
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-
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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. 
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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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bulgulara göre ülke muhtemelen Endo
nezya'daki Majapahit Krallığı ve Çin'de
ki T'ang ve Sung hanedanlarıyla irtibat 
halinde idi. Bruney'in siyasi tarihi, isla
miyet'i kabul ettikten sonra . Muham
med Şah (1405-1415) adını alan yerli li
der Alang (Awang) Setatar'ın bir sultan
lık kurmasıyla başlar. Setatar'dan son
ra yerine kardeşi Ahmed geçmiş, fakat 
yerli bir aileden gelen bu iki kardeş bir 
hanedan kuramamışlardır. Sultan Ah
med'den sonra Sultan Bereket olarak 
bilinen Şerif Ali adında bir Arap tahta 
çıkmış ve daha sonra bütün sultanlar 
onun soyundan gelmişlerdir. Böylece Sul
tan Bereket Şerif Ali, Arap- Ma lay karı
şımı bir hanedanın kurucusu olmuş ve 
Bruney'de islam'ın yayılmasına hız ver
miştir. Şerif Ali'nin torunu Sultan Bol
kiah'nın döneminde ise (1473 - 1521) Bru
ney, küçük bir sultanlık olmaktan çıka
rak Borneo adasının büyük bir kısmını, 
Filipinler'deki Luzon'u ve Sulu takıma
dalarını içine alan bir devlet haline gel
miş ve altın çağını yaşamıştır. 

1 565'te Filipinler' i ele geçirmeye çalı
şan sömürgeci İspanyollar Sulu. Magin
danau ve Buayan islam devletlerine sal
dırarak Bruney sultanının bir akrabası
nın yönettiği Manila bölgesini zaptetti
ler ve 1 580'de de Bruney şehri ni kuşat

tılar: ancak bir sonuç elde· edemediler. 
Bu arada Cava'da üslenen Hollanda sö
mürge kuwetleri de Bruney'in güney
batısına saldırılarda bulunmaya başla

dılar. XVII. yüzyılda hüküm süren ve re
formcu bir devlet adamı olan Sultan Ha
san'dan sonra tahta güçsüz hükümdar
ların çıkması ve bölgede Avrupa sömür
geciliğinin gelişmesi dolayısıyla Bruney 
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Sultaniiğı gerileme dönemine girdi. XVIII. 
yüzyılın sonlarına doğru Bruney ile ilgi
lenmeye başlayan sömürgeci güçler ara
sına ingiliz Doğu Hindistan Şirketi de 
katıldı. ingilizler 1841' de Bruney'in elin
de bulunan kuzeydeki Labuan adasını 

zaptettiler ve aynı yıl ülkenin güneyin
deki Saravak bölgesinde yer alan Kuc
hing'de hakimiyet kurarak Doğu Hin
distan Şirketi'nin yetkilisi olan James 
Brooke'u Saravak racası unvanıyla başa 
getirdiler. James Brooke'dan sonra ye
ğeni Charles Brooke Saravak racası ol
du ve 1885'te Trusan, 1887'de Padas, 
1890'da Linbang'ı ele geçirerek toprak
larını genişletmeye başladı. Charles Bro
oke. Saravak racası olarak görevini sür
dürdüğü elli yıl boyunca Bruney Sultan
lığı ' nı bugünkü küçük durumuna geti
rinceye kadar uğraştı. Topraklarını zor
lukla savunan güçsüz sultanlar nihayet 
Saravak'ı ingiliz racasına bırakmak zo
runda kaldılar. XIX. yüzyılın sonlarında 
Bruney'in müstakil bir devlet olarak ya
şaması tehlikeye düştüyse de değ işen 

milletlerarası politika sebebiyle ingiliz 
hükümeti Bruney, Saravak ve ingiliz Ku
zey Borneosu'nda da (Sabah) himayeci
lik sistemini uygulamaya yöneldi. Sultan 
Haşim'in (1885-1906) hükümdarlığı za
manında Bruney bir ingiliz himaye dev
leti haline geldi (Aralık 1888) 

