
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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dar devam etmiş ve zaman zaman ordu
daki maaşları ödemek için dahi para bu
lunamamıştır. 

185 1'e gelindiğinde Babıali Irak'ın 
problemlerinin çözümünü kolaylaştırmak 
için tek ve geniş bir yönetim kurmaya ka
rar vererek Musul'u Bağdat'a bağlı bir 
sancak statüsü ne indirdi ve yeni vali Ve
clhl Paşa'dan reformlara devam etmesi
ni istedi. işe aşiretlerin ıslahından ve vi
layette asayişin sağlanıp düzenli vergi 
toplanmasından başlanıldı. Bir süre son
ra özellikle aşiretlerin ıslahında faydalı 
olacağı kanaatiyle askeri ve sivil yönetim 
birleştirilerek vali ve kumandanlık yetki
lerinin aynı kişiye verilmesi kararlaştırıl
dı. Yeni göreve getirilen Mehmed Namık 
Paşa 1852 yazma kadar kaldığı valiliği sü
resince aşiretleri ıslah etmeye, nüfus sa
yımına, askeri birlikler için kaynak bulma
ya ve sulama-nehir ulaşımı işlerine giriş
tL Halefi Gözlüklü Mehmed Reşid Paşa 
döneminde de reformlar başarıyla devam 
etti. Büyük ümitlerle işe başlayan Serda
rıekrem Ömer Lutfi Paşa 'nın valiliği ise 
başarısızlıkla sonuçlandı. 1860'1ı yıllara 

ulaşıldığında Kırım Savaşı'nın sıkıntıları 

bitmiş. vilayetlerde reform konusu yeni
den gündeme gelmişti. Bu çerçevede 
Mehmed Namık Paşa 1861 Ekiminde ikin
ci defa vali ve kumandan olarak Bağdat'a 

tayin edildi. Bu dönemde iktisadi. askeri 
ve idari reformlar tekrar başlatıldı ve ba
şarıyla sürdürüldü. Telgraf ağı Fav Lima
nı üzerinden Hindistan. Hanikin üzerin
den de İran hatlarına bağlandı ; içeride de 
Kerbela, Necef, KOt, Bedre, Mendeli, Ka
rün ve Ahvaz tali hatları kuruldu. Irak için 
bir diğer dönüm noktası Midhat Paşa'nın 
valilik dönemi olmuştur ( 1869-ı872). Mid
hat Paşa'nın temel başarıları arazi refor
mu. idari ve askeri reformlar, eğitim re
formu ve alt yapı yatırımları şeklinde 
özetlenebilir. Bunlar arasında · öne çıkan 
ikisi 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi ile 
1864 tarihli Vilayat Kanunnamesi'nin uy
gulamaya konulmasıdır. Özellikle Arazi 
Kanunnamesi'nin uygulanışı ve modern 
Irak için yarattığı sonuçlar bugün de tar
tışılmaktadır. Bu dönemde Dicle ve Fırat 
nehirleri üzerinden ulaşım imkanları ge
liştiri l miş. Basra - istanbul arasında bu
harlı gemi seferleri başlatılmış. Kazımi
ye kasabası ile Bağdat arasında atlı tr am
vay yolu yapılmış. bir matbaa kurulmuş, 
Türkçe -Arapça olarak ez-Zevrd adlı res
ml gazete yayımlanmaya başlanmış . bir 
sanayi mektebi ve bir de hastahane ya
pılmıştır. Ayrıca Lahsa, Küveyt ve Necid'
de Osmanlı nüfuzu kabul ettirilmiştir. 
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Midhat Paşa sonrası dönem devletin ge
nel havasına uygun olarak Irak'ta da si
yasi, idari ve iktisadi istikrarsızlık içinde 
geçti; valiler pek bir iz bırakmadan kısa 
aralıklarla birbirlerini takip ettiler. Bu 
durum 1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı '

nın sonuna kadar sürdü. 

