
Remadl ( 1988), H ille ( 1988), Kadisiye 
( 1988) ve Erbil'de de ( 1975) yeni üniver
siteler kurulmuştur. iran-Irak Savaşı so
nucunda iktisadi durumu iyice yıpranan 
Irak'ta yeni kurulan üniversiteler özel olup 
paralı eğitim yapmaktadır; bunların baş

lıcaları Bağdat'taki Rafideyn , Türas ve 
Mansur ile Basra'daki Körfez Üniversite
si 'dir. 

Irak'ta 1979 yılında çıkarılan bir kanun
la okuma yazma seferberliği başlatıldı ve 
o zamana kadar% 42 olan okur yazar ora
nı en ücra köylere kadar ulaştırılan bu fa
aliyet neticesinde % 1 OO'e yaklaştırıldı . 

16 Nisan 1920'de Selam adıyla Bağdat'
ta kurulan kütüphane 1924'te Milli Kü
tüphane adıyla yeniden düzenlenmiştir; 
bugün burada çeşitli yerlerdeki şubele
riyle birlikte 1 milyona yakın kitap bulun
maktadır. 1930'1u yıllardan sonra Irak'ın 
bütün vilayetlerinde birer genel kütüpha
ne kurulmuştur. 
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liJ AoiL CA.siM EL-BEYATİ 

3. Mimari. Irak'ta islam mimarisi altın 
çağını Abbasl. Selçuklu ve Atabekler dö
neminde yaşamış. ancak bu eserlerin ço
ğu günümüze ulaşmamıştır. Başlangıçta 

Mezopotamya kültürlerinden, özellikle 
Babil mimarisinden etkilenen Abbas! sa
natı Samerra ile birlikte Türk dünyasına 
açılmış. Bağdat Tuğrul Bey'den sonra 
Selçuklu abideleriyle donatılmıştır. Os
manlı döneminde yapılan ve günümüzde 
bu kültürün temsilcisi olan mimari eser
ler daha çok mahalli üslupla ele alınmış 
küçük ölçüde iddiasız yapılardır; XVIII. 
yüzyıl sonrası dış süslemelerinde iran 
etkisi görülür. 

Irak'ın islam topraklarına katılmasın
dan hemen sonra kurulan Küfe ve Bas
ra'ya Abbasller zamanında Rakka ve Sa
merra eklenmiş. ancak asıl mimari geliş
me yine yeni kurulan Bağdat'ta gerçek
leşmiştir. Halife HarCınürreşld zamanın
da binbir gece masallarına da yansıyan 
ihtişamlı bir hayatın yaşandığı Bağdat , 

Sultan Melikşah 'tan sonra bir Selçuklu 
şehri karakteri kazanmıştır. Atabekler 
döneminde ise Musul, Sincar ve Erbil'in 
birer başşehir olarak varlıklarını sürdür
dükleri görülür. Etrafı surlarla çevrilen 
şehirler cami, medrese, imaret. saray, 
çarşı. han ve hamamlarla donatılarak 
ilim, sanat ve ticaret merkezleri haline 
getirilmiştir. Ancak Irak'ın bu parlak dö
nemi Moğol istilası ile sona ermiş. sade
ce Celayirli ve Karakoyunlular zamanında 
biraz canlanmış. Osmanlı idaresinde de 
bu canlılığını nisbeten korumuştur. Irak'
ta uzun bir zaman diliminde vücuda geti
rilen islam mimarisini şöylece özetlemek 
mümkündür: 

Külliyeler. Irak'taki mimari eserlerde 
külliyelerin çoğunlukla bir türbe etrafın
da geliştiği görülür. Bu topraklarda Yu
nus. YCışa. Şit. Circls gibi nebller; Hz. Ali. 
Hz. Hüseyin. MCısa el-Kazım gibi Ehl-i 
beyt'ten zatlarla Şii imamları; Ebu Hani
fe, Ebu Yusuf gibi Ehl-i sünnet imamları 
ve Abdülkadir-i Geylani. Cüneyd-i Bağda
di. Ma'rQf-i Kerhl. Şehil.beddin es-Sühre
verdl gibi tasawuf ehli veliler yatmakta
dır. Selçuklu döneminde çoğunun meza
rı üzerine birer türbe yapılarak bu me
kanlar ziyaret yeri haline getirilmiştir. Ge
nellikle hac yolu üzerinde bulunan türbe
lerin yanına zamanla ziyaretçi ve görevli
lerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere cami, 
medrese, zaviye, tekke gibi yapılar ekle
nince külliyeler ortaya çıkmıştır. 

