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kir b. Abdümenât’a karþý Zâtünekîf’teki
savunma savaþýna katýlmýþ ve kazanýlma-
sýnda önemli rol oynamýþtý. Ayný þekilde
hicretten sonra müslümanlarla müþrikler
arasýnda çatýþma çýktýðý zaman Huzâa’-
nýn birçok kolu, önceden Hâþimoðullarý ile
yaptýðý bir dostluk anlaþmasý sebebiyle Hz.
Peygamber’e yakýn davranýrken Mustalik
yine Kureyþ’in tarafýný tutmuþtu.

Kureyþ, bütün müttefiklerini harekete
geçirerek Hendek Gazvesi için hazýrlýklara
giriþtiðinde Benî Mustalik reisi Hâris b.
Ebû Dýrâr, Müreysî‘ suyu baþýnda karar-
gâh kurup müslümanlara karþý çevredeki
kabileleri de kýþkýrtarak asker toplamaya
baþladý. Bu faaliyeti haber alan Hz. Pey-
gamber, 2 Þâban 5 (27 Aralýk 626) tarihin-
de otuzu süvari olmak üzere 700 kiþilik bir
orduyla Müreysî‘ Gazvesi’ne çýktý. Onun
büyük bir kuvvetle yaklaþtýðýný öðrenen
bazý kabileler düþman saflarýndan ayrýlýp
gittiler. Ýslâm ordusu Müreysî‘ suyuna var-
dýðýnda müþriklerin müslüman olmayý red-
detmesi üzerine savaþ baþladý ve müslü-
manlarýn zaferiyle sonuçlandý. On müþrik
öldürüldü, geri kalanlar (600 veya 700) kiþi
esir alýndý ve arasýnda 2000 deve ile 5000
koyunun da bulunduðu bol miktarda gani-
met ele geçirildi. Bu sefer esnasýnda müs-
lümanlarýn düþman sanýlarak yanlýþlýkla öl-
dürülen Hiþâm b. Subâbe el-Kelbî’den baþ-
ka kayýplarý olmadý. Hz. Peygamber zafer-
den sonra Ebû Neml et-Tâî’yi müjde ver-
mesi için Medine’ye gönderdi ve kendisi
de 1 Ramazan 5 (24 Ocak 627) tarihinde
Medine’ye döndü. Müstalik (Müreysî) Gaz-
vesi’nin Hendek Gazvesi’nden sonra vuku
bulmuþ olabileceði de ileri sürülmektedir
(Sarýçam, s. 162-163).

Resûl-i Ekrem esirler arasýnda bulunan
kabile reisi Hâris’in kýzý Cüveyriye ile ev-
lendi. Bu evlilik dolayýsýyla ashabýn esirle-
ri karþýlýksýz serbest býrakmasý sonucun-
da baþta Hâris b. Ebû Dýrâr olmak üzere
kabilenin hemen tamamý Ýslâm’a girdi. Bu

