
154

A‘ZAMÎ, Habîbürrahman

Arap ça ve Ma lay ca öğ ren di. Mem le ke ti 

Su lu’ya dö nün ce ilk za man lar ba ba sı nın 

sa ra yın da din gö rev li si ol mak is te di ğin-

den si ya set ten uzak dur du. 1735 yı lı baş-

la rın da ba ba sı nın yaş lı lı ğı se be biy le taht 

kav ga la rı nın or ta ya çık tı ğı bir sı ra da onun 

sul tan lık tek li fi ni red det tiy se de ba zı ma-

hallî re is le rin ıs ra rı üze ri ne tah ta çık ma yı 

ka bul et ti ve Su lu sul ta nı ilân edil di. Sa ra-

yı nı da ba zı ile ri ge len le rin is te ği üze ri ne 

Ta vi-Ta vi’de ki Dun gan’dan Jo lo’da ki Bau-

ang’a ta şı dı.

Azîmüd din, tah ta çık tık tan son ra Ma-

ni la ana mer kez ol mak üze re Fi li pin ler’in 

ku ze yin de ki ada lar da hâki mi yet ku ran İs-

pan yol lar’la ka lı cı bir ba rış an laş ma sı yap-

ma ya ça lış tı. Tem muz 1735’te Zam bo an-

ga’da ki (Min da nao) İs pan yol va li si ne bu 

yön de mek tup ya za rak bir he yet gön der-

di. İlk gi ri şi mi ba şa rı sız lık la so nuç lan ma-

sı na rağ men dü şün ce sin den vaz geç me di, 

ni ha yet Ocak 1737’de Ma ni la’da ki İs pan yol 

ge nel va li siy le Val des Ta mon An laş ma sı 

di ye bi li nen bir dost luk an laş ma sı im za la-

dı. Bu na gö re Av ru pa dev let le ri ha riç dış 

düş ma na kar şı or tak ha re ket edi le cek ve 

iki ül ke ara sın da ser best ti ca ret ya pı la-

cak tı. Ay rı ca bü tün esir ler kar şı lık lı ola-

rak ser best bı ra kı la cak, İs pan yol lar’dan 

alı nan ki li se le re ait de ğer li eş ya ve süs le-

me ler ge ri ve ri le cek ti. An laş ma ge cik me li 

de ol sa 9 Ha zi ran 1742 ta ri hin de İs pan ya 

Kra lı V. Phi lip ta ra fın dan onay lan dı. Ay nı 

yıl Azîmüd din, İs pan yol lar’ın as kerî gar-

ni zo nu nun bu lun du ğu gü ney de ki Min da-

nao ada sın da Zam bo an ga şeh ri ni zi ya ret 

et ti ve İs pan yol va li si ta ra fın dan iyi kar şı-

lan dı. Ba zı Ciz vit pa paz la rıy la dinî ko nu-

lar da tar tış ma lar yap tı, dinî ilim ler de iyi 

ye tiş miş bir âlim ol du ğu nu İs pan yol lar’a 

da gös ter di. Ay rı ca İs pan yol va li sin den, 

ken di si ni taht tan in dir mek için fır sat kol-

la yan ku ze ni Da tu Sab du la’nın (Ab dul-
lah) li der li ğin de ki mu ha le fet ha re ke ti ni 

ve onun baş lat tı ğı is ya nı bas tır mak üze re 

yar dım ta le bin de bu lun du. İs pan yol lar’ın 

yar dı mıy la bu is ya nı kon trol al tı na al dık-

tan son ra 1747’de Bor neo ada sı nın do-

ğu sun da kor san lık ya pan Ti run lar’a kar şı 

İs pan yol lar’la or tak mü ca de le ver di, onla-

rın elin de ki hı ris ti yan esir le rin ser best bı-

ra kıl ma sın da İs pan yol lar’a yar dım cı ol du. 

İs pan yol lar’la kur du ğu ba rı şın ya nı sı ra 

Çin’ le de iliş ki le ri ni ge liş tir me ye ça ba gös-

ter di. Hat ta onun, ba ba sı Bed red din dö-

ne min de ti carî ga ye ler le Çin’e gön de ri len 

el çi lik he ye ti içe ri sin de yer al dı ğı be lir ti lir. 

