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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 

308 

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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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 



Arapça konuşmaya devam etmektedir. 
Kuriler daha ziyade balıkçılık. çobanlık ve 
dan tarımıyla meşguldür. Kanim asıllılara 
Kanimbu denirken Bornu'ya göçtükten 
sonra yerlilerle evliliklerinden doğanlara 
Kanuri ismi verilmiştir. 

Bölge hakkında ilk bilgiler Ya'kübl (ö. 

292/905 ı. ibn Havkal. Eb Cı Ubeyd ei-Bekrl. 
ibn BattCıta. Kalkaşendl. ibn Haldun. Ha
san ei-Vezzan ve Evliya Çelebi'nin eserle
rinde bulunmaktadır. Avrupa'da ise D. 
Girard'ın Discours historique de J'Etat 
du Royaume de Borno ( 1685 ). Petis de 
la Croix'nın Suite d es remarques sur 
Tripoly de Barbarie ( 16971 ve D. Den
ham'ın N arrative of Travels and Dis-· 
coveries 1 1824) adlı eserleri bölge hak
kında bilgi veren ilk kaynaklardır. 1 851 
yılında Alman seyyahı Heinrich Barth ta
rafından Bornu 'da temin edilen Div an 
(Ha?ihi tevaril].u Berna) isimli eser Ka
nim tarihi açısından en önemli kaynak 
özelliğini taşımaktadır. Toplam altmış ye
di Kani m - Bornu sultanı hakkında özlü 
b.ilgi ihtiva eden eser üzerinde en kap
samlı çalışmayı Di erk Lan ge yapmıştır 
(bk bibl) 

Kanim'e ilkyerleşenlerin ziraatçı ve 
hayvan yetiştiren So (Sao) toplumu oldu
ğu. daha sonra Berberl asıllı Zegaveler'in 
bölgeyi ele geçirdikleri ve merkezi Ma
nan'da Beni DCıkü Krallığı'nı kurdukları 
bilinmektedir. ibn Said ei-Mağribl'ye gö
re bunlar isıam'ı kabul ettikten sonra 
soylarını Yemen'deki Himyeri Arapları 'na 

dayandırmaya başlamışlardı. Hatta Ka
nim sultanlarından Osman b. idrls. Mem
lük Sultanı Zahir Berkuk'a yazdığı mek
tupta kendilerinin Seyf b. ZCıyezen ' den 

geldiklerini belirtmişti (ibn Fazlullah el
ö merl . s. 41-42 ; ibn Haldun . ı ı . 62-66). 

Beni DCıkü'nun son hakimi Abdülcelll 
olup 1 ı 071-1 075) bölge tarihinde yeni bir 
devir açan bunun oğlu Hummay'dır 1 ı 075-
1 086 ). Kani m Devleti ona nisbetle Beni 
Hummay diye anıldığı gibi Seyf b. ZCıye
zen'in adından dolayı Seyfiyye (Beni Seyf) 
hanedanı da denilmiştir. Kaynaklarda is
lam'ı ilk kabul eden sultanın Hummay ol
duğu rivayetinin aksine Divan'da Hava'
nın 1 068'de bu d ine girdiğinden bahse
dilmektedir. Hummay'ın islam'a ilk giren 
kişi olarak kabul edilmesi. bu dinin yayıl
masındaki etkisi ve diğer müslüman ül
kelerle münasebetleri başlatmasından 
kaynaklanmış olmalıdır. Bu hanedanın ilk 
temas kurduğu müslüman devlet. Fi
zan'daki Zevlle 'de hüküm sürmüş olan 
Berberller'in Heware kolundan ibazl Be
ni Hattab Emirliği'dir. 

