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nin yeni şartlar altında gelişmesi ve özel
likle Midhat Paşa'nın Bağdat valiliği dö
neminde (1869- ı 872) buralarda devlet 
nüfuzunun kuwetlenmesiyle yeniden ge
lişme imkanı buldu. Midhat Paşa, valili
ği döneminde Lahsa ve Necid'de Osman
lı idaresini tekrar tesis ettiği gibi Bas
ra'da bir kışla, hastahane, tersane gibi 
büyük binalarla beraber yeni bir mahal
le kurdurdu. Ayrıca nehir üzerinde işie
rnekte olan İngiliz vapurlarına karşılık 
İdare-i Nehriyye ve Basra'dan istanbul'a 
doğru vapurlar işletmek için Umman-ı 
Osmani adlı birer şirket kurdu. Yüzyılın 
sonlarında buraya gelen V. Cuinet Bas
ra 'nın nüfusunu 18.000 olarak göster
mekte, Kiimusü'l-a'liim'da ise nüfusun 
20.000 civarında olduğu kaydedilmek
tedir. Şehirde birçok cami, mescid, han 
ve mahzenle büyük bir çarşı bulunduğu, 
ayrıca 20 km. uzunluğunda bir surla çev
rili olduğu. çevresinde hurmalık ve bah
çelerin yer aldığı, hurmalarının ve gülle
rinin çok meşhur olduğu belirtilmektedir. 

Osmanlılar döneminde şehir bir hayli 
imar edilmiştir. Hüseyin Paşa'nın bura
da yaptırdığı büyük cami XVIII. yüzyılda 
bile şehrin başlıca camii hüviyetini ta-

. şımaktaydı. Ancak XIX. yüzyılda Davud 
Paşa'nın kölelerinden mütesellim Aziz 
Ağa'nın inşa ettirdiği kagir cami bunu 
geçebilmiştir. 

Basra şehrinin etrafında dışarıdan ge
lecek istilalara karşı bir sur yaptırıldığı, 
bu surun kaleye açıldığı, kalenin çevre
sinde de bir hendek yer aldığı ve bunun 
nehir vasıtasıyla doldurulduğu belirtil
mektedir. Basra'nın çevresinin kanallar
la ve bataklıklarla çevrili olması zaman 
zaman veba, kolera ve sıtma salgıniarına 
maruz kalmasına sebep olmuştur. Bu 
yüzden 1849 yılında şehrin Şattülarap 
kenarına nakli için çalışmalar yapılmış, 
öte yandan Basra Tersanesi ıslah edil
miştir. Ayrıca Üsküdar'dan Konya ve Ha
lep yolu ile Bağdat'a ve oradan da Bas
ra körfezine kadar uzanan ünlü Bağdat 
demiryolu inşası için çalışmalar yürütül
müştür. Ancak Bağdat ile Basra arasın-
daki demiryolu 1914-1918 yılları ara
sında dar bir biçimde İngilizler tarafın
dan yapılmış ve bu demiryolu bölgedeki 
ticaretin gelişmesinde önemli rol oyna
mıştır. Bu hat daha sonra yerini Türki
ye'den gelip Musul'dan geçen normal 
genişlikteki demiryoluna bırakmıştır. ı. 

Dünya Savaşı'nda İngilizler'in lrak'ı iş
gali ve 1920-1932 yılları arasındaki man
da yönetimi sırasında Basra· nın daha 
modern bir yapıya kavuşması için bazı 
çalışmalar yapıldı. Şattülarap'ıri ağzında 

ihtiyaca cevap verecek bir liman inşa 
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edildi. Şehir ve civarı yeni yollar ve bina
lar yapılarak geliştirildL Basra artan 
önemi sebebiyle Irak demiryollarının en 
güneyindeki istasyonu ve havayolu ula
şımının önemli merkezi haline geldi. 
Manda sonrasında Ebü'I-Hasib ve Kur
na kazalarını içine alan bir livanın mer
kezi oldu ve gelişen ulaşım imkanlarıyla 
körfezde Irak'ın vazgeçilmez bir ihraç 
limanı olarak önem kazandı. 1948' de 
Zübeyr yakınlarında bir petrol sahasının 
bulunması Basra'nın gelişmesinde etkili 
oldu ve çıkarılan petrol 19S1 yılında bo
ru hatlarıyla Fav iskelesi'ne ulaştırıldı. 
19S2'de de Müftiye'de küçük bir petrol 
rafinerisi kuruldu. 