Ken di si de 1743 ve 1746 yıl la rın da Çin’in 

baş şeh ri Pe kin’e el çi gön der di.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Habîbür rah man el-A‘zamî, el-Elbânî şü×û×ühû 
ve aÅ¹âßüh, Kü veyt 1984, s. 6-8; a.mlf., Resâßil 
(nşr. Tenvîr Ah med), Ka ra çi 2009, neş re de nin 
gi ri şi, s. 19-20; Ab dul lah b. Mübârek, Kitâbü’z-
Zühd (nşr. Ha bîbür rah man el-A‘zamî), Bey rut, 
ts. (Dârü’l-kü tü bi’l-il miy ye), neş re de nin gi ri şi, s. 
17-18, 24, 33; Ab dul lah b. Zü beyr el-Hu meydî, 

el-Müs ned (nşr. Habîbür rah man el-A‘zamî), Hay-
darâbâd 1962 ̂  Bey rut, ts. (Âle mü’l-kü tüb), neş-
re de nin gi ri şi, I, 2; Saîd b. Mansûr, es-Sü nen (nşr. 
Habîbür rah man el-A‘zamî), Bey rut 1405/1985, 
neş re de nin gi ri şi, I, 3-9; Hey semî, Keş fü’l-
estâr (nşr. Habîbür rah man el-A‘zamî), Bey rut 
1399/1979, neş re de nin gi ri şi, I, 1-4; İbn Kut lu-

bo ğa, Mün ye tü’l-el ma£î (nşr. M. Zâhid Kev serî), 
Ka ra çi 1412, neş re de nin gi ri şi, s. 5-6; M. Zâhid 

Kev serî, Fıšhü eh li’l-£Irâš ve ¼adî¦ühüm (nşr. 
Ab dül fettâh Ebû Gud de), Bey rut 1390/1970, neş-
re de nin no tu, s. 82; Sey yid Mahbûb Rizvî, TârîÅ-i 
Dârü’l-£Ulûm-i Diyûbend, Ka ra çi, ts., II, 124-
126; a.mlf., His tory of the Dar al Ulum Deo band 
(trc. Mur taz Hu sa in F. Qu ra is hi), Deo band 1980, I, 
311; II, 88-90; M. Âşık İlâhî el-Bernî, el-£Anâš¢dü’l-
³åli ye mi ne’l-esânîdi’l-£âli ye, Ka ra çi 1408/1988, 
s. 277; Füyûzur rah man, Meşâhîr-i £Ulemâß, La-
hor, ts., I, 130-133; Rûhu lemîn el-Benglâdîşî, el-
Kelâmü’l-müfîd fî ta¼rîri’l-esânîd (ha dis ih ti sas 
te zi, 1991), Ka ra çi Câmi atü’l-Ulûmi’l-İslâmiy ye, 
s. 108-109; M. Hayr Ra ma zan Yûsuf, Tek mi le tü 
Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Bey rut 1418/1997, s. 139; 
a.mlf., Te tim me tü’l-A£lâm, Bey rut 1418/1998, I, 
125-126; Ah med el-Alâvi ne, ¬ey lü’l-A£lâm, Cid de 
1418/1998, s. 64; Nizâr Abâza – M. Riyâz el-Mâlih, 
İtmâmü’l-A£lâm, Bey rut 1999, s. 72; Sey yid Ab-

dülmâcid el-Gavrî, A£lâmü’l-mu¼ad di¦în fi’l-Hind 
fi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer el-hicrî ve â¦âru hüm fi’l-
¼adî¦ ve £ulûmih, Bey rut 2000, s. 134-151, 161; 
Celâl Saîd el-Hifnâvî, “el-A£¾amî, Ebü’l-Meßâ¦ir 
¥abîbür ra¼mân b. Mu¼am med Øâbir”, Mv.AU, 
II, 179-182.

