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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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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 



bahseder. ingiliz sömürge yönetimi yer 
fıstığı üretimini destekleyerek Kana'yu bu 
alanda en önemli merkez durumuna ge
tirdi ve Lagos- ibadan demiryolu hattını 
buraya kadar uzatarak( 19 12 ı ihraç ürün
lerinin Gine körfezine taşınmasını sağla
dı ; böylece ticaretin yönü güneye çevril 
di. Yer fıstığı bugün de Kana, dolayısıyla 
NUerya ekonomisinde önemli bir yer tu
tar. Eyalet topraklarında pamuk tarımı
nın da gelişmiş olması Kana'da dokuma
cılık, boyama ve tekstil endüstrisini ön 
plana çıkarmış. özellikle pamuklu doku
macıhğının yaygınlaşması buraya Afrika'
nın Manchester'i denilmesine yol açmış
tır. Ayrıca burada üretilen dericilik, bakır
cılık ve gümüş kuyumcu! uğu ürünlerinin 
şöhreti ülke dışına kadar yayılmıştır. En
düstri alanında ise çimento. metal işleri, 
lastik. sabun, makine vb. alanlarında ku
rulmuş pek çok tesis vardır. Şehir demir 
yoluyla Lagos ve Port Harcourt'a. kara 
yollarıyla da çevresindeki diğer şehirlere 
bağlanmıştır. NUerya'nın iki önemli mil
letlerarası hava alanından biri Kana'da
dır ve buradan Avrupa ve Ortadoğu baş
şehirlerine düzenli seferler yapılmakta

dır. Özellikle hac mevsiminde Kana hava 
alanı önemli bir rol oynar. 

Şehrin tarihi mimari yapı ları arasında 

on altı kapısıyla eski şehrin surları, eski 

Ka na Merkez Camii - NUerya 

Kana Devleti'nin emirlerinin oturduğu sa
ray ve mahalli sanatların sergilendiği Gi
dan Mahama Müzesi yer a l ır. Afrika'nın 

en önemli islam şehirlerinden biri olan 
Kana'da sCıfilik çok gelişmişti r ve burada 
Kadiriyye, Tıcaniyye tarikatlarının pek çok 
taraftarı bulunmaktadır. Şehirde çok sa
yıda cami ile ilk ve orta öğretim seviyesin
de Kur'an ilimleri öğretilen yerlerle yük
sek okul seviyesinde islami ilimierin oku
tulduğu eğitim kurumları bulunmakta
dır. Kana 'daki önemli kültür müessese
leri arasında Abdullah Bayero Üniversi
tesi, Kana Devlet Üniversitesi, Arap Dili 
islam Eğitimi Fakültesi, islam Araştır
maları ve Sanatları Fakültesi ve Kana 
Devlet Enstitüsü islami Araştırmalar 
Eğitim Yüksek Okulu başta gelenlerdir. 
Bunlardan başka şehirde çeşitli teknik ve 
mesleki okullar, bazı enstitüler ve önem
li bir müze lG idan Mahama Müzes i) var
dır. 

Kana'da tarih boyunca çok sayıda islam 
alimi yetişmiş veya dışarıdan gelerek bu
raya yerleşmiştir. Bunlar arasında başta 
Tilimsanh Magill olmak üzere Ahmed b. 
Ömer b. Muhammed Akit, Abdurrahman 
b. Ali b. Ahmed el-Kasrl. Mah!Cıf b. Ali b. 
Salih ei-Bilball. Abdullah b. Muhammed 
b. Abdüsselam, Asım Degel. Elhaçi öme
ru Salaga, Elhaci Muhammedu dan Amu 
ve Malarn EbCı Bekir Atiku gibi şahsiyet
ler sayılabilir. 
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KANPOR 

KANPÜR 

Hindistan 'ın 

L 
Utar Pradeş eyaletinde bir şehir. 

_j 

Eyaletin başşehri Leknev'in (Lucknow) 
70 km. güneybatısında ve Ganj nehrinin 
sağ kıyısında kurulmuştur. Utar Pradeş ' in 

en büyük şehirlerinden biri olan KanpCır 
(Cawnpore) aynı zamanda adını verdiği 
idari birimin de merkezidir. · 

KanpOr. XVIII. yüzyılın başlarına kadar 
küçük bir kasaba iken 1765'te Eved 
Newabı Şücaüddevle'nin ingilizler tara
fından mağ!Op edilmesiyle stratejik ba
kımdan önem kazandı ; bu arada Avrupa
lı tüccarların da ilgisini çekti ve burada 
çeşitli ticari temsilcilikler açıldı. 1801 'de 
Eved Newabı Ali Han'la yapılan bir ant
laşma sonucunda şehri ele geçiren ingi
lizler. burayı kısa zamanda bölgenin başh
ca askeri merkezi haline getirdiler. 1857'
deki sipahi ayaklanması önce burada baş
ladı; N ana Sahib, Tantiya Tope, Azlmullah 
Han ve Jwala Prasad'ın önderliğ i ndeki 

Hintli askerler le ingilizler arasında şid
detli çarpışmalar oldu ve bu arada karşı
lıklı katliamlar yapıldı. N ana Sahib, 7 Ha
ziran 1857'de bağımsızlıklarını ilan ettiy
se de çok geçmeden yetişen takviye kuv
vetleriyle ingilizler şehrin hakimiyetini 
tekrar ele geçirdiler. 1 91 3'te şehir , yol ya
pımı gerekçesiyle KanpOr Camii avlusu
nun bir kısmının istimtak edilmesi üze
rine . müslümantarla ingilizler arasında 
günlerce süren ve yirmi c ivarında müslü
manın öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı 
sokak çatışmaianna sahne oldu . KanpOr 
Camii hadisesi adıyla bilinen bu olay. Hin
distan 'da ingilizler'e karşı oluşan muha
lefetin güçlenmesine büyük katkıda bu
lunmuştur. 

KanpOr'da XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
h ı zlı bir geli şme oldu. Özellikle ingilizler 
tarafından tekstil ve deri sanayiinde yeni 
atılımlar gerçekleştirildi ; şehrin çevre
sindeki tarımda da ilerlemeler kaydedil
di. Bugün önemli bir karayolu ve demir
yolu kavşağında yer alan KanpOr. Kuzey 
Hindistan ' ın en gelişmiş sanayi ve ticaret 
merkezi olmasının yanı sıra bir eğitim ve 
kültür merkezi durumundadır. Harcaurt 
Butler Technological Institute. Agricul
tural College. Indi an Institute of Technoc 
logy. Medical College, National Sugar In
stitute ve Government Textile Institute 
gibi Hindistan'ın tanınmış yüksek eğitim 
kurumları buradadır. KanpOr. 1991 verile
rine göre 2.418.447 olan nüfusu ile Hin-
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