
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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Bornu X.V. yüzyılın sonuna doğru böl
genin en güçlü devleti haline geldi. May 
Ali (Gazi) b. Dünerne (1472-1505) kuzey
de Birni N'gazargamu şehrini kurdu ve 
burayı devletin merkezi yaptı. İ ç barışı 
tesis ederek sınırları genişleten Ali Dil
neme'nin yerine geçen oğlu İ drfs Kata
karınabi ( 1505-1526) zamanında Kanim' in 
de bir bölümü Bornu'ya katıldı. Bornu 
en parlak dönemini May İdrfs Elevma 
(Alüma, L._,ıı, 1571 - 1603) zamanında ya
şadı. Komşusu Kanim'i hükmü altına alan 
İdrfs Elevma akıllı bir siyasetçi ve böl
gede İslam· ın ilerlemesini isteyen din
dar bir kişiydi. Ülkesini siyasi, ekonomik 
ve askeri yönlerden güçlendirmeye çalı
şan Elevma 1 576 yılında Osmanlı Padi
şahı lll. Murad'a bir elçi göndererek bağ
lılığını bildirdi ve olumlu yönde gelişen 
münasebetler sonunda Osmanlı Devle
ti'nden askeri ve teknik yardım sağladı. 
Bu yardımla Elevma'nın çakmaklı tüfek
lerle donatılmış bir ordu kurduğu ve 
özellikle bu ordu sayesinde toprakları

nı güneye doğru genişleterek Bulalar'ı 
hakimiyeti altına almayı başardığı bilin
mektedir. Bornu ile Osmanlılar'ın Trab
lusgarp eyaleti arasında sınırın ortak ol
ması ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu 
rol oynamıştır. Bornu hükümdarları hac 
ziyaretleri vesilesiyle Osmanlı toprakla
rından geçmekte ve Osmanlı resmf ma
kamları ile temas kurmaktaydılar. Ge
nel olarak Bornu sultanları komşu müs
lüman ülkelerin idarecileriyle ilişkilerini 

geliştirmeye önem vermişlerdir . 

İdrfs Elevma'nın parlak dönemini iki 
ası r devam eden bir fetret devri takip 
etti. X.Vll. yüzyılda birkaç defa meydana 
gelen kuraklık Bornu'yu iyice sarsarak 
açlık ve karışıklık içinde bıraktı. Bornu 
önce Tuaregler'in, sonra da Songaylar'ın 
saldırılarına uğradı. Selefierine göre fa
al bir hükümdar olan Ali b. Ömer (1645-

1684) bu saldırıların birinde başşehir

de öldürüldü. XIX. yüzyılın başlarında 

Fülanfler Bornu 'ya saldırdılar ve önce 
buraya bağlı olan Hevsa'yı, sonra da 
ayaklanan Bornu'daki Fülanfler'in yar-
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dımıyla ülkenin tamamını istila ettiler 
(1808) May Ahmed b. Ali (1793- 1808) 

devletin merkezini Kurnava'ya naklet
mek zorunda kaldı. Bu sırada adını du
yuran Şehu Muhammed el-Emfn el-Ka
nimf (Şeyh Laminü; ö. ı 837) adında bir 
alim Bornu'nun Fülanfler'den kurtarıl

masında önemli rol oynadı. Aslen Fizan
lı olan Kanimf Bornu ile Murzuk'ta eği

tim görmüş, 1790'da hacca giderek ora
da birkaç yı l kaldıktan sonra geri dönü
şünde Ngala şehrine yerleşip buradaki 
mahallf sultanın kızıyla evlenmişti. Fü
lanfler Bornu'ya sa ldırdıklarında Kanem
bular'la Şüve Arapları'ndan bir ordu ku
ran Kanimf onları yenilgiye uğrattı ve 
elde ettiği zafer büyük bir ün kazan
masına, Bornu'nun siyası tarihinde et
kili bir güç haline gelmesine yol açtı. Bu 
arada Ahmed b. Ali'nin yerine hüküm
dar olan oğlu Dünerne b. Ahmed (1808-

