BASRA
Osmanlı

Dönemi. Basra Kanuni Sultan
1534 yılında Bağdat' ı aldı
ğı sırada Osmanlı idaresine girdi. Kanuni Bagdat'ta iken Basra hakimi olan
Megamisoğlu Raşid bizzat gelerekitaa. tini bilçtirdi ; 1538'de de oğlu Mani'i ve
veziri Mir Mehmed'i Edirne 'de bulunan
padişaha göndererek şehrin anahtarlarını teslim etti ve bağlılığını yeniledi. Kanuni de kendisi adına hutbe okutulması
ve sikke kestirilmesi şartıyla Basra şeh
ri ve çevresini vilayet adı altında · Raşid ' e
iltiza m • etti. Bu sırada Irak'taki Cezayir
bölgesiyle Garraf ve Huveyze'de yaşa
yan Arap kabile reisieri de padişahın hakimiyetini tanıdılar. Hatta Katif ve Bahreyn 'den elçiler gelerek buradaki emirIerin de Kanuni'ye tabi olduklarını bildirdiler. 1538'den itibaren Basra'da basılan paralar üzerinde Kanuni'nin adı görülmektedir.
Süleyman ' ın

Raşid'in yerine geçen oğlu Mani'in kı
sa bir müddet sonra yerini Benu Amman Şeyhi Yahya'ya terketmesi üzerine
Şeyh Yahya Osmanlı yönetimine karşı
tavır aldı. Osmanlılar'ın Fırat nehri üzerinde Zekiye bölgesini kontrol edebilecek stratejik önemi olan bir kale inşası
için gönderdikleri Hürrem Bey'e karşı
harekete geçen Şeyh Yahya mağlup oldu ve Osmanlılar Basra'ya daha da yaklaştılar. Orta Irak'tan kaçan bazı kimselerin Şeyh Yahya ' nın yanına sığınması
ve bunların geri verilmesi talebinin reddedilmesi üzerine Osmanlı Devleti harekete geçti ve Bağdat Beylerbeyi Ayas
Paşa Basra ' nın alınmasına memur edildi. Ayas Paşa Musul sancak beyi Mehmed Bey'i 120 gemiyle Fırat üzerinden
harekete geçirdi. kendisi de karadan hareket ederek müdafileri tesirsiz hale getirdi ve 26 Aralık 154S'te Basra'ya girdi. Ayas Paşa Basra'nın alınışında büyük
yararlığı görülen Bilal Mehmed Paşa'yı
Basra muhafızlığında bırakarak Bağdat'a
döndü. Başarısından dolayı yıllık gelirine 200.000 akçe zam yapıldığı gibi Bilal
Mehmed Paşa da 1 milyon akçe salyane* ile Basra'ya ilk beylerbeyi tayin edildi. 1555 yılında Amasya Muahedesi ile
bu durum İran tarafından da kabul edilmiş ve böylece Basra ' nın hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlılığı kesinlik kazanmıştır. Ancak bölgede zaman zaman
İran yanlısı aşiretlerce isyanlar çıkarıl 
mışsa da bunlar Bağdat valileri tarafın
dan bastırılmıştır.
Osmanlı yönetiminde Basra bazan Bağ
dat'a bağlanmış, bazan da ocaklık* veya mülkiyet şeklinde bir vilayet olarak
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teşkilatlandırılmıştır.

