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suz olarak öldürüldü ve Abbasiler'e ait
mahalle ve binaların çoğu tahrip edildi. Bu Bağdat'ın kültür hayatına indirilen ikinci ağır darbe idi. Ahmed Celayir
1405'te Bağdat'a dönerek Timur'un yık
tığı duvar ları , bazı binaları ve çarşıları
tamir ettirmeye çalıştıysa da zamanı çok
kısa sürdü.
1410-1467 yılları arasında Karakoyunlu Türkmenleri'nin hakimiyetinde kalan
Bağdat daha sonra Akkoyunlular'ın eline geçti. Bağdat bu Türkmen hanedanları zamanında daha geriye gitti ve bunların kötü yönetimleri yüzünden önemli
ölçüde zarar gördü. Halkın çoğu şehri
terketti. Sulama sisteminin harap olması sebebiyle seller yine pek çok zarara
yol açtı. Makrizi Bağdat'ın 143Tde harabe halinde olduğunu, ne bir cami ne
cemaat ne de bir çarşı kaldığ ını , kanal ların tamamen kurudu ğunu ve Bağdat'ın
şehir olmaktan çıktığını söyler. Buna ilave olarak kabileciliğin yaygınlığından ve
kabile birliklerinin ülkenin hayatında karıştırıcı rol oynamaya başladıklarından
bahseder.
Bağdat

1508'de Safevi Hükümdan

Şah

İsmail'in yönetimine geçti ve buraya sahip olmak isteyen Osmanlılar'la İranlılar
arasında bir mücadele başladı. Şah İ s

mail'in emri üzer ine. Ebü Hanife ve Abdülkadir-i Geylani türbeleri başta olmak
üzere Sünniler'e ait pek çok türbe tahrip edildi ve birçok Sünni lider öldürüldü. Bununla beraber Şah İsmail Müsa
el - Kazım için bir türbe yaptırdı ve Bağ
dat'a "halifetü'l-hulefa" unvanıyla bir
vali tayin etti. Birçok İranlı tüccar Bağ 
dat'a geldi ve ticari faaliyetler arttı. Kürt
lideri Zülfikar'ın Bağdat'ı zaptedip Kanüni Sultan Süleyman'a tabi olduğunu
ilan ettiği kısa bir devreden sonra Şah
Tahmasb 1530'da ikinci defa Bağdat'ı
ele geçirdi. Ancak Kanuni Sultan Süleyman 1534'te Bağdat'a girdi.
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Il . OSMANLI DÖNEMİ
Bağdat 1508'de Safeviler'in eline geçmesinden Kanüni Sultan Süleyman tarafından 1534'te alınmasına kadar Safeviler'le Osmanlılar arasında uzun mücadelelere sahne oldu. Ticaret yolları üzerinde bulunması. Osmanlılar'ın Avrupa
ile mücadelesinde Bağdat'ı ön plana çı
kardı. Nitekim Avrupa'yı ekonomik baskı altına almak isteyen Osmanlı Devleti
Anadolu ve Karadeniz ticaret yollarına
sahip olduktan sonra Basra 'dan Bağ-

dat'a, oradan da Suriye'ye uzanan
ele geçirmek için faaliyete geçti.

hattı

Şah İsmail'den sonra tahta geçen I.
Tahmasb devrinde Bağdat Muslu kabilesinden Zülfikar Han'ın nüfuzu altına
girdi. Zülfikar Han Kanüni adına hutbe
okutup para bastırdı ve ona bağlılığını
bildirmek üzere elçiler gönderdi. Bunun
üzerine I. Tahmasb 1529'da Zülfikar
Han'ı cezalandırmak için ordusu ile şe
hir civarına geldi. Zülfikar Han müdafaa
tertibatı aldıysa da Tahmasb tarafından
elde edilen kardeşlerinin ihaneti sonucu yakalanarak idam edildi ve bu şekil
de Bağdat tekrar Safevfler'in eline geçti. Şerefeddin oğlu Tekeli Mehmed Han
Bağdat valiliğine tayin edildi.

