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(ö. 100911600 [?]) 

III. Murad zamanında 
sarayın harem dairesinin 

nüfuzlu kethüdası. 
_j 

lll. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan'ın 
cariyelerinden olup Kethüda Kadın ola
rak da anılan Canfeda Hatun'un doğum 
ve ölüm tarihleri hakkında herhangi bir 
bilgi bulunmamaktadır. Önceleri Eski 
Saray'da hizmet ettikten sonra lll. Mu
rad zamanında kabiliyeti ve iyi huyu sa
yesinde ön plana çıkmış, Nurbanu Sul
tan'ın en gözde cariyesi ve sağ kolu ha
line gelmiştir. III. Murad'ın saltanatının 
başlarında haremde etkili ve birbirine 
rakip iki taraftan birini Nurbanu ve ismi
han Sultan ile Canfeda Hatun, diğerini 
ise tek başına Haseki Safiye Sultan teşkil 
etmekteydi. Böylece bu dönemde Can
feda Hatun sarayın dört güçlü kadının 

dan birisi durumundaydı. Harem-i Hüma
yun kethüdası mevkiine geldikten son
ra da bütün haseki ve cariyelerin sorum
lusu ve idarecisi oldu. 

Nurbanu Sultan ölümü sırasında oğlu 
lll. Murad'a kendisinden sonra her ba
kımdan Canfeda Hatun'a güvenınesini 
söylemişti. Böylece Nurbanu Sultan'ın 

ölümünden sonra nüfuzu daha da artan 
Canfeda Hatun kısa sürede Valide Safi
ye Sultan'ın da güvenini kazandı. 
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Canfeda Hatun'u nüfuzunun zirvede ol
duğu bir dönemde rahatsız eden ve ten
kit edilmesine sebep olan hususların ba
şında, kardeşi Deli (Divane) İbrahim Pa
şa'nın başarısız icraatı gelmekteydi. O 
sırada Diyarbek.ir beylerbeyi olarak vazife 
gören İbrahim Paşa kötü idaresi yüzün
den halkın şikayetiyle görevinden alınmış 
ve hapsedilmişti. Canfeda Hatun ise kar
deşini takibe uğradığı dönemlerde yal
nız bırakmamış, onun temize çıkması ve 
tekrar görevine iadesi için nüfuzunu kul
lanmaktan çekinmemiştir. Nitekim bü
tün başarısızlığına rağmen paşa, kız kar
deşinin teşebbüsleri ve lll. Murad'a sun
duğu değerli hediyeler sayesinde görevi
ne iade edilmiştir (Selaniki, I, 256, 35 I) . 

Canfeda Hatun'un bundan başka bir
çok önemli hadisede de rol oynadığı bi
linmektedir. 26 Ocak 1 S93'te yeniçeri ve 
sipahiye masar* ulufesinin dağıtılması 
sırasında paranın yetişmemesi yüzün
den sipahilere eksik ödeme yapılması is
yana sebep olmuştu. Asiler Sadrazam 
Siyavuş Paşa ve Başdefterdar Emir Pa
şa ile birlikte harem kethüdası Canfeda 
Hatun'un da kendilerine teslim edilme
sini istemişler, ancak uzun mücadeleler
den sonra padişah ve saray halkının sert 
tutumu ile hadise yatıştırılmıştı (Selani
ki, I, 302) 

lll. Murad'ın ölümünde (ö . I595) gele
neğe uygun olarak Valide Sultan dışın

ıl daki harem halkı Eski Saray'a nakledi-

Canfeda 
Hatun 
evkaf ın ın 

sici l kayıtla rı 

(istan bul 

Şer'iyye 

Sicilie ri 

Arşivi, 

nr. 4 . s. 2) 

Akbaba 
köyündeki 

Canfeda 
Hatun 

Camii· 
Beykoz 1 
Istanbul 

lirken artık yaşianan ve nüfuzu azalan 
Canfeda Hatun da Selaniki'nin belirtti
ğine göre "Ah el-mevt el-firak" diyerek 
harnallar ve arabalarla taşınan eşyası 

ile Eski Saray'a gitmiştir. Hayatının bun
dan sonraki döneminde Eski Saray' da 
oturan kızların gelin edilmesiyle uğra
şan Canfeda Hatun'a III. Mehmed gün
de 100 akçe ulufe ile senede dört "kat" 
yıllık ve diğer bazı tahsisatiarda bulun
muştur. Cömertliğiyle tanınan Canfeda 
Hatun'un bir ara para sıkıntısı çektiğini 
haber alan padişah ulufesini 200 akçe
ye. yıllık tahsisatın ı da sekiz "kat"a çıkar
mıştır tAli. vr. soo• l 

