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ULVÂN el-HAMEVÎ

ri, batýda Suudi Arabistan, güneybatýda Ye-
men’le komþudur. Monarþi ile yönetilen
ülkenin resmî adý Saltanatü Uman, yüzöl-
çümü 309.500 km², nüfusu 2.694.000’dir
(2010). Nüfusun 1.951.000’ini Umanlýlar,
743.000’ini dýþarýdan gelenler teþkil et-
mektedir. Ülkenin baþþehri Maskat, diðer
önemli þehirleri Sîb, Matrah (Mutrah), Bev-
þer, Salâle, Suhâr, Süveyk ve Ýbrî’dir. Uman
Sultanlýðý idarî bakýmdan beþ mýntýka (Bâ-
týne, Zâhire, Dâhile, Þarkýye, Vüstâ) ve dört
muhafazaya (Maskat, Zafâr, Müsendem,
Büreymî), bunlar da vilâyet adý altýnda da-
ha küçük altmýþ bir yerleþim birimine ay-
rýlmýþtýr. Maskat muhafazasýnýn nüfusu
734.697, þehrin nüfusu 30.251’dir.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Arap yarýmadasýnýn güneydoðu kesi-
minde yer alan Uman, anakara parçasý-
nýn uzaðýnda bulunan ve Hürmüz Boðazý’-
nýn güney sahillerinden Ýran’a doðru git-
tikçe incelerek uzanan Müsendem yarý-
madasýnýn kuzey ucuna sahiptir. Güney-
doðu kýyýlarý yakýnýnda bulunan Masîre
adasý da bu ülkeye aittir. Uman arazisinin
büyük kýsmý çöllerle kaplýdýr. Arap yarýma-
dasýnýn en büyük çölü olan Rub‘ulhâlî’nin
doðu kesimi bu ülkenin sýnýrlarý içindedir.
Çöl alanýndan kuzeydoðuya Uman körfe-
zi kýyýlarýna doðru gidilince ülkenin daðlýk
köþesiyle karþýlaþýlýr. Cebeliahdar adýyla bi-
linen ve 3000 metreyi aþan (3035) bu dað-
lar, Arap yarýmadasýnýn öteki daðlýk ke-
simlerinden farklý biçimde Türkiye ve Ýran’ýn
güneyindeki daðlar gibi jeolojinin üçüncü
zamanýnda oluþmuþ Alp kývrýmlarý siste-
mine dahildir. Daðlýk kesimle deniz arasý-
na Bâtýne adý verilen kýyý þeridi girer. Dað-
lýk kesimden çöl alanlarýna birdenbire ge-
çilmemekte, araya orta yükseklikte ve dal-
galý bir plato alaný girmektedir. Bir baþka
daðlýk alan da güneybatýda bulunur (Za-
fâr bölgesi). Uman iklimi kýyýlarda nemli, iç

kesimlerde çok sýcak ve kurak tropikal ik-
lim tipindedir. Çöl alanlarýndaki bazý kesim-
lerde yýllarca yaðýþ düþmediði olur. Uman
denizi kýyýlarý muson yaðmurlarýnýn etki-
sindedir ve bu sebeple yaz yaðýþlarý alýr.
Muson etkisinde kalan kesimlerde bitki ör-
tüsü çok çeþitli, diðer kesimlerde ise cýlýz,
kurakçýl bitkiler ya da tuzlu topraklara
uyum saðlamýþ tuzcul bitkiler görülür. Za-
fâr bölgesinde dünyanýn baþka yerlerinde
pek rastlanmayan günlük aðaçlarý bulu-
nur (Türkiye’nin Köyceðiz ve Fethiye yö-
relerinde görülen günlük aðaçlarýnýn fark-
lý bir türü) ve bunun ürünü olan akgünlük
Uman’ýn ihraç ürünleri arasýnda yer alýr.

Ülkenin 2003 yýlýnda 2.341.000 olan nü-
fusu 2010’da 2.694.000’e ulaþmýþtýr. Kilo-
metrekareye yaklaþýk dokuz kiþinin düþtü-
ðü ülkede nüfus kýyýlarda toplanmýþtýr. Ýç
kýsýmlar tenha veya tamamen boþtur. Ký-
yýlarda toplanan nüfus da son derece karý-
þýktýr. Umanlý Araplar nüfusun % 72,4’ünü
meydana getirir. Halkýn diðer kýsmý Pakis-
tanlý (çoðunluðu Belûcî), Hindistanlý, Afrikalý,
Ýranlý vb. topluluklardan oluþur. Nüfusun
% 86’sý müslüman (yarýsýna yakýn kesimi Ýbâ-
zýyye mezhebine mensup), % 13’ü Hindu, % 1’i
de öteki dinlere mensuptur. Ekonomik
zenginliði petrole dayanan Uman’da ilk
petrol kuyularý 1960’lý yýllardan sonra açýl-
mýþtýr. Fakat petrol zenginliði Arap yarý-
madasýnýn diðer petrol ülkelerine göre ge-
ri düzeydedir. Masîre adasýndaki bakýr ya-
taklarý petrol dýþýnda en önemli yeraltý zen-
ginliðidir. Tarýmsal zenginlik narenciye,
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la birlikte Yemen’den yeni göç dalgalarý
gelmeye devam etti. Sâsânîler dönemin-
de bölgede Mecûsîler’in varlýðýndan bah-
sedilir.

