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GENEL OLARAK IDARI TAKSIMAT
Osmanl~~ Ülkesi, Vil~iyet veya Eyalet olarak adland~ r~ lan büyük idari
ünitelere aynlm~~t~ r. Bu vilayet ve eyaletler "Sancak" veya "Livalara, bunlar da s~ras~ yla kazalar, nahiyeler ve köy ile mezralara bölünürdü. Vilayet
ve sancaklann ba~lar~ na sivil ve askeri yönetimi ~ahs~nda toplayan beyler
atan~ rd~. Bu beylere zaman~n kullan~ lan üç dilinden yerine ve durumuna
göre, eyalet valisine Türkçe Beylerbeyi, Farsça Mir-i M~-rdn, Arapça E~ntrii'lLivd denirdi. Sancak yöneticisine ise, Türkçe Sancakbeyi, Farsça Mfr-i Livd
denilirdi. Arapçada pek kullan~ lm~yordu. Beylerbeylik payesi illerde birden
çok sancak olu~undan ve her bir sanca~~n ba~~ nda bir Bey olu~undan ileri
gelmektedir. Vilayet valisi olan Bey, ilinin Beyi oldu~undan Beylerbeyi
oluyordu. Beylerbeyi ve sancakbeyi, sivil yönetici s~ fat~yla eyalet ve sanea~~n valileri durumundayd~ lar. Fakat bunlar, ayn~~ zamanda sava~~halinde
illerinden ve sancaklar~ ndan ç~kacak timarl~~ askerlerden olu~an kuvvetlerin
kumandanl~~~n~~ da üstleniyorlard~. Sancakbeyleri, kuvvetlerin kumandan~~
s~fat~yla Beylerbeyinin sanca~~~alt~nda toplan~rlard~. Bunlar~ n atamalan Divan taraf~ndan olurdu. Yani merkezi hükümete kar~~~sorumluydular. Beylerbeyi, eyaletteki sancaklardan birinde otururdu. Bu sancak, o zaman Bey
Sanca~t ad~yla an~ l~ rd~. Buraya art~ k bir di~er sancakbeyi atamas~~ gerekmiyordu. Sancak beyi ise, sancak merkezindeki kazada ikamet ederdi.
Sancakbeyini, di~er kaza ve nahiyelerde Za~ m, Suba~~~ veya Voyvoda dedikleri ve daha çok asayi~~i~leriyle görevli bir kimse temsil ederdi. Sancakbeyine ait rüsCimu da bunlar tahsil ederlerdi. Fakat Beylerin hilaf~ na bunlar~n
* Bu makale "et-Taksimatü'l-idariyyeti fil-~ rak f~ l-Ahdi'l-Osmani" (Administrative Division of Iraq During the Ottoman Period) ad~ yla Studies on Turkish-Arab Relations, Annual
1986 (Foundation for Studies on Turk~ sh-Arab Relations), s. 224-248'de Arapça olarak yay~ nlanm~~t~ r. Say~ n yazara, bu makaleyi tercüme edip yay~ nlamama izin verdi~i ve lütfedip
tercümeyi gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapt~~~ ndan dolay~~ te~ekkür ederim.
** Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi ö~retim Üyesi.
*** F~ rat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Böl. ö~ r. Üyesi.
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atamalar~~ merkezden olmay~ p çal~~acaklar~~ kaza Kad~s~ na, sancakbeyinden
atamay~~ bildiren mektubuyla giderlerdi. Görev süreleri de nisbeten k~sayd~.
Kazalar, bir Kad~n~ n yetki ve yarg~~ bölgesidir. Ancak Kad~ lar, ne askeri ve ne de sivil ki~ili~i olmayan görevlilerdi. As~ l görevleri yarg~d~ r. Ne
var ki, okur-yazar olduklar~ , bir dereceye kadar hesap i~lerine ve muhasebeye yatk~ nl~ klar~, merkezi, bunlar~~ baz~~ idari i~ lerde istihdama sürüklemi~tir. Fermanlar~ n ba~l~ ca muhataplanndand~ r. Vergi tahsil i~ lerine nezaret ettikleri çoktur. Özellikle avânz ve nüzül gibi vergilerin tahsil i~lerinde
görevlendirildikleri de olurdu. Kad ~~ merkezden atan~ rd~~ ve kendilerine
özgü bir atama prosedürü vard~ . Atama hususlar' zamanla bir evrim geçirmi~tir. Zamana göre ~eyhülislam veya Kad~askerlerce atan~ rlard~. Rumeli'deki Kad~ lar' Rumeli Kad~ askeri, di~er k~ talardaki Kad~lar~~ da Anadolu Kad~ askeri atard~. Kad~ , sancak merkezi olan kazada oturur ve sanca~~n di~er kaza ve nahiyelerine Ndibleri bizzat kendileri atarlard~. MiivellâHi lâfe ad~~ da verilen Nâibler, ço~unlukla yerli halktan olu~urlard~. Nâiblerin senelerce ayn~~ görevde kalmalar~ na kar~~l~k, Kad~ lar en çok bir-iki y~l
ayn~~ görevde kal~yorlard~ . Bu sebeple Nâibler pek çok ~ikâyete konu olmu~tur.
imparatorlu~un uzak kö~elerinde ve s~n~ r boylar~ nda bulunan eyaletlerin özel bir durumlar~~ vard~r. Osmanl~~ yönetiminin ilk senelerinde Luristan ad~~ verilen ~ehrizol eyaletinde, Osmanl~~ valilerince yönetilen sancaklann yan~nda, Kürt Beyliklerinin de oldu~u, buralann yerli beylerin yönetimine b~ rak~lan, yönetimi bunlar~ n soyla~~~nca sürdürülmesine izin verilen
sancaldar da vard~. Bu Beyler, t~pk~~ Osmanl~~ Beyleri gibi, sefer halinde
Beylerbeyinin sanca~~~alt~ nda sava~a kat~l~rlard~. Ayr~ca Hükümet diye an~lan yönetim birimleri vard~ . Bunlar da, yerli beylikler gibi Hükümet lerinde
Osmanl~lara ba~l~l~klan kar~~l~~~ nda tutunmu~lar ve sancakbeyi itibar edilmi~lerdi. Ayr~ca, gene Osmanl~lara ba~l~l~k gösteren A~irel Beyleri de vard~.
A~iret Beylikleri de olduklar~~gibi Bey olarak b~rak~ lm~~lard~ r. Beylik, bunlarda da babadan o~ula geçerdi. Ancak bunlar sancakbeyi durumunda olmay~p Zaim durumundayd~lar.
Basra'n~n da özel bir durumu vard~ . Bu vilâyetteki yönetim birimlerinin baz~lar~, di~er illerdeki sancaklann durumunda ise de, baz~lar~~ da Osmanl~lara ba~l~l~~~~aranan baz~~ S'eyhkre sancaldann bir nahiyesi ya da bir
köyü veya bir kale ile civar~~ "eyalet" ad~~ alt~nda verildi~i olurdu. Onlar
Beylerbeyi s~ fat~ yla bu yerleri yönetirlerdi. Ancak bu gibi tasarruflar siyasi
