
BROCKELMANN, Cari 

vermiş müellifler, eserleri ve bunlarla il
gili bibliyografya belli bir plan içinde yer 
alır. Eserin 3 ciltlik zeyli (Supplementband, 

Leiden ı 937- ı 942) otuz beş yıllık bir çalış
manın ürünüdür. Kitabın aslı ile zeyli bir
leştirilerek Abdülhalim Neccar, Yakub Be
kir ve Ramazan Abdüttewab tarafından 
Arapça'ya tercüme edilmeye başlanmış, 
bu çalışmanın henüz altı cildi yayımlan
mıştır (Kahire, ts., Darü'l-ma'arif). z. Ge
schichte der islamisehen Völker und 
Staaten (München 1939, 1943) İslam mil
letlerinin tarihlerine dair olan bu çalış

ması İngilizce, Fransızca, Arapça, Türkçe, 
Lehçe gibi birçok dile tercüme edilmiş
tir. Türkçe tercümesi İslam Milletleri ve 
Devletleri Tarihi adıyla Neşet Çağatay 
tarafından yapılmıştır (Ankara 1954). Bu 
eserde Brockelmann'ın İslamiyet ve Türk
lük'le ilgili bazı konularda gerçeğe uy
mayan sübjektif tutumu dikkati çeker. 
3. Lexicon Syriacum (Leipzig 1895). 4. 

Syrische Grammalik (Leipzig 1899). S. 

Arahische Grammalik (Leipzig 1904 ; A. 
Socin ile birlikte). 6. Grundriss der verg
leichenden Grammalik der semitischen 
Sprachen (1-11, Leipzig 1908-1913) Samf 
dillerinin mukayeseli gramer esaslarını 
ele alan orijinal bir eserdir. Ramazan Ab
düttewab tarafından Fıkhü'l-lugati's
Sdmiyye adıyla Arapça'ya tercüme edil
miştir (Riyad 1397 1 1977) 7. Verzeichnis 
der arabischen, persischen, türkisehen 
und hebriiischen Handschriften der 
Stadtbibliothek Breslau (Breslau 1903). 

Breslau şehir kitaplığında bulunan Arap
ça, Farsça, Türkçe ve İbrani yazmaların 
fihristidir. 8. Katalog der orientalischen 
Handschriften mit Ausschluss der heb
riiischen der Stadtbibliothek zu Ham
burg (Hamburg 1908) Hamburg şehir ki
taplığındaki İbranice 'den başka Doğu dil
leri yazmalarının katalogudur. Katalogun 
birinci kısmında Arapça, Farsça, Türk
çe, Malayca, Koptça, Süryanfce ve Ha
beşçe yazmalar bulunmaktadır. 9. "Mah
mud al-Kaşgarfs Darstellung des tür
kisehen Verbalbaus·. Keleti Szemle'de 
(Budapest 1919, XVIII, 29-49). Bu maka
lede Kaşgarlı Mahmud'a göre Türk fiil 
kuruluşu anlatılmaktadır. 1 o. "Aittürkis
tanische Volksweisheit". Eski Türkistan 
halk hikmetlerine dair olan bu araştır
ma Ostasiatische Zeitschrift'te (VIll, 49-

73) yayımlanmıştır (1920) 11. Mitteltür
kischer Wortschatz nach Mahmud al
Kô.şgaris Divan Lugdt at Turk. Dfvdnü 
lugati 't- Türk'ten tesbit ettiği Orta Türk
çe söz hazinelerine dairdir (Bibliotheca 
Orientalis Hungarica. ı . Budapest-Leipzig 
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1928) Kaşgarlı Mahmud 'un Dfvdnü lu
gati't - Türk adlı eseri 1917'de yayımlan
mış, fakat Türk dilinin bu paha biçilmez 
hazinesi Arapça yazıldığından ancak çok 
iyi Arapça bilenlerin faydalanabileceği bir 
kaynak olarak kalmıştı. Brockelmann 
önce eserin dili ve eserdeki halk edebi
yatı. Türk boyları vb. konular üzerinde 
çalışıp bunları makaleler halinde yayım
ladı. Daha sonra Divan'daki bütün keli
meleri herkesin faydalanacağı bir söz
lük şekline getirdi. Son üç eseri bu ko
nudaki çalışmalarının en önemlileridir. 
1Z. Osttürkische Grammalik der isla
misehen Literatursprachen Mittelasiens 
(Leiden ı 951-1954) Orta Asya edebi dil
lerine ait bir Doğu Türkçesi grameridir. 
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BROWNE, Edward Granville 

(1862-1926) 

İngiliz şarkiyatçısı. 