Bu dönemlerde Basraf, Zekiye, Şereş , Sadr Süveyb, Maharzi,
Kapan ve Katif livalarıyla Şimal , Cenub,
ra beylerbeyileri Bağdat beylerbeyileriAşşar ve Kurna nahiyelerinden meydanin kumandası altında sefere katılmış
na gelmekteydi. 1572 yılına ait bir ruı1s .
lardır. XVI. yüzyıl sonuna kadar salyaneli
bir beylerbeyilik şeklinde yönetilen Bas- · defterinde ise Garraf, Hemmar, Medi ne,
Kurna, Rahmaniye, Zekiye, Fethiye, Sadr
ra'ya tayin edilen beylerbeyHer arasında
Kubad Paşa, Derviş Ali Paşa, Özdemiroğ
Süveyb, Turre-i Cezayir, Zernuk, Ebu Arlu Osman Paşa, Mıhalıçlı Ahmed Paşa ,
be, Ma 'dan, Kin Kinbad, Vakı, Caruz, Taş
Sinan Paşa ve Hadım Osman Paşa sayı
köprü, Akçakale, Arca, Maharzi, Şerirve
Remle adlarında yirmi bir sancağı oldulabilir. Basra beylerbeyileri Arap kabileleriyle olan mücadele yüzünden görevğu görülmektedir.
Ierinde uzun süre kalamamışla r, hatta ·
Basra Osmanlı Devleti'ne bağlı müstabazan Basra'da muhasaraya bile maruz
kil bir eyalet olmakla birlikte zaman zakalmışlardır. Tavernier, şehrin yakınları
man yerli hanedanların eline geçmiş ,
na kadar sokulan Araplar' la hükümet
bunlardan Efrasiyab ile oğlu Ali ve tomakamları arasında zaman zaman yapı 
runu Hüseyin paşalar zamanında hemen
Ian anlaşmalara göre şehrin civarındaki
hemen bağımsız hale gelmiştir. IV. Musahraların Araplar'a, şehrin ise Türkler'e
rad devrinde (1 623 -1 640) Bağdat ' ın yeait olduğunun kararlaştırıldığını belirtniden alınması ile buranın valileri Basmektedir. Ancak bu tür anlaşmalar hiçra'da hüküm süren hanedanlarla mücabir zaman uygulanamamıştır.
deleye giriştiler ve bunlardan Küçük Müsa Paşa 1645'te Basra'da' Osmanlı nüfuBasra Osmanlı idaresine girdikten sonra yeniden teşkilatlandırıldı. Nitekim Kazunu yeniden sağlamayı başardı. Aynı şe
nuni dönemine ait olan ve muhtemelen
kilde daha sonra Lahsa Beylerbeyi Mehmed Paşa · nın şi kayeti üzerine Bağdat
beylerbeyiliğin ilk teşkilatını gösteren
959 ( 1552) tarihli mufassal Basra viiaValisi Murtaza Paşa harekete geçerek
yeti Tahrir Defteri'ne göre Basra GarHüseyin Paşa'yı mağlup etti ve Basra'ya

J

.

..-J..JJ.l:),;...~ : . ·,·.· ;...:.....::..,~

... :,.ıJih(J

-...:.pi~.J....i/:.ft ;'ı;.~ı).~r.).()J ~~, .•;/k~.~.,-~·
~. . ~.6,L;.t )JJ~i.o;-1-. .Ji;o_.;;..\i.-'.(.li_;~

-~~~n"'"~~c~;

. ~::~"<~

Y..J."'~;:r!J*;..JJ.;/c.)..J.i..ı~~~-4'"2'~.1
ıl.E,;~~~·a. ... y_,

.,,;JJ

~-'~r!."-'

j;..,!..{.;..:.JJ;;.t,

»
. ~!t~.ı;.l&. .~)~'{İ!.:;.,~~
.,(;~iuuı..,.;,r...;.. .i~.:i''~•..ı"-i'.:'ı.ı
~~ıclili ,:ıJ~ıfi~J.Jt,J_,j-~.;.ıJt;~... j./.;_..l.::

"''i''

-i___

~;..;~LiJJ~ /., . . ~~-dtJ....J
·~· · -ı' ~~~.,IJfr.;.I{~..,.JJ• ''ftuii

... rr:-~;JJJ...ı.ı · ·.
. : .. - , ..
,.,ii
'-'1Ji.1ı.~l..o.yı..ı~::.':';;,J;f):......rı.iu:u

!l.ıJ....;, ~w;_;.;J-ıı.....ıfv..ı·
. . .·
. ~..~:--wı.-'V~.JJ~ı.ı.
~.)!Vhr,;.ı.

