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ney Filipin adalarına bu sultanlık vasıta
sıyla yayılmıştır. 1 521 ' de Portekizli sey
yah Macellan'ın gemisi Victoria, Bruney 
Sultanlığı'nı ziyaret etti. Antonio Piga
fetta. Bruney şehrini ve Sultan Bolkiah'ın 
sarayını etkili bir şekilde tasvir etmiştir. 
1 545'te Portekizliler Bruney ile ticaret 
anlaşması imzaladılar: yüzyılın sonların

da da Filipinler'deki Manila'da İspanyol 
kolani idaresi kuruldu. Bu yeni Avrupa 
kolonisi bölgede Bruney'in gücünün za
yıflamasına sebep oldu ve giderek haki
miyetini Mindanao ve Sulu takımadala
rına yaydı. İspanyollar 1578 ve 1 579'da 
Bruney'e saldırıya geçtiler. Bu saldırılar 
önceleri pek fazla etkili olmadıysa da 
XVI-XVII. yüzyıllar arasında Bruney do
ğu Borneo'nun üzerindeki siyası haki
miyetini tamamen kaybetti ve önce XVII. 
yüzyılda Vereenigde Oost- lndische Com
pagnie ile, xvııı. yüzyılın sonlarında da 
The British East lndia Company ile iliş

ki kurdu. XVI. yüzyıldan sonra Bruney'in 
siyası şansının azalması üzerine Borneo'
da Bancermasin, Kutei, Sukadana ve 
Sambas gibi bazı küçük İslam sultanlık
ları ortaya çıktı: 1772 ·de de Şerif Ab
durrahman adındaki Hadramutlu bir 
Arap seyyah Pontianak Sultanlığı'nı kur
du. Güneydoğu Asya'da XVlll ve XIX. yüz
yıllarda görülen İ ngiltere ve Hollanda 
arasındaki siyası ve ticarı rekabetin so
nucu olarak XIX. yüzyılın ortalarından 

itibaren Vereenigde Oost - lndische Com
pagnie bu küçük devletleri kolani idare
si altına alarak Doğu ve Güney Borneo'
yu, The British East lndia Company ise 
Bruney Sultanlığı aleyhine genişleyerek 
Kuzey ve Batı Borneo ile Labuan adası
nı ele geçirdiler. Bu olaylardan birkaç 
yıl önce ise güçsüz Bruney sultanı, Sa
ravak'ın bir bölümünün valiliğin i bu böl
gede çıkan Dayak ayaklanmalarının bas
tırılmasında kendisine yardım eden Sir 
James Brooke adında zengin bir ingiliz'e 
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vermişti (1841) "Beyaz Ra ca lar" denilen 
Brooke ailesi ll. Dünya Savaşı'na kadar 
bir asır süreyle Saravak'ı yönetmiştir. 

James Brooke'dan sonra yeğeni Char
les Brooke elli yıla yakın bir zaman Sa
ravak'ın idaresini elinde tuttu. Charles 
Brooke 1880'lerde Kuzeydoğu Borneo'
da iki küçük özel bölge içinde bırakılmış 
olan Bruney Sultanlığı'nın aleyhine Sa
ravak toprağını genişletmek için her fır
sattan faydalan dı. 1895 'te M iri bölge
sinde petrol bulundu ve 191 o· da üreti
me başlandı: kauçuk ekimine de 1905'
te geçildi. Bu arada Kuzey Borneo'nun 
bazı toprakları Sulu sultanının karşı çık
masına rağmen Bruney sultanı tarafın
dan yabancı şirketlere terkedildi (1877) 

ve böylece Kuzey Borneo çok geçmeden 
ingiliz kontrolü altına alınarak yönetimi 
de North Borneo Chartered Company'ye 
verildi. 1888'de ise Bruney, Saravak ve 
Kuzey Borneo resmen İngiliz himayesi
ne girdi. 

