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Hz. Peygamber hayattayken İslamiyet’i kabul eden 
bazı Arap kabileleri, Hz. Peygamber’in vefatından 
sonra çeşitli bahanelerle hızlı bir şekilde İslam’a 
yüz çevirmişlerdi. Bu Arap kabileleri İslam’a yüz 
çevirirken Ummanlılar, Hz. Peygamber’e ve 
İslam’a olan bağlılıklarını korumuşlardır. Ancak 
Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanlar 
pek çok yeni sorunla karşı karşıya kalmıştır. Hz. 
Osman’ın şehit edilmesiyle başlayan iç sorunlar, 
Hz. Ali’nin halife olmasının ardından Hz. Muaviye 
ile yaşanan anlaşmazlıklarla devam etmiştir. Bu 
sorunlar nedeniyle İslam dünyası büyük bir 
parçalanmayla karşı karşıya kalmıştır. Bu 
parçalanma süreci ‘Hariciler’ olarak bilinen 
topluluğu ortaya çıkarmıştır.Hariciler, İbadileri 
anlamak için oldukça önemli bir yapılanmadır.
Hariciler, Hz. Ali’nin düşüncelerine katılmadığı 
gibi Hz. Muaviye’nin görüşlerine de 
katılmamışlardır. Hz. Ali’nin ordusundan ayrılıp 
kendilerine farklı bir yol çizerek iki tarafın liderinin 
öldürülmesi için suikast hazırlığına girişmişlerdir. 
Hz. Ali’ye karşı giriştikleri suikastta başarılı 
olmuşlardır ancak Hz. Muaviye’yi öldürmeyi 
başaramamışlardır. Hem Hz. Ali ve taraftarlarını 
hem de Hz. Muaviye ve taraftarlarını tekfir ederek 
onların kanlarını kendilerine helal kabul eden bir 
görüşü benimsemişlerdir. Öte yandan Hariciler, Hz. 
Ali’nin vefatı sonrası iktidarı eline alan Hz. 
Muaviye döneminde varlıklarını sürdürmeye 
devam etmişlerdir.
 
Başlangıçta bir isyan hareketi olarak ortaya çıkan 
Hariciler, tam bir itikadi sistem ortaya koyamasalar 
da zaman içinde ekol olmaya başlamışlardır. Öte 
yandan Haricilik, ortaya çıktığı Suriye ve Irak 
topraklarıyla sınırlı kalmayıp İslam dünyasının 
farklı coğrafyalarına yayılmıştır. Hariciliğin 
büyüyüp gelişmesi ve keskin çizgilere sahip oluşu 
zamanla kendi içerisinde daha radikal, ılımlı ve 
yumuşak grupların ortaya çıkmasına ve çeşitli 
bölünmelere neden olmuştur. İbadilik ise 
Hariciliğin içinden çıkmasına rağmen mutedil 
yapısıyla günümüzde Ehl-i Sünnet mezheplerine en 
yakın Harici kolu olarak varlığını sürdürmektedir. 
İbadilik radikal tekfirci bir grup olan Haricilik 
ekolünden mütevellit olsa da Umman’ı huzur içinde 
yaşatan bir mezhep olmuştur. Haricilik ile İbadilik 
arasındaki bu tezat, eşine az rastlanır bir durum olsa 
da İbadiliğin ılımlılığı Umman’da toplumsal 
uyumun sağlanması için oldukça önemli bir işlev 
görmüştür.

İbadiliğin Doğuşu veUmman’a Girişi

İtikadi alanda tam bir sistem ortaya koyamayan ve 
radikal bir tutum sergileyen Haricilik’te zaman 
içerisinde daha ılımlı olunması gerektiğini düşünen 

bazı ortaya çıkmıştır. Devamında bu grupların 
sayısı çoğalmış ve Cabir b. Zeyd el-Ezdi’nin 
fikirlerinden ilham alan Abdullah b. İbaz’ın 
etrafında toplananlar olmuştur. ‘İbadiyye’ isminin 
çıkış noktasına sahip olan Abdullah b. İbaz bu 
insanları etrafında toplayarak daha ılımlı bir 
topluluk ortaya koymuştur. Basra’da kendini 
gösteren ve isyanlara karışmayarak çatışmalardan 
uzak duran bu topluluk, diğer Haricilerin aksine 
daha ılımlı bir yaklaşımı benimsemiş ve Ehli 
Sünnet çerçevesine daha yakın durmuşlardır. Fakat 
bir süre sonra İbadiler, Haccac’ın zulmü ve sürgünü 
nedeniyle Umman’a gitmek zorunda kalmış ve bu 
topraklara yerleşmişlerdir.

Umman ‘çöl içindeki vaha’ olarak anılıp her zaman 
bir cazibe merkezi konumunda olmuştur. Ayrıca 
insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri 
olan Umman kabile çekişmeleri, İran’dan gelen 
saldırılar ve çeşitli çatışmalara da ev sahipliği 
yapmıştır. Fakat İslam’ın bu topraklara ulaşmasıyla 
huzura kavuşan; diğer Arap kabilelerinin aksine Hz. 
Peygamber’in vefatından sonra irtidat etmeyen 
Ummanlılar bir süre sonra İbadilik ile tanışmıştır. 
İbadiliğin Umman’a girişi ve yayılışından sonra 
752 yılında Umman’da Abbasiler’e bağlı bir 
yönetim kurulmuş ve bu yönetimin kurulmasıyla 
birlikte İbadilik ‘imam’ merkezli kendi yönetim 
şeklini oluşturmuştur. Bu bağlamda İbadi-Umman 
yönetiminin başına imam olarak Cülenda b. 
Mesud’un getirilmesiyle birlikte Umman 
topraklarını artık İbadi imamları yönetmeye 
başlamıştır. İbadiliğin bu imam merkezli yönetim 
şekli ise Umman’da sağlanan toplumsal uyumun 
ana faktörlerinden biri olmuştur.

