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KANii-i Tüsi 
(I.S""~~l§) 

Emir Bahaüddin Ahmed 
b. Mahmud-i TCısi 

(ö. 672/1273'ten sonra) 

İranlı şair. 
_j 

Nisbesinden Horasan bölgesindeki TGs 
şehrinden olduğu anlaşılmaktadır. Man
zum hale getirdiği Kelile ve Dimne'de 
Horasan'da müreffeh bir hayat sürdü
ğünü, şairlikte kendi ayarında bir kimse 
bulunmadığını ve hükümdarlar tarafın
dan aranan bir şair olduğunu ifade eden 
Kan il. Moğol istilası sırasında ülkesini ter
ketmek zorunda kaldı. Hindistan, Aden, 
San'a, Yemen, Medine, Mekke ve Bağ
dat'ı dolaştıktan sonra Anadolu'ya geldi. 
Konya'da Selçuklu Hükümdan ı. Alaed
din Keykubad'ın hizmetine girdi. Selçuk
lu hükümdarları ll. Gıyaseddin Keyhus
rev. Il. İzzeddin Keykavus ve IV. Kılıcars
lan dönemlerinde saray şairi olan Kanii' 
ye "melikü'ş-şuara" ve "emir" unvaniarı 
verildi. Eflaki, Kanii'nin İranlı mutasawıf 
şair Senai'nin aleyhinde konuştuğu için 
Mevlana Celaleddin-i Rumi tarafından 
uyarıldığını, bu olayın ardından onun mü
ridi olduğunu, Hakani-i Şirvani ayarında 
bir şair olarak tanındığından "Hakani-i 
zaman" olarak adlandırıldığını kaydeder 
(Mena/i:ıbü'l-'arifın, ı. 221 . 322, 595). Mev
lana öldüğünde ( 1273) ona mersiye yaz
dığına göre bu tarihten sonra vefat et
miş olmalıdır. 

Eserleri. 1. Selcil]fname. Alaeddin 
Keykubad ve Gıyaseddin Keyhusrev dö
nemlerini anlatan şehname mahiyetin
deki eserden bazı parçaları İbn Bibi el
Evamirü'l-~la'iyye fi'l-umilri'l-~la'iy
ye adlı eserinde nakletmiştir. 2. Kelile 
ve Dimne. VI. yüzyılda yaşayan Nasrul
lah-ı Şirazi'nin Kelile ve Dimne tercü
mesinin Farsça manzum hale getirilmiş 
şeklidir. 658'de (1260) Il. İzzeddin Key
kavus adına yazılmış olup 4500 beyit ih
tiva eder. Tek nüshası British Museum'
da bulunmaktadır (nr. 7766) 
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~ RızA KURTULUŞ 

KANİJE 

1600-1690 yılları arasında 
Osmanlı eyaJet merkezi olan ve bugün 

Nagykanizsa olarak bilinen şehir. 
L _j 

Macaristan'ın batısında Transdanubya 
bölgesinde tepelik bir alanda bulunmak
tadır. Belgelerde ilk defa 1245 yılında 
anılan Kanizsai şehrinin kalesi XIII. yüzyı
lın sonu ve XIV. yüzyılın başlarına doğru 
yapıldı . Burası, adını sahibi ve maliki oldu
ğu yerden alan Kanizsai ailesinin 1321 'de 
başlayan 200 yıllık hakimiyeti altında ge
nişletildi ve küçük bir saray haline getiril
di. 1409'dan itibaren Kanüe (Kanizsa) en 
istikrarlı dönemini yaşadı ve buraya bağ
lı t opraklar hayli genişledi. Ailenin son er
kek ferdinin 1532 yılında ölümü üzerine 
tek varis olarak kalan Orsolya'nın mülki
yet hakları kral tarafından tanındı. böyle
ce malik olduğu bütün köy ve kasabalar 
evlendiği Tamas Nadasdy'nin tasarrufu
na geçti. 

