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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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man'a bırakmak zorunda kaldıysa da tek
rar idareyi ele geçirdi. Gerek Ömer ge
rekse ondan sonra Bornu'ya hakim olan 
oğulları Trablusgarp vilayeti üzerinden 
Osmanlı Devleti'yle iyi ilişkiler kurdular. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Osmanlı 

sultanına gönderdikleri çeşitli mektup
lar bulunmaktadır (bk bi bl ı . 

Bir ilim adamı kişiliğine sahip olmasına 
rağmen Kanimi'ye bugün sadece Naşf

J;atü 'l-J:ıükkô.m ehle'l-fehm adlı küçük 
bir fıkıh risalesi atfedilmekte ve Denham 
ile Hugh Clapperton 'un 1828'de tercüme 
ederek seyahatnamelerine aldıkları "Ne
slmü's-saba" başlıklı bir kasidesi bulun
maktadır. Onun asıl dikkat çeken yazıları . 

bugün Nüerya 'nın ibadan ve Zaria şehir
lerindeki üniversitelerin kütüphanelerinde 
saklanan mektuplarıdır ( Hunwick. v.dğr. , 

ı ı . 385- 387 ) Bölgedeki önde gelen siyasi 
kişilere hitaben kaleme aldığı mektuplar
dan özellikle yıllarca savaştığı FO lanller'in 
önderi Osman b. Füdl ile oğlu Muham
med Bella'ya gönderdikleri önem taşı 

maktadır. Bu mektuplarda, onların cihad 
çağrılarını reddettiği ve Bomulu müslü
manların eski geleneklerini sürdürmele
rinin putperestlikten kaynaklanmayıp ca
hillikten ileri geldiğini söylediği ve bunun 
cihad yerine eğitimle halledilebileceğini 
belirttiği görülür. Bu arada Fülanller'in 
yürüttüğü cihadın amacını aştığını ve on
ların aslında kendi devletlerinin toprakla
rını genişletmeye yöneldiklerini ileri sü
rer. Muhammed Bella onun iddialarına 
karşı İnfô.k u '1-meysur adıyla bir ri sa le 
kaleme almıştı r (Ka h i re ı 384/ ı 964 ı. 
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(bk . SIDDİK HASAN HAN). 
L _j 
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KANO 

i 

XI-XIX. yüzyıllar arasında hüküm süren 
bir Batı Afrika İslam devleti , 

Nijerya Federal Cumhuriyeti'nde 
bir eyaJet ve bu eyaletin 

merkezi olan şehir. 
L _j 

Nijerya ' nın en büyük şehirlerinden ve 
ticaret merkezlerinden biridir. Jahara ır
m ağının kenarında deniz seviyesinden 
480 m. yükseklikteki ovalık bir arazide 
kurulmuştur ; şehrin nüfusu 3.169.000 
(200 1 ta h. !, Kano eyaletinin nüfusu ise 
9.269.000'dir (200 1 tah.) 

Efsanelere göre şehrin adı. IX. yüzyıl
da burayı kuran Gaya kabilesine mensup 
Kana'dan gelmektedir. Daha sonra bölge
yi ele geçiren Hevsalar burada biri Ka no 
olmak üzere muhtelif şehir devletleri kur
dular (b k. HEVSA) . XII . yüzyılda etrafı sur
larla çevrilen Kano. Akdeniz kıyısından 
başlayarak Büyük Sahra 'yı aşan Trablus
garp- Fizan-K ev ar kervan yolunun son 
durağını teşkil etmesi sebebiyle bir tica
ret merkezi olarak da gelişti. 

