BAGDAT
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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mıştır.

Bu hususta

yazılan

klasik kay-

nakların başlıcaları şunlardır : İbn Tayfür Ahmed b. Ebü Tahir (ö 280/ 893),

Kitô.bü Bagdô.d; Muhammed b. ömer
ei-Ceabi (ö . 355 / 966), Al]bô.ru Bagdô.d
ve taba~iitü aşJıô.bi'l-Jıadiş; Hatib eiBağdadi (ö 463 / ıo7ı), Tô.ril]u Bagdô.d;
Hibetullah b. Mübarek (ö 509/ ı ı ı6). ?"eylü Tô.rffJ.i Bagdô.d; Sem'ani (ö 562 /
ı ı67). ?"eylü Tô.ril]i Bagdô.d; İbnü'd-Dü
beysi (ö 6371 ı239), ?"eylü Tô.ril]i Medineti's-Selô.m Bagdô.d; İmactüddin Ebü
Abdullah Muhammed b. Muhammed (ö.
5971 ı2ooı. Tô.ril]u Bagdô.d; Bündari (ö .
643 / ı 245), Tô.ri'l]u Bagdô.d.
Bağdat'ın
olmasından

ca ilimler

bir ilim ve kültür merkezi
sonra burada gelişen başlı

şunlardır:

Matematik. Hindistanlı bir seyyahın Bağ
dat'a getirdiği astronomi ve matematiğe dair Sind -Hind adlı eser Halife Mansur'un emriyle İbrahim ei-Fezari tarafın
dan Arapça ·ya tercüme edildi ve bu sayede Hint rakamları İslam dünyasında
tanındı. Daha sonra Muhammed b. MGsa ei-Harizmi ve Habeş ei-Hasib'in hazırladığı tablolar, sayıların bütün İslam
ülkelerine yayılmasına vesile oldu. Harizmi aritmetik ve cebirle ilgili Hisô.bü'lcebr ve'l-mu~iibele adlı bir eser yazdı.
İmran b. Veddah, Şihab b. Kesir ve Ebü
Mansur el-Bağdadi burada yetişmiş meş
hur matematikçilerdir. Batlamyus'un elMecistf'si ile Öklid'in Uşı11ü'l-hendese'si
İranlı bilginierin yardımıyla Arapça 'ya
çevrildi. Bağdat'ta Beni Müsa b. Şakir
geometri alanında önemli eserler verdi.
Bu eserlerden Kitô.bü Ma eriteti mesô.]J.ati 'l - eşkô.l Latince'ye çevrilmiş, Fibonacci ile Thomas Bradwardine'yi etkilemişti. Haccac b. Ertat da Bağdat'ta geometri alanında tanınmış bir ilim adamıydı.

Tıp. Abbasi halifeleri, Selçuklu ve Bü- ·

veyhi

hükümdarları Bağdat'ta tıbbın

geiçin yoğun bir gayret sarfettiler,
hastahaneler açarak tabipleri teşvik ve
himaye ettiler. Bağdat bu sayede önemli
bir tıp merkezi oldu. Halife Mansur Bağ
dat'ta körler için bir hastahane. yaşlılar
için de bir darülaceze kurmuş, Harünürreşid ise pratik tıp eğitimi için bir hastahane yaptırmış ve burayı ilmi eserlerle zenginleştirmiştir. Özellikle Harünürreşid devrinde tıp alanında başarılı çalışmalar yapıldı. Kaynaklar tam teşekkül
lü ilk hastahanenin Harünürreşid tarafından Bağdat'ta kuru lduğunu ve meş
hur hıristiyan hekim CibraTI b. Buhtişü'un
lişmesi
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Cündişapür'dan