ll. Abdülhamid yönetimi, bütün impa
ratorlukta ve özellikle müslümanların ço
ğunlukta olduğu bölgelerde bir dizi re
form hazırlığına girişti. Bu dönem boyun
ca özellikle Irak için 1878-1882. 1890 -
1892. 1898, 1905-1908 tarihlerinde yılla
rında ayrıntılı reformlar hazırlandı ve uy
gulanmasına çalışıldı. Bütün bu projele
rin zirai gelişme. sulama. nehir ulaşımı , 

demiryolu (Bağdat demiryolu). petrol çıka
rımı, aşiretlerin iskanı. idari ve askeri re
formlar gibi belli ortak konular üzerinde 
yoğunlaştığı görülür. Osmanlı yönetimi 
lrak'ın , sulama ve ulaşım sorunları halle
dildiği ve aşiretlerin iskanı sağlandığı tak
dirde büyük bir zirai gelişme göstereceği 
inancındaydı. Reformların bir kısm ı ta
mamlanırken bir kısmı mali ve idari prob
lemler ve aşiretlerin sonu gelmez ayak
lanmaları gibi sebeplerle ya yarım kaldı 
ya da başarısızlıkla sonuçlandı. Öte yan
dan ll. Abdülhamid yönetimi lrak'ta, adı
na "eşraf siyaseti" denilen ve kısaca vila
yetterin eşraf vasıtasıyla idare edilmesi
ne ve bu insanların ayrıcalıklı bir konuma 
sahip olmasına dayanan bir politika uy
guladı. 

Çeşitli alanlardaki gelişmelerin yavaş 
seyretmesinin asıl sebebi Irak'ın kendine 
has sosyal yapısıdır. XIX. yüzyılda yerleşik 

ve yarı göçebe aşiretler nüfusun çoğun
luğun u oluşturuyordu. 1905'te halkın % 
76'sı kırsa l kesimde yaşıyordu ve aşiret
ler birbirlerinden göçebe, yarı göçebe ve 
yerleşik olarak ayrılıyordu. Göçebe aşiret
ler ülkenin % 60'ını kaplayan batı ve gü
neybatısındaki çölde dolaşıyorlardı. Bun
ların bütün XIX. yüzyıl boyunca oranları 
% 3S'ten % 17'ye inerken yerleşik nüfu
sun oranı artmıştır. Yapılan tahminlere 
göre 1914 yılında Küveyt ve Necid dahil 
Irak'ın yaklaşık 3.650.000 olan nüfusu 
özellikle Musul vilayetinde Araplar, Kürt
ler, Türkmenler, iranlılar, NestOrller, Er
meniler, Keldanller, yahudiler, Yezldller, 
Sabiller olmak üzere etnik açıdan da bö
lünmüştü. Kürtler'le hıristiyanların bü
yük bölümü Kuzey Irak'ta yaşarken Bağ
dat'ta önemli bir yahudi kolonisi bulunu
yordu. Osmanlı lrakı aynı zamanda mez
hep bakımından da bölünmüş bir ülkey
di. Çoğunluk itibariyle Şii Araplar güney
de, Sünni Araplar batıda ve Sünni Kürt-

ler kuzeyde oturuyordu. Genel olarak Şii
ler bütün Irak'ta nüfusun% S6'sını , Bağ

dat ve Basra'da ise çok daha büyük bir 
oranla çoğunluğu temsil ediyorlardı. Di
ğer bir önemli nokta da bu dönemde ge
rek siyasi gerek sosyal açıdan tarikatların 
oynadığı roldür. Kürtler arasında Nakşi
bendllik ile Kadirllik önde gelirken Arap
lar arasında Kadirllik ile Rifallik etkindi. 

