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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
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ciddi problemler ortaya çýkmýþ ve 1771,
1785, 1809, 1828 yýllarýndaki isyan hare-
ketleri þehri sarsmýþtýr.

I. Dünya Savaþý öncesi Musul bölgesi
özellikle petrolleri dolayýsýyla Ýngiltere,
Fransa, Almanya ve Amerika Birleþik Dev-
letleri arasýnda rekabet konusu oldu. Sa-
vaþýn sonlarýna doðru 11 Mart 1917’de
Baðdat Ýngilizler tarafýndan iþgal edildi. 30
Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imza-
landýðýnda Musul Türkler’in elindeydi. Ýn-
gilizler, ateþkes antlaþmasýna ve devletler
hukuku kurallarýna aykýrý olarak 8 (veya
10) Kasým 1918’de Musul’a girdi. 15 Ka-
sým’da buradaki Türk kuvvetleri geri çe-
kilmek zorunda kaldý. Lozan barýþ görüþ-
melerinde Musul konusu üzerinde anlaþ-
ma saðlanamadý. Türkiye ile Ýngiltere ara-
sýnda yapýlan ikili görüþmelerde de bir so-
nuç alýnamayýnca konu Milletler Cemiye-
ti’ne intikal etti. 5 Haziran 1926’da Tür-
kiye ile Ýngiltere arasýnda imzalanan ant-
laþma ile bugünkü Türkiye- Irak sýnýrý çi-
zildi ve Musul Irak sýnýrlarý içinde kaldý.

Fizikî Yapý ve Nüfus. Musul’un ilk nü-
vesini, Dicle nehrinin kýyýsýnda milâttan
önce 1080’lerde inþa edilen Aburi Kalesi
oluþturur. Yerleþme bu kale etrafýnda ge-
liþmiþtir. Aburi Kalesi’nin dýþýnda Musul’-
da daha sonralarý iki kale daha inþa edil-
miþtir. Bunlardan biri, þehrin kuzeyinde
Dicle nehrine hâkim Aynikibrit denilen yük-
sek bir yerde kurulan Baþtabya Kalesi’dir.
Yapýlýþ tarihi tesbit edilemeyen kalenin
burçlarý 1034 ve 1039 (1625 ve 1630) yýlla-
rýnda yenilenmiþ ve tahkim edilmiþtir. Safe-
vîler 1156’da (1743) Musul’u kuþatýnca Mu-
sul Valisi Hüseyin Celil Paþa bu kaleyi ku-
mandanlýk merkezi yapmýþtýr. Kale 1830’-
da Ahmed Celil Paþa tarafýndan yeniden
onarýlmýþtýr. Musul’da bulunan diðer kale
1034’te (1625) inþa edilen iç kaledir. Bu ka-
leler, sürekli Ýran tehdidine açýk olan Mu-
sul’da önemli bir savunma görevi yaptýðý
gibi Baðdat ve çevresinin fethi veya sa-
vunmasý için gönderilen silâh, araç gereç
ve diðer mühimmatýn muhafazasýný saðlý-
yordu. Ayrýca Musul’un etrafýný çevreleyen
yüksek ve saðlam surlar bulunmaktaydý;
bunlarýn uzunluðu 10.000 m. civarýndaydý.
Surlarýn etrafýnda geniþ hendekler vardý.
Taarruz esnasýnda Dicle nehrinin sularý bu
hendeklere akýtýlarak savunma yapýlmak-
taydý. Surlarda on iki kapý vardý. Zaman-
la tahribata uðrayan surlar deðiþik tarih-
lerde onarým görmüþtür.