Dünerne b. Hummay 1 ı 086-11 40). sahip 
olduğu ordusuyla Seyfiyye hanedanının 
en güçlülerinden kabul edilmektedir. DO
neme uzun yıllar Büyük Sahra'nın güçlü 
kavmi TlbCılar ' la savaştı. Ancak son hac 
yolculuğundan dönüşünde Mısırlılar ta
rafından bindiği gemiden denize atılarak 
öldürüldü. Yerine geçen oğlu ve tarunu 
zamanında Kanim'in toprakları iyice ge
nişledi ve Çad gölü havzası tamamen ele 
geçirildi. Beni Seyf sultanları içinde ilk si
yah! Selmeme'nin 1 ı 182-1 21 o ı gerçek adı 
Abdülcelll olup ondan öncekilerin renkleri 
Araplar'a benzemekteydi. Ülke genelinde 
islam ' ın yayılmasına gayret gösterdiği gi
bi camiler inşa ettirdi. Oğlu Dünerne Dia
balami ( ı 2 ı O- ı 248) . kuzeyde Fizan bölge
si dahil bütün toprakları Kanim'in haki
miyeti altına alırken batıdaki sınırlarını 
Nüer nehrine kadar genişletti. Seyfiyye 
hanedanı bir taraftan komşuları Kana ve 
Bornu 'nun geleneklerinden etkilenirken 
diğer taraftan Kuzey Afrika'daki hane
dan devletleriyle yeni münasebetler kur
du. 

Kanim tarihinin önemli noktalarından 
biri hanedanlığın merkezleri Şimi'yi bıra
karak Bornu 'ya göçmesi ve Sahra ticare
tinin kontrolünü ele geçirmesidir. Göçün 
asıl sebepleri arasında ibrahim b. Bir'in 
(ı 296- ı 3 ı 5) yerine geçen iki oğlu idr! s 
( ı 342- ı 366) ve DavCıd ' un ( 1366- ı 376) ço
cukları arasında yaklaşık bir asır sürecek 
olan taht kavgasıdır. Bu kavgalar esnasın
da dış tehlikelere karşı direnemeyen Da
vCıd ve yerine geçenler yerli BCıleleler (Bi 
Jale) tarafından öldürüldü. Sultan ömer b. 
idrls (ı 382- ı 387) Çad gölünün güneyba
tısındaki Kılkıl'ya gitti ve Bornu 'yu zap
tederek BiladüssCıdan'ın en güçlü dev
letlerinden birini burada kurdu. Ömer b. 
idrls ve yerine geçen kardeşi Kadayda 
1 ı 388- ı 389) Bornu'da peşlerini bırakma
yan Bılleleler'in saldırılarında öldürüldü
ler. Diğer kardeşleri Bir 1 ı 389- ı 42 ı ı geçici 
de olsa ülkeyi dış tehlikelere karşı emni
yet altına aldı. 

Kanim Sultanlığı XV. yüzyılda güçlü or
dusu sayesinde yirmi iki ayrı kabileye hük
medecek güce ulaştı. Ali Gaci adıyla bili
nen ve etrafında önemli alimler bulunan 
Ali b. Dünerne ı ı 465- 149 7) karışıklıklara 
son vererek 14 70 yılında ülkede huzuru 
tesis etti ve 1472'de N'Gazargamu'yu ye
ni başşehir yaptı. Devletin sınırlarını ge
nişleterek bir imparatorluk halini alma
sını sağladı. 1484 yılındaki hac seyahati 
esnasında Abbas! Halifesi Abdülazlz tara
fından kendisine TekrCır Devleti 'nin hali
fesi unvanı verildi. Kanim sultanları bu sı-
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fatı o tarihten itibaren kullandılar. Oğlu 
idrls Katakarma bi ( ı 497- ı 5 191 BCıleleler ' i 
yenerek Şimi 'yi geri aldı ve Bornu ile Ka
nim'i aynı ülke sınırları içinde tekrar bir
leştirdi. Bu sebeple XVI. yüzyıl Kanim 
Devleti 'nin en parlak devri olarak bilin 
mektedir. Muhammed b. idrls zamanın
da ( ı 5 ı 9- ı 5 38) ülkenin sınırları genişle
meye devam etti. Oğlu Dılneme . Trablus
garp'ta Osmanlı hakimiyetini tesis eden 
Turgut Reis'e elçi göndererek daha önce 
ispanyollar'la yaptığı ticari konulardaki 
iş birliğini yeniledi . 

