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larda baþlayan Ýngiliz nüfuzu yaklaþýk 150
yýl süreyle bölgenin siyasî þekillenmesinde
önemli rol oynadý. Ýngilizler emîrlerle çe-
þitli antlaþmalar yaptý (1879, 1892) ve böl-
gedeki emirlikleri Ýngiliz nüfuzu altýnda
özerk biçimde bir araya getirdi. Ümmül-
kayveyn, Birleþik Arap Emirlikleri’ni teþkil
eden diðer emirlikler gibi önceleri Hindis-
tan ile Basra körfezi arasýndaki transit ti-
caretten yararlanýyordu. Bunun yanýnda
bir miktar inci ticaretiyle esir ticareti de
gelir kaynaklarý arasýndaydý. Süveyþ Kana-
lý’nýn açýlmasý ve Hint-Avrupa ticaret yo-
lunun yön deðiþtirmesiyle bir süre gerile-
yen ekonomi, XX. yüzyýlýn baþlarýnda böl-
gede petrolün varlýðýnýn anlaþýlmasý ve bu
kaynaklarýn deðerlendirilmesi sayesinde
hýzla ilerledi. Ümmülkayveyn’in nüfusu XX.
yüzyýl baþlarýnda 5000 kadardý. Bölge, pet-
rol bulununcaya kadar sýnýrlarý belli olma-
yan ve birbirleriyle mücadele eden kabile-
lerin hâkimiyeti altýndaydý. Ýngilizler’in bas-
kýsýyla Kasým 1935 tarihinde Ebûzabî, Þâ-
rika, Re’sülhayme gibi emirliklerde iki yýl

süreyle imtiyazlar elde eden “Petroleum
Concessions Ltd.” daha sonra Acmân, Dü-
bey (1936) ve Ümmülkayveyn bölgelerini
de anlaþma kapsamýna aldý (Ekim 1938).
Petrolün bulunmasýnýn ardýndan bölgeye
iyice yerleþen Ýngiltere, 1952’de kendisi-
ne baðlý yedi emirlikten oluþan Antlaþmalý
Emirlikler Konseyi’ni (Meclisü’l-imârâti’l-
mütesâliha / Trucial States Council) kur-
du. Ancak 1968’de siyasî problemler yü-
zünden üç yýl içerisinde bölgeden çýkma-
ya karar verdi. Bunun üzerine Ümmülkay-
veyn ve bölgedeki diðer beþ emirlik 18
Temmuz 1971’de Birleþik Arap Emirlikle-
ri’ni kurduðunu ilân etti; 2 Aralýk 1971’de
Ýngilizler’in bölgeden çekilmesiyle emirlik-
ler fiilen kurulmuþ oldu. Ertesi yýl Re’sül-
hayme de bu federasyona girdi. Federas-
yonu meydana getiren diðer komþu emîr-
lerle birlikte yüksek konsey üyesi olan Ah-
med b. Râþid el-Muallâ (ö. 1981) on yýl ka-
dar bu görevde bulundu. Onun vefatý üze-
rine oðlu Râþid b. Ahmed 1981-2009 yýl-
larý arasýnda ayný vazifeyi yürüttü. Günü-
müzde Birleþik Arap Emirlikleri Federas-
yonu’nun en üst düzeydeki bu meclisinde
Suûd b. Râþid tarafýndan temsil edilen
Ümmülkayveyn, Birleþik Arap Emirliði ana-
yasasýna göre federasyonun parlamento-
sunda dört sandalyeye sahiptir. Emirliði
teþkil eden Ýbn Muallâ (Âl-i Muallâ) köken
bakýmýndan Âl-i Alî kabilesinin bir kolu-
dur. Hanbelî olan Âl-i Alî kabilesinin bir
kýsmý (1000 aile kadar) Ümmülkayveyn’de,
bir kýsmý (200 aile kadar) Þârika’da, diðer
kýsmý da (150 aile kadar) Re’sülhayme’de
yaþamaktadýr.