Osmanlý idaresi altýna girdikten sonra
Musul fizikî açýdan ve nüfus bakýmýndan
nisbî bir geliþme gösterdi. 929 (1523) ta-

rihli kayýtlarda Musul’un yirmi mahalle-
den ibaret olduðu, bunun on yedisinde
müslümanlarýn, üçünde gayri müslimle-
rin (Ermeni ve yahudi) oturduðu dikkati
çeker. 946’da (1539-40) mahalle sayýsý yir-
mi yediye yükseldi. 965 (1558) ve 983
(1575) tarihli defterlere göre yirmi beþ
mahalle vardý. Son iki tarihte daha önce-
ki mahallelerden dördü iki mahalle haline
getirilmiþti. 1890 ve 1910 yýllarýnda ma-
halle sayýsý otuz civarýndadýr. Mahallelerin
üçünde hýristiyanlar (Ya‘kubî, Keldânî vb.),
birinde yahudiler ikamet ediyordu (Der-
gâh, Kal‘a, Kerkükî, Yahuda). Gayri müs-
limlerin toplu olarak bulunduðu bu ma-
hallelerde yoðun bir nüfus görülürken da-
ha daðýnýk yapý gösteren müslüman ma-
halleleri içerisinde en kalabalýk olanýný Bâ-
bülýrâk oluþturuyordu (nüfusun % 20’si).
Burada on dört cami-mescid ve bir türbe

vardý. XVIII. yüzyýlda þehrin nüfusu Mey-
dan semtine kaydý. Bunun sebebi yaný ba-
þýndaki pazar bölgesinin ekonomik faaliye-
tiydi. Bu alanda yeni yapýlar ortaya çýktý.

Bu mahallelerde 929’da (1523) 1328 hâ-
ne ve 129 mücerred (bekâr) müslüman, 552
hâne ve 65 mücerred gayri müslim mev-
cuttu. Bu da þehrin 10.000 dolayýnda bir
nüfusa sahip olduðunu gösterir. 946’da
(1539-40) bu sayýnýn en fazla 12.000 civarý-
na eriþtiði (müslüman hânesi 1476, mü-
cerred 276, gayri müslim hânesi 780) tah-
min edilebilir. 965-983 (1558-1575) yýlla-
rýnda nüfusun daha da kalabalýklaþtýðý an-
laþýlmaktadýr. Bu yýllarda þehir nüfusunun
15.000’i aþtýðý dikkati çeker (965/1558’de
797’si gayri müslim toplam 2583 hâne; 983/
1575’te 963’ü gayri müslim 2881 hâne).
Nüfus artýþ seyri (1540’tan 1575’e % 30)
Musul’un ekonomik ve fizikî kapasitesin-
deki geliþmenin iþareti olmalýdýr. Ancak
bunun dýþarýdan kaynaklanan bir göçe da-
yandýðý da düþünülebilir.

Nüfus artýþý bazý ekonomik sektörler-
deki canlanmayla da kendini gösterir. Bez
boyamacýlýðýndan toplanan vergi 1540’ta
39.600 akçe iken 1575’te 80.000 akçeye
çýkmýþtýr. Ticarette de buna paralel bir ge-
liþme olduðu açýktýr. XVII. yüzyýldaki sa-
vaþlar muhtemelen nüfusta azalmaya yol
açmýþtýr. Ancak bu dönemde þehir askerî
bir üs özelliði kazanmýþtýr. Nitekim XVI.
yüzyýlda burada altmýþ dokuz muhafýz gö-
rev yaparken 1631’de 3000 civarýnda as-
ker bulunuyordu. Savaþlardan sonra bu
sayý 340’a düþmüþtür. XVII. yüzyýlýn ikin-
ci yarýsýnda Evliya Çelebi’nin verdiði bilgi-
ler þehrin durumunu tam olarak açýklýða
kavuþturmaz. Evliya Çelebi, Hüsrev Paþa’-
nýn Musul Kalesi’ni yeni baþtan tamir et-
tirdiðini, daha sonra buranýn tekrar Safe-
vîler’in eline geçtiðini ve IV. Murad’ýn Bað-
dat seferi sýrasýnda geri alýndýðýný yazdýk-
tan sonra Musul Kalesi’ni tasvir ederek
içinde 1700 asker bulunduðunu belirtir ve
birkaç cami ile mescidden söz eder, an-
cak mahalle sayýsý ve nüfus hakkýnda bil-
gi vermez (Seyahatnâme, V, 346-353).