idrls Elevma b. Ali 1 ı 564- ı 596) bir ta
raftan ülke topraklarını genişletirken di
ğer taraftan Osmanlı Devleti ve Fas'taki 
Sa'dller'le münasebetleri geliştirdi. Em
niyet ve asayişi sağladığı ülkesinde refah 
seviyesini yükselttiği gibi o da Turgut Re
is'e heyetler göndermeye devam etti. El
de ettiği ateşli silahlar sayesinde bölgede 
gücünü arttırarak Tibıllar'a ve So kabile
sine ait toprakları ve Kana'yu Kanim sınır
larına dahil etti. BiladüssCıdan 'daki bü
tün müslümanlara hükmetmek isteme
sine rağmen XIII. yüzyıldan itibaren Ka
nim'in idaresindeki Fizan 1571'de Os
manlılar' ın eline geçti. 1574 yılında beş 
kişilik bir heyetin başında el-Hac Yusuf'u 
Padişah lll. Murad'a elçi olarak gönderdi. 
1579'a kadar burada kalan heyet. Sahra 
bölgesinde hac ve ticaret kervanlarının 
emniyet ve asayişinin sağlanmasını iste
di. idrls ayrıca. o dönemde Osmanlılar' la 
münasebetleri iyi olan Songay Sultanlı
ğı ' nın saldırılarından korunmak için Fas 
Sa'dller Sultanı Ahmed ei-MansCır' a baş

vurdu. Bunun üzerine Fas ordusu Songay 
Sultanlığı'nı 1591 yılında ele geçirince Bi
ladüssıldan'ın tek büyük devleti olarak 
Kani m-Bornu kaldı. Çevredeki birçok ül
keden alimler Timbüktü yerine N'Gazar
gamu'ya gelmeye başladılar. Burada eği
tim görenlerden Abdülkerlm b. Came Ve
day Sultanlığı 'nı kurmakla birlikt e ülke
sini siyasi. kültürel ve iktisadi bakımdan 
Bornu'nun idaresinde tuttu. Trablusgarp 
Beylerbeyi Mehmed Sakızlı da Kani m
Bornu ile Sahra ticaretinin güvenliğini 
birlikte sağlamak için gayret gösterdi. 

XVIII. yüzyıl boyunca kifayetsiz sultan
lar yüzünden Kani m tam bir çöküş yaşadı . 

Hacca gitmek üzere ülkesinden ayrılan 
Sultan idrls b. Ali Fizan 'da vefat etti 
1 ı 696 1 1759'da Agades Tevarikleri. Bil
ma tuzluğunu Kanim- Bornu'nun elinden 
alınca Sahra'daki birçok yerleşim mahal
lini kaybettiler. Bagirmi 'de Muhammed 
ei-Emln'in bunların hakimiyetini reddet
mesi ve Veday Sultanı Cavda ' nın Bahrül-
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gazare doğru topraklarını genişletmesi 
üzerine çok sayıda TibG, Kanimbu ve Şü
ve Arapları buraları terkederek Bornu'ya 
göç ettiler. 

Seyfiyye hanedanının son dönemdeki 
önemli sultanlarından Ahmed b. Ali 
(ı 792-1808) alimlerden müteşekkil bir 
danışma kuruluna sahipti. Ancak batı 
bölgelerinin Osman b. FOdl'ye bağlı FO!a- . 
nller tarafından işgal edilmesine engel 
olamadı ve eskiden kazanılan yerlerin ço
ğu XIX. yüzyılın başında kaybedildi. Oğlu 
DOneme. devam eden saldırılar karşısın
da Ngala'daki Muhammed el-Emin el
Kaniml'nin yardımlarıyla N'Gazargamu'
yu FOlanller'den geri aldı. 1811 yılında 
DOnerne'nin elinden tahtını alan amcası 
Muhammed NeclerOma bir müddet son
ra Kanimi tarafından bertaraf edildi ve 
eski sultan onun yardımıyla yeniden tah
tına oturdu. Bagirmi sultanının 1820'de 
Kukava'ya saldırısı esnasında Kanimi bir
liklerini geri çekerken kendisini bertaraf 
etmek isteyen ve düşmanla aniaşan sul
tan bu savaşta öldürüldü ve yerine kar
deşi İbrahim geçti. 

