebilir. 

EyyubTier devrinde mevcut olan can
darların en önde gelen kumandanların
dan Tuğrul Candar, Halep ve Ba'lebek 
muhasaralarıyla Kudüs Krallığı ve An
takya Prensliği'nin hakimiyetindeki yer
lerin fethinde önemli hizmetlerde bu
lunmuştur (Şeşen, s. 143-144). 

Eyyübiler'den Memlükler'e geçen can
darlık bu dönemde en yüksek rütbeli 
memuriyetlerden biri haline gelmiştir. 

Asıl görevi sultanın ve sarayın emniyeti
ni sağlamak olan candarların siyasi suç
luları yakalayıp zeredhane denilen yer
de hapsetmek, idam mahkumlarının ce
zalarını infaz etmek, huzura girmek is
teyen emirleri sultana takdim etmek, 
gelen postayı devatdar ve katib-i sır ile 
beraber sultana arzetmek ve merasim-
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