
ağırlıklı olmak üzere batıda Kadisiye'ye, 
kuzeyde En bar ve Hit'e kadar uzanan ge
niş bir bölgeye yayılmıştı. Kaynaklarda 
Basra ve çevresinde hurmanın 300 çeşi
dinin üretildiği kaydedilmektedir. Batak
lıkların yer aldığı bölgelerde ise şeker ka
mışı yetiştirilir. Ziraata elverişli toprakla
rın yoğunlaştığı Bağdat ile Nehrevan ara
sında ekim alanlarının yanında bağlarla 
meyve ve sebze bahçelerinden başka ge
niş ormanlar da bulunmaktadır. 

Makdisi başta olmak üzere İslam coğ
rafyacıları lrak' ı Batlamyus sistemindeki 
yedi iklimden dördüneünün merkezine 
yerleştirmişlerdir. Irak halkı kültürel ve 
ahlaki açıdan ılımlı karakteriyle tanınır; 
akla önem veren. sanattan hoşlanan ve 
farklı kültürlerle ilişki kurup bunları ko
layca hazmedebi ten bir toplumdur. İslam 
fıkhında re'y ekolünün Irak'ta ortaya çık
ması da halkın bu karakteriyle ilgili olma
lıdır. 
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~ MUSTAFA s. KüçüKAŞCI 

III. TARiH 

1. Başlangıçtan Osmanlı Dönemine Ka
dar. Tarihte Mezopotamya adıyla bilinen 
stratejik öneme sahip su tak ve bereketli 
Irak toprakları en eski çağlardan itibaren 
pek çok göç ve istilaya maruz kalmış. çok 
çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiştir. 
Bunların başında Sumer medeniyeti ge
lir. Daha sonra burası başlıcalarını Akkad, 
Babil, Asur. Med-Pers, Grek, Roma-Bi
zans ve Sasaniler'in temsil ettiği diğer 
büyük medeniyetlere sahne olmuş. İslam 
öncesi dönemde de Güney Arabistan'dan 
gelerek Hire'de devlet kuran Lahmiler ve 
diğer bazı kabileler vasıtasıyla Cahiliye 
Arapları ile tanışmıştır. 

Irak. gerek üzerindeki Arap unsurları 
gerekse ziraata elverişli arazisinin geniş

liğiyle Arabistan'da yaşayan Araplar ta
rafından biliniyordu. Hz. Peygamber'in 
vefatının ardından yarımadada siyasi bir
liğin sağlanmasından sonra öncelikli he
defin Irak olması tabii idi. Çünkü daha ön
ce ülke dışına çıkmaya başlayan İslam or
dularına Hz. Muhammed tarafından Sa
sani İmparatorluğu da hedef gösterilmiş
ti (Buhar!, "<ilim", 7;"Cihad", !Ol ; "Mega
zi", 82; ibn Sa'd , ı, 260) . Sasaniler'le yapı
lacak mücadelenin ilk safhasını teşkil ede
cek olan Irak'ın fethi, yalnız bölgeyi Fars 
hakimiyetinden kurtarmayı veya Bizans
Sasani mücadele alanı olmaktan çıkar
mayı değil asıl burada İslamiyet'in yayıl
masını hedefliyordu. Bu suretle Irak kay
bolan siyasi birliğini yeniden elde edecek 
ve önce İran, daha sonra da Hindistan, 
Horasan ve Maveraünnehir'de gerçekleş
tirilecek fetihlerin merkez üssü olacaktı. 

Irak Fırat nehrinin güneyindeki toprak
tarla Arabistan arasında, özellikle Hire ve 
çevresinde yoğunlaşmış çoğu hıristiyan 
olan Araplar'ın yerleştiği tampon bir böl
ge konumundaydı. Sasaniler. Lahmi ida
resini ortadan kaldırarak onun yerine 
doğrudan merkeze bağlı bir valilik ikame 
etmek istediler. Bunun üzerine Irak'ta ya
şayan Beni Hanife hariç diğer Arap kabi
lelerinin tamamı Lahmiler'in yanında yer 
aldı ve meydana gelen ZCıkar Savaşı'n
da İranlılar ' a karşı büyük bir üstünlük 
sağladılar. Böylece Araplar'a Irak kapıları 
açıldı. 

IRAK 

Zukar Savaşı'ndan sonra başta Şeyba
niler ve onların reisi Müsenna b. Harise 
olmak üzere Bekir b. Vail kabilesinin bir
kaç kolu, Übülle şehriyle Hire arasındaki 
geniş alanda Sasaniler'le mücadeleyi sür
dürdüler. Hz. Ebu Bekir hilafete geçince 
Medine'ye gelen Müsenna ondan, kabile
sine yakın bölgelerde bulunan Sasani bir
likleriyle savaşmak üzere görevlendirit
mesini istedi; isteğinin kabulü üzerine de 
kendisi Hire dolaylarında, amcasının oğlu 
Süveyd b. Kutbe de Basra körfezi, Übülle 
ve çevresindeki topraklarda akıniara baş
ladılar. Irak fetihleri ve bölgenin İslamiaş
ması için ön hazırlık mahiyetinde olan bu 
seferlerde Sasani birlikleri yıpratılmış ve 
bölge hakkında ayrıntılı bilgi edinilmiştir. 
Daha sonra Müsenna kardeşi Mes'ud'u 
takviye istemesi için Medine'ye yolladı. 
Hz. Ebu Bekir de ridde savaşlarının sona 
ermesinin ardından Halid b. Velid'i başku
mandan sıfatıyla yardıma gönderdi ( 12/ 
633) . Böylece Sasani İmparatorluğu 'na 
karşı Irak cephesi başkumandanlığı ku
rulmuş ve yalnız İslam tarihinin değil bü
tün insanlık tarihinin en büyük, en hızlı 
ve en kalıcı fetih harekatından biri baş
latılmış oluyordu. Müsenna ile birleşen 
Halid b. Velid, Basra körfezinden Aynüt
temr'e uzanan toprakları fethederek Tik
rit'e kadar Güneybatı Irak'ın kontrolünü 
sağladı; Aynüttemr ve çevresi Sasani Dev
leti'nin Arap yarımadası tarafında kalan 
en son toprakları idi. Bu başarı üzerine 
Halid b. Velid halifenin emriyle Irak cep
hesinden Suriye'ye kaydınldı (ı 3/634). 