savaþa Abdullah b. Übey b. Selûl gibi çok
sayýda münafýk da katýlmýþ, müslümanlar
arasýna fitne sokmak için bazý küçük an-
laþmazlýklarý tahrik etmiþ, bu arada sefer-
den dönerken Hz. Âiþe’ye de iftirada bu-
lunmuþlardý (bk. ÝFK HADÝSESÝ). Mustali-
koðullarý, Ýslâm’a girmelerinin ardýndan
bölgede birçok mescid inþa ettiler ve ze-
kâtlarýný muntazaman ödediler. Hz. Pey-
gamber, 8 (629) veya 9 (630) yýlýnda ze-
kât tahsili için Velîd b. Ukbe b. Ebû Mu-
ayt’ý Benî Mustalik’e göndermiþti. Velîd
kabileye yaklaþtýðý sýrada silâhlý bir grubun
üzerine doðru geldiðini görünce telâþa ka-
pýlarak hemen Medine’ye dönüp Resûl-i
Ekrem’e Mustalikoðullarý’nýn zekât ver-
meyi reddettiklerini ve kendisini öldürmek
istediklerini söyledi. Hz. Peygamber duru-
mu incelemek için Hâlid b. Velîd kuman-
dasýnda askerî bir birlik görevlendirdi. Hâ-
lid bölgeye yaklaþtýðýnda kabile arasýna ca-
suslar yolladý. Bunlar, namaz vakitlerinde
kabile mensuplarýnýn ezan okuyup namaz
kýldýklarýný söyleyince Hâlid, Velîd b. Ukbe’-
nin verdiði haberin asýlsýz olduðunu anla-
dý. Diðer bir rivayete göre ise Mustaliko-
ðullarý, Resûl-i Ekrem’in kendilerine kar-
þý askerî bir birlik hazýrladýðýný öðrendik-
lerinde Medine’ye Hâris b. Ebû Dýrâr baþ-
kanlýðýnda bir heyet göndermiþler. Heyet
Resûlullah’a durumu açýklarken, “Ey iman
edenler! Eðer fâsýkýn biri size bir haber
getirirse onun doðruluðunu araþtýrýn. Yok-
sa bilmeden insanlarý incitir de sonra yap-
týðýnýza piþman olursunuz” meâlindeki âyet
(el-Hucurât 49/6) nâzil olmuþtur. Kaynak-
larda daha sonraki dönemleri hakkýnda
herhangi bir bilgi verilmeyen Mustalik’i
mensubu olduðu Huzâa ile birlikte müta-
laa etmek gerekir.
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Ortaçað’da el-Cezîre bölgesinin doðu
kýsmýný meydana getiren Diyârýrebîa’nýn
bir dönemde merkezi olan Musul, Dicle
nehrinin batý (sað) kýyýsýnda kurulmuþtur.
Arapça vasl (ulaþmak, kavuþmak) kökünden
türetilen ve Musul’un aslý olan “kavþak”
anlamýndaki Mevsil adýnýn þehre verilme-
si, kurulduðu devirde çeþitli kervan yolla-
rýnýn veya o kesimde Dicle ile bazý kollarý-
nýn birleþmesi sebebine baðlanmaktadýr
(Yâkut, V, 258). Makdisî, þehrin eskiden
Havlân diye tanýndýðýný ve Araplar’ýn bura-
yý imar edip bir ordugâh-þehir haline ge-
tirdikten sonra adýný Mevsil’e çevirdiklerini
(A¼senü’t-tešåsîm, s. 138-139), Yâkut el-
Hamevî ise Hamza el-Ýsfahânî’den naklen
þehrin Sâsânîler zamanýndaki adýnýn Ne-
verdeþîr olduðunu ve buranýn el-Cezîre ile
Irak’ý, Dicle ile Fýrat’ý ve Sincâr ile Hadîse’yi
birbirine baðladýðý veya Mevsil adlý bir hü-
kümdar tarafýndan kurulduðu için bu adla
anýldýðýný (Mu£cemü’l-büldân, V, 258-259)
kaydeder. Þehrin tesis tarihi ve Eskiçað’-
da mevcut olup olmadýðý hakkýnda farklý
görüþler ileri sürülmüþtür. Ýran kaynaklarý,
Sâsânî hükümdarlarýndan II. Hüsrev veya
onun bir valisi tarafýndan kurulduðunu ile-
ri sürer. Ancak yaygýn kanaate göre II. yüz-
yýlda bugünkü Musul’un yerinde bir hýris-
tiyan kolonosi mevcuttu ve burasý eski Asur
Ýmparatorluðu’nun baþþehri olan Nineva’-
nýn karþýsýnda bulunuyordu. Bu koloni da-
ha sonra Bizanslýlar’ýn Asur Piskoposluðu’-
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nun merkezi olmuþ ve Ýslâm fethine ka-
dar hýristiyan kimliðini korumuþtur.