XVII ve XVIII. yüzyýllarda Musul’un nü-
fusunda artýþ oldu. 1720’li yýllardan itiba-
ren savaþ dolayýsýyla askerî gruplar þehre
geldi. 1740’larda burada 10.000 asker
vardý. Bu dönemlerde Musul’da yerli eþ-
raf güçlendi. 1809’da seyyah Oliver þeh-
rin 64.000’e ulaþan nüfusundan söz eder-
se de bu rakamýn mübalaðalý olduðu açýk-
týr. Mehmed Hurþid, Seyahatnâme-i Hu-
dûd’unda 1848-1849 yýllarýnda Musul’da
toplam 28.586 erkek nüfusun bulundu-

929 (1523) tarihli Musul Sancaðý Kanunnâmesi (BA, TD, nr.

998, s. 60)
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ðunu yazar. Kadýnlarla birlikte bütün nü-
fus 55.000 dolayýndadýr. 1881-1883 genel
nüfus sayýmýna göre þehirde 27.881 müs-
lüman, bir Rum, kýrk beþ Ermeni, 2809
Katolik, 692 yahudi ve yetmiþ dört Pro-
testan olmak üzere toplam 31.502 erkek
nüfus vardýr. 1890 tarihli Musul Vilâye-
ti Salnâmesi’nde þehrin nüfusu 60.000
diye verilir ve bunun 5000’inin hýristiyan,
1000 kadarýnýn yahudi, geri kalanlarýn da
müslüman olduðu kaydedilir. Þemseddin
Sâmi, Kåmûsü’l-â’lâm’da Musul þehrinin
nüfusunu 61.000 olarak gösterir. 1906-
1907 sayýmýna göre þehirde 43.775 müs-
lüman, bir Rum, bir Ermeni, 3882 Katolik,
yetmiþ dört Protestan, 719 Keldânî, 1024
Ya‘kubî, 2071 yahudi, 2830 Yezîdî olmak
üzere toplam 54.421 kiþi bulunmaktadýr.

Savaþlar dýþýnda tabii âfetler ve salgýn
hastalýklar Musul’un nüfusunu olumsuz
etkiledi. 980’de (1572) þehirde meydana
gelen þiddetli deprem birçok binanýn yý-
kýlmasýna yol açtý. Rebîülevvel 1077’deki
(Eylül 1666) deprem ise þehir merkezinin
yaný sýra birçok köyde büyük hasara sebep
oldu. 1123’te (1711) ekili alanlar çekirge
istilâsýna uðradý ve kýtlýk yaþandý. Bundan
dolayý halkýn bir kýsmý burayý terketti.
1186’da (1772) Musul ve çevresinde veba
salgýný çýktý, þehir önemli sayýlabilecek nü-
fus kaybýna uðradý. Bâbülcedîd mevkiinde
sadece bir günde 120 kiþinin öldüðü kay-
naklarda belirtilir. 1879’da Baðdat ve Mu-
sul vilâyetlerinde erzak kýtlýðý oldu. 1898’-
de Musul’da tekrar kýtlýk görüldü.

Ýslâm hâkimiyetinin ilk dönemlerinden
itibaren ticarî faaliyetler bakýmýndan ge-
liþme kaydeden, Emevî ve Abbâsî devirle-
rinde önemli bir ticaret merkezi sayýlan
Musul kervanlarýn konaklama merkezi du-
rumundaydý. Burada toplanan kervanlar
doðuda Ýran ve Hindistan’a, kuzeyde Ana-
dolu, Ermenistan ve Azerbaycan’a, batýda
Suriye ve Mýsýr’a kadar uzanýyordu. Mu-
sul’un bu ticarî önemi Osmanlýlar döne-
minde de sürdü. Basra-Baðdat istikame-
tinde süregelen kervan yolunun bir kolu
Musul-Mardin-Diyarbekir üzerinden Trab-
zon’a, diðer bir kolu da Musul -Mardin -
Urfa üzerinden Halep’e kadar varýyordu.