Hz. ömer halife olunca Halid'in yerine 
geçen Müsenna b. Harise'ye takviye ola
rak Ebu Ubeyd es-Sekafi'yi gönderdi. Ebu 
Ubeyd Sasaniler'le girdiği bir çarpışmada 
öldürülünce İslam ordusu dağılma tehli
kesiyle karşılaştı; ancak Müsenna yetişe
rek bu tehlikeyi bertaraf etti ve az zayi
atta kurtulmalarını sağladı. Köprü Savaşı 
adıyla bilinen bu çarpışma müslümanla
rın Sasani orduları karşısında uğradığı en 
ağır mağ!Cıbiyettir (ı 3/634). Bunun üze
rine Hz. Ömer Cerir b. Abdullah ei-Bece
li'yi kabilesiyle birlikte Sevad'a gönderdi 
( 14/635) . Cerir b. Abdullah Nuhayle Sava
şı ile Sasani kuwetlerinin yıpratılmasın
da önemli bir rol oynadı ve 16 (637) yılın
da CeiUia Savaşı'na da katıldıktan sonra 
buraya yerleşerek Sasaniler'le müslü
manlar arasında tampon vazifesi gördü. 
Elde edilen başarılar üzerine İslam ordu
larının son bir hamle ile bu bölgenin ta
mamını fethedeceklerine kanaat getiren 
Hz. Ömer. valilere ve kabHelere haber 
göndererek eli silah tutan herkesi ciha-
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IRAK 

da davet etti ve kumandanlığa da Sa'd b. 
Ebu Vakkas'ı getirdi. Irak topraklarında 
bulunan Müsenna'ya ve Cerlr'e de haber 
göndererek İranlılar'ı yıpratmak için vur
kaç taktiği uygulamalarını istedi. Ayrıca 
Irak'ta yaşayan başka diniere mensup 
Arap kabilelerinin müslüman olmalarının 
sağlanmasına yönelik çalışmaları hızlan
dırdı. Medine'den yaklaşık 1 0.000 kişilik 
bir kuwetle hareket eden Sa'd b. Ebu 
Vakkas, yolda kendisine katılantarla ve 
Müsenna ile birleşerek Hlre'den 15 km. 
uzaklıkta bulunan Kadisiye'de Sasanl bir
likleriyle karşılaştı; Sa'd'ın asker sayısının 
burada 40-50.000 'e ulaştığı veya daha 
fazla olduğu kaydedilir. 6 Muharrem 15'
te (19 Şubat 636) başlayan savaşta İranlı
lar ağır bir yenilgiye uğradılar ve başşehir 
Medain'e doğru geri çekilmek zorunda 
kaldılar. Sa'd'ın ordusu onları takip ede
rek hiçbir mukavemetle karşılaşmadan 
Medain'e girdi ve başşehri teslim aldı. Bu
raya 180 km. uzaklıkta bulunan Celüla'
da 1 Zilkade 16 (24 Kasım 637) tarihinde 
yapılan savaşta da müslümanlar Sasanl
ler'e büyük bir darbe daha vurdular ve 
bölgenin bütün topraklarını sistemli bir 
biçimde fethettiler. Hz. Ebu Bekir tarafın
dan başlatılan ve Hz. Ömer zamanmda 
tamamlanan Irak'ın fethi sırasında ele 
geçirilen coğrafyayı tam olarak belirlemek 
mümkün değildir; Fırat'ın yatağının de
ğişmesi bu belirsizliğin en büyük sebebi
dir. 

Hz. Ömer, Irak işlerini düzene sokmak 
ve fetihterin kalıcılığını sağlamak için çe
şitli tedbirler aldı. İlk olarak daha sonra
ları ikisine birden "lrakeyn" denilen Basra 
ve Küfe şehirlerini kurdurup (ı 4-16/635-

637) bölgeyi idari bakımdan bu iki mer
keze bağladı. Irak'ın güneyinden sorum
lu olan Basra valisi aynı zamanda Ahvaz, 
Fars, Kirman, Mekran, Sicistan ve Hora
san'ı, orta ve kuzeyinden sorumlu olan 
Küfe valisi ise Hemedan, Rey, Kazvin , İs
fahan ve Azerbaycan'ı idare ediyordu. 
Başlangıçta askeri garnizon işleviyle ku
rulan ve Irak'ta yerleşmeye, 'İslamiyet'in 
yayılmasını hızlandırmaya, sınırları koru
maya, İran, Horasan, Maveraünnehir ve 
Hindistan'd? yeni fetihterin gerçekleşti
rilmesine yardımcı olan Basra ile Küfe kı
sa süre içinde bütün İslam dünyasının bi
rer dini, kültürel ve siyasi merkezi haline 
geldi. Irak'ta gerçekleştirilen bu teşkilat
landırmalara rağmen müslümanların bu
raya kesin biçimde yerleşmeleri Nihavend 
Savaşı'ndan sonra mümkün oldu (2 l/642). 
Nu'man b. Mukarrin 'in kumandasında 
kazanılan ve "fetihlerin fethi" adıyla tari-
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he geçen bu savaş İran kapılarını İslami
yet' e açarken Irak topraklarında da kesin 
hakimiyetin kurulmasını sağlamıştır. 