1811) Fülanfler' e karşı mücadeleye baş
ladıysa da başarı sağlayamadı ve Birni 
N'gazargamu'yu geri alabilmek için Ka
nimf'den yardım istedi. Bunun üzerine 
Kanimf kendi ordusuyla hücuma geçe
rek eski başşehri kurtardı (1809). Bu bü
yük zafer onun ününü ve nüfuzunu da
ha da arttırarak devlet yönetimini fiilen 
ele geçirmesini sağladı. Bu durum May 
Dünerne'yi rahatsız ettiğinden onu uzak
laştırmanın yollarını aramaya başladı; 

fakat Kanimf daha çabuk davranarak 
Dünerne'yi tahttan indirdi ve yerine am
cası Muhammed Neclerüma'yı (1811-1814) 

geçirdi. Ancak gücü giderek artan Kani
mf, yeni hükümdarın da kendisini saf 
dışı bırakmak istediğini anlayınca bu de
fa da onu tahttan uzaklaştırıp daha ko
lay anlaşacağına inandığı Dünerne'yi ye
niden başa getirdi (1814). Fakat bir sü
re sonra Bagirmi sultanıyla iş birliğine 

giden Dünerne yine ondan kurtulmak 
için plan yapmaya başladı, ancak bu de
fa da başarılı olamadı ve çıkan karışık
lıklarda öldürüldü (1818) Yerine karde
şi İbrahim (1818-1846) hükümdar oldu 
ve Kanimf'nin devlet yönetimindeki oto
ritesini kabul etmek zorunda kaldı. May 

Bornu Sultan ı 

idris Elevrna'n ı n 

ordusundan 
bir süvari ile 
(D. Denham -

H. Clapperton , 

Narrative of 

Travels .. . , 

London 1826, s. 64) 

Bornu lu savaşçıları 
gösteren temsili 
iki resim 

(Th . Krings , 

Sahei, Köln 1982, s. 87) 

İbrahim döneminde ülkedeki kabileler 
üzerinde yeniden otorite sağlanmasın
da, altı yıl devam eden savaş sonunda 
Bagirmi'ye boyun eğdirilmesinde ve Fi
zan ve Trablusgarp'la iyi ilişkiler kurul
masında Kanimf'nin büyük rolü oldu. Ka
nimf öldüğünde yerini oğlu ömer aldı 
ve onun rolünü devam ettirmeye çalıştı. 
Şehu Ömer (ö 1881) ilk yıllarda May İb
rahim adına iktidarı kullandı ve komşu
larla olan iyi ilişkileri sürdürmeye özen 
gösterdi. Şehu Ömer'in devlet yönetimin
deki nüfuzunu kabullenemeyen Seyfiye 
hanedam taraftarlarının Vedaylılar'la iş 

birliği yaparak ona karşı harekete geç
meleri üzerine Şehu ömer May İbrahim'i 
hapsettirdi ve Veday ordusu üzerine yü
rüdü; fakat başarılı olamadı ve hapiste
ki hükümdan idam ettirerek ülkenin ba
tısına doğru çekildi (1846). Veday ordu
su Şehu Ömer'in babası Kanimf'nin ken
dine yönetim merkezi olarak kurduğu fi
ilf başşehir Kukava'yı ele geçirip tahrip 
ettikten ve çeşitli yerleşim merkezlerini 
yağmaladıktan sonra ülke topraklarını 
terketti. Aynı yıl Seyfiye hanedam taraf
tarları May İbrahim'in oğlu Ali'yi hüküm
darlığa getirdilerse de yeni hükümdar 
Şehu Ömer'e karşı yapılan savaşta öldü 
ve böylece bu hanedan son bulmuş ol
du. Seyfiye hanedam taraftarlarını etki
siz hale getiren Şehu Ömer devlet yöne
timinde tek kişi olarak kaldı ; fakat bü
tün yetkileri elinde topladığı halde ken
dini sultan ilan etmeyerek "şehu" unva
nı ile yetindi. Şehu Ömer yönetimine kar
şı zaman ·zaman ayaklanmalar olduy
sa da o bunlardan fazla etkilenmedi ve 
ölünceye kadar Bornu'yu yönetti. Yeri
ne geçen oğulları Bü Bekr (1881-1884), 
İbrahim (1884-1885) ve Haşim (1885-1894) 