~~!. ....,
:J.~.JJ_.;-'J ~J~(ô.l.JLJ;Jı..._;,l...~ ... ~...-:JJ]..r.
;~JJ13J:.J)J

....,._;.ıJ,:..ı..;~;_.,~Jı ;JJ~..ıJ.iJ.:,ı.. . . uı.-o:-' i. ;..;sJ

·~ "Lı.i

-~J~:;..•..~~~(J ._,)..Jt ;~..~-f.J :..~.o.r.J

Ji JjJJ~ .........)~~ (r.t,i...o~.ı..WJ..i<>";.r;l. .ı.J..t".tr

,g;,l.ıJ(~-~J,'.ıJ~,_!..~Jf_,

:;; ~_,;(...;J;_,~~

t--'t;f.~.ıJ~;J.-.-vt)r:~lt- .ll.-=:J ~ ~ .I.JJ;~;.J ı
__...;,.;U; ır{J (/;..ıP'f' i..J~J ...,JJJ {.J./.J-u) ,G;ıJ
' .....J

V..J

d....:...,u..-..ı.:ı~.J:..ı J)..;/,.J V;-t...ı.J.J.ı,fo.ıj;..J

_,~,;JJ~.:(...rJt-.lj,.ı) ;_,~,~_;_,.11. j ...;.J .. ~..r.L..ıj~ıj--

~~·~!:.il:..ı .;_,.....ı;..ır~.~~cP.-'c.:J.;..J,i.;_;.;j)
t-:}.o..y!..:ie(i~ı.i_..~I...J.t~.~~ ı;.J ~0lliı
,.......ı,; D~ ı. i:;'jJJ .jJJ ~tl.; ~~J~i...ıt!r-i.;..ı:_, __._;.;)
J.ô-:-"(~.J~.;..J_,J ()~:.,;~.i(,?.-:-~(fi~,j
l:J.ı:..JJ_;..,; t.J~..,J..ıJ ~ ~J;k;:.t.ı.:..i fi'ı

~,
·.·
. ~

...,...

7.
:·.

~~-

tarihli
Basra viliiyeti
kanunnamesinden
iki sayfa
(BA. TO,

nr. 282, s. 2·3)

~}~:.~~.;

•.~·':~·

~;;

yJ~~fl,IJ--.1 •

ı,·f.'

~?-);.u ıi ...... ~) J,L.. .. ; ~iıl..ı o_.; li.jJ j -!'~ J,JJ
"~~,~t....Jr;f;'.,l;J/J; ,J./J ~-"·e'l