ÿMeh met Öz şe nel

– —AZÎMÜDDÝN
(  ا )

(ö. 1774)

Filipinler’in güneyinde hüküm süren
Sulu sultaný

(1735-1748, 1764-1774).˜ ™

XVI II. yüz yı lın baş la rın da doğ du. Ba tı 

dil le rin de adı ge nel lik le Ali mud din ola rak 

ge çer. İs pan yol lar ta ra fın dan Ma ni la’ da 

vaf tiz edil di ğin den İs pan yol resmî ka yıt-

la rın da I. Fer di nand adıy la hı ris ti yan bir 

sul tan ola rak yer alır. Da ha ön ce Da tu La-

ga san is miy le anı lır ken 1735’te tah ta çı-

kın ca Azîmüd din la ka bı nı al dı. Ba ba sı Sul-

tan Bed red din (Ba da rud din), an ne si as len 

Su la ve si ada sın da ki Soo peng’den ge len 

Bu gi li bir ha nım dır. Azîmüd din, ba ba sı nın 

sa ra yın da ilk dinî eği ti mi ni al dık tan son-

ra tah sil için Hol lan da sö mür ge yö ne ti mi 

al tın da ki Ba tav ya’ya (bu gün kü Ca kar ta) 
git ti. Bu ra da iyi bir dinî öğ renim gör dü; 

ol ma sı plan la nan tah ki kin ilk beş cil di neş-

re di le bil miş tir (Mek ke 1983-1984). 11. İbn 

Şâhin, Kitâbü’¦-¡išåt. He nüz ya yım lan-

ma mış tır. A‘zamî’nin ay rı ca Şem sed din 

es-Sehâvî’nin Fet¼u’l-mu³¢¦ bi-şer¼i El-

fiy ye ti’l-¼adî¦’ini ha cim li bir cilt, İs hak b. 

Râhûye’nin el-Müs ned’ini iki cilt ha lin de, 

ay rı ca Fet tenî’nin Kitâbü’t-Te ves sül’ünü 

tah kik et ti ği be lir til mek te dir (Habîbür rah-
man el-A‘zamî, el-Elbânî, neş re de nin gi ri-
şi, s. 6-7; Füyûzur rah man, I, 132).

Te lif. Arap ça: 1. el-Elbânî şü×û×ühû ve 

aÅ¹âßüh. Mü el li fin, Mu ham med Nâsı rüd-

din el-Elbânî’nin eser le rin de ki şâz ve ha ta lı 

gö rüş le ri Er şed es-Se lefî im za sıy la eleş tir-

di ği ça lış ma sı dır (Kü veyt 1984). 2. Cüzßü 

Åu¹abâti’n-nebî. Al tı say fa lık bu risâle Hz. 

Pey gam ber’in Vedâ haccında ki hut be le ri ni 

ih ti va et mek te olup Mu ham med Ze ke riyyâ 

Kan deh levî’nin ¥ac ce tü’l-vedâ£ ad lı ese-

ri nin ekin de yayımlan mış tır (Bey rut 1997). 
3. el-¥âvî li-ricâli’¹-ªa ¼âvî. Tahâvî’nin ki-

tap la rın da ki râvi le rin bi yog ra fi le ri nin al fa-

be tik sı ray la ele alın dı ğı bu eser he nüz ya-

yım lan mamıştır. 4. el-İt¼âfâtü’s-se niy ye 

bi-×ikrâ mu¼addi¦i’l-¥ane fiy ye (ta mam-
lan mamış tır). Ur du ca. 1. Nu½re tü’l-¼adî¦. 

Ha dis le rin de lil teş kil et ti ği ni gös ter mek ve 

ha dis kar şıt la rı nı red det mek için ya zıl mış-

tır. 2. Ta¼š¢šu eh li’l-¼adî¦. Bu eser de 

Hint alt kı ta sın da ki ehl-i hadîs ce ma ati ni 

ve gö rüş le ri ni eleş ti ren bir ça lış ma dır. 3. 

Re ke£âtü’t-terâvî¼. Te ra vih na ma zı nın 

yir mi rek‘at kı lın ma sı ge rek ti ği ni is pat la-

mak ama cıy la ka le me alın mış olup bu na 

ce vap ola rak ya zı lan Envârü’l-Me½âbî¼ 

ad lı red di ye ile bir lik te ye ni den ba sıl mış-

tır. 4. Ensâb o kefâßet ki şer£î ¼ay¦iyyet. 

