
lar. İsmail b. Hammad el-Cevherf ve Mü
helhil b. Ahmed'in yazıları güzellikte dar
bımesel haline gelmiştir. Hat sanatının 
EbO Ali İbn Muk.le'den sonraki ilk bü
yük ustası İbnü'l-Bewab'dır. Hat sanatı 
tarihinde bir dönüm noktası sayılan Ya
kut el-Müsta'sımT de sanat kudreti ya
nında kalem ağzının kesilişinde yaptığı 
değişiklik gibi yeniliklerle aklam-ı sit
te'nin hepsine tesir etmiştir. Çeşitli ilim, 
kültür ve sanat çevrelerinde ilgi ve hi
maye görmekle beraber ll. (VII I.) yüzyı
lın sonlarından VII. (XII I. ) yüzyılın sonla
rına kadar hat sanatına yön veren mer
kez 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 kül
tür erbabı buradan ayrılmaya ve Hora
san, Maveraünnehir, Kahire ve Endülüs 
gibi diğer İslam ülkelerine gitmeye baş
la dı lar. Çeşitli devirlerde Bağdat'a eki
len ilim ve kültür tohumları zamanla Ho
rasan, Maveraünnehir, HOzistan, Azer
baycan, Mısır, Suriye ve Endülüs'te mey
velerini verdi. İslam kültür ve medeni
yetine damgasını vuran Bağdat Osman-

imam - ı Azam Ebu Hanife Camii· Bağdat 
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lı hakimiyetine geçmeden çok önce bu 
özelliklerini kaybetmiş olmakla beraber 
bu dönemde de zaman zaman meşhur 
simalar yetişmiştir. 
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liJ ABDÜLKERİM ÖzAYDIN 

BAGDAT 

IV. SON DÖNEM 

XX. yüzyılın başlarından itibaren bü
yük bir metropolis olmaya başlayan Bağ

dat, 1920'lere kadar aynı zamanda gele
neksel görünümünü de muhafaza etmiş
tir. 1921 'de bağımsız Irak Devleti'nin 
başşehri olduktan sonra çok hızlı bir ge
lişme gösterdi. Bu hususta rol oynayan 
en büyük etkenlerden biri, Dicle nehri
nin zaman zaman yükselmesinden kay
naklanan su baskınlarının önlenmesi için 
alınan tedbirlerdir. Özellikle 1920'lerde 
Dicle'nin doğu yakasına inşa edilen set
ler bu bölgeyi de yerleşime elverişli ha
le 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 ya
pılıp resmi binaların yanı sıra çeşitli sa
nayi 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 lan millfleştirme ve istimtakler 
neticesinde Bağdat'ın merkezinde bulu
nan birçok pl ansız bölge sanayi ve is
kan için kullanılabilecek hale geldi. 

.. Bağdat'ın hızlı büyümesinde rol oyna
yan bir başka etken de köyden şehre 
göç hadisesidir. İşsizlik ve fakirlik yüzün
den kalabalık gruplar halinde Bağdat'a 
göç eden insanlar "sarifa" adı verilen ba
sit ve sağlıksız gecekondulara yerleşti
ler. 1950'lerde bu tip evlerin sayısı nere
deyse Bağdat'taki bütün meskenlerin ya
rısını bulmaktaydı. 1958'de hükümet bu 
problemi resmen itiraf ederek gecekon
du bölgelerine özellikle eğitim ve sağlık 
hizmetleri götürmeye çalıştı. 1963'teki 
hükümet değişi kliğinin arkasından ise 
sarifaların 63.000 kadarı yıkıldı ve onla
rın yerlerine Dicle'nin doğu ve batı ya
kalarında Medfnetüssevre ve Medfnetün
nOr adları verilen modern semtler ku-
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Bağdartan bir görünüş <Ebü Nüvas voıuı ve Dicle nehri üzerindeki Cumhuriye Köprüsü 11991 bombardıman ından öncel 

ruldu. Ancak daha sonraki yıllarda göç
Ierin ve sağlıksız yerleşmelerin önüne 
yine de geçilememiştir. Bağdat'ın ken
dine has bir özelliği , insanların meslek 
gruplarına ve gelir seviyelerine göre olu
şan birçok yerleşim bölgesine sahip ol
masıdır ; mesela "doktorlar şehri ", "mü
hendisler şehri" gibi. Bu özelliği ile Bağ
dat, Batı'daki herhangi bir büyük şehir

den çok daha homojen bir yapıya sahip
tir. 1970'lere gelindiğinde şehrin gele
neksel yapısı artık neredeyse tamamen 
değişmiş ve Bağdat yeni, yüksek bina
ları, geniş yolları, otelleri ve parkla rı ile 
son derece modern bir görünüm almış
tı. Bununla birlikte "eski şehir" denilen 
kısım , geleneksel el yapısı eşya ve elbi
selerin sergilendiği pazarları ile hala ya
şamaya devam etmektedir. 

Bağdat'taki bu hızlı gelişme nüfus ar
tışla rında da kendini gösterir. 1918 ' de 
200.000 olduğu tahmin edilen nüfus 
1947'de 466.773 'e, 1957'de 73S.OOO'e, 
196S'te ise 1.750.1 OO'e ulaşmıştır. 1977 
sayımında 3.205.645 kişi olarak tesbit 
edilen nüfusun halen S milyonun üzerin
de olduğu sanılmaktadır. Bu rakam bu
günkü Irak nüfusunun (1982, 14.11 0.425) 

dörtte birinden fazlasının Bağdat 'ta ya
şadığını gösterir. Halk hemen hemen 
yarı yarıya Şii ve Sünni Arap müslüman
lardan oluşur. Şehirde ayrıca hıristiyan 

Araplar da yaşamakta ve burada bir baş
piskoposluk bulunmaktadır ; İsra i l'e göç 
sebebiyle bugün artık yahudi nüfus kal
mamış gibidir. 

Ulaşım bakımından bugün de tarihte
ki bölgenin merkezi olma konumunu de
vam ettiren Bağdat karayolları ile kom
şu şehirlere bağlıdır ve ayrıca Basra ile 
Dicle üzerinden gemi trafiğini de sürdür
mektedir. Bunun yanı sıra 1940'tan itiba
ren Bağdat - İstanbul demiryolu bağ lan
tısı sağlanmıştır. Bağdat 'ta ayrıca Sad-
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dam ve Musanna adlarında iki millet
lerarası havaalanı bulunmaktadır. 

el-Hikme (1956), Bağdat (1 958) ve el
Müstansıriyye ( 1963) adlarını taşıyan üç 
büyük üniversitenin yanı sıra birçok da 
yüksek okul ve kolejin mevcut olduğu 
Bağdat, ülkenin en fazla eğitim ve öğ
retim kurumunun yer aldığı şehir olma 
özelliğine sahiptir. Bunun yanında ayrı
ca kültür hayatındaki canlılıkları , kütüp
haneleri ve müzeleriyle de ünlüdür. Özel
likle Arap tarihi ve edebiyatma dair ko
leksiyonların toplandığı Evkaf Kütüpha
nesi ile Bağdat Üniversitesi Kütüphane
si, Abbasi Saray Müzesi, Etnografya Mü
zesi, Çağdaş Milli Sanat Müzesi, Irak Mü
zesi ve Arap İlkçağ Müzesi en önemlile
ridir. 

Bağdat'ta bugün mevcut belli başlı 

mimari eserler şunlardır: Mescidü'l-mın
tıka (atika), Ma'rOf-i Kerhi Camii, İmam 
EbO Hanife Camii, Hulefa (SGku'l -gazl} 
Camii, Abdülkadir-i Geylani Camii, Süh
reverdi Camii, Kameriyye Mescidi, Seyyid 
Sultan Ali Camii, Muradiye Camii, Asa
fiye Camii, Haseki Camii, Ahmediye Ca
mii, Hasan Paşa Camii, Nu'maniyye Ca
mii, Fazı! Camii, Hacı Fethi Camii, Cü-

Müstans ı r iyye Üniversitesi'nin kapıs ı - Bağdat 

neyd-i Bağdadi Türbesi, Hallac-ı Man
sOr Türbesi, Sitti Zübeyde Türbesi, Şeyh 
Abdülkerim el -Cili Türbesi, Müstansıriy
ye Medresesi, Mercaniye Medresesi. 

Bağdat'ın bir özelliği de tarih boyun
ca birçok savaşa sahne olması ve birkaç 
defa tahrip edilmesidir. En son, 2 Ağus

tos 1990'da Irak'ın Küveyt'i işgal ve il
hak etmesine karşı çıkan Birleşm iş Mil
letler Güvenlik Konseyi'nin verdiği ka
rar uyarınca, Amerika Birleşik Devletle
ri liderliğinde oluşturulan milletlerarası 
güç tarafından 17 Ocak 1991 gününden 
itibaren bombalanmaya başlandı. Ateş
kesin sağlandığı 28 Şubat'a kadar süren 
bombardıman sonucu Bağdat'ın alt ya
pısı , özellikle yollar ve köprüler, sanayi 
ve askeri tesislerle su ve elektrik şebe
keleri büyük ölçüde tahrip edildi. 
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~ AzMi ÖzcAN 

L 

BAGDAT DEMİRYOLU 

XIX. yüzyıl sonlarıyla 
XX. yüzyıl başlarında 

İstanbul-Bağdat arasında 
yapılan demiryolu. 

_j 

Buharlı gemilerin Şark limaniarına gi
den klasik denizyollarını önemli ölçüde 
değiştirmeye başladığı XIX. yüzyılın ikinci 
yarısı başlarında demiryolları bağlantısı 

ve yapımı büyük önem kazanmıştır. Kla
sik karayolu sistemiyle Akdeniz'i Basra 
körfezi ile birleştirmek. dolayısıyla en kı
sa yoldan Hindistan'a ulaşmak düşün
cesi çok eskiye dayanır. Ancak 1782'de 
John Sullivan ' ın Anadolu'dan Hindistan'a 
kadar uzanan bir karayolu yapımı tekli 
fi, Albay François Chesney'in Suriye ve 
Mezopotamya'yı Hindistan'a bağlayacak 
karayolu ve Fırat nehri üzerinde buharlı 
gemi işletmesi ve bunun bir demiryolu 
ile Halep üzerinden Akdeniz'e ulaştırıl

ması, Fırat hattının Küveyt'e kadar uza
tılınası gibi projeler kağıt üzerinde kal
mıştır. Bununla beraber 1854'te Tanzi
mat Meclisi'nde demiryolları _yapımı ka
rarlaştırılmış, 1856'da bir İngiliz kum
panyası İzmir-Aydın hattının yapım im
tiyazını alarak 1866'da bu hattı işletme

ye açmıştır. Aynı yıl açılan Varna - Rus-


