
BO SATD HANEDANI 

tirilmesi yasaklandı. Yine onun zamanın
da BO Said hanedam sınırlarını Afrika'
ya kadar genişletmiş, bu kıtada Zengi
bar'ı ve Pemba'nın bir kısmını idaresi al
tında bulundurmuştur. Kilve. Mafya ve 
Lamu adaları da zaman zaman Uman 
idaresine girmiş olan Afrika toprakları
d ır. Seyyid Said b. Sultan zamanında, bu
gün Somali'nin başşehri olan Mogadişu'
dan Kap Delgado'ya kadar uzanan bölge
deki Arap kabileleri ve sahillerde yaşa
yan diğer kabileler üzerinde Uman Dev
leti'nin kuwetli bir nüfuzu vardı. 1856 
yılında vefat ettiğinde Seyyid Said'in üç 
hanımı ve yetmiş beş kadar cariyesinden 
doğma 120 çocuğu bulunuyordu. Çocuk
larından altısı kendisinden sonra devlet 
idaresine geçmiş, ikisi Maskat'ta, dördü 
Zengibar'da hüküm sürmüştür. 

BO Said hanedanının en güçlü simala
rından olan Seyyid Said'in vefatı üzerine 
oğlu Süveyni ( r,;.;.; ) Maskat'ta hüküm 
sürerken kardeşi Mecid Zengibar'da ida
reyi eline aldı. Süveyni 1820'de Habeşis
tanlı bir cariyeden doğmuş ve Zengi
bar'a hiç gitmemişti. Seyyid Said'in üçün
cü oğlu olan Süveyni en büyük oğlu Sa
lim tarafından 14 Şubat 1866'da öldü
rüldü. Maskat'ta hakim olan Seyyid Sa
lim b. Süveyni de iki yıl sekiz ay kadar 
yönetirnde kaldıktan sonra 1868'de Az
zan b. Kays tarafından öldürüldü. Sey
yid Said 'in beşinci oğlu Seyyid Türki ba
bası hayatta iken Suhar'a vali tayin edil
mişti (1851). daha sonra U man' a sul
tan oldu (1871-1888) Ölümünden son
ra küçük oğlu Seyyid Paysal idareyi eli
ne aldı. 

BO Said hanedanının iki taraftaki hü
kümdarları arasında önceleri güzel bir 
ahenk vardı. Zengibar'daki Seyyid Mecid 
b. Said Maskat'taki kardeşi Süveyni b. 
Said'e vergi ödüyordu. Ancak Zengibar'
da 1870 yılında başa geçen Seyyid Ber
gaş, Maskat' a da hakim olmak istedi. 
Bu arada Afrika'da nüfuz sahalarını ge
nişletmeye çalışan Avrupalı sömürgeci 
ülkelerden İngiltere, Fransa ve Alman
ya, BO Said hanedanının idaresi altında
ki bölgeleri tesbit etmek için bir 'heyet 
kurdular. Bu heyetin çalışmaları ile Ber
gaş Zengibar'ın hakimi olarak kabul edil
di ve nüfuz dairesine Baraja, Mogadişu, 
Lamu takımadaları, Tungi ile Kipini ara
sındaki sahil ilave edildi. Sonradan Lamu 
İngilizler'e ait British East Africa Com
pany'ye, Somali limanları da İtalya 'ya ve
rildi. 1890'da yine bir İngiliz-Alman an
laşması sonucunda BO Said hanedanının 
mülkiyetinde bulunan Umba nehrinin ku-
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zey bölgesi Almanya tarafından satın 

alındı. Ancak geri kalan bölgelerin he
men tamamı İngiliz nüfuz bölgesine da
hil edildi. Zengibar adaları ve Pemba 
1890'da İngiliz himayesine girdi. Zengi
bar Sultanlığı 1963 Aralığında bağımsız
lığını ilan etti. ancak 1964 'te bir ihtilal 
ile sultanın idaresine son verildi. 