Bugünkü Basra şehri Aşşar ve Ma'kıl 
adlı iki küçük kasaba ile Nehrülaşşar'ın 
çevresindeki bazı köylerden oluşmakta
dır. Nüfusu 198S'te 616.700 idi. 

Basra sekiz yıl süren İran- Irak sava
şında ( 1980- ı 988) büyük ölçüde yıkılmış
sa da kısa süre içinde yeniden onarıl

mıştır. Ancak şehir son Körfez bunalımı 
sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 
liderliğinde lrak'a karşı savaşan mütte
fik kuwetlerin ağır bombardımanı so
nucu (ı 7 Ocak - 28 Şubat 199 ı) tekrar 
yıkılmıştır. 
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BASRA KÖRFEZi 

Arabistan yarımadasının doğusu ile 
İran'ın güneybatısı arasında kalan 

Hint Okyanusu'na bağlı körfez. 
_j 

Yüzölçümü 240.000 km2 'ye varan bu 
iç denizin Irak kıyılarında Şattülarap'ın 
ağzından başlayarak Hürmüz Boğazı çı
kışına kadar olan uzunluğu 97S km., eni 
ise 370 kilometredir. Araplar tarafından 
ei-Halicü'l-Arabi, iranlılar tarafından Ha
lfc-i Farisi ve bölgede bir dönem haki
miyet kurmuş olan Osmanlılar tarafın
dan da Basra körfezi olarak adlandırıl
mıştır. İstahri ve İbn Havkal gibi eski İs

. lam coğrafya cı ları ise eserlerinde bu kör
fezi ve hatta Hint Okyanusu'nu Bahr-i 
Faris olarak göstermişlerdir. XVI. yüzyı
lın başlarında Basra ve Lahsa'nın fethiy
le Osmanlı Devleti sınırları içine giren 
körfezin batı kıyıları zamanla bazı idari 
değişikliklere uğramış ve 1. Dünya Sava
şı'na kadar Osmanlı hakimiyetinde kal
mıştır. Körfezin kıyılarında yer alan Fav, 
Basra. Küveyt, Katif, Uceyr, Bahreyn, Ka
tar, Ebüzabi, Maskat, Benderabbas, Lin
ce ve BOşehr gibi iskeleler tarihi liman 
ve kıyı şehirlerini oluşturmuştur. 

İran sahilinin yüksek ve dağlık olma
sına karşılık Arap sahilleri düz ve kum
luktur. Uman ve İran kıyılarında birçok 
ada bulunur; körfezdeki en büyük ada 
topluluğu ise Bahreyn yöresindedir ve 
bugün Bahreyn Devleti 'nin topraklarını 
oluşturur. Genel olarak körfezin derinli
ği İran· a yakın taraflarda 90 - 11 O m. 
arasında iken Arap kıyılarında ortalama 
3S m. civarındadır. Çevresinde sığ sula
rın bulunduğu Bahreyn adası ile Suudi 
Arabistan kıyıları arasında, ayaklar üze
rine oturtulan 22 km. uzunluğunda bir 
köprü inşa edilmiştir. Köprünün orta kı
sımlarında Bahreyn ile Suudi Arabistan'
ın sınır girişleri ':!e gümrük kontrol mer
kezleri bulunur. Esasen sığ olan körfez 
bölgesinde Fırat, Dicle ve diğer nehirle
rin taşıdıkları kum ve çamurlar da git
tikçe denizi daldurmakta ve özellikle ku
zey kıyılar güneye doğru ilerlemektedir. 
Önceleri bu kıyıların çok daha yukarıda 
oldukları ve Fırat ile Dicle'nin ayrı yer
lerden denize döküldükleri bilinmekte
dir. Başlıca tatlı su kaynakları Dicle, Fı

rat ve Karün'dur. Nehir sularının azlığı 
ve aşırı buharlaşma dolayısıyla körfezin 
suyu oldukça tuzludur. Balık çeşitleri pek 
bol olup özellikle "hamur" denilen balık 
hemen bütün sahil şeridinde avlanır. Da
ha önce balıkçılıkla inci ve sedef avcılı-



ğının çok yapıldığı körfezde petrol çık
ması çevresindeki ülkeleri zenginliğe ka
vuşturmuş ve ticaret maksadıyla yapılan 
bu meslekler zamanla terkedilmiştir. 