Musul, 20 (641) yýlýnda Utbe b. Ferkad
es-Sülemî veya 16’da (637) Rebî b. Efkel
el-Anzî tarafýndan fethedildi. Hz. Ömer,
fâtih kumandan Utbe b. Ferhad veya Re-
bî‘ b. Efkel’i vali tayin ettiði þehre Arap-
lar’ý yerleþtirerek burayý bir garnizon-þe-
hir haline getirdi ve ortasýna büyük bir ca-
mi yaptýrdý (Belâzürî, s. 327; Ýbnü’l-Fakýh,
s. 123-124). Hz. Osman da Musul’a Ezd,
Kinde, Tay, Abdülkays kabilelerine mensup
4000 kiþi iskân etti ve buraya Arfece b.
Herseme’yi vali olarak gönderdi. Emevî-
ler devrinde genellikle halife oðullarýnýn
tayin edildiði en önemli valiliklerden biri
olan Musul’a Abdullah b. Zübeyr de Mu-
hammed b. Eþ‘as’ý vali yaptý. Musul son
Emevî halifesi II. Mervân zamanýnda ge-
niþletilerek imar edildi ve el-Cezîre’nin
merkezi haline getirildi. Abbâsîler’in de
çok önem verdikleri ve çeþitli yerleþim bi-
rimleriyle beraber Azerbaycan sýnýrýna ka-
dar uzanan topraklarýn tamamýný baðla-
dýklarý Musul’da özellikle Halife Mütevek-
kil -Alellah’ýn ölümünden (247/861) sonra
bir taraftan Kürt isyanlarý çoðalýrken bir
taraftan da Hâricîler kargaþa baþlatýp yö-
netimi ele geçirdiler. Halifelerin tayin et-
tiði, aralarýnda Türk kumandanlarýnýn da
bulunduðu valiler karýþýklýklarý sona erdi-
remediler.

293-294 (906-907) yýllarýnda Halife Mük-
tefî -Billâh’ýn Musul’da Kürtler’in çýkardý-
ðý isyan ve karýþýklýklara nihayet vermek
üzere görevlendirdiði Benî Taðlib’e men-
sup Hamdânî emîrleri Kürtler’le Hâricî-
ler’i itaat altýna almayý baþardýlar ve önce
Abbâsîler’in valileri sýfatýyla, 317 (929) yý-
lýndan itibaren de baðýmsýzlýklarýný ilân
ederek þehre hâkim oldular. Hamdânî hâ-
kimiyeti 380’de (990) sona erdi. Dahhâk b.
Kays liderliðinde geliþen Sufriyye 100.000’i
aþan mensubu ile Kûfe’de etkinlik kazan-
dý ve önce Musul’a, ardýndan Nusaybin’e
yürüdü. Mehdî-Billâh döneminde Yâsîn el-
Mevsýlî et-Temîmî Musul’da ayaklandý. Þe-
hir halkýnýn desteklediði Hamza b. Mâlik
el-Huzâî’nin isyaný da bastýrýldý. Bu tarih-
te Ukaylîler Musul’u ele geçirip altý yýl Bü-
veyhîler’e tâbi olarak hüküm sürdüler. Þe-
hir 373’te (984) Mervânîler’in kurucusu
Bâz’ýn hâkimiyetine girdi. Ukaylîler daha
sonra kendi hânedanlarýný kurup Musul’-
da hüküm sürdüler. Abbâsî halifeleriyle
yakýn iliþki içinde bulunan Ukaylîler zaman
zaman Fâtýmîler’e yaklaþmýþ, hatta bazan
Fâtýmî halifesi adýna hutbe okutmuþlar-
dýr. 448’de (1056) Musul Irak’la beraber
Selçuklular’ýn eline geçtiyse de bir yýl son-