Canfeda Hatun'un istanbul ve çevre
sinde çeşitli hayır eserleri bulunmakta
dır. istanbul Karagümrük (Gümrükhane) 
semtinde Çukurbostan yakınında harap 
durumdaki bir mescidi ihya ederek ca
mi haline getirmiş, ayrıca Saraçhane ya
kınında bir sebil yaptırmış, karşısındaki 
bir mescidi de tamir ettirmiştir. "Sahib-i 
se bil ruhuna içip de Fatiha" (ı 002 1 1594 ı 
m ı sraı ile tarih düşürülen bu sebil ile 
mescid için 2 milyon akçe sarfettiği kay
dedilmektedir. Sebilin açılışında 180 kıy
metli seraser. atlas ve kemha dağıtılmış
tır (Ali, vr. 500 b). Canfeda Hatun'un Bey
kozAkbaba'da ve başka yerlerde de çe
şitli hayratı mevcuttur. 

Dirayetli bir insan olan. aynı zamanda 
dindarlığı ile de tanınan Canfeda Hatun 
zaman zaman sahip olduğu nüfuz ve ik
t idardan taydalanmış ve pek çok hadi
sede rol oynamıştır. Ancak bazı eserler
de onun Valide Nurbanu ve Safiye sul
tanların rüşvet ve hediye aracı olduğun
dan söz edilmesi ağır bir ithamdır. Nite
kim devrinin bütün devlet erkanını çe
şitli vesilelerle ağır bir dille tenkit eden 
Gelibolulu Ali. Canfeda Hatun'dan büyük 
bir sitayişle bahsetmektedir. 
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L 
Osmanlılar'da bir ayan ailesi. 

_j 

Ailenin kurucusu olan Canikli Hacı Ali 
Paşa 1133'te (1720-21 ) istanbul'da doğ
du. Dergah-ı all kapıcıbaşılarından Fat
salı Ahmed Ağa'nın küçük oğludur. Ço
cukluğu İstanbul· da geçti. Daha sonra 
Canik'e gitti. Babasının Terme ve Fatsa 
çevresinde yaptığı zulümler yüzünden 
17 41 yılı Ağustos u nda onunla birlikte 
Ankara 'ya sürüldü. 1748'de babasının 
ölümünden bir süre sonra ağabeyi Sü
leyman ( Paşa) ile birlikte tekrar Canik'e 
döndü. 

1762 yılında Gürcistan'da çıkan ayak
lanma üzerine bu isyanı bastırmakla gö
revlendirilen Çıldır Valisi Hasan Paşa'

ya yardım etmesi emredildi. Hasan Pa
şa ile isyan bölgesine gidip bir kısım ka
leleri yeniden Osmanlı idaresine bağla
ması üzerine. Canik mukataa* sı yüzün
den mücadele halinde olduğu ağabeyi 
Süleyman Paşa ' nın kendisini gözden dü
şürme gayretlerine rağmen. Babıali ' nin 

güvenini kazanarak Canik muhassılı ol
mayı başardı ( 1762) Daha sonra hacca 
giden Ali Bey döndükten sonra sosyal 
yönden bölgede nüfuzunu daha da art
tı rdı. 

1768 yılında başlayan Osmanlı - Rus 
savaşına katıldı. 1769 Ekiminde Hotin 
tarafına gönderildi : bir ara düşmana esir 
düşme tehlikesiyle karşılaştı. Daha son
ra izin alıp yeniden Canik'e döndü. Sam
sun ve Amasya çevresini eşkıyadan te
mizledi. Rakiplerinin bir kısmını bertaraf 
etti, diğer bir kısmını da kendine bağla
mayı başardı. Bu gelişmeler üzerine 30 
Mayıs 1772 tarihinde kendisine Amas
ya sancağı malikane* olarak verildi. ar
dından da Tokat sancağı voyvodalığı bağ

landı. Bu arada kapıcıbaşılık unvanını 

aldı. Eski Kırım Hanı Devlet Giray' ın tav
siyesi üzerine vezirlikle Kırım serasker
liğine getirildiği 1773 yılının Aralık ayın-

da kendisine "bervech-i malikane· Trab
zon sancağı verildi. 21 Temmuz 1774'
te Rusya ile Küçük Kaynarca Antlaşma
sı imzalanınca Kırım 'dan geri döndü. 