Hanedanın Uman tarafı, 1901 yılından 
itibaren iç bölgelerde başlayan muhalif 
bir hareketle karşı karşıya kaldı. Seyyid 
Paysal ingilizler'le olan iyi ilişkileri sa
yesinde yönetimi elinde tutmakla bir
likte mücadelelerini sürdüren isyancılar 
1913'te kendileri için ayrı bir imam seç
tiler. Aynı yıl Paysal öldü. Yerine geçen 
oğlu Teymür, 1920 yılında İngilizler' in 
aracılığıyla isyancıların iç kesimde özerk 
bir yönetim kurmasını kabul ederek ha
nedanı bu tehditten kurtardı. 1932 yı lı 

na kadar Maskat Sultanlığı'nı elinde tu
tan TeymOr aynı yıl yönetimi oğlu Said' e 
devrederek sultanlıktan çekildi. Kendi
si 196S'te Bombay'da öldü. Said b. Tey
mür, 1970'te oğlu Kabüs'un yaptığı bir 
saray darbesiyle yönetimden uzaklaştı
rıldı. Bugün Sultan Kabüs b. Said, baş
şehri Maskat olan Uman Sultanlığı'nın 

devlet başkanıdır. 
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Medine'nin 
güneydoğusunda bulunan bir vahanın 

ve burada meydana gelen 
savaşın adı. 

Medineli Evs ve Hazrec kabileleri ara
sında 120 yıl devam eden savaşların so
nuncusunun vuku bulduğu Buas mev
kii, İslamiyet'ten önce Yesrib adıyla bili
nen Medine'ye 2 fersah uzaklıkta ve Be
ni Kurayza toprakları üzerinde bulunmak-

ta idi. Hicretten beş veya altı yıl önce 
(617) cereyan eden ve "Yevmü Buas" di
ye bilinen bu savaş, Evs kabilesinden bir 
kişinin Hazrec'e sığınan bir yabancıyı öl
dürmesi üzerine başlamıştır. Evs kabi
lesinin başında Hudayr el-Ketaib, Haz
reetiler'in başında ise Amr b. Nu'man el
Beyazi bulunuyordu. Her iki kabilenin ile
ri gelenlerinden pek çok kimsenin haya
tını kaybettiği savaş Hazrec lideri Amr'ın 
bir okla öldürülmesi ve Evsliler'in zafe
riyle sonuçlandı. Buas Savaşı'nın hatıra
sına birçok şiir söylenmiştir. 

İslamiyet'in Medine'de yayılmasında 
ve Hz. Peygamber ile müslümanların ora
ya hicret etmesinde Buas Savaşı'nın müs
bet tesirleri olmuştur. Savaşı kaybeden 
Hazrecliler'den altı kişi daha sonra Mek
keliler'le anlaşma yapmak istemişler, 

EbO Cehil'in buna engel olması üzerine 
bi'setin on birinci yılına (620) rastlayan 
hac mevsiminde Hz. Peygamber ile Aka
be'de görüşerek İslamiyet'i kabul etmiş
lerdir. Hz. Peygamber onlardan kendisi
ni Yesrib'e götürüp himaye etmelerini 
ve İslamiyet'in orada yayılmasına yar
dımcı olmalarını istedi. Onlar da Evs ka
bilesiyle aralarında yıllardır süren savaş
ların sebep olduğu düşmanlığın bu yeni 
din sayesinde ortadan kalkacağını um
duklarını söylediler ve Yesrib'e dönünce 
İslamiyet'in yayılmasına çalıştılar. srse
tin on ikinci yılında ( 621) onu Hazrec
li, ikisi Evsli on iki kişilik bir müslüman 
grup Mekke'ye giderek Akabe'de Hz. 
Peygamber ile görüştü ve ona biat etti. 
Hz. ·Aişe' nin, "Bu as Allah' ın ResOluilah 
için hazırlamış olduğu bir gündü ... " (Bu

harT. "Menal.{lbü'l-enşar", 1, 27) sözü bu 
tarihi gerçeği ifade etmektedir. Böylece 
birbirine düşman olan Evs ve Hazrec ka
bileleri İslam kardeşliğinde birleşmişler 
ve Medine'de İslam'ın gelişip yayilması
na uygun bir zemin hazırlamışlardır. 
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