Kanuni Sultan Süleyman lrakeyn Seferi'nde Tebriz'i fethedip lrak'a yürüdü ğü sırada Mehmed Han kendisine karşı oluşan muhalefet yüzünden Bağdat' ı
terketmek zorunda kaldı. Bunun üzerine halk şehrin anahtarlarını veziriazam
Makbül İbrah im Paşa 'ya teslim etti. İb 
rahim Paşa Bağdat'a girdi, ancak yağ
maya meydan vermemek için askeri şe
hir dışında tuttu. Kanuni de 24 Cemaziyelewel 941'de (1 Aralık 1534) şehre
girdi. Fuzüli bu fetih için, "Geldi burc-ı
evliyaya padişah-ı namdar" mı sraı ile
tarih düşürmüştür. Padişah Bağdat'ta
ka ldığı dört ay içinde Kazımiye'de Safeviler tarafından yapımına başlanan ve
yarım kalmış olan camiyi tamamlattığı
gibi Abdülkadir-i Geylani'nin cami ve türbesi için zengin vakıflar kurdu . İmam-ı
Azam'ın mezarını buldurup burada türbe, cami ve medrese inşa ettirdi. Ayrıca Azamiye Ka lesi'ni yaptırarak Bağ
dat'tan dönüşünde buraya Diyarbekir
eski beylerbeyi Süleyman Paşa' yı vali
tayin etti ve şehrin muhafazası için yeteri kadar kuwet yerleştirdi.
29 Mayıs 15SS'te Amasya M uahedesi ile hukuken Osman lı Devleti'ne bağlı
olduğu kabul edilen Bağdat'ta I. Ahmed
devrine (1590-16 17) kadar bazı aşiret
ayaklanmaları dışında önemli bir hareket görülmemektedir. I. Ahmed devrinde ise Celalfler'den bölükbaşı Tavil Ahmed ve oğlu Mehmed isyan etmiştir. Bu
isyanları bastırmaya Nasuh Paşa gönderilmiş, paşa önce Tavil Ahmed'e, sonra oğluna mağlüp olmuşsa da Mehmed
bir tekke banisi olan Mehmed Çelebi
adında biri tarafından öldürülmüş, yerine geçen kardeşi Mustafa'nın isyanı da
Cigalazade Mahmud Paşa tarafından
bastırılmıştır.
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1. Ahmed'den sonra merkezi otoritenin sarsılması sebebiyle Bağdat 'ta yeniden isyanlar çıktı. Bu isyanların elebaşı
larından yeniçeri zabiti Bekir Subaşı ile azebler ağası Mehmed Kanber devleti en çok uğraştıran asilenl ir. Bağdat
valiliğinde bulunan Hafız Ahmed ve Kemankeş Ali paşaların çabalarına rağmen
eyaletin iran'a yakın bulunması ve Safevfler'in işe karışmaları yüzünden isyanlar kolayca bastırılamadı. Hatta bir ara
Bekir Subaşı Şah Abbas'la münasebet
dahi kurdu. Ancak bu sırada Bekir Subaşı ile Mehmed Kanber arasında doğan
rekabet ve nüfuz mücadelesi, Mehmed
Kanber'in Bağdat Beylerbeyi Yüsuf Paşa ile birlikte Bekir Subaşı taraftarlarını
ortadan ka ldırma k istemelerine yol açtı. Bu arada Yüsuf Paşa'nın ölümü iç kalenin asilerin eline geçmesine sebep oldu ve bunun üzerine Diyarbekir Beylerbeyi Hafız Ahmed Paşa Bağdat'a gönderi ldi. Ahmed Paşa Bağdat üzerine yürürken bir taraftan da Şah Abbas'la yakın
temasa geçen Bekir Subaşı'nın beylerbeyiliğe tayinini istedi ve bu teklif devlet tarafından da uygun bulundu. Nitekim Bekir Subaşı'ya yardıma gelen iran 'ın
Hemedan beylerbeyi Safi Kulı Han Hafız
Ahmed Paşa'nın Bağdat'tan çekilmesini, aksi halde iki devlet arasındaki barı
şın bozulacağını bildirdi ; bunun üzerine
Hafız Ahmed Paşa Bekir Subaşı 'yı acele
olarak beylerbeyi tayin etti ve Bekir Subaşı da İran taraftarlarını şehirden kovdu. Şehri teslim almaya gelen, ancak aldatıldığını anlayan Şah Abbas. 1623 Temmuzunda ordusunu Bağdat üzerine sevkederek şehri kuşattı. Bu durum karşı 
sında Bekir Subaşı Osmanlı Devleti'nden
yardım isternek zorunda kaldı. Üç ay
müddetle muhasara edilen Bağdat'ta
kıtlık başladı ve bu arada Bekir Subaşı
öldü. Şah Abbas'ın kendisine Bağdat va-
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liliğini vaad ettiği oğlu Derviş Mehmed
ise bu vaade aldanarak müdafaa etmekte olduğu iç kaleyi Safevfler'e teslim etti
(28 Kas ım 1623) . Şah Abbas verdiği sözün
aksine Sünni halka büyük zulüm yaptı
ve katliamda bulundu ; İmam-ı Azam ve
Abdülkadir-i Geylani türbelerini tahrip
ettirerek cami ve medreseleri ahır haline getirdi. Katliamdan kurtulan Sünniler ise Bağdat'tan sürüldüler. Osmanlı
Devleti, IV. Murad'ın çocuk yaşta bulunmasına ve istanbul'da karışıklıklar çık
mış olmasına rağmen şehri kurtarmak
için harekete geçti. Hafız Ahmed Paşa
kumandasındaki Osmanlı ordusu 13 Kasım 1625'ten 3 Temmuz 1626'ya kadar