Irak, tarihin en erken dönemlerinden 
itibaren Arap yarımadasından göç alan 
bir ülke konumundadır. İslamiyet'in ilk 
yıllarında Necid bölgesinden pek çok ka
bile buraya göçmüştü; fetihlerden sonra 
da bu göçler artarak devam etti. İlk yıllar
da yeni kurulan şehirlere yönelen göçte
rin zaman içerisinde bölgenin tamamına 
yayıldığı görülür. Hz. Osman devrinde Ezd, 
Tay, Ki nde, Abdülkays ve Em eviler döne
minde Şeyban, SelQI, Hazrec gibi kabile
ler Irak'a hicret ettiler. Göçün hızlanma
sında bölgede yaşayan halkın çoğunluğu
nun İslamiyet'i benimsernesi önemli rol 
oynadı. 

Irak'ın devlet merkezi Medine'ye olan 
uzaklığı, bölgede yaşayan büyük sayıdaki 
dini azınlıklara tanınan hoşgörünün suis
timal edilmesi ve müslüman halk arasın
da beliren fikir ayrılıkları, ilk yıllardan iti
baren burada merkezi otoriteye karşı bir 
direnme duygusunun doğmasına yol aç
mıştır. Bu muhalefet sebebiyle Hz. Ömer 
ve Hz. Osman sık sık vali değiştirmek zo
runda kalmış! ar, bu da bölgenin idari ya
pısında istikrarsızlık doğurmuştur. Iraklı

lar ilk tepkilerini 655 yılında Hz. Osman'a 
baş kaldırarak gösterdiler. Hz. Ali hilafe
te gelince Küfe'yi başşehir yaparak onla
rı bir süre yanına çekmeyi başardıysa da 
daha sonra ona da karşı çıktılar. İslam 
dünyasında Cemel, Sıffin ve Tahkim gibi 
birçok ihtilaf ve çekişmenin Irak toprak
larında meydana gelmiş olması bu istik
rarsızlığa açıkça delalet etmektedir. Za
manla meselelerin hallinde Irak mı, Suri
ye mi son söz sahibidir şekline giren ihti
laf iki bölgenin arasında rekabete dönüş
tü. Hz. Ali'nin şehadetinden sonra hilafet 
merkezinin Dımaşk'a nakledilmesi üzeri
ne bu mücadele Suriye'nin üstünlüğü ile 
sona erdi (40/661 ). 

Hz. Osman zamanında çoğaltılan mus
haflardan ikisi Irak'a gönderildi. Bunlar
dan biri Ebu Abdurrahman es-Süleml ta
rafından KGfe'de, diğeri Amir b. Abdul
lah tarafından Basra'da halka okutuldu. 
Hz. Ömer'in Küfe'ye gönderdiği Abdullah 
b. Mes'Qd, Irak'ta verdiği kıraat ve tefsir 
dersleriyle ehl-i re'y ekolünün doğmasına 
zemin hazırladı. Bu tarihten itibaren Irak 
toprakları üzerinde Hz. Ali taraftarları, 
Haridler. Mevall ve Zübeyrller adı veri
len Emevller'e muhalif gruplar oluşmaya 
başladı. Emevl iktidarı süresince bu grup
lar bazan açıktan, bazan da gizli olarak 

merkezi otoriteye karşı devam eden bir 
mücadelenin içine girdiler. 

Emevl Devleti 'nin doğudaki toprakları 
Irak'tan yönetiliyordu ve burada görev
lendirilecek kişilerin büyük önemi vardı. 
Emevller, Irak'a hakim olabilmek ve mu
halefet hareketlerini bastırabilmek için 
eyalet valiliği sistemini getirdiler. Merke
zi Klife olan bu eyaJet Basra, U man, Bah
reyn, Kirman, Sicistan, Horasan ve Ma
veraünnehir'i içine alıyordu. İbn Kuteybe, 
altmış dört yıllık bir süreçte on iki eyaJet 
valisinin görev yaptığını kaydetmektedir 
(el-Ma' arif, s. 571) İlk defa Basra Valisi Zi
yad b. Eblh, merkezi otoriteden bağım
sız olarak geliştirdiği bir yönetim şekliyle · 
Irak'ın tamamına hükmetti ve zaman içe
risinde bölgedeki istikrarsızlığı sona er
direrek asayiş ve emniyeti sağladı. Onun 
oğlu Ubeydullah da aynı statüde görev 
yapmakla birlikte aynı başarıyı göstere
medi. Iraklılar'ın davetiyle Küfe'ye gelmek 
üzere yola çıkan Hz. Hüseyin Kerbela'da 
Ubeydullah'ın valiliği sırasında şehid edil
di (611680) ve taraftarları da valinin sert 
muamelesine maruz kaldılar. Yezld b. Mu
aviye'nin ölümünden sonra Basra'nın ku
zeyinde oturan Temlm kabilesine mensup 
Araplar'ın Abdullah b. Zübeyr'in yanında 
yer almasıyla Irak Emevl hakimiyetinden 
çıktı. Abdullah b. Zübeyr kardeşi Mus'ab'ı 