ra Büveyhî kumandaný Besâsîrî þehri zap-
tetti; ancak Selçuklular þehri ayný yýl geri
aldýlar ve dört yýl daha ellerinde tuttular.
453’te (1061) tekrar Ukaylîler’in hâkimiye-
tine giren Musul 477’de (1084) Selçuklu
ordusu tarafýndan ele geçirildi, fakat Sul-
tan Melikþah þehri tekrar Ukaylî Emîri
Müslim b. Kureyþ’in idaresine verdi. Mu-
sul, Selçuklu Emîri Kürboða’nýn zaptýna
kadar (Zilkade 489 / Kasým 1096) Ukaylî-
ler’in elinde kaldý. I. Kýlýcarslan, Musul ileri
gelenlerinin daveti üzerine þehre girdi ve
Büyük Selçuklu Sultaný Muhammed Ta-
par adýna okunmakta olan hutbeye son
verdi (500/1107). Ancak Musul Valisi Çav-
lý ile yaptýðý savaþta maðlûp oldu ve Ha-
bur nehrini geçerken boðuldu. Muham-
med Tapar’ýn 502’de (1108) Çavlý’nýn yeri-
ne Musul valiliðine gönderdiði Mevdûd b.
Altuntegin sultanýn emriyle Haçlýlar’a ilk
defa karþý koyan emîr oldu. 521 (1127)
yýlýnda Irak Selçuklu Sultaný Mahmûd b.
Muhammed Tapar’ýn, oðluna atabeg ta-
yin ettiði Ýmâdüddin Zengî’ye Musul’u iktâ
etmesiyle burada Musul Atabegliði (Zen-
gîler) denilen devletin temelleri atýldý.

Atabeg Ýzzeddin I. Mes‘ûd, Selâhaddîn-i
Eyyûbî’nin Musul’u ikinci defa kuþatmasý
üzerine onun adýna hutbe okutup sikke
bastýrmak zorunda kaldý (9 Zilhicce 581 /
3 Mart 1186). Böylece tâbi devlet haline
gelen Zengîler, Haçlýlar’a karþý cihad ilân
eden Selâhaddin’e yardýmcý kuvvetler gön-
dererek Hittîn zaferine ve Kudüs’ün fethi-
ne büyük katkýda bulundular. Musul Ata-
begi I. Nûreddin Zengî Arslanþah’ýn âzat-
lýsý iken Musul’un en yetkili kiþisi durumu-
na gelen Bedreddin Lü’lü’, son Zengî ata-
beginin ölümüyle halife tarafýndan sultan
ilân edildi (Rebîülevvel 631 / Aralýk 1233).
Lü’lü’, baðýmsýz bir hükümdar olarak dev-
letinin sýnýrlarýný Habur ýrmaðýna kadar
geniþlettiyse de Moðollar’ýn Baðdat’ý zap-
týnýn ardýndan Hülâgû’nun huzuruna çýkýp
baðlýlýðýný arzetti, böylece Musul’u Moðol
tahribinden kurtardý. Ancak ölümünden
sonra yerine geçen oðlu el-Melikü’s-Sâlih
Ýsmâil, Hülâgû’ya karþý Memlük Sultaný
Baybars’ýn yanýnda yer alýnca Musul Moðol
tahribatýna mâruz kaldý (660/1262). Ken-
disi de Hülâgû’nun huzuruna götürülerek
öldürüldü. Böylece baðýmsýz devlet olmak-
tan çýkan Musul sýrasýyla Ýlhanlý, Celâyirli,
Timurlu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Sa-
fevî dönemlerinden sonra 923 (1517) yý-
lýnda Osmanlý hâkimiyetine girdi.

Musul, eski seyyah ve coðrafyacýlarýn sýk
sýk ziyaret ettikleri ve kitaplarýnda geniþ
yer verdikleri þehirlerden biridir. Çocukluk
ve gençlik döneminin bir kýsmýný Musul’-

