
bu bölüm aynı yıl Michael Wickens. 1959'
da Michael Marmura ve 1960 Roger Sa
vory'yi bünyesine katarak İslam ve Orta
doğu çalışmalarını daha da genişletti. 
Üniversitede İslam çalışmaları için müs
takil bir bölüm Wickens'in başkanlığında 
1961'de açıldı; 1976'da bölümün ismi 
Ortadoğu ve İslam Araştırmaları oldu. 
Wickens'in çalışmaları arasında Naslrüd
dln-i TCısl'den The Nasirean Ethics(Lon
don 1964) ve Sa'dl-i Şlrazl'den Moral 

Pointed and Tales Adamed (Toronto 
1974) adlı çeviriler vardır. Savory'nin öz
gün çalışmaları arasında ise Introduction 
to Islamic Civilation (Cambridge 1980) 

ve Iranunder the Safavids (Cambridge 
1980) bulunur. Daha sonra Alberta, Mont
real, Carleton. Concordia, Queen, Calgary 
ve British Colombia üniversitelerinin çe
şitli enstitülerinde Ortadoğu ve dolayı
sıyla İslam araştırmaları devam etmek
tedir. 

Kanada'daki Türk incelemelerine ise 
hemen hemen ll. Dünya Savaşı'nın ardın
dan İslam ve Ortadoğu araştırmalarıyla 
birlikte Toro n to ve McGill üniversitelerin
de başlandı. Bu iki kurumun dışında bazı 
üniversitelerin tarih bölümlerinde Türk 
tarihine yer verilmiş ve konuyla ilgili mo
nografi ve kitaplar yazılmıştır. Bunlar ara
sında Alberta Üniversitesi'nden Max Mo
te'ninAn Ottoman-Russian Exchange 
of Ambassadors (Chicago 1970) ve Ulrich 
Trumppener Germany and Ottoman 
Empire, 1914-1918(Princeton 1968) adlı 

çalışması yer alır. Toronto Üniversitesi 
sanat tarihi profesörlerinden Elizabeth 
Rosenbaum -Aifödi de Anamur'daki ka
zıları başlatmıştır. 
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KANDEHAR 
(;l.ıt...W) 

Afganistan'ın güneyinde bir şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu idari birim. 

L ~ 

Büyük İskender'in Asya seferi sırasında 
Persler'in bir satraplık merkezi olan şehir. 

muhtemelen milattan önce ı. binyıl içe
risinde deniz seviyesinden yaklaşık 1 000 
m. yükseklikte, Tarnak ırmağı havzasında 
ve Hindistan ' ı Kabil' e bağlayan ana yol 
üzerinde yer alan stratejik bir noktada 
kurulmuştur. Kandehar (Kandahar) ismi
nin, tarihte Kabil ve İ nd us nehirlerinin yu
karı havzalarında hüküm süren Gandhara 
Hint Krallığı'nın adından geldiği tahmin 
edilmektedir. Şehir zaman içerisinde bir
kaç defa yer değiştirmiştir. Surlarla çev
rili olduğu anlaşılan eski yerleşim merke-

Kandehar'da 
bir alısveris 

merkezi 

KANDEHAR 

zi aslında Kandehar'dan 5 km. kadar gü
neybatıda bulunmakta ve "Köhne Şehir" 
(eski şeh ir) adıyla anılmaktaysa da günü
müzde modern şehirle birleşmiş durum
dadır. 

Müslümanlar, ilk defa Emevller döne
minde Sistan ve Busta'ya yerleştikten 
sonra Kandehar'a akıniara başlamışlar ve 
ardından burayı Abbad b. Ziyad kuman
dasında çetin bir savaş vererek ele geçir
mişlerdir (60/680 J?J). Belazürl, Abbad'ın, 
kendisinin Sistan valiliğinden ayrılmasın
dan sonra elden çıkacak olan şehrin adını 
Abbadiye olarak değiştirdiğini söyler (Fü
tah, s. 632). Kaynaklarda. Abbas! Halifesi 
Ebu Ca'fer ei-Mansür zamanında (754-

775) Sind Valisi Hişam b. Amr et-Thğlibl'
nin Kandehar'a akınlar düzenlediği belir
tiliyorsa da Kandehar adıyla geniş anlam
da bölgenin, özellikle de Havaipindi civa
rında, daha sonra Hindüşahller'in mer
kezi olan Vayhand'ın (bugünkü Und) kas
tedildiği sanılmaktadır ( Ef21 İng. ı. IV, 536) . 