...
tr-.fi-f;!.t

'-(V ı/)..~P;i,.Jot.J) _.)..ıJ \1 /:~; /;JJ(!..i~.....ı

~~~;;: r

......J~ır.!.u/;_/J) .;J_,J;/.1. ,.ı~ ,;,J.!"0- j -:-'~

"-"'-:'-'.r:~

~Ir

952 (1545)

;JJ{J

L!"~b.f'..r" !JJ-\'..1 _.j.J.J) i)UJJ r:;';JJ ;.i.4J J ı
/J..~;._;.ıJ_,., ;~J.v..-t) .....~,;~.:-':-'J.ı.... ...:.~;·.~.~.~
O.ı.ıJ:~1JU
_.:,.ıJ.{ ı.~ÇI"f..~.h.f/~
: ...:;_,J..~J.,•.t0ıl.lJ;:M.~.ı;~.#J •.~ .. u..

·~,

j'J,J;J {.J(jJJ,;~ti-i.t,.;i:;.~...ı;.ıı>

ı./fiJ ;.l J c.-J;;ıJ.,.j,~~ı.:......vJ..:r. . ;:.ı .ıJ
:7'~.-: .;-1 \t,J..ı 'tlJ.-.z:ı/Jf.ı :;ı;.:.,~:{;._,

~J~ı.;ı.v;t...;.,....~.:.l't ;..,_~.:.ı..~

J)t..ı

.......:.·J~.ı~J th

_.j.JJ ~.J.'.ı+ı.t},,,;J;..;..._.... ;..:~ .,~j.•ı

~~ ;r.:.ı:.~

_.:,Jı ~!ı V~ ;_..:...ıı ; ... ~ J.

_,.~...ı ~i VJ J"';..:..,.t;-1'<:-..;- J~.t

_,j.Jl.J'.t.J-:.{

BASRA
girdi. Ancak Basra'yı Bağdat'a bağlamak
arzusu halkın şikayetine sebep olunca
devletin muvafakatı ile Basra'nın idaresi tekrar Hüseyin Paşa 'ya verildi. Bu
olaydan cesaret alan Hüseyin Paşa Lahsa beylerbeyini aziedip burayı Basra'ya
kattı. ancak devlet bunu kabul etmeyerek Bağdat Valisi Uzun İbrahim Paşa'yı
Hüseyin Paşa'nın üzerine gönderdi. Uzun
İbrahim Paşa , çevredeki aşiretlerin de
yardımını sağlayan Hüseyin Paşa 'ya karşı başarılı olamadıysa da Diyarbekir valisinin aracılığı ile Hüseyin Paşa'nın yıl
da 200 kese akçe vermesi, tüccarlardan
gasbettiği malları iade etmesi, Basra'yı
oğlu Efrasiyab'a bırakması ve Lahsa beylerbeyiliğine tekrar Mehmed Paşa'nın
getirilmesi şartıyla bir anlaşma yapıldı.
Bu anlaşmaya rağmen Hüseyin Paşa'nın
keyff hareketlerine devam etmesi üzerine yerine kethüdası Yahya Ağa tayin
edildi ve bunun uygulanması için de
önemli bir kuwetin başında Bağdat Valisi Kara Mustafa Paşa Hüseyin Paşa'
nın üzerine gönderildi. Mustafa Paşa Hüseyin Paşa'yı mağlup ederek Basra ' nın
idaresini Yahya Paşa 'ya verdi ve kalenin
muhafazasına da 1500 yeniçeri ile 3000
kadar yerli kul* u koydu. Kara Mustafa
Paşa beylerbeyiliğin miri. vakıf. mülk ve
mukataaları ile şer'i ve örfi vergilerini
tesbit ettirmiş ve bunu bir defter haline getirerek gelirle gider arasında bir
denge k urmuştur. Bunun üzerine kendisine Basra eyaleti verilmiştir.
Bu dönemden itibaren Basra'da yirmi
kadar bir sükunet hüküm sürmüştür.
Ancak devletin batıda meşgul olduğu
1690 tarihinde, çıkan bir veba salgını
nından etkilenen ve Müntefik Şeyhi Mani' ile daha sonra da Huveyze Hanı Ferecullah'ın yağmasına maruz kalan Basra 1700 yılına kadar karışıklıklar içinde
kaldı. Bu karışık durumdan faydalanan
iranlıla r 1696'da Basra'yı ele geçirdiler.
Şehri geri almak ve bölgede devam eden
karışık durumu kesin olarak ortadan kaldırmak isteyen devlet, Karlofça Antiaş
ması ' ndan (!699) sonra Bağdat Valisi Daltaban Mustafa Paşa'yı bu işe memur
etti. Mustafa Paşa Halep. Rakka, Sivas.
Karaman. Birecik ve Amasya bölgelerinin kuwetleriyle birlikte yola çıkarken
ayrıca Birecik iskelesi ' nden de önemli
birnehir donanması Basra'ya doğru harekete geçti. Bunun üz7rine çevredeki
kabile şeyhleri birer birer itaat arzettiler. iran ' ın Basra muhafızİ Davud Han
da Basra'yı terketti. Hemedan fatihi olarak adlandırılan Hasan Paşa ' nın valiliğe