Basra körfezine cephesi bulunan, mo-
dern binalarla donanmýþ emirliðin mer-
kezi Ümmülkayveyn þehrinde genelde res-
mî binalar, þirket merkezleri, bankalar, alýþ-
veriþ merkezleri ve bir marina yer alýr. Þeh-
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Birleþik Arap Emirlikleri’ni oluþturan
yedi emirlikten biri.
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Arabistan yarýmadasýnýn Ebûzabî Emir-
liði ile baþlayan güneydoðu köþesindeki
kýyý þeridinde Acmân ile Re’sülhayme
emirlikleri arasýnda Hürmüz Boðazý’na ya-
kýn stratejik bir konumda yer almaktadýr.
Yüzölçümü 770 km², nüfusu 70.000 civa-
rýndadýr (2009 tah.), emirliðin merkezi de
ayný adý taþýyan þehirdir. Ümmülkayveyn
ismi eski mahallî dilde Ümmülkuveyn / Üm-
mülkýveyn (iki gücün anasý) þeklinde de söy-
lenir. Son dönemde Dûr bölgesinde yapý-
lan arkeolojik kazýlar Ümmülkayveyn’deki
yerleþimin 2000 yýl önce baþlamýþ olduðu-
nu kanýtlar niteliktedir. Bölgede milâttan
önce 260 yýllarý ile milâttan sonra 200 yýl-
larý arasýnda büyük bir þehrin bulunduðu-
nu gösteren kalýntýlar ortaya çýkmýþtýr.

Ümmülkayveyn 1189’da (1775) Þeyh Mâ-
cid el-Muallâ baþkanlýðýnda bir kabile ola-
rak tanýnmaktaydý ve Kavâsim Emirliði’-
ne baðlýydý. Ýngilizler’in 1819 yýlýndaki mü-
dahalesinin ardýndan Kavâsim Þeyhliði’n-
den ayrýlarak baðýmsýz hale geldi. Bu yýl-

ÜMMÜLKAYVEYN

Ümmülkayveyn’den bir görünüþ ve halen müze olarak kullanýlan Ümmülkayveyn Kalesi
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ÜNAYDIN, Ruþen Eþref

(1892-1959)