IX. yüzyılda Saffarller'in. X. yüzyılda 
Gazneliler'in hakimiyetine giren ve XIII. 
yüzyılda Moğol saldırısına uğrayan Kan
dehar, 680'de (1281) İlhanlılar'ın vasalı 
Herat hakimi Şemseddin Kert'in eline 
geçti. 785'te (1383) Timurtarafından 
zaptedilerek torun u Pir Muhammed' e ve
rilen şehir 821'de (1418) Şahruh 'un. XV. 
yüzyılın sonlarında yine Timur'un torun
larından Herat hakimi Hüseyin Baykara'
nın mülkü oldu; ancak Baykara'nın Kan
dehar valisi Zünnün Argun bölgede ba
ğımsızlığını ilan etmek için harekete geç
ti ve Kandehar'ı kendisine merkez yaptı. 
Bu durumu fırsat bilen Babürlü Devleti '
nin kurucusu Babür. Argunlular'ın üzeri
ne yürüyerek uzun bir mücadeleden son
ra 928'de (1522) şehri zaptetti. Babür'ün 
ölümünün ardından oğulları Kamran Mir
za ile Hümayun arasındaki taht kavgasın
da şehir Safeviler'in yardımıyla Hüma
yun'un eline geçtiyse de bundan sonra 
birkaç defa Bab ürlüler'le Safeviler arasın
da el değiştirdi. Nihayet 1 OSB'de (1648) 
Safeviler tamamen şehre hakim oldular 
ve 1121 'e (1709) kadar hakimiyetlerini 
sürdürdüler. Bu tarihte bölgede yaşayan 
Afgan kökenli Galzayiler Safevller'e karşı 
ayaklanarak Kandehar'ı aldılar ve burada 
bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şehir 1150'
de (1738) Afşarlı Nadir Şah tarafından 
ele geçirildikten sonra tahrip edilerek es
ki yerinin güneydoğusunda Nadirabad 
ismiyle yeniden kuruldu; ancak bu isim 
Nadir Şah 'ın ölümünün ardından unutul
du. Nadir Şah'tan sonra Kandehar'a ha
kim olan Ahmed Şah Dürran i de eski şeh-
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rin doğusunda Ahmedşahi adını verdiği 
surtarla çevrili bir şehir kurdu. Birinci in
giliz-Afgan savaşında (ı 839- ı 842) ingiliz
ler tarafından işgal edilen Kandehar kısa 
bir süre Şir Ali Han'ın yönetimindeki Af
gan Krallığı'nın merkezi oldu . ikinci ingi
liz-Afgan savaşında (ı 878- ı 880). ingiliz
ler'in ülkeyi tekrar işgal etmesi üzerine 
Şir Ali Han'ın Ruslar'a sığınmasından son
ra tahta çıkan Abdurrahman Han zama
nında ingilizler Afganistan- Hindistan sı
nırını tesbit ederken Kandehar'ı Afganis
tan'da bıraktılar. XX. yüzyılda da strate
jik önemini koruyan şehir, 1979'da baş
layan Rus işgali döneminde Ruslar'ın or
du kumandanlık merkezlerinden biri ha
line getirildi ve büyük çarpışmalara sah
ne oldu; zaman zaman da mücahidlerle 
Ruslar arasında el değiştirdi. 11 Eylül 
2001 tarihinde Washington ve New York 
kentlerine yapılan terörist saldırısının ar
dından Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 
Ekim 2001'de Afganistan'a karşı başlat
tığı askeri harekat sırasında diğer bazı 
şehirlerle birlikte Kandehar da ağır bom
bardımana maruz kaldı. 

Kandehar'ın bugünkü nüfusu 330.000 
civarındadır ve bunun büyük çoğunluğu
nu Peştular oluşturur. 1979'da 178.000 
olan nüfusun artmasında Rus işgalinden 
beri devamlı surette savaş hali yaşanan 
Afganistan'daki mülteci sorununun da 
payı vardır. Kabil'den sonra ikinci büyük 
şehir olan Kandehar özellikle ulaşım bağ
lantıları sebebiyle ülkenin en önemli tica
ret merkezidir. Şehirde bir milletlerarası 
havaalanı ile (I 970) bir teknik kolej bulun
maktadır. Buradaki mimari eserlerin en 
tanınınışı Ahmed Şah Dürrani'nin türbe
sidir. 
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KANDEHARi, Habibullah 
L.sJııı.~ ~~ ~) 

Habibullah b. Feyzillah Ahundzade 
b. Molla Baber Kandehari 

(1 798-1849) 

Hindistanlı alim ve mutasavvıf. 
_j 

Kandehar'da doğdu. Burada bulunan 
alimlerden özellikle M evievi Ahmed Kan
dehari'den öğrenim gördü. Ardından iran 
ve Arap ülkelerine seyahat ederek bilgisi
ni geliştirdi. Kandehar'a döndükten sonra 
Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Fakirul
lah Şikarpürl'ye intisap ederek hayatını 
öğretim ve eser yazmakla geçirdi. Çevre
sinde üstadıkül ve Muhakkık Kandehari 
gibi unvanlarla şöhret buldu. Kandehari, 
Ahmed Şehid ve ismail Şehid'in tarikat-ı 
Muhammediyye diye bilinen cihad ha
re-ketine ilgi duydu ve Sihler'e karşı ci
had hareketi başlatmak üzere 1826 yı
lında ismail Şehid ile birlikte Kabil' e gitti. 
Ayrıca Horasan, Buhara ve Hindistan çev- . 
resindeki alimlerle ilişki kurdu ve onlar 
arasında itibar kazandı. Bundan dolayı 
eserleri buralarda ve özellikle Hindistan'
da geniş ölçüde yayıldı. Bu arada çok sa
yıda öğrenci yetiştirdi. Pencap'taki ilmi 
çevrelerde ünlü olan Mevlana Ahmed 
Gaznevl, Kandeharl'nin talebelerinden
dir. Habibullah Kandehari 1265 yılı Ra
mazanında (Ağustos 1849) vefat etti ve 
Kandehar'da defnedildi. 