Soy ve ne sep ko nu la rıy la nikâhta ki denk lik 

me se le si nin şer‘î hük mü ne da ir dir. 5. el-

A£lâmü’l-merfû£a fî ¼ük mi’¹-¹alašåti’l-

mecmû£a. Bu beş eser Resâßil-i A£¾amî 

ge nel baş lı ğıy la ka le me alın mış tır (Ka ra çi 
2009). 6. el-Ezhârü’l-merbû£a fî red di’l-

Â¦âri’l-metbû£a. Mü el li fin el-A£lâmü’l 

merfû£a ad lı ki ta bı na red di ye şek lin de ya-

zı lan el-Â¦ârü’l-metbû£a’ya ce vap ola rak 

ya zıl mış tır. 7. el-¥üce cü’l-šaviy ye £alâ 

sec de te yi’t-ta¼iy ye. 8. A£yânü’l-¼uccâc. 

İki cilt lik bir eser dir. 9. A¼kâmü’n-ne×r 

li-ev liyâßillâh. 10. İrşâdü’¦-¦ešaleyn 

bi-cevâbi it ti¼âdi’l-ferîšayn. Şîa’ya 

red di ye dir. 11. Red dü Ta¼š¢ši’l-kelâm. 

Mübârekpûrî’nin Ta¼š¢šu’l-kelâm fî 

vücûbi’l-šırâße Åal fe’l-imâm ad lı ese-

rine red di ye olup he nüz ba sıl ma mış tır. 

12. Ricâlü’l-BuÅârî. 13. Dest Kâr-ı Ehl-i 

Şe ref. A‘zamî bu ese rin de dinî hü küm le re 

uy gun ka zan cın öl çü le ri ni or ta ya koy ma ya 

ça lış mış tır.
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şe hir de gö rüş me ler yap tı lar, dev let ile ri 

ge len le ri de Azîmüd din’i meşrû sul tan 

ta nı ma yı ve hı ris ti yan esir le ri ge ri ver me-

yi ka bul et ti ler. Va rı lan an laş ma ya gö re 

Da tu Asin bir grup ada mıy la bir lik te 30 

Tem muz’da onu al mak üze re Zam bo an-

ga’ya git ti.

Öte yan dan Azîmüd din’in sa mi mi ye ti ne 

inan ma yan Zam bo an ga va li si 3 Ağus tos 

1751 ta ri hin de onu iha net le suç la ya rak 

tu tuk lat tı. Tu tuk la nan lar için de Jo lo’dan 

ge len kar de şi Da tu Asin, Azîmüd din’in 

dört oğ lu, beş ka yın bi ra de ri ve di ğer ma-

iye ti de var dı. Ka dın lar ara sın da sul ta nın 

kız kar de şi, dört kı zı, otuz iki câri ye si ve 

di ğer le ri bu lun mak tay dı. Ay rı ca Jo lo’dan 

ge len ge mi ye ve için de ki silâhla ra el kon-

du. 18 Ha zi ran 1752’de Azîmüd din ve di-

ğer tu tuk lu lar Ma ni la’ya ge ti ril di, resmî 

bir yar gı la ma ol ma dan Fort San ti ago’da 

hap se atıl dı. Baş ta Azîmüd din’in üç oğ lu 

ol mak üze re al tı dev let ada mı ve sul ta-

nın ma iye ti da hil 130 er kek ve yir mi ka dın 

29 Ni san 1755 ta ri hin de ser best bı ra kıl dı, 

an cak Azîmüd din ile di ğer oğ lu on al tı yıl 

bo yun ca Ma ni la’da ha pis ha ne de kal dı. Sul-

tan ha pis te iyi mu ame le gör dü, İs pan yol 

kra lı nın tâli ma tıy la ken di si ne 50 pe so ay lık 

bağ lan dı.