buraya getirilerek baş
hekim tayin edildiğini kaydeder ki bu
hastahane İslam dünyasında tıbbın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Beytülhikme'nin kuruluşundan sonra ünlü hekim
Hipokrat ve Galen'in eserleri de İslam
ilim alemine kazandırılmış, Cündişapür'
daki tıp merkezinin taşınmasından sonra Bağdat dünyanın en önemli tıp merkezi haline gelmiş, hastahaneler öğren
cilere düzenli eğitim veren müesseseler
olmuştur. Bunlar arasında Adudüddevle'nin yaptırdığı Birnaristan-ı Adudi, Selçuklu Emiri Humareveyh'in Tutuş adına
yaptırdığı Birnaristan-ı Tutuşi ve Halife
Muktedir- Billah'ın yaptırdığı Birnaristan-ı Muk'tediri sayılabilir.
Göz hekimi Yuhanna b. Maseveyh Bağ
önde gelen göz hastalıkları uzmanlarındandı. Daha sonra öğrencisi Huneyn
b. İshak Bağdat'ın sayılı hekim ve mütercimleri arasına girdi. Huneyn yaptığı
tercümelerle tıbbın uygulanması ve öğ
retimine de katkıda bulundu. Göz hastalıkları dalında yazdığı kitap bu sahadaki en eski eserlerden biridir. Huneyn'in
çağdaşı olan Kindi felsefe yanında tıp
ve eczacılıkla da uğraşmış, onun öğren
cisi Ebü Zeyd el-Belhi Meşô.liJıu'l-ebdô.n
ve'l -enfüs adlı tıp, psikoterapi ve ahlaka
dair bir kitap yazmış, büyük astronomi
bilginlerinden Sabit b. Kurre de eserlerinde tıbbi konulara yer vermiştir. IX. yüzyıl
da Kuzey İran'dan Bağdat'a gelmiş olan
kayda değer ilk müslüman hekim Ali b.
Rabben et-Taberi, tıp alanında ilk sistematik eseri Firdevsü'l-]J.ikme'yi yazmış
tır. Ebü Bekir er-Razi de Hey'den Bağ
dat'a gelerek buradaki hastahanede baş
hekim olarak çalışmıştır. Razi' den sonra tabip Ali b. Abbas ei-Mecüsi Bağdat'
ta Birnaristan-ı Adudi'de başhekim olarak hizmet etmiştir. IV. (X.) yüzyıla kadar ilim ve medeniyet merkezi olarak
kalan Bağdat'ta VI. (XII.) yüzyıla kadar
çok sayıda hekim yetişmiştir. Bunlar arasında Buhtişü' ailesinden CibraTI b. Buhtişü' , Buhtişü' b. CibraTI, Buhtişü' b. Curcis, Cibrail b. Ubeydullah b. Buhtişü', Yuhanna b. Maseveyh, Huneyn b. İshak, İs
hak b. Huneyn, Sinan b. Sabit ve oğlu İb
rahim, Hasan b. Zeyrek ve İbrahim b. Isa
sayılabilir. Ali b. Rabben et-Taberi Firdevsü'l-J:ıikme'yi Ali b. Isa el-Kehhal
Te~kiretü'l-keJıJıô.lin'i, Ebü Bekir erRazi de Kitô.bü't-Tıbbi'l-Manşurive ilk
tıp ansiklopedisi sayılan el-lfô.vi'yi kaleme almışlardır. Bu son eser 1279'da
Latince'ye çevrilmiş ve Batı'daki tıp merdat'ın

kezlerinde XVI. yüzyıla kadar başlıca tıb
bi kaynaklardan biri olarak ilgi görmüş
tür.
Bağdat'ta

astronomi alamatematik sahasın
da olduğu gibi. 771'de Hindistan'dan bir
seyyahın getirdiği ve İbrahim el- Fezari tarafından Arapça'ya çevrilen SindHind adlı eserle başlamıştır. Me'mün
Bağdat'ta Yahya b. Mansur idaresinde
bir rasathane kurmuş, ilk usturlap aleti
de İbrahim ei-Fezari tarafından burada
yapılmıştır. Çalışma larını Bağdat'ta sürdüren astronomi bilginlerinden Ebü' IAbbas Ahmed ei-Fergani el-Medl]al ilô.
cilıni hey' eti'l-eflak adıyla bir eser yazdı. Astronomi bilginlerinin en meşhuru
Settani idi. Ayrıca Birüni ve Ömer Hayyam da o dönemin sayılı astronomi alimlerindendi. Me'mün Bağdat yakınların
da Şemmasiye'de bir rasathane kurdurarak astronomi çalışmalarını desteklemiştir. Me'mün devrinde Beni Musa b.
Şakir adıyla tanınan Muhammed. Ahmed
ve Hasan adlı üç bilgin dünyanın enlem
ve boylam derecelerini ölçmüşlerdir. Yine aynı dönemde çok kıymetli kazmagrafik haritalar hazırlanmıştır. Daha sonra Beni Musa b. Şakir ve Adudüddevle
de Bağdat'ta birer rasathane yaptırmış
Astronomi.

nındaki çalışmalar,

lardır.