ll. Abdülhamid yönetiminde imtiyazlı 
bir konumda olan Irak eşrafının büyük ço
ğunluğu ll. Meşrutiyet'in ilanını hoşnut
suzlukla karşıladılar. İttihat ve Terakki ile
ri gelenleri de onlara karşı padişahla iş 
birliği yapan herkese olduğu gibi olum
suz bir tutum içindeydiler ve kısa zaman
da imtiyazlı konuıniarına son verme ça
basına girdiler. İlk günler şehirlerde bazı 
protesto hareketleri yapılırken bazı aşi
retler, özetikle de ll. Abdülhamid döne
minde bir nevi dokunulmazlık kazanan 
Kürt eşrafı ile şeyh aileleri çeşitli isyanlar 
baş l attılar. Basra bölgesinde ise mey
dana gelen iktidar boşluğundan istifade 
eden Şii aşiretleri ayaklan dı. Yeni yönetim 
uzun zaman bunların bastırılmasıyla uğ
raşmak zorunda kaidı. İttihat ve Terakki 
bir yandan da Bağdat, Basra ve Musul'
da örgütlenme sürecine girdi. üç vilayet
te de genellikle Arap olmayan Sünni me
murlar ve subaylarla hıristiyan ve yahu
diler partiyi desteklediler. ll. Abdülhamid 
döneminde etkinlik kazanan aileler ll. 
Meşrutiyet döneminde muhalefetin ba
şını çektiler. İngiliz Lynch Şirketi'ne Fırat 
ve Dicle nehirleri üzerinde imtiyaz veril
mesi (ı 909) ve Irak'taki mlrl toprakların 
yabancılara satılabilmesi için hükümetin 
yaptığı girişimler (ı 9 ı 3) istanbul'da ve 
bölgede büyük tartışmalara yol açtı. Eş
raf kendi arasında gruptaşmaya ve örgüt
lenmeye, bu şekilde İttihat ve Terakki ile 
mücadele yolları aramaya başladı. İlk mu
halif grup Bağdat'ta Naklbü'l-eşraf ve 
ailesinin çevresinde oluştu. Bunu Mute
dil Hürriyetperveran Fırkası'nın destek
lenmesi ve kısa zamanda Bağdat ve Bas
ra'da şubelerinin açılması (ı 9 ı ı) takip et
ti. Üçüncü girişim Hürriyet ve İtilaf Fır
kası etrafında gelişti; Bağdat ve Basra'
daki örgütlenme başarılı oldu (ı 9 ı 2) . Bas
ra'da Seyyid Talib Paşa önderliğindeyürü
tülen muhalefet, zaman içerisinde doğru
dan Arap davası için çalışmaya ve Prens 
Sabahaddin'in Osmanlı Adem-i Merkezi
yet Fırkası'nı desteklemeye yöneldi. Fa
kat Irak bölünmüş bir toplum olduğun
dan bu muhalefet hareketlerinin faali
yet alanı kısıtlı kaldı ; Şii Araplar'la Sünni 
Kürtler pek etkilenmediler ve istanbul 



ile olan ilişkilerini ayrı platformlarda yü
rüttüler. İstanbul ve Irak'ta subaylar, öğ
renciler ve mebuslar tarafından başka 
partiler ve siyasi cemiyetler de kuruldu. 
Bunlar genelde Araplar'a daha iyi imkan
lar. kültürel ve siyasal haklar verilmesini 
talep ettiler ve adem-i merkeziyet pren
sibini savundular. İçlerinden özellikle Os
manlı ordusunda görevli Irak kökenli su
bayların katıldığı gizli cemiyetler zaman
la önem kazandı. Suriye'ye göre Irak'ta 
daha yavaş gelişen Arap milliyetçiliğinin 
iki temel kaynağı eşraf ve subaylar ol
muştur. Bu dönemde Irak'ta l l. Abdülha
mid zamanında başlatılan projeler hızla
narak devam ederken iktisadi, içtimal ve 
kültürel alanlarda yeni gelişmeler meyda
na geldi. Mesela basın büyük atılım gös
terdi: Meşrutiyet öncesi vilayet merkez
lerinde sadece üç resmi gazete varken 
1908-1914 yılları arasında büyük kısmı 
kısa ömürlü olmakla birlikte toplam alt
mış dokuz gazete ve on yedi dergi yayın 
hayatına girdi. 

Gerek ll. Abdülhamid gerekse ll. Meş
rutiyet dönemlerinde Osmanlı Devleti 
Irak'ta biri İran'dan, diğeri İngiltere'den 
gelen iki dış tehditle karşılaşmıştır. En 
önemli Şii müctehidlerinin talebeleriyle 
birlikte Irak'ta oturması , ülkede nüfusun 
çoğunluğunu Şiiler' in oluşturması ve Şii
liğin özellikle Arap aşiretleri arasında hız
la yayılması Osmanlı Devleti tarafından 
bir tehdit şeklinde algılanmış ve bunlara 
karşı her iki dönemde de çözüm arayışla
rı sürdürülmüştür. Aynı zamanda İran
Irak sınırı bütün Osmanlı tarihi boyunca 
olduğu gibi Tanzimat'tan 1. Dünya Sava
şı'na kadar geçen süre içerisinde de çe
şitli olaylara sahne olmuş ve çözümsüz 
problem olma niteliğini korumuştur. Öte 
yandan XIX. yüzyıl, İngiltere'nin önceleri 
Basra körfezini hedefleyen ilgisinin za
man içinde lrak'a yöneldiği bir dönemdir. 
İngiltere'nin Irak'taki ekonomik ve stra
tejik çıkarları giderek dini, siyasi ve aske
ri alanları da kapsam ış ve ı. Dünya Savaşı 
öncesinde doruğa çıkmıştır. Bu sebeple 
İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'ne sa
vaş ilan ettikleri günün (5 Kasım 1914) 

ertesi sabahı İngiliz askerlerinin Şattüla
rap'ın ağzındaki Fav mevkiini ele geçirme
si sürpriz değildir. 