yine "şehu" unvanıyla hükümdarlık yap
tılar. Şehu Ömer' in son zamanlarında 
başlayan Bornu'nun gerilemesi oğulları 
döneminde giderek hızlandı ve devlet 
mekanizması iyice sarsıldı. Halkın asker
liğe ve devlet yönetimine ilgisi ve güve
ni kalmadı; taşradaki mahallf idareciler 
merkezi dinlemez hale geldiler. 

XIX. yüzyıldan önce Kanimf'nin kurdu
ğu idarede sultanı n geniş yetkileri vardı 
ve devletin ileri gelenleriyle eşrafın üye 
bulundukları bir danışma meclisi (nôke
na) yönetim işlerinde ona yardımcı olu
yordu. Meclis üyelerinin bir kısmı hür 
(kambes) , bir kısmı da köle kökenli (kac
helas) idiler. Siyasi otorite Kukava'da otu
ran şehu ile kabile başkanlarının elinde 
bulunuyordu. İdarf bakımdan ülke şe
hunun doğrudan yönettiği Bilad-i Kuka-



Bornu ile ilgili Divan - ı Hümavun hükümlerinden bir örnek 
(BA, MUhimme Defteri, nr. 30, s. 188) 

va denilen bölge ile onun tayin ettiği yer
li kabile reisieri tarafından yönetilen bağ
lı sultanlıklar şeklinde bölünmüştü. İs
lam'ın bir devlet dini olduğu Bornu'da 
önde gelen şahsiyetler kadı ve imam gi
bi din görevlileriydi. 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Bornu. 
Bagirmi Sultanı Rabih b. Zübeyir' in ha
kimiyetine girdi (1 893) . 1896'ya kadar 
ülkenin tamamını ele geçiren ve Dikoa'
yı merkez edinen Rabih 1900'de Fransız 
sömürge ordusu tarafından mağlüp edi
lerek öldürülünce yerine oğlu hakimiye
tini devam ettirmek istedi, fakat Fran
sızlar karşısında tutunamadı. 1902 yı

lında Bornu Fransa, İngiltere ve Alman
ya arasında paylaşıldı . Kanim ile Damer
gu Fransız, Kukava ile birlikte Ngornu 
ve merkezi Bornu İ ngiliz , Dikoa ile gü
ney bölgesi Alman sömürge idarelerine 
bağlandı. ı. Dünya Savaşı'ndan sonra Al
manya'nın elindeki bölge de İngiltere ' 
nin hakimiyetine geçti ve Bornu Nüerya 
sömürgesi içinde bir emirlik olarak yer 
aldı; Nüerya' nın bağımsızlığını kazanma
sı üzerine de 1967 yılında eyalete dö
nüştürüldü. 
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BOSCH VIıA, Jacinto 

(1922- 1985) 

İspanyol şarkiyatçısı. 
_j 

14 Nisan 1922'de İspanya' nın kuzey
doğusundaki Gerona eyaJetinin Figueras 
şehrinde doğdu. 1946'da Barselona Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Sami Diller 
Bölümü'nden mezun olduktan sonra Za
ragoza Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'
ne asistan alındı. 1956 yılında Madrid 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde dok
torasını tamamladı ve 1959'da Oranada 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İs
lam tarihi kürsüsüne geçti. 1968 Hazi
ranından itibaren bu fakültenin dekan 
yardımcılığı. 1972- 1973'te akademik fa
aliyetler başkanlığı, 1973-1976 arasın
da da Granada Üniversitesi'nin rektör 
yardımcılığı görevlerini üst lendi. 