Bağdat'ta etrafı kale gibi surlarla çev
rili olan imam-ı Azam Külliyesi'ne 1935 
yılına kadar kule burçlarla desteklenen 
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iki büyük taç kapıyla giriliyordu. Yıkılan 
surların ve kapıların yerlerinde bugün 
sembolik nitelikte bir avlu duvarıyla iki 
kapı bulunmaktadır. Diğer külliyelerde 
avluya açılan taçkapıların yer aldığı ku
şatma duvarları görkemli birer cephe 
oluşturur (bk. AZAMiYE KÜLLiYESi). Şii
ler'ce ihtimam gösterilen külliyelerin cep
heleri Safevi ve Kaçar dönemlerinde, Ab
dülkadir-i Geylani Külliyesi'ninki ise Irak 
Cumhuriyeti tarafından kemerleri kade
meli nişler. kemer üstlerinden saçağa ka
dar uzanan tuğla-terrakota. mozaik çini 
ve kalem işi süslemelerle saray cepheleri
ne benzetilmiştir (b k. ABDÜLKADiR-i GEY

LANI KÜLLiYESi). Şehil.beddin Sührever
dl Külliyesi'nin avluya açılan taçkapısı iki 
yandan sebil nişleriyle zenginleştirilmiş
tir. Külliyelerin çoğunda , etrafını çeviren 
kuşatma duvarlarına yaslanan ve cephe
leri avluya bakan iki katlı medrese ve tek
ke hücreleri mevcuttur. Necef'te Hz. Ali 
Külliyesi'yle (Meşhed- i Ali) Kerbela'da Hz. 
Hüseyin Külliyesi'nde ikişer, MCısa Kazım 
Külliyesi'nde dört minare yükselir; Ab
dülkadir-i Geylani Külliyesi'ndeki iki mina
re ise farklı dönemlerde yapılmıştır. 

Irak'ta merkezi cami olan Selçuklu kül
liyelerinin hiçbiri günümüze ulaşmamış
tır. Kaynaklarda geçen Selçuka Hatun ve 
Terken Hatun külliyeleri cami, medrese 
ve imaret binalarından oluşuyordu. Erbil 
ve Musul ulucamileriyle Musul Mücahid! 
Camii. etrafiarında sıralanan külliye ya
pılarının merkezinde bulunuyordu. Os
manlı döneminde yapılan camiierin çoğu 
da külliye niteliğindedir. Son cemaat ye
rinin bir bölümü türbe haline getirilmiş 
ve diğer yapıları avlu etrafına sıralanmış 
camilere Bağdat'ta Muradiyye (Murad Pa
şa), Adile Hatun ve Haydarhane, Musul'da 
Hizam, Paşa ve Rabia Hatun camileri ör
nek gösterilebilir. Külliye binalarının ço
ğu bugün yıkılmış durumdadır. 

Cami ve Mescidler. Tarihi kaynaklardan 
Irak'ta çok sayıda cami ve mescid inşa 
edildiği öğrenilmektedir. AncakXIll. yüz
yıla kadar yapılan eserlerin plan ve mi
mari durumları hakkında yeterli bilgi 
mevcut değildir. VIII ve IX. yüzyıllarda 
Bağdat'ta inşa edilen Halife Mansur ve 
Rusafe camileriyle IX. yüzyılda Samerra'
da yapılan Mütevekkiliyye (Samerra Uluca
mii) ve Ebu Dülef camileri dikdörtgen re
vaklı bir avlu önünde neflerden oluştuk
ları, yine Bağdat'ta bulunan Sultan Tuğ
rul Bey ve Melikşah camilerinin ise iran'
daki Selçuklu camileri gibi mihrap önü 
kubbeli ve aviulu-eyvanlı plan şemasına 
sahip olduğu sanılmaktadır. Selçuklular 
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Mücahidi Camii'nin planı 

zamanında inşa edilip yalnız minareleri 
günümüze kadar gelebilen Bağdat Hali
fe ve Zümrüd Hatun camileriyle Kumriy
ye (Kameriyye) Camii. Osmanlı döneminde 
çok kubbeli cami planında yeniden yapıl
mıştır. Harimieri altışar kubbeyle örtülen 
bu camiierin yanı sıra İmam Aküli ve Sa
ray camileri de onar kubbeli harimleriyle 
aynı gruba girer. Hepsi dikdörtgen planlı 
olup iç mekanları payelerle mihraba pa
ralel ikişer nefe ayrılmıştır. Musul Uluca
mii ise dört nefli, yirmi sekiz kubbe ve 
tonozludur. Küçük ölçüde ele alınan çok 
kubbeli camiler, Saray Camii dışında Ana
dolu'daki ulucamiler seviyesine çıkama
mıştır. Külliyelerdeki türbelere bitişik ca
mil erin çoğu kare planlı ve sekiz destek
le taşınan tromp geçişli tek kubbeyle ör
tülüdür; mekan üç taraftan nefler ve kub
beli revaklarta genişletilmiştir. Mimar Si
nan'ın eseri olan Abdülkadir-i Geylani Ca
mii. plan ve mimari bakımından İstanbul 
Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camii'ni 
hatırlatır. Bu camiierin harimleri, Seyyid 
Sultan Ali Camii dışında doğu ve güney 
taraftan penceresiz kalın duvartarla çev
rili olduklarından nisbeten karanlıktır. 