Kelam. Bağdat İslam tarihi boyunca
Mu'tezile, Selefiyye, Eş'ariyye ve Şia gibi
belli başlı kelam mekteplerinin gelişip
yayıldığı kültür merkezlerinden biri olmuştur. Bağdat'ın Abbasiler'in başşehri
olmasından sonra Mu'tezile'ye bağlı olarak yetişen Bişr b. ei-Mu'temir'den itibaren bu mezhebin Bağdat ekolü ortaya çıktı. Bişr b. Mu'temir'den sonra burada yetişen ve büyük çapta onun görüşlerinden etkilenen Ebü Musa el-Murdar, Ahmed b. Ebü Duad, Sümame b. Eş
. res, Ca'fer b. Harb, Ca'fer b. Mübeşşir,
İskan, Hayyat ve Ka'bi gibi alimierin dahil olduğu bu gruba Bağdat Mu'tezilesi
adı verilerek mezhebin esas kurucusu
olan diğer alimiere de Basra Mu'tezilesi
denilmiştir. Felsefi eserlerin Bağdat ' ta
tercüme edilmesinin bir sonucu olarak
Bağdat ekolünün Basra ekolüne nisbetle felsefe kültüründen daha çok etkilendiği kabul edilir. Basra Mu'tezilesi sadece
teori ile meşgul olurkan Bağdat Mu'tezilesi devlet kademelerinde görev alarak
teoriyi pratiğe uygulayan bir mezhep halini almıştır. Halku'I-Kur'an* görüşü
nü Ahmed b. Hanbel vb. alimiere zorla
kabul ettirmeye çalışmaları bu hususun
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en belirgin örneğini teşkil eder. Basra
Mu'tezilesi Şfa'nın imarnet fikrini tenkit
edip reddederken Bağdat Mu'tezilesi Şif
fikirlere sempati duymuş, en azından Hz.
Ali'yi ashabın en faziletiisi olarak görmüştür. Bunda Halife Me'mOn devrinden
itibaren Bağdat'ta oluşan Şif atmosferin, özellikle devlet idaresinde görev alan
İbn Ebo Duad ile Sümame b. Eşres'in
Selefiyye alimlerine karşı ŞiTler'le iş birliği ve yardımlaşma içine girmesinin büyük tesiri olduğu şüphesizdir. Şfa'ya temayül gösterme dışında Basra ekolünün
bütün cevherlerin tek cins (mütemasil) ,
bütün arazların sürekli, ma'dümun mevcüd ve yeryüzünün düz olduğunu kabul
etmesine karşılık Bağdat ekolü cevherlerin muhtelif, arazların süreksiz. ma'dOmun yok ve yerkürenin yuvarlak olduğunu savunmuştur.
Bağdat'ta Ahmed b. Hanbel ile kurulan ve zaman zaman Hasan b. Ali ei-Berbeharf gibi taşkın hareketli mensupları bulunan Selefiyye-Hanbeliyye mezhebi her asırda devam ederek XX. yüzyıla
kadar gelmiş, son asırda yine Bağdatlı
Mahmüd Şükrf ei-Aiüsf tarafından temsil edilmiştir. Bağdat yukarıda sözü edilen itikadf mezheplerin dışında ünlü bazı
Eş 'arr alimierin de öğrenim gördüğü ve
öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü önemli merkezlerdendiL Eş'ariyye'nin önde
gelen temsilcilerinden Bakıllanf, İbn Fürek, Abdülkahir el- Bağdadf ve Gazzalf
Bağdat'a gelerek buradaki alimlerle görüşmüşler, bunlardan Bakılianı Camiu'IMansür, Gazzalf Nizamülmülk medreselerinde müderrislik yapmışlardır.

Felsefe. İslam dünyasında muhtemelen VIII. yüzyıl başlarında ortaya çıkan
ve zamanla Urfa. Nusaybin, Harran. Cündişapür gibi merkezlerde yoğunlaşan
tercüme hareketi Bağdat'ın kurulmasıy
la burada da önem kazandı ve bu şeh ir
kısa zamanda ilmi ve felsefi eserlerin
tercüme edildiği, bunlara şerh ve haşi
yelerin yazıldığı bir merkez haline geldi.
Halife Mansür döneminde hız kazanan
tercüme çalışmaları Me'mün döneminde en yüksek seviyeye ulaştı. Bağdat'ta
ilmf ve felsefi eserlerin tercümesi daha
çok Beytülhikme'de sürdürülmekte ve
halifeler tarafından hem maddi hem de
manevi bakımdan desteklenmekteydi.
Bundan başka yine Bağdat'ta Benf Müsa gibi bazı tanınmış aileler de bu çalış
maları himaye ettiler. Bu şekilde birçok
mütercimin ferdi veya ekip çalışmala
rıyla metafizik, tabiat felsefesi, psiko-