Savaşın başında Osmanlı kuvvetleri bu 
bölgede zayıftı: fazla bir direnişle karşı
laşmayan İngilizler ilerlemeye devam ede
rek 22 Kasım 'da Basra'yı işgal ettiler ve 
1915 sonbaharında Bağdat üzerine yü
rüdüler. Fakat Osmanlı kuvvetleri topar
lanmıştı. Bağdat'ın 40 km. güneydoğu-

sunda büyük bir yenilgiye uğrayan (22-
26 Kasım 1915) İngiliz birlikleri 160 km. 
aşağıdaki KGtül'amare'ye çekilerek sa
vunmaya geçtiler: yaklaşık beş ay süren 
bir kuşatmadan sonra da Nisan 1916'da 
teslim oldular. Bütün bu çatışmalar bo
yunca büyük kayıplar veren İngilizler'in 
yenilginin yaralarını sarmaları uzun sür
dü ve Bağdat' ı ancak 11 Mart 1917'de ele 
geçirebildiler. Mayıs 1918'e gelindiğin
de İngiliz birlikleri Kerkük'e kadar ilerle
yebilmişti. İngilizler 23 Ekim'de, savaşın 
birkaç gün içerisinde biteceğinin anlaşıl
ması üzerine Musul'u ve petrol yatakla
rını ele geçirmek için daha hızlı hareket 
etmeye başladılar. Fakatyine de 30 Ekim'
de Mondros Mütarekesi imzalandığında 
henüz hedeflerine ulaşamamışlardı ve 
Musul'u ancak kasım ayının ilk yarısında 
mütareke hükümlerine dayanarak işgal 
edebildiler. İngilizler'in Irak'ta ele geçir
dikleri topraklarda kurdukları askeri yö
netim 1920'ye kadar devam etti. 
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3. Son Dönem. 1. Dünya Savaşı sonra
sında toplanan San Remo Konferansı'n

da ( 19-26 Nisan 1920) galip devletler Os
manlı Devleti'nin Arap vilayetlerini arala
rında paylaştılar. Bu arada İngiltere. Mil
letler Cemiyeti tarafından ihdas edilen 
yeni bir milletlerarası vesayet sistemi 
çerçevesinde Irak üzerinde manda yetki
sine sahip oldu. Daha önce çeşitli zaman
larda ülke tek bir yönetim altında birleş
tirilmişse de 1920'de bir milli devlet ola
rak ortaya çıkan yapı geçmişte mevcut 
değildi. İngiltere 23 Ağustos 1921'de Şe
rif Hüseyin'in oğlu Faysal'ı kral sıfatıyla 
tahta çıkardı. 1 O Ekim 1922'de imzala
nan İngiltere -Irak Antiaşması ile manda 
yönetimi şartları teyit edilirken yabancı
ların kanuni hakları ve İngiltere'nin çıkar
ları teminat altına alındı: 1924'te de yeni 
oluşturulan kurucu meclis bu antlaşmayı 
onayladı. Daha sonra hazırlanan anayasa 
ile yetkileri sınırlı çift meclisli bir parla
mentoyu da içeren meşrutl bir monarşi 
kuruldu ve Mart 1925'te anayasanın yü
rürlüğe girmesiyle parlamento toplandı. 
1925'te Milletler Cemiyeti, Kasım 1918'
den beri İngilizler tarafından işgal altın
da tutulan Musul vilayetinin lrak'a dahil 
edilmesi konusunda tavsiye kararı aldı. 
Temmuz 1926'da Türkiye, İngiltere ve 
Irak arasında imzalanan bir antlaşma ile 
Musul Irak topraklarına katıldı. 1932'de 

· hükümeti vesayet ve denetimi altında tu
tan manda yönetimi milliyetçilerin yoğun 
baskıları karşısında sona erdi ve Irak ba
ğımsız bir devlet olarak Milletler Cemiye
tl'ne kabul edildi. Bu tarihe kadar İngilte
re ülkenin kuzeydeki Türkiye sınırını ga
rantiye almış. petrol arama ve işletme 
imtiyazının milletlerarası bir konsorsiyum 
olan Irak Petrol Şirketi'ne verilmesini sağ
lamış ve uygun gördüğü aşiret liderlerine 
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