XIX. yüzyılın başında Kanim-Bornu'nun 
en önemli şehirlerinden biri haline gelen 
ve 1814 'te Kanimi tarafından kurulan Ku
kava'da BiladüssOdan'ın farklı bölgelerin
den ve Kuzey Afrika'dan getirilen Avrupa 

Avrupa lı sewahlardan Denham ve Clapperton heyetinin 
Kanim -Bornu sultanı tarafından 1820'Ii yıllarda kabulü · 
nü gösteren tem sili bir resim (Histoire genera/e d e 
L 'A{-rique, V, rs . 17.5) 
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malları satılıyordu . Özellikle Trablusgarplı 
tüccarların dükkaniarının bulunduğu şe

hirde Afrika'da tedavülde olan Avustur
ya taleri gibi paralar geçerliydi. Osman
lı idaresiyle arası açılınca Fizan'da isyan 
eden eviad-ı Süleyman Arapları burayı 
terkederek Kanim'e göçtüler ve Sahra 
ticaretinde söz sahibi oldular. Bir müd
det sonra yurtları na dönmeleri için Os
manlı valileri tarafından kolaylık sağlan
dıysa da bir kısmı orada kalmayı tercih 
etti. Bunların bölgedeki tesirini Çad'ı iş
gal eden Fransızlar ile Trablusgarp'ı işgal 
eden İtalyanlar yok edemediler ve hala 
bölgede önemli bir güç olarak varlıklarını 
sürdürmektedirler. 

Seyfiyye hanedanının kaybettiği yerle
rin birçoğunu geri alarak devleti yıkilmak
tan kurtaran Kanimi gezgin Kanimbu ka
bilesini Bornu'ya yerleştirdi. Kendisine 
verilen "şehu" unvanıyla yetinse de dini 
önderliği yanında askeri bakımdan etkili 
konuma geldi. 1837 yılındaki vefatından 
sonra yerine geçen oğlu ömer ( 1837-1884) 
babasının siyasetini sürdürerek Seyfiyye 
hanedanına karşı saygınlığını devam et
tirdi. Şehu Ömer uzun süren saltanatı dö
neminde babasının yolunu takip ettire
ınedi ve Kanim- Bornu Devleti'nin çökü
şünü engelleyemedi. Seyfıyye hanedanı
nın başına geçen son sultan Ali b. İbra
him de aynı yıl şehulara karşı giriştiği kar
gaşada öldürüldü. İnzivaya çekilmeyi ter
cih eden Şehu Ömer hükümet üzerindeki 
yetkilerini 1853 yılına kadar vezirlerinden 
el-Hac Beşir' e, onun ölümünün ardından 
Abdülkerlm'e bırakarak Kani m -Bornu'
yu sıradan bir Afrika hanedanlığına dö
nüştürdü . Ülkenin batısında müstakil 
emirlikler kurulurken doğusu Veday Sul
tanlığı'nın eline geçti. 

Kanimi zamanında temelleri atılan ve 
oğlu ömer döneminde şehu hanedanlı
ğına dönüştürülen Kani m- Bornu önce 
Trablusgarp'taki Karamanlı hanedanıyla. 
1835 yılında buranın doğrudan merkeze 
bağlanması üzerine İstanbul'la yakın mü
nasebetler tesis etti. Şehu Ömer'in oğul
ları Bekir. İbrahim ve Haşim de Osman
lı Devleti ile bu ilişkilerini sürdürdüler. 
1893'te Sudan'dan ordusuyla birlikte İn
giliz işgalinden kaçan ve Çad gölünün gü
neyine doğru ilerleyen Rabih b. Fazlullah, 
Kukava'yı yağmalayıp yıktıktan sonra ken
di kurduğu Dikve'yi başşehir yaptı ve şe
h u hanedanlığına son verdi. Fakat 1900 
yılı Nisan ayında Fransız birlikleriyle giriş
tiği Kuseyri savaşında yenilerek öldürül
dü. Oğlu Fazlullah'ın birkaçyıl süren mü
cadelesi de neticesiz kaldı ve tarihi Ka-

n im- Bornu Devleti 1905'te tamamen 
Fransız işgali altına girdi. Afrika ülkele
rinin bağımsızlıklarına kavuştukları 1960 
yılında tarihi Kan im- Bornu toprakları bir 
defa daha ikiye ayrıldı ve Kanim kısmı 
Çad Devleti sınırlarında kalırken Seyfiy
ye ve şehu hanedanlıklarının vatanı olan 
Bornu kısmı Nüerya Devleti'nin bir par
çası oldu. 