Irak valiliğine tayin etti. Mus'ab'ın ölü
münden sonra kumandanlarından Mü
helleb b. Ebu Sufre'nin Halife Abdülme
lik b. Mervan tarafına geçerek 72 (691) 
yılında Irak valisi sıfatıyla bölgeye gelme
si üzerine Abdullah b. ~übeyr'in burada
ki hakimiyeti sona erdi. Stratejik önemi
nin yanında bir isyan bölgesi halini alan 
Irak'ta Emevl hükümranlığının yeniden 
tesisini 694 yılında vali olan Haccac b. 
Yusuf es-Sekafi gerçekleştirdi. Ziyad b. 
Eblh'ten daha katı bir tutum sergileyen 
Haccac, aldığı tedbirlerle başta Hariciler 
ve Hz. Ali taraftarları olmak üzere bütün 
muhalefet hareketlerini kanlı bir şekilde 
bastırarak bunların sempatizanlarını po
litikadan uzaklaşmaya veya Irak'ı terket
meye mecbur bıraktı . Basra ve Küfe'nin 
muhalefetini önleyebilmek için her ikisi
ne eşit uzaklıkta V asıt şehrin i kurdu. Çok 
sayıda Iraklı'yı Türkler'le savaşmaları için 
Horasan'a yolladı. 

Em eviler döneminde ekonomik hayatın 
esası tarıma dayanıyordu ve bunda üre
tim bakımından en büyük pay Irak'a aitti. 
Bu dönemlerde Irak'ta görev yapan Zi
yad, Haccac ve Halid b. Abdullah ei-Kasrl 
gibi valiler, Hz. ömer zamanında alınan 
tedbirlerin bir devam ı olarak bataklıkları 



kurutup yeni tarım alanları açtılar; su 
yolları yapımı ve bunların ıslahı konusun
da büyük gayret sarfettil er. Haccac. Aşa
ğı Fırat ve Dicle bölgelerindeki araziyi su
lamak ve sel baskınlarını önlemek ama
cıyla kanallar açtırdı. bataklıkları kuruta
rak tarım arazisi haline getirdi. U man'dan 
çağırdığı çiftçiliği iyi bilen bazı Ezd kabi-

. lesi mensuplarından en çok verim alına
cak bitkileri öğrenerek bunları ektirdi ve 
tarımda üretimi arttırmak için köylerden 
şehirlere göçü önledi. Sasan"i İmparator
luğu'nun ortadan kalkması ve Bizans'ın 
zayıflaması Emeviler'e geniş ticari imkan
lar sağladı. Ancak Irak, çok çeşitli ve bol 
miktarda mal ürettiği halde bu dönem
de karışıklıklar içerisinde bulunduğu ve 
bir türlü sükQna kavuşamadığı için tica
retten Suriye kadar pay alamadı ve eko
nomisini geliştiremed i. Abdülmelik'in ida
re ve para sistemindeki reformları sırasın
da Haccac halifenin muvafakatiyle Arap
ça'nın resmi muamelelerde kullanımını 
yaygınlaştırdı ve Farsça tutulan divan 
defterlerinin Arapça'ya tercüme edilme
sini sağladı. Arap para sistemine geçilme
si ve hububat alım satımında tek tip öl
çü kullanılması bu alanda yapılan yenilik
lerdendir. 

ömer b. Abdülaz"iz hilafete gelince Vali 
Yusuf b. Mühelleb'i aziederek Irak eyaJe
tini ikiye ayırdı ve tayin ettiği valilerden 
halktan haksız olarak toplanan vergileri 
iade etmelerini istedi. Irak bütçesinin açık 
vermesi üzerine de bunu kapatmak için 
Dımaşk'tan mali yardım gönderdi. Ömer 
b. Abdülaz"iz'den sonra uygulanan yanlış 
politikalar ve onun ısiahat hareketine ay
kırı yapılan düzenlemeler, özellikle Yez"id 
b. Abdülmelik zamanından itibaren ısia
hat programının dondurulması. Irak'ın 
yeniden gerilemesine ve Em eviler lehine 
olan gelişmenin d urmasına yol açtı. 745-
747 yılları arasında Irak'ta hakimiyetin 
Hariciler'in eline geçtiği görülür (bk. HA
RiciLER). Diğer taraftan Hişam b. Abdül
melik'ten sonra Güney Arapları ile Kuzey 
Arapları arasındaki mücadele yeniden 
başladı. Başta Harici isyanları olmak üze
re bölgede meydana gelen karışıklık ve 
ayaklanmaların temelinde, bazı Emev"i 
halifeleri tarafından da desteklenen bu 
mücadelenin önemli rolü bulunmaktadır. 

ll. Mervan Irak topraklarındaki bu karışık
lığı bir süre giderdi ve Harici isyanlarını 
bastırdı. Bu dönem. 718 yılında başladı
ğı tahmin edilen Abbas! propagandası
nın Irak üzerinde yoğunlaştığı bir devre
dir. Emev"iler'in yıktiması ve Abbas! Dev
leti'nin kurulmasında Irak bir merkez üs-

sü görevi yapmış ve burada yaşayan hal
kın önemli bir kısmı Abbas! hareketinin 
yanında yer almıştır. IL Mervan bölgedeki 
iç karışıklıkları gidermeye muvaffak ol
duysa da Abbas! hareketinin yaygınlaş
masını engelleyemedi ve Zap Suyu Sa
vaşı'nda yenilerek öldürülmesiyle böl
gedeki Emev"i hakimiyeti sona erdi ( 132/ 

750). 

