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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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üstünlüğünü ortaya koydu, Avrupalılar'ın 
bu alana yönelik rekabetini en alt seviye
ye indirdi. 

Osmanlı vekayi'namelerinde cennete 
benzetilen ve "Bağdad-ı Bihişt-abad" şek

linde anılan Bağdat. özellikle XVI. yüzyılın 
ikinci yarısında idarecilerin gözdesi oldu. 
Sadece savunmasının sağlamlaştırılma

sıyla kalınmadı, milletlerarası ticaretin 
teşvik edilmesiyle şehir Yakın ve Uzakdo
ğu'ya kervanların gönderildiği bir merkez 
haline geldi. Aynı şey, körfez kıyısından 
başlayarak Bağdat'a uzanan Basra bölge
si için de söz konusuydu. Fakat 1021'de 
(1612) yerli reisierden Efrasiyab'ın Bas
ra'da bir güç odağı olarak ortaya çıkma
sından sonra kendisi ve halefleri, merkezi 
iktidarın yeniden güçlendiğ i 1 078 ( 1668) 
yılına kadar eyaleti ellerinde tuttular. 

Bu dönemde Basra ve çevresi taeiriere 
ve Portekizli. İngiliz. Hallandalı denizcile
re açıldı. Bir süre sonra vaha ve güney 
çöllerinin Araplar'ı olan Müntefi~er'in ha
kimiyeti söz konusu oldu. 1620'li yıllarda 
yeniçeri zabiti Bekir Subaşı, azebler ağası 
Mehmed Kanber'in desteğiyle Bağdat'ta 

belirli bir üstünlük elde etti ve muhte
melen geçen yüzyılda kaybettiği toprak
ları geri almak isteyen İ ran Şahı ı. Ab
bas'ın da yardım vaadiyle Osmanlı sulta
nma karşı ayaklandı . Diyarbekir Beylerbe
yi Hafız Ahmed Paşa'nın Bağdat'a yürü
mesi üzerine de Şah Abbas'tan yardım 
istedi. İran şahının Safi Kulı Han kuman
dasında gönderdiği Safevi ordusu üç ay
lık bir kuşatmadan sonra şehri zaptetti. 
Şehirde oturanların büyük bir kısmını kö
le olarak ele geçiren Safi Ku lı Han. başta 
İmam-ı Azam ve Abdülkadir-i Geylani'nin 
türbeleri olmak üzere İ slam büyüklerinin 
türbelerini yıkıp medreseleri kapattı ve 
Orta Irak'ın denetimini ele geçirdi (ı 032/ 

1623). HatızAhmed Paşa ve BoşnakHüs

rev Paşa'nın 1035 (1625) ve 1040 (1630) 
yıllarında şehri geri almak için başlattık
ları girişimler sonuçsuz kaldı. İstanbul'
da gücünü kabul ettiren IV. Murad, kırk 
günlük kuşatmadan sonra 1 7 Şaban 
1 048'de (24 Aralık 1638) Bağdat' ı tekrar 
ele geçirdi. 14 Muharrem 1049 (17 Mayıs 
1639) tarihli Kasrışirin Antiaşması ile de 
Bağdat'ın yeniden Osmanlı Devleti'ne 
bağlandığı resmen tescil edildi. Fakat da
ha sonraki yıllarda şehir ve çevresi yeniçe
rilerin. bedevi Arap kabilelerinin ve Kürt
ler'in çıkardığı ardı arkası kesilmeyen. İs
tanbul'dan tayin edilen idarecilerin güç
lükle bastırabildiği karışıklıklara sahne 
oldu. Güneyde Müntefil5. Şemmer. Beni 
Düceyl ve Beni Zübeyd kabileleri ayaklan-
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dılar ve İranlılar Basra'yı ele geçirdiler. 
111 2 ( 1701) yılında Bağdat Beylerbeyi 
Daltaban Mustafa Paşa ayaklanmaları 
bastırarak Basra'dayeniden Osmanlı ha
kimiyetini sağladı. Bu karışıklıklara rağ
men Osmanlılar Bağdat'a eski göz ka
maştırıcı görünümünü yeniden verdiler 
ve burayı Osmanlı ihtişamını simgeleyen 
büyük yapılarla donattılar. 