da geçiren Ýbn Havkal önceleri burada faz-
la aðaç bulunmadýðýný, Hamdânîler’in dik-
tiði meyve aðaçlarýyla güzel bahçeler oluþ-
tuðunu, üzüm ve diðer meyvelerin çoðal-
dýðýný, þehrin geniþ bir alaný kapsadýðýný,
çok sayýda köyleriyle meralarýnýn bulundu-
ðunu söyler (Øûretü’l-ar², s. 214-218). Mak-
disî de Musul’un binalarý güzel, havasý hoþ,
suyu temiz büyük bir þehir olduðunu kay-
deder. Zübeyde nehri kýyýsýndaki Murab-
baa Kalesi’nden, çoðunun üzeri kapalý çar-
þýlarýndan, özellikle bunlardan sur içindeki
Sûkulerbiâ’dan bahseder ve Kasrülhalîfe
adlý sarayýn þehre yarým fersah mesafede
eski Nineva yakýnlarýnda bulunduðunu be-
lirtir (A¼senü’t-tešåsîm, s. 138). Ýbnü’l-Fa-
kýh þehri her yönüyle övdükten sonra bu-
rada bir yýl kalanýn gücünün artacaðýný söy-
ler (MuÅta½ar, s. 133). Yâkut el-Hamevî,
Hadbâ adýyla da anýlan Musul’un Ýslâm ül-
kelerinin en büyük ve en meþhur þehirle-
rinden biri, Irak’ýn kapýsý, Horasan’ýn anah-
tarý, Azerbaycan’ýn güzergâhý ve doðunun
kapýsý sayýlan Nîþâbur’a, batýnýn kapýsý du-
rumundaki Dýmaþk’a gitmek için buradan
geçmek gerektiðinden dünyanýn üç büyük
þehrinden biri kabul edildiðini kaydeder
(Mu£cemü’l-büldân, II, 262; V, 258). Mu-
sul’u 580’de (1184) gören Ýbn Cübeyr de
büyük ve müstahkem bir þehir olduðunu,
bir kalesinin ve mescidler, hamamlar, han-
lar ve çarþýlarýyla ünlü geniþ bir varoþu-
nun bulunduðunu, tezyinat ve nakýþlarýy-
la meþhur Dicle kýyýsýndaki Mücâhidüddin
Camii’nden daha büyük ve güzel bir cami
görmediðini, þehirdeki bîmâristan ve ka-
palý çarþýnýn da Mücâhidüddin Camii gibi
yine Mücâhidüddin Kaymaz tarafýndan
yaptýrýldýðýný, camilerden birinin Emevîler
devrinden kaldýðýný, ayrýca þehirde en az
altý medreseye rastladýðýný yazar (er-Ri¼-
le, s. 181-183). Ýbn Battûta benzer bilgi-
ler verdikten sonra ayrýca halkýnýn güzel
ahlâklý insanlar olduðunu kaydeder (er-
Ri¼le, s. 235-236).

Musul’daki camilerin en önemlileri Câ-
miu’l-Ümevî (Câmiu’l-atîk), Câmiu’n-Nûrî,
Câmiu’l-Mücâhidî, Mescidü’l-Hallâl, Mes-
cid-i Ýbrâhim el-Cerrâhî, Mescidü’r-Rah-
mânî, Mescid-i Emînüddin Yâkut, Mescid-i
Mansûr el-Hallâc, Mescidü’t-Türkmânî’dir.
Musul medreselerinde taþ ve mermer iþ-
çiliðiyle malzemeye uygun geometrik mo-
tifli tezyinata aðýrlýk verilmiþtir. VII. (XIII.)
yüzyýlýn ikinci yarýsýnda mevcut olduðu bi-
linen yirmi sekiz medrese, on sekiz dârül-
hadis ve yirmi yedi ribâtýn bazýlarý þunlar-
dýr: Nizâmiye Medresesi, el-Medresetü’l-
Atabekiyye, Atîka, el-Medresetü’l-Kemâ-
liyye, el-Medresetü’z-Zeyniyye, el-Medre-

Ferkad
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setü’l-Ýzziyye, el-Medresetü’n-Nûriyye,
Medresetü’l-câmii’n-Nûrî, el-Medresetü’l-
Yûsufiyye, el-Medresetü’l-Kahiriyye, el-
Medresetü’l-Mücâhidiyye, el-Medresetü’l-
Alâiyye, Dârü’l-hadîsi’l-Muzafferiyye, Dâ-
rü’l-hadîsi’l-Muhâciriyye, el-Medresetü’l-
Muhâciriyye, Ribât-ý Seyfeddin Gazî, Ri-
bât-ý Ýbn Þehrezûrî, Ribât-ý Mücâhidî. Þe-
hirdeki çok sayýda türbe arasýnda Hz. Yû-
nus, Nebî Circîs, Ýmam Yahyâ b. Kasým ve
Ali el-Hâdî türbeleri sayýlabilir (Saîd ed-Dî-
vecî, TârîÅu’l-Mev½ýl, s. 359-362).

