
IRAK 

gah çeşnisiyle çoğunlukla yedenli olarak 
tam karar yapılır. 

Sultan IV. Murad, ll. Gazi Giray, Şerif Çe
lebi ve Neyzen Emin Dede'nin (Yazıcı) peş
revleri; Zeki Mehmed Ağa, Benli Hasan 
Ağa, Şerif Muhittin Targan'ın saz semai
leri; Hamamizade İsmail Dede'nin remel 
usulünde, "Bir ah ile ol gonca-feme halin 
ayan et" mısraıyla başlayan bestesiyle, 
"Hasrette tamam nafe döndüm sensiz" 
mısraıyla başlayan yürük semaisi; Beste
nigar Ziya Bey'in müsemmen usulünde, 
"Derd-i hicrinle bütün avareler" mısraıyla 
başlayan şarkısı bu makamın en güzel ör
neklerindendir. Ayrıca Sultan lll. Selim'in 
düyek usutünde, "Zahida suret gözetme 
içeri gir cana bak", Hamamizade İsmail 
Dede'nin muhammes usulünde, "Mevlam 
senin aşıkların" mısralarıyla başlayan ila
hlleri de bu makamdaki tanınmış eserler
dendir. 
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·~ İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

IRAK SELÇUKLULARI 

(bk. SELÇUKLULAR [Irak]). 

IRAKEYN SEFERİ 

Kaniini Sultan Süleyman'ın 
1533-1535 yıllan arasında 

yaptığı ilk İran seferi. 

_j 

_j 

Osmanlı ordusunun doğuyayönelik en 
büyük ve en uzun süreli askeri harekatla
rından biri olup sefer sırasında Kuzeybatı 
İran kesimiyle (Irak- ı Acem) Bağdat ve yö
resine (Irak-ı Arap) girilmesi sebebiyle kay
naklarda lrakeyn (iki Irak) Seferi olarak 
adlandırılır. Bu sefer, Çaldıran Savaşı'nın 

( ı 5 14) ardından geçen on dokuz- yirmi 
yıllık bir aradan sonra Osmanlı-Safevi 
mücadelesini yeniden başlatmıştır. Os
manlılar' ın sadece doğu sınırlarının mu
hafaza altına alınması için değil, aynı za
manda devralmış oldukları Sünni dünya
sının temsilcisi olma misyonlarını dini ze
minde sarsmaya ve kendileriyle üstünlük 
yarışına girişıneye kararlı Safevller'i ta
mamen bertaraf etmek düşüncesiyle bu 
büyük askeri harekata giriştikleri anlaşıl
maktadır. 

116 

Yavuz Sultan Selim'in vefatından ( 1520) 
sonra yeni ümitlere kapılan Şah İsmail, 
Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad ve 
Rodos seferleriyle meşgul olmasından is
tifade ederek Anadolu üzerindeki propa
ganda faaliyetlerine hız verdiği gibi Do
ğu Anadolu'da Osmanlı sınırlarına yöne
lik akınlarda bulunmakta, bölgedeki aşi
retler üzerinde nüfuz kurmaya çalışmak
taydı. Kanuni ise Şah İsmail'in ölümü 
( ı 5 24) ve yerine çocuk yaştaki oğlu 1. Tah
masb'ın geçmesi sonucu. İran meselesine 
son vermek ve doğu sınırlarının güvenli
ğini sağlamak için Safeviler üzerine yürü
meyi kararlaştırmış. ancak Avrupa'daki 
gelişmeler yüzünden bu niyetini ertele
rnek zorunda kalmıştı. Mohaç seferi sı
rasında Anadolu'nun orta ve doğu kısım
larında. Safevi propagandasının ve bu 
maksatla gönderilen casusların bir ölçü
de etkisiyle geniş çaplı isyanların çıkma
sı. ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalan 
Anadolu'nun güvenliği açısından İran'a 
sefer açmayı gerekli hale getirdi. isyan
ların bastırılmasından sonra doğu sınırla
rında meydana gelen bazı olaylar ve kar
şılıklı ilticalar iran'a karşı açılacak seferin 
görünür sebeplerini teşkil etti. Bunlar, 
Bağdat'ı ele geçirdikten sonra Osmanlı
lar'a müracaat edip bağlılık bildiren Zül
fikar Han'a karşı harekete geçen Tah
masb'ın zımnen Osmanlı toprağı haline 
gelmiş olan Bağdat'ı yeniden zaptetme
si ve ileri gelen Safevi ümerasından Ula
ma Han'ın Osmanlılar'a , Bitlis hakimi Şe
ref Han'ın Safevller'e sığınınası idi. Bu so
nuncu olay, Osmanlı-Safevi sınır boyların
da karşılıkl ı tecavüz! ere yol açarak seferi 
çabuklaştırırken ilki. çıkılacak seferin he
defleri arasına Bağdat'ın da alınıp askeri 
harekatın yönünü belirlemişti. 