Eyüplü Hasan Paşa'nın 1116 (1704) yı
lında Bağdat'a tayini şehrin ve çevresinin 
idari yapısında köklü değişikliklere sebep 
oldu. Gürcü kökenli olan ve sarayda yeti
şen Hasan Paşa İstanbul'da uygulanan 
idari. sivil ve askeri yapıyı Bağdat'ta uy
gulamaya başladı. Çevresini, kendisi gibi 
eğitilmiş olan ve i dareye sadık kalarakye
niçerilerin gücünü dengede tutan Gürcü 
kökenli kölemenlerle doldurdu. Bu sistem 
oğlu Ahmed Paşa tarafından bazan aile 
üyeleri. bazan da kölemen boyları eliyle 
1831 yılına kadar devam ettirildi. Yete
rince geniş muhtariyetten yararlanan ve 
Basra bölgesini de hakimiyetleri altına 
alan Hasan Paşa ve Ahmed Paşa Irak'ta 
asayişi sağlayarak refahı arttırdılar. O sı
ralarda Bağdat, İran Şahı Nadir'in bir sal
dırısına uğradıysa da Nadir Şah dokuz ay
lık kuşatmadan sonra başarılı olamayarak 
Safer 1146'da (Temmuz 1733) geri çekil
mek zorunda kaldı. On yıl sonra İran şahı 
Bağdat ve Musul'a yönelikyeni bir saldırı 
girişiminde daha bulundu, fakatyine ba
şarılı olamadı. Aynı dönemde Musul Celi
liler'in hakimiyeti altına girdi. Bu ailenin 
üyeleri bölgeyi, merkezi idarenin hakimi
yeti doğrudan ele aldığı 1249 (1834) yılı
na kadar Kuzey Irak'taki kabHelerin çıkar

dığı isyanları bastıramadan ve kendileri 
etkin bir güç ve merkezi idare için herhan
gi bir mesele oluşturmadan yönettiler. 

Kölemen rejimi Irak'ta asıl etkisini ka
nun hakimiyetini ve güvenliği sağlayan, 
ticareti geliştiren. şehri Yakın ve Ortado
ğu'nun antreposu haline getiren. Ebfı 
Leyla Süleyman Paşa'nın valiliği dönemin
de (ı 749- ı 762) gösterdi. İngilizler Basra'
ya 11 76 ( 1763) yılında Doğu Hindistan 
Şirketi vasıtasıyla geldiler. 1186'da (1772) 
Bağdat şiddetli bir veba salgını sebebiyle . 
yıkıma uğradı. Basra bir süre İran Şahı 
Zend Kerim Han tarafından işgal edildi 
(ı 776- ı 779). Barış ve asayiş, Bağdat'ın ve 
buna bağlı olarak Basra ve Şehrizor'un 
idareciliğine getirilen Büyük Süleyman 
Paşa tarafından tesis edildi. Ancak Veh
habiler'in Hasa vahalarını işgal etmeleri 
( ı 208/ ı 794), Güney Irak' ı kuşatmaları ve 
Kerbela'yı yağmalamaları engelleneme
di (1216/1802). Bundan sonra bütün ça-

balar Vehhabi t ehlikesini ortadan kaldır
mak için harcandı. 

Büyük Süleyman Paşa'nın halefi Ebfı 
Gaddare Ali Paşa Vehhabiler karşısında 
başarılı olamayınca Babıali Kölemenler 
dışında bir vali tayin etmek istedi. Ancak 
Fransız elçisinin araya girmesiyle Köle
menler'den Küçük Süleyman Paşa tayin 
edildi (ı 2 2 3/ ı 808). Küçük Süleyman Paşa 
Vehhabiler'i yendiyse de ll. Mahmud'un 
merkezileştirme hareketlerine karşı çık
tığı için İstanbul'dan gönderilen Halet 
Efendi vasıtasıyla bertaraf edildi (ı 225/ 

1810). Bu tarihten itibaren Irak Babıali ile 
Kölemenler arasında bir dizi iktidar mü
cadelesine sahne oldu. Sonuçta Babıali 
valiliğe Kölemen Davud Paşa'yı getirmek 
zorunda kaldı (ı 232/18 ı 7). 