Ýslâm tarihinde ilk dârülilim Ebü’l-Ka-
sým Ca‘fer b. Muhammed b. Hamdân el-
Mevsýlî (ö. 323/935) tarafýndan Musul’da
kurulmuþtur (a.g.e., s. 192). Ortaçað’da
Musul’da Kur’an ilimlerinden týp, mate-
matik ve astronomiye kadar deðiþik ilim
ve sanat dallarýnda temayüz eden ve Mev-
sýlî nisbesiyle anýlan birçok âlim ve sanat-
kâr yetiþmiþtir. Bunlardan bazýlarý þöylece
sýralanabilir: Muhaddis Abdülazîz b. Hay-
yân b. Câbir, hadis âlimi Ebû Ya‘lâ el-Mev-
sýlî, fakih Abdullah b. Mahmûd, fakih Ab-
dürrahîm b. Muhammed, muhaddis Ömer
b. Bedr, tarihçi Yezîd b. Muhammed el-
Ezdî, Abbâsîler döneminin en tanýnmýþ
mûsikiþinas ve mugannîlerinden Ýbrâhim
el-Mevsýlî ile oðlu Ýshak el-Mevsýlî, muhad-
dis Ebû Bekir Sevâb b. Yezîd ve Muâfâ b.
Ýmrân, ilk devir sûfîlerinden Abdullah b.
Hubeyk ile Feth el-Mevsýlî el-Kebîr ve es-
Sagýr, matematikçi ve astrolog Ali b. Ah-
med el-Ýmrânî, göz hekimi Ammâr b. Ali,
dil ve edebiyat âlimi Ýbn Cinnî, Ýbn Dân-
yâl, Ýbn Ebû Asrûn, kýraat âlimi Muham-
med Þu‘le el-Mevsýlî.
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ÿSâmî es-Sakkår

Osmanlýlar Dönemi. Musul’un Osmanlý
idaresine giriþi, Yavuz Sultan Selim’in Do-
ðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesini ele
geçirdiði yýllara rastlar. Özellikle 923’te
(1517) Mardin’in alýnmasýndan sonra Mu-
sul’un da içinde bulunduðu pek çok yerde
hâkimiyet kurulmuþtur. Musul bu sýrada
Safevî beylerinden Ahmed Bey Afþar’ýn
elindeydi. Diyarbekir beylerbeyi Býyýklý Meh-
med Paþa, Cizre hâkimi Bedir Bey’in de
desteðiyle 923 Rebîülevvelinde (Nisan
1517) Musul’u Ahmed Bey Afþar’ýn elin-
den alarak Osmanlý topraklarýna kattý (Ho-
ca Sâdeddin, I, 321). Kanûnî Sultan Süley-
man’ýn Irakeyn seferi sýrasýnda stratejik
açýdan önemi artan Musul’da bu dönem-
de kuvvetli bir askerî istihkâm bulunuyor-
du. Þehir bundan sonra bilhassa XVII. yüz-
yýlýn ilk yarýsýndan itibaren Osmanlý - Ýran
mücadelesine sahne oldu.

Baðdat ümerâsýndan Bekir Subaþý’nýn
1033’te (1623-24) isyan ederek Baðdat’ý
ele geçirmesiyle baþlayan olaylardan Musul
da etkilendi. Safevî Hükümdarý Þah Abbas,
bu vesileyle Baðdat’a gelip burayý zaptet-
tikten sonra kumandanlarýndan Karçakay
Han’ý kuvvetleriyle Musul ve Kerkük üze-
rine gönderdi. Musul Valisi Çerkez Ahmed
Paþa birkaç gün þehri savunduysa da ba-
þarýlý olamadý. Kerkük gibi Musul da Ýran
hâkimiyetine geçti, valiliðine de Kasým Han
tayin edildi. Ancak bu hâkimiyet uzun sür-
medi. Diyarbekir’den Baðdat üzerine yü-
rüyen Hâfýz Ahmed Paþa’nýn ordusundaki
500 kiþilik öncü kuvvete kumanda eden
Sipahi Küçük Ahmed, Musul önünde gö-
rününce Kasým Han þehri terkedip Bað-
dat’a çekildi. Fakat Þah Abbas’ýn karþý ha-