Bağdat'ı kuşatma altına aldı. iranlılar
şehri

tam teslim edecekken Osmanlı ordusunda çıkan hastalık ve ayrıca yorgunluk bu teslimi engelledi. Bağdat. Şah Abbas ' ın halefi Şah Safi zamanında 1629'da İran seferine çıkan Sadrazam Boş
nak Hüsrev Paşa tarafından ikinci defa
muhasara ediidiyse de kırk gün süren
bu kuşatmadan da bir sonuç alınamadı.
Bu arada Bağdat valisi bulunan Safi Kulı Han ölmüş, yerine zevk ve safaya düş
kün bir kimse olan Bektaş Han getirilmişti. Bunun zamanında Bağdat ' ta çıkan
veba salgını şehirde kitle halinde ölümlere sebep oldu.
Bağdat 15 Ekim 1638'de başlayıp kırk
gün süren bir kuşatma sonucu yeniden
Osmanlı idaresine girdi. Osmanlı Sadrazamı Tayyar Mehmed Paşa'nın şehid
düştüğü bu muhasara sırasında şehir
büyük ölçüde harap olduğundan IV. Murad şehrin ele geçirilmesinden sonra binaları tamir ettirdiği gibi iranlılar tarafından tahrip edilen imam-ı Azam'ın türbesini onartıp Dicle'ye set inşası ve bazı
mahallere su getirtilmesi gibi faaliyetlerde de bulundu. IV. Murad Bağdat ' ta
iki ay kaldıktan sonra beylerbeyiliğe Kü-

çük Hasan Paşa'yı getirerek istanbul'a
döndü. Kasrışirin Antiaşması'yla da İran
lılar Bağdat'ın Osmanlılar'a ait olduğu
nu kabul ettiler. Bundan sonraki Bağ
dat valileri Musul'dan Basra'ya kadar
olan sahada devlet otoritesini sağlamak
la uğraştılar. Mesela valilerden Kara, Mustafa Paşa , Basra Valisi Hüseyin Paşa ' 
nın isyanını bastırarak asayişi temin etti
( 1667). Ancak Basra önce, Müntefik aşi
reti şeyhi Ma 'nf'nin, ardından da Hüveyze ı Harıı Ferecullah'ın hakimiyetine girdi.
bir süre sonra ise iranlılar'ın eline geçti. Osmanlı Devleti 1683'te başlayan ve
1699'a kadar devam eden Avusturya,
Rusya, Prusya ve Venedik savaşları dolayısıyla bölgeye yeteri kadar ilgi gösteremedi. Savaşın sona ermesinden sonra
ise Bağdat Valisi Daltaban Mustafa Paşa'nın seraskerliğinde düzenlenen seferle Kurna ve Basra yeniden Osmanlı idaresine girdi.
1704'te valiliğe getirilen Eyüplü Hasan Paşa ve oğlu Ahmed Paşa'nın valilikleri Bağdat'ta yeni bir dönemin baş
langıcı oldu. Hasan Paşa on dokuz yıl süren valiliği sırasında bölgede huzursuzluklar çıkaran asi aşiretleri sindirerek
asayişi sağladı. Şehre giren yiyecek maddeleri üzerinden alınmakta olan vergileri de kaldırarak halkın sevgisini kazandı. Enderun'da yetiştiği için Bağdat'ta
Osmanlı sarayı teşki latma benzer bir teş
kilat kuran Hasan Paşa has oda, hazine
ve kiler odaları ile bir mektep kurdu. Satın · aldığı Abaza, Gürcü ve Çerkes kölelerle bazı eşraf çocuklarını sarayda eğit
tL Daha sonra bunlar önemli mevkilere
geldiler. Bağdat'ta huzur ve güveni sağ- ·
!ayan ve bu sırada iran'la başlayan savaşlarda serasker bulunan Hasan Paşa'nın vefatı üzerine Bağdat valiliği ve
ordu kumandanlığı oğlu Ahmed Paşa'ya
verildi. Babasının siyasetini sürdüren Ahmed Paşa bir yandan iran'a karşı başa
rıyla mücadele ederken bir yandan da
Bağdat'a saldıran Beni Cemfl kabilesini
cezalandırdı.

1733'te Nadir Şah tarafından kuşatı
lan Bağdat. Ahmed Paşa'nın şiddetli mukavemeti sonucu yedi ay dayandıktan
sonra Topa! Osman Paşa kumandasın
daki Osmanlı ordusunun 20 Temmuz
1733'te Nadir Şah'ı mağlüp etmesi üzerine ·muhasaradan kurtuldu. Ancak Nadir Şah çıktığı Hint seferinden dönüşün
de Bağdat'ı tekrar kuşattı (1743) ve Kerkük'ü zaptetti. 1746' da imzalanan Osmanlı - İran antiaşmasında Bağdat yine Osmanlılar' da kaldı. Ahmed Paşa'nın