Kana'da islamiyet'in yayılmasında . XIV. 
yüzyılın ortalarında Mali Sultanlığı'ndan 
gelen Abdurrahman Zeytl başkanlığında
ki kırk kişilik bir heyetin önemli rol oyna
dığı rivayet edilmektedir. Bölgede yeni di
nin yayılmasına çaba harcayan ilk müslü
man kral Ali Yaji b. Samiya 1 ı 349- ı 385 ı. 

daha önce altında putperest tapınma tö
ren lerinin yapıldığı büyük bir ağacı kesti 
rerek yerine cami inşa ettird i. Ali Yaji 'yi 
takip eden kralların altısı yine mahalli din
Iere mensuptu. Müslüman kral Yakubu 
döneminde ( 1452- 1463) Batı Sudan'dan 
gelen müslüman tüccar ve ilim adamları 
Kana'da isl am ' ı yaymayı sürdürdüler. 
Yerine geçen oğlu Muhammed Rumfa 
1 ı 463- ı 499) bölgedeki hükümdarların en 
güçlülerindendi; şehri imar etti ve surla
rını genişletti ; halka islam ' ı öğreterek ço-

ğu Tinbüktü'den gelen din adamlarını ve 
alimleri buraya topladı. Danışmanlığını 
yapan Tilimsanlı Muhammed ei-Magm·
nin etkisiyle idari işlerde islami kuralların 
uygulanmasına büyük özen gösterdi. Sa
dece Kana'da değil bütün Hevsa memle
ketlerinde etkili olan Megiii Tô. cü 'd-din 
adlı hükümdarlara görevlerini anlatan bir 
de kitap yazmıştı. Muhammed Rumfa 
döneminde hızlanan Sahra ticareti saye
sinde Kano gelişti ve bir taraftan Bornu 
Devleti ile siyasi ilişkiler kurarken bir ta
raftan da Kuzey Afrika ülkeleri ve Mısır'
la yakın laşma sağlandı . 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru Sahra ker
van yolunun denetimini ele geçirebilmek 
için Kano ile Katsina arasında uzun süren 
savaşlar oldu. Bu savaşlarda zayıflayan 
Kan o. Bornu 'ya vergi vermek zorunda 
kaldığı gibi Songay Sultanlığı'nın işgaline 
de uğradı ve ancak h araç ödeyerek bu du
rumdan kurtulabildi; yüzyılın sonlarında 
ise diğer Hevsa Devleti Kebbi'nin yöneti
mine girdi. Bir süre sonra bağımsızlığını 
ele geçirdi; fakat XVII I. yüzyılın başında 
Bornu tarafından tekrar vergiye bağlan
dı. XIX. yüzyılın başlarında Osman b. FQ
dl'nin liderliğinde başlayan cihad hare
keti neticesinde Fülanller'in eline geçen 
(ı 80 7) Kano. Nüerya Fülanl Devleti'nin on 
dokuz emirliğinden biri oldu. 

Kano. XIX. yüzyılın ortalarında bölgeye 
ulaşan ingiliz sömürgeciliğine karşı uzun 
yıllar direndiyse de Emir Aliya zamanında 
( ı 894- ı 9031 işgal edildi. Şehrin sömürge
cilerin hakimiyetine girmesinden sonra 
mahalli yöneticilere sınırlı bir sorumluluk 
tanıyan "dolaylı yönetim" rejimi kuruldu. 
Sömürge yönetimi Kuzey Nüerya 'yı Katsi
na'nın da bağlandığı Kano dahil on iki eya
lete böldü. 1956'da Batı ve Doğu Nüerya 
bölgeleri kendi hükümetlerini kurarken 
1959'da da kuzey bölgesi kendi hükü
metini teşkil etti. Bir yıl sonra ise bütün 
eyaletlerin katılımıyla 1 Ekim 1960'ta Ni
jerya Federasyonu kuruldu. 

XVI. yüzyılda nüfusunun 60.000 civarın
da olduğu sanılan Kana'yu ilk defa 1824-
1826 yılları arasında ziyaret eden Avru
palı seyyahlardan ingiliz Hugh Clapper
ton . şehri fazla miktaraa-Avrupa ve Ku
zey Afrika ticaret malının pazarlandığı 
bir ticaret merkezi şeklinde anlatmakta
dır. 1854'te buraya gelg_llAiman seyyahı 
Henri Barth da şehrin bir endüstri . do
kumacılık ve dericilik el sanatları merkezi 
olduğunu söyler. Fran-sız seyyahı Charles 
Monteil ise 1891 'de geldiği Kana'ya her 
yıl yüzbinlerce tüccarın gelip gittiğinden 