Hayatının yaklaşık kırk yılını İslami 
araştırmalara vakfeden ve bu sahadaki 
geniş bilgi birikiminden dolayı meslek
taşları ile öğrencileri arasında ·maestro" 
(üstat) lakabıyla anılan Bosch Vil<fnın il
mf kişiliği, görev yaptığı coğrafi mekan
ların da etkisiyle biri kuzeyde Aragon, 

BOSCH VILA Jacinto 

diğeri güneyde Granada dönemi olmak 
üzere başlıca iki merhalede gelişti. 1959 
yılına kadar olan kuzeydeki çalışmaları
nın büyük bir bölümünü. ağırlığını İs la
mi devire verecek şekilde, Endülüs İslam 
kaynaklarında es-Sağrü'l-a'la (yukarı ser
had) adıyla geçen Aragon bölgesinin si
yasi ve sosyokültürel tarihine ayırdı. Bu 
şekilde daha önce yalnız Codera tara
fından kısmen çalışılmış olan bu bölge
nin tarihi, Bosch Vila'nın sayı ları otuza 
varan kitap. makale ve belge şeklindeki 

neşriyatıyla gün ışığına çıkmış oldu. Ay
rıca bu sıralarda Murabıtlar ve Aragen'un 
güneyindeki Şentemeriyyetü' ş- şark' ın 

(Şentemeriyyetü İbn Rezfn = Albarracin) 
İslami dönemi hakkında da iki monogra
fı kaleme aldı. Bosch Vila, 1959' dan 1985 
yılına kadar devam eden Gırnata döne
minde ise çalışmalarını daha farklı ko
nularda yoğunlaştırdı. Bu konular sıra
sıyla şunlardır : 1. Kuzey Afrikalı müslü
manların Endülüs tarihindeki yerleri, bu 
çerçevede siyasi ve sosyokültürel hayat
ları ; 2. Mülükü't-tavaif dönemi. bu dö
nemde Endülüs'ün Kurtuba (Cordoba). 
İşbfliye (Sevil la), Meriye (Aimeria), Gırna
ta (Granada) gibi şehirlerinde hayat ; 3. 

İslam hukuku. müesseseleri ve tarihi. Bu 
dönemdeki ferdi çalışmalarının yanında 
Cuademos de Historia del Islam ve 
Andalucia lslamica, textos y estudios 
adlarında iki derginin çıkarılmasına da 
öncülük etti. 

Bosch Vila, üretken ve titiz araştır
macı kişiliği sayesinde birçok ilmi kuru
luşa üye oldu. Estudios Califales de C6r
doba. Institute Hispano-Arabe de Cul
tura. Middle East Studies Association of 
North America (International Association 
for Arabic and lslamic Studies) ve UNESCO 
üyesi olduğu kuruluşların bir kısmıdır. 
Ayrıca bazı araştırmalarıyla 1951 'de Fran
cisco Codera, 1953'te Franko, 1956' da 
Bernardo Zapater Marconell ödüllerini 
kazandı ; 1985 'te de Fundaci6n para la 
Cultura de Sevilla adlı kuruluş, La Se
villa lslamica ( 711 -1248) adlı eserinden 
ötürü kendisini ödüllendirdi. 

Eserleri. Bosch Vila ' nın kitap. makale. 
tebliğ ve ansiklopedi maddesi olarak yet
mişi aşkın yayını bulunmaktadır. Başlı

ca eserleri şunlardır: 1. El Oriente ara
be en el de sarrollo de la cultura de 
la Marea Superior. Aragon bölgesinin 
İslami dönem siyasi, sosyal ve kültürel 
tarihini ihtiva eden bu eser 1954'te Mad
rid ·de yayımlanmıştır. 2. Los Almora
vides. Bu eserinde Murabıtlar hakkın
da bilgi vermektedir (Tetuci n ı 956) . 3. Al-
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