loji, mantık, matematik, astronomi, ahlak, siyaset, müsiki gibi felsefenin bütün alanlarına dair kısmen Hint ve İran,
daha çok da Yunan kaynaklı pek çok eser
Arapça 'ya çevrildi ve böylece Bağdat ' 
ta bir İslam felsefesinin başiatılmasını
mümkün kılan bütün şartlar hazırlandı.
Nitekim ilk İslam filozofu kabul edilen
Ya'küb b. İshak ei-Kindf burada yetişti
ve felsefi eserlerin tercümeleri üzerindeki redaksiyon çalışmaları yanında bu
konunun çeşitli daliarına dair eserler de
telif etti. Ünlü tabip-filozof EbO Bekir
er-Razr çalışmalarının bir kısmını Bağ
dat'ta sürdürdü. Dehrf filozof İbnü'r-Ra
vendf Bağdat'a gitti ve orada yetişti. Bir
felsefe cemiyeti olan İhvan-ı Safa'nın
Bağdat'ta da bir merkezi bulunmaktaydı. Telif çalışmaları yanında bir Aristo
müter cimi de olan Ya'kübf filozof Yahya b. Adf de Bağdatlıdır. İslam felsefesinin en büyük temsilcilerinden olan Farabf felsefe öğrenimini Bağdat'ta görmüş ve hayatının önemli bir kısmını zaman zaman ayrıldığı Bağdat'ta geçirmiş
tir. Ünlü Şıvanü'l-J:ıikme'nin yazarı EbO
Süleyman es-Sicistanr de Bağdat felsefe ortamında yetişen düşünürlerdendiL
Nihayet daha birçokları yanında özellikle İslam düşüncesinin güçlü ve orijinal
temsilcisi Gazzalf de aynı ortamda yetişmiştir.

Tasawuf. Bağdat erken tarihlerden itibaren tasawufun önemli merkezlerinden biri olmuştur. Tasawufun gerçek kurucuları sayılan Ma'rOf-i Kerhf, Cüneyd-i
Bağdadf, Serf es-Sakatf, İbnü's-Semmak,
Haris ei-Muhasibf, Ebü'I-Hüseyin en-Norf, Ebü Safd el- Harraz gibi alimler Bağ
dat ve çevresinde yetişmişlerdi. Yunan
felsefesine dair kaynakların çevrilmesinden sonr a dış kaynaklı bazı düşünceler
mutasawıflar üzerinde etkili olduğu için
hulül ve İbahiyye'yi benimseyen bazı tasawuf akımları doğdu. Mutasawıflar arasında bu çeşit düşüneeye sahip kimselerin bulunması bazı fıkıh ve kelam alimlerini tasawiıfa cephe almaya sevketti.
Gulam Halil'in kışkırtmalarıyla 885'te
Bağdat'ta bazı sOfilerin takibata uğra
ması, süfilerle zahir uleması arasında ihtilafların büyümesine sebep oldu. Birçok
mutasawıf tarafından "Hak şehidi" kabul edilen ve idamı büyük yankılar uyandıran Hallac da 922'de Bağdat'ta öldürülmüştü . Bağdat'ın meczup ve kadın
mutasawıfları hakkında İbnü'I- Cevzf bilgi verir (Sıfatü's·safve, ll , 355-371) Birçok
tanınmış süfi Bağdat' ın ŞünOziye Mezarlığı' nda medfundur. Bağdat ta rikat

faaliyetleri yönünden de önemlidir. Asya ve Afrika'da birçok mensubu bulunan Kadiriyye tarikatının kurucusu Abdülkadir -i Geylani de burada yatmaktadır. Halife Nasır - Lidfnillah zamanınd a
( 1180-122 5) teşkilatianan fütüvvet"' ehli
içinde bu dönemde Bağdat bir merkez
olmuştur. Bununla beraber şer'f ölçülere
bağlı tasawuf zümreleri İslam ülkelerinin her tarafında, özellikle Bağdat'ta halifeler ta rafından himaye edilmiştir . Halife Nasır-Lidfnillah'ın dağınık gruplar halindeki fütüwet ehlini toplayıp teşkilat
landırması, esnaf teşekkülleri üzerindeki tesirleri bakımından önemlidir. Tasavvufun temel kaynakları sayıla n eserler
de bu dönemde kaleme alınmıştır.
Fıkıh. İslam hukuk tarihi bakımından
önemli merkezlerden biri de Bağdat'tır.
Halife Mansor imam- ı Azam ' ı Bağdat'a
getirterek teşvik ve yardımlarda bulundu. Hanefi ve HanbeiT mezhepleri Bağ
dat'ta gelişip güçlendi. Haronürreşfd zamanında ilk defa kadı lk udatlık kuruldu.
Bu müessese adalet iş lerinin düzenlenmesinde ve kadıların tayininde etkili oldu. Bağdat'ta yetişen fıkıh alimlerinden
bazıları