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amaçl~~ olup çöl bedevIlerinin sald~r~lan önünde tampon vazifesi görecek
bölgede Beylerbeyi s~fat~yla ~eyhlerine verilirdi.
Salyâne ve Has
Osmanl~~ düzeni ve yönetimi üzerine yazan Arap müelliflerinin eserlerinde Selçuklu ve Eyyubilerin "Askeri ~kta"~ndan geldi~ini söyledikten Timann varl~~~~dikkati çekmektedir. Timar, ço~u Osmanl~~vilâyetlerinde oldu~u halde, baz~lar~nda bulunmuyordu. Timar düzeninin bulunmad~~~~
yerler, genelde Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun s~n~ r boylanndaki eyaletlerdi.
Asya ile Afrika'daki bu eyaletleri sayacak olursak, bunlar ~unlard~: Cezâyir, Tunus, Trablusgarp, Altstr, Osmanl~~ Habe~istan'~, Yemen, Basra, Ba~dat ve Lahsa*. Bu gibi illerde timar olmad~~~~için askerlerin, memurlann
ve valilerin maa~lan nakit olarak ödenirdi. Askerlere nakden ödenen paralara uhile veya mevacib denir, y~lda dört k~st (taksit) üzerinden ödenirdi.
Beylerin maa~lan y~ll~k olarak ödendi~inden buna r~lhk anlam~na gelen
Scilyâne denmi~tir.Timar tevcih edilen illerde, askerlerin maa~lar~~ para olarak ödenmeyip, maa~~n~n y~ll~k tutan kadar bir geliri, bir veya daha çok
köy veya mezra has~l~ndan tahsil edilirdi. Gallesi veya has~l~~ timar ücreti
kar~~l~~~~erime b~rak~lan köy veya mezra'~n gelirinden söz ederken dikkatli
olmam~z lâz~m gelir. Zira bu köy ve mezralar Beylik'tir, yani midnindir.
Köy has~l~~ dedi~imiz ~ey ise, o köyden devlet pay~na dü~en a~ar ve resimkrin toplam~na deniyordu. Devlet bu has~l~~ timar erime ücreti kar~~l~~~nda
b~ rakm~~~olup timar eri bunu kendine ve yeti~tirece~i yard~mc~~ askere (cebelü) sarfederdi. Timar eri sava~a atl~~ olarak kat~ld~~~ndan ayn~~ zamanda
sipahi diye de an~l~rd~. Bu yüzden timar eri ile sipahi birbirinin yerine kullan~lan iki terimdir. Timar erinin timan en çok 19.999 akçeye kadar terakki edebilir, 20.000 akçeyi bulunca art~k buna timar de~il Zeamet ad~~verilirdi. Bir zeâmetin has~l~~ da en çok 99.99g akçe olurdu. Akçe dedi~imiz
~ey, Osmanl~~ gümü~~para birimidir. Dirlik ~ oo.000 akçeyi buldu~u zaman
Has say~l~rd~. Has, sultan~n, vezirlerin ve beylerin hakk~d~r.
Has ile idare edilen vilâyetlerin beylerinin tahsisat~~ kimi köy, mezra
ve kentlerdeki mukataalann gelirlerinden olu~urdu. Sâlyâneli vilâyetlerin
beyleri ise maa~lann~~ baz~~yerlerin gelirleriyle de~il, hazineden nakit para
olarak al~rlard~. Ancak bu maa~lann tahsili tesadüfe ba~l~d~r. Bir defada
da tahsil edebildi~i gibi, de~i~ik mebla~larda da tahsil edilebilirdi. Hazinediye bildikleri Arap yanmadas~n~n kuzey-do~usunu Os* Araplann el-Ahsa
manl~lar Lahsa (1-4-) ve bazan Lahsa(,,,...4-) diye yazarlard~.
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nin müsait olu~una ba~l~yd~. Vilayet bütçeleri ve Ruznamçelerinde Beylerbeyinin salyânesini kaç k~stta tahsil etti~ini görmek mümkündür. Has ile
idare edilen illerde ise gelirlerin toplanmas~ n~ , vergilerin ve resimlerin cibayetini mahalli örfler ve vilayet kanunnâmeleri belirler. Has ve salyâneli
illerin ay~ nm~~ pek kat~~ de~ildir. Halep gibi baz~~ yerlerde Beylerbeyinin
hass~~ olmas~ na kar~~ l~ k, içindeki sancaklar~ n baz~ lar~ n~ n sancakbeyleri maa~lar~ n~~ kimi has ve kimi salyâneyle al~ rlard~. Halep'teki salyâneli sancaklarda ayn~~ zamanda timar bulunmazd~. Oysaki salyaneli olan Ba~dad vilâyetinde baz~~ sancaklar has iledir. Bu gibi sancaklarda ayn~~ zamanda zeametler ve timarlar vard~. Osmanl~ lar K~ br~s'~~ fethettiklerinde Adan~ n bütün
gelirlerini padi~ah hass~~ sayd~ lar. Adadan ne zeamet ve ne timar verildi.
Ancak K~ br~ s eyaleti ihdas edildi~inde, Adaya kom~u Güney Anadolu'daki
dört sancak (Tarsus, Sis, ~ çel, Ala'iyye) ile birlikte ili olu~turdu. Bu sancaklarda zeametler de timarlar da vard~. Gerçi Garp Ocaklar~ nda baz~~ sipahiler ve zâimler bulunuyor idiyse de, bunlar~ n timarlan Rumeli ' eyaletinden ya da Cezâyir 2 (Akdeniz adalar~) yani Kaptan Pa~a vilâyetinden veriliyordu. Kaptan Pa~a'n~ n eyaleti de Ege Denizi adalar~~ ve biti~ik denize
sahili baz~~ sancaklard~ r.
Irak'ta Idari" Taksimat
Baz~~ resmi belgelerde, birtak~ m bütçelerin ek cetvellerinde ve baz~~ illerin bütün sancakbeylerine, ayn~~ ferman sureti gönderilen beylerine, bu
fermanlar~ n alt~ ndaki listelerde sancak beylerinin ve bunlar~ n sancaklarm~ n
adlar~ n~~ buluyoruz. Ayr~ca Ar~ivde Maliyeden Müdevver 3 262 numaral~~
defterde oldu~u gibi, baz~~ defterlerde vilayet tertibi dahilinde sancaklar~ n
adlar~ n~ , Beylerbeyli~ine ve sancakbeyli~ine yap~ lan atamalan görüyoruz.
Bunlar~ n yan~ nda Osmanl~~ yönetimine de~inen tan~ nm~~~veya tan~ nmam~~~
müverrih ya da yazarlar~ n haz~ rlad~ klar~~ listeler de vard~ r. Ayn-i Ali Efendi
ve Sofyal~~ Ali Çavu~'un haz~ rlad~ klar~~ kanunnamelerde de idari taksimatlar~n tam listesi vard~ r. Ancak bu konuda en önemli kaynak, atamalan,
terakkileri, yöneticiler aras~ nda becayi~i te~kil eden, timarla ilgili kay~tlar~ ,
Sadrazam~ n evinde akdedilen ikindi divan~ nda 4 ç~ kan k~sac~ k emirleri ve
' Araplar, Osmanl~lar~n Rumeli
~eklinde yazarlar.