1891' de ingiltere ve Hollanda arasın
da İngiliz Borneosu ile Hollanda Bor
neosu'nun sını rlarını tesbit etmek için 
bir anlaşma imzalandı. Hollanda Bor
neosu 1949' daki bağımsızlığından son
ra Kalimantan adıyla Endonezya'nın bir 
bölgesi oldu: Saravak ile Kuzey Borneo 
(Sabah) da 1963'te Malezya Federasyo
nu' na bağlanarak ingiliz yönetiminden 
kurtuldu. 1929'da Bruney Shell Şi rke

ti'nin Seria'da petrol bulmasından son
ra ekonomik yönden tek başına yaşaya
bilecek düzeye gelen Bruney ise 1 Ocak 
1984'te ingiltere'nin himayesinden ay
rı larak bağımsızlığını elde etti. 
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BORNIER, Vicomte H enri de 

(1825 -1901) 

Hz. Peygamber'i 
küçük düşürmeye çalışan 

Mahomet adlı piyesin yazarı 

Fransız edebiyatçıs ı . 
_j 

Bugün Fransız edebiyatı eleştirmenle

ri tarafından önemli bir piyes yazarı ola
rak kabul edilmernekle bir likte devrin
de büyük bir şöhrete ulaşmış olan Bor
nier 25 Aralık 1825'te Lunel'de (Herault) 
doğdu. İlk tahsilini Montpellier 'de, hu
kuk eğitimini de Paris'te yaptı. Şöhreti, 
1875'te başarıyla oynanan ve kendisine 
Fransız Akademisi ' nin büyük ödülünü 
kazandıran La !ille de Ronald adlı man
zum dramdan gelmektedir. Fransız Aka
demisi üyeliğiyle de taltif edilen (1883) 

Bornier, daha önce kütüphane memuru 
olarak girdiği Bibliotheque de I' Arsenal'in 
müdürlüğüne kadar yükseldi (1889) 

1889'da kaleme aldığı manzum dram 
Mahomet'te Hıristiyanlığın İslamiyet'ten 
üstünlüğünü ve Hz. Muhammed'in de 
bunun bilincinde olduğunu vurgulama
ya çalışmıştır. Birinci perdesinde Mekke 
dönemini sergileyen oyun, Cahiliye Arap
ları'nın durumunu tasvir ettikten sonra 
birliği sağlayıp yarımadaya düzen geti
recek güçlü bir lidere olan ihtiyacı göz
ler önüne koymaktadır. Piyeste bir yan
dan Hz. Muhammed'in Hira dağında va
hiy alışı temsil edilirken diğer yandan 
da şarkiyatçıların genel iddiasına uygun 
olarak bazı keşişlerden Kitab- ı Mukad
des'i öğrendiği vurgulanmaktadır. Oyu
nun diğer dört perdesi Medine dönemi
ni işiernekte ve is lam'ın önce bu şehre, 
sonra Arabistan yarımadasına hakim 
oluşu, Bizans ordularının mağlüp edilip 
Sasanı imparatorluğu'nun çökertilişi gi
bi sosyopolitik muhtevalı olayların ya
nında Hz. Peygamber'in aile yaşantısını 
da sergilemektedir. Bu arada Hz. Safiy
ye, Hz. Aişe ve Hz. Zeyneb'e çeşitli ifti
ralarda bulunulmakta ve oyun Hz. Pey
gamber'in bir kadın meselesi yüzünden 
zehir içerek canına kıyması gibi hayal 
ürünü bir sahne ile sona ermektedir. 

Paris'te provalarına başlanan oyunun 
sahnelenmemesi için ll. Abdülhamid'in 
emriyle Osmanlı hükümetinin girişim

lerde bulunması üzerine iki ülke arasın
da bir diplomasi sorunu doğdu. Fransa 
Dışişleri Bakanlığı' nın, Paris sefiri Esad 
Paşa'ya oyunun İslam'ın peygamberi ve 
mukaddes değerleri aleyhine bir unsur 
ihtiva etmediği ve Fransa'nın yönetimin-



deki Cezayir ile Tunus'ta sahneye konul
mayacağı hususlarında teminat verme
sine rağmen Türk hükümeti yoğun bas
kılarını sürdürdü; sonuçta dönemin baş
bakanı Freycinet eserin aynanmasını ta
mamen yasaklamak zorunda kaldı ( 1890). 
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[il CENGİZ K ALLEK 

BORNU 
Orta Sudan'da kurulmuş olan 

eski bir İslam devleti ve 
bugün Nijerya'da bir eyalet. 