Bruney' in, Japonya· nın işgalinde kal
dığı 1941-1945 yılları hariç, XX. yüzyıl
daki savunma ve dış işleri önceleri 1906'
dan 1959'a kadar ingiliz sömürge tem
silcisi ve daha sonra himaye yönetimi
nin kaldırıldığı 1984'e kadar da bir in
giliz yüksek komiseri tarafından idare 
edildi. Başşehir Bender Bruney (Brunei 
Town) 1908'den itibaren hızlı bir geliş
meye sahne oldu. 1970'te şehrin ismi, 
Paduka Seri Begavan Sultan III. ömer Ali 

Bassehir 
Bender seri 

Begavan'dan 
bir görünüş · 

Bruney 

Bender Seri Begavan'da bir cami 

Seyfeddin'in (ı 950- ı 967) şerefine Bender 
Seri Begavan olarak değiştirildi. 1956'
da Bruney Halk Partisi kuruldu. 1959'
da ingiliz himaye döneminde ülkede bir 
anayasaya sahip olma hazırlıkları başla
dı. 1961' de Bruney Birlik Partisi kurul
du. Ülkedeki anayasal gelişmeler siyasi 
partileri bağımsızlık istemeye yöneltti 
ve parlamenter demokrasi için bir kam
panya başladı. 

1961 yılında Malezya başbakanı Ma
lay birliğine katılmak üzere Bruney sul
tanını ülkesine davet etti. Malay yarı
madası , Singapur, Saravak ve ingiliz Ku
zey Borneosu'nu içine alan Malezya Fe
deral Devleti'nin oluşturulması fikri, böl
gedeki komünist cereyanlara karşı top
lu mücadele edilmesine yardımcı olur 
düşüncesiyle, ingilizler tarafından hima
ye gördü. ingiliz yanlısı politikacıların be
nimsediği bu fikir Bruney'de şiddetli po
litik tartışmalara konu oldu. Bazı siyasi 
partiler Bruney'in Malezya ile bi rleşme

sini kabul ederken Halk Partisi bu tasa
rıya karşı çıktı ve alternatif olarak Bru
ney, Saravak ve ingiliz Kuzey Borneosu'
nu içine alan daha büyük bir Bruney ve
ya Kuzey Borneo Federasyonu· nun ku
rulmasını teklif etti. Otoritesini kullanan 



Sultan ömer Al i Seyfeddin Camii - Bender Seri Begavan 1 
Bruney 

sultan Malezya ile birleşme tasarısını ve 
alternatif olarak ileri sürülen Kuzey Bor
neo Federasyonu tekliflerini reddetti. Bu 
yüzden ciddi bir politik krizin içine dü
şen ülkede Halk Partisi taraftarları 8 
Aralık 1962'de Sultan lll. Ömer Ali Sey
feddin'e karşı ayaklandılar. Ayaklanma 
derhal bastırıldı ve Halk Partisi kapatı l

dı. Böylece Bruney'de demokrasi umut
ları sona erdi ve ülkede otokrasi döne
mi başladı. 1965'te yeni bir yasama mec
lisi oluşturmak için genel seçimler ya
pıldı. Aynı dönemde İngiliz hükümeti, 
anayasal haklarla ilgili geniş reformlar 
yapması için sultana baskı uygulamaya 
başladı. Ancak Sultan lll. Ömer Ali Sey
feddin siyası partileri güçlendirerek ken
di otoritesini zayıflatmaya razı olmadı ve 
tahtı oğlu Hassanal Bolkiah 'ya bıraktı 

(4 Ekim ı 967) Ülkenin yeni sultanı ve baş
bakanı olan 1945 doğumlu Muda Has
sanal Bolkiah, 1979'da İngilizler' le 1983 
yılı sonunda himayenin kalkması ve ülke
nin bağımsızlığını elde etmesi konusun
da anlaştı. Bunun üzerine 1 Ocak 1984'
te Bruney bağımsızlığını ilan etti. Günü
müzde bir refah devleti olan Bruney Da
rüsselam Sultanlığı o tarihten itibaren 
ekonomik gelişmede, eğitim alanında ve 
İslami konularda ilerlemeye devam et
mektedir. 25. milyar dolar hesap edilen 
servetiyle Hassanal Bolkiah bugün dün
yanın en zengin kişileri arasındadır. 