Muaviye b. Ebu Süfyan Irak'ta Emev"i 
hakimiyetini tesis ederken halkın duygu 
ve temayüllerini dikkate alan mutedil bir 
siyaset takip etmiştir. Emev"iler Irak vali
lerini kendileri tayin etmekle beraber va
liler hakkındaki şikayetleri dinler ve ge
reğini yerine getirirlerdi. Emeviler zama
nındaki idari ve siyasi teşkilatta Irak beş 
büyük eyaJetten birini teşkil ediyor ve 
merkezi Küfe olan bu eyalet Basra, U man. 
Bahreyn, Kirman ; Sicistan . Horasan ve 
Maveraünnehir'i kapsıyordu. 

Bu dönemde Iraklılar'ın zaman zaman 
vergi ödemekte zorlandıkları görülür. 
Özellikle muhalif gruplar. bölge sakinle
rinin haklarının yenildiği ve buradan top
lanan vergilerin Suriye halkına harcandı
ğını iddia etmişlerdir ki Harici ve Şiiler ' in 

çıkardıkları karışıklıklarda bu iddia önem
li rol oynamıştır. Nahiv ilminin temelleri 
Ebü'l-Esved ed-Düel"i ve arkadaşları tara
fından Irak'ın Basra şehrinde atılmış ve 
Emeviler'in son zamanlarına kadar Bas
ra bu ilmin yegane merkezi olarak kal
mıştır; daha sonra da Küfe nahiv rnekte
bi teşekkül etmiştir. Tabi"in nesiinin müc
tehidleri çeşitli bölgelerde ayrı birer mu
hit ve ilmi gelenek oluşturmuşlardır. Bun
ların en meşhurları Irak (ehl-i re'y) ve Hi
caz (ehl-i hadis) ekolleridir. Re'y taraftarı 
fıkıhçtiarın özellikle Irak bölgesinde yetiş
miş olmasının önemli sebepleri vardır ve 
bunların başında bu bölgedeki fıkh"i ça
lışmaların Hz. ömer'in Küfe'ye gönderdi
ği Abdullah b. Mes'Qd tarafından başla

tılmış olması . hadis uyduran fırkaların 
ortaya çıkması yüzünden hadisleri kabul 
hususunda ihtiyatlı davranılması ve ha
dis külliyatının Irak'ta yeterince yayılma
mış olması gelmektedir. 

Ebü'l-Abbas es-Seffah ve yeni hanedan 
adına Küfe'de umumi biat alınmasıyla 
lrak'a hakim olan Abbasller ile Iraklılar 
arasında devletin başlangıcından itibaren 
ortak bir çıkar ilişkis i mevcuttu. Abbasiler 
Em evi hakimiyetine son verirken aynı za
manda lraklılar'ı da memnun olmadıkları 
bir yönetimden kurtarıyorlardı . Yaklaşık 

100 yıl kadar devam eden Irak- Suriye mü
cadelesi ilk defa Irak'ın zaferiyle sonuçlan-
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dı ve iktidarın merkezi Hz. Ali zamanın
da olduğu gibi Küfe'ye taşındı. Abbasller 
yönetimi ele geçirip yüzlerini doğuya doğ

ru çevirdiklerinde devletlerini sembolize 
edecekyeni başşehirler aramaya başladı
lar ve Küfe bir süre sonra yerini En bar ve 
Haşimiyye'ye bıraktı. Abbas! Devleti'nin 
gerçek kurucusu sayılan Ebu Ca'fer el
Mansür, bir süre Haşimiyye'de oturduk
tan sonra Küfe'ye yakınlığından dolayı bu
rayı beğenmeyerek uzun araştırmalardan 

sonra kurduğu Bağdat'ı başşehir yaptı. 

Bu değişikliklerle idarenin ağırlık merkezi 
Akdeniz havzasında yer alan Suriye'den 
ticaret yollarının kavşağında bulunan ta
rıma elverişli geniş arazilere sahip lrak:a 
geçti. Ayrıca idari ve sosyokültürel alan
larda hissedilen Bizans tesiri de yerini 
İran tesirine bıraktı. İlk fetihlerle birlikte 
Irak'ta kurulan şehirler, bir taraftan gö
çebelerin yerleşik hayata geçişini hızlan
dırırken diğer taraftan bölgenin hızla İs
lamlaşmasın ı sağladı. lrak'a önceden yer
leşmiş Arap kabileleriyle sonradan göç 
edenler ve bölgenin diğer unsurları kısa 
sürede kaynaşarak iktisadi. içtima"i. siya
si ve askeri bir birlik oluşturdular. İlk dö
nemlerde devletin toprak bütünlüğünü 
koruyan Abbasiler Bağdat'tan sonra da 
Samerra'yı başşehir seçmekle lrak'ı yal
nız siyasi alanda değil dini, içtima"i, aske
ri ve iktisadi alanlarda da geliştirerek ön 
plana çıkardılar. Böylece devlet Hint Ok
yanusu ile Akdeniz arasında büyük bir 
ekonomik refaha ulaştı. Bu gelişmede 
özellikle merkez olarak kurulan Bağdat'ın 
büyük rolü vardı. Bölgede ticaret caniandı 

ve buraya doğru mal akışı hızlandı. Çin'
den başlayan İpekyolunun içinden geçti
ği Irak aynı zamanda İran, Ermenistan, 
Bizans. Suriye ve Mısır arasındaki ticaret 
yollarının kavşağında yer alıyordu . 