Ma ni la’yı iş gal eden İn gi liz ler’le te ma sa 

ge çen Azîmüd din, İn gi liz ler’e yaz dı ğı bir 

mek tup ta ken di si nin İs pan yol lar ta ra fın-

dan ha pis te tu tul du ğu nu ve zor la hı ris ti-

yan laş tı rıl dı ğı nı bil dir di. İn gi liz ler’in ken di-

si ni hi ma ye et me si ve dost luk ku rul ma sı 

kar şı lı ğın da on la ra her tür lü yar dı mı ya pa-

ca ğı nı ifa de et ti. 26 Ka sım 1762 ta ri hin de 

İn gi liz ler Pa sig’e gir di ler ve onu ser best 

bı ra ka rak Ma ni la’ya ge tir di ler. İn gi liz ler’in 

Fi li pin ler ge nel va li ve ki li ken di si ne kar şı 

çok iyi dav ran dı ve 100 pe so ma aş bağ la-

dı. Azîmüd din ve oğ lu Mu ham med İsrâil, 

Su lu’ya dö nüp tek rar tah ta geç me hu su-

sun da 23 Şu bat 1763 ta ri hin de İn gi liz ler’le 

bir an laş ma yap tı. 28 Ocak 1761’de Sul tan 

Mu iz züd din ile İn gi liz Do ğu Hin dis tan Şir-

ke ti ara sın da im za la nan ti ca ret ve dost luk 

an laş ma sı ay nen ta nın dı. Bu nun ya nın da 

İn gi liz ler, Su lu hal kı nın di ni ne ve ge le nek-

le ri ne say gı gös te re cek, Su lu sul ta nı na 

kar şı bir sal dı rı ol ma sı du ru mun da onu 

hi ma ye ede cek ti.

Bu ara da Sul tan Mu iz züd din’in âni ölü-

mü üze ri ne Azîmüd din’in oğ lu Mu ham-

med İsrâil ba ba sı nın tah ta geç me si ni gö-

rüş mek üze re Jo lo’ya git ti. Ku zen le ri onu 

iyi kar şı la dı lar ve am ca la rı nın dö nü şü nü 

mem nu ni yet le ka bul ede cek le ri ni bil dir-

di ler. Fa kat Azîmüd din’in Ma ni la’da ki 

Azîmüd din, Zam bo an ga Va li si Ped ro 

Zac ha ri as ile yap tı ğı gö rüş me de taht tan 

in di ril di ği ni ve İs pan yol yar dı mı na ih ti yaç 

duy du ğu nu be lirt ti. Ay nı za man da bir 

pa paz olan va li, “Eğer sen düş man la rı nı 

ye nip ül ke ne ye ni den ka vuş mak is ti yor-

san ön ce Îsâ’nın di ni ne gir me li sin” de di. 

Bu bağ lam da İm pa ra tor I. Kons tan tin’in 

bi le Hı ris ti yan lı ğı be nim se dik ten son ra el-

de et ti ği üs tün lü ğü ve za fe ri ni ha tır lat tı. 

Hı ris ti yan lı ğa il gi duy du ğu nu be lir ten sul-

tan da İs pan yol kay nak la rı na gö re 1 Ara-

lık 1749 ta ri hin de vaf tiz ol mak is te di ği ni 

söy le di. Du rum Ma ni la baş pis ko po su na 

bil di ri lin ce baş pis ko pos bu ko nu da ace le 

edil me me si ni tav si ye et ti; çün kü sul ta nın 

bu nu ken di emel le ri ni ger çek leş tir mek 

için dü şün dü ğü ne inan mak tay dı. Zam-

bo an ga’da bek le di ği yar dı mı ala ma yan 

Azîmüd din Ma ni la’ya git ti ve ora da İs pan-

yol ge nel va li si ta ra fın dan çok iyi ağır lan dı. 

İs pan yol el bi se le ri giy me ye ve İs pan yol-

lar’ın inanç ve ge le nek le riy le il gi len me ye 

baş la dı. Ken di si ne Hı ris ti yan lı ğa gir me si, 

düş man la rı nı ye nip kay bet ti ği tah tı bir hı-

ris ti yan kral ola rak tek rar ge ri al ma sı yö-

nün de tel kin ler ya pıl mak tay dı. İs pan yol lar 

ona Hı ris ti yan lık eği ti mi ver me ye baş la dı-

lar. Azîmüd din 28 Ni san 1750 ta ri hin de 

ye di ki şiy le bir lik te Pan ga si nan’da Pa ni qui 

de ni len yer de vaf tiz edil di, ar dın dan resmî 

bir tö ren le baş şe hir Ma ni la’ya ge ti ril di. Şe-

hir de şen lik ler dü zen len di ve kut la ma lar 

ya pıl dı, Azîmüd din, I. Fer nan do adıy la Jo-

lo’nun ilk hı ris ti yan kra lı ilân edil di.