Dünya petrol üretiminin üçte biri kör
fez bölgesinde gerçekleştirilirken yine 
dünya petrol rezervlerinin üçte ikisi de 
bu bölgede bulunmaktadır. Petrol zen
ginliğine ilave olarak Birleşik Arap Emir
likleri ve Katar gibi ülkelerde bol mik
tarda doğal gaz da çıkmaktadır. 

Körfezin adalar civarında sığ olan su
larda çok yakın zamanlara kadar yapı
lan inci avcılığı ve inci ticareti büyük bir 
gelir kaynağı teşkil etmekteydi. Ancak 
1920'1erde Japonlar'ın kültür ineisi üre
timini geliştirmeleriyle bu ticaret yavaş 
yavaş geriledi. İnci ticaretinin gerileme
sinden özellikle Bahreyn, Katar ve bugün 
Birleşik Arap Emirlikleri'ne dahil olan 
Ebüzabf ile Dübey çok etkilendiler. Arap 
tüccarların bölgeye uğrayan Avrupalı tüc
cartarla geliştirdikleri ticaret, 1930'1ar
da bütün dünyada görülen ekonomik 
buhran sırasında küçüldü ve o yıllarda 
Dübey Hindistan'la kaçak a ltın ticareti 
yapmaya başladı. ll. Dünya Savaşı'ndan 
sonra bölgede petrol bulunması ile bü
tün kalkınma planları bu yeni zenginlik 
kaynağı üzerine yoğunlaştırıldı. Çıkarı

lan petrol çok geçmeden sosyoekono
mik hayatı etkiledi. Bölgedeki Arap ka
bileleri, aralarındaki eski münasebetleri 
de göz önüne alarak devletleşmeye doğ

ru gittiler. Önceleri bölgenin en zengin 
ve güçlü devletleri olan Uman. Re'sülhay
me ve Şarika, petrol yarışında geri kal 
maları sebebiyle diğerleri yanında fakir 
düştüler. Körfezdeki şehir devletlerinin 
ortaya çıkışı ve gelişmesi bölgedeki çöl 
Araplar'ının geleneksel politik modeli 
üzerine dayalı olmuştur. Genelde bölge
deki hakim kabile şehrin idarecisi duru
munda ortaya çıkmıştır. Böylece kabile 
şeyhi şehrin hakimi ve idarecisi olmuş, 
aynı zamanda ticareti elinde bulundur
mak suretiyle iktisadi gücü de ele ge
çirmiştir. Ticarete dayalı olan iktisadi 
gücün kaybolmaması için ticareti boza
cak her türlü toplum içi huzursuzluklar
dan kaçınılmıştır. Körfez üzerinden ya
pılan doğu- batı ticaretinde, aynı zaman
da çok iyi denizci olan Umanlılar önde 
bulunmuşlar, dolayısıyla bölge yöneti
minde de etkili olmı..işlardır. 

Umanlılar'ın körfez ticareti üzerinde
ki bu etkinlikleri yanında Avrupalı güç
ler de doğu- batı ticaretinde söz sahibi 
olmak gayesiyle bölgeye gelmişlerdir. 

Hindistan'a doğru yola çıkan Vasco de 
Gama 1497'de Doğu Afrika kıyılarından 
geçerek Malindi'de Arap denizeisi Ah
med b. Macid'in yardımını alarak Cali
cut'a varm ıştır. Portekizliler daha sonra 
Ümitburnu'ndan dolaşıp oradan Akde
niz'e ulaşmışlar ve doğu ticaret yolunu 
bu yöne çevirmişlerdir. Bu arada Vasco 
de Gama'nın Hindistan taraflarında ge
miyle müdafaasız ve silahsız olarak se
yahat eden hacı adaylarına reva gördü
ğü insafsızca davranışlar bilinmektedir. 
Portekizliler bölgedeki zalimane hare
ketlerine rağmen hıristiyan Batı tara
fından devamlı şekilde desteklenmiş

lerdir. 1 506'da Alfonso de Albuquerque 
Hindistan· a doğ ru seyahate çıktı. Hin
distan yolunda Albuquerque. körfezin 
girişindeki Maskat ile birl ikte bölgedeki 
Suhar, Hor Fekkan ve Hürmüz'ü ele ge
çirerek Portekiz'in körfezdeki pozisyo
nunu kuwetlendirmiş ve bunun Kızılde
niz ticareti bakımından da çok önemli 
olduğuna dikkat çekmiştir. XVI. yüzyılın 
sonlarına doğru da Hollanda ile İngilte
re körfez ticareti üzerinde şanslarını de
neme girişiminde bulunmuşlardır. 