rekâtýyla þehir tekrar Safevîler’in eline geç-
ti (1033/1624). Safevîler bu defa da Mu-
sul’u uzun süre hâkimiyetleri altýnda tu-
tamadý. IV. Murad, 1035’te (1625) Vezîri-
âzam ve Serdârýekrem Hâfýz Ahmed Pa-
þa kumandasýndaki Osmanlý kuvvetlerini
Baðdat’a sevketti. Ordu Diyarbekir civa-
rýnda iken 10.000 Ýran taraftarýnýn Altýn-
köprü mevkiinde toplandýðý haberi gelin-
ce Karaman Beylerbeyi Çerkez Hasan ku-
mandasýnda 4000 kiþilik öncü kuvvet bun-
larý Kerkük’e kadar kovalayarak Kerkük de
dahil bölgeyi kontrol altýna aldý.

1039’da (1629) Baðdat üzerine gönde-
rilen Sadrazam Boþnak Hüsrev Paþa, Mu-
sul’a gelerek þiddetli yaðýþlar yüzünden
uzun süre burada kaldý ve bu sýrada Mu-
sul Kalesi’ni takviye etti. Baðdat kuþatma-
sý için getirilen toplarý ve diðer malzemeyi
buraya yerleþtirdi. Baþarýsýz Baðdat ku-
þatmasýnýn ardýndan Hüsrev Paþa, emrin-
deki kuvvetlerle 7 Cemâziyelevvel 1040’ta
(12 Aralýk 1630) Musul’a döndü, 18 Cemâ-
ziyelâhir’e kadar (22 Ocak 1631) þehirde
kaldý. IV. Murad, bizzat ordunun baþýnda
çýktýðý Baðdat seferi sýrasýnda 28 Cemâ-
ziyelâhir 1048’de (6 Kasým 1638) Musul’a
ulaþtý. Burada bir hafta kadar kaldý, top-
larýn bir kýsmýný ve cephaneyi nehir yoluy-
la Baðdat’a sevkettirdi. Baðdat’ý zaptet-
tikten sonra dönüþte yine Musul’a uðra-
dý (Ramazan 1048 / Ocak 1639).

Musul XVIII. yüzyýlýn ilk yarýsýna kadar
nisbeten sakin bir dönem geçirdi. Ancak
bu dönemde baþlayan Osmanlý-Safevî mü-
cadelesi Musul’u da etkiledi. Þah II. Tah-
masb veziri Nergis Han’ý Musul üzerine
gönderdi. Fakat þiddetli direniþ karþýsýn-
da Safevîler geri çekildi (1145/1733). Þâ-
ban 1156’da (Ekim 1743) Nâdir Þah ansý-
zýn Irak topraklarýna saldýrdý. Kerkük ve
Erbil’i iþgal edip Musul müftüsüne mek-
tup göndererek þehrin kan dökülmeden
teslimini istedi. Ýsteði yerine getirilmeyin-
ce þehrin etrafýnda on iki tabya ile birta-
kým metrisler yaptýrdý. Karargâhýný þeh-
rin önüne nakledip 390 toptan oluþan on
dört batarya ile þehri ve kaleyi top ateþine
tuttu. Nâdir Þah’ýn on iki hücumundan en
þiddetlisi 15 Þâban’da (4 Ekim 1743) oldu.
Buna raðmen çetin bir direniþle karþýlaþýn-
ca ertesi gün kuþatmayý kaldýrdý. Musul’a
yönelik son Ýran saldýrýsý 1191’de (1777)
gerçekleþti. Kerim Han Zend’in kuman-
danlarýndan Sine hâkimi Hüsrev Han Mu-
sul civarýna geldiyse de Musul Valisi Ha-
san Paþa tarafýndan bozguna uðratýldý. Bu
olayýn ardýndan Musul bölgesinde baþka
bir çarpýþmaya rastlanmaz. Öte yandan
Musul’da halk ile idareciler arasýnda bazý