7 Şubat 1862'de Gloucestershire'de 
doğdu. Cambridge'te, Eton ve Pembroke 
kolejlerinde tıp öğrenimi gördü. 1887'de 
doktor olduysa da bu mesleği icra et
medi. 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı 

sırasında henüz on altı yaşında iken Rus
lar'a karşı beslediği antipatinin yanında 
Türkler'e karşı, gösterdikleri kahramanlık 
ve şecaate hayran kalarak Osmanlı or
dusunda görev almayı isteyecek ve Plev-
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ne'nin düşmesine bir Türk kadar üzüle
cek derecede sevgi duymaya başlamış, 
böylece haklarında o zamana kadar hiç 
bilgisinin olmadığı Doğu ülkelerine, özel
likle Türkiye'ye ve Türkler'e karşı ken
disinde büyük bir ilgi uyanmıştı. Bu ilgi 
ve sempati onu önce Türkçe, arkasından 
da Cambridge'te bir yandan tahsiline 
devam ederken bir yandan da Arapça, 
Farsça ve Hintçe öğrenmeye yöneltti. Bu 
arada üzerinde çalıştığı dillerin konuşul
duğu ülkelerin din, tarih, edebiyat tari
hi ve siyasi. sosyal durumları ile de ilgi
lendi. 1884 yılında İstanbul'da uzun bir 
tatil yaptı. 1887'de tıp öğrenimini bitirin
ce Pembroke Koleji'ne intisap etti ve böy
lece kendini tamamen şarkiyat çalışma
larına verebilme imkanını buldu. Aynı yıl 
İran'a gitti ve seyahat intibalarını 1893'
te Londra'da basılan A Year Amongst 
the Persians adlı kitabında yayımladı. Ül
kesine dönüşünde ( 1888) Cambridge'e 
Farsça okutma nı tayin edildi; 1902 yılın
da da aynı üniversitede C. Rieu'nün ye
rine Arapça profesörü oldu. 

Browne, XIX. yüzyılda İran'da ortaya 
çıkan Babflfk ve Sahailik hareketlerine 
yakın ilgi duydu ve bu mezheplerin ileri 
gelenleriyle münasebet kurdu. 1889' da 
Babiliği tanıtan bir makale yazarak The 
Journal of the Royal Asiaile Society'
nin yazı kadrosuna giren Browne bura
da fasılalarla çalıştı ve 1922'de de mü
dür yardımcısı oldu. Bu arada Babilik ve 
Sahailiğin tarihiyle ilgili olarak Abdülba
ha tarafından yazılan eseri tercümesiy
le birlikte neşretti (A Traueller's Narrati· 

ue Written to lllustrate the Episode of the 

Bab, 1-11, Cambridge 1891 ). Aynı zaman
da British Academy ile Royal College of 
Physicians'da öğretim üyeliği yapıyordu. 
Bu sıralarda, içinde İran vatan şiirlerin
den güzel örnekler bulunan The Press 
and Poetry of Modern Persia (Cambrid
ge 1914) ve The Persian Revolution of 
1905-1909 (London 1966) adlı kitapları

nı da hazırladı. 



Browne 1901'de, yakın dostu ünlü Tür
kolog E. J. W. Gibb'in ölümü üzerine, 
onun yarım kalan A History of Ottoman 
Poetry adlı eserinin ilk cildi dışındaki beş 
cildinin ikmal ve neşrini üzerine aldı. Ay
nı zamanda kendisine, Gibb'in hatırası

nı canlı tutmak için annesi tarafından 
kurulan ve Gibb's Memorial Series adı 
altında çoğunlukla Arap ve Fars edebi
yat ve tarihlerine dair ana kitapları neş
reden vakfın yönetimi verildi. Bu faali
yetleri arasında, Cambridge Üniversite
si 'nin kütüphanesinde mevcut İslami el 
yazmaları için hazırladığı ve 1896-1922 
yılları arasında çeşitli tarihlerde yayım
ladığı dört ciltlik Descriptive Catalogue 
of the Oriental Manuscripts adlı kata
logu ile yine dört ciltlik A Literary His
tory of Persia (Cambridge ı 902- l 924) ad
lı eserinin çalışmalarını da kesintisiz de
vam ettirdi. 