Umman’da Toplumsal Uzlaşıyı Sağlayan 
Faktörler

Umman İbadilerinde ‘imam’ tüm devlet gücüne 
sahip dini ve dünyevi bir lider konumundadır. Fakat 
İbadilerdeki bu ‘imam’ figürü İslam’ın içinden 
çıkan diğer imam profillerinden farklı olarak daha 
mutedil bir yere sahiptir. Ayrıca İbadi imamlarının 
özel bir soya sahip olmasına da gerek yoktur. Çünkü 
İbadiler, imamın bazı istisnalar dışında seçim 
yoluyla başa geçirilmesi gerektiği inancındadırlar. 
İmamın bu özelliklere sahip olması toplum içindeki 
kutuplaşmaları, çatışmaları ve radikal tutumları 
ortadan kaldırmıştır. Öte yandan 19. yüzyılın 
sonuna kadar imamların Umman’da etkisi devam 
etmiştir. Umman halkı Abbasiler’e, Büveyhiler’e, 
Selçuklular’a, Moğollar’a, Harezmşahlar’a, 
Celayirliler’e, Timurlular’a ve Safeviler’e zaman 
zaman tabi olsalar da Umman’ı asıl yönetenler her 
zaman İbadi imamlar olmuştur.   
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Ardından bu topraklara Portekizliler ve Osmanlılar 
gelmiş ancak imamın etkisi ve yönetimi Umman 
halkında tesirini göstermeye devam etmiştir. Halkın 
desteğini her zaman arkasına alan imam, Umman’ı 
valiler ve kabile reisleri aracılığıyla idare etmiştir. 
Kabileler arasındaki problemlere de bizzat imam 
dahil olmuş ve sorunlar imam tarafından çözüme 
kavuşturulmuştur.
 
Bu bilgiler doğrultusunda Umman’da toplumsal 
uyumun sağlanmasında imamın etkisi bariz bir 
şekilde görülmektedir. Ancak hiç şüphesiz ki bu 
uyumu sağlayan başka faktörler de bulunmaktadır. 
Örneğin Umman halkının imamın etrafında 
toplanmasından ziyade İbadiliğin, içinden çıktığı 
Haricilere göre daha ılımlı bir mezhep olması ve 
Umman halkının sakin ve rahat bir mizaca sahip 
olması toplumsal uyumu sağlayan en önemli 
faktörlerdendir. Hariciler kabile zihniyetiyle hareket 
edip kendi içine kapanarak dar bir düşünce ve hayat 
anlayışını benimserken; İbadiler aksine olarak çeşitli 
İslam mezheplerinin kendilerine uygun düşen 
anlayışlarından faydalanma yoluna gitmiş, 
hareketlerine yön verecek ve devamlılıklarını 
sağlayacak kaynakları benimsemişlerdir. Böylece 
halkın İbadi imamlara destek vererek bu imamların 
arkasında birlik olması, İbadiliğin Hariciliğe göre 
daha ılımlı olması ve Umman halkının sakin 
mizacına uygunluk göstermesi gibi faktörler 
Umman’da toplumsal uyumun sağlanmasında önemli 
bir yer etmiştir.

Günümüz Umman’ında İbadilik

Son asırda Umman sultanları, seçilen İbadi 
imamlarını kabile liderleri gibi değerlendirmiştir. 
1992 yılı itibariyle nüfusu 1.500.000 civarında olan 
Umman’ın %40-45’i İbadi’dir. Ayrıca Umman 
Kültür Bakanlığı son yıllarda İbadiyye kaynaklarını 
yayımlama konusunda büyük çaba sarf etmiştir. Öte 
yandan Eski Umman sultanı Kabus’un 1970 yılında 
babasına yaptığı darbe ile başa gelmesi sonucu 
İbadilik daha ılımlı bir değişime tabi olmuştur. 
Halihazırda ılımlı bir mezhep olan İbadilik, son iki 
yüzyılın ortaya çıkardığı modernizm atmosferinde 
kendisini güncellemeyi de başarmıştır. Umman’da 
petrolün bulunmasıyla Umman ekonomisinin 
rahatlaması, Sultan Kabus’un halkına refah sunarak 
bazı ılımlı devrimleri gerçekleştirmesine yardımcı 
olmuştur. Aynı zamanda Sultan Kabus’un halk 
arasında rahat bir şekilde dolaşması ve Umman 
halkına verdiği ayrıcalıklar onu daha fazla öne 
çıkarmıştır. 10 Ocak 2020 tarihinde ölen Sultan 
Kabus sadece Umman’ı değil aynı zamanda 
İbadiliğin modern dünya içindeki değişimini de 
önemli ölçüde etkilemiştir.
 

Sonuç

Son yıllarda Umman’da kendilerine göre %60; 
Sünnilere göre ise %40-45 nüfusları kaldığı söylenen 
İbadiler, devlet yönetiminde hala aktif rol 
sahibidirler. İbadilik, Haricilikten tamamen ayrılıp 
Umman topraklarına girdiği andan itibaren ılımlı 
çizgisi ve imamlarının halk nezdinde birleştirici bir 
güç olmasıyla toplumsal uyumun sağlanmasında 
etkin bir rol almıştır. Öte yandan kargaşalardan uzak 
durmaya çalışıp sakin bir hayata alışkın olan Umman 
halkının da İbadiliğin bu özelliklerini benimsemesi 
uyuma katkı sağlamıştır.
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