Osmanlı Devleti BiladüssOdan'daki ma
ham sultanlıklardan Tibesti , Kan im- Bor
nu, Bagirmi, Veday ve Darfür'u özellikle 
XIX. yüzyılın ikinci yarısında kendi nüfuz 
bölgeleri olarak görmekteydi. Nitekim 
1890'da Fransa ile İngiltere arasında im
zalanan ve 1899 'da yenilenen Nijer anlaş
masını tanımadığını bildirmiş ve Veday'a 
kadar gitmek üzere Fizan'dan askeri bir
likler sevketmişti. Çünkü hem Trablus
garp halkı hem de bu sultanlıklarda ya
şayan müslümanlar için önemli olan Sah
ra ticaretini yaşatmak istiyordu. 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Çad gölü 
çevresi İngiltere, Almanya ve Fransa ara
sında payiaşılınca Kanim Fransızlar'a ve
rildi. Osmanlı Devleti, Kanim dahil olmak 
üzere civardaki diğer bölgelerin kendi ha
kimiyeti altında olduğunu ileri sürdüyse 
de Fransa 1901-1905 arasında düzenle
diği seferlerle bölgenin işgalini tamam
ladı. Fransızlar'a karşı direnen eviad-ı Sü
leyman kabilesi, Tevarikler, SenGsiler ve 
Şüve Arapları başarılı olamadılar. 

Kani m, 1906'da kurulan Ubangi- Şari 
sömürgesinde yer alırken 1920'de Fran
sız Ekvatoral Afrikası içerisinde oluştu
rulan Çad sömürgesinin dokuz idari biri
minden biri oldu. Çad Cumhuriyeti ba
ğımsızlığını kazandıktan ( 1960) sonra da 
Kanim bu cumhuriyeti oluşturan on dört 
idari bölgeden biri olarak kaldı. 
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Iii! AHMET KA VAS 

KANiMi 
(~t.s::ıl) 

Şehu Muhammed el-Emin 
b. Muhammed Ninkah el-Kaniml 

(1775-1837) 

Bornu şehulan hanedanının kurucusu. 
L ~ 

Fizan'ın merkezi Murzuk'ta (MerzGk) 
doğdu. Şeyh Larnin O adıyla da bilinir. Ba
bası Kanim'in Mao şehrinden gelen alim 
bir kimseydi. Eğitimini Murzuk ve Bor
nu'da tamamladıktan sonra 1790'da hac-

. ca gidip birkaç yıl Hicaz bölgesinde kala
rak bilgisini arttırdı ve alim kişiliğiyle ta
nındı. Ülkesine dönünce Bornu'da Ngala 
emirinin kızıyla evlendi ve Kadiriyye tari
katına intisap ederek zamanla bölgede 
siyasi ve dini bir gjjce kavuştu . 

XIX. yüzyılın başlarında Osman b. FO
dl'nin liderliğindeki FOlanller •. Beni Seyf 
hanedanından Sultan Ahmed'in hakim 
olduğu Bornu'ya saldırarak Nguru'yu al
dılar. 1808'de Bornu'da Beni Seyf tahtına 
çıkan genç sultan (may) DOnerne b. Ah
med. FOianller'in eline geçen eski başşe
hir Birni N'gazargamu'yu geri alabilmek 
için Kanimi'den yardım istedi. Kaniml, 
Kanembular'la Şüve Arapları'ndan oluş
turduğu özel ordusuyla şehri kurtardı 
(ı 809) ve bu zafer sebebiyle Beni Seyf ha
n ed anı üzerinde büyük bir nüfuz kura
rak Bornu'nun gerçek hakimi konumuna 
geldi. 