Mu iz züd din dö ne min de Su lu Sul tan lı-

ğı ile İs pan yol lar ara sın da ki düş man lı ğın 

ye ni den or ta ya çık ma sı üze ri ne Ma ni-

la’da ki İs pan yol hü kü me ti Su lu’ya bir se-

fer dü zen le ye rek Azîmüd din’i hı ris ti yan 

bir kral ola rak tah ta ge çir me ko nu sun da 

ıs rar cı ol du ve ye ni ge nel va li is ti şa re de 

bu lun mak üze re bir sa vaş mec li si kur-

du. Ge nel va li ile ba zı üst dü zey yet ki li le ri 

olum lu dü şün mek le bir lik te Ciz vit ler ve 

Zam bo an ga va li si, sul ta nın sa mi mi ol-

ma dı ğı nı ve İs pan yol sa vun ma plan la rı nı 

öğ ren mek ama cıy la bu yo la baş vur du-

ğu nu ile ri sü rüp bu se fe re kar şı çık tı lar. 

Ne ti ce de Azîmüd din İs pan yol lar’ın ço ğu 

ta ra fın dan gü ve ni lir ka bul edil me di, Hı-

ris ti yan lı ğı na da şüp he ile ba kıl dı. Bu na 

rağ men 19 Ma yıs 1751 ta ri hin de İs pan yol 

do nan ma sı se fe re çık tı ve sul ta nın İs pan-

yol lar’a kar şı sa da ka ti bu se fer de de nen-

di. Azîmüd din ai le si ve ma iye tiy le bir lik-

te do nan ma ya alın dı. Do nan ma Su lu’yu 

bom ba lar ken İs pan yol yet ki li le ri sul ta nın 

Jo lo’da ki kar de şi Datu Asin ile (Hâşim) 

Dış ta ba rış ve dost luk si ya se ti iz le yen 

Azî müd din iç te ise ba zı re form ha re ket-

le ri ne gi riş ti. Şer‘î ve örfî hu ku ku ye ni den 

dü zen le ye rek ül ke sin de ki hu kuk sis te mi-

ni ge liş tir me ye ça lış tı. Kur’ân-ı Kerîm’i 

ve bazı Arap ça dinî ki tap la rı Su lu di li ne 

ter cü me et tir di. Farz na maz la rın ih mal 

edil me me si, dinî vecîbe le rin ye ri ne ge-

ti ril me si ko nu sun da dev let adam la rı na 

ve hal ka tel kin ler de bu lun du, bun la rı ih-

mal eden le rin ce za lan dı rıl ma sı nı is te di. 

Ül ke de ki bü tün din gö rev li le ri nin Arap ça 

öğ ren me si ni şart koş tu ve Arap ça-Su lu 

di lin de bir söz lük ha zır lat tı. Dev le tin malî 

ya pı sı nı güç len dir me ye gay ret et ti, ül ke-

de tek pa ra bi ri mi oluş tur mak ama cıy la 

ken di adı na ye ni pa ra lar bas tır dı. Su lu 

aris tok ra si si nin sul tan üze rin de ki et ki si ni 

kır mak için ken di ne bağ lı bir hü kü me te ve 

de ne ti mi al tın da iyi eği til miş do na nım lı bir 

or du ya sa hip ol mak is ti yor du. Hu zu ru ve 

gü ve ni sağ la mak ama cıy la or du yu ye ni den 

tan zim et ti, dış ta da güç lü bir do nan ma 

kur mak için ça lış tı. Yap tı ğı re form lar sa-

ye sin de halk ara sın da ünü iyi ce art tı. 

Da ha ön ce ken di si ne kar şı yü rü tü len 

mu ha le fet ha re ket le ri ni ba şa rıy la bas tı-

ran Azîmüd din 1748’de ki is ya nı bas tır ma-

da ba şa rı lı ola ma dı. Öte yan dan İs pan ya 

Kra lı V. Phi lip, bir he yet gön de rip Ciz vit 

mis yo ner le ri nin Su lu hal kı na Hı ris ti yan lı-

ğı ta nıt mak için ül ke ye gi riş le ri ne izin ve-

ril me si ni is te di. He ye ti çok iyi kar şı la yan 

Azîmüd din kra lın is te ği ni ye ri ne ge tir di. 