şöyle

sıralanabilir:

Bağdat'ta

doğmuş

ve orada büyümüş olan Hanbeli
mezhebinin kurucusu Ahmed b. Hanbel,
Maliki mezhebinin önde gelen imamlarından Amr b. Muhammed ei- Leysf elBağdadf, Şafii müctehidlerden olup fı
kıh ve usül-i fıkha dair eserleri bulunan
İbnü'I-Kattan ei-Bağdadf. Maliki fakihi
ve usulcüsü, çeşitli ilim dallarında çok
sayıda eser telif etmiş olan Abdülvehhab b. Ali el-Bağdadf, muhtelif ilim dalla rında söz sahibi olan büyük Şafii fakihi Abdülkahir ei-Bağdadf, fıkıhta ve
usulde son derece mahir bir Şafii fakihi olan İbnü's-Sabbağ, HanbeiT mezhebinin büyük imamlarından Ali b. Akli elBağdadf, zamanının en büyük Hanefi
alimlerinden olan İbnü's-Saati, "kadılku
dati'l-memalik " unvanıyla tanınan Maliki alimi Hüseyin b. Ebü'I-Ka s ım ei-Bağ
dadf ve Hanbeli mezhebinin önde gelen
fıkıh ve usuleülerinden Abdülmü'min b.
Abdülhak ei-Bağdadf.
Tefsir. Bağdat'taki tefsir çalışmaları bu
ilmin daha sistemli bir şekilde ele alın
masıyla sonuçlanmıştır. Bağdat'ta yetişen ve değerli eserler veren müfessirlerden bazıları şunlardır: Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam, İbn Kuteybe, Müberred,
Taberr. Zeccac, Cessas. EbO Hafs ei-Bağ
dadf, Abdülkahir ei-Bağdadf, İbnü'I-Cev
zr, Hazin, Alüsf.
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Hadis. Abbasller'in ilk döneminde Bağ
dat'ta hadis sahasında önemli çalışmalar
yapılmış, daha sonra bazı sebeplerle duraklayan bu çalışmalar Halife Me'mün ve
Mu'tas ı m tarafından desteklenen Mu'tezill doktrine muhalif olanlar vasıtasıyla
yeniden can l andırılmıştı r. Ahmed b. Hanbel 'in yaklaşık 40.000 hadis ihtiva eden
el-Müsned'i Bağdat'ta kaleme alınm ı ş
tır. Bağdat'ta yetişen meşhur muhaddislerden bazıları şunlardır: Yahya b. MaTn, İbnü's-Semmak, Necad el - Bağdadi,
Da'lec b. Ahmed, İbnü'l - Muzaffer el-Bağ 
dadi, Darekut ni, İ bn Şahin, İbn Ebü'l-Fevaris el-Bağdadi, İbn Şazan el-Bağdadi.
İbn Hayrün el-Bağdadi, İbnü'l - Hadıbe,
Ebu Sa'd el - BağdadT, İbnü'l-Ahdar, İbn
Sükeyne, İbn Nukta, İbnü'n-Neccar elBağdadi, AcTbe el - Bağdadiyye .
Tarih.

Bağdat

tarih

sahasında

da önemli çalışmaların yapıldığı bir merkez olmuş, birçok halife ve devlet adamı tarihçileri teşvik ve himaye ederek değerli
eserlerin yazılm asına zemin hazı rl amış
lardır. Bağdat'ta yetişen veya Bağdat'a
göç ederek eserlerini burada kaleme alan
meşhur tarihçilerden bazıları şöyle sıra
lanabilir: Vakıdi, Medaini. İbn Kuteybe,
İbn Tayfür, Taberi, Hatib el - Bağdadi, İb
nü'l-Cevzi, imadüddin Katib el - İsfahani,
Sıbt İbnü'l-Cevzi, Abbas el-Azzavi.
Dil. Bağdat'ın kuruluşundan sonra Basve KOfeli alimler Bağdat'a gittiler ve
orada halifeler nezdinde büyük hürmet
ve itibar gördüler. Halifeler özellikle KO feli alimleri Bağdat'a çağırır, onlara ihsan ve ikramda bulunurlardı. Meşhur dilcilerden Ali b. Hamza el-Kisai Me'mQn'a
öğretmenlik yapmıştır. Sibeveyhi gibi bazı dilciler Bağdat'a gelir ve burada münazaralara katılırlardı. Arap diliyle ilgili
ralı