Irakla, günümüze ulaşabilen camiler
de daha çok enine gelişmiş hacim de mih
rap önü kubbeli planın uygulandığı görü
lür. İlk olarak Musul Mücahid! Camii'nde 
rastlanan bu plan şemasında iç mekan, 
ortada büyük bir kubbe ile yanlarda yer 
alan ikişer beşik tonazla örtülü üç bölüm 
halindedir. Harime hakim olan orta kısım 
yaniara geniş kemerlerle açılmaktadır. 
Yan bölümler. ortada bir paye ve duvar
lara yaslanan ikişer kemerle tekrar ikiye 
bölünmüştür. Musul camilerinin çoğun
da yan kısırnlara birer mihrap ve kuzey 
duvarlarına giriş kapıları açılmak suretiy
le cemaat bakımından üç kısma ayrılan 
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bir yapı ortaya konulmuştur. Sağ tarafı 
Şafiller'e ve sol tarafı Hanefiler'e tahsis 
edilen bu camiierin kubbeli ana mekanı
na "cuma kısmı" denilmektedir. Musul 
Hizam, Ömer ei-Esved. Paşa, ömeriyye ve 
Agavat camileri bu üç bölümlü yapıların 
tipik örnekleri dir. Enine gelişmiş mihrap 
önü kubbeli plan şeması Bağdat camile
rinde değişik bir biçimde uygulanmış. or
ta kubbeyi taşıyan paye sayısı dörde çıka
rılarak daha geniş ve bütünlük gösteren 
bir iç mekan elde edilmiştir. Mimar Si
nan'ın tasarımladığı Murad Paşa (Mura
diyye) Camii'nde görülen sekiz destekli ca
mi planı Ahmediyye ve Haydarhane ca
milerinde de tekrarlanmıştır. Bu camiler
de yan kısımlar, mihraba paralel ikişer ke
mer le desteklenen ikinci derecede kub
belerle örtülüdür. Dıştan. orta kubbenin 
kasnakları Timurlu sanatının etkisiyle aşı
rı derecede yükseltilerek Semerkant ya
pılarına benzetilmiştir. İmam Ebü Yüsuf 
Camii. Irak'ta cami mimarisinde tek ör
nek olarak merkezi plan şemasına sahip
tir. Harimi, dört paye üzerine oturan bü
yük bir orta kubbe ile etrafında sıralanan 
sekiz küçük kubbe örtmektedir. 

Camiierin hemen hepsinde üç, beş ve
ya yedi gözlü son cemaat yeriyle harim 
girişlerinde son cemaat yeri niteliğinde 
bölümler mevcuttur. Tuğla malzemeyle 
yapılan Bağdat camilerinde taçkapılı cep
he düzenine önem verilmiştir. Muradiy
ye, Ahmediyye ve Haydarhane camileri
nin harime geçilen kuzey cephelerinde. 
beden duvarlarından 1/3 oranında yüksek 
tutulmuş üzeri kaburgalı yarım tonazla 
örtülü taçkapılar mevcuttur. Cepheler siv
ri kemer li pencere ve sathi nişlerle teşki
latlandırılmış, araları değişik renk ve kom
pozisyonlarda mozaik çinili süsleme pa
nolarıyla bezenmiştir; kubbe ve kasnak
ları da Timurl u sanatını yansıtan sır altı 

Haydarhane Camii- Bağdat 

ömer ei-Esved Camii- Musul 

tekniğinde çinilerle kaplanmıştır. İç mi
mari daha sade olup kubbe geçişlerinde, 
taçkapılarda da görülen yıldız koli u ve 
bakiava motifli tuğla süslemeler mevcut
tur. Kuzeydeki giriş bölümleriyle bazı ca
milerin doğu ve batı kolları üzerinde mah
filler yer almaktadır. Mihrapların çoğu 
çokgen planlı ve çini süslemelidir. Musul'
da Atabekler döneminde yapılan sanat 
şaheseri kireç taşı ve mermer mihraplar 
Bağdat Müzesi'ne kaldırılmıştır. Minber
Iere Anadolu'daki camiler kadar önem ve
rilmediği görülür. Sıcak iklim sebebiyle az 
pencere açıldığından camiierin harimieri 
genelde loştur. 