Bruney Darüsselam ·ın resmi dini İs
lam olup halkın çoğunluğunu teşkil eden 
müslümanlar, Malezya ve Endonezya'da
kiler gibi Şafii mezhebine bağlıdırlar. Ül
ke bağımsızlığını kazandıktan sonra Gü
neydoğu Asya Uluslar Birliği ' ne (ASEAN) 
ve İslam Konferansı Teşkilatı'na üye ol
du; Birleşmiş Milletler Teşkilatı· na da 
159. üye olarak kabul edildi. 
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Hanedanın kurucusu Ezdl kabilesin-
den gelen İmam Ahmed b. Sald'dir. Ah-
med b. Said Ya'rubller devrinde ( 1624-
ı 7 41 ı U man İma mı Il. Seyf b. Sultan· a 

Bü Said 
hanedanı ndan 

Sultan 
TeymOr 

b. Faysal 

BO SA!D HANEDANI 

bağlı olarak Maskat'ın kuzeyinde Suhar 
bölgesinde valilik yaptı. Bu sırada böl
geyi Nadir Şah'ın kumandanı Muham
med Takl Han Sirazi'ye karşı başarılı bir 
şekilde savundu ve bundan güç alarak 
birkaç yıl içinde Uman'a hakim oldu. Onun 
Uman imamlığı için 1741 ve 1749 ta
rihleri verilmektedir. Bölgede kuwetli bir 
nüfuza sahip olan iranlılar'a karşı Türk 
tarafını tutan İmam Ahmed b. Said, 1775 
yılında Basra· nın mu hasarası sırasın

da İran kuwetlerine karşı savunmada 
Osmanlılar'a yardımcı oldu. Bu devirde 
Uman, ticaretinin çoğunu Osmanlılar'la 
yapmaktaydı. Ahmed b. Said'in ölüm ta
rihi kesin olarak bilinmemekte, ancak 
bazı araştırmalar bu tarihi 1783 olarak 
göstermektedir. Ondan sonra oğlu Said 
b. Ahmed Uman hakimi oldu. Said, halk 
tarafından pek sevilmediği gerekçesiyle 
idareyi oğlu Hamid'e bırakarak Rustak 
bölgesine çekiidiyse de imamlık makamı 
kendisinde kaldı. Fakat bu sıfatı kendi
sinden sonra BO Said hanedamndan kim
se kullanmadı. Daha sonra geı-i:m Uman 
hakimleri sultan veya seyyid s ıfatın ı al
dılar. 

imam Said b. Ahmed 1811 dolayların
da vefat etti. Oğlu Seyyid Hamid 1792'
de ölünce yerine, BO Said hanedanının 
önemli isimlerinden ve ülkeye Şehbar, 
Hürmüz, Kişm, Benderabbas ve Bah
reyn'i de katacak olan amcası Seyyid Sul
tan geçti (1792-1804) . Seyyid Sultan za
manında Necid bölgesinden gelen Veh
habl akımına karşı mücadele edildi. 20 
Kasım 1804'te bir deniz muharebesin
de Seyyid Sultan korsanlar tarafından 
öldürülünce idareyi eline alan oğlu Sey
yid Said b. Sultan, Uman Sultanlığı ' nı 

kardeşi Salim ile birlikte yönetti. Devam
lı şekilde Vehhabl tehdidinden rahatsız 

olan Seyyid Said zaman zaman Maskat' ı 

bırakarak Suhar bölgesine çekildi. Onun 
devrinde köle ticareti sınırlandırılırken 

1847'den itibaren de Afrika'dan köle ge-

339 