Browne 1900'ün ilk aylarında başla
yıp 1924'e kadar uzun yıllar sürdürdü
ğü büyük bir gayret, dikkat, emek ve 
sebatın ürünü olan ve bugüne kadar ya
pılmış benzerlerinin arasında ilk ve en 
mükemmeli teşkil etme özelliğini hala 
koruyan son ve en büyük eseri A Lite
rary History of Persia'yı, İran ' ı ve İran
lılar'ı bilhassa kültürel ve edebi yönle
riyle en eski devirlerinden itibaren mo
dern zamanlara kadar tanıtmak için ka
leme almıştı. Aslında bu eserini bir cilt 
halinde hazırlamayı tasarlamışken ko
nunun buna imkan vermeyecek kadar' 
geniş ve yüklü oluşu, kendisini aşağıda
ki gibi dört ciltlik bir plan yapmaya sev
ketmiştir: 1. En eski devirlerden Firdev
sf'ye (ö. 1020 [?[)kadar olan dönem (Ali 
Paşa Salih tarafından Farsça' ya tercüme 
edildi ; Tahran ı 333 hş . ). 2. Firdevsf'den 
Sa'df'ye (ö . 1292) kadar olan dönem (Fet-

Browne· ın Rıza Tevfik' e gönderd iği mektup 
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hullah Müctebai tarafından Farsça'ya [Tah
ran 1341 hş . [. İbrahim Emin eş-Şevaribi 
tarafından Arapça'ya [Kahire 13731 1954 [ 
tercüme edildi) . 3. İlhanlılar'dan (1265-
1 337) SafevTier'e (1405- ı 502) kadar olan 
dönem (Ali Asgar Hikmet tarafından Fars
ça'ya tercüme edildi; Tahran 1328 hş . ) . 4. 
SafevTier'den 1900'lere kadar olan dört 
asırlık dönem (Reşid - i Yasemi tarafından 
Farsça 'ya tercüme edildi ; Tahran 1316 hş. ). 

Browne bu hacimli eserlerin yanı sıra tıp 
tarihi alanında verdiği konferanslardan 
oluşan Arabian Medicine (Cambridge 
ı 92 ı) adlı önemli bir eser daha yayımla
mış, ayrıca Nizarni-yi ArGzf'nin Çehdr Ma
}f.ö.Je 'si, Devletşah ' ın Te?kiretü 'ş- şu ca
di' adlı eseri, Avff'nin Lübc'ibü1-elbtib'ı 
ve Müstevfl'nin Taril] -i Güzide'si gibi 
bazı Farsça kitapların da tenkitli neşir
lerini yapmıştır (Browne'un eserlerinin bir 
listesi için bk. Babinger. s. 1 18-1 22) . 

S Ocak 1926'da Cambridge yakınların
da ölen Browne, İslam medeniyetlerini 
kendi ülkesinde ve Batı'da ilk ve en iyi 
biçimde tanıtan araştırmacılardan biri 
olmuştur. Çalışmalarında zaman zaman 
belirttiği üzere gerek mektuplaşmalar 
gerekse karşılıklı ziyaretlerle yakın te
mas ve arkadaşlık kurduğu birçok Türk. 
İranlı ve Arap ilim adamı vasıtasıyla ori
jinal kaynakları görebilme imkanını bul
duğu gibi bu alimierin fikirlerinden de 
en iyi şekilde istifade etmiştir. Bunlar 
arasında özellikle Rıza Tevfik Bölükbaşı 
ile aslen İranlı olan edip Hüseyin Daniş'i 
zikretmek gerekir. 
BİBLİYOGRAFYA: 
E. D. Ross. "Browne, Edward Granville", 