Minareler. Irak'ta yapılan ilk minare ör
nekleri Samerra'da görülmektedir. IX. 
yüzyıla ait Mütevekkiliyye ve Ebü Dülef 
camilerinin melviye denilen minareleri, 
kitlesel karekaide üzerinde daralarak 
yükselen ve helezonik bir dış merdivenle 
çıkılan gövdeleriyle Sumerler'in zikkurat
larını hatırlatır. Bağdat'ta Sultan Melik
şah'ın yaptırıp Halife Müstansır- Billah'ın 

tamir ettirdiği Halife (Hulefa. SQku'l-gazl) 
Camii minaresi ise silindirik gövdeli mi
narelerin öncüsü durumundadır. Biri se
kizgen kaide üzerinde, diğeri vaktiyle bi
tişiğinde yer alan caminin beden duvar
ları seviyesinde bulunan iki şerefesi var
dır. Bağdat Abdülkadir-i Geylani ve Sin
car Kutbüddin camileriyle Erbil ve Dakük 
ulucamilerinin Selçuklu ve Atabekler dö
neminden kalan minareleri de aynı tipte
dir. Bu minarelerde kaideler nişlerle, göv
delerde enine süs kuşaklarıyla bezenmiş
tir. Ma'rüf-i Kerhi ve Halife camilerinin 
minarelerinde Selçuklu, Mercan Medre
sesi'nin çifte minarelerinde ise Celayirli 
döneminde yaygın olan bitkisel süsleme
ler dikkat çeker. 

Osmanlı döneminde Musul minareleri 
taştan, Bağdat ve Güney Irak minareleri 



tuğladan yapılmıştır. Bağdat minareleri 
kare ve sekizgen kaide üzerinde silindirik 
gövdeyle devam eder ve dışa taşkın mu
karnaslı altlığa sahip şerefe ve petekie
riyle yapı bakımından Anadolu ve İstan
bul minarelerine benzer. Ancak İmam 
Aküll Camii minaresi dışında kalanların 
tamamı kaideden külaha kadar sırlı tuğ
la ve mozaik çinilerle bezenmiştir. Çoğu 
yeşil çiniden kavuk şeklinde bir külahla 
örtülüdür. Şiller'e ait türbe ve camiierin 
minarelerinde İran üslübuyla yapılmış 
üzeri siperli köşk tipi şerefeler bulunmak
tadır. Musul'daki Atabekler döneminden 
kalan tuğla minareler iklim ve malzeme
den kaynaklanan sebeplerle doğuya doğ
ru eğrilmiştir. Külliyeler dışında Sünniler' e 
ait camilerde tek minare vardır. Çifte mi
nareli tek örnek olan Asafıye Camii'nin bir 
minaresi sonradan yol genişletilmesi se
bebiyle yıktırılmıştır. 

Türbeler. Irak'ta "kubbe" adıyla anılan 
türbe mimarisi, IX. yüzyıldan kalma Kub
betü's-süleybiyye dışında Selçuklu dö
neminde gelişmiştir (b k. ABBASiLER [Sa
nat)). Hülagü istilasında yıkımdan kurtu
lan, ancak daha sonra çoğu Safevller'in 
saldırıları sırasında tahribata uğrayan 
Sünni türbeleri Osmanlı döneminde yeni
lenmiştir. Bedreddin Lü'lü'ün Şitliderleri 
adına yaptırdığı türbelerin çoğu ise orüi
nal mimarileriyle günümüze kadar gele
bilmiştir. Külliyelerde yapıların çekirdeği
ni oluşturan türbeler kare şeklinde plan
lanmış, üstleri çok defa pandantif geçişli 
kubbelerle örtü lmüştür. Musul ve çevre
sindeki türbelerin kubbeleri dıştan pira
midal. Bağdat ve Güney Irak'taki türbe
lerin kubbeleri ise mukarnaslı konik kü
lahla kaplıdır. Külliye içindeki türbelere, 
batı yanlarına bitişik cami harimieri ve 
kuzeyden açılan iki kapı ile girilmektedir. 
Bağdat'ta Seyyid Sultan Ali, Abdülkadir-i 
Geylani, Musa Kazım ve Musul'da Nebl 
Yunus külliyelerinde harim kapısı hacet 
penceresi şekline dönüştürülmüştür. Bağ
dat Zümrüd Hatun, Muhammed İbn Sek
ran. imam Hadld, Şeyh Necmeddin ve H il

le Makam-ı Şems türbeleri sekizgen göv
delidir ve hepsi Selçuklu tarzı denilen bu 
bölgeye has mukarnaslı yüksek kubbeler
le örtülüdür. 

