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Doğu Arabistan'da bir bölge. 
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Umman körfezi sahili ile Hacer dağla
rı arasında kalan ovalık kıyı kesimi, ku
zeyde Hatmetülmilaha denilen bölgeye, 
güneyde ise Haylülumeyr kasabasına ka
dar uzanır. Uman toprakları içinde bulu
nan ve başşehir Maskat' ın batısı ile Sib 
kasab~sının güneydoğusuna kadar 270 
km. devam eden Batıne sahil şeridinin 
derinliği yer yer 15 ile 30 kilometreye 
ulaşır. Batıne ismi Zahire'nin karşıtı ola
rak alçak bölge manasma gelir. Zahire 
ise Hacer dağlarının batı kesimindeki 
yüksek bölgelere verilen addır. Batıne 

kıyı şeridinden Zahire yüksek bölgeleri
ne Vadilcizi ve Vadilhevasine geçitleriyle 
ulaşılır. Kıyıdan içeri! ere doğru 1 O kilo
metrelik bir kuşakta geniş hurma bah
çeleri vardır. Ayrıca tarıma elverişli olan 
bölgede muz, mango, buğday, arpa, pa
muk ve şeker kamışı yetiştirilir. Çevre
de koyun, keçi ve deve gibi hayvan be
siciliği bir hayli ilerlemiştir. İlk devirler
den beri bölgeden yukarılara Basra kör
fezi !imanlarına, Arabistan ' ın güney kı
yılarına. bugün Tanıanya'ya bağlı olan 
Zengibar adasına ve Hint yarımadasına 
deniz yolu ile ticaret yapılmıştır. 

Bölge halkı İslamiyet'i Asr-ı saadet'te 
kabul etti. Hz. Peygamber 629'da Uman'a 
bir mektup göndererek halkını İslam'a 
davet etmişti. Ebü Zeydel-Ensari ve Amr 
b. As es-Sehmi adlı sahabiler Hz. Pey
gamber'in mektubunu bölgede hüküm 
sürmekte olan ve Batıne bölgesinin en 
önemli şehir ve limanı olan Suhar'da bu
lunan Cülenda ' nın iki oğlu Abd ve Cey-
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fer'e götürdüler. Her ikisi de İslamiyet'i 
kabul ederek kabilelerindeki bütün hal
kı İslam'a davet etti. Amr b. As ile EbQ 
Zeyd Hz. Peygamber'in vefatma kadar 
burada kaldılar (Belazüri, s. 110). Hicri 
12. yılda Hz. EbO Bekir devrinde bu böl
geler İslam devletine bağlandı. Batıne 
bölgesi sulak ve mümbit toprakları ile 
tarıma uygun olmasından dolayı çeşitli 

güçlerin devamlı ilgisini çekmiştir. Sıra
sıyla Emevi, Abbasi, Büveyhi ve Selçuk
lu hakimiyetinde kalan bölge zaman za
man mahallf hanedanlar tarafından ba
ğımsız olarak da yönetildL XIV. yüzyı
lın ilk yarısında burada bulunan İbn Bat
tüta'ya göre bütün Batıne sahili o dö
nemde müstakil bir krallık olan Hür
müz adasına bağlı idi ve toplanan vergi 
Hürmüz hazinesine gönderiliyordu. Ci
hannüma müellifi ise bölgede hindistan 
cevizi ve hurmanın bol olduğundan, ka
rabiber ve demirhindi ağaçlarının yetiş
tiğinden bahsetmekte ve sahilde önem
li ticaret merkezlerinin bulunduğunu, 

alim ve salih kişilere sıkça rastlandığını 
söylemektedir. 

1522 'de bölgeye gelen Portekizliler 
1558' de burada yeni bir kale inşa etti
ler. 1616'da ise Suhar'ı ele geçirdiler ve 
vali ile kardeşini öldürerek şehri yakıp 
yıktılar. 1623'te Safeviler Portekizliler'e 
karşı bölgeyi müdafaa etmek istedilerse 
de muvaffak olamadılar. Nihayet 1643 ·
te Ya'rubi hanedanının (1624-1741 ı kuru
cusu Umanlı İmam Nasır b. Mürşid'in ku
mandasındaki ordu Suhar dahil Batıne 
bölgesindeki bütün Portekizliler'i kılıç

tan geçirdi. 1738'de Suhar, Nadir Şah 'a 

bağlı Safevi ordusu tarafından ilk Uman 
seferi sırasında kuşatıldı . Bu seferde ele 
geçirilemeyen şehir ve Batıne bölgesi 
Nadir Şah'ın 1742'deki ikinci seferi sı

rasında işgal edildi ; ancak bu dönemde 
bölgenin hakimi olan ve Ya'rubfler'in Su
har valisi bulunan Ahmed b. Said şehri 
dokuz ay gibi uzun bir süre Safevfler'e 
karşı korudu ( 1743) . Daha sonra Ahmed 
b. Said eldeettiği başarılardan da cesa
ret alarak Ya'rubfler' den ayrıldı ve is
tiklalini ilan etti. Bu şekilde başlayan 

BO Saidfler hanedam bugüne kadar de
vam etmiştir. Bölgenin mümbit toprak
lara sahip olması dolayısıyla korsanlar. 
sömürgeeBer (İngili z ler ve Portekizliler), 
yerli Uman halkı ve Safeviler Batıne'ye 
sahip olabilmek için devamlı mücadele 
halinde bulunmuşlardır. Nitekim 1819'
da İngiliz donanması ile bölge halkı ara
sında büyük bir mücadele olmuş ve so
nunda İngilizler üstünlüklerini kabul et-

tirmişlerdi. 1829'da Suhar'a gizlice sı

zarak kaleyi işgal eden Azzan b. Kays ' ın 

oğlu Hamid İngilizler'e karşı mücadeleyi 
sürdürdü. 1836'da Maskat'ta hüküm sü
ren Sultan Said b. Ahmed Suhar' ı da ken
dine bağlamak istedi ve Batıne bölgesi 
tekrar kardeş mücadelelerine ve nüfuz 
bölgeleri için çatışmalara sahne oldu. Ni
hayet 1852 ·de Su har ve Batıne tekrar 
Uman'a bağlandı. 

Maskat sultanının Sib, Berka, Musan
naa, Süveyk, Habüre ve Suhar bölgele
rinde valileri bulunur. Lorimer'in 1908 
yılı tesbitlerine göre Batıne'de yerleşik 
nüfus 105.000 civarındadır ve bu nüfu
sun yarısı sahil kesiminde yaşar. Hacer 
dağlarına doğru iç kesimlerde yaşayan
ların nüfusu nisbeten azdır. Bölgede yay
gın kabileler Sa'd, Hevasine ve Beni Ha
rus olup daha küçük kabileler ise Bidu
vat, Hamed, Cerad, Mevalik, Nevafil, Al-i 
BO Kureyn. Al-i BO Rüşeyd ve Şübül'dür. 

Bölgedeki halkın çoğunluğu İbazi ol
makla birlikte aralarında Sünniler de bu
lunmaktadır. 
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Naslann zahiri manalarını 
kabul etmeyen, gerçek anlamları 

ancak Tanrı ile ilişki kurabilen 
"masum imam"ın bilebileceği 

temel görüşünü savunan 
aşırı tırkaların ortak adı. 
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"Gizli olmak; bir şeyin iç yüzünü bil
mek" anlamındaki batn veya butOn kö
künden türeyen batın kelimesine nis
bet ekinin eklenmesiyle oluşmuş bir te-