Eðitimci, yazar.
˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Babasý, aslen Sivaslý
olup XVII. yüzyýlda Selânik’in Köprülü ka-
zasýna yerleþen Vâizzâdeler ailesinden as-
kerî doktor Eþref Ruþen Bey, annesi Yaver
Mehmed Paþa’nýn torunlarýndan Nimet Fýt-
nat Haným’dýr. Henüz dört beþ yaþlarýnda
iken annesi veremden öldü. Babasý da ih-
tisas için Berlin’e gidince Ruþen Eþref am-
casý Tevfik Paþa’nýn yanýnda kaldý. Ýlk ve or-
ta öðrenimini Galatasaray Mekteb-i Sultâ-
nîsi’nde tamamladý (1911). Ayný yýl hem Dâ-
rülfünun Edebiyat Fakültesi’ne girdi hem
de Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nin bi-
rinci sýnýfýnda Türkçe öðretmeni oldu. Bu
görevi yanýnda Askerî Baytar Mektebi Fran-
sýzca öðretmenliðiyle (Mart 1912) Dârül-
muallimîn-i Âliye Fransýzca ve Türkçe öð-
retmenliðini de üstlendi (Aralýk 1913). Fran-
sýzca’dan yaptýðý tercümelerle matbuat ha-
yatýna girdi (1914). Dönemin ünlü yazar
ve fikir adamlarýyla olan röportajlarý Türk
edebiyatýnda yeni bir çýðýr açtý. I. Dünya
Savaþý’nýn sonunda Güney Kafkasya heye-
tiyle yapýlacak barýþ görüþmeleri için Va-
kit gazetesinin muhabiri sýfatýyla Batum’a
gitti; Yenigün gazetesinin muhabiri ola-
rak üç ay sürecek Kafkasya seyahatine çýk-
tý (1918). Bu arada kýsa aralýklarla Ýstan-
bul Rus Ticaret Mektebi, Ýngiliz High School,
Alman Ticaret Mektebi (1917-1918), Ro-
bert College (1918-1919) gibi okullarda öð-
retmenlik yaptý. Derslerinin yoðunluðu se-
bebiyle 1915’te istifa ettiði Galatasaray
Mekteb-i Sultânîsi edebiyat öðretmenli-
ðine yeniden tayin edildi (1919). Millî Mü-
cadele’nin baþlangýcýnda Tasvîr-i Efkâr
gazetesinin muhabiri olarak Anadolu’da
çeþitli vilâyetlerde bulundu (10 Ekim – 21
Kasým 1919). Daha sonra Millî Mücadele’-
ye fiilen katýlmak üzere Ankara’ya gitti (21
Ocak 1921). Anadolu Ajansý’nýn idare he-
yeti üyeliðine getirildi ve Hâkimiyet-i
Milliye gazetesinin yazar kadrosuna gir-
di. Londra Konferansý’na gönderilen he-
yette matbuat müþaviri sýfatýyla görevlen-
dirildi. Ardýndan Hâkimiyet-i Milliye ga-
zetesinin muhabiri olarak Batý Cephesi’ne
yollandý (13 Temmuz 1921). Ayný yýl Anka-
ra Erkek Lisesi edebiyat öðretmenliðine
tayin edildi. Bu yýlýn sonlarýnda Buhara
elçiliði baþkâtipliðine gönderildiyse de yol
þartlarý yüzünden görev yerine ulaþama-
dý. 1923’te Afyonkarahisar mebusu olarak

Meclis’e girdi ve 1933 yýlýna kadar üç dö-
nem mebusluk yaptý. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde Riyâset Divaný kâtipliði, Ma-
arif Encümeni mazbata muharrirliði ve Ha-
riciye encümenliði görevlerinde bulundu.
Dil Encümeni’ne üye seçildi. Türk Dili Ted-
kik Cemiyeti umumi kâtipliði yaptý ve ar-
dýndan Cumhurbaþkanlýðý umumi kâtip-
liðine tayin edildi (1933). Daha sonra Ti-
ran (1934), Atina (1934-1939), Budapeþte
(1939-1943), Roma (1943-1944), Londra
(1944-1945) ve Atina (1945-1952) büyükel-
çiliklerinde bulundu; 9 Eylül 1952’de emek-
liye sevkedildi. Emeklilik yýllarýný yazý yaz-
makla geçiren Ruþen Eþref 21 Eylül 1959’-
da öldü ve Âþiyan Mezarlýðý’na defnedildi.

Ýlk yazýlarý Tevfik Fikret’in teþvikiyle Ser-
vet-i Fünûn’da yayýmlanan Ruþen Eþref
tarihî konulardan günün sosyal meselele-
rine, hikâyeden mensur þiire, denemeden
tiyatroya kadar çeþitli edebî türlerde eser
vermekle birlikte daha çok röportajlarýy-
la ün kazanmýþtýr. Bunlarýn baþýnda önce
“Edebî Ziyaretler ve Mülâkatlar” baþlýðýy-
la yayýmlanýp daha sonra Diyorlar ki adýný
verdiði ünlü eseri gelir. Ruþen Eþref, Ye-
ni Mecmua’nýn “Çanakkale Nüsha-i Fev-
kalâde”sinde yayýmladýðý “Anafartalar Ku-
mandaný Mustafa Kemal ile Mülâkat” adlý
röportajýyla Mustafa Kemal’i ilk defa Türk
okuyucusuna tanýtmýþtýr. I. Büyük Millet
Meclisi ve Cumhuriyet devri hatipleri ara-
sýnda sayýlan, büyük bir gözlemci ve tas-
vir ustasý olan Ruþen Eþref gezip dolaþtýðý
yerlerin sadece dýþ görünüþlerini anlat-
makla kalmaz, onlarý ayný zamanda tarihî
ve estetik hüviyetleri içinde de canlandýr-
maya çalýþýr. Onun Millî Mücadele yýllarýn-
da kaleme aldýðý yazýlarý ise millî duygula-
rý tarihî atmosfer içinde ve büyük bir he-
yecanla iþleyen Türk edebiyatýnýn en dik-
kate deðer örneklerini meydana getirir.

Eserleri. 1. Diyorlar ki (Ýstanbul 1918;
sadeleþtirilmiþ yayýmý, Þemsettin Kutlu,
Ankara 1985; haz. Necat Birinci – Nuri Sað-
lam, Ankara 2002). Dönemin ünlü þair, ya-
zar ve fikir adamlarýyla Eski Türk edebi-
yatý, Tanzimat edebiyatý, Servet-i Fünûn
edebiyatý, Fecr-i Âtî edebiyatý, Millî Ede-
biyat, genç edebî nesil ve Türk edebiyatý-
nýn geleceði üzerine yaptýðý, Türk Yurdu
dergisiyle Vakit gazetesinde yayýmlanmýþ
röportajlardan oluþmaktadýr. 1916-1918
yýllarýnda sýrayla Abdülhak Hâmid, Nigâr
Haným, Sâmipaþazâde Sezâi, Halit Ziya,
Cenab Þahabeddin, Hüseyin Cahit, Süley-
man Nazif, Rýza Tevfik, Mehmed Emin,
Halide Edip, Hamdullah Suphi, Ziya Gö-
kalp, Köprülüzâde Fuad, Ömer Seyfeddin,

rin 50 km. kadar güneydoðusunda emir-
liðin en önemli ziraat alaný olan Felecül-
muallâ vahasý bulunur. Hurma ziraatý ve
balýkçýlýk modern teknolojiyle sürdürü-
len ticaret kollarýdýr. Bölgedeki inci avcýlý-
ðý yerini inci ticaretine býrakmýþtýr. Petro-
lün saðladýðý geniþ imkânlar hem gelenek-
sel meslek kollarýnýn hem de hayat tarzý-
nýn deðiþmesine yol açmýþtýr. Emirlikte do-
ðal gaz yataklarý da bulunmaktadýr. Fe-
derasyonun tamamýnda olduðu gibi bu
emirlikte de resmî dil Arapça olup yöne-
tim Ýslâm hukuku esaslarýna göre düzen-
lenmiþtir.

Ümmülkayveyn þehrine 1 km. mesafe-
deki Siniya adasý 90 km² alana yayýlmýþ
geniþ bir dinlenme merkezi olarak diðer
emirliklerden ziyaretçi çeker. Emirliðin eko-
nomik geliþmesine katkýda bulunan diðer
ticaret kollarý arasýnda finans, sigortacý-
lýk, bankacýlýkla çimento, süt ürünleri en-
düstrileri gelir. Son yýllarda geliþen turizm
yatýrýmlarý ülke tanýtýmýnda önemli rol oy-
namaktadýr. Ziraî faaliyetler yanýnda kü-
mes hayvanlarý yetiþtiriciliði önemlidir. Üm-
mülkayveyn’de geliþen bir dal da liman ya-
týrýmlarý ve ona baðlý olarak geliþen ser-
best ticaret faaliyetleridir. Ahmed b. Râ-
þid’in giriþimleriyle kurulan bölge Þeyh Râ-
þid Limaný ve serbest bölge tesisleri adýyla
anýlýr. Serbest bölge dört limanýyla 400.000
m²’lik bir alaný kaplamaktadýr.
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Mekke’nin Kur’an’da zikredilen
isimlerinden biri

(bk. MEKKE).
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