XVI. yüzyýlda þehirde bulunan on altý
kapalý çarþý, otuz üç han, 250 civarýnda
dükkân, bir kervansaray, bir darphane, bir
boyahane, bir macunhâne ve bir debbâð-
hâne sanayi ve ticarî faaliyetlerin boyutu-
na iþaret eder. Pamuk ticareti Musul eko-
nomisinde önemli bir yere sahipti. Tica-
retteki büyüme XVI. yüzyýldaki gümrük
vergi rakamlarýndan da anlaþýlýr. 1540’-

larda 330.000 akçe olan bu rakam 1570’-
lerde 650.000’e çýkmýþtý. XVII. yüzyýlda bez
boyamada kullanýlan mazý ticareti öne çýk-
tý. Avrupalý tüccarlar mazýnýn baþlýca alý-
cýlarý arasýnda yer alýyordu. 1766’da Mu-
sul -Mardin-Urfa-Halep kervan yolundan
geçen seyyah Carsten Niebuhr kervanda
meþe mazýsý, çeþitli Hint ve Ýran kumaþ-
larý ve kahve taþýyan 1465 deve, 500-600
kadar yüklü at, katýr ve merkep, 150 mu-

hafýz ve 400 yolcu bulunduðunu anlatýr.
Bu da kervan yolunun XVIII. yüzyýlda da
canlýlýðýný sürdürdüðünü gösterir.

Þehir halkýnýn ihtiyacý olan mal ve eþya
ya þehirde imal ediliyor ya da çevreden
saðlanýyordu. XVI. yüzyýlda çeþitli iþ kolla-
rýndan oluþan otuz beþ esnaf grubu mev-
cuttu. Bu sayý XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýn-
da kýrk ikiye yükselmiþtir. Musul’da yerli
sanayi, özellikle dokuma sanayii pek ileri
bir seviyede idi. Çok ince bir dokuma ile
imal edilen kumaþ þehrin isminden dolayý
“muslin” adýyla meþhur olmuþtur. Ancak
XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren ar-
tan Avrupa mallarý önünde rekabet gücü-
nü kaybetmiþ ve dokuma sanayiinde bü-
yük gerileme olmuþtur. Bununla birlikte
Musul’da XIX. yüzyýlýn sonlarýnda pamuk-
lu bez, çarþaf, oda döþemesi, hamam ta-
kýmý, havlu, kuþak, kilim, seccade, aba, çul
ve tiftikle deve tüyünden bazý dokumala-
rýn imalinin devam ettiði görülmektedir.

XX. yüzyýl baþlarýnda Musul bölgesinde
dýþ ticaret genellikle Avrupa ülkeleri, Hin-
distan ve Ýran’la yapýlmaktaydý. Hindistan’a
Arap atý; Avrupa’ya tatlý palamut, mazý,
deri, yapaðý, tiftik, pamuk; Halep ve Þam’a
koyun ve deve; Trabzon’a peçe, çarþaf; Di-
yarbekir ve Mardin’e yün ve ipek; Baðdat’a
buðday, arpa, inþaat tahtasý ve mazý ih-
raç ediliyordu. Buna karþýlýk Halep ve Þam’-
dan sabun; Trabzon’dan kumaþ; Diyarbe-
kir ve Mardin’den tahta ve mazý; Süleyma-
niye ve Kerkük’ten koyun, yün, deri; Bað-
dat’tan hurma, þeker ve iplik alýnýyordu.
Böylece Musul geniþ ticaret aðýnýn bir par-
çasý durumuna gelmiþti. Bu özelliðini Os-
manlý idaresinin sonuna kadar sürdürdü.