1 S 16 -1 S 17 yıllarında Suriye ve Mısır'ı 
fethederek Kızıldeniz'e ulaşan Osmanlı
lar, 1 534'te de Irak-ı Ara b ve Irak-ı Acem 
bölgelerini (lrakeyn) ele geçirip varlıkla 

rını Basra körfezinde hissettirmeye baş
ladılar. 1 546'da Basra şehri ni alarak Hin
distan deniz yolunun bir parçasını teş
kil eden Basra körfezine açılmış oldu
lar. Osmanlılar bu bölgelere Safevfler'e 
karşı üstünlük sağlamak, Basra körfe
zine inmek, Kızıldeniz hakimiyetini pe
kiştirmek ve dolayısıyla Hindistan'a doğ
ru uzanan Uzakdoğu hakimiyetinde da
ha etkili olmak için gelmişlerdir. Ayrıca 
Basra körfezinde kuwetli bir durumda 
bulunarak Hindistan yolunu tıkayan Por
tekiziiter bölgedeki müslümanlara ve 
her yıl Uzakdoğu'dan deniz yoluyla ge
len hacı adaylarına çeşitli zulümler ya
pıyorlardı. Elinde bulundurduğu hilafet 
makamı sebebiyle İslam aleminin me
selelerini halletmeyi üstlenen Osmanlı 
Devleti bu sefer için kendini görevli ad
detti. Ayrıca Hindistan tarafından gelen 
ticaret malları Basra'ya ve oradan nehir 
gemileriyle Fırat üzerinden Birecik'e va
rıyor, sonra da Trablusşam, Halep ve İs
kenderun· a naklediliyordu. Böylece sı

kıntılı Uzakdoğu kara ulaşımı yerine da
ha uygun bir yol kullanılmaya başlanmış 
oluyordu. Osmanlılar'ın Bağdat'ı alması 
üzerine bölgedeki Arap şeyhleri sırasıy-
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la bağlılıklarını arzettiler. Katff ve Bah
reyn de elçiler göndererek padişaha bo
yun eğdiklerini bildirdiler; daha sonra 
da Lahsa aynı şekilde savaş yapmaksı
zın bağlılığını bildirdi. 1 SSO'de Basra 
Beylerbeyi Ali Paşa'nın Katff Kalesi'ne 
toplar yerleştirerek Portekizliler'e kar
şı kaleyi müstahkem hale getirmesiyle 
iki kuwet Basra körfezinde karşılaşmış 
oldu. 

1 587'de İran tahtına geçen 1. Şah Ab
bas, körfezdeki Portekiz varlığından ve 
onların müslümanlara yaptıkları mua
meleden rahatsızlık d uyuyordu. 1602'
de Portekizliler'i önce Bahreyn'den, son
ra 1608 ve 161S'te Hürmüz'den dışarı 
çıkarmayı başardı. 1622'de Kişm ada
sındaki Portekiz kuwetlerine karşı İran
lılar'ın yanında yer alan İngilizler Doğu 
Hindistan Şirketi (East lndia Company) va
sıtasıyla Benderabbas'ta bir merkez kur
dular. Öte yandan Uman'da bulunan Ya'
rubiler'in lideri N asır b. Mürşid de 1643'
te Suhar'ı ve 16SO'de Maskat'ı Portekiz
liler'den geri aldı. Ya'rubfler'den sonra 
Uman'da, onların son Suhar valisi olan 
Ahmed b. Said bağımsızlığını ilan etti 
ve böylece bugün Uman'da hüküm sü
ren Bü Saldi hanedanını kurdu ( 1744). 1. 
Şah Abbas'la başlayan ve Nadir Şah'la 
devam eden körfezdeki Şii hakimiyeti
ne karşı Şattülarap taraflarında Osman
lılar ve Uman'da da Bü Safdiler karşı güç 
olarak ortaya çıkmışlar ve bu iki güç za
man zaman iş birliği içinde olmuşlardır. 
iranlılar'ın Basra kuşatması sırasında Ah
med b. Said denizden Türkler' e yardıma 
geldi (ı 1891 ı 775). Bu tarihten itibaren 
Türkler Basra körfezinde etkin bir güç 
olarak bulundu. Bu etkinlik 1. Dünya Sa
vaşı'na kadar devam etmiştir. 