Kaniml. FOianller'le yaptığı savaşı ka
zandıktan sonra Beni Seyf ordusunun da 
yardımıyla düşmanı Bornu 'dan sürdü. 
Bunun üzerine sultan kendisine "şehu" 
(şeyh) unvanı ile birlikte büyük bir arazi 
verdi. Ancak Kanimi'nin nüfuz ve şöhre
tinin artmasından rahatsızolan Bornu'
nun ileri gelenlerinden bazıları, onun sö
zünden dışarı çıkamayan DOnerne'yi tah
tından indirerek yerine amcası Muham
med NeclerOma'yı getirdiler ( 181 ı) . Fakat 
Kanimi yeni sultanla anlaşamadığı için 
DOnerne'yi adamlarının da desteğiyle 
181 3'te yeniden tahta çıkardı. Bu geliş
melerden sonra daha da güçlenen Kani
ml 1814'te yakın çevresini yanına alarak 
kendi kurduğu Kukava'ya yerleşti ve ül
keyi oradan yönetmeye başladı; sultanın 
ikamet etti ği Nguru ise sözde merkez 
olarak kaldı . 1820'de Kanimi'nin baskısın
dan bunalan DOneme, Bornu'ya saldıran 
Bagirmi emiriyle gizlice iş birliği yaparak 
ondan kurtulmayı planladı. Fakat duru
mu önceden haber alan Kanimi birlikleri
ni savaş alanından çekti ve düşmanla biz
zat karşılaşmak zorunda kalan sultan çar
pışmalar sırasında öldü; bu arada Kuka
va da kısmen yıkıldı. DOnerne'nin yerine 
kardeşi İbrahim geçirildi ve devletin ida
resi yine Kanimi'nin elinde kaldı. 

1821-1824 yılları arasında Bagirmi'ye 
karşı düzenlediği seferlerle güney sınırı
nı güven altına alan Kaniml, 1825'te Bor
nu'nun batı tarafındaki Fülanller'e karşı 
saldırıya geçti ve bir süre sonra anlaşma
ya vardı; ancak FOianller ile Bornu arasın
daki karşılıklı saldırılar 1827 yılına kadar 
devam etti. Kaniml1826'da Katagum ve 

Kanimi'nin 
oğ lu ömer'in 

Sultan 
Abdülaziz'e 
gönderdiği 

mektup 
(BA, DUİT, 

sene, l288, 
Dahiliye, 

nr. 43982) 

KANiMI 

Hadejia emirliklerini alarak Kan o sınırına 
kadar ilerledi. Fakat ertesi yıl Hadejia ve 
Katagum bölgelerini, Sokoto'yu başşehir 
yaparak Nüerya Fülanl Devleti'ni en geniş 
sınırlarına kavuşturan Muhammed Bel
lo'ya bırakmak zorunda kaldı ve ancak bu 
suretle iki devlet arasında anlaşma sağ
landı. 1830'da, Kanimi'nin yıllardan beri 
ortadan kaldırmaya çalıştığı Tıcaniyye ta
rikatının BiladüssOdan'da yayılmasına ön 
ayak olan ve ileride TekrOr (Tukulôr) Dev
leti'ni kuracak olan el-Hac ömer hac dö
nüşü Bornu'ya geldi ve burada bir müd
det kaldı. Kanimi önceleri ona karşı eski 
düşmanca tutumunu sürdürdüyse de zi
yaretinin sonuna doğru kendisine büyük 
bir yakınlık gösterdi. Kanimi'nin sebebi 
aniaşılamayan bu tavır değişikliği el-Hac 
ömer tarafından şeyhi Seyyid Ahmed et
Tıcanl'nin kerametine bağlanmıştır. 

1837'de ölen ve Kukava'ya defnedilen 
Kani ml. yaptığı esaslı idari değişikliklerle 
Bornu Devleti'ni güçlendirirken nüfuzunu 
kaybetmiş olan mayların tükenen binyıl
lık yönetimine son verdi. Bunu yaparken 
gösterişli bir hanedan kurmamaya dikkat 
etti; bazı bölgeleri doğrudan yönetirken 
diğerlerini sadece vergi vermekle mükel
lef kıldı. Genelde idareyi altı kişiden mey
dana gelen bir heyetin danışmanlığıyla 
yprüttü ve inançlı bir müslüman olması
na rağmen Bornu içinde bir ihtida veya 
ıslah hareketine girişmedi. Avrupalılar'la 
iyi münasebetleri desteklemekle birlikte 
onların niyetleri konusunda ihtiyatlı dav
randı. 

Kanimi'den sonra yerine oğlu Ömer 
geçti. Bir ara tahtı kardeşi Abdurrah-
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