Musul’da pek çok dinî ve sosyal yapý
mevcuttu. 929-983 (1523-1575) dönemin-
de þehirde üç cami ve kýrk yedi mescid
vardý. 1890 yýlýnda ise 129 cami ve mesci-
din olduðu tesbit edilmiþtir. XVI. yüzyýlda
ulucami (el-Câmiu’n-Nûrî), el-Câmiu’l-Üme-
vî (1839’da yerine yenisi inþa edilmiþ ve
Musaffî / Musaffâ adýný almýþtýr) ve el-Câ-
miu’l-Mücâhidî’ye önemli vakýf gelirleri ay-
rýlmýþtýr. Bunlardan ulucami 55 m. yük-
sekliðinde silindir gövdeli minaresiyle meþ-
hurdur. Ayrýca Dicle’nin doðu yakasýnda
þehrin karþýsýnda Nebî Yûnus Camii, Ye-
nicami ile (Nûrî Camii) Bâbülcisr arasýn-
daki Nebî Circîs Camii de önemlidir. Bun-
lar Osmanlý döneminde birkaç defa ona-
rýlmýþtýr.

Musul’da 1523-1575 devrinde iki med-
rese, dört hamam kaydý mevcuttur. 1890
yýlýnda medrese sayýsýnýn on ikiye, hamam
sayýsýnýn otuz ikiye yükseldiði görülür. Ayný

Musul þehrinin 929 (1523) yýlýndaki mahallelerini gösteren

tahrir kaydý (BA, TD, nr. 998, s. 72)
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tarihte Musul’da yirmi üç han, 2677 dük-
kân ve maðaza, kýrk beþ kahvehane, on
beþ lokanta, otuz kýrk boyahane, bir mek-
teb-i rüþdiyye, bir Keldânî, bir Süryânî ve
bir Mûsevî okulu, yirmi fýrýn, 135 deðir-
men, üç matbaa, yetmiþ iki ambar, on se-
kiz mektep, on üç kilise ve manastýr, üç
kýþla, dokuz karakolhane, bir patrikhane,
bir hükümet konaðý, bir telgrafhane ve bir
hastahane mevcuttu. Ayrýca þehrin için-
de ve dýþýnda Hz. Þît, Yûnus, Circîs ve Dân-
yâl gibi bazý peygamberlerin makamlarý ile
elli dolayýnda sâdâtýn türbesi bulunur.

Ýdarî Teþkilât. Musul, Osmanlý hâkimi-
yetine alýndýktan sonra 923-994 (1517-
1586) yýllarýnda sancak statüsüyle idare
edildi. 923-940 (1517-1534) arasýnda Di-
yarbekir eyaletine, 1534’te Luristan’a, ar-
dýndan Baðdat’a, bir ara (1563-1566 ile
1571-1573) Þehrizor eyaletine baðlý idi. Mu-
sul sancaðýnýn 929’da (1523) Musul ve Ayn-
Safna adlý iki nahiyesi ve bu nahiyelere bað-
lý 108 köyü mevcuttu. 1540-1586 yýllarý
arasýnda Musul sancaðý Musul, Ayn-Saf-
na, Deyr-Maklûb ve Acuz nahiyelerinden
oluþur. Köy sayýsý 1540’ta 133, 1558’de 146
ve 1575’te 132’dir. Þehir 1586’da eyalete
dönüþtürülmüþ ve beylerbeyiliðine Melek
Ahmed Paþa getirilmiþtir. 995 (1587) yý-
lýnda Musul eyaleti sekiz sancaktan oluþ-
maktaydý. Bunlar Musul (Paþa sancaðý), Er-

bil, Nusaybin, Sincar, Bâcvân, Aðca Kal‘a
(Akçakale), Zaho ve eski Musul’dur. 1018’-
de (1609) sancaklar Musul, Bâcvânlý, Tik-
rit, eski Musul, Horun (Hârun) ve Bâne’-
dir. Kâtib Çelebi, Musul eyaletinin Musul,
Bâcvânlý, Tikrit, Hârubâne ve Kara Dasni
sancaklarýndan oluþtuðunu belirtir. 1063’-
te (1653) eyalet Kerkük, Tikrit, Bâcvânlýk
(Bâcvânlu), Huden (Hârun) ve Bâne sancak-
larýndan müteþekkildi. Musul eyaleti 1701-
1702’de Musul, Hârun, Tikrit, Zaho ve Deyr
sancaklarýndan ibaretti. 1717-1730 yýlla-
rýnda Tikrit ve Maklûb sancaklarý buraya
baðlýydý.