BAG DAT
ti. Onun ölümü üzerine Basra mütesellimi bulunan Süleyman Ağa Osmanlı Devleti'ne başvurarak Basra eyaleti valiliği
ni istedi. Osmanlı Devleti Süleyman Paşa'ya Basra valiliğini verdikten başka ilave olarak Bağdat ve Şehrizor eyaletlerini de bağladı. "Büyük" lakabı ile anılan
Süleyman Paşa Bağdat ve Basra valisi
olunca daha önceki karışık durumdan
faydalanarak isyan eden asi kabileleri
cezalandırdı, ayrıca Bağdat'ta büyük bir
imar faaliyetine başladı, ticaret ve ziraatı
teşvik etti. Merkezi hükümetle iyi geçindi ve Mısır seferi için 2000 kese yardım
da bulundu. Ancak Bağdat'ta vuku bulan ikinci bir veba salgını ve Vehhabi saldırısı bu gelişmelere engel oldu.
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1747' de ölümünden sonra Bağdat valileri çıkan isyanları bastırmakla uğraş
tılar.

Ahmed Paşa'nın ölümünden sonra
kölesi ve damadı Adana Valisi Süleyman Paşa Bağdat valisi oldu ( 1749)
Bunun zamanında Arap kabileleri itaat
altına alındı, Irak'ta emniyet ve asayiş
sağlandı ve memlük* yönetimi iyice yerleşti. Süleyman Paşa'nın Bağdat'ta büyük ölçüde taraftar bulması üzerine Osmanlı Devleti bundan sonra burada kendi istediği birini değil. nüfuz ve idareyi
ellerine geçirmiş olan kölemenlerden birini tayin etmek mecburiyetinde kaldı.
Bu sebeple Süleyman Paşa'dan sonra
1762'de kethüdası Ali, 1764'te de yine
kethüdalardan Ömer Paşa vali tayin edildi. Bu arada 1772'de çıkan veba salgını
halkın büyük kısmının ölümüne ve sağ
kalanların Bağdat'ı terketmelerine yol
açtı. Bil karışık durumda memlükler arasındaki çekişmeleri fırsat bilen iranlılar
Basra'yı ele geçirdi ve Basra mütesellimliğine kölemenlerden Süleyman Ağa
getirildi. Bu durum İran serdarı Zend
Kerim Han'ın ölümüne kadar devam etazatlı

Büyük Süleyman Paşa'nın 8 Ağustos
1802'de ölümü üzerine yerine EbO Gaddare Ali Paşa tayin edildi. Ali Paşa Şam
Valisi Azmzade Abdullah Paşa ile Vehhabf!er üzerine sefere çıkmak için görevlendirildiyse de bu sefer gerçekleştirile
medi.
Ali Paşa 'nın katlinden sonra Osmanlı
Devleti Bağdat'taki kölemen yönetimine
son vererek valiliğe YOsuf Ziya Paşa'yı
getirmek istedi. Ancak Fransız elçisi Sebastiani'nin araya girmesi bu teşebbü
sün gerçekleştirilmesine engel oldu ve
valiliğe yine kölemenlerden Küçük Süleyman Paşa tayin edildi. Fakat kısa bir süre sonra icraatının hoşa gitmemesi, Vehhabfliğe meyletmesi ve Bağdat muhallefat*ını göndermemesi, Osmanlı Devleti
ile arasının açılmasına sebep oldu. Bağ
dat'a gönderilen ve Süleyman Paşa ile
görüşen Halet Efendi bir sonuç alamayınca topladığı kuwetlerle Bağdat üzerine yürüdü, ayrıca el altından şehirde
bir de isyan çıkarttı. Fakat yapılan savaşta yeniidiyse de ertesi gün Süleyman
Paşa ' nın kuwetleri dağıldı; Süleyman
Paşa ise sığındığı bedevi tarafından öldürüldü. Bağdat'a giren Halet Efendi valiliğe kölemenlerden Abdullah Ağa'yı (Paşa) getirdi. Fakat Abdullah Paşa'nın bir
müddet sonra Süleyman Paşa'nın oğlu
Said Paşa ile yaptığı savaşta yenilmesi ve
öldürülmesi üzerine (1813) Bağdat. Basra ve Şehrizor vezir payesine yükseltilen Said Paşa'ya verildi. Ancak Said Paşa'nın bazı uygunsuz hareketleri aziedilmesine sebep oldu ve Halep'e sürüldü.
Yerine eniştesi Davud Efendi (Paşa) getirildi ( 1817). Kölemenli Davud Paşa'nın
on beş yıl süren valiliği sırasında Bağ
dat büyük gelişme gösterdi. Asayiş sağ
landı. çeşitli hayrat eserleri tesis edilip
kumaş imalathaneleri açıldı. Avrupa'-

dan getirtilen ustalar sayesinde sanayide önemli ilerlemeler sağlandı; zirai borçların silinmesiyle ziraatın gelişmesine
yardımcı olundu. Bu arada Davud Paşa,
meydana getirdiği ve ı. Napolyon'un eski yaverlerinden Deveaux'ya talim ettirdiği 10.000 kişilik piyade ve topçu kuvveti sayesinde Basra yöresine tecavüz
eden Müntefik Şeyh i Hammüd 'u bertaraf etti. Öte yandan 1821'de başlayan
İran savaşlarında da önemli başarılar
kazandı.

