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liJ İsA KAYAALP 

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 

KANiJE 

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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irtibatlıydı. Aynı zamanda daha eski ve 
daha meşhur olan Budin eyaJetinin bey
lerbeyi de belirli işlerde Kanije beylerbe
yine emir verebiliyordu. Kanije Kalesi'nde 
görevli askerlerin sayısı yaklaşık 1400 ki
şiydi. Tirnar sistemi çerçevesinde dirlik 
sahibi olanları içine alan güvenilir belgele
rin mevcut bulunmaması yüzünden on
larla ilgili gerçekçi bir rakam vermek 
mümkün değildir. Eyaletin gelirleri hak
kında 1025 (1616) ile 1039 (1630) yılları 
arasında kaleme alınan mahalli hazine 
defterlerinden (BA, KK. nr. 1905. ı 906, 
ı9 20, ı942 , ı 944 , 2290) bilgi edinilebiı
mektedir. Başta gelen maddi kaynak ilk 
yıllarda İzvornik ve Pojega sancakların 
dan, Srebreniçe'den ve "darülharp"ten, 
yani kısmen dışarıdan tahsil edilen cizye
ye dayanıyordu. Bunlara daha sonra Si
getvar ve Peçuy livalarının haracı da ek
lendi. İkinci önemli gelir kaynağını muka
taalardan sağlanabilen paralar oluştur
maktaydı. Giderlerin büyükçoğunluğu ise 
kale muhafız ve erlerinin ulı1felerine sar
fedilmekteydi. Şehrin nüfusuyla ilgili ma
lümat oldukça az ve eksiktir. Osmanlı dö
neminde 1400 kişi civarında olan asker
lerin yanı sıra en azından bu sayıda sivil
lerin de burada oturduğu söylenebilir. Ev
liya Çelebi'ye göre 1 070'li (1660) yıllara 
kadar şehre Boşnakl ar da yerleşmiştL/W
nı yazar bunların Sırpça ve Bulgarca da 
bildiklerini öne sürer. Bu tesbitten hare
ket ederek çeşitli Güney Slav gruplarının 
Kanije'de yerleşmiş olduğu ileri sürülebi
lir. Yine bu seyyaha göre 1074 (1664) yı
lında şehirde Hünkar Camii, Fatih İbra
him Camii ve isa Ağa Camii olmak üzere 
üç cami ve altı mahalle, ayrıca üç mahalle 
mescidi, bir medrese, dört sıbyan mekte
bi, iki han, iki tekke: Topraklık varoşunda 
ise beş mahalle, SOO hane, üç cami ve üç 
mescid, bir medrese, bir tekke, iki mek
tep, iki han, seksen de dükkan vardı. 
1604'te ve 1630'da sağlamlaştırılan kale 
1660 yılında yandı ve hemen sonra Süh
rab Mehmed Paşa tarafından tamir etti
rildi. 

Nagykanizsa bugün Macaristan'ın Zala 
idari bölgesi içinde yaklaşık 50.000 nü
fuslu bir şehirdir. 1702 yılında Habsburg 
hükümdan tarafından yıktırılan hisarının 
taşlarından XVIII. yüzyılda çeşitli binalar 
yapıldı, kalıntıları üzerine ise daha sonra 
alkol, makine ve cam fabrikası kuruldu. 
Doksan yıllık Osmanlı dönemini hatırlatan 
tek örnek son vali Mustafa Paşa'nın bir 
kiliseye yerleştirilen mezar taşıdır. 

Eski Türk edebiyatında Kanije hakkında 
yazılmış ilk eserler, Tiryaki' Hasan Paşa'nın 
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Kanije'yi savunmasını anlatan gazavatna
me türünde kaleme alınmıştır. Müellifleri 
belli olmayan bu mensur eserlerin çoğu 
Gazavat-ı Tiryaki Hasan Paşa adını ta
şımaktadır (nüshaları ve kısa tanıtımları 
için bk. Levend, s. 99-ıoo. ı02-ı03: TCYK, 
s. 284-285) . Müellifleri bilinen birkaçeser
den Menakıb-ı Tiryaki Hasan Paşa Ah
med b. Osman b. Sani'nin (Manisa il Halk 
Ktp., Çaşnigir, nr. 5070/2), Kanije Fetih
namesi, Kanije seferine baştezkireci ola
rak katılan Hasanbeyzade Ahmed Paşa'

nın (DiA, XVI, 364) ve Cihadname-i Ha
san Paşa Cafer İyanl'nindir. (Millet Ktp., 
Ali Emir! Efendi, nr. 190). Bu gazavatna
me. Vahit Çabuk tarafından sadeleştirile-