1138 (1726) yýlýndan itibaren Musul’un
idaresi yerli ailelerden ve eþraftan Abdül-
celil ailesine mensup valilere verilmeye
baþlandý ve ilk olarak Abdülcelilzâde Ýsmâ-
il Paþa vali tayin edildi. Celîlî ailesi Musul’-
da önemli gelir kaynaklarýný kontrol edi-
yordu. Bunlar, XVIII. yüzyýl boyunca Mu-
sul’da ve Musul’un kýrsal kesiminde sahip
olduklarý mukataalarý yaygýnlaþtýrdýlar. Aile-
nin nüfuzuna karþý þehirde bazý tepkiler
ortaya çýktý. 1165-1185 (1752-1771) yýlla-
rýnda aile üyeleri arasýndaki anlaþmazlýk
Meydan ve Bâbülýrak semti halkýný karþý
karþýya getirdi. Ýç çatýþmanýn son dönemi
Celilzâde Yahyâ Paþa’ya karþý isyanla baþ-
ladý. 1826-1834 arasý karýþýklýklarla geçti.
Bu durum, 1834’te Mehmed Bayrakdar
Paþa tarafýndan Celîlî ailesine son verilme-
siyle nihayete erdi. Musul Valisi Mehmed
Bayrakdar Paþa ile Baðdat Valisi Ali Rýzâ
Paþa’nýn iþ birliði neticesinde Musul vilâye-
tindeki bazý Kürt emirlikleri ortadan kaldý-
rýldý. 1834’te Revândiz’deki Soran, 1839’da
Ýmâdiye’deki Behdiyan hâkimliklerine son
verildi. 1842’de Baðdat valisi olan Meh-

med Necib Paþa ile 1845’te Musul valisi
olan Hâfýz Ahmed Paþa’nýn iþ birliðiyle 1850
yýlýnda Süleymâniye’deki Baban Emirliði
ortadan kaldýrýldý ve merkezîleþme tam an-
lamýyla saðlanmýþ oldu.

Tanzimat dönemi yenilikleri Musul’da
1847’den itibaren uygulanmaya baþlandý.
Musul eyaleti 1851’de sancak statüsünde
Baðdat’a baðlandý. 1878 yýlýndan itibaren
Þehrizor’u da içine alan bir vilâyete dönüþ-
türüldü ve Osmanlý Devleti’nin elinden çýk-
týðý 1918’e kadar bu konumda kaldý. 1892-
1910 yýllarý arasýnda Musul vilâyeti Musul,
Kerkük ve Süleymâniye sancaklarýndan
oluþmaktaydý. Musul sancaðýnýn kazalarý
Akra, Zibar, Dýhok, Zaho, Sincar ve Ýmâ-
diye’dir. Kerkük sancaðý Revândiz, Erbil,
Köysancak, Salâhiye ve Râniye kazalarýn-
dan meydana gelmektedir. Süleymâniye
sancaðýnýn kazalarý ise Gülanber, Bazyan,
Merge, Þehribâzâr ve Ma‘mûretülhamîd’-
dir. Günümüzde Baðdat ve Basra’dan son-
ra Irak’ýn üçüncü büyük þehri olan Mu-
sul’da 1999 yýlýnda 650.000 nüfus bulu-
nuyordu. Hayvan ve tarým ürünleri ticare-
tinin canlý bir pazarý durumundaki þehir
önemli bir dokumacýlýk, deri ve gýda sa-
nayii merkezi ve Irak’ý oluþturan on sekiz
idarî birimden biri olan Ninevâ muhafa-
zasýnýn merkezidir.
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ÿAhmet Gündüz