Kölemenlerin Davud Paşa ile yeniden
kuwet kazanması, imparatorluk içindeki
mütegallibeyi ortadan kaldırmak isteyen
ll. Mahmud'un siyasetine ters düşmek
teydi. Ayrıca 1827-1829 Osmanlı-Rus savaşı için talep edilen parayı göndermeyip
devletin buradaki nüfuzunu temsil eden
şıkk-ı ew el* defterdan Sadık Efendi'yi
de öldürtünce Davud Paşa asi ilan edildi.
ingiliz elçisinin aracılığına rağmen tenkili için Halep Valisi Ali Rıza Paşa görevlendirildi. Ali Rıza Paşa öncü olarak gönderdiği Kasım Paşa'nın öldürülmesi üzerine Bağdat'ı kuşattı. Doksan gün süren
kuşatma sonunda Ali Rıza Paşa halkın
açtığı kapılardan şehre girdi ve hemen
bütün kölemenler yakalanıp idam edildi. Sadece on beş kadarı saklanıp kurtulabildL Davud Paşa ise devlet tarafın
dan affedildi.
Davud Paşa ' dan sonra on altı yıl süreyle Bağdat valiliğini Ali Rıza Paşa yürüttü. Ondan sonra Necib, Namık, Gözlüklü Reşid , Takıyüddin ve Midhat paşa
lar Bağdat valiliğinde bulundular. Bunlardan 1869-1872 yılları arasında vali olan
Midhat Paşa, Degare meselesi denilen
önemli urban isyanını bastı rdığı gibi Necid'i de itaat altına alarak Bağdat vilayetine bağladı. Bağdat onun zamanında
büyük bir gelişme göstererek modern
bir hüviyet kazandı. Halkın refahı sağ
la n dı, şe hrin çevresindeki surlar yı kıldı ,
kuzeyden güneye doğru büyük bir cadde yapıldı, sokaklar genişletildi. ı. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ikinci bir
cadde açılmasına başlandı, fakat savaş
sonrasında Osmanlı kuwetlerinin şehir
den çekilmesi üzerine cadde ingilizler'ce
tamamlandı. 1888'den itibaren ise şe
hir Bağdat demiryolu ile Anadolu ve istanbul'a bağ l andı.
Bağdat Lozan Antiaşması ·na kadar
hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlı kaldı.
Irak'ın 23 Ağustos 1921'de bir krallık
haline gelmesi üzerine ise bu devletin
merkezi yapıldı.
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400 yıl a yakın bir süre Osmanlı idaresinde kalan Bağdat'tan seyahatnamelerde karvanların buluşma yeri, Arabistan, İran ve Türkiye için önemli bir t icaret merkezi olarak bahsedilmektedir.
Bu seyahatname yazarlarından Caesar
Frederi go 1563'te şehirde pek çok tüccar gördüğünü; Sir Anthony Sherley her
türlü malın kaliteli ve çok ucuza bulunduğunu, nehir üzerinde kalın zincir ve
demirlerle birbirine bağlanmış, gerektiğinde açıiabilen kayıklardan bir köpr ü
yapılmış olduğunu anlatmaktadır ( 1590).
Rauwolf ise sokakların dar ve evler in
sağlıksız olduğunu, paşanın ikametgahı

ile devlete ait binalar dışında birçok binanın harabe halinde bulunduğunu belirtir (1574). Ayrıca hamamların iyi bir
durumda bulunmadığını. şehrin batı kesiminin etrafı açık büyük bir köy görünümünde o l duğunu, doğusunun ise sağ
lam bir duvar ve hendeklerle çevrili bir
halde bulunduğunu yazar. Seyyahlardan
John Eldred de 1583'te Bağdat'ta Arapça, Farsça ve Türkçe konuşulduğun u kaydetmektedir. Portekizli Pedro Texaira Doğu Bağdat'ta 20 -30.000 ev ile bir darphane bulunduğunu. okçuluk ve tüfekçilik okullarının yer aldığını ifade etmektedir (1604). Ayrıca Tavernier, Evliya Çelebi ve Thevenot gibi XVII. yüzyıl seyyahIarı da Bağdat hakkında bilgi vermektedirler. Bunlardan Evliya Çelebi. Doğu
Bağdat'ın etrafını çeviren surun yarım
daire biçiminde ve 60 zira (arşın) yüksekliğinde o l duğunu belirtmektedir. Kalenin
kara tarafında 118, nehir tarafında ise
kırk beş kule bulunmakta ve İmam - ı
Azam, Karanlık Kapı, Ak Kapı ve Köprü
Kapısı ad l arında dört kapı yer almaktaydı. Evliya Çelebi surun uzunluğunu normal yürüyüşle 28.800 adım (yaklaşık 7
mil), Katib Çelebi ise 12.200 zira olarak
belirtmektedir. 1853'te Bağdat'a gelen
Felix Jones da daire şeklinde tasvir ettiği ve Dicle'den getirilen su ile dolduru l muş hendeklerle çevrili olduğunu söylediği Doğu Bağdat su rlarını 10.600 yard
(yaklaşık 6 mil) uzunluğunda gösterir.
Kanüni Sultan Süleyman devrinde düzenlenmiş tahrir defterine göre ( 1544)
Bağdat'ta çeşitli sosyal tesisiere ve şa
hıslara ait kırk dört vakıf bulunuyordu
(BA, TD, nr. 386, s. 222-241 ). Bunlardan
Danyal Peygamber Mezar ve Camii, Huzeyfetü'I-Yemani Alemdar Mezarı, Evlad - ı İ mam Hasan Mezarı , Mercaniyye
Darüşşifa ve Medresesi, Müstansıriyye
Medresesi, Cami-i Kebir, Cihan Şah Pad işah, Zaviye -i Cemşid Bey, Mezar -ı imam
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Abdullah, Makam-ı Hızır Nebi, Makam-ı
Seyyid Abdurrahman b. Zeynüddin, Mezar-ı bint -i Ümmü Külsüm, Şeyh Necibüddin Sühreverdi, Şeyh Şehabeddin Sühreverdi, Hz. Ali makamı. Kameriyye Camii,
Haydarhane, Vefaiyye Medresesi. Ribat
Medresesi. Yamanca Hatun Medresesi,
İsmailiyye Medresesi vakıfları en tanın
mış olanlardır. Sözü edilen bu kı r k dört
vakfın 1544 yılı geliri toplamı 384.874
akçeye ulaşmaktaydı.
XVI. yüzyı l da önemli vakıf gelirine sahip bu gibi eserlerin XVII. yüzyılda da
mevcut olduğu. Evliya Çelebi'nin bunlarla ilgili kayıtlarından anlaşılmaktadır.
Nitekim Evliya Çelebi pek çok cami
ve han bulunduğunu söylediği Bağdat'ta
dokuz caminin ismini zikretmekte, ayrıca sekiz kilise. üç sinagog, 700 tekke ve SOO hamamdan bahsetmektedir.
Öte yandan IV. Mu ra d dönemine ( 16231640) ait bir tahrir defterinde Hz. Ali
ve İmam Hüseyin evkafının 1.365.044,
İmam-ı Azam evkafının 48.850, Şeyh Abdülkadir-i Geylani evkafının 79.250, Selman - ı Farisi evkafının 13.413, Kanber Ali
evkafının 11 .697 ve Şeyh Cakir evkafı
nın 57.796, Müstansıriyye Medresesi evkafının 2 1.662. Şeyh Şehabeddin Sühreverdi evkafının 85.519, Mercaniyye Medresesi evkafının 95.1 1O akçe geliri bulunmaktaydı (BA, TD, nr. 1028, s. 8- 11)
Bunlardan bugün halen üniversite olarak eğitim veren Müstansıriyye Medresesi'nde yılda öğretime 708, imamete
1062. müezzinliğe 708, hitabete 354.
ferraşa 354, talebelere 2124. nezarete
531 ve tevliyete de 384 akçe olmak üzere toplam 12.951 akçe ücret kaydedil mişti r. Bu dönemde Bağdat'ın etrafının
hurma bahçeleriyle çevrili olduğu da belirtilmektedir. Nitekim Bağdat şeh r i civarında 7232, vilayette ise 305.253 hurma ağacı bulunmaktaydı.
İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olan, ancak Osmanlılar'a
geçmeden çok önce bu özelliğini kaybeden Bağdat'ta Osmanlıla r döneminde
yeniden az da olsa ilim ve edebiyat sahasında ün kazanmış şahsiyetler yetiş
miştir. Nitekim Kanünfnin Bağdat'ı fethettiği s ı ralarda burada bulunan ünlü
Türk şai r i Fuzüli Osmanlı hükümdan ve
bazı devlet adamları hakkında kasideler yazmış, ondan sonra oğlu Fazli de
Türk edebiyatının seçkin simalarından
biri olarak şöhret kazanmıştır. Yine meş 
hur divan şairi Rühi ile Gülşen - i Şuarô.
adıyl a bir tezkire yazan Ahdi Bağdat'ın
önemli şairlerindendir. Bunlardan baş-

ka Zihni, Zayii, Aziz, ilmi ve Bağdat Mavlevihanesi şeyhliğinde bulunmuş olan
Yahya Dede, Gülşen-i Hulefô. müellifi
Murtaza ile son devir Türk şairlerinden
Ahmed Haşim de Bağdatlıdı r la r.
Osmanlılar tarafından fethinden sonra Bağdat ve civarının tahrir *i yapılarak
şehi r yeni bir eyaletin merkezi halinde
teşkilatland ı rıldı. 1560'larda eyalete yirmi dokuz sancak bağlıydı. 1578-1 588 listelerine göre Bağdat eyaleti yirmi iki sancaktan ibaretti ve bazı sancakları yeni
teşkil edilen Rakka eyaletine bağlanmış
tı. Ayrıca eyalete bağlı sancaklardan Musul ve Deyrürahbe beylerbeyilik haline
getirilmişti. Bu sırada başlıca sancaklarını Erbil, Hille. Zengabad, Semevat. Ker kük, Cessanbedre. Harirdivin, Bayat, Rümahiye. Derteng, Cevazir. Vas ıt, Kasrışi
rin teşkil ediyor. imadiye ise yarı müstakil hükümet statüsünde eyalete bağlı
bulunuyordu. Ayn Ali Efendi ise Bağdat
eyaletinin on sekiz sancağa ayrıldığını ,
bunların yedisinde tirnar ve zeamet sisteminin uygulandığ ı nı , diğer on bir sancağın ise "arz-ı haliye -i ırak" olarak adIandırıldığını . İmadiye'nin kendi hakim i
tarafından tasarruf edildiğini yazar. Timar sisteminin uygulandığı sancakların
ise Hille, Zengabad. Cevazir, Rümahiye,
Cengüle, Karatak olduğunu belirtir. Salyane '"li eyaletlerden olan Bağdat eyaletinin yıllık geliri 14 yük ( ı 400 000) akçe
idi. Eyalette beylerbeyi. kadılar. yeniçeri. cebeci ve hisar ağaları . topçubaşı, hazine ve tirnar defterdarları. gümrük emi ni gibi yüksek devlet memur l arı da görev yapıyordu. Her yıl merkezden gönderilen kapıkulu askerleri Bağdat'ın iç kaIesinde otururlardı. Safeviler'in eline geçtikten sonra eyalet sistemi dağıldı , ancak IV. Murad tarafından yeniden zaptı
ile eski teş kilatın kurulmasına çalışıldı.
Bu dönemde Bağdat eyaleti Mendelican,
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Kerkük, Dükük, Cevazir. Hille ve Rümahiye adlı tirnar sisteminin uygulandığı
altı sancağa ayrılm ıştı. XVII. yüzyılın ortalarında ise eyalet. bir kısmında tirnar
sisteminin uygulandığı, diğerlerinde uygulanmadığı yirmi beş sancaktan ibaret
bir durumdaydı. Büyük Süleyman Paşa'
nın Bağdat eyaleti valiliğine tayininden
sonra (I 779) Basra ile Şehrizor sancakları da buraya ilave edilerek uzun bir süre bu yöreler Bağdat eyaleti içinde yer
aldı. Kölemen idaresinin son bulmasın
dan sonra Irak'ın doğrudan merkeze
bağlanması ile Basra, Şehrizor ve Musul ayrı vilayet haline getirildi ve daha
sonra Bağdat vilayeti sadece Divaniye ve
Kerbela'dan ibaret kaldı. Bağdat 1857'de yeni kurulan 6. Ordu'nun. daha sonra ise 13. Kolordu'nun merkezi oldu. V.
Cuinet. Bağdat merkez sancağına bağlı
Horasan, Azlziye, Hanikln, Mendeli, Samerra, Cezlre. Delim, Kütül'amare. Ka zımiye ve Ane adlarında on kazası bulunduğunu ve sancakta 340.800 müslüman. 7000 hıristiyan. 52.200 de yahudi
nüfusun yer aldığını kaydeder.
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III. KÜLTÜR ve MEDENiYET
Kuruluşunu takip eden yıllardan itibaren her alanda hızlı bir gelişmeye sahne olan Bağdat lll-IV. (IX - X.) yüzyıllar
da İslam dünyasının en büyük şehri. en
önemli ilim. kültür ve medeniyet merkezi haline geldi. Artan ticaret, servet ve
refaha paralel olarak ilim. edebiyat ve
sanatta da ciddi gelişmeler oldu . Bağ
dat'ta bizzat halife ve vezirlerin himaye
ve teşvikleriyle kurulan müesseselerde
ilim. kültür ve sanatta en önde gelen simalar yetişmiştir. İslam kültür ve medeniyetine damgasını vuran Bağdat aynı
zamanda Avrupa medeniyetinin doğu
şuna da zemin hazırlamıştır.
Çeşit li dillerden Arapça'ya yapılan tercümelerin İslam medeniyeti tarihinde
önemli bir yeri vardır. Emevfler devrinde başlayan bu tercüme faaliyetleri Abbasfler döneminde daha sistemli bir şe
kilde sürdürüldü; böylece hilafet merkezi Bağdat. kuruluşunun üzerinden henüz bir asır bile geçmeden özellikle Hint
ve İran menşeli eserlerin tercüme edildiği . Güney Avrupa'yı Ortadoğu ve Yakındoğu ile bütünleştiren bir merkez oldu; medeniyet ve kültür ha reketlerinde
önemli bir mevki işgal etti.

Helenizm'in iki büyük merkezinden biri olan Cündişapür Akademisi'ndeki Süryaniler. Hintliler. Harranlılar ve Nabatller. Halife Harünü rreşld ve Sermekiler'in
teşvikiyle Bağdat'a gelerek buradaki tercüme faaliyetine katıldı lar. Cündişapür
Akademisi'ne mensup bilginler Bağdat'
ta İran ve Hint asıllı bilginlerle bir araya
geldiler. yeni bir ilmi faaliyet başlattılar.
Yunanca. Pehlevlce. Latince, Sanskritçe,
Nabatfce ve Süryanlce yazılmış birçok
eser Arapça'ya çevrildi. Bunun sonucu
olarak Arapça sadece Kur'an ve şiir dili
olmakla ka lmayıp aynı zamanda felsefe
ve ilim dili haline geldi. Tercüme faaliyetleri. Harünürreşld tarafından Bağ
dat'ta kurulan ve Me'mün zamanında
tam teşekküllü bir kurum haline getirilen Beytülhikme sayesinde oldukça hız
landı ve daha sonraki birkaç halife zamanında da devam etti. Başlangıçta bir
tercüme bürosu ve kütüphane olarak
faaliyet gösteren Beytülhikme daha sonra özellikle felsefe ve pozitif bilimlerin
araştırıldığı bir merkez haline geldi. Beytülhikme örnek alınarak yüksek düzeyde ilmi araştırmalar yapacak bir merkez
de Kayrevan'da kuruldu. Bu konuda Ağ
lebi Hükümdan lll. Ziyadetullah'ı teşvik
eden İbrahim b. Ahmed Riyazi (ö 298 /
9 ı Ol Bağdat'ta yetişmiştir.

IX-X. yüzyıllarda altın çağını yaşayan
tercüme faaliyetleri sonunda felsefe.
mantık. matematik. tıp, zooloji, botanik,
kimya ve edebiyata dair eserler İslam
kültürüne kazandırıldı. Tercüme edilen
eserler İskenderiye ve Cündişapür akademileriyle Hindistan ve Bizans kütüphanelerinden temin ediliyordu. Sehl b.
Harün gibi ediplerin idaresindeki bir heyet Arapça'ya tercüme edilecek eserlerin tesbit, temin ve ehliyetli mütercimler tarafından çevrilmesi, tercümelerde
dil ve üslüp birliğinin sağlanmasıyla görevliydi. Bunları yazacak müstensihler
hatta mücellitler bile itina ile seçiliyordu.
O devrin tanınmış mütercimleri arasın
da Ömer b. Ferrühan et- Taberi (ö 200 /
8 ı 5), Huneyn b. İshak (ö 260/ 873) ve Sabit b. Kurre el-Harrani (ö 288/901 ı sayı
labilir. Ya 'küb b. İshak el- Ki ndi de (ö.
256/ 870 i?ll redaktör olarak çalışmıştır.
ilim ve kültürün halifeler ve devlet adamları tarafından himaye edilmesi üzerine
çok sayıda ilim adamı ve mütercim Bağ
dat'a akın ettiği gibi şehirdeki kağıtçı
ve kitapçıların sayısı da arttı; edebi münazara ve toplantılar çoğaldı. Halkta kitaplara karşı merak ve ilgi başladı. Bununla beraber müslümanlar sadece tercümeyle yetinmediler; hem dini hem de
din dışı ilimleri sistematik bir şekilde ele
alarak müstakil bir hüviyet kazandırdı
lar.
Böylece yeni bir medeni çevrede yükselme ve gelişme imkanı sağlanarak büyük alim, filozof. düşün ür ve edipler yetişti; Bağdat dini ve din dışı ilimler sahasında büyük bir merkez oldu. Bunlar
arasında cebirin kurucusu sayılan Muhammed b. Müsa el-Harizmi (ö 235/
850). islam felsefes inin ilk temsilcisi Kindi, astronomi alimi Ferganl (lll / IX. yüzy ıl ). Ebü Ma ' şer el-Belhl (ö . 272 / 886),
tabip ve riyaziyeci Sabit b. Kurre el-Harrani, tabip, kimyacı ve filozof EbO Bekir
er- Razi (ö. 3 ı 3/ 925). astronomi alimi
Settani (ö 317 / 929), islam felsefesinin
en ünlü iki siması olan Farabi (ö. 339 /
950) ve İbn Sina (ö 428/ 1037), matematik, astronomi, coğ rafya. jeoloji, eczacılık
vb. sahalardaki engin bilgisi ve araştırıcı
zihniyetiyle BirOni (ö 443 / 1051 ) ve çok
yönlü bir ilim ve tefekkür adamı olan
Gazzalf (ö 505 / lll ll gibi alimler, Cahiz
(ö. 255 1 869), İbn Kuteybe (ö 276 / 889)
ve Müberred (ö 285 1 898) gibi edipler
yetişti.

Bağdat hakkında

erken tarihlerden
günümüze kadar pek çok
eser yazılmış ve ilmi araştırmalar yapı!başlayarak
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