Dictionary of National Biography 1922·1930, 
Oxford 1937, s. 123-125 ; Gibb, HOP, Il, s. X; 
Bedevi, fl1evsü 'atü 'l·müsteşril!:in, s. 51-53; Ne
cib ei-Akiki, el·fl1üsteşril!:ün, Kahire 1980, ll , 80· 
82 ; Halil Halid, "Müsteşrik - i Şehir Profesör 
Browne ve Balkan Komitesi", Sf\1, IV / 101 
( 1328), s. 390; Mirza Muhammed Han Kazvini. 
"Vefat-ı Üstdd Edward Browne İngillsi", Tran· 
şehr, IV/ 2, Berlin 1926, s. 73 ·92; IV / 3 (1 926), s. 
139-158; IV/ 4 (1926). s. 208-216 ; R. A. Nichol
son. "Edward G. Browne", JRAS, sy. 2 (1926). 
s. 378-385 ; Ellis H~ Minns. "Obituary : Edward 
Granville Browne, M. A., M. B. , F. B. A., F. R. 
C. P. 1862 - 19~6", BSOAS, IV / 1 (1926). s. 217· 
221 ; Fr. Rosefı, "Erinnerungen a..lJ. Edward G. 
Browne", OLZ, XXIX (1926). s. 878·883 ; Fr. Ba
binger. "Kleine Mitteilungen und Anzeigen , 
Edward Granville Browne 1862-1926", /si., 
XVI (1927). s. 114·122 ; Peter Chelkowski, "Ed
ward G. Browne's Turkish Connexion", BSOAS, 
XLIX/1 ( 1986). s. 25-34 ; Abdullah Uçman, "Rı

za Tevfik'in Edward G. Browne'a gönderdi
ği Mektuplar", K/\f\1, y. 12, sy. 2 (1983), s. 31 -
48 ; EBr., IV, 287; G. Michael Wickens - Juan 
Cole- Kamran Ekbai, "Browne", Elr., IV, 483. 

liJ TEvFiK RüşTü ToPuzoiiLu 

L 

BRUNEY 

Resmiadı 

Başşehri 

Yüzölçümü 
Nüfusu 
Resmidini 
Resmidi li 
Para birimi 

Negara Brunei Dc1rüssel8m 
Bender Seri Begavan 
5766 km' 
260.000 (1 992 tahmini) 
islam 
Malayca 
Bruney doları 

BR U NEY 

Güneydoğu Asya'da 
müslüman ülke. 

_j 

Resmi adı Negara Brunei Darüsselam'
dır. Malayca bir kelime olan Brunei "ba
rış ve selamet yeri" anlamına gelir. Bor
neo adasının Güney Çin denizine bakan 
kuzeybatı kıyısında kurulmuş petrol zen
gini modern bir sultanlıktır. 114· 23' -
11s· 23' doğu boylamları ile 4· -s· S' 
kuzey enlemleri arasında yer alır. Yak
laşık 200 km. uzunluğunda bir kıyı şeri
dine sahip olan ülkenin yüzölçümü S766 
kilometrekaredir. 1988'de yapılan resmi 
sayıma göre nüfusu 241 .000 olup 1992 
tahmini 260.000 civarındadır. Burayı 

18S7'de ziyaret eden İngiliz seyyah Spen
ser St. John nüfusunun o tarihte 2S.OOO 
civarında olduğunu yazmaktadır. Yüzöl
çümüne göre nüfusun az olmasının se
bebi ülke topraklarının % 7S gibi büyük 
bir bölümünün tropikal ormaniarta kap
lı bulunmasıdır ; meskün bölgeler arazi
nin % 4'ten daha az bir kısmını oluştu

rur. Nüfusun % 6S'ini Malaylar, % 23'ü
nü Çinliler, gerisini de çeşitli azınlıklar 

meydana getirir. Resmi dil Malay dili ol
makla beraber İngilizce ve Çince de kul
lanılmaktadır. Halkın yüksek bir hayat 
seviyesinde bulunmasını ve ülkenin dün
yada kişi başına düşen milli gelir in yük
sek olduğu ülkeler arasında yer alması
nı sağlayan petrol ve doğal gaz Bruney 
ekonomisinin en büyük gelir kaynakları

dır. 1983 verilerine göre gayri safi millf 
hasıla 4420 milyon, kişi başına düşen 

senelik gelir ise 21.140 ABD dolarıdır. 

Bruney'in tarih öncesi durumu hak
kında kesin bilgiler yoktur. Arkeotojik 
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