Eserleri. Kandeharl'nin islami ilimler. 
tarih. felsefe ve matematik gibi konular
da Arapça, Farsça ve Peştu dilinde tesbit 
edilebilen kırk kadar eseri vardır. Na]f.
dü 's-si]f.dt ii tezyifi'l-mevzıl.'at ve Kitd
bü'ş-Şevari}f. hadisle, 'A.demü tekiiri 
ehli'l-]f.ıble kelamla, Mugtenimü'l-J:ıu
şıl.l ii 'ilmi'l-uşul usul-i fıkıhla ilgilidir. 
Kitab-ı Va}Jdetü '1-vücıl.d ve va}Jde
tü'ş-şühıl.d, Risale-i Tefekkür, Risale-i 
Şabr ve Şükr, Risale-i At at ve A]f.sam-ı 
Gurur, Ijutab ve Meva'i? tasavvuf ve 
ahlak konusunda Farsça yazılmış eserle
ridir. Müellif. Hariri'nin el-Ma]f.Cimat'ını 
da Tercüme-i Ma]f.amat-ı Jjariri adıyla 
Farsça'ya çevirmiştir. Ayrıca Risale-i Te
vari]].-i Vefeyat-ı Rical-i Ma'rıl.f-i İslam 
ile 1252 (1836) yılına kadar islam halife 
ve hükümdarlarından bahseden Ebce
dü 't-tevari]]. adlı eserleri bulunmaktadır. 
Ten]f.iJ:ıu Tehafüti'l-ieldsife, Lisanü '1-
mizan ve Kitdbü Ijulaşati'l-Mizan fel
sefe ve mantığa, Münte]].abu Ta]Jrir-i 
Öklidis, Tercüme-i Ta}Jrir-i Öklidis, 
Riyazü'l-mühendisin, Risale-i TaJ:ı-

]f.i}f.-i Semt-i ~b le ise geometriye dairdir 
( eserlerinin bir li stesi ve yazma nüshaları 
için bk. UDMi, VII, 889-890) . 
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(1899-1974) 

Pakistanlı 
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tefsir, hadis ve kelam alimi. 

_j 

Hindistan'ın Bopal şehrinde doğdu. 
Ailesi Muzaffernagar'a bağlı Kandehle ka
sabasındandır. Soyu baba tarafından Hz. 
Ebü Bekir' e, anne tarafından Hz. Ömer' e 
ulaşır (Muhammed Miyan Sıddtki, s. 31 ). 
Bölgesel bir mahkemede görevli olan ba
bası Muhammed ismail Kandehlevi aynı 
zamanda bir ilim adamı idi. Muhammed 
idris Kandehlevi. Kur'an'ı ezberleyip ilk 
öğrenimini tamamladıktan sonra Teha
ne Bon (Tane Bôn) şehrindeki Medrese-i 
Hankah-ı Eşrefiyye'de orta öğrenim ve 
Seharenpür'daki Mezahirü'l-ulüm Med
resesi'nde yüksek öğrenim gördü. Bura
da Halil Ahmed Seharenpürl'den, bölge
nin ilim geleneğinde "devre-i hadis" de
nilen ve belirli hadis kitaplarının okunma
sını gerektiren usule göre hadis okudu ve 
icazet aldı ( 19 ı 7). Ardından dönemin en 
itibarlı medresesi olan Darülulüm-i Diyü
bend'e giderek Enver Şah Keşmiri. Şeb
bir Ahmed Osmarıi ve Seyyid Asgar Hüse
yin gibi hocalardan hadis okuyup icazet 
aldıktan sonra 1920'de hocalığa başladı. 
Delhi'deki Medrese-i Eminiyye'de bir yıl 
ders okuttu; daha sonra davet üzerine 
Darülulüm-i Diyübend'e gitti ve burada 
1929 yılına kadar tefsir ve hadis hocası 
olarak görev yaptı. DiyGbend'de kendisi
ne "şeyhü't-tefsir" payesi verildi. 1929-
1939 yıllarında Haydarabad'da (Dekken) 
bir yandan hocalık yaparken diğer yan
dan telifle meşgul oldu. Bu arada özellik
le hadis şerhleriyle ilgili çalışmalarında 
Haydarabad'daki Asafiye Kütüphanesi'
nin zengin koleksiyonlarından istifade 
etti. Haydarabad Nizamlığı idari muhta
riyete sahip olması sebebiyle ilim adam
ları için bir cazibe merkezi haline gelmiş, 
araştırma ve neşriyat için modern ku
rumlar oluşturulmuştu. Kandehlevi bu 
ortamdan faydalandı, diğer ilim adamla
rıyla dostluk kurdu. 1939'da yeniden Di-