Celalzade Mustafa'ya göre 938 (1532) 
yılında, Kanuni Sultan Süleyman'ın üçün
cü Macaristan seferi sırasında Kanüe Ka
lesi Osmanlılar'ın kontrolü altına alındı, 
ancak bu fetih kalıcı değildi. 1540 ve 
1 SSO'Ii yıllarda Tam as Nadasdy hisara 
palanka şeklinde bazı eklentiler yaptırdı. 
Hemen yakınındaki Sigetvar (Szigetvar) 
Kalesi'nin Osmanlılar'ın eline geçmesin
den sonra (97 4/1566) burası büyük bir 
önem kazandı. Bu sebeple Kanüe doğru
dan Habsburg kralına devredildi ve o 
bölgenin en meşhur Macar kumandanı 
György Thury buraya tayin edildi. 1 568 
yılindan kalma bir krokiye göre Thury'nin 
tayininin ardından hemen başlayan sağ
Iarniaştırma çalışmalarının neticesi olarak 
kaleye iki yeni "İtalyan tipi" burç eklendi. 
Yerli Osmanlı askerlerinin pususuna dü
şen Thury'nin 1571 'deki ölümünden az 
sonra Kanüe'ye karşı bir hücum yapıldıy
sa da büyük zarariara yol açan bu saldırı 
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neticesiz kaldı. Kısmen yanan kale, birkaç 
yıl içinde öncekinden daha dayanıklı ve 
modern biçim aldıysa da 1590 ' 1ı yıllara 

kadar giderek muhafaza gücü bakımın
dan zayıfladı. Bununla birlikte Osmanlı 
tarihlerinde son derece müstahkem bü
yük bir kale olarak tarif edilen ve içinde 
10.000 askerin bulunduğu belirtilen Ka
nüe (Topçu lar Katibi, s. 229) Sadrazam 
Damad İbrahim Paşa'nın ordusuna kırk 
günden fazla dayanabildL Sonunda an
laşma yoluyla 11 Rebiülahir 1 009'da (20 
Ekim 1600) Osmanlılar'a teslim edildi. Ka
leden serbestçe çıkan Avusturyalı kuman
dan Georg Paradeiser ve yanındaki önde 
gelenlerin bir kısmı kalenin Osmanlılar'a 
teslimi sebebiyle Avusturyalılar'ca ölüm 
cezasına çarptırıldı. 1601 yılında 1 O Ey
lül' den 17 Kasım'a kadar Prens Perdinand 
ve müttefikleri kaleyi kuşatma altına al
dılarsa da büyük kayıplar vererek geri çe
kilmek zorunda kaldılar. Tiryaki Hasan Pa
şa'nın yanındaki az sayıda kuwetlerle 
yaptığ ı Kanüe müdataası Osmanlı tarih
lerinde oldukça geniş bir şekilde yer al
mış ve büyük yankı uyandırmış. roman
lara konu olmuştur. Daha sonra Kont 
Zrfnyi'nin 1664 yılı Transdanubya'daki ha
rekatı sırasında Kanüe bir daha kuşatıl dı; 
ancak başında sadrazarnın bulunduğu 
Osmanlı ordusunun bölgeye hareket et
tiği yolunda haberler ulaşınca bu girişim 

den vazgeçildi. İmparatorluğun öteki böl
gelerinden oldukça uzakta bulunan şehre 
karşı 1 099 ( 1688) yılından beri uygulanan 
Habsburg ablukası ilk zamanlarda biraz 
gevşekti, fakat 1690 Ocağından itibaren 
60.000 kişilik bir ordu ile çok sıkı bir hale 
getirildi. Hiçbir yerden yardım göreme
yen muhafızlar, üç ay daha süren muka
vemetten sonra teslim olma konusunda 
görüşmelere başlamak zorunda kaldılar. 
Son beylerbeyi Mustafa Paşa Viyana'ya 
kadar gitti ve "vire" şartnamesini imza
tadı. Serbestçe ayrıiabilen müdafiler ve 
1 000 kadar sivil halk Tuna yoluyla Osman
lı topraklarına ulaştı. böylece doksan yıllık 
Osmanlı hakimiyeti sona ermiş oldu. 

Osmanlılar tarafından alındığında he
men yeni bir eyaJet merkezi haline geti
rilen Kanüe'ye ilk tayin edilen idareci Ha
san Paşa'dır. Buzatın Tiryaki Hasan Paşa 
ile aynı kişi olup olmadığı rivayetlerdeki 
çelişkiler yüzünden tam olarak anlaşıla
mamaktadır. Yeni kurulan Kanüe eyaJeti
ne bağlı sancakların sayısı azdı. Bunlar
dan Peçuy (Pecs) ve Sigetvar Iivaları doğ
rudan buraya bağlıyken Pojega (Pozsega) 
sancağı sadece mali açıdan eyalete tabi 
olup askeri bakımdan Bosna eyaletiyle 
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