Hicaz, Ýslâm öncesi dönemde Uman’la
ticarî iliþki içerisindeydi. Hz. Peygamber
zamanýnda bölgeye Ýslâm’a davet için gön-
derilen Ebû Zeyd el-Ensârî ve Amr b. Âs’ýn
bölge hâkimi Abd ve Ceyfer b. Cülendâ
kardeþler tarafýndan iyi karþýlanmasýyla Ýs-
lâmiyet Uman’da yayýlmaya baþladý (8/
630). Ancak Resûl-i Ekrem’in ölümünden
kýsa bir süre önce ortaya çýkan irtidad ha-
reketlerinde bölgedeki Ezd kabilesi men-
suplarý da yer aldý; bunlar Hz. Ebû Bekir’in
gönderdiði ordu karþýsýnda maðlûp oldu
ve tekrar Ýslâm’a döndü. Hz. Ebû Bekir’in
Huzeyfe b. Mihsan’ý, Hz. Ömer’in Osman
b. Ebü’l-Âs’ý bölgeye vali tayin ettiði bilin-
mektedir. Ýslâm’ýn ilk döneminde özellik-
le Ezd kabilesi mensuplarý Uman’ýn idare-
sinde söz sahibi oldular. Ezd kabilesinin
gücünü kaybetmesiyle birlikte Emevî yö-
netimine karþý muhalefet hareketi baþla-
dý. Bu dönemde Uman, Irak genel valisi-
nin tayin ettiði valiler tarafýndan yönetili-
yordu. Hilâfet mücadelesinde Hz. Ali’nin
karþýsýnda yer alan Umanlýlar rivayete gö-
re Nehrevan Savaþý’ndan (38/658) kurtu-
lan iki Hâricî vasýtasýyla Ýbâzîliði benimse-
diler. Emevîler uzun müddet Uman’a tam
anlamýyla hâkim olamadýlar. Halife Abdül-
melik b. Mervân devrinde Benî Cülendâ’ya
mensup Saîd ve Süleyman b. Abbâd, Eme-
vîler’e karþý direndiler ve güçlükle itaat al-
týna alýndýlar (75/694). Daha sonra tekrar
ayaklanmalarýn görüldüðü bölge 86 (705)
yýlýnda Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî tarafýn-
dan Emevîler’e baðlandý. Ancak II. (VIII.)
yüzyýldan itibaren Ýbâzîlik, Basra’dan gön-
derilen dâîler tarafýndan yayýlmaya devam
etti.

Hilâfetin Emevîler’den Abbâsîler’e ge-
çiþ döneminde Hadramut Ýbâzî imâmeti-

nin ortadan kalkmasýnýn (131/748-49) ar-
dýndan Umanlýlar yaklaþýk 132 (750) yýlýnda
benzer bir imâmeti bölgede tekrar kurdu-
lar ve Cülendâ b. Mes‘ûd’u imam seçtiler.
Baðýmsýzlýðýný ilân eden Uman’a karþý yü-
rüyen Hâzim b. Huzeyme et-Temîmî ku-
mandasýndaki Abbâsî ordusu Cülendâ b.
Mes‘ûd’un imamlýðýna son verdi (134/751).
Fakat Abbâsîler, Uman’da tam hâkimiyet
kuramadý; zaman zaman kesintiye uðra-
makla birlikte bölge Ýbâzî imamlarý tarafýn-
dan yönetilmeye devam etti. 177’de (794)
Nizvâ’da toplanan þûrada imam seçilen
Ezd kabilesine mensup Muhammed b. Ab-
dullah b. Affân bölgede ikinci Ýbâzî imam-
lýðýný kurdu. Özellikle Basra’dan gelen seç-
kin kiþiler sayesinde Uman, Ýbâzîliðin en
önemli merkezi oldu. 280’de (893) Abbâsî-
ler’in Bahreyn Valisi Muhammed b. Nûr,
Nizvâ’yý itaat altýna aldý. Bu dönem 320
(932) yýlýnda Ebü’l-Kasým Saîd b. Abdul-
lah’ýn imam seçilmesine kadar devam etti.

Uman 318’de (930) Bahreyn Karmatîle-
ri’nin lideri Ebû Tâhir el-Cennâbî tarafýn-
dan ele geçirildi. 943 yýlýnda tekrar Abbâ-
sî hâkimiyetine girmekle birlikte imamlar
vasýtasýyla yönetildi. 356’da (967) Büvey-
hîler’in ardýndan Selçuklular’ýn hâkimiye-
tine geçti. Kirman Selçuklularý’nýn kurucu-
su Kavurd Bey, Hürmüz Emîri Bedr Îsâ’-
nýn yardýmýyla 1053-1062 yýllarý arasýnda-
ki bir tarihte gerçekleþtirdiði deniz aþýrý
seferle bir mukavemetle karþýlaþmadan
Uman’ý zaptetti. Baðdat’ýn kurulmasýndan
itibaren Uman bir ticaret limaný olarak ge-
liþme gösterdi. Uzakdoðu ve Doðu Afrika
ile yapýlan deniz ticaretinde Maskat her
zaman önemli bir kavþak noktasý oldu. An-
cak zaman zaman tüccarlarýn saldýrýlara
mâruz kalmasý yüzünden ticaret kesinti-
ye uðradý. Bir süre Nebhânîler’in hâkimi-
yetinde kalan Uman, V. (XI.) yüzyýlýn ilk ya-
rýsýnda Kays adasýnda hüküm süren Be-

muz ve hurmaya dayanýr. Nizvâ çevresin-
de buðday yetiþtirilir. Hayvancýlýk geridir;
balýkçýlýk yaygýndýr. Sanayileþme atýlýmý he-
nüz baþlangýç aþamasýndadýr. Demiryolu-
nun bulunmadýðý ülkede ulaþým karayolla-
rý ve denizyollarýyla saðlanmaktadýr. Ülke
ithalâtýnda taþýt araçlarý, besin ürünleri ve
çeþitli makineler baþta gelir. Ýhracatýnda
petrol, hurma, balýk, meyve ve akgünlük
dikkati çeker. En çok ticaret yapýlan ülke-
ler Japonya, Almanya, Amerika Birleþik
Devletleri ve Ýngiltere’dir.

II. TARÝH

Antik kaynaklarda ülke Umana ve Ma-
gan adlarýyla zikredilir. Arkeolojik verilere
göre yerleþim tarihi milâttan önce 3000’li
yýllara kadar uzanýr. Uman isminin “a‘me-
ne” kelimesinden geldiði yolundaki riva-
yetlerin yaný sýra (Yâkut, IV, 150) buraya
gelen ilk Arap yerleþimci olduðu rivayet
edilen Umân b. Kahtân’dan kaynaklandý-
ðý da nakledilir. Bölgenin siyasî münase-
betlerine dair ilk veriler Mýsýr’la iliþki içe-
risinde olduðunu göstermektedir. Sumer-
ler’le Uman arasýnda ticarî iliþkiler vardý.
Romalý yazarlar Uman’ýn zenginliklerinden
bahseder. Uman’ýn bu zenginliðinin Him-
yerîler döneminde baþladýðý bilinmektedir.
Milâttan sonra I. yüzyýldan itibaren Fars
nüfuzu altýna giren Uman’a Araplar bu yüz-
yýlýn sonlarýnda göç etmeye baþladý. Tari-
hî kayýtlara göre Araplar’dan bölgeye ilk
yerleþenler Mâlik b. Fehm liderliðinde Ye-
men’den gelen Ezd kabilesi mensuplarý-
dýr. Bunlarýn yanýnda Kudâa kabilesinden
bazý gruplar da bölgede yerleþti. Bu yer-
leþimciler kuzeye Nizvâ bölgesine yayýlma-
ya baþladýkça Sâsânîler ile çatýþmaya girdi-
ler. I. Þâpûr döneminde (309-379) Uman’ýn
büyük kýsmý Sâsânî nüfuzu altýnda olmak-
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UMAN

layan iç çekiþmeler sonunda baþa geçen
II. Seyf b. Sultân’ýn ölümünün (1156/1743)
ardýndan Uman’da Ýmam Ahmed b. Saîd’in
hâkimiyeti ele geçirmesiyle Bû Saîd hâne-
daný dönemi baþladý. Bugün Uman’ýn yö-
neticisi olan Sultan Kabûs b. Saîd bu aile-
den gelmektedir. Uman güçlü olduðu dö-
nemlerde Basra körfezinin doðu ve batý
kýyýlarýndaki þehirlerle temas kurdu. Bazý-
larýný Ýran’dan kiralayarak ticarî faaliyet-
lerde kullandý (Hürmüz, Kism, Bûþehr, Ben-
derabbas); kuzeydeki Kavâsim kabilesiyle
mücadele içine girdi. Kavâsim’in merkezi
olan Re’sülhayme 1762’de yapýlan bir ant-
laþma ile Ýmam Ahmed’e baðlanmayý ka-
bul etti. Bu birlik (Kavâsim ve Bû Saîdî-
ler) sayesinde beraberce Ýran tehdidine
karþý koymaya çalýþtýlar.

Osmanlý-Uman siyasî iliþkileri bu dönem-
lerde baþladý ve sürekli geliþme kaydetti.
Bunun sebebi Uman’ýn doðu tarafýndan
Ýran tehdidi, batý ve kuzey taraflarýndan
Arap kabileleriyle olan mücadeleleri (Su-
ûdîler, Kavâsim, Bahreynli Âl-i Halîfe) ve
bütün bunlara karþý Osmanlý gücünü ar-
kasýna alma gayretidir. Ýki ülke arasýndaki
iliþkilerin ilk ciddi adýmý, Ýran’ýn yöneticisi
Kerim Han Zend’in Osmanlýlar’a baðlý Bas-
ra þehrini kuþatmasý olayý ile atýldý (1775-
1776). Bu kuþatmada Baðdat Valisi Ömer
Paþa ile Ýmam Ahmed b. Saîd arasýnda va-
rýlan anlaþmaya göre Uman gemileri Þat-
tülarap’ýn giriþini tutarak yardýmda bu-
lundu. Bunun karþýlýðýnda Uman sultan-
larý da Fas hâkimi gibi Uman hâkimi ola-
rak anýlacak ve kendilerine yýllýk bir öde-
me yapýlacaktý. Ayrýca deniz ticaretlerini
yaptýklarý Basra Limaný’nda kendilerinden
düþük vergi alýnacaktý.

Ýmam Ahmed b. Saîd’in vefatýnýn ardýn-
dan gelen Seyyid Sultân b. Ahmed ve da-

ha sonra gelen Saîd b. Sultân dönemlerin-
de Osmanlý-Uman iliþkileri canlýlýðýný ko-
rudu. Seyyid Sultân b. Ahmed 1803 yýlýn-
da hacca gitti; orada Mekke’yi iþgal eden
Suûdîler’e karþý Osmanlýlar’a baðlý Mekke
Emîri Þerîf Galib’e yardým etmeyi planla-
dý. Nitekim 1798’de Napolyon Mýsýr’ý iþgal
ettiðinde Hint yolu için önemli bir durak
kabul ettiði Maskat’a Seyyid Sultân b. Ah-
med’e haber yollamýþ, fakat sultan Os-
manlý tarafýnda kalmayý sürdürmüþtü.
Fransýzlar’ýn bu hareketinden endiþelenen
Ýngiltere’nin Bombay (Hindistan) Valisi Jo-
nathan Duncan, Bûþehr’deki görevlisi Meh-
dî Ali Han’ý Maskat’a gönderdi. Seyyid Sul-
tân b. Ahmed’le görüþen Mehdî Ali Han
iki ülke arasýnda “kavilnâme” adýyla bir iyi
niyet anlaþmasý imzalamayý baþardý. An-
cak bunun arkasýnda Ýngiltere’nin o dö-
nemde Fransa karþýsýnda Osmanlý Devle-
ti ile ittifak içinde olmasýnýn yattýðý da söy-
lenebilir. Uman-Ýngiliz iliþkileri bu kavilnâ-
me ile baþladý. Bu antlaþma sadece bir iyi
niyet anlaþmasý olmasýna raðmen Ýngi-
lizler, Maskat’ta bir temsilcilik açtýlar (18
Ocak 1798). Ayný dönemlerde Seyyid Sul-
tân b. Ahmed, Suûdîler’in Basra körfezin-
deki yayýlmacý siyasetine Baðdat valisiyle
iþ birliði yaparak karþý koydu. Bu devirde
Kiþm ve Hürmüz limanlarý yanýnda Bende-
rabbas, Lince, Gevâdir limanlarý da Uman’a
baðlý idi. Kendilerine ait 1000 tonluk, otuz

nî Kayser’in nüfuz alanýna girdi. 627’de
(1230) Benî Kayser’i ortadan kaldýran Sal-
gurlular, Portekiz iþgaline kadar Uman’ý
yönettiler. Portekizliler 1507’den itibaren
Uman sahil þehirlerini ele geçirdiler. Mem-
lük Sultaný Kansu Gavri’nin bölgeye gön-
derdiði donanma baþarýlý olamadý.

III. OSMANLI-UMAN MÜNASEBETLERÝ

Mýsýr’ý ve Hicaz’ý kendisine baðlayan Os-
manlýlar (923/1517) hac yollarý ve hac me-
kânlarýnýn emniyeti görevini üstlendiler.
Osmanlýlar döneminde Hadým Süleyman
Paþa (1538) ve Pîrî Reis (1552) Süveyþ ter-
sanelerinde hazýrlanan gemilerle Portekiz-
li iþgalcilere karþý mücadelelere katýldýlar.
Portekizliler, artan Osmanlý seferlerine kar-
þý Maskat’ta bugün de ayakta duran Ce-
lâlî ve Mîrânî kalelerini inþa ettiler. Porte-
kizliler’in Maskat ve civarýndan çýkarýlmasý
Umanlý Ya‘rubî hânedaný imamý Nâsýr b.
Mürþid döneminde gerçekleþebildi (1029/
1620). Portekizliler bir süre daha Hürmüz,
Culfâr (bugünkü Re’sülhayme, Birleþik Arap
Emirlikleri) ve Kalhat’tan vergi almayý sür-
dürdüler. Uman’da Ya‘rubî hânedanýndan
Nâsýr b. Mürþid (1615-1640) ve I. Seyf b.
Sultân (1640-1679, 1692-1711) dönemle-
rinde Doðu Afrika’daki koloniler (Zengi-
bar, Mombasa vb.) özerk bir yönetime ka-
vuþtular. Seyf’in ölümüyle Uman’da baþ-

Uman Sultaný Saîd b. Sultân’ýn Cidde’de Osmanlý valisine 29

Receb 1267 (30 Mayýs 1851) tarihli yazýsý (BA, Ýrade-Dahiliye,
nr. 14.646)

Maskat’ta Mîrânî ve Celâlî kaleleri

Uman Sultaný

Saîd b. Sultân’ýn

mührü



143

Ayrýca Uman, Mehmed Ali Paþa ile iþ bir-
liðine hazýr olduðunu bildirdi. 1824’te hac-
ca giden Seyyid Saîd’e Mehmed Ali Paþa,
Mekke’de büyük bir karþýlama töreni dü-
zenletti. 1850’de tekrar hacca giden Sey-
yid Saîd, Osmanlý Devleti’nin Cidde Valisi
Hasib Paþa’yý ziyaret etti (BA, I.HR, 72/
3488). Seyyid Saîd’in Hasib Paþa’ya yazdý-
ðý Cemâziyelâhir 1266 (Nisan 1850) tarih-
li Arapça mektubunda yer alan, “Biz iþle-
rimizi daima Devlet-i Aliyye ile uyum için-
de yürütürüz” cümlesi Osmanlý Devleti’ne
olan baðlýlýðýnýn iþaretidir.

Giderek zenginliði artan Seyyid Saîd,
Zengibar’ý Maskat’a tercih edip çoðunluk-
la burada oturdu. 1850’de hac dönüþü yi-
ne Zengibar’a gitti. 1856’da öldüðünde
ülkesi oðullarý Mâcid ile Süveynî arasýnda
paylaþtýrýldý. Geliri fazla olan Zengibar’da
kalan Mâcid’in daha az gelire sahip Mas-
kat’ta kalan Süveynî’ye her yýl 40.000 Avus-
turya altýný (Maria Theresa dolarý) ödemesi
kararlaþtýrýldý. Fakat zamanla bu durum
Zengibar’ýn Uman’dan ayrýlmasý sonucu-
nu doðurdu. 1862’de Ýngiltere, Fransa ve
Almanya gibi ülkelerin kararý ile her iki ta-
raf baðýmsýz birer ülke olarak tanýndý. El-
deki gemiler ve diðer varlýklar paylaþýldý.

Zengibar kararlaþtýrýlan meblaðý 1873 yý-
lýna kadar ödemeye devam etti. 1869’da
Mýsýr’da Süveyþ Kanalý’nýn açýlmasý ile Hint
ticaret yolu tamamen yön deðiþtirdi. Bas-
ra körfezi Arap þeyhlikleri, Osmanlý Dev-
leti’ne baðlý Basra-Baðdat üzerinden geli-
þen ticaret yolu yönünü Kýzýldeniz ve Aden
istikametine çevirdi. Akdeniz limanlarý güç
kazandý; Uman bundan olumsuz yönde
etkilendi. Seyyid Fazl b. Alevî, II. Abdül-
hamid döneminde 1879’da Uman ile Ye-
men arasýndaki Zafâr bölgesinden gele-
rek bütün bu bölgeyi Osmanlý Devleti’ne
baðlamayý teklif etti ve az bir yardýmla (2
gemi, 500 asker) bu iþin gerçekleþebilece-
ðini söyledi. Kendisine verilen bir ferman-
la desteklendi, burada onun Hadramut ve
Zafâr valisi olduðu vurgulandý (Foreign Of-
fice 78, Turkey 1879, India Office). Ancak
sonradan durumun Seyyid Fazl’ýn söyledi-
ði gibi olmadýðý ve o bölgenin Uman’a bað-
lý olduðu ortaya çýkýnca proje geçersiz kal-
dý. Seyyid Fazl ve daha sonra oðlu Ahmed
Sultan, II. Abdülhamid’in danýþmaný sýfa-
týyla Ýstanbul’da kaldýlar.

Maskat tarafýnda ise gelirlerin düþme-
si yüzünden ülke fakirleþti, neticede Sul-
tan Süveynî, oðlu Sâlim tarafýndan Mas-
kat’ta öldürüldü (1866). Sultan Sâlim’in
ölümüyle (1868) yerine geçen Azzân b.
Kays, Uman’da Bû Saîd hânedanýndan ge-
len son imamdýr. Daha sonra hânedan de-
vam etti, fakat sultanlýk ve imamlýk birbi-
rinden ayrý iki unvan haline geldi. Bû Saîd
hânedanýnýn son yöneticilerinden Saîd b.
Teymûr Maskat’ta sultan iken (1932-1970)
Saîd b. Halfân el-Halîlî imam sýfatýyla iç ke-
simlerde yaþadý. Aralarýnda çýkan müca-
delede Nizvâ, Ýzkî ve Semâil, Ýbâzî imam-
larýn yaþadýðý ve Maskat yönetiminden ay-
rýldýklarý yerler olarak kaldý. Ýki taraf ara-
sýnda çýkan çatýþmalar Cebeliahdar sava-
þý adýyla Uman tarihinde yer aldý (1957-
1959). Maskat’ta bugün yönetimi elinde
tutan Sultan Kabûs’un babasý olan Saîd

iki top taþýyabilen ticaret gemileri ve bir-
çok küçük gemiyle Hindistan ile Basra kör-
fezi arasýndaki ticarete aðýrlýk verdiler.

Seyyid Sultân b. Ahmed’in ölümü Uman’-
da büyük bir otorite boþluðu doðurdu. Ký-
sa bir fetret döneminin ardýndan Bû Saîd
hânedanýnýn en güçlü ismi olan Osmanlý
dostu Seyyid Saîd b. Sultân dönemi (1804-
1856) baþladý. Seyyid Saîd, Amerika ve Ýn-
giltere yanýnda Fransa ve Almanya gibi ül-
kelerle ticarî antlaþmalar imzaladý. Doðu
Afrika ve Uman’daki ticarî faaliyetleri, özel-
likle Afrika’dan Batý ülkelerine doðru ge-
liþen köle ticaretini elinde tutarak ülkenin
gelirlerini birkaç misli arttýrdý. Büreymî
bölgesini ele geçirmeye çalýþtý, oradaki Su-
ûdî yetkilisi Mutlak el-Mutayrî üzerine sal-
dýrýda bulundu, bu sýrada Ýran’la da iþ bir-
liði yaptý (1813). Suûd b. Abdülazîz’in ölü-
mü (1814) ve Osmanlý destekli Mýsýr güç-
lerinin Kavalalý Ýbrâhim Paþa yönetimin-
de Dir‘iye’yi ele geçirmesiyle (1818) Suûdî
tehdidinin ortadan kalkmasý Uman idare-
cilerini rahatlattý. Uman-Suûdî iliþkilerinin
tekrar düzenli hale gelmesi yine Osmanlý
Devleti’nin körfez siyasetinin bir uzantýsý
olarak ortaya çýktý. Arabistan’ýn Necid böl-
gesindeki otorite boþluðu ve hac yollarý-
nýn emniyetinin saðlanamamasý üzerine
Osmanlý Devleti, bölgedeki Arap kabilele-
rine bir çekidüzen vermek için Necid’de
Suûdî kökenli Türkî b. Abdullah’ý görev-
lendirdi. Onun ardýndan Faysal b. Türkî,
Abdullah b. Faysal gibi Suûdî yöneticileri
bölgeyi kontrol altýna aldýlar. Bu þekilde Os-
manlý gücüne dayanan Uman-Suûdî iliþ-
kileri barýþçý bir zemine oturdu. Osman-
lý Devleti’nin Basra körfezindeki etkinliði
arttý. Büreymî bölgesinde Uman’a karþý
düþmanca bir tutum sergileyen Suûdî yet-
kilisi Mutlak el-Mutayrî’nin bu yeni dönem-
de bölgeye tayin edilen oðlu Sa‘d, Uman’-
la barýþçý bir siyaset izlemeyi tercih etti.
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UMÂRE b. HAZM
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Umâre b. Hazm b. Zeyd
en-Neccârî el-Hazrecî

(ö. 12/633)

Sahâbî.˜ ™

Medine’de doðdu. Hazrec kabilesinin
Neccâroðullarý boyuna mensuptur. Baba-
sý kabilenin önde gelenlerindendi. Annesi
Benî Sâide’den Hâlide bint Ebû Üneys’tir.
Umâre, Birinci Akabe Biatý’na katýlan müs-
lümanlarýn Medine’ye döndükten sonra þe-
hirde yaptýklarý davet sayesinde 621 yýlýn-
da Ýslâm’la tanýþtý. Ertesi yýl yapýlan Ýkinci
Akabe Biatý’na o da katýldý; Hz. Peygam-
ber’i Medine’ye davet eden ve onu hayat-
larý pahasýna korumaya söz veren yetmiþ
beþ kiþilik müslüman grup arasýnda yer
aldý. Ýslâmiyet’in Medine’de yayýlmasý için
gayret gösterdi. Þehirde putperestliðe ve
putlara karþý mücadele baþlattý. Es‘ad b.
Zürâre ve Avf b. Afrâ ile birlikte özellikle
Neccâroðullarý’nýn evlerinde bulunan put-
larý kýrmakla tanýndý. Ebû Eyyûb el-Ensârî’-
nin komþusu olan Umâre, Resûl-i Ekrem’in
Ebû Eyyûb’un evine yerleþmesi üzerine
onun yakýnýnda bulundu. Hz. Peygamber’i
sýk sýk evine davet eder, ona hediyeler su-
nar ve zaman zaman kendisiyle þakalaþýr-
dý. Yahudilerden ve müþriklerden gelebi-
lecek tehlikelere karþý Resûlullah’ý koruma-
yý kendisine görev edinmiþti. Hz. Peygam-
ber onu muhacirlerden Muhriz b. Nadle ile
kardeþ ilân etti.

Bedir, Uhud ve Hendek baþta olmak üze-
re bütün gazvelere katýlan ve büyük ya-
rarlýlýklar gösteren Umâre b. Hazm þaka-
larýyla meþhurdu. Savaþ için hendek ka-
zýlýrken henüz genç bir delikanlý olan Zeyd
b. Sâbit’in toprak kazýp taþýmaktan yor-
gun düþtüðünü ve hendeðin içinde uyu-
yakaldýðýný görünce onun silâhýný alýp sak-

ladý. Uyandýðýnda telâþa kapýlan Zeyd, Re-
sûl-i Ekrem’in yanýna giderek durumu an-
lattý. Hz. Peygamber de ona “uykucu” diye
takýldýktan sonra etrafýndakilere silâhýnýn
kimde olduðunu sordu. Umâre silâhý ken-
disinin aldýðýný bilidirince Resûlullah onu
sahibine iade etmesini söyledi ve þaka da
olsa müslümanlarýn eþyalarýný alýp onla-
rý korkutmanýn doðru olmadýðýný belirtti
(Hâkim, III, 476). Umâre, Mekke’nin fethi
ve Tebük Seferi’nde Neccâroðullarý’ndan
Benî Mâlik’in bayraktarlýðýný yaptý. Müs-
lümanlarla birlikte Tebük Seferi’ne katý-
lan, ancak Hz. Muhammed’in peygamber-
liði konusunda hâlâ þüpheleri bulunan ya-
hudi asýllý münafýk Zeyd b. Lüsayt, Resûl-i
Ekrem’in devesinin kaybolmasý üzerine
onun gökten haber verdiðini, fakat deve-
sinin yerini bilmediðini söyleyip peygam-
berliði hakkýnda þüphe uyandýrmaya çalý-
þýnca Umâre, Zeyd’i kendi birliðinden çý-
kardý ve artýk kendisiyle yolculuk yapma-
yacaðýný bildirdi (Ýbn Hiþâm, IV, 166-167).
Resûlullah münafýklara karþý tavýr alma-
ya baþlayýnca onlara fiilen müdahale etti
ve zor kullanarak mescidden dýþarý çýkardý
(a.g.e., II, 528-529). Vedâ haccýnda bulu-
nan Umâre, Resûl-i Ekrem’in vefatýndan
sonra Hz. Ebû Bekir’e ilk biat edenler ara-
sýnda yer aldý. Peygamberlik iddiasýnda
bulunanlar karþý yürütülen mücadeleler-
de Müseylimetülkezzâb’ý ortadan kaldýr-
makla görevlendirilen Hâlid b. Velîd ku-
mandasýndaki orduya katýldý. 12 (633) yý-
lýnda Müseylime’nin öldürülmesiyle sonuç-
lanan Yemâme’deki Akrabâ savaþýnda þe-
hid düþtü. Umâre b. Hazm okuyarak te-
davi (rukye*) yapardý. Resûl-i Ekrem de
okuduklarýný dinlemiþ ve kendisini onayla-
mýþtý. Umâre, Zeyd b. Sâbit’in annesi Nev-
vâr bint Mâlik b. Sýrma ile evlenmiþ, bu
evlilikten Mâlik isminde bir oðlu olmuþtur.
Resûlullah’tan üç hadis nakletmiþ (Ýbnü’l-
Cevzî, s. 375), bunlardan birinde Resûl-i
Ekrem’in kendisini bir kabrin üzerinde otu-
rurken gördüðünü ve ona, “Kabrin üzerin-
den çekil, sahibine eziyet etme” dediðini
rivayet etmiþtir (Hâkim, III, 682).
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b. Teymûr, Cebeliahdar savaþýna kardeþi
Târýk ile birlikte girdi. Seyyid Saîd ile Sey-
yid Târýk’ýn babalarý Teymûr bir Türk ha-
nýmla evlenmiþti ve Seyyid Târýk bu Türk
anneden doðmuþtu. Târýk doktor olan da-
yýsý ile birlikte Almanya’da yaþarken aða-
beyi Saîd imam taraftarlarý ile Cebeliahdar
savaþýna girdi ve kendisine destek ama-
cýyla onu ülkeye davet etti; Uman’a geldi-
ðinde yalnýz Türkçe ile Almanca bilen Târýk
Saîd ile birlikte Cebeliahdar savaþýndan ba-
þarý ile çýktý. Sonuçta Târýk ülkenin baþba-
kanlýðý görevini üstlendi ve bir Türk ha-
nýmla evlendi. Târýk’ýn oðlu bugün Uman’-
da yaþamaktadýr. Uman, Basra körfezi ül-
kelerinde çýkan zengin petrol yataklarý do-
layýsýyla ve onlarýn nakliyesiyle deniz ticare-
tinin geliþmesi neticesinde stratejik öne-
mi giderek artan bir bölge durumundadýr.
Ýslâm Konferansý Teþkilâtý, Körfez Ýþbirliði
Konseyi ve Arap Birliði gibi kuruluþlarýn
üyesidir. Maskat’taki Sultan Kabûs Üni-
versitesi ülkenin en önemli eðitim mer-
kezidir. Ayrýca Zafâr, Macân, Sûr, Nizvâ ve
Suhâr üniversiteleriyle Batý ve Ýslâm dün-
yasýndaki çeþitli üniversitelere baðlý çok
sayýda fakülte vardýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

TSMA, nr. E. 4455, 5766, 8499, 8902; BA, I. HR,
nr. 72/3488; MV, nr. 131/85, 139/114, 151/40;
DH. ÝD, nr. 59/20; YEE, nr. 35/10; HAT, nr. 38/
1938, 770/36178; HR.SYS, nr. 93/28, 96/2, 109/
32, 110/16, 111/20, 111/30; DH.KMS, nr. 28/34;
Y.PRK.EÞA, nr. 51/75; Belâzürî, Fütûh (Fayda),
s. 110-113; Yâkut, Mu£cemü’l-büldân, IV, 150-
151; Ýbn Rüzeyk, el-Fet¼u’l-mübîn fî sîreti’s-sâde-
ti’l-Bû Sa£îdiyyîn (nþr. Abdülmün‘im Âmir – Mu-
hammed Mürsî), Maskat 1397/1977, tür.yer.; Cev-
det, Târih, II, 56-59, 60-63, 148-149, 305-310;
Sâlimî, Tu¼fetü’l-a£yân bi-sîreti ehli £Umân, Kü-
veyt 1974, tür.yer.; L. Fraser, India under Curzon
and After, London 1911, s. 60-66, 87-89; Delî-
lü’l-ƒalîc (Târih), I, 9-499; II, 629-1136; S. H.
Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford
1925, s. 181-189; G. W. F. Stripling, The Otto-
man Turks and the Arabs, 1511-1574, Urbana
1942, s. 89-93; Kadrî Kal‘acî, el-ƒalîcü’l-£Arabî,
Beyrut 1945, s. 321-322; Cemâl Zekeriyyâ Kasým,
el-ƒalîcü’l-£Arabî (1840-1914), Kahire 1966, s.
354; W. Phillips, Oman: A History, Beirut 1971,
s. 75-78, ayrýca bk. tür.yer.; D. Hawley, Oman and
its Renaissance, London 1977, s. 13-51; J. C. Wil-
kinson, Water and Tribal Settlement in South-
East Arabia, Oxford 1977, s. 122-136; a.mlf.,
“Changement et continuité en Oman”, La pénin-
sule arabique d’aujourd’hui (ed. P. Bonnenfant),
s. 393-414; F. A. Clements, Oman, The Reborn
Land, London 1980; Erdoðan Merçil, Kirman
Selçuklularý, Ýstanbul 1980, s. 27-30; Colette Le
Cour Grandmaison, “Présentation du sultanat
d’Oman”, La péninsule arabique d’aujourd’hui
(ed. P. Bonnenfant), Paris 1982, s. 263-288;
a.mlf., “Chronologie du sultanat d’Oman”, a.e.,
s. 289-292; a.mlf., “La société rurale omanaise”,
a.e., s. 371-391; Jean-Louis Miège, “l’Oman et
l’Afrique orientale au XIXe siècle”, a.e., s. 293-