_j 

Nijerya'nın Bornu eyaleti, XX. yüzyılın 
başlarına kadar varlığını sürdürmüş olan 
Bornu Devleti'ne ait toprakların bir kıs

mı Nijerya'da, bir kısmı da Nijer'de kal
dığı için bu devletin ancak bir bölümü
nü kapsamaktadır. Bornu Devleti'nin ku
zeyinde Büyük Sahra, güneyinde Ada
mava, doğusunda Çad gölü ve batısında 
Hevsa ülkesi bulunuyordu. Yüzölçümü 
116.400 km 2, nüfusu 6.371.000 ( 1990) 
olan bugünkü Bornu'nun merkezi Maidu
guri'dir ve eyalet kuzeyde Nijer Cumhu
riyeti, kuzeydoğuda Çad gölü ve Çad 
Cumhuriyeti, doğuda Kamerun, güney 
ve batıda ise Nijerya'nın Gongola, Bauchi 
ve Kana eyaletleriyle çevrilidir. 

Bornu esas itibariyle geniş, kumlu bir 
ovadır. Kuzeyde Yobe, güneyde Yedre
san nehirleri bölgenin sularını Çad gö-

Bornu 

!üne boşaltır. Arazinin ortalama yüksek
liği 1 000 m. kadar olup güney ve güney
doğu sınırında hafif tepelikler bulunmak
tadır. Güneyden kuzeye doğru akan Şa
ri nehri Bornu'nun doğu sınırını teşkil 

eder ve bölgeyi Bagirmi'den ayırır. İkli
mi kasım-mart arasında kurak ve se
rin, mart- haziran arasında kurak ve sı

cak, haziran- ekim arasında ise yağmur
lu ve sıcak geçer. Genelde sağanak ha
linde yağan ve güneyden kuzeye doğru 
giderek azalan yağmurlar Çad gölü çev
resinde bataklıkların meydana gelmesi
ne sebep olur. Bitki örtüsü de yağışla
rın azalmasına paralel olarak güneyden 
kuzeye doğru gittikçe fakirleşir ; kuzey
de otlak ve çalılıklar, güneyde ise savan
lar önemli yer tutar. 

Bornu halkı Kenuri, Fülanl, Hevsa, Şü
ve Arapları ve Berberiler'den meydana 
gelmiştir; bu unsurların günümüzdeki 
kesin sayı ve oranları belli değildir. Nü
fus içerisinde hakim unsuru teşkil eden 
Kenuriler Çad gölünün güney ve batısın
daki topraklarda yaşamaktadırlar; ko
nuştukları Nil- Sahra grubundan Kenu
rice Nijerya'nın başlıca yerli dillerinden 
biridir. Kanim- Bornu Devleti'nin idareci 
sınıfından gelen Kenuriler'in parlak bir 
tarihi geçmişleri vardır. Nüfus içerisin
de ikinci derecede rol oynayan Hevsa
lar, Bornu ·nun batı taraflarında Kana 
eyaletine yakın yerlerde yaşamakta ve 
genellikle ticaretle uğraşmaktadırlar. 

Zinder civarında yaşayan Fülaniler ise 
esas itibariyle batıdan buraya gelmişler
dir; hayvancılık ve çobanlık yaparlar. Bun
ların yanında Bornu 'da yerleşmiş olan 
ve Şüve Arapları adı verilen grubun ço
ğu yerleşik, bir kısmı ise göçebe halde 
yaşamaktadır. Ayrıca Kotokolar, Keriba
nalar, Mobberler, Mangalar, Babirler gi
bi sayıları nisbeten az olan çeşitli kabi
leler de Bornu'nun nüfusu içerisinde yer 
a lırlar. Şehir merkezlerinde ve resmi iş
lerde İngilizce kullanılmakla beraber halk 
arasında başta Kenurice olmak üzere 
Arapça ile Hevsa ve Fülanl dilleri konu
şulmaktadır. 