İdari Durum. Osmanlı idaresi a ltında 
Irak birkaç beylerbeyiliğe ayrılmış vaziyet
t eydi. Bağdat'ın fethinden önce bir kısım 
yerler. Arap vilayeti adı altında Yavuz Sul
tan Selim'in Mısır'ı alışından sonra oluş
turulan idari bölgeye dahil bulunuyordu. 
Suralar daha sonra Diyarbekir beylerbe
yiliğine bağlandı. Nitekim Irak'ın kuzeyi 
ile Suriye'nin kuzeyinde Fırat ırmağından 
batıya uzanan bölgede Sincar, Ane, Hit, 
Musul ve Hadise adlı sancaklar yer alıyor
du. 936 (1530) yılına doğru yapılan sa
yımları içine alan tahrir defterinde, Tel
Atar'ın da bağlı olduğu Sincar ve Tikrit'i 
ihtiva eden Musul sancağı ile Ane. Hit, 
Hadise ve Deyrürahbe sancaklarına ait 
bilgiler bulunmaktadır. 928 ( 1522) yılına 
ait bir listede bunlardan Ane'nin Nasuh 
Bey, Musul'un Hacı Bey, Deyrürahbe'nin 
Abdurrahman Bey idaresinde olduğu . Sin
car ve İmadiye'nin ise boş olarak gösteril
diği dikkati çekmektedir. 934-941 (1528-
1535) yıllarına ait bir başka defterde ilgi 
çeken husus, Bağdat sancağının Zülfikar 
Bey' e tevcihi dolayısıyla 935'te (1529) ken
disine bazı hediyeler verilmesidir. Bağ

dat'ın 940'ta (1534) fethedildiği bilindi
ğine göre burada muhtemelen Bağdat'ın 
dışında kalan ve Osmanlı idaresi altına gi
ren yerler kastedilm iştir. 941 ( 1535) ta
rihli kayıtla Irak m irimiranı tabirinin geç
mesi de neresinin ve hangi bölgenin ifa
de edildiğ i konusunda tereddüt uyandır
maktadır. Söz konusu rüznamçe defterin
de Deyrürahbe beyi olarakAli Bey (935/ 

ı 529) ve Ahmed Bey (936/1 530), Sincar li
vası beyi olarak İdris Bey (940/1 534), Ker
kük ve Tavuk 1 Dakük livası beyi olarak Hü
seyin Bey (941/1535), Musul sancak beyi 
olarak Hüseyin Bey'in (940/ 1 534) adları 

zikredilmekte, ayrıca bazı Arap emirlerin
den bahsedilmektedir. 



XVI. yüzyılın ikinci yarısına ait sancak 
listelerinde bugünkü Irak' ı içine alan ida
ri birimler Diyarbekir, Bağdat, Şehrizor, 
Basra, Lahsa beylerbeyiliklerinin sınırları
na dahildL Mesela 970 -981 ( 1563-157 4) 
yıllarındaki tevclhatı gösteren defterde 
( BA, MAD, nr 563) Deyrürahbe, Sincar ve 
Eski Musul Diyarbekir'e bağlıydı. Şehrizor 
vilayeti Irak'ın kuzey kesimlerini içine alı
yordu ve burada Süricek. Zengane. Havar, 
Keşşaf, Bacvanlı, Hezarmerd, Berend, 
Gazi Kıran gibi sancaklar bulunuyordu. 
Bağdat vilayetine Musul, Dertenk, Erbil, 
Zaho, Ane, Zengabad, Hille, Semevat, Tik
rlt, Rumahiye, Kerend, Vasıt, Cessanbed
re, Cevazir; Basra'ya Kabban, Zekiye, Seh
loğlu, Sadr Süveyb, Beni Hamld, Garraf. 
Rahmaniye, Ebu Garbe, Hemmar, Tavil; 
Lahsa'ya Uyun. Katlf, Safva gibi sancaklar 
bağlıydı. 985'te ( 1578) başlayan Osman
lı-Safevi mücadelesi, bilhassa Kuzey Irak 
kesiminde Osmanlı sınırlarının daha da 
genişlemesiyle sonuçlandı. Osmanlılar bu 
dönemde özellikle sınır boylarında Pelen
ge'ın ve Mihrivan adlı iki beylerbeyilik oluş
turdular. Ancak bu iki idari birimin sınır
da bulunması uzun ömürlü olmalarını en
gelledi. Ayrıca bazı mevcut sancaklar ay
rılarak Musul beylerbeyiliği teşekkül et
ti. 983-996 ( 1576-1588) arasındaki eya
let ve sancak tevclhatını yansıtan defter
de bir önceki listelere göre çok önemli 
farklar yoktur. Yalnız burada sancakların 
durumlarıyla ilgili bazı açıklayıcı kayıtla

ra yer verilmiştir. Mesela Bağdat beyler
beyiliğine bağlı Musul önce sancak olarak 
zikredilmiş. ardından müstakil bir beyler
beyilik 1 eyalet haline getirilmiştir. Hill e 
için Şatt-ı Fırat üzerinde bulunduğu. Bağ
dat'a dokuz konak mesafede olduğu; Zen
gabad'ın bir adının Kızıl Ri bat olup dağlık 
ve ovalık bir bölgeyi içine aldığı , Bağdat'a 

sekiz konak mesafede bulunduğu, Ceva
zir ve Vasıt'ın Bağdat ile Basra arasında, 
halkının Arap olduğu; Tikrlt'in Bağdat ile 
Musul arasında altı konak mesafede yer 
aldığı da belirtilmektedir (BA, KK, m 262). 