•.,,) ~eklinde yazd~klar~~ eyaletin ad~n~~ Rumili

2 Osmanl~~ yönetiminde 3 Cezayir vard~r: Cezayir-i Garp, Cezayir-i Bahr-i Sefid ve
Basra eyaletinde (Sattül-Arap bat~ s~nda) bulunan Cezayir.

Ba~bakanl~ k Ar~ivinde Maliyeden Ar~ive intikal eden bir defter tasnif~ dir.
ikindi Divan~ , ikindi vakti topland~ g~ndan bu ad~~ alm~~~ve bu divanda daha ziyade
ikinci derecede önemli i~ler görü~ülürdü.
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ad~ na, atama ve azil gibi personel kay~ tlar~~ ihtiva etti~inden Ruiis Defteri,
yahut defterdeki emirler "buyruldu" sözüyle bitti~inden Buyruklu Defteri
ad~~ verilen defterlerdir. Atama kay~ tlar~ na ayr~ ca Divandan ç~ kan fermanlari tescil eden Miihimme Defterlerinde, Hazine Ruznamçe Defterkrinde ve Sultan~ n ya da vezirin elçi kabullerini, ta~ radan merkeze gelen beylerin divana
geli~ lerini ya da atamalar~~ dolay~s~ yla yönetecekleri illere gitmek üzere ayr~l~~lar~~ s~ ras~ nda giydikleri hil'atler veya verdikleri hediyeler dolay~s~ yla
rastlamaktay~ z. ileride bu defterlerden derleyebildi~imiz kadar~yla sancaklar itibariyle beylerin adlar~ n~~ verme~e çal~~aca~~ z. Ayr~ ca bu defterlerdeki
baz~~ kay~ tlar, mahallin tarihiyle ilgili notlar ve beylerin atamas~~ s~ras~ ndaki
baz~~ tarihi olaylara i~aretler vard~ r.
Tevki'i Mustafa bin Celal'in Listesi
Kanuni Süleyman yönetiminin ilk y~ llar~ na ait Osmanl~~ idare te~kilat~n~~ gösteren listeler vard~ r. Ancak bu listeler, Irak'~ n Osmanl~~ yönetimine
girmeden evvelki zamana ait oldu~undan, bunlarda Irak'a dahil sancaklardan I. Selim zaman~ nda fethedilenler vard~ r ki, bunlar o s~ ralarda Diyarbak~ r fethedildigi zaman bu vilayete dahil edilmi~lerdir. Bu yerler Irak'~ n
kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyinde F~ rat'tan bat~ ya uzanan sancaklard~ r ki,
bunlar, Sincar, Ane, Hit, Musul ve Hadise' dir. Rakka ise Suriye'dedir. ~ rak
idari te~kilât~ n~~ ihtiva eden en eski liste Mustafa bin Celal et-TevkiTnin
Tabakdtri'l-Memdlik ve Derecetii'l-Meslilik adl~~ tarih kitab~ d~ r. Müellif
dü~ündü~ü projeyi gerçekle~tirmi~~olsayd~, eseri e~siz bir tarih olacakt~. Zira önsözünden anla~~ld~~~ na göre, vukuat tarihi yazmaktan ziyade ya~ad~~~~
dönemin imparatorlu~unun geni~li~ini, ihtiva etti~i illerini, nüfusunu ve
bunun imkanlar~ yla be~ eri ve ekonomik gücünü belirlemek istiyordu. Bunu da gerçekle~tirebilecek mevkide bulunuyordu. Bu suretle fermanlar~~
tu~rallyor ve ayn~~ zamanda da Defter-i Hadni Dairesinde bulunuyordu. Yani "Tapu Defterlerinin" eminiydi. Bu defterler de imparatorluk hakk~ ndaki
her türlü malümat~~ içeriyordu. Kim bilir belki de kendisi Kanuni Süleymana tapu defterlerinin muhteviyat~ n~~ 153o'da özetleyen heyette bulunuyordu. Belki de bilgilerini bunlardan derleyecekti. Ancak giri~teki baz~~ özet
fas~ llardan sonra di~er vakanüvislerin durumuna dü~mü~tür. Esas olan 30
fas~ldan ibaret projesini gerçekle~ tiremedi. Bizim "fas~ l" dedi~imizi kendisi
"tabaka" sözüyle ifade ediyor. Bunun birinci fasl~ nda (birinci tabakada)
merkezdeki vüzera ve ayandan söz edecekti; ikinci fas~ lda illeri ve bunlar~ n
ihtiva ettikleri sancaklara tahsis etti. Her vilayeti bir "tabaka" ve içindeki
sancaklar~~ da birer "derece" addetti. Yirminci tabakada Diyarbak~ r vilayetini vermektedir.
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Diyarbekir V~biyet~~
Bu vilâyeti 16 dereceye (sanca~a) böldü. Bunlar; Amid, Harput, Ruha
(Urfa), Ergani, Birecik, el-Cezire, ~ madiye, H~sn-~~ Keyf, Sason, Palu, Çapakçur (Bingöl), E~il, Atak, Çermik, Hizo ve Sincar'd~ r. Bu vilâyette Sincar ve ~ madiye'den ba~kas~~ Irak'ta de~ildir.
Ba~dad Vildyeti (Tabaka 27)
Bu vilâyetteki sancaklar ~unlard~ r: Ba~dad ve ~at, Makam-1 Ali',
Me~hedü'l-Hüseyin 6 Ane, Hille, Semâvât, Bayat ve Beksa, Rummahiye,
Kelas (
).
Cevâzir, Vâs~ t, Sehlo~lu, Bâcvânlu, Huveyze, E~ne
Luristan Vddyeti (Tabaka 28)
Der-i
Musul, Erbil, Zeng-âbâd, Cessân, Harir ve Dovin (?)
Tenk, Derne, Sened-i Süleyman, Bâbân, Rürni, Haftti, Zencire, Kerend,
Süricek Kalesi, Berki, ~ahruh, Cengiz Han, Kelas.
Basra Vddyeti (Tabaka 28)
Anân-~~ Garrâf, Zekiye, Kurna, Sadr-~~ Süveyb, Katif, Mehrüzi, Bâdi~att-~~ Ebu Garbe, ~att-~~ Cayetü'l-Basra, Bahreyn, Lahsa
Beni Mansur,
rür, ~att-~~ Tavil, K~la-i bin Hamido~lu, ~ere~~(?) (
Rahmaniye, Tuzaco~lu (?) (Jh'
), Uytin, Sekik, (Sekâke) 7.
998 numaral~~ Tapu defterine (~stanbul Ba~bakanl~ k Ar~ivindedir)-ki
Ba~dat'~ n fethinden önce fethedilen güney iller-min 153o y~ l~na do~ru say~ m sonuçlar~ n~ n özetini ihtiva eder- ba~vurdu~umuzda, Tel-Afar'~~ içine
alan Sincar ve Tekrit'i ihtiva eden Musul sanca~~~ile Ane, Hit, Hadise ve
Deyrü'r-Rahbe sancaklar~n~-ki bunlar~ n hepsi Irak'tad~ r- özetledi~i
görülmektedir. Bunlar I. Selim zaman~ nda Diyarbak~r'~ n fethi s~ ras~ nda
fethedilmi~~olup, bu vilâyete ba~lanm~~t~r. ~artlar ayr~ lmas~ n~~ gerektirdi~inde baz~lar~~ Ba~dat'a, baz~lar~~ da Diyarbak~ r'dan ayr~ lan baz~~ yerlerle
birlikte Rakka eyaletini olu~turmak üzere ileride verece~imiz listelerde
görece~imiz gibi Rakka'ya ba~land~lar.
Asitane-i Mukaddese-i Aleviyye.
Me~hed-i ma~firet marsad-~~ ~mam Hüseyin (R.A.).
.; Yazar, Celal-zâde'nin "Tabaka's~ ndaki imlas~ n~~ oldu~u gibi Arapça metne koymu~tur.
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Veliyüddin Efendi kitapl~~~ nda 1969 numaral~~ Kanunnâmede 928 h./
1522 m. y~ l~ na ait Diyarbak~ r vilayeti beylerinin listesi vard~. Bu listede
Irak'ta olan sancaklar ve bunlar~ n beyleri a~a~~daki gibidir:
Sancak
Ane
Musul
Deyrü'r-Rahbe
Sincar
el-~mâdiye