tayinine kadar Basra'da en önemli olay.
yıl

Mani'in oğlu Megamis'in
Bu isyanın bastırılmasından
sonra Basra valiliğine tayin edilen Hasan Paşa ve oğlu Ahmed Paşa zamanlarında Basra, Bağdat valiliğine ilaveten
bunların kölelerinden bir mütesellim vasıtasıyla idare edilmiş, Ahmed Paşa'nın
ölümünden (1747) 1831'de Bağdat Kölemen idaresinin çökmesine kadar da
Bağdat'a bağlı kalmıştır. Şehir 17751779 yılları arasında Sadık Han tarafın
dan zaptedildiyse de tekrar geri alındı.
Basra 1798 ·de Basra körfezine gelen
Maskat sultanının donanması tarafın
dan tehdit edildi. 1884'e kadar bazan
vilayet. bazan da mutasarrıflık şeklinde
idare edilen Basra. bu tarihte merkez
sancak dışında Müntefik. Arnare ve Necid sancaklarından oluşan bir vilayet haline getirildi. 1896 yılında Jön Türkler'den Seyyid Talib Paşa ' nın idaresi altına
girdi. 1908'de ll. Meşrutiyet'in ilanı ile
birlikte şehirde siyasi ve kültürel geliş
meler hızlandı. Sosyal ve edebi cemiyetler kurularak sanat ve edebiyat alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştirildi ,
bazı mahalli gazete ve dergiler yayım
landı. 191 O'da İttihat ve Terakki Fırka
sı'nın iş başına geçmesi üzerine Seyyid
Talib Paşa Basra'yı Osmanlı Devleti'nden
koparmaya çalıştı. Ancak ordu kumandanı Ferid Bey ile Müntefik mutasarrıfı
Bedi Nuri Bey'in öldürülmeleri üzerine
(ı 9 ı 4) karışıklığı önlemek için istanbul'dan Süleyman Şefik Paşa gönderildi. Süleyman Şefi k Paşa· nın başarı sağlaya
maması üzerine yerine Subhi Paşa vali
tayin edildi. Bu sırada I. Dünya Savaşı
başladı. Basra bu son vali zamanında
22 Kasım 1914'te ingilizler tarafından
işgal edildi. 1920'de ingilizler yönetimi
yerli idareciler vasıtasıyla yürütmeye karar verdiklerinden Ahmed es-Sani' valiliğe getirildi.
Müntefik

Şeyhi

isyanıdır.

Osmanlı idaresinde Basra gerek ticaret gerekse ziraat bakımından oldukça
hareketli bir şehir olmuştur. Şehrin Basra körfezi ve Şattülarap yoluyla Akdeniz
limaniarına ulaşan yolun üzerinde bulunması önemini ve nüfusunu daha da
arttırmıştır. Nitekim 1563 yılında Basra· dan geçen Venedikli tüccar Caesar
Frederick şehrin Hürmüz'le yapılan baharat ticaretinin merkezlerinden biri olduğunu ve bölgede mısır. pirinç ve hurma yetiştirildiğini bildirmektedir. 1552
tarihli Basra Vildyeti Kanunndmesi'ıi 
de Basra'ya getirilen kumaş , ibrişim , baharat, fındık , kuru üzüm vb. ticari mallardan alınan gümrük resimleri ve bölgede yetiştirilen hUrma, buğday. arpa

ve pirinçten alınan vergiler yer almak(BA. Tapu· Tahrir, nr. 282 . s. 2- ıo ı.
Aynı defterde Basra ' nın çevresinde özellikle doğu ve güney yönünde 196 hurma
bahçesinin bulunduğu. bunlardan yıllık
toplam 16.345 batman hurma elde edildiği belirtilmektedir.
tadır

Basra ve Basra körfezi. baharat t icaret yolu üzerinde bulunmaları dolayısıy
la Osmanlılar' la Portekizliler arasında
uzun mücadelelere sahne olmuşlardır.
Basra'nın Osmanlı idaresine girmesinden sonra belli bir istikrar kazandığı ve
ticari öneminin arttığı. özellikle mahalli
idarecilerden Efrasiyab ve halefieri döneminde Hollandalı, ingiliz ve Hint tüccarlara verilen imtiyazlar sebebiyle buralarda depolar yapıldığı ve hanlar inşa