XVII-XVIII. yüzyıllarda bu idari yapıda 
pek önemli bir değişiklik olmadı. XVII. 
yüzyılın ilk yarısına ait idari teşkilatla il
gili risalelerden Ayn Ali Efendi'nin listesin
de Sincar'ın Diyarbekir, Ane'nin ise Rakka 
eyaleti içinde yer aldığı dikkati çekmek
tedir. Musul , Bağdat, Şehrizor, Basra ay
rıca sancak adetleri, timarları, asker sa
yısıyla zikredilmişti. Bağdat salyaneli sta
tüde olup vergilerini belirlenmiş bir mik
tar üzerinden yıllık olarak merkeze gön
dermekteydi ve on sekiz sancaktan olu
şuyordu; bunların yedisi tirnar sistemi-

ne dahildi, salyane miktarı ise 14 yük idi 
( 1.400.000 akçe). Şehrizor yirmi sancaklı 

bir eyalet olup bunların altısında sancak 
beyi bulunuyor. diğerleri yurtluk-ocaklık 
şeklinde idare ediliyordu. Basra da sal
yaneli eyaletti. burada tirnar sistemi yok
tu. Musul beş sancaklı bireyalet olup 
bunlardan ikisi yurtluk ve ocaklıktı. 
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li] RoBERT MANTRAN 

b) XIX. yüzyıl. Memlük valilerinin so
nuncusu olan Davud Paşa'nın on dört yıl 
süren (I 8 I 7-1831) yönetimi sırasında ba
şarılı bir şekilde uyguladığı çeşitli reform
larla giderek güçlenmesi, özellikle 1825'
ten itibaren Babıali ile ilişkilerinin bozul
masına yol açtı. 1831'de ll. Mahmud'un · 
merkez'ileştirme siyasetinin bir sonucu 
olarak Davud Paşa'nın hakimiyeti Halep 
Valisi Ali Rıza Paşa tarafından askeri bir 
hareketle sona erdirildi ve Bağdat ile Bas
ra merkeze bağlandı; 1834'te de Musul'
daki Ceım ailesinin kontrolüne son veril
di. Revandiz ve Süleymaniye gibi yerler
deki mahall'i emirliklerin merkezi idareye 
bağlanması ise 1850 yılına kadar sürdü. 

1831 'den sonraki dönemin ilk yılların

da öncelikle güvenlik meseleleri ele alın
dı. Bir yandan aşiretler ve Şi'iler tarafın
dan başlatılan mahall'i ayaklanmalarla uğ
raşılırken öte yandan Suriye'yi elinde tu
tan Mehmed Ali Paşa tehlikesiyle karşı 
karşıya gelindi. 1840'ta Mehmed Ali Pa
şa'nın Suriye'den çekilmesi üzerine Tan
zimat Fermanı'nın öngördüğü reformla
rın tatbikine geçildi. Bu reformlar aşama 
aşama uygulandığı için Bağdat ve Bas
ra'da 1844'ten, Musul'da 1848'den itiba
ren gerçekleştirilebildi. 1848'de yapılan 
bir düzenlemeyle merkezi Bağdat'ta bu
lunan ve daha sonra 6. Ordu ismini alan 
Irak ve Hicaz Ordusu kuru ldu. Önceleri 
oldukça yavaş ilerleyen reformların uy
gulanması, 1849'dan sonra özellikle Vali 
Abdülkerim Nadir Paşa ve Kumandan 
Mehmed Namık Paşa yönetiminde hız ka
zandı. Bir defterdar tayininin ardından 
askerlik ve vergi işlerini düzenlemek için 
nüfus sayımı. tarım ve sulamayı iyileştir
mek için de arazi çalışmaları başlatıldı. 
Ancak bu yenilikler çok pahalıya mal olu
yor ve patlak veren isyanlarla aşiretlerin 
vergi vermekten kaçınmaları da mahall'i 
gelirlerin azalmasına ve hazineden yar
dım istenmesine yol açıyordu. Bu mail 
meseleler Osmanlı döneminin sonuna ka-
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