Abbas! Devleti'nin kuruluşuyla bir süre 
istikrara kavuşan Irak Harünürreş"id'den 
sonra yeniden siyasi mü cadeieiere sahne 
oldu. Emin ile Me'mQn arasındaki savaş
lar sırasında Me'mQn'un orduları Irak top
raklarında, özellikle de Bağdat'ta büyük 
hasara sebep oldu. Aynı zamanda Arap ve 
iranit unsurların iktidar mücadelesi olan 
bu savaş, Tahir b. Hüseyin'in 197'de (813) 
Bağdat'ı ele geçirmesiyle Me'mün lehine 
sonuçlandı. Me'mün'dan sonra hilafete 
gelen Mu'tasım - Billah 221'de (836) Sa
merra şehrini kurarak hilafet merkezini 
muhalefetin arttığ ı Bağdat'tan buraya 
nakletti. Abbas! Devleti'ne karşı başlayan 
ayaklanmalar artarak devam ediyordu . 
Haccac döneminde lrak'a yerleştirilen 
Zutlar zaman içerisinde çoğalarak ve ba-
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zı grupların kendilerine katılmasıyla kuv
vetlenerek Irak'tan Bağdat'a giden mal
ları yağmalamaya başladılar. Mu'tasım, 

bunların gittikçe tehlikeli bir hal alacak-
. larını hissederek üzerlerine SOOO kişilik 

bir kuwet gönderdi ve daha fazla güçlen
melerine engel oldu. Mu 'tasım dönemi 
Abbasi Devleti 'nde ve özellikle Irak'ta 
Türk hakimiyetinin öne çıktığı yıllardır. 

Onun oğlu V asi~- Billah iktidara geldiğin 

de Türk kumandanları devlet işleri ni ta
mamıyla ele aldılar. Irak için daha büyük 
bir tehlike 2SS (869) yılında "zenc" adıyla 
bilinen siyahi kölelerin isyanıyla ortaya 
çıktı ve ancak 270 (883) yılında liderleri 
Ali b . Muhammed'in esir edilmesiyle so
na erdi. 

279'da (892) Halife Mu'temid-Aiellah 
devlet merkezini yeniden Bağdat'a taşı
dı. Bu sırada küçülen Abbasi Devleti'nin 
elinde yalnızca Irak toprakları kalmış. İs
lam dünyasında irili ufaklı pek çok devlet 
ortaya çıkmıştı. Bu yeni devletlerin bir 
kısmı hilafet merkeziyle iyi münasebet
ler kurarak halifeler adına sikke bastırıp 
hutbe okuttular. Diğer bir kısmı ise onla
ra karşı çıkarak Bağdat'! ele geçirmeye 
çalıştılar. Bu çabalar olumlu sonuçlar ver
memişse de Abbasiler'i yıpratarak maddi 
i mkanlarını ve asker kaynaklarını kurut
muş ve devletin gittikçe zayıflamasına yol 
açmıştır. IV. (X.) yüzyıldan itibaren Irak'
taki bazı Arap kabileleri de devlet kurma 
temayülü gösterdiler. Hamdanller Musul 
ve çevresinde, Mezyediler Hille ve Orta 
Irak'ta birer emirlik kurdular. 

293'te (906) Batı lrak' ı işgalle başlayan 

Karmati hareketi kısa bir süre içerisinde 
bölgede yayılarak Bağdat' ı tehdit eder 
hale geldi. Abbasi Halifes i Müstekfı-Bil
lah'ın daveti üzerine Bağdat'a giren Bü
veyhiler'den Ahmed, Muizzüddevle unva
nı ile emirü 'l-ümeralığa tayin edildi. Mu
izzüddevle, bir süre sonra Müstekfı'nin 

gözlerine mil çektirerek Mu tr- Li Ilah 'ı ha
life ilan etti. Böylece Irak Büveyhiler'in ha
kimiyeti altına girdi. Şii Büveyhiler. siyasi 
sebeplerle esasen sembolik olan Abbasi 
halifeliğinin devam etmesine ses çıkar

madılar. Irak'ta azalan Büveyhi nüfuzunu 
yeniden canlandırmaya çalışan Bahaüd
devle'nin 1 012'de ölümüyle oğulları ara
sında uzun süre devam eden bir iktidar 
mücadelesi başladı ve sonuçta babaları
nın sağladığı birlik parçalandı. Bahaüd
devle'nin Türkler tarafından destekle
nen oğlu Müşerrifüddevle 412'de ( 1021) 
Irak'ın tamamına hakim olduysa da kar
gaşa sona ermedi. Abbas! Halifesi K.aim
Biemrillah, Büveyhiler'in ve Türk asıllı as-
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kerlerin kumandanı Arslan ei-Besasiri'nin 
baskısı altındaydı. Halife tarafından Bağ
dat'a çağrılan Büyük Selçuklu Hükümdan 
Tuğrul Bey'in gelmesiyle (Ra mazan 447/ 
Ara lı k ı 055) hakimiyet Büveyhiler'den Sel
çuklular'a geçti. Arslan ei-Besasiri. 4S 1 
( 1 059) yılında bir süre Irak'ta Fatımi Ha
lifesi Müstansır- Billah adına iktidarı elin
de tuttu: fakat Tuğrul Bey'in müdahalesi 
sebebiyle bu durum uzun sürmedi. Esa
sen Mısır'ın lrak'a uzaklığı yüzünden Fa
tımiler' in bu bölgede f iili hakimiyetleri 
söz. konusu olmamıştır. 