Musul Meselesi. Mondros Mütarekesi’-
nin imzalandýðý tarihte (30 Ekim 1918) Mu-
sul vilâyetinin önemli bir kýsmý Osmanlý
birliklerinin denetimi altýndaydý. Ancak mü-
tarekenin 7. maddesine dayanýlarak Ýngil-
tere tarafýndan iþgal edildi. Türk tarafý bu
oldu bittiyi reddedip Musul’u, Ýstanbul’-
daki son Meclis-i Meb‘ûsan’ýn kabul etti-
ði ve Ankara hükümetinin Kurtuluþ Sava-
þý’nýn hedefler beyannâmesi olarak benim-
sediði Mîsâk-ý Millî’ye dahil etti. Mîsâk-ý Mil-
lî’nin 1. maddesine göre, Mondros Mütare-
kesi imzalandýðý sýrada Ýngiliz iþgali altýn-
da bulunan topraklardaki Araplar’ýn kendi
geleceklerini belirleme hakký tanýnýrken
mütareke hattýnýn içinde ve dýþýnda kalan
diðer müslümanlarýn ayrýlmaz bir bütün
olduðu vurgulanarak Anadolu ile bütün-

leþmesi öngörülüyordu. Sevr Antlaþmasý’-
ný tanýmayan Ankara hükümeti, Mîsâk-ý
Millî’de tesbit edilen sýnýrlar üzerinde bir
barýþ için Kurtuluþ Savaþý’nýn sonuna ka-
dar ýsrarcý oldu. Bu dönemde Ankara hü-
kümeti, Musul’daki aþiretleri kendi tara-
fýna çekmek suretiyle Ýngiltere karþýsýnda
avantaj saðlamak için askerî boyutlarý da
olan birtakým teþebbüslerde bulundu. Fa-
kat Musul kurtarýlamadan Mudanya Ateþ-
kes Antlaþmasý’nýn imzalanmasý ile mese-
lenin halli Lozan Barýþ Konferansý’na kal-
dý.

Lozan’a giden Ýsmet Paþa baþkanlýðýn-
daki Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetine
verilen tâlimata göre Süleymaniye, Musul
ve Kerkük livâlarý (Musul vilâyeti) istenecek,
Ýngilizler’i ikna etmek için gerekirse pet-
rolden hisse önerilecekti. Türk heyeti Lo-
zan’da Musul vilâyetinin etnik, hukukî, ta-
rihî, iktisadî, coðrafî, siyasî, askerî ve stra-
tejik sebeplerle Türkiye’ye ait olduðunu
savundu. Nüfusun çoðunluðunu oluþtu-
ran ve yüzyýllardýr bir arada yaþayan böl-
ge halkýnýn Türkiye’ye baðlý kalmak iste-
ðini belirterek bölgede bir halk oylamasý
yapýlmasýný teklif etti. Musul’un Irak’ýn sý-
nýrlarý içinde kalmasýný savunan Lord Cur-
zon’un baþkanlýk ettiði Ýngiliz tarafýna gö-
re ise vilâyet Ýngiliz manda rejimi altýnda
bulunan Irak Krallýðý’na ait bir toprak par-
çasýydý ve mesele sadece Türkiye- Irak sý-
nýrýnýn nereden geçtiðini belirlemekten
ibaret bulunuyordu. Halk oylamasý teklifi-
ni de kabul etmeyen Curzon, bölge halký-
nýn sosyal ve kültürel durumu göz önüne
alýndýðýnda herhangi bir oylamanýn anlam-
sýz olacaðýný savunuyordu.

Türk tarafý, bütün kararlýlýðýna ve ýsra-
rýna raðmen Ýngiliz heyetini Musul’un Tür-
kiye’ye býrakýlmasý hususunda ikna ede-
medi. Musul meselesi üzerinde bir uzlaþ-
ma saðlanamayacaðý ve bunun konferan-
sýn genel gidiþini sekteye uðratacaðý an-
laþýlýnca taraflar meselenin hallinin konfe-
rans sonrasýna býrakýlmasý hususunda an-
laþtý. Lozan Antlaþmasý’nýn 3. maddesinin
2. fýkrasýna göre Türkiye ile Irak arasýn-
daki sýnýr bu antlaþmanýn yürürlüðe gir-
diði tarihten baþlayarak dokuz ay içinde
Türkiye ile Ýngiltere arasýnda dostça bir
çözüm yoluyla belirlenecekti. Öngörülen
sürede iki hükümet bir anlaþmaya vara-
mazsa mesele Milletler Cemiyeti’ne götü-
rülecekti. Sýnýr çizgisi konusunda alýna-
cak karar beklenirken Türk ve Ýngiliz hü-
kümetleri, geleceði bu karara baðlý olan
topraklarýn þimdiki durumunda herhangi
bir deðiþiklik yapacak nitelikte bir hare-