Ali Paşa, 1775 yılında İran ile müna
sebetlerin bozulması üzerine başlayan 
savaşta ve sonraki siyasi gelişmelerde 
devletin kendisine muhtaç olmasını fır
sat bildi ve aile fertler ine önemli tevcih
lerin yapılmasını sağladı. Nitekim 3 Ara
lık 1776 tarihinde Trabzon ve Erzurum 
eyaletleri uhdesinde olduğu halde Kars 
seraskerliğine tayin edildi. Bu arada bü
yük oğlu Battal Hüseyin Bey'e malikane 
suretiyle Karahisar-ı Şarki (Şeb i n ka ra hi

sar) hassı voyvodalığı verildi. Böylece Ca
nik çevresinde ailece gücünü arttırma
ya ve yaymaya başladı. 

1777 yılı sonunda Sivas ile Trabzon va
lisi ve Canik muhassılı olarak görünen 
Ali Paşa Kırım 'da çıkan karışıklıkla r üze
rine ikinci defa Kırım seraskerliğine ta
yin edildi. Bu arada kendisine malikane 
olarak Kastamonu sancağı verildi. Ardın
dan 1778 yılında tekrar Erzurum valili
ğine getirilirken üzerinden alınan Sivas 
valiliği de vezirlikle henüz on sekiz ya
şında bulunan küçük oğlu Mikdad Ah
med Bey'e tevcih edildi. Bu oğluna ayrı
ca Sağucak muhafızlığı da verildi. Bü
yük oğlu Battal Hüseyin Bey ise kapıcı

başılık unvanını elde etti. Aynı yıl içinde 
yeğeni Mehmed Bey de (Süleyman Pa
şa ' nı n oğlu ) mlr-i miranlıkla Çorum san
cağının idaresini ele aldı. Bütün bu t ev
cihler karşılığında Babıali kendisinden 
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40.000 asker hazırlayıp Kırım üzerine 
gitmesini istedi. Paşa istenilenden daha 
az sayıda asker toplayıp deniz yoluyla 
Sivastapal önlerine kadar gittiyse de sa
vaş yapmadan geri döndü. Bunun üze
rine Babıali . Kırım seferi sırasında ge
rekli sayıda asker toplayamaması . sefe
re geç katılması. Kırım'da vazifesini la
yıkıyla yapmaması . halka eziyet edip ser
vetini haksız bir biçimde arttırması ve 
Bozok sancağı mutasarrıfı Çapanoğlu 

(Cebbarzade) Mustafa Bey ile bozuşması 
gibi sebeplerle Canikli Hacı Ali Paşa 'yı 

ortadan kaldırmaya karar verdi. 

Canikliler'in Karadeniz kıyılarından Ana
dolu'nun iç bölgelerine doğru nüfuzları
nı yaymaları . Orta Anadolu'nun güçlü ha
nedanlarından Çapanoğulları ve onların 
temsilcisi Mustafa Bey'in aleyhine bir 
gelişme idi. İ ki aile arasında bu husus
taki rekabetin ilk izler ine 1772 yılında 
Amasya'nın. a rdından da Sivas ' ın Canik
liler'e verilmesi sırasında rastlanır. Bu
raları kendi nüf uz alanı olarak gören Ça
panoğlu Mustafa Bey, İran ve Kırım se
raskerlikleri sırasında rakibi Canikli Ha
cı Ali Paşa' nın istemiş olduğu yardımla

rı yapmayarak onun Babıali'nin gözün
den düşmesine çalışmıştı. 

Ali Paşa 'nın son Kırım seferindeki ba
şarısızlığı istanbul'da memnuniyetsizlik 
doğurduğu gibi kendisine tabi toprak
larda da huzursuzluğa sebebiyet verdi. 
Nitekim Mikdad Ahmed Paşa ' nın baskı

sına dayanamayan Amasya ayanları 1778 
yılı sonlarında Çapanoğlu Mustafa Bey'e 
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