Beyi
Nasuh Bey
Hac~~ Bey
Abdurrahman Bey
---

Haslar~~ (Akçe)
2 20.000
200.000

200.000

Te~rifat Ruznamçesi, Kepec~, Numara 1764
Bu ruznamçe, Osmanl~~ tarihinde "Irakeyn Seferi" ad~~ verilen, Irak'~ n
fethedildi~i sefer zaman~ nda tutulmu~~bir ruznamçedir. (Yazar burada
Arap okuyucular~ na sefer deyimini aç~ klamakta ve ordular~ n merkezden
cepheye gidi~inden kinâye olarak sefer ad~~ verildi~ini belirtmekte, seferin
kimi zaman aylarca yürüyü~~gerektirdi~ini ifade etmektedir.) Ba~dat
1534'te fethedildi, Basra'n~ n beyi (emin) Ra~it bin Mugannis bizzat gelip
Kanöni Süleyman'a, Ba~dat'ta kentin anahtarlarm~~ teslim etmi~tir. Ne var
id Kanuni ad~ na burada ancak 1538'de hutbe okunarak sikke bast~ r~lm~~t~ r.
Te~rifat ruznamçesi, Istanbul'da Ba~bakanl~ k Ar~ivinde bulunup, Kâmil Kepeci Tasnifinin 1764 numaral~~ defteridir. Ruznamçe sava~~y~llar~ n~ n
(935-942 h./ 1528-1535 m.) belirsizli~ini yans~ tmakta olup, te~rifatla ilgili,
özellikle hazineden bir~eyin giri~-ç~ k~~~ n~, bir sefirden pe~ker kabulünü veya sef~ re ayr~l~~~~ s~ ras~ nda hil'at giydirili~i, bir sancak beyine beyli~ine gitmek üzere ayr~l~ rken, gümü~~ser-âlem (sancak sopas~ na dikilen alem) verilip kaftan giydirili~i ve baz~~ kuma~lar~ n verili~~münasebetiyle bu hadiseleri
not etmektedir.
Bu ruznamçenin yapraklar~~ çürümü~~olup, sayfa numaralar~~ konmam~~t~ r. Bu sebeple sayfa numaras~n~~ belirtmekten çok, olay~ n gün ve tarihini belirtmek zorunda kald~ k. Zira belirtildi~i gibi, ruznamçe, olaylar~ n
günlük kay~tlar~ n~ n tutuldu~u defterlerdir. Ruznamçenin sava~~durumunBayezid Kütüphanesi Vr. No: 129.
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daki belirsizli~inin bir örne~i, Ba~dat sanca~~~3 ~aban 935 h. (12 Nisan
1529 m.) tarihinde Zülfikâr'a verilmi~~olup, kendisine bu münasebetle bir
gümü~~ser-alem ve 12 Bursa ar~~n~~ uzunlu~unda k~ rm~z~~ iki yüzlü (ducilyi) tafta verilmi~tir. Ayr~ca daha sonra kendisine renkli kuma~tan iki
kaftan gönderilmi~tir. Halbuki Ba~dat bilindi~i üzere 1534'te fethedilmi~tir. 28 Muharrem 940/19 A~ustos 1535 tarihli bir kay~tta
Miranl~ k
âdeti diye k~ rm~ z~~ benekli frenk kuma~~ ndan iki hil'at ~rak mir-i mirânl~~~na getirilen "Murat Hanna verilmi~tir. Burada ~rak'tan kas~t neydi? Bu
hususta belgede bir aç~ kl~ k yoktur. Bundan ancak durumun berrakl~ k kazan~p kesinlik ifade etmedi~i anla~~l~ r. Hemen bir sonraki kay~ tta "in'am
be-Hazret-i Süleyman Pa~a mir-i Miran-~~ Ba~dat câmeha (hil'at-kaftan)
sevban-~~ mirahoriyan" ifadesi geçmektedir. Bu da, biri benek denen frenk
k~ rm~z~~ kuma~~ndan, di~eri k~ rm~z~~ kadifeden alt~ n s~ rmal~~ bir hil'attir. Tarihi de 1 ~evval 941 /5 Nisan 1535'tir.