Selçuklu sultanları lrak'ı tayin ettikleri 
şahneler ve amidlerle yönettiler. Sultan 
Muhammed Tapar' ın ölümünden sonra 
kardeşi Sencer Büyük Selçuklu tahtına 
çıkarken (511 / 111 8) yeğeni Mahmud b. 
Muhammed Tapar da Irak Selçuklu sul
tan ı oldu. Aynı yıllarda Hille şehrindeki 
Mezyedi Emirliği ' nin başına geçen Dü
beys b. Sadaka, Selçuklu şehzadeleri ara
sındaki taht kavgalarından istifade ede
rek lrak' ı hakimiyeti altına almak için ça
lıştı . Bu arada Halife Müsterşid-Billah ile 
de mücadeleye girdi. ancakAbbasi kuv
vetleri karşısında yeniidi (5 17/11 23). Da
ha sonra M elik Tuğrul b. Muhammed Ta
par'ı (I. Tuğrul) Bağdat' ı ele geçirmeye kış
kırtan bu maceraperest Arap erniri . Ha
life Müsterşid-Billah'a teslim edilmekten 
korkup Sultan Mesud'a sığındı ve onunla 
gittiği Meraga'da öldürüldü (529/ 11 35 ): 
böylece Irak halkı büyük bir fitneden kur
tulmuş oldu. Abbasi halifeleri de Irak Sel
çuklu sultanları arasındaki kardeş kavga
larında zaman zaman taraf olarak anlaş
mazlıkları körüklüyorlardı. Halife Müster
şid- Billah, Irak-ı Arab ' ı doğrudan Abbasi 
halifeliğinin hakimiyeti altına almak ama
cıyla I. Tuğrul'a karşı Sultan Mesud'u des
tekledi ve onunla bir anlaşma yaptı (526/ 
11 32). Ancak daha sonra Mesud'un ayak
lanan Kızıl. Çavlı ve Sungur gibi kuman
danlarla uğraşmasından yararlanarak Mu
sul' u ele geçirmeye kalkıştı. Bunun üze
rine sultan onu Bağdat'ı terketmek zo
runda bı raktı ( Şaba n 529/May ı s ı ı 35 ) ve 
yapılan savaşta da esir aldı (Ramazan 529/ 
Haziran 11 35): halife aynı yıl içinde Batı

niler tarafından öldürüldü. N asır- Lidinil
lah ise ll. Tuğrul ile Atabeg Cihan Pehli
van' ın kardeşi Kızıl Arslan arasındaki mü
cadeleyi körükledi ve Bağdat'taki sultan
lık sarayını yıktırdı . Harizmşah Alaeddin 
Tekiş'in ll. Tuğrul'u mağlup edip IrakSel
çuklu Devleti'ni ortadan kaldırarak İran 
ve Irak-ı Acem'de hakimiyeti ele geçirme
sinden (590/1194) sonra bir kısım toprak
ları kendi idaresine almak için onunla sa-

vaştı: ancak bunda başarılı olamad ı. Ar
dından Irak, başta Bağdat olmak üzere 
Moğollar ' ın şiddetli saldırılarına maruz 
kaldı. Doğudan batıya doğru ilerleyen Mo
ğollar Bağdat' ı ele geçirip büyük tahribat 
yaptılar ve Halife Müsta'sım - Billah'ı kat
lederek Irak'taki Abbasi hakimiyetine son 
verdiler (656/1258) 

Moğol istilasırrdan sonra Irak'taki ge
nel durum. burada çeşitli devletlerle si
yasi güçlerin iktidar mücadelesi yapma
ları yüzünden kargaşalıkla nisbi huzur 
arasında değişen bir hal aldı. İlhanlılar ' 
dan Gazan Han ' ın 694'te ( 1295) tahta çık
ması ve Sünniliği benimsernesiyle bölge 
yeniden canlanır gibi oldu; fakat onun ye
rine geçen Olcaytu'nun Şiiliği kabul etme
si üzerine kanlı mücadeleler tekrar baş
ladı . 

Moğol kabilelerinden Celayirliler 7 40 
(1340) yılında Bağdat'ı merkez edinerek 
yeni bir devlet kurdular. Bu devletin 784'
te (1382) bölünmesiyle birlikte Azerbay
can ile Irak Sultan Ahmed Celayir'e, Irak-ı 
Acem ise kardeşi Bayezid'e düştü. Kar
deşini ortadan kaldıran Sultan Ahmed, 
Timur 79S'te ( 1393) Bağdat'ı ele geçirin

. ce Mısır'a kaçtı: Timur'un Semerkant'a 
dönmesi üzerine de Memlük Hükümdan 
Berkuk'un yardımıyla şehri geri aldı . 11-
mur 803'te (1401) Bağdat'ı ikinci defa iş
gal etti ve bu işgalde pek çok kişi öldürül
dü; mahalle ve binaların çoğu tahrip edil
di. Bu defa da Osmanlılar'a sığınan Sul
tan Ahmed Celayir, bu hareketiyle vuku
una yardımcı olduğu Ankara Savaşı ' nın 