edildiği görülmektedir. XVII. yüzyılda Basra'da uygulanan gümrük resm i % S idi.
Buna ilave olarak beylerbeyi için de ayrı 
ca % 4 ödenmekte ve bu her yıl büyük
meblağlara ulaşmaktaydı. Daha sonra
gümrük resmi Avrupalılar için % 3. diğer
milletler için de % 7 olmuştur. Öte yandan XVIII. yüzyılda istanbul, İzmir. Halep,
Şam ve M ısı r gibi şehirlerden buraya birçok tüccar gelmekte ve Avrupalı tüccarlarla alışveriş yapmakta. bazıları da mallarını Dicle yoluyla naklettirmekteydiler.
Basra şehri 1552'de yapılan ilk tahrir*e göre on biri kale içinde toplam yirmi mahalleden meydana gelmekteydi.
bu tarihteki nüfusu ise yaklaşık
15.000 civarında olup bunun SOOO'i kale içinde yaşamaktaydı (BA. Tapu· Tahrir,
nr. 282. s. 38-67) XVIII. yüzyılda Basra.
beş kapısı bulunan bir surun içinde yetmiş mahalleden oluşan 40-50.000 nüfuslu bir şehir olarak görülmektedir. Bu
yüzyılın başlarında Basra'ya gelen Niebuhr (ö ı 8 ı 5). buranın eski önemini kaybettiğini, vaktiyle beylerbeyinin oturduğu Aşşar Kanalı kenarında mütesellimin
ikametgahının yer aldığını ve kanalın iki
tarafında da ingiliz ve Fransız tüccarlarının bürolarının bulunduğunu kaydetmektedir. Özellikle şehir Ka'b ve Müntefik aşiretleriyle civar aşiretlerin tecavüz
ve yağmasına maruz kalmaktan dolayı
pek gelişme imkanı bulamamış, bu aşi
retlerin tüccar gemilerini vurmaları Basra'nın çöküşünü hızlandırmıştır. Nitekim
XIX. yüzyılın ilk yarısında bu gerileme
veba ve sıtma salgını dolayısıyla hızlan
mış ve nüfus hayli azalmıştır. Bu devirde şehirde 600'ü kagir ve kalanı "sarifa" denilen kuru hurma dallarından yapılmış 2000 ev ve 10.000 nüfus vardı.
Şehrin

Basra XIX.

yüzyılın

ikinci yarısında Sükörfez ticareti-

veyş Kanalı'nın açılması,
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BASRA
nin yeni şartlar altında gelişmesi ve özellikle Midhat Paşa'nın Bağdat valiliği döneminde (1869- ı 872) buralarda devlet
nüfuzunun kuwetlenmesiyle yeniden gelişme imkanı buldu. Midhat Paşa, valiliği döneminde Lahsa ve Necid'de Osmanlı idaresini tekrar tesis ettiği gibi Basra'da bir kışla, hastahane, tersane gibi
büyük binalarla beraber yeni bir mahalle 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 Basra ' nın nüfusunu 18.000 olarak göstermekte, Kiimusü'l-a'liim'da ise nüfusun
20.000 civarında olduğu kaydedilmektedir. Şehirde birçok cami, mescid, han
ve mahzenle büyük bir çarşı bulunduğu,
ayrıca 20 km. uzunluğunda bir surla çevrili olduğu. çevresinde hurmalık ve bahçelerin yer aldığı, hurmalarının ve güllerinin çok meşhur olduğu belirtilmektedir.
Osmanlılar döneminde şehir bir hayli
imar edilmiştir. Hüseyin Paşa'nın burada 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 gelecek istilalara karşı bir sur yaptırıldığı,
bu surun kaleye açıldığı, kalenin çevresinde de bir hendek yer aldığı ve bunun
nehir vasıtasıyla doldurulduğu belirtilmektedir. Basra'nın çevresinin kanallarla 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 edilmiştir. Ayrıca Üsküdar'dan Konya ve Halep yolu ile Bağdat'a ve oradan da Basra körfezine kadar uzanan ünlü Bağdat
demiryolu inşası için çalışmalar yürütülmüştür. Ancak Bağdat ile Basra arasındaki demiryolu 1914-1918 yılları arasında dar bir biçimde İngilizler tarafın