1 533'te Habsburglar'la yapılan barışla 
Avrupa'daki meseleleri halleden Kanuni 
bunun hemen ardından İran seferi için 
hazırlıkları başlattı ve kendisine geniş 
yetkilerverdiği vezlriazamı İbrahim Pa
şa'yı önden gönderdi (2 Reblülahir 9401 
21 Ekim 1533). 1533 yılı Aralık ayında Ha
lep'e varan ve kışı burada geçiren İbra
him Paşa daha önce kararlaştırıldığı üze
re Bağdat'a yürümek istedi; fakat Mayıs 
1 534'te Diyarbekir'e gelerek buradan Ula
ma Han'ın tesiriyle ve Şah Tahmasb'ın 
Horasan'da olmasından da faydalanarak 
Tebriz'e yöneldi. 25 Muharrem 941'de (6 
Ağustos 1534) küçük bir çarpışmanın ar
dından boşaltılmış olan Tebriz'e kolayca 
girdi. Padişaha gönderdiği raporlara gö
re ertesi günü otuz yıldır "muattal" du
rumda bulunan Uzun Hasan Camii'nde 

cuma namazı kılınmış ve şehre hakim 
olunup çeşitli tayinler yapılmış, Tebriz 
beylerbeyiliği Ulama'ya verilmişti. İbra
him Paşa Ulama'yı Erdebil'e akına gön
derdi, Hüsrev Paşa ise Alıncak Kalesi'ni 
kuşatma altına aldı. 

Bu arada Üsküdar'dan hareket eden ( 14 
Haziran 1534) padişah da Erzurum'a ulaş
mış bulunuyordu. İbrahim Paşa, Tebriz'in 
Osmanlı askerlerince zaptedildiğini öğre
nen Şah Tahmasb'ın Tebriz' e doğru hare
kete geçtiğini haber alınca ordu ile bir an 
önce yetişmesi için padişaha haberci yol
ladı. Bunun üzerine süratle hareket eden 
padişah 28 Eylül'de Tebriz' e girdi. İki ordu 
Ucan'da birleşti ve Şah Tahmasb'ın vaki 
olabilecek saldırılarına karşı tedbir aldı. 
Fakat Tahmas b böyle bir hücuma kalkış
mayarak geri çekildi. Bu arada Gllan Ha
nı Muzaffer Sultan U can'da padişahın hu
zuruna çıkmış ve bağlılık bildirmişti. Teb
riz muhafızlığı Şirvanşah oğlu Mehmed 
Mirza'ya havale edildi; ayrıca Şenb-i Ga
zan mevkiinde bir kale inşasına girişildL 

Yeteri kadar top ve tüfekli yeniçeriyle üç 
sancak beyi burada bırakıldı. Tahmasb'ın 
Sultaniye'de olduğu öğrenilince Kanuni 
Tebriz'den hareket ederek onun üzerine 
yürüdü. Daha önce Çaldıran'da uğranılan 
yenilginin de tesiriyle Osmanlı ordusunun 
üstün ateşli silah gücünü göz önüne alan 
ve onların karşısına çıkmaktan çekinen 
Tahmasb. yıpratma taktiğini tercih edip 
ani baskınlar yaptırmak ve Osmanlı or
dusunun geçeceği yerleri tahrip ettir
mek gibi pasif fakat akıllı bir direniş gös
terdi. 