Ruznamçede Ba~dat vilâyetinin baz~~ sancak beylerinin adlar~~ vard~r.
Bunlar, ordular~ n avdeti ve bunlara sancaklar~na dönü~~izni ç~ kt~~~ nda yahut sancak beyli~ine atamal~~ yap~ ld~~~ nda an~ lm~~lard~ r.
I. Ali Bey, Deyrü'r-Rahbe Beyi, atama ve sanca~~ na gitme~e izin 19
Cemaziyyelâhir 936/17 ~ubat 1529.
Ahmet Bey veled-i Faik Bey, Deyrü'r-Rahbe Beyi, sanca~a
dönü~üne izin, Ramazan 936/May~ s 1530.
~dris Bey, Sincar Livas~~ Beyi, sanca~~na gitme~e izin Recep 940/Kas~ m 1534.
Hüseyin Bey, Kerkük Tavuk (Dakuk) Livas~~ Beyi, sanca~~na dönü~~
izni, 17 ~aban 941/21 ~ubat 1535.
Musul Sanca~~~Beyi Hüseyin Bey, sanca~a atanmas~~ ~evval 94o/Nisan-May~s 1534.
Mendeli Kazas~~ Beyi Elvend Bey, atama tarihi Cemaziyelahir 941/
14 Aral~ k 1534.
Ve Cevahir Kethüdas~~ Celal, atamas~~ 21 Cemaziyyelahir 941/3 Ekim
1 534.
Ayr~ ca defterde sultana pe~ke~~çekip ve hil'at giyen ~rak ileri gelenlerinin (yün) isimlerine rastlanmaktad~ r. Mesela bunlardan Kerbela ~eyhi ve
Me~ hed-i Ali Nâibi olan Seyyid Hüseyin (6 Cemaziyyelahir 941/15 A~us-

IRAK'IN IDARI TAKSIMATI

12 4 1

tos 1534), Arap emirlerinden Tekrit Araplar~~ emin Bekir Bey, Du'ayn
)-Düleym (,-J..>) Emin Muhammed veled-i Seyyâle ve es-Seyyid Hasan
Sarak (?)(,.3.„...)-1(i me~hed-i Ali sâdât~ ndand~ r- ve gene Me~ hed-i Ali sâdât~ ndan es-Seyyid Ruma'u'd-din.
iller Sancaklar ve Bunlara Yap~ lan A tamalar
I. Mak
. eden Miidevver 563 Yumarah Defter: Bu defterde Osmanl~~ devletinin bütün vilâyetlerinin ve sancaklar~ n~ n listesi ile bunlara yap~ lan atamalar vard~ r. Bu defterde bugünkü ~ rak s~ n~ rlar~~ içine giren Osmanl~~ vilayetten ile bunlara ba~l~~ sancaklann listesini sunmakla yetinece~iz. Defter
970-982 h./ 1563-1574 m.) y~ llar~ n~ n atamalar~ n~~ ihtiva etmektedir.
D~yarbekir Vilayeti
Deyrü'r-Rahbe, Sincar ve Eski Musul
Sehrizol Vilayeti
~ehrizol, Süricek, Zengene, Hâvâr, Ülke-i Bâbân, Ke~~âf, Kelâ~, Vâlâni, Cenâr-~~ Düviser, Bâcvânlu, Hezârmerd, Dulcürân (?), Müjgâve, Til
u Târi, Kellas, Sipehrencin, Abruman, Dâverân, Horon (?), Berend, Kalei Gazi (K~ ran), Cefan Gedü~ii, Li~ni.
Ba~dat Vildyeti
Ba~dat, Musul, Der-i Tenk, Cessân, Cevâzir, Erbil, Zeng-âbâd, Ane,
Hille, Semâvât, Acitz, Zaho, Harir ve Düvim (?), Tekrit, Rummahiye, Bayât, Kerend, Deme Börüncek, Dih-i Bâlâ, Avergân, S~~la, (Cengüle, Megri, ~ehirbâzâr), Vâs~ t, Karada~, Kasr-~~ ~irin, Demürkapu, Cedide, ~madiye
Eyaleti.
Basra Vilayeti
Basra, Kabbân, Zekiyye, Sehlo~lu, Sadr-~~ Süveyb, Garrâf, Rahmâniye,
Ceziretü'l-Mihrizi, Beni Hamid, ~atiha, Suru~, Hammâr, ~att-~~ Ebu Garbe, Ma'den (Ma'dân), Tavil.
Ahsa Vilayeti
Lahsa (el-Ahsa'), Uyün, Katif, Safvâ, Bender Gafir (
t~ kt~r.)

