
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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CANDAR 
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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-

145 



CANDAR 

lerde çetr taşımak gibi görevleri de var
dı . Perdedarlar. rikabdarlar ve hazine
darlar da onun emrindeydi. Candar se
ferlerde sultanın etrafında bulunan mu
hafız alayının önünde yürürdü. Candar
ların teşkil ettiği muhafız alayı "mukad
demü elf" veya "emir-i tablhane" tara
fından idare edilirdi. Memlükler döne
minde bu müessesenin başında bulunan 
mukaddemü elf rütbesindeki emirler 
arasında Alcay el -Yüsufi ve Canı Beg el
Hamzavi zikredilebilir. Candarlık IX. (XV.) 
yüzyılın ortalarında önemini kaybetme
ye başladı ve Memlükler'in yıkılışma ka
dar bu görev sıradan askerler tarafın
dan yerine getirildi. 
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!il AYDIN TANERi 

CANDAROGULIARI 

XIV. yüzyılın başlarında 
Kastamonu ve Sinop civarında 

kurulan bir Türk beyliği . 

Çobanoğulları Beyliği'nin yerini alan 
Candaroğulları ' nın tarih sahnesine çıkı
şı, devirle ilgili kaynakların yetersizliği 

yüzünden tam olarak bilinmemektedir. 
Anadolu Selçukluları arasındaki taht mü
cadelelerine karışan Şemseddin Yaman 
Candar'a İlhanlı Hükümdan Geyhatu ta
rafından Efiani ve civarı ikta* olarak ve
rildi. Beyliğin kurucusu olan ve ona adı
nı veren Candar'ın hangi Türkmen bo
yuna mensup olduğu belli değildir. Can
dar* lık sıfatını Selçuklu sarayına intisa
bından dolayı alan Şemseddin Yaman 
beyliği süresince İlhanlılar' ın hakimiye
tini tanımış, ancak Efiani yöresini aşa
madan muhtemelen 1308 yılında ölmüş 
ve yerine oğlu Süleyman Paşa geçmiştir. 

Bir süre Efiani'de oturan Süleyman 
Paşa, Kastamonu ve Safranbolu'yu ala-
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rak hakimiyet sahasını genişletti ve bey
liğin merkezini Kastamonu'ya naklet
tL Daha sonra Sinop'u da ele geçirerek 
buranın idaresini oğullarından İbrahim 
Bey'e, Safranbolu'nun idaresini ise öte
ki oğlu Ali Bey'e verdi. Beyliğin toprak
larını genişletmesine rağmen Süleyman 
Paşa'nın İlhanlı hakimiyetini tanımaya 
ve onlara vergi vermeye devam ettiği 

anlaşılmaktadır. Ancak 1327 yılında De
mirtaş ' ın Anadolu genel valiliğinin so
na ermesi ve 1335'te Moğol Hükümdan 
Ebü Said Sahadır Han'ın ölümü ile orta
ya çıkan karışıklıklardan faydalanan Sü
leyman Paşa bağımsızlığını ilan etti. Ni
tekim hükümdarlığının son beş yılında 
kestirdiği sikkelerde "es-sultanü'l-a'zam" 
unvanını kullanması -bunun açık delili
dir. Mevlana ailesiyle de dostça müna
sebetlerde bulunan Süleyman Paşa, Mev
lana'nın tarunu Arif Çelebi tarafından 
iki defa ziyaret edilmiştir. Uç beylerine 
yapılan bu ziyaretin gayesi, Bizans'a kar
şı yaptıkları gazalar neticesinde nüfuz
ları artan bey ailelerini Rafizi şeyhleri
nin tesirinden kurtarmaya yönelikti. 

Candaroğulları Beyliği'nin gerçek ku
rucusu olan ı. Süleyman Paşa, komşuları 

Candaroğulları 

ailesinin 
soy kütüğü 

Bizans, Osmanlı ve Taceddinoğulları'na 
karşı dengeli bir siyaset takip etti. Batı 
ve Orta Anadolu'ya doğru fetih teşebbüs
lerinde bulunmadı. Bununla birlikte çağ
daşı olan Orhan Gazi ile aralarında zaman 
zaman anlaşmazlıklar çıktığı kaynaklarda 
belirtilmektedir {İbn Fazlullah el-Öme
r!. s. 42). Osmanlılar ' ın ve Candaroğulla
rı ' nın sürekli akıniarına maruz kalan Bi
zanslılar, hıristiyan bir Tatar olan İzmit 
Valisi Nogay'ın aracılığıyla Süleyman Pa
şa'ya barış teklifinde bulundular. böyle
ce Osmanlılar'a karşı Candaroğulları 'nı 

kazanmak istediler. Ancak Süleyman Pa
şa Bizans kalelerini muhasaraya devam 
etti. Süleyman Paşa döneminin en bü
yük başarısı. Sinop'un ilhakı ve buna bağ
lı olarak Karadeniz ticaretini ellerinde 
tutan Cenevizliler'le temasa geçilmesidir. 
Süleyman Paşa'nın oğlu İbrahim Bey'in 
Sinop emirliği zamanında Sinop Limanı'n
daki on kadar Ceneviz gemisi zaptedildi. 

1331-1332 yıllarında Safranbolu ve 
Kastamonu'ya uğrayan seyyah İbn Bat
tüta. Süleyman Paşa'nın vakur ve hey
betli bir hükümdar olduğunu ve etra
fında itibar sahibi din alimlerinin bulun
duğunu yazmaktadır. Bu arada Süley-