Osmanlı ordusu Irak-ı Acem denilen 
halkı göç ettirilmiş, ıssız. harap ve aynı 
zamanda oldukça sarp arazide çok güç 
şartlar altında Sultaniye'ye ulaştıysa da 
Tahmasb'ın izine rastlanamadı. Burada 
şahın yanında bulunan Dulkadıroğulları'n
dan Şahruh Bey oğlu Mehmed, diğer iki 
beyle birlikte gelip itaat arzetti ve kendi
sine. Erzurum beylerbeyiliği verildi (5 Re
blülahir941 / 14 Ekim 1534) . Osmanlı or
dusu buradan hareketle ağır arazi ve ik
lim şartlarıyla bi:ığuşarak29 Ekim'de He
medan önlerine. oradan Kasrışlrin'e ula
şıp Bağdat'a yöneldi. Büyük zorluklarla 
yapılan bu yürüyüş sırasında epey kayıp 
veren Osmanlı kuwetleri Bağdat önleri
ne geldiğinde kaledeki Safevi muhafızı Te
kelü Mehmed Han burayı terkederek Şl
raz'a kaçtı ve şehir kolayca ele geçirildi 
(21 Cemaziyelevvel 94 I /28 Kasım I 534) . 
Dört ay burada kalan ve yörede imar ha
reketlerinde bulunan, bu arada İmam-ı 
Azam'ın kabrini buldurup buraya bir tür-



be ve cami yapılmasını emreden Kanu
ni Bağdat'ta iken Basra hakimi Raşid 
İbn Megamis itaat arzettiği gibi, Safe
viler'in Horasan Beylerbeyi Kadı Han da 
bağlılık bildirmiş ve kendisine Irak-ı 
Arap sınırında yer alan Şehrüban, Ker
kük, Mendeli, HarCıniye bölgesi sancak 
olarak verilmişti. Bir süre sonra Diyar
bekir Beylerbeyi Mehmed Paşa'dan ge
len haberler üzerine Osmanlı ordusu 
yeniden Tebriz' e yürümek üzere hazırlık
lara başladı. Zira bu arada. asıl hasmının 
Kanuni değil Ulama Paşa olduğunu söy
leyen Tahmasb'ın gönderdiği kuwetler 
Tebriz'i geri almış ( 2 Cemaziyelahir 19 Ara
lık). ardından Ulama'yı takip ederek Van 
Kalesi'nde sıkıştırmış . fakat bütün kışı 
Van'ı muhasara ile geçirmelerine rağmen 
buraya girememişlerdi. Ulama'dan gelen 
yardım istekleri üzerine KanGni27 Rama
zan 941 'de (1 Nisan 1535) yeniden Azer
baycan'a doğru harekete geçti. 

Bunu haber alan Tahmasb ise Van ku
şatmasını kaldırıp geri çekilmişti. Şehri
zel bölgesinde ilerleyen Osmanlı ordusu 
bu bölgedeki birçok kaleyi ele geçirdi; yö
redeki bazı namlı aşiret beyleri de Osmanlı 
hakimiyetini kabul etti. Buradaki önem
li kalelerden Gülgun zaptedildi. Kal'a-i 
Sarım yakınlarına gelindiğinde Şah Tah
masb'ın barış yapmak üzere gönderdiği 
elçileri geldi. Bunlara olumlu bir cevap 
verilmedi. Ucan yaylasında bulunan Şah 
Tahmasb bu haberi alınca İsfahan taraf
larına çekildi. Osmanlı ordusu harekata 
devam ederek Meraga ve U can üzerin
den Tebriz yakınlarındaki Sadabad'a ulaş
tı (28 Zi lhicce 130 Haziran) . Burada iken 
şahın bir başka elçisi daha geldiyse de 
kendisine ilgi gösterilmedi. Hemen ardın
dan Kanuni, Diyarbekir Beylerbeyi Meh
med Paşa ile birlikte 3 Temmuz'da ikinci 
defa Tebriz' e girdi. On beş gün kadar bu
rada kaldıktan sonra İsfahan'dan Sulta-