) (Buras~~ y~ r-
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2. Kepeci 622 Numaral~~Defter
Bu da sancaklara atama defteri olup, yukar~daki 562 numaral~~ defterin devam~~ olmasa bile ondan bir sonraki defter olmas~~ ihtimali vard~ r. Bu
defter de 982-992/1582-1583 y~ llann~ n atamalar~n~~ içermektedir. Defter 12
y~ll~k (1576-1588) Osmanl~-~ran sava~lar~~ dönemi ba~~ na ait oldu~undan,
hudutlardaki idari taksimattaki kan~~kl~klar, bu sava~lardan ileri gelmi~~olmal~d~r. Nitekim bu arada hudut boylar~ nda iki yeni il ihdas edilmi~tir.
Bunlar Pekngân ve Mihrivân'd~r. Bu iki il, ~ehrizol ilinden baz~~ sancaklar~n
ifraz edilerek bunlara ba~lanmas~yla olu~turulmu~tur. Bu iki ilin de durumu pek istikrara kavu~mu~a benzemiyor. Nitekim Dâverân sanca~~~ ~ehrizol vilâyeti sancaklar~~ aras~na al~n~rken, üstüne "Pelenkân vilâyetine ilhak
olunmu~tur" ~erhi dü~ülmü~tür. Oysa ki bu sanca~~~biz Dâverân vilayetinin sancaklar~~ aras~nda görmekteyiz. Paske sanca~~, hem Pelengân'da hem
de Mihrivân vilâyetinde yer alm~~t~ r. Oysa bu sancak ~ehrizol vilayeti listesinde yer al~rken "Pelengân'a ilhak olundu"~u ~erhi vard~r. Defter yanl~~~
ciltlenmi~~oldu~undan, Musul vilâyetine ba~l~~ sancaklar~~ kesin olarak tespit etmek zordur. Musul, asl~nda Ba~dat'~n bir sanca~~yd~. Ba~dat listesinde yer al~ rken, ba~l~ ba~~ na vilayet haline getirildi~i ~erhi dü~ülmü~tür. Bu
defter az bilinen sancaklar~ n Ba~dat'a uzakl~~~n~~ veren baz~~ ~erhler ihtiva
etti~i gibi ~erhlerde sanca~~n fiziki ve be~eri co~rafyas~~ konusunda da bilgiler bulunmaktad~r.
Ba~dad Vilâyeti *
Ba~dat, Musul (Ba~dat'ta yukar~~ on menzildir. Dicle'nin üzerinde vaki
olmu~tur. Musul Beylerbeyi diye sancak beyinin ünvan~~ düzeltilmi~tir),
Ane (Rakka'yad~ r), Erbil, Hilk (Hille, ~att-~~ F~rat üzerinde vaki olmu~tur,
Ba~dat'a oniki konakt~r), Zengâbâd (K~z~l Ribat dimekle me~hurdur, "Dokuz ölüm" ~att~n~n cânibidir, da~lar~~ ve ovalan vard~r ve Ba~dat'a alt~~ konakt~r), Semâvât (~att-~~ F~rat üzerinde vaki olmu~tur, Ba~dat'a sekiz konakt~r), Kerkük, Cessân-~~ Bedre (Cessân-~~ Bedre Arabistan ve Kürdistan'd~ r,
Ba~dat'a alt~~ konakt~r) Harfr ve Duvin (?), Geylan (Kürdistan ve Kühistan'd~r, Der-i Teng sanca~~ndan müfrezdir, Ba~dat'a on konakt~ r), Bayat
(Bir kaledir, Luristan serhaddinde vaki olmu~tur, Ba~dat'a onbe~~konakt~ r), Rummahiye (Liva-i mezbur Acem serhaddinde vaki olmu~tur, Kühistan
Sancaklann co~rafi durumu ile nüfusunun etnik durumunu ve Ba~dat'tan uzakl~~~ n~~
gösteren baz~~ ~erhlerin çevirisini vermeyerek makalenin müellifinden orijinal belgeyi alarak,
belgenin diliyle bu ~erhlerin verilmesi daha uygun görülmü~tür
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ve Kürdistan'd~ r, Ba~dat'a on konakt~r at~l ve bât~ld~ r), Deyrii'r-Rahbe
(Müstakil Beylerbeylik olmu~tur), Gazziye-i ~~li Ka~'am (~stihar-~~ Gaziyye
climekledir, bir konar-göçer Arap taifesidir), Ceviizir (Ba~dat ile Basra mâbeyninde vaki olmu~tur, reayas~~ Arapt~r, havass-~~ humayündur, sanca~~~
beyi Ba~dat'tan mutasarr~ft~r), Dertle (Der-i Tenk sanca~~ndan müfrezdir,
Acem serhaddinde vaki olmu~tur, Ba~dat'tan onbir konakt~ r, Kühistan'd~ r,
Kürdistan'd~ r), Gerend (Kürdistan ve Kâtistan'd~ r, Acem serhaddinde vaki
olmu~tur, Der-i Tenk sanca~~ndan müfrezdir, Ba~dat'tan oniki konakt~ r,
at~l ve bât~ld~r), Deh-i Bâlâ (Kâhistan ve Kürdistan'd~r, Defterde mezra'a-i
eyvan yazuludur, Deh-i Bala ana tabi bir karyedir, Acem serhaddindedir
Der-i Tenk sanca~~ndan müfrezdir, Ba~dat'tan on konakt~r, beyi, Eyvan
nam mezra'ada bir kale bina etmi~tir), Viiszt (Ba~dat ile Basra mü-beyninde ~at üzerinde vaki olmu~tur, Ba~dat'a yedi konakt~r, at~l ve bât~ld~ r),
Fethiye (Sehven buraya geçmi~tir, Basra'ya tabi olma~~n anda geçmi~tir),
Cengdk nam-~~ di~er Bek (Kürdistan'd~r, K~ihistan'd~r, Ltiristan s~n~r~nda
vaki olmu~tur, Ba~dat'tan oniki konakt~ r), Bâcvânlu (Ba~dat'tan yukaru yedi konak yoldur), Tek?* (Halen Rakka'yad~ r, Ba~dat'tan cari olan ~att-~~
Dicle'nin (bir kelime okunamad~) Ba~dat ile Musul mâ-beynindedir, alt~~
konakt~ r), Rummahiye (~att-~~ F~ rat üzerine vaki olmu~tur), ~'eyb ve Zencire,
Kasr-z ~frfn, Sadr-z Siiveyb (Tabi-i Basra ~üd), Hdvdr.
Musul Eyaleti
Musul'un sancaklar~ndan Eski Musul ve Erbil.. (Hatal~~ olarak ciltlenrni~tir, devam edilemedi).
Basra ve Lahsa Eyaleti
Basra eyaletinde ~u sancaklar bulunmaktad~r: Basra, Gabbdn (Kaban),
Maddân, Ne~ve, TaLI, Canelf, ~iri~, ekiyye, Zerndk, Kurna, ~'adr-~~ Siiveyb,
Haffdr, Rahmaniye, Katil (Bu sancak Lahsa'ya ba~l~d~r), Mastaba, Mehrüzi.
(Mahdizi) (merfedur), Mudeyne, Ta~kapr~i, Bddiye, ~atiha-i Cevdzir, Fethiyyeyi Turra-i Cevâzir, Hâl Nehr-i Anlar.
Bu vilâyette Hazine Defterdar', Gönüllü A~a (gönüllü manas~ na) ve
Azap A~as~~ bulunur.
Lahsa (Ahsa) Vildyeti
Bu vilayetin sancaklar~~ ~unlard~ r: Ahsa, Bahreyn, Cibrin, Sad~rddr (Basra'ya tabi), ~att-: Ebu Garbe (Basra'ya),
Carur (Basra'ya), ~att-t Tavfl
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(Basra'ya), K~la'-i Pfr Hamido~lu der Nahiye-i Kurna (Basra'ya), Beni Rebi'a
(Basra'ya), Beni Ma~~sur (Basra'ya), Rahmaniye (Basra'ya), !bn-i Turac (Basra'ya), Der'iyye (Lahsa'dad~r), iskenderiye der-Basra, Safvâ, Tehemiye, Bddiye ve
~eyh, Erce (Eskiden Arca olarak geçerdi), Ramle (Basra'n~n sancaklar~ndand~r), Td'iye, Nahleyn.
Biri Ce~~e, di~eri Sahara kalesinde olmak üzere 2 gönüllü A~as~~ ile
Sahara'da bir Azap A~as~ , ayr~ ca Rahmiye ve Devrekistan kalelefinde birer Azap A~as~~ vard~r.