( 1402) arkasından Bağdat' ı tekrar ele ge
çirdiyse de daha sonra Karakoyunlu Kara 
Yusuf'a bırakmak zorunda kald ı: fakat 
Timur'un ölümünden (80711 405) sonra 
yine geri aldı. Sultan Ahmed'in 813'te 
(141 O) Karakoyunlular 'la yaptığı müca
deleyi kaybedip öldürülmesi üzerine 
Bağdat'taki Celayirli hakimiyeti sona er
di ve 1410-1 467 yılları arasında Karako
yunlular' ın hakimiyetinde kaldı. 871'de 
( 1467) Irak Akkoyunlular'ın hakimiyeti al
tına girdi ve Şii -Sünni rekabetinden kay
naklanan şiddetli çatışmalara sahne ol
du. 895'ten (1490) itibaren gücünü kay
betıneye başlayan Akkoyunlu Devleti'nin 
yerini Safeviler aldı (914/ !508); sadece 
yirmi altı yıl hüküm süren bu hanedanın 
Irak hakimiyeti de 1 S34'te Kanuni Sultan 
Süleyman 'ın Irakeyn Seferi ile son buldu. 
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~ İMADÜDDİN HALIL ET-TALİB 

2. Osmanlı Dönemi. a) XVI-XVIII. yüz
yıL Osmanlı lar, Yavuz Sultan Selim'in Su
riye ve Mısır' ı fethinden sonra Irak bölge
sine ilgi duymaya başladılar. Bunda ikti
sadi sebepler kadar siyasi ve dini am iller 
de önemli rol oynamıştır. Bağdat'ın Sa
feviler'in hakimiyetinde olması, Suriye li
m anlarını kontrolünde tutan Osmanlılar 
için endişe verici bir durumdu. Öte yan
dan Bağdat- Basra hattına hakim olma 
ve böylece Basra'dan itibaren Anadolu ve 
Suriye'ye uzanan ticaret yollarında kont
rolü sağlama isteği de ön plana çıkmaya 
başlamıştı. Ayrıca Osmanlılar'a karşı bu 
bölgeye doğru yayılan Safevller'in nüfuzu
nu kırma ve dini yönden de onlarla esaslı 
bir mücadeleye girişipetkilerini silme an
layışı önemli bir sebep teşkil etmekteydi. 
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Safeviler'in Bağdat'ı kendi idarelerine 
almaları. kale muhafızı Muslu kabilesin
den ZülfikarHan ' ın isyan edip Bağdat'ta 
istiklalini ilan etmesi ve ardından Safevi 
ordusunun hareketi üzerine Kanuni Sul
tan Süleyman'a tabi olduğunu bildirmesi, 
ancak az sonra Safevi Şahı ı. Tahmasb' ın 

onu bertaraf edip Bağdat'a yeniden ha
kim olması (935/1529). bölgeyle yakından 
ilgilenen Osmanlılar'ın dikkatinin buraya 
yönelmesine yol açtı. Osmanlı ordusu 940 
(1533) yılı sonbaharında Şark seferine çık
tı. Irak-ı Acem ile Irak-ı Arab üzerine ya
pılan bu sefere Osmanlı kaynaklarında 
lrakeyn Seferi denir. Bu sefer sonunda 
Güney Azerbaycan ile Bağdat alındı (21 
Cemaziyelevvel 94 1/28 Kasım I 534). Bağ
dat'a giren Kanuni Sultan Süleyman Ra
mazan 941 'e (Mart 1535) kadar orada kal
dı. Bağdat'ta imar işlerini yoluna koydu 
ve burayı beylerbeyilik statüsüne sokarak 
idaresini Diyarbekir eski beylerbeyi Sü
leyman Paşa'ya verdi. Kazımeyn Camii'
nin yapımını em rederek Sünnlliijin bura
da yeniden yerleşmesini ve yapılanması
nı başlattı. Yine o sırada Basra emiri bu
lunan Megamisoğlu Raşid, sultana bağlı
lığını bildirdi ve daha sonra da bağlılık ala
m eti olarak Basra'nın anahtarlarını gön
derdi (945/1538). Basra özel statülü bir 
eyalet haline getirilerek idaresi Raşid'e 
bırakıldı. Ancak Raşid 953'te ( 1546) ayak
lanınca Bağdat Beylerbeyi Ayas Paşa ta
rafından ele geçirilen Basra Bağdat bey
lerbeyiliğine bağlandı. 96Z'de (1555) Os
manlılar'la Safeviler arasında yapılan 
Amasya Antiaşması ile Osmanlılar'ın 
Irak üzerindeki hakimiyeti resmen tanın
dı. Bağdat'ın 1 032-1 048 ( 1623-1638) yıl
ları arasındaki kısa iran işgali dışında bu 
hakimiyet XX. yüzyıl başlarına kadar sür
dü. 

Irak'ın Osmanlı topraklarına katılması 

siyasi, dini ve iktisadi bakımdan dikkat 
çekici gelişmelere yol açtı. Bir yandan Ya
vuz Sultan Selim döneminde başlatılan 
Yakındoğu'daki Arap ülkelerini Osmanlı 
hakimiyeti altına alma ve dolayısıyla is
lam'ın liderliğini üstlenme girişimi ta
mamlanırken , öte yandan Şilliği temsil 
iddiasındaki Safeviler karşısında tam bir 
üstünlük sağlanmış oldu. Osmanlılar Bağ

dat'ı ele geçirmekle doğudaki müslüman
Arap dünyasının bütün siyasi ve ekono
mik merkezlerindeki hakimiyetini de ta
mamlamış oldu. Irak'ın ilhakı ise Akdeniz 
ve Hint Okyanusu arasındaki yolların de
netimini ve kontrolünü sağlayarak ipek 
yolunun kullanılmasını gerektiren ticaret 
akışı üzerinde Osmanlılar'ın tartışılmaz 
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