kette bulunmamayý taahhüt etmiþti. Ar-
dýndan meselenin çözümü için öngörülen
süreç iþlemeye baþlayýnca 19 Mayýs – 5
Haziran 1924 tarihlerinde Ýstanbul’da Ha-
liç Konferansý (Ýstanbul Konferansý) toplandý.
Fethi Bey (Okyar) baþkanlýðýndaki Türk he-
yeti daha önce Lozan’da sunulan tezleri
tekrar tartýþmaya açmýþken Ýngiliz heyeti-
nin Musul’dan baþka Nestûrîler için Hak-
kâri’yi de istemesi üzerine konferans da-
ðýldý.

Bunun üzerine mesele 24 Eylül 1924 ta-
rihinden itibaren Milletler Cemiyeti’nde
görüþülmeye baþlandý. Ýngiltere temsilci-
si, problemin Musul vilâyetinin kime ait ol-
duðuna karar vermek deðil sadece Tür-
kiye- Irak sýnýr hattýnýn belirlenmesinden
ibaret olduðunu iddia ederek bunun için
Milletler Cemiyeti’nin bir komisyon oluþ-
turmasýný teklif etti. Fethi Bey ise mese-
lenin Musul vilâyetinin geleceðini ilgilen-
dirdiðini, dolayýsýyla belirlenecek olan sýný-
rýn bu topraklarda yaþayan insanlarýn is-
teklerine uygun olmasý gerektiðini söyle-
yerek en iyi çözümün halk oylamasý oldu-
ðu konusunda ýsrar etti. Sonuçta Millet-
ler Cemiyeti, Ýngiltere’nin görüþü doðrul-
tusunda tarafsýz devletlerden müteþekkil
üç kiþilik bir komisyon kurma kararý aldý.
Macar Kont Teleki, Belçikalý Albay Poulis
ve Ýsveçli A. Wirsen’den oluþan bu komis-
yon Londra ve Ankara’da temaslarda bu-
lunduktan sonra 1925 yýlýnýn Ocak ayý son-
larýna doðru Musul vilâyetinde çalýþmala-
rýna baþladý. Bu sýrada Milletler Cemiye-
ti’ni ve komisyonu baský altýna alan Ýngil-
tere bölgede Türkiye aleyhine teþebbüsler-
de bulunmaktaydý. Komisyon hazýrladýðý
raporu 16 Temmuz 1925’te Milletler Ce-
miyeti’ne sundu. Meseleyi coðrafî, etnik,
tarihî, ekonomik, stratejik ve siyasî açýlar-
dan deðerlendiren rapor belli bazý þartla-
ra baðlý olarak Musul vilâyetinin Irak’a ve-
rilmesini öneriyordu.

Milletler Cemiyeti, bu rapor doðrultu-
sunda Türk temsilcisinin protesto ederek
katýlmadýðý 16 Aralýk 1925 tarihindeki top-
lantýsýnda Musul vilâyetinin Irak’a ait ol-
masý yönünde karar verdi. Bu karar Tür-
kiye’de büyük tepkiyle karþýlanmasýna ve
Türkiye’nin kararý tanýmadýðýný açýklama-
sýna raðmen dönemin siyasî þartlarý Tür-
kiye’yi bunu kabul etmek mecburiyetinde
býraktý. Meseleyi nihaî çözüme kavuþtur-
mak amacýyla 5 Haziran 1926’da Türkiye,
Ýngiltere ve Irak arasýnda imzalanan An-
kara Antlaþmasý ile (Türk- Irak Sýnýrý ve
Ýyi Komþuluk Antlaþmasý) Milletler Cemi-
yeti tarafýndan 29 Ekim 1924’te statüko
hattý olarak tesbit edilen çizginin Türkiye