~ehrizol Eyaleti
Buraya ba~l~~ kazalar ~unlard~r: ~ehirbdziir, Kestane, Zengine, Paske,
Pdve, Badn, Bdban'dan ~ntifrez Ülke, Bâcvânlu, Rezdki, Huveyza,
Zerdz, Hani ve Duyin, Zencire, Kerent-Ken~et, Siiricek Kalesi, Lâcân-: Zerdz,
Kak-i Gazi, Giimreh-i Kdhgöz (Pelenkan'a), Karada~, Ülke (Kay~tmas ? ülkesidir), Kel/as (Pelenkan'a), di~er Kel/as (bu dahi Pelenkan'a), Kelankere (?), Siyah u Zencire (?), Avergdn,
Mehri, Cebel-i Hamrin, Riidugdh ma'a Kaplanderesi, Orman (Pelenkan'a tabi), Ke~~âf, Kale-i Havan, SerceynSercin, Duhuveyz (?), Hezâr-merd, Dâvudân (Pelenkan'a tabi), Dulhunin-DulHârân, Tel-Tavi (veya Tavus) Mehrivân (Pelenkan'a
Ceffân (Pelengan),
Erbi4 Köy, Sahaklu.

Pelengân Vildyeti
Sancaklan ~unlard~r: Giimreh (?), Orman, Mehrivân, Paske, Biik, Kel/as,
di~er Kel/as, Tennure, Mujdve, Radd-gdh ve Kaplanderesi, Orman, Dâvudân,

Ceffân.

Mihrivân Vi/ayeti
Sancaklar' ~unlard~r: Mihrivân, G~i~nreh-i KdhgOZ, Tennure, Kelâdim (?),
Ktzticakale, Paske, Kel/as-: Alan, Karada~, Kefernu, Dâvudân.