Hat ta Jo lo’da bir ki li se ve mis yo ner le rin 

ika me ti için bir ka le in şa sı na mü sa ade 

etti. Kar şı lı ğın da da İs pan yol hü kü me-

tin den güç lü bir do nan ma kur mak için 

mal ze me ve iş gü cü yar dı mı ta lep et ti. 

Bu na ay nı za man da Bor neo’nun ku zey 

sa hil le rin de ki kor san la rı bas tır mak ve 

düş man la rı nı di ze ge tir mek için ih ti yaç 

duy muş tu. İs pan yol hü kü me ti di lek le ri ni 

ye ri ne ge tir di. An cak mis yo ner le rin Su-

lu hal kı nı hı ris ti yan laş tır ma gay ret le ri ve 

ada da öz gür ce ha re ket et me le ri, sul ta nın 

da on la ra dost ça yak la şı mı ulemânın tep-

ki si ni çek ti, bu du rum halk ara sın da bü-

yük bir hoş nut suz lu ğa yol aç tı. Ne ti ce de 

sul ta na kar şı kü çük kar de şi Da tu Ban ti lan 

li der li ğin de olu şan mu ha le fet mis yo ner le ri 

Jo lo’dan uzak laş tır mak ve sul ta nı de vir-

mek için ha re ke te geç ti. Ha ya tı na yö ne lik 

teh dit ler ve teh li ke le rin art ma sı üze ri ne 

Azîmüd din ön ce Ba si lan’a, ar dın dan 22 

Ey lül 1748 ta ri hin de İs pan yol lar’ın de ne-

ti min de ki Zam bo an ga’ya kaç mak zo run da 

kal dı. Ona kar şı olan ulemânın des te ğiy le 

Da tu Ban ti lan tah ta ge çi ri le rek Mu iz züd-

din la ka bıy la sul tan ilân edil di.
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ÿİs ma il Hak kı Gök soy

ku zey do ğu sun da ki Tow son Abai’ye ka dar 

uza nan yer ler le ada nın ku ze yin de ki bü-

tün kü çük ada la rı içi ne al mak tay dı. An cak 

sul ta nın oğul la rın dan bi ri bu ra nın va li li-

ği ne ta yin edi le cek ti. Azîmüd din, Jo lo’ya 

dön dük ten son ra dinî ha ya tın da hiç bir 

de ği şik lik ol ma dı, dinî vecîbe le ri ni ye ri ne 

ge tir me ye de vam et ti ve halk ara sın da 

bir hilâfet un va nı olan “emîrü’l-mü’minîn” 

adıy la anıl dı. İki ay rı dö nem de yir mi üç 

yıl taht ta kal dık tan son ra 1774’te yaş lı-

lı ğı nı ve yor gun lu ğu nu ile ri sü re rek oğ lu 

Mu ham med İsrâil le hi ne taht tan fe ra gat 

et ti. Azîmüd din hal kı ta ra fın dan na zik, 

eği tim li, âdil ve ze ki bir sul tan ola rak ta-

nı nır.

ika me ti uza yın ca en bü yük ye ğe ni II. 

Azîmüd din un va nıy la tah ta çı ka rıl dı. İs-

pan yol lar, Azîmüd din’in ken di le ri ne tes-

lim edil me si ni is te di ler se de İn gi liz ler bu-

nu red det ti ler. On al tı yıl ara dan son ra 

Azîmüd din, İn gi liz ler’in eş li ğin de 17 Ma-

yıs 1764 ta ri hin de Jo lo’ya ulaş tı. Şe hir de 

se vinç le kar şı lan dı ve II. Azîmüd din’in Pa-

rang’da ki köş kü ne yer leş ti ril di. Azîmüd-

din, 8 Ha zi ran 1764 ta ri hin de ikin ci de fa 

res men Ru ma Bic ha ra’da Su lu sul ta nı ilân 

edil di. Üç haf ta son ra da İn gi liz Do ğu Hin-

dis tan Şir ke ti’ne ye ni top rak kul la nım im-

ti yaz la rı ver di. Bu gün Ma lez ya’ya ait olan 

Sa bah eya le ti ni kap sa yan bu top rak lar, 

Bor neo ada sı nın ku ze yin de ki Ki ma nis’ten 
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