. rek Tarih-i Tir Hasan Paşa adlı müellifi 
belli olmayan eserle birlikte Tiryaki Ha
san Paşa'nın Gazalan ve Kanije Sa
vunması adıyla yayımlanmıştır (İstanbul 

ı 978). Hasenat-ı Hasan ise muhtemelen 
Kafzade F'aizl'nindir. Namık Kemal'in Ka
nije adlı kitabının aslını teşkil eden bu 
son eser önce Ahmed N §.fiz takma adıyla 
(İstanbul 1290), ardından Namık Kemal 
ismiyle (İ sta nbul 1303) neşredilmiştir. 
Külliyyat-ı Asar serisinde bir defa daha 
basıldıktan sonra (İstanbul ı335) Hakkı 
Tarık Us tarafından sadeleştirilerek Va
kit gazetesinde tefrika edilmiş ( 24 Mayıs 
194 1), ardından Ndmık Kemal'in Kanije 
Muhasarası adıyla kitap haline getiril
miştir(İstanbul194ı) 
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L 

KANİM 
(~ır) 

Biladüssudan' da 
IX-XIX. yüzyıllar arasında 

hüküm sürmüş bir İslam devleti; 
günümüzde Çad Cumhuriyeti'nde 

bir idari bölge. 

Yüzölçümü 114.520 km2 , nüfusu 
268.000 (ı 992), merkezi Mao şehri olan 
bugünkü Kani m idari birimi kuzeyde Bor
ku- En n ldl-Tibesti, güneyde Şari - Bagir
mi, doğuda Batna ve batıda Nüer Devleti 
topraklarıyla çevrilmiştir. Tarihi Kanim 
Sultanlığı'nın sınırları ise bundan farklı 
olarak batıda Mali- Songay, kuzeyde Ka
var ve Trablusgarp. güneyde Bahrülga
zal, doğuda Bagirmi -Veday ile çevrelen
mişti. 

Çad gölünün kuzey ve kuzeydoğusun
da yer alan Kanim'in en belirgin yüzey 
şekli uzunluğu S-6 kilometreyi, kalınlığı 
birkaç yüz metreyi bulan kum topograf
yasına ait şekillerdir. Genelde kurak bir 
ikiimin hüküm sürdüğü bölgede yağmur
lar temmuz-eylül ayları arasında ve gü
neyden kuzeye doğru azalarak düşer: bu
na bağlı olarak da güneydeki sık bitki ör
tüsü yerini bozkırlara bırakır. Vadilerin ço
ğunda yağmur mevsiminde biriken sula
rın etkisiyle kendi kendine palmiyeler ye
tişir. Dan, buğday, pamuk ve çeşitli seb
ze tarımının yanında büyük ve küçükbaş 
hayvancılığı ile Çad gölü kıyılarında balık
çılık yapılır. 

Kanim'de zenci ve Arap asıllı nüfusun 
çoğunluğu yerleşik bir hayat sürer. Ka
nimbular ve Kuriler zenci. Habeşistan ta
rafından gelen Şüveler ve Veday'dan ge
len Tuncurlar ile XIX. yüzyılın ortasına 
doğru Trablusgarp'taki Osmanlı idaresin
den kaçarak bölgeye yerleŞen eviad-ı Sü
leyman Arap soylu olup ayrıca Sahra kav
mi Tibülar'ın da bir kısmı burada yaşa
maktadır. Müslüman Kanimbular dillerini 
diğer gruplara benimsetirken sadece Şü
veler fiziki' özellikleri değişmekle birlikte 