XVI ASRLIV. IKINCI TARIH ~ÇIN RUCIS DEFTERLER~NIN VER~LER~~
Elimizdeki 45 Ruüs defterinin taranmas~ ndan oldukça kalabal~k sancakbeyi ve beylerbeyinin atamalanna ait belgeler toplanm~~t~r. Ruüs Defterleri Ba~bakanl~k Ar~ivi Kamil Kepeci tasnif~ nde olup, içlerinden 954lo14 h./1547-16o6 m. tarihlerine ait 208-256 numaralar aras~ ndaki defterle-
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ri taramakla idari taksimata ve bunlara yap~lan atama ve nakiller ve bu
ataman~ n içinde geçti~i ~artlara dair belgeler toplanm~~t~ r. Burada de~i~ik
tarihlerde bazen bir defa bazen da müteaddid defalar ad~geçen sancaklann listesini a~a~~da veriyoruz.
Ba~dat Vilâyeti
Ka~'am 988, Avergân 979-994, A~sak Seyf~ddin Ülkesi 963, Baba Guri
954, Bâc~vân 963-1001, Ba~dat 955-1014, Bayat 960-988, Cengtile 980-101
Hille 954-1012, Der-i Tenk 954-993, Deme 972-988, Deh-i Bdld 985, Rummahiye 98o-lool, Zaho 994-998, Zahire 911, Zerrg-iibâd, 954-994, Semâvât 963lool , Sadru 'd-dûr 954, ~madiye 963-987, Ana 954-100 , An-ata 976, K~raniye
998, Kara Ulus 987-994, Karada~~971-1000, K~z~l Ribat 989-14314, Kasr-:
~irin 976-990, Ger~nd 962, Ali Gülba~z ülkesi 962-994, Vdstt 980-1001, renice
(imar edilmesi ~art~yla verilmi~tir) 988.
Basra Vildyeti
Ebu Garbe, Erca 980-1o14, iskenderiye, Akçakale veya A~cakale, Basra
956-1o14, Bö~tirdelen b ol, Bender 978-988, Beni Hamid 967-980, Beni Mansur 967, Carut veya ~aht-: Carûr 961-998, ~bn-i Silhey1 (Cevazir'e ba~l~) 954,
Cezâyir 856-992, Cessân veya Cessiin-: Bedre 992, Cem'u Mar~a (Bedre'yi
Deh-i Bala ile birle~tirmi~~ve sancak olarak verilmi~tir) 992, Hammâr 980'oto, Haffii~~992, Rahmaniye 964-994, Ramle 98o-993, Zern~7c veya Zernik veya
Ze771
‘,J;jj
) 980-992, ZelczYye 97 ~~ -~ o~~ 4, Serif 97 ~~-983, Sadr-: Suveyb 963-1001, Ta~kOPrii 971-100 ~~, Turra'yi Cezâyir 981, Tavil veya ~att-~~ Tavil
972-1001 , Garraf 963-1001, Akara ve Mina-i Akara 998, Kaptan 'iri Fethiyye'siyle beraber Fethiyye 992-994, Kabbân veya Gabban 954-14301, Kanniiriye
980, Kurna 988-989, Kemal-âbâd 955, Keyl-i Kinbâd ve Sâk~ye 972-980, Mudeyne (Cezayir vilayetinde ~attu'l-Arap'ta) 98o-998, Majake 998, Müsemma'iyye 980-988, Mastaba 987-992, Ma'ddân 981-998, Ne~ve 964-994, Nehr-i
Anlar 980, Cezâyir yak~ n~nda Vaki( 3,,) veya Vâlri-(,5);) 980-997.
A hsa Vzbiyeti
Bâdiye 972-990, Tehmiye 971-997, Cebrin-Cebreyn
Safra veya Safvâ 98o-998, Uyiin 966-992, Katif
(Ahsa) 962-101 , Nahlin-Nahleyn 992.

Ce~~e 988,
Kâre 962, Lahsa

Musul Vilâyeti
Eski Musul 963-994, Musul 14314, Bâcuvân, kimi zaman Musul'a ilhak
edilmi~tir, asl~~ Ba~dat'tad~ r, Tekrit 963-1013, Dakik (Tavuk ve Kerkük)
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954-961, Kerkük 964, Musul (963-989'da Sancak, 994-~ ou'de Vilayet,
~~o ~~4'te Sancak).

~ehrizol Vilâyeti
Zu 1-1-/t2rg~n 988, Kale-i Gazi K~ran
Havreyn 994-995.

992,

Havriin-Horon 988 veya Haus-in-

rüzr~LDA IRAK'TA ~DARI TAKS~MAT
Ali Çelebi (Ayn-i Ali) Efendi ve Sohavi Ali Çavu~ 'un Listeleri
Ayn-i Ali (Ali Çelebi) Efendi ve Sofyavi Ali Çavu~'un listelerinde vilayet ve sancaklann isimleri ile timar konusunda bilgi verilmitir. Her iki
müellif XVII. yüzy~ l ricalinden olup, Ayn-i Ali Efendi'nin risalesinin ad~~
Kavânin-i Al-i Osman Hulissa-i Mezâmin-i Defter-i Divân 'din Ali Çavu~'un risalesi Kanunnâme-i Ali Çavu~~olarak bilinir. Ali Efendi'nin Risâle-i Vazifetiin
Havrân Merâtib-i Bendegân-i Al-i Osman adl~~ ba~ka bir risalesi vard~r. Bunda
memurlar, beyler ve nakit ücret alan askerlerin maa~lanyla miktarlann~~
veren cetveller vard~r. Günlük ya da y~ll~ k olarak toplam ücretleri vermektedir. Bu risale sanki devlet nakdi gider bütçesinin bir aç~ldamas~d~r. Birinci risalesi ise, devletin nakdi olmayan gider bütçesini (timar bütçesini)
vermek üzere haz~rlanm~~t~ r. Ayn-i Ali Efendi, risalesini I. Ahmet'in veziri
Murat Pa~a'ya 1019 h. (1609 m.) tarihinde sunmu~tur. Ali Çavu~~ise, risalesini IV. Mehmet zaman~nda ~~o64 h. y~l~n~n Safer ay~n~n 9'unda (30 Aral~k 1653) bitirmi~tir. ~ki yazann verdikleri listeler aras~ nda büyük bir fark
yoktur. Zira her ikisi de ayn~~ kaynaktan yararlan~yorlard~ . Bunlar~n ikisi
de Defter-i Hâkâni Emini idiler yani "Tapu Defterlerrne bakan, timar i~leriyle ilgilenen, bunlar~ n azil, atama, nakil ve becayi~~i~leriyle ilgilenen ve
bu konuda mevcut bulunan kanunlar~ n uygulanmas~n~~da isteyen yazarlar& Say~m gelene~i XVII. yüzy~l~n ba~lar~ nda unutuldu. Bundan sonra
say~mlar, baz~~istisnai durumlar hariç yenilenmedi. Bu bak~mdan