çalışmalarındaki ihtilaflarıyla Arapça'nın

edebi mahsullerinin derlenmesi ve kai delerinin tesbitinde büyük rol oynayan
Basra ve Küfe mekteplerinin yanı sıra
el-liaf:ı ii 'ileli'n-nahv'in yazarı Ebü'l Kasım ez-Zeccaci, Ebu Ali el-Farisi, elljaşa ,is fi'n-nahv müellifi İbn Cinni, elMufaşsal müellifi Zemahşeri gibi alimlerin temsil ettikleri Bağdat ekolü bu
çalışmalara uzlaştırıcı bir yön vermiştir.
Ayrıca M ı s ı r ve Endülüs'te teşekkü l eden
mekteplerin dil alimleri X. yüzyıl sonuna kadar Bağdat'ta toplanan malzemeyi kaynak olarak kullanmışlardır.
Bağdat'taki tercüme faaliyetleri sonunda edebi nesrin alanı daha da geniş
ledi. Bu tercümeler eski Arap gelenekleriyle karışarak yeni bir türün doğma -
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sına

sebep oldu. Aydınlara sade bir dili
gayesindeki bu yeni nesir türünün kurucusu, el-Beyan ve't-tebyin
müellifi meşhur Cahiz olmuştur .
öğretmek

Medreseler. islam eğitim ve öğretim
tarihinde Bağdat'ın seçkin bir yeri vardır. Bağdat ' taki Nizarniye Medresesi'nden önce de medreseler mevcut olmakla beraber bunlar öğrencilerin progr amlı bir şekilde derse devam ettikleri ve
bizzat devlet tarafından desteklenen, yö netilen ve denetlenen sistemli müesseseler değildi. Selçuklu Sultanı Alparslan
ve veziri Nizamülmülk'ün gayretleriyle
1065 - 1067 yılları arasında 200.000 dinar harcanarak bir külliye halinde inşa
edilen Bağdat Nizarniye Medresesi İslam
tarihinde ilk çekirdek üniversiteyi oluş 
turduğu gibi Avrupa'da kurulan üniversiteler e de örnek olmuştur . Bu medrese örnek alınarak Nişabur, Rey, Herat,
İsfahan, Merv. Basra ve Musul gibi diğer şehirlerde de medreseler kurulmuş
tur. Burada Gazzali. Ebu İshak eş-Şira
zi, Ebü'l -Muzaffer el-Ebiverdi, İbn Mübar ek, Ebu Bekir eş - Şaşi gibi meşhur
bi lginler ders vermiş, Şeyh Sa'di- i Şirazi
ve imadüddin Katib el -İsfahani gibi değerli simalar yetişmiş, bunlar hem ilmi
hem de idari sahada önemli hizmetler
vermişlerdir. Özellikle Selçuklu Sultanı
M elikşah zamanında (ı 072- 1092) Bağdat
Nizarniye Medresesi büyük gelişme göstermiştir. Onun bilginleri himaye ettiği
ni gören vezir ve emirler çeşitli şehirler
de medreseler kurmaya ihtimam gösterdiler. Bu tutum ve davranışları ilim ve
edebiyatın gelişmesinde önemli rol oynadı. VI. (XII.) yüzyılda sadece Bağdat' 
taki medreselerin sayısı otuza varmıştı.
Çeşitli ilim ve müesseseler burada gelişme imkanı bulmuş, dil, din ve müsbet
ilimler bu sayede büyük gelişme göstermiştir.

Kütüphaneler. İslam dünyasında alimlerin yetişmesinde kütüphaneler önemli
rol oynamıştır. İlk kütüphane Bağdat'ta
Harünürreşid tarafından kuruldu ve bunu diğerleri takip etti. Temelini Harünürreşid'in attığı ve Me'mün'un çeşitli
kitaplarla zenginleştirdiği Beytülhikme
Abbasiler devrinde Bağdat'ın en büyük
kütüphanesine sahipti. Tercüme faaliyetlerinin gelişmesine paralel olarak kağıt
sanayii de ilerlemiş ve 178'de (794 -95)
Harünürreşid 'in veziri Ca'fer b. Yahya ei Bermeki ilk kağıt fabrikasını kurmuştur .
Bu ise dini, ilmi ve edebi kitapların çoğalmasını sağlam ı ştır. Beytülhikme Arap-

lar ' ın meşgul olduğu

ilimlerle ilgili her
ihtiva eden halka açık bir
kütüphane idi. Halifelerin destek ve himayesiyle kurulan saray kütüphaneleri nin zengin kitap koleksiyonları vardı. "Hizanetü'l-hikme" veya "hizanetü'l -kütüb"
denilen kütüphaneler birer öğretim müessesesi olarak da büyük hizmet vermiş
lerdir. Bunlardan en önemlileri ve Ortaçağ'da Bağdat ' ta kurulan kütüphanelerin en büyükleri Beytülhikme, Büveyhi Veziri Sabür b. Erd eşir'in kütüphanesi, Nizarniye Medresesi ve Müstansıriy
ye Medresesi kütüphaneleridir. Bağdat.
kütüphaneleriyle de d i ğer şehirlere örnek olmuştu. Mesela Endülüs Emevi Halifesi ll. Hakem (961 -976) Bağdat'ı örnek alarak güzel bir kütüphane kurdurçeşit kitabı

muştur.

Sanat. Bağdat'ın sanat dünyasında da
müstesna bir yeri vardır. Mimari, hat
ve minyatür gibi güzel sanatlarda Bağ 
dat 'ta yetişen sanatkarlar çok değerli
eserler vücuda geti rmiş ve bunlar birçok şehir ve ülkede örnek alınmıştı r . Abbasi sarayları başlangıçta İran ve Bizans
sarayla rından etkilenmişse de daha sonra gelişme göstererek, mimaride muhteşem ve orüinal bir hüviyete ulaş mı ş
tır. Hatta Bizans imparatoru Teophilos
Bağdat'taki Darü'ş-şecere'yi en ince ayrıntıla rın a kadar taklit ederek bir saray
yaptı rmı ştır. Ayrıca kuyumculuk, cam.
çini ve ahşap i şçiliği de Bağdat ' ta büyük bir gelişme göstermiştir. Ağlebiler,
Kayrevan Seydi Ukbe Camii'nin mihrap
ve minberini Ba ğdat'taki sanatkarlara
sipariş etmişlerdi.

islam hat sanatı da Bağdatlı hattatlar sayesinde yeni bir safhaya girmiş ve
çok sayıda değerli hattat yetişmi ştir.
Hicri ll. yüzyılın ortalarında İshak b. Hammad hat sanatında birçok talebe yetiş
tirmiştir. Onun öğrencilerinden olan İbra
him es-Siczi ile k atip ve şair Yusuf Lakve, Ahvelü'I-Muharrir, ikisi devezir olan
ve yine ikisi de İbn Mukle diye anılan Ebu
Ali Muhammed b. Ali ile EbQ Abd ullah
Hasan b. Ali adlı iki kardeş hat sanatın 
da çok meşhur olmuşlardır. Bunlardan
Ebu Ali İ bn Mukle. selefierinin üç asırlık
tecrübeleri sayesinde zevk ve sezişleriyle
elde ettikleri şekillerin nizarnını ve aralarındaki nisbetleri belli kaidelere bağ
layan bir usul koymuştur. Bu metot yazı l arın öğretilmesini ve değerlendirilme
sini kolaylaştırdı. Ayrıca Beytülhikme ve
hizanetü'l -hikmeler hat sanatının geliş
mesi için çok uygun bir zemin hazı rl adı -
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lar. İsmail b. Hammad el-Cevherf ve Mühelhil b. Ahmed'in yazıları güzellikte darbımesel haline gelmiştir. Hat sanatının
EbO Ali İbn Muk.le'den sonraki ilk büyük ustası İbnü'l-Bewab'dır. Hat sanatı
tarihinde bir dönüm noktası sayılan Yakut el-Müsta'sımT de sanat kudreti yanında kalem ağzının kesilişinde yaptığı
değişiklik gibi yeniliklerle aklam-ı sitte'nin hepsine tesir etmiştir. Çeşitli ilim,
kültür ve sanat çevrelerinde ilgi ve himaye görmekle beraber ll. (VII I.) yüzyı
lın sonlarından VII. (XII I. ) yüzyılın sonlarına kadar hat sanatına yön veren merkez Bağdat olmuştur. Moğol istilasından
ve Yakut el - Müsta'sımi'nin ölümünden
sonra Bağdat bu tesirli yerini kaybetti.
Ortaçağ'da İslam dünyasının hemen her
konuda en önemli merkezlerinden biri
olan Bağdat'ta zaman zaman meydana
gelen karışıklıklar yüzünden rahat bir
çalışma ortamı bulamayan ilim ve kültür erbabı buradan ayrılmaya ve Horasan, Maveraünnehir, Kahire ve Endülüs
gibi diğer İslam ülkelerine gitmeye baş
la dı la r. Çeşitli devirlerde Bağdat'a ekilen ilim ve kültür tohumları zamanla Horasan, Maveraünnehir, HOzistan, Azerbaycan, Mısır, Suriye ve Endülüs'te meyvelerini verdi. İslam kültür ve medeniyetine damgasını vuran Bağdat Osman-

im am - ı Azam Ebu Hanife Camii· Bağdat
(M.

U~ur

Derman fotograf

arşivi)

lı hakimiyetine geçmeden çok önce bu
özelliklerini kaybetmiş olmakla beraber
bu dönemde de zaman zaman meşhur
simalar yetişmiştir.
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IV. SON DÖNEM

XX. yüzyılın baş l arından itibaren büyük bir metropolis olmaya başlayan Bağ 
dat, 1920'lere kadar aynı zamanda geleneksel görünümünü de muhafaza etmiş
tir. 1921 'de bağımsız Irak Devleti'nin
başşehri olduktan sonra çok hızlı bir gelişme gösterdi. Bu hususta rol oynayan
en büyük etkenlerden biri, Dicle nehrinin zaman zaman yükselmesinden kaynaklanan su baskınlarının önlenmesi için
alınan tedbirlerdir. Özellikle 1920'lerde
Dicle'nin doğu yakasına inşa edilen setler bu bölgeyi de yerleşime elverişli hale getirmiş ve şehir o tarihten itibaren
nehrin doğu kıyısı boyunca da genişle 
meye başlamıştır. 1950'lerden sonra ise
artan petrol gelirleri sayesinde adeta
yeniden inşa edilme sürecine girmiş ve
kısa zamanda şehre birçok yatırım yapılıp resmi binaların yanı sıra çeşitli sanayi tesisleri kurulmuştur. Bu dönemde
alt yapı ihtiyacı da ilk defa sistemli bir
şekilde ele alınmıştır. Bu arada yeni inşa
edilen Samerra Barajı ( 1956) şehri taş 
kın tehditlerinden tamamen kurtarmış
tır. Ardından hazırlanan iki proje ( ı 956
ve ı 958) ile Bağdat'ın büyümesinin belli
bir plan üzerine gerçekleştirilmesi düşü
nüldü. 1958 planına göre şehrin geliş 
mesi daha çok dört ana sanayi bölgesi
üzerinde olacak ve bölgelerin her birini
yeni yerleşim alanları çevreleyecekti. Her
ne kadar bu şekilde tasarlanan birtakım
çalışmalara girişiidiyse de ülkenin yaşa 
dığı ihtilaller yüzünden projeler sağlıklı
bir şekilde yürütülememiştir. Bununla
birlikte özellikle 1958 ihtilali sonrasın
da yapı l an millfleştirme ve istimtakler
neticesinde Bağdat'ın merkezinde bulunan birçok p l ansız bölge sanayi ve iskan için kullanılabilecek hale geldi.
.. Bağdat'ın hızlı büyümesinde rol oynayan bir başka etken de köyden şehre
göç hadisesidir. İşsizlik ve fakirlik yüzünden kalabalık gruplar halinde Bağdat'a
göç eden insanlar "sarifa" adı verilen basit ve sağlıksız gecekondulara yerleşti
ler. 1950'lerde bu tip evlerin sayısı neredeyse Bağdat'taki bütün meskenlerin yarısını bulmaktaydı. 1958'de hükümet bu
problemi resmen itiraf ederek gecekondu bölgelerine özellikle eğitim ve sağlık
hizmetleri götürmeye çalıştı. 1963'teki
hükümet değişi kliğinin arkasından ise
sarifaların 63.000 kadarı yıkıldı ve onların yerlerine Dicle'nin doğu ve batı ya kalarında Medfnetüssevre ve MedfnetünnOr adları verilen modern semtler ku-
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