Samerra'da İmam Durl. Zübeyr'de Ha
san-ı Basri, Dakük'ta İmam Muhammed 
el-Bakır, Kettse'de Makam-ı Hızır türbe
leriyle Musul'daki türbelerin tamamı ka
re planlıdır. Yahudi ve hıristiyanlarca da 
kutsal sayılan bazı İslam öncesi türbeler 

imam Avnüddin Türbesi 

eski halleri üzerine aynen yenilendiklerin
den kıble yönünde değillerdir. Musul'da 
imam Yahya, imam Avnüddin, Nebl Yu
nus ve Nebl Circls türbelerinde mihrap
Iar kıbleye gelen köşeye yerleştirilmiştir. 
Kifl Hezekiel Türbesi tek örnek olarak dik
dörtgen planda inşa edilmiştir. 1\ığladan 
yapılan türbelerde dış ve iç cepheler tuğ

la- sır lı tuğla, taştan yapılan türbelerde 
giriş cepheleri tuğla üzerine mozaik çini, 
iç mekanlar ise alçı üzerine bitkisel ve ge
ometrik motiflerle süslenmiştir. Selçuk
lu. İlhan lı ve Celayirli dönemlerinde yapı
Ian türbelerin altında cenazelik bölümü 
mevcuttur. Musul türbelerinin çoğunda 
gövde ile cenazelik arası ayrılmadığından 
ziyaret için zemin seviyesinin altında bu
lunan sandukalara merdivenle inilmekte
dir. Türbelerde dönemlerine uygun tarz
da yapılmış zengin süslemeler ve sandu
kalar ile hediye edilmiş kıymetli eşya bu
lunmaktadır. 

Medreseler. Moğol istilasına kadar İs
lam aleminin ilim ve kültür merkezi olan 
Bağdat'ta birçok medrese yapılmıştır. Bü
yük Selçuklu dönemine ait ünlü Nizarni
ye medreselerinin üç tanesi Irak'ta bulu
nuyordu. Ancak bu dönemin diğer mima
ri eserleri gibi medreselerinin de çoğu gü
nümüze ulaşmamıştır. XIII. yüzyıldan son
ra Irak'ta dört eyvanlı-aviulu medrese ge
leneğine uyulmadığı görülür. Yine açık av
lu lu olan ve baş eyvanı bulunan medre
selerde klasik şemadaki diğer eyvanların 
yerine tür be ve mescidler yapılmıştır. Ha
len mevcut üç medrese üç ayrı plana sa
hiptir. Irak'ta Sünni mezhepler için aynı 
binada birereyvan yerine ayrı ayrı medre
seler yapılarak bu durum kitabe ve vak
fiyelerinde belirtilmiştir. Mesela Musul iz
ziyye ve Atabekiyye medreseleri Hanefi 
ve Şafiller. Bağdat .Ebu Hanife. Sultan Me
likşah, Terken Hatun ve Benefşe Hatun 
medteseleri Hanefiler, Nizarniye ve Züm-
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rüd Hatun medreseleri Şafıiler, Müstan
sıriyye Medresesi ise dört mezhep için ya
pılmıştır. 

Müstansıriyye Medresesi girişle birlikte 
dört eyvanlı plani anmış. ancak dördüncü 
eyvan mescid haline getirilmiştir; medre
senin batısında darülkur'an adıyla anılan 
dışa açık bir eyvanı daha mevcuttur. Ya
pının doğusunda çok amaçlı odalarla gü
neybatısında dershaneler yer almaktadır. 
Bağdat Mercan (Mercaniyye) Medresesi 
açık aviulu ve iki katlıdır. Son yıllarda res
tore edilen bu iki medreseden günümüz
de m üze olarak faydalanılmaktadır. Mu
sul Kemaliyye Medresesi'nin bugüne ka
Ian bölümü sekizgen planıyla daha çok 
kütüphaneleri hatırlatmaktadır. İm.fım-ı 
Azam Medresesi tamamen yıkılarak ye
rine modern binalar yapılmıştır. Bağım

sız planlanan bu medreselerden başka 
Irak'ta külliye ve camilerle birlikte ele alın
mış birçok medrese mevcuttur. Külliye
lerde avlu etrafına sıralanan medrese 
hücreleri camilerde avlunun bir köşesine 
toplanmıştır. Bağdat medreseleri tuğla
dan yapılmış . dış ve iç cepheleriyle gör
kemli taçkapıları tuğla-terrakota malze
me üzerine ayet kitabeleri ve geometrik 
kompozisyonlarla süslenmiştir. Musul 
medreselerinde ise taş ve mermer işçili
ğiyle malzerneye uygun geometrik motifli 
tezyinata ağırlık verilmiştir . 