Bornu halkının hemen hepsi müslü- . 
mandır. İslamiyet buraya XII. yüzyılda 
bölgeyi ele geçiren Kanimliler vasıtasıy
la girmiş, doğudan ve kuzeydoğudan ge
len Araplar'la batıdan gelen Fülaniler ta
rafından da hızla yayılmıştır. Ayrıca Ka
hire'den ve Fizan'dan başlayan ticaret 
yollarının son bulduğu yer olması sebe
biyle müslüman tüccarların buraya sık 
sık uğramaları . İ slamiyet'in şehirlerden 
başlayarak kırsal alanlara doğru tanıtıl-
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masını sağlamıştır. Maliki mezhebine 
bağlı olan müslümanlar arasında Tica
niyye, Kadiriyye, Senüsiyye ve Şazeliyye 
tarikatları yaygındır. Sayıları son derece 
azalmış bulunan animistlerin yanında 

Bura kabilesine mensup küçük bir hı

ristiyan grup da mevcuttur. 

Bölgenin ekonomisi tarım ve hayvan
cılığa dayanır. Süpürge darısı, darı, yer 
fıstığı, soğan, susam. pamuk, pirinç ve 
mısır tarımı ekonomik hayatta önemli 
yer tutar. Hayvancılık alanında büyük 
baş hayvan yetiştiriciliği gelişmiştir. Çad 
gölü çevresinde balıkçılık yapılır. Hur
ma, incir, balık ve tuz en önemli ticaret 
ürünleridir. Bölgeden dışarıya canlı hay
van, işlenmiş deri, pamuk ve yer fıstığı 
ihraç edilir. Demiryolu hattıyla Kana ve 
oradan da Lagos'a bağlanmış olan Bor
nu'nun merkezi Maiduguri, aynı zaman
da bölgenin sanayi merkezidir. Bornu'
yu batıdan doğuya doğru geçen eski Ka
no- Kukava- Bilma kervan yolunun yeri
ni alan bugünkü Kano -Maiduguri -N 'ca
mena yolu hem bölgenin hem de Nijer
ya'nın ekonomisinde önemli rol oyna
maktadır. 

Tarih. Bornu'nun tarihi, Çad gölünün 
doğusunda Darfür'dan gelen Zegaveler 
tarafından kurulmuş olan Kanim Sultan
lığı' nın tarihiyle yakından ilgilidir. XIX. 
yüzyılın ortalarına kadar Bornu'da ikti
darı elinde tutan Seyfiye hanedanı ön
celeri yalnız Kanim'de hüküm sürmüş
tür. Adını efsanevf şahsiyet Seyf b. Zü
yezen'den alan bu hanedandan Hume 
veya U mm e Cilmi'nin ( ı 086-1 097) Müslü
manlığı kabul etmesiyle hükümdarların 
gücü arttı. Hacca giderken Mısır'da ve
fat eden Humay'ın halefi Dünerne (ı 098-
1150) güçlü bir ordu kurdu ve ülkesini 
genişleterek İslamiyet'in Çad gölünün 
doğu tarafında Bornu bölgesine de ya
yılmasını sağladı. İslami ilimler alanında 
ünlü bir kişi olan May (sultan) Dala Biri'
den ( 1151-1177) itibaren devletin sınır
ları Nil'den Nijerya'ya kadar genişledi; 
Hafsiler'le iyi ilişkiler kuruldu ve Tibu
lar'la Fizanlılar'a da boyun eğdirildi. Fa
kat XIV. yüzyılda çeşitli karışıklıklar çık
tı ve ülke kuzeydeki Bulalar'ın işgaline 
uğradı. Bunun üzerine May Ömer b. İd
rls ( 1394-1398) taraftarlarıyla birlikte Çad 
gölünün batı tarafına çekilerek burada 
merkezi Kafa olan Bornu Devleti'ni kur
du. Ortaçağ'ın tarihçi ve coğrafyacıla

rından İbn Fazlullah ei-Ömerl (ö. 1349), 
İbn Haldün (ö 1406) ve Makrizi (ö 1442) 
eserlerinde bu devletin kendi zamanla
rındaki durumundan bahsetmektedirler. 
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