ırakeyn 

Seferi 
sı rasında 

Osmanlı 

elçisinin 
Sa h Tahmasb 
tarafından 

kabulünü 
tasvir eden 
minyatür 
(Süleymanmlme, 
TSMK, Hazine, 
nr. 1517, 
vr. 374') 

niye'ye geldiği haber alınan Tahmasb'ın 
üzerine yürümek için 20 Temmuz'da ha
rekete geçti. Başsız Kümbet adlı mevki
de Şah Tahmasb'ın kardeşi Sam Mirza'
nın itaat arzettiği ve Kızılözen nehrinden 
ötesinin ona verildiği duyuruldu. Osman
lı kuwetleri Dergezin'e kadar ilerlediyse 
de Tahmasb'ın izine rastlanmadı ve Teb
riz'e dönüldü (20 Ağustos). Yedi gün bu
rada kalındıktan sonra geri dönüş emri 
verildi. Bu sırada muhtemelen Tebriz ve 
yöresinin bir kısım Sünni halkı. Safevi 
zulmüne uğrarnamaları için Osmanlı top
raklarına nakledilip Erzurum ve civarına 
yerleştirildi. Kanuni ise Tebriz'den Ahlat'a 
gelip (25 Reblülevvel 942123 Eylül 1535) 
bir süre burada kaldı. 

Osmanlı ordusunun Tebriz'i boşaltıp 
Ahlat'a döndüğünü haber alan Tahmasb · 
süratle hareket ederek Tebriz'e girmiş. 
ardından Van'a kadar ilerlemiş. kardeşi 
Elkas Mirza'yı Erciş üzerine göndermiş
tL Bunun üzerine Kanuni, Diyarbekir Bey
lerbeyi Mehmed Paşa'yı 2500 yeniçeri, 
Diyarbekir sipahileri ve Ulama'nın asker
leriyle birlikte şahın ordusuna karşı gön
derdi. Erciş'i kuşatan Safevi kuvvetleri 
geri çekildi. Şah Tahmasb'ın eline geçen 
Van'ı kurtarmak üzere gönderilen Os
manlı kuvvetleri ise başarılı olamadı . Ka
nuni de kış mevsiminin iyice ilerlemesi 
ve Şah Tahmasb'ın Van'a asker koyup bu
radan ayrıldığını haber alması üzerine ye
niden Van bölgesine yürürneyerek Safe
viler'i belirli bir sınır içinde tutmak ama
cıyla Adilcevaz' ı tahkim ettirmiş ve bura
ya Gazze sancak beyi Hacı Bey' i gönder
miş. Diyarbek.ir'e kadar uzanan sınırla
rın kontrolünü sağlamaya çalışmış. bu 
arada Van civarını ele geçiren Tahmasb 
da Tebriz' e dönmüştür. Kanuni Ahlat'tan 
Bitlis'e, oradan Diyarbekir'e gelip Halep, 
Antakya. Gülek Boğazı. Konya güzergahı
nı takip ederek İstanbul'a ulaştı (8 Ocak 
1536). 

Osmanlı tarihinin bu en uzun ve büyük 
askeri harekatının neticeleri bakımından 
tek faydası. Bağdat ve civarında Osmanlı 
hakimiyetinin başlaması ve doğu sınırın
da Erzurum. Kemah, Bayburt ve yöresi
ni içine alan yeni bir beylerbeyiliğin kuru
lup sınır boylarının takviye edilmesidir. Bu 
harekat sonucu İran topraklarındaki ha
kimiyetin geçici olacağı, Safeviler'in orta
dan kaldırılamayacağı anlaşılmış ve bun
dan sonraki Osmanlı seferlerinin asıl he
defi onları belirli bir sınır bölgesinin dışın
da tutmak olmuştur. 
Doğrudan bu seferi konu alan bazı 

eserler bulunmaktadır. Bunlardan Mat-

lRAKL Veliyyüddin 

rakçı Nasuh'unMenzilname'si (Beyan-ı 
Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süley
man Han [nşr. Hüseyin G. Yurdaydın]. An
kara 1976), sefer sırasında geçilen konak
lar ve şehirlerin son derece kıymetli min
yatürlerini de ihtiva eder. Ayrıca yine 
bu sefere ait bir başka rGzname Feridun 
Bey'in Münşeat'ında yer almaktadır (1 . 
589-598). 
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