Hanlar. En eski çağlardan beri Basra 
körfezini Akdeniz'e, Hicaz ve Ortadoğu'
yu Anadolu 'ya bağlayan yollar Irak'tan 
geçmektedir. İstanbul'dan gelip Diyarba
kır, Nusaybin ve Habur üzerinden lrak'a 
giden ana yol Delikan. Musul, Erbil. Altın
köprü. Kerkük ve Dakük menzillerinden 
sonra doğuya yönelerek Hemedan'a, gü
neyi takiben de Bağdat ve Basra'ya ula
şıyordu. Diğer bir kol da Basra'dan itiba
ren Fırat nehrini takip ederek Rakka üze
rinden Suriye ve Mısır'a gidiyordu. Selçuk
lular, Atabekler ve Osmanlılar zamanın

da bu yollar üzerine birçok ri bat ve han 
yapılmıştır. Ancak ı. Dünya Savaşı sonra
sında yeni Musul- Bağdat- Basra karayo
lunun açılması sebebiyle eski kervan yo
lu önemini kaybetmiş, üzerindeki hanlar 
da kısa zamanda yok olmuştur. Günümü
ze kısmen ulaşabilen örneklerden Musul'
daki han Bedreddin Lü'lü' tarafından yap
tırılmıştır ; Gümrükçü Han, Beni Said Ha
nı ve Mızrakçı Hanı Osmanlı döneminden 
kalmadır. Bağdat'ta Celayirliler devrinde 
yapılan Mercan Han da restore edilmiştir. 

Necef ve Kerbela'yı iran'a bağlayan yollar 
üzerindeki Safevi hanları halen kullanıl
maktadır. 
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Hanların çoğu dikdörtgen planlı olup 
dışa taşkın yarım yuvarlak kulelerle des
teklenmiş sur duvarlarıyla birer kale gö
rünümündedir. Sivri kemerli taçkapılar
dan girilen bu binaların iç mekanları, Mü
şahede ve MahmOdiyye hanlarında oldu
ğu gibi duvarlara oturan ku b be ve tonoz
larla örtülü revaklı bölmelerden meydana 
gelmektedir. Avluya bakan revaklı kısım, 
diğerlerinden 1 m. kadar yüksek tutula
rak sıcak mevsimlerde yolcuların yatma
sı için üzeri açık teras şeklinde düzenlen
miştir. 

Su Mimarisi. Irak'taki su mimarisini 
köprüler, hamamlar, çeşmeler, sebiller, 
kanallar ve bentlerle şadırvan ve havuz
lar oluşturur. Ülkeyi baştan sona kateden 
Dicle ve Fırat nehirleriyle kolları üzerinde 
birçok köprü yapılmıştır. Bunlardan Ha
bur Köprüsü, geniş kemer açıklığı ve mi
mari yapısıyla Anadolu'daki Selçuklu taş 
köprülerinin öncüsü durumundadır. Üç 
gözlü Altın Köprü'den hiçbir iz kalmamış
tır. Samerra'daki Zerefşan Köprüsü ile 
Deyrizor Suyu üzerindeki Bedreddin Lü'
lü'ün eseri Araban Köprüsü'nün yalnız 
ayakları günümüze ulaşabilmiştir. Musul 
ve Kerkük köprüleri birbirine yakın ve yu
varlak kemerli gözleri, açı yapmadan uza
nan üst yapılarıyla dikkat çeker. Dubalar 
üzerine kurulmuş açılıp kapanabilen Bağ
dat köprüleri doğu ve batı yakalarını bir
birine bağlamalarının yanı sıra Osmanlı 
döneminin Basra-Bağdat arası su yolu 
ticaretinde karakol ve gümrük hizmetle
rini de yerine getirmişlerdir. 

Irak'taki hamamlar klasik Roma ve Os
manlı hamamlarından daha farklı bir 
planda ele alınmıştır. Eyvan şeklinde gi
riş bölümleri bulunan yapıların çoğunda 
ılıklık kısmı yoktur. Çoğunun külham alta 
alınarak yapı iki katlı hale getirilmiş veya 
kullanılan bölümterin etrafında "L" biçi
mi inşa edilmiştir. Bağdat'taki Yetim, Hay
dar, Reşid Paşa ve Cevadeyn hamamlarıy
la Musul'daki Kale, Attarin ve Saraçhane 
hamamları halen kullanılmaktadır; Bağ
dat'takiterin tamamı Osmanlı dönemin
den kalmadır. 

Halife MansOr'la başlayan imar faaliyet
leri sırasında Bağdat'ın şehir suyu ihtiya
cının karşılanması ve çevredeki bahçeler
le tarlaların sulanması amacıyla munta
zam kanallar yapılmış ve Dicle nehrinden 
beslenen bu kanalların "darü'l-mesennat" 
adı verilen maksemterde toplanıp oradan 
ince şebekelerle dağıtımı gerçekleştiril
mişti r. Bugün Kasrü'I-Abbasi adıyla anı
lan binanın bir bölümünün bu amaçla in
şa edildiği sanılmaktadır. 
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Habur Köprüsü 

Saray ve köşklerin yanı sıra Musul'daki 
camiierin avlularına Atabekler dönemin
de birer şadırvan yapılmıştır. Bağdat ya
pılarında ise şadırvan yerine çeşme ve ab
destliklerin tercih edildiği görülür. Yerle
şim alanlarının tamamında, cadde ve so
kak başlarında yer alan günümüze ulaş
mamış pek çok Osmanlı çeşme ve sebili 
bulunuyordu. Bağdat'taki Özbek. Asafi
ye. Seyyide Emine, Ali Efendi, Şeyh Sira- · 
ceddin, Haydari, Hacı Fethi, Aküli, Ali Rı
za Paşa, Halid Ağa ve Necib Paşa bunla
rın en tanınmışları idi. 