dan yapılmış ve bu demiryolu bölgedeki
ticaretin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu hat daha sonra yerini Türkiye'den gelip Musul'dan geçen normal
genişlikteki demiryoluna bırakmıştır. ı.
Dünya Savaşı'nda İngilizler'in lrak'ı iş
gali ve 1920-1932 yılları arasındaki manda yönetimi sırasında Basra· nın daha
modern bir yapıya kavuşması için bazı
çalışmalar yapıldı. Şattülarap'ıri ağzında

ihtiyaca cevap verecek bir liman
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edildi. Şehir ve civarı yeni yollar ve binalar yapılarak geliştirildL Basra artan
önemi sebebiyle Irak demiryollarının en
güneyindeki istasyonu ve havayolu ulaşımının önemli merkezi haline geldi.
Manda sonrasında Ebü'I-Hasib ve Kurna kazalarını içine alan bir livanın merkezi 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 boru hatlarıyla Fav iskelesi'ne ulaştırıldı.
19S2'de de Müftiye'de küçük bir petrol
rafinerisi kuruldu.
Bugünkü Basra şehri Aşşar ve Ma'kıl
iki küçük kasaba ile Nehrülaşşar'ın
çevresindeki bazı köylerden oluşmakta
dır. Nüfusu 198S'te 616.700 idi.
adlı

Basra sekiz yıl süren İran- Irak sava( 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 müttefik kuwetlerin ağır bombardımanı sonucu (ı 7 Ocak - 28 Şubat 199 ı) tekrar
şında

yıkılmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:

yarımadasının doğusu ile
İran'ın güneybatısı arasında kalan

Arabistan
L

Hint Okyanusu'na bağlı körfez.

_j

Yüzölçümü 240.000 km 2 '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 Halfc-i Farisi ve bölgede bir dönem hakimiyet 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 körfezi ve hatta Hint Okyanusu'nu Bahr-i
Faris olarak göstermişlerdir. XVI. yüzyı
lın başlarında Basra ve Lahsa'nın fethiyle Osmanlı Devleti sınırları içine giren
körfezin batı kıyıları zamanla bazı idari
değişikliklere uğramış ve 1. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Körfezin kıyılarında yer alan Fav,
Basra. Küveyt, Katif, Uceyr, Bahreyn, Katar, Ebüzabi, Maskat, Benderabbas, Lince ve BOşehr gibi iskeleler tarihi liman
ve kıyı şehirlerini oluşturmuştur.
İran sahilinin yüksek ve dağlık olma-
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BASRA KÖRFEZi

YusuF HALA ÇOGLU

Arap sahilleri düz ve kumluktur. 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 derinliği İran· a yakın taraflarda 90 - 11 O m.
arasında iken Arap kıyılarında ortalama
3S m. civarındadır. Çevresinde sığ suların bulunduğu Bahreyn adası ile Suudi
Arabistan kıyıları arasında, ayaklar üzerine oturtulan 22 km. uzunluğunda bir
köprü inşa edilmiştir. Köprünün orta kı
sımlarında Bahreyn ile Suudi Arabistan'ın sınır girişleri ':!e gümrük kontrol merkezleri bulunur. Esasen sığ olan körfez
bölgesinde Fırat, Dicle ve diğer nehirlerin taşıdıkları kum ve çamurlar da gittikçe denizi daldurmakta ve özellikle kuzey kıyılar güneye doğru ilerlemektedir.
Önceleri bu kıyıların çok daha yukarıda
oldukları ve Fırat ile Dicle'nin ayrı yerlerden denize döküldükleri bilinmektedir. 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. Daha önce balıkçılıkla inci ve sedef avcılısına karşılık