Osmanlılar körfezde, merkezden gön
derilen valiler yerine bölge halkı içinden 
tayin ettikleri kaymakamlarla yönetim 
tarzını benimsemişlerdir; Küveyt ve Ka
tar kaymakamlıktarının durumu buna 
bir örnek teşkil eder. Osmanlı gücü kör
fezden çekildikten ve petrolün keşfin
den sonra İngilizler. Fransızlar ve Ame
rikalılar bölgede etkili güçler olarak gö
rülmüşlerdir. Körfezdeki hakimiyet mü
zakereleri ve bu husustaki muhtelif in
giliz raporları. buradaki Osmanlı hakimi
yetinin kısmen de olsa XX. yüzyılın baş
larına kadar kendini hissettirdiğini gös
termektedir. İngiltere'nin körfezdeki si
yası gözlemcisi olan Albay Ross'un ra
porundan anlaşıldığına göre Osmanlı

lar'ın Katar. Hasa, Bidaa. Udeyd ve Kü-
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veyt'teki hakimiyetlerine ingilizler tara
fından da uzun müddet riayet edilmiştir. 

ll. Dünya Savaşı'ndan sonra 1947'de 
Hindistan ' ı kaybeden ingiltere körfeze 
karşı tutumunu değiştirdi. Hindistan'
daki sömürgelerini korumak gayesiyle 
önceleri gerekli gördüğü körfezdeki as
keri gücünü zayıflattı. Petrol bulunma
sıyla bu defa bölgenin iktisadi önemi ön 
plana çıkmış oldu. ingilizler Uman. Şari
ka ve Bahreyn'deki son askeri güçleri
nin de yüklü masrafları karşısında geri 
çekilmek zorunda kaldılar. 19 Haziran 
1961'de ilk önce Küveyt bağımsızlığına 
kavuştu. 1971 'de ingiltere körfez ülke
lerinden tamamen çekildi ve 14 Ağus
tos 1971 'de Bahreyn, 1 Eylül 1971'de 
Katar, 2 Aralık 1971'de de Birleşik Arap 
Emirlikleri istiklallerine kavuştular. Böy
lece körfez ülkeleri XX. yüzyılın son otuz 
yılında modern dünyanın bağımsız dev
letleri olarak yerlerini aldılar. Bugün kör
fezde sınırı olan ülkeler iran, Irak, Kü
veyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Uman ' dır. Bu 
ülkeler arasından Irak ve İran dışındaki 
altı körfez ülkesi, 25 Mayıs 1981 'de bir 
araya gelerek kurdukları Körfez İşbirliği 
Konseyi (Gulf Cooperation Council , ei-Mec
lisü't-teavünü'I -Hallcl) ile ekonomik, kül
türel ve sosyal meselelerde iş birliği ve 

istahri'nin Kitabü 'l·Mesa/ik ue 'l·memalik ad lı eserinde 
Basra körfezi ve çevresi (TSMK, Bağdat Köşkü, nr. 334, vr. 17al 

yardımlaşma içine girmişlerdir. Konse
yin aldığı prensip kararları adım adım 
gümrük duvarlarının. vizelerin kaldırılma
sını ve serbest ikametle iş kurma ser
bestliğinin getirilmesini hedeflemektedir. 
Haziran 1981 'de, Körfez İşbirliği Konse
yi'ne üye devletlerin. maliye bakanları 
genel olarak yatırım. petrol, gümrük du
varlarını kaldırmak, banka muamelele
rini kolaylaştırmak ve mali meselelerde 
koordinasyon yapmak üzere anlaşmaya 
vardılar. Bu anlaşma ilk ürününü Kasım 
1982'de 2.1 milyar dolarlık bir yatırım 
fonunun kurulması şeklinde verdi. Mart 
1983 'te gümrük duvarlarında bir gev
şeme oldu, ülkeler arasında birlikte iş 