Askeri ve Sivil Yapılar. Irak'taki askeri 
yapıların başında şehirleri koruyan surlar 
ve kaleler gelmektedir. Halife Mansur'un 
bizzat planını çizdiği ilk Bağdat'ın etra
fı 2352 m. çapındaki tam daire şeklinde 
surtarla çevrilmişti. Bu surlar Selçuklu dö
neminde takviye edilmiş. Moğol yıkımın

dan sonra da Dicle'nin doğu ve batı yaka
larını içine alacak şekilde yeniden yapıl
mıştır. Musul, Sincar ve Erbil kalelerinden 
ise yer yer sur kalıntıları ile bazı burçlar 
günümüze ıilaşabilmiştir. 

Karakoyuolu döneminde yapılıp Osman
lılar tarafından yenilenen Bağdat Sarayı 
ve Kıştası Dicle nehri kenarında etrafı yük
sek duvartarla çevrili müstahkem bir ya
pıdır. Batıdaki iki katlı saray kısmı, " U" 
biçiminde bir avlu etrafına diziimiş deği-

Uhaydir Sarayı'nın sağlam kalmış duvarlarından birinin dış 
cephesi 

şik plan ve boyutlardaki kabul salonları, 
müstakil odalar, birbiri içinden geçilen ça
lışma odaları, koridorlar ve nehre bakan 
seyir köşklerinden oluşmaktadır. Doğuda
ki kışla bölümü yeniçeriterin kalabileceği 
şekilde düzenlenmiş , ikinci avlu kapısın
dan sarayla bağlantı sağlanmıştır. Yapı 
günümüzde de kullanılmaktadır. 

Halife MansOr'un Bağdat'ta yaptırdığı 
sarayın tamamen ortadan kalkmasına 
karşılık Uhaydir, Atşan, Belkuvara ve Ha
kan sarayları ile Kasrü'l-aşıkAbbasi döne
minden kalan başlıca sivil yapı örnekleri
dir. Bedreddin Lü'lü'ün Musul'daki Kara
saray'ının ise sadece bazı duvar parçaları 
ayakta dır. Tarihi kaynaklarda da Bağdat'
ta Tuğrul Bey Sarayı ile MGnis el-Muzaf
fer, Sebük Tegin, Emir Sungur, Porsuk, 
Mücirüddin Abak konaklarının adiarına 
rastlanmaktadır. Kazım Paşa Konağı tek 
sağlam eserdir ve bugün İngiltere büyü
kelçilik binası olarak kullanılmaktadır. 

Irak'taki mimari eserlerde genellikle 
kuzeyde taş, güneyde tuğla malzeme kul
lanılmıştır. Musul civarından çıkarılan kal
ker cinsi hallan taşı ile Güney Irak'taki 
tuğla yapımına elverişli killi topraklar ve 
Babil harabelerinden yağmalanan mil
yonlarca tuğla bu tercihin başlıca sebep
leridir. Samerra'da kerpiç ve tuğla, Bağ
dat ve Basra'da tuğla, Musul, Sincar ve 
Dakük'ta taş ve mermer ağırlıktadır. Sel
çuklu ve Atabekler döneminde bütün mi
nareler tuğladan, Osmanlı döneminde taş 
ve tuğladan yapılmıştır. Yapıların temel
lerinde subasmana kadar taş; kemer, ge
çiş elemanları ve örtü sistemlerinde tuğ
la; taşıyıcı destek unsurları ile çerçeveler
de de taş veya m ermer tercih edilmiştir. 
Mihrap ve minberi er mermer yahut üze
ri çiniyle kaplanmış tuğla; kapı- pencere 
kanatları, bazı minber ve sandukalarla 
nadir olarak sütun, sütun başlıkları ve 
kirişler uzak ülkelerden getirilen sert ah
şap malzemeyle yapılmıştır. Mimari süs
lemede tuğla, sırtı tuğla, alçı. terrakota, 
mermer, mozaik çini ve sır altı tekniğin
de.çini levhalar kullanılmıştır. 
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Türk musikisinde bir perde 
ve birleşik makam. 

_j 

Irak Perdesi. Türk mOsikisi ses sistemi 
içinde orta sekizlinin on ikinci perdesinin 
adıdır. Acem- aşiran perdesine bir bakıye 
diyezi. rast perdesine bir küçük mücen
neb bemolü, veya hüseynl-aşiran perde
sine bir büyük mücenneb diyezi getirile
rek elde edilir. 

... :,0-*0 
Pest sekizlide kaba ırak. tiz sekizlide 

eviç. en tiz sekizlide tiz eviç adını alan ırak 
perdesi gerek klasik ebced gerekse Ab
dül baki N asır Dede'nin nota sisteminde 
( _, ) Kantemiroğlu notasında (..v) harfle
riyle gösterilmiş. Hamparsum notasında 
ise (.r) şekliyle yazılmıştır. Bu perde ba
kıye diyezli fa olarak ırak. bestenigar. dil
keşhaveran, beste ısfahan. eviç, eve-ara, 
ferahnak gibi bir grup makamın da karar 
perdesidir. 

Irak Makamı. Türk mOsikisinin eski ma
kamlarından olup dizisi. ırak perdesindeki 
segah dörtlüsüne yerindeki uşşak dörtlü
sünün katılmasından meydana gelmiştir. 
Bu yapıya uşşak dörtlüsü, bazan nevada
ki büselik beşlisini de alarak uşşak dizisi 
halinde katılır. Ancak ırak makamı ağır 
başlı bir karaktere sahip olduğundan faz
la tizlerde dalaşmadığı için çoğunlukla 
bu dizinin bir kısmının kullanıldığı görül
mektedir. 

Yerinde ussak makamı dizisi 

Yerinde Nevada 
ussak dörtlüsü büselik besiisi 

N ota yazımında donanımına si için ko
ma bemolü (segah). fa için bakıye diyezi 
(eviç) yazılır, gerekli diğer değişiklikler ise 
eser içinde gösterilir. Çıkıcı bir seyir takip 
eden bu makamın yedeni birinci çizgide
ki bakıye diyezli mi (acem- aşiran). durağı 
bakıye diyezli fa (ırak) perdesidir. Maka
mın güçlüsü olan dügah perdesi, üzerin
de hem uşşak dörtlüsünün bulunması 
hem de ıraktaki segah dörtlüsünün güç
lüsü durumunda olduğundan ayrıca önem 
taşımaktadır. 

Ağır başlı bir makam olduğu için ade
ta dini karakter taşıyan ırak makamının 

Düyek 
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seyir örneği 
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seyrinde daha çok pestlerde, özellikle du
rak perdesinin altındaki seslerde dolaşı
hp asma kararlar yapılır ve bu suretle ma
kamın genişleme alanı da teşekkül etmiş 
olur. Böylece ırak perdesinden itibaren 
makamın yedeni olan acem -aşiran per
desi kullanılarak aşağıya doğru inilirse 
kaba nlm-hicaz perdesinde hicaz çeşni
siyle asma karar yapılır: 

Kaba ni m ·hicazda 
hlcaz dörtlüsü 

Ayrıca ırak perdesinden aşağıya hüsey
nl- aş i ran perdesi kullanılarak inilirse ye
gah perdesinde rast çeşnisiyle asma ka
rar gerçekleştirilir. 

Vega h ta 
rast dörtlüsü 

Makamın ağır başlı karakterinden do
layı uşşak dizisinin üst bölgesi olan büse
lik beşlisine ait seslerde fazla gezinilmez. 
Ancak bu bölgede az da olsa dalaşıldığı 
zaman neva perdesinde bGselikli bir as
ma karar yapılır, ayrıca segah perdesinde 
de eksik segah dörtlüsüyle asma karar 
yapılabilir. Diğer taraftan ırak makamının 
seyri esnasında esasen ana dizide bulun
mamasına rağmen bazan dügah perde
sinde bir hicaz dörtlüsünün yer alması so
nucu rast perdesinde nikriz çeşnisi mey
dana gelir; bu suretle de yerinde hicazlı 
ve nikrizli asma kararlar yapılır. Hicazlı ve 
nikrizli asma kararlardan sonra aynı ses
ler le ırak perdesine kadar düşlıldüğünde 
ise ırak perdesinde hüzzamlı bir asma ka
rar. bazan da sadece nlm-hicaz perdesi 
kullanılarak yine aynı perde üzerinde tam 
segah beşiisiyle asma karar yapılabilir. 
Ancak bu geçkilerde fazla ısrar edilme
mesi önemlidir. 

Yerinde nikriz besiisi 

Yerinde 
hicaz dörtlüsü 

Makamın seyrine durak veya güçlü ci
varından başlanır. Diziyi meydana getiren 
çeşnilerde pek fazla tizlere çıkmadan do
laşıldıktan sonra güçlü dügah perdesin
de yarım karar yapılır. Bu arada gerekli 
asma kararların gösterilmesinin ardın
dan bütün dizide ve genişlemiş bölgede 
karışık olarak dalaşılıp ırak perdesinde se-
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