kurma ve çalışma hakları tanındı, ortak 
yatırımlarla tesisler kurulmaya başlandı 
ve ülkeler arası ulaşım hizmetleri artı

rıldı. 1986 Ocak ayında ortak telekomü
nikasyon şebekesi kurulmasına karar 
verildi. Petrol ihracatında görülen kör
fezdeki yükleme sıkıntılarını hafifletmek 
gayesiyle borularla nakledilecek petrol 
için açık denizde sahili bulunan Uman·
da yükleme limanları yapılması karar
laştırıldı. Hürmüz Bağazı ' nın taşımacılık

taki tehlikeli durumu ve iran ' ın bağazı 
kapatma tehdidi de böylece ortadan kal
dırılmak istendi. 

Ocak 1982 'de toplanan savunma ba
kanları körfez için ortak bir savunma 
planı geliştirmeye çalıştılar. Plana göre 
körfezin iç ve dış emniyeti ortaklaşa sağ
lanacak ve ortak bir hava gücü oluştu
rulacaktı. Ekim 1983'te kara kuwetleri, 
1984'te hava kuwetleri ortak manevra
lar yaptılar. 1984 ve 1985 yıllarında Kör
fez İşbirliği Konseyi üyeleri Avrupa Top
luluğu yetkilileriyle görüşerek petrokim
ya ürünlerini doğrudan pazarlama yol
larını araştırdılar. Ayrıca Avrupa Toplu
luğu ile doğrudan ticaret yapabilmenin 
imkanları araştırıldı; 1986'da da aynı 

çerçeve içinde Amerika ve Japonya ile 
görüşmeler yapıldı. 

Basra körfezi, sekiz yıl devam eden 
iran-Irak Savaşı ' nda (1980- 1988) ve Irak' ın 
Küveyt'i işgal etmesi üzerine başlayan 
Körfez Savaşı· nda ( 17 Ocak - 28 Şubat 

ı 99 1) büyük bir tahribata uğradı. 1980'
de Irak'ın iran'a saldırmasıyla başlayan 
İran- Irak Savaşı ' nda, körfezden batıya 
giden petrol nakliyatının aksamaması ve 
emniyet altında tutulması amacıyla Ame
rika Birleşik Devletleri ve bazı Batılı ül
kelerin buraya gönderdikleri savaş ge
mileriyle bölge denetim altında tutuldu. 
Savaş sırasında petrol yüklü tankerierin 
ve her iki ülkeye ait petrol tesislerinin 

roket ve füzelerle karşılıklı vurulması 

körfezde ciddi tehdit oluşturdu . Vuru
lan tanker ve tesislerden denize sızan 
petrol çevre kirliliğine ve yangınlara se
bep olurken temizlenmesi de büyük bir 
problem teşkil etti. 3 Temmuz 1988 ta
rihinde 290 yolcu taşıyan iran'a ait bir 
uçağın Amerika Birleşik Devletleri filo
sundan yanlışlık sonucu fırlatılan bir fü
zeyle düşürülmesi, bölgenin ve ·bütün 
dünyanın geniş tepkisine sebep oldu. 
iran ' ın Birleşmiş Milletler' in 598 sayılı 
ateşkes kararını kabul etmesiyle son bu
lan bu savaş Basra körfezinde çeşitli acı
larla büyük bir tahribat bıraktı. 

İran- Irak Savaşı 'ndan iki yıl sonra 2 
Ağustos 1990'da Irak'ın bazı petrol ve 
sınır anlaşmazlıklarını gerekçe göstere
rek Küveyt'i işgal ve ilhak etmesiyle pat
lak veren körfez krizi, Irak'ın kayıtsız 

şartsız geri çekilmesini öngören Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyi kararla
rını tanımaması üzerine 17 Ocak 1991'
de savaşa dönüştü . Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygun 
biçimde başta Amerika Birleşik Devlet
leri, ingiltere. Fransa, İtalya, Suudi Ara
bistan ve Mısır olmak üzere pek çok ül
kenin oluşturduğu müttefik güçlerle Irak 
arasında 28 Şubat'a kadar devam eden 
savaşta Basra körfezi tarihinin en bü
yük tahribatma sahne oldu. I rak' ın de
nizden ablukaya alınması için Amerika 
Birleşik Devletleri. ingiltere, Fransa, İtal
ya, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin 
bölgeye gönderdikleri çok sayıda savaş 
gemisi körfezde ve girişinde mevzilen
dirildi. Savaşa hazırlık amacıyla bölgeye, 
ll. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en 
büyük yığmak yapıldı. Yaklaşık 1,5 mil
yon askeri karşı karşıya getiren son kırk 
beş yılın bu en büyük savaşı sırasında 
Küveyt'te bombalanan petrol tesislerin
den akan ve ayrıca Irak tarafından de
nize bırakılan milyonlarca varil ham pet
rol , Basra körfezinde tarihin en büyük 
çevre kirlenmesine sebep oldu. Deniz yü
zeyinden güneye doğru akan petrol Su
udi Arabistan, Katar ve Bahreyn'in deniz 
suyundan içme suyu temin ettikleri arıt
ma tesisleri için tehlike oluştururken de
nizdeki canlıların da ölmesine yol açtı. 

Diğer tarafan Küveyt'te ateşe verilen ve 
yıllarca yanacağı tahmin edilen 500 ka
dar petrol kuyusundan yükselen duman
lar, yalnız körfez ülkelerinde değil bü
tün Ortadoğu'da çevre kirliliği meydana 
getirdi; bölgede yer yer siyah yağmur
ların yağmasına ve ısı düşmelerine yol 
açtı. Savaşta tahrip edilen ve tabii den-



gesi bozulan körfezin temizlenerek eski 
haline kavuşturulmasının yıllar alacağı 

tahmin edilmektedir. 
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Mu'tezile'nin 
Basra ekolüne mensup olan 
kelamcılara verilen genel ad 

(bk. MU'TEZİLE). 
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II -IV. (VIII -X.) yüzyıllar arasında 
Basra'da yetişen ve 

Arapça'nın gramer kaidelerini 
tesbit etmeye çalışan dilcilerle 
bunların görüşlerini benimseyen 

alimiere verilen ad. 

_j 

_j 

islamiyet'in doğuşundan sonra Arap
lar' ın Arapça 'yı bilmeyen topluluklarla 
ilişkileri sonucunda hayat tarzlarında 

bazı değişmeler ve dillerinde bozulma
lar oldu. Konuşma dilinde fasih Arap
ça'dan farklı özellikler görülmeye baş
landı. Bu durum sadece günlük konuş
malarda değil Kur ' an-ı Kerim'in okun
masında da kendini gösterdi. Kur'an 'ın 

doğru okunmasını ve doğru anlaşılması
nı temin etmek için Arapça'nın islami
yet'i yeni kabul etmiş Arap olmayan mil
letler tarafından öğrenilmesini kolaylaş
tırmak, bunun için de Arap dili grame
rin i ilmi usullere dayalı kaideler halinde 
tesbit etmek gerekiyordu. Böylece Arap 
filolojisinin kuruluşu , klasik dil ve ede
biyat malzemesinin derlenmesi, ayrıca 

ihtiyaç duyulan gramer ve lugat çalışma
ları, ilk defa Arap yarımadasının kuzey
doğusunda Araplar'la Arap olmayanlar 
arasında adeta bir sınır vazifesi gören 
Basra'da, yaklaşık bir asır sonra da ona 
paralel olarak Küfe'de başlayıp üç asır 
kadar devam etti. 

Bu iki muhitteki dil ve edebiyat çalış
maları, prensipleri ve meselelere bakış 
tarzları birbirinden farklı, dolayısıyla ara
larında ihtilaflar bulunan iki dil rnekte
binin doğmasına yol açtı. Önceleri Bas
riyyOn'dan faydalanarak yetişen ve IL 
(VIII.) yüzyıl sonlarında ayrı bir grup teş
kil eden KOfiyyQn, rekabet duygusunun 
etkisiyle hararetli bir çalışma içine gir
di. Küfe'de Ali b. Hamza el-K.isai ve Yah
ya b. Ziyad el-Ferra gibi iki büyük nahiv 
alimi yetiştikten sonra bu iki mektep 
mensupları arasında görüş ayrılıkları ço
ğalmış, ihtilafları müstakil kitaplara ko
nu teşkil eden çalışmaları, Arapça' nın 
edebi mahsullerinin derlenmesi ve kalde
lerinin tesbitinde önemli rol oynamıştır. 

ilk ihtilaf, Küfe'nin temsilcisi olan EbO 
Ca'fer er-RuasT ile Basra'nın temsilcisi 
ve alfabetik Arap lugatçılığının kurucu
su olan Halil b. Ahmed el-Ferahidi (ö. 

ı 75 1 79 ı) arasında başlamış, daha son
ra KOfeli K.isaT ile Basralı Sibeveyhi (ö 

ı 801 796) arasında devam etmiştir. Bu 
iki alimin HarQnürreşid'in emriyle "Zün
bOriyye" meselesi üzerinde yaptıkları tar
tışma çok meşhurdur (bk . ZeccacT, s_ 9-
ı O) Bu ihtilaflarda tarafların muhalifle
ri ve müdafileri vardı. Münakaşa ve mü
nazaraların çoğu halifelerin sarayların

da cereyan etmiştir. Küfe'nin Bağdat'a 
yakın olması ve KOfeliler'in Haşimiler'e 
olan sempatileri sebebiyle Abbasi hane
danı ve vezirleri daha çok KOfeliler'in ta
rafını tutmuştur. BasriyyOn'la KQfiyyQn 
arasında cereyan eden münazaralar na
hivcilere dair ilk tabakat kitaplarında yer 
almış, daha sonra bunların bir kısmını 
Ebü'l-Kasım ez-ZeccacT (ö 337 / 949) Me
cdlisü'l- culemd' adlı eserinde toplamış
tır. Bu ilk kaynaklar daha sonra kaleme 
alınan tabakat ve hal tercümesi kitap
larıyla iki mektebin ihtilafına dair eser
Iere de kaynak teşkil etmiştir. 

BASRiYYÜN 

Her iki mektebin çalışmaları sema*a 
ve kıyasa dayanmakla beraber farklı so
nuçlar elde etmelerinin birtakım sebep
leri vardır. Arap dilini hatasız bir şekilde 
konuşan bedevilerin çöle yakın bir şehir 
olan Basra'da toplanması. Cahiliye döne
mindeki Ukaz panayırım andıran ve isla
mi dönem panayırlarının en önemlilerin
den biri olan Merbid'in Basra'da bulun
ması gibi sebeplerden ötürü BasriyyQn, 
titizlikle seçtikleri bedevi Araplar'ın fa
sih lehçesini esas alıp dile ait genel ku
rallar koymuşlar, bu kurallara uymayan 
şekilleri şaz* kabul ederek onlar için ay
rıca kaide koymaya gerek görmemişler
dir. Buna karşılık Küfe'nin dil bakımın
dan karışık unsurlarla dolu olması se
bebiyle KOfiyyOn sernam kaynağını seç
mede aynı titizliği göstermeyerek Arap
lar'dan rivayet edilen her kullanıma iti
bar etmişler, nadir ve şaz olsa bile duy
dukları her şekli kaideye esas almışlar
dır. Bunun için SüyQtT ibn Dürüsteveyh'
ten naklen, "zaruret sebebiyle kullanı

mı caiz olan şaz lugatları birer asıl ka
bul ettiği için K.isai'nin nahiv ilmini if
sat ettiğini" söylemiştir (Bugyetü 'l-vu c at, 
ll, ı64) 

iki mektep arasındaki anlayış farkı ve 
ihtilaf sebeplerine örnek olarak aşağı
daki kelimelerin çoğul yapılması husu
su gösterilebilir: "Kapı" manasma gelen 
bab kelimesi ebvab, biban ve ebvibe şek
linde çoğul yapılır. Ancak ebvibe fazla 
kullanılmayan nadir bir şekildir. Aynı ve
zinde olup "köpek dişi" anlamında kul
lanılan nab kelimesinin çoğul şekilleri 

ise enyüb, enyab ve nüyübdur. Aynı ve
zinde olan deff (tef), raff (raf) ve saff (sı
ra. dizi) kelimeleri sadece düfüf, rufüf ve 
sufüf şekillerinde cemilenir. Def veznin
de olup "el ayası" ve "yumruk" manası
na gelen keff kelimesinin çoğul biçim
leri ise eküff, küfüf ve küffdür. Basriy
yQn'a göre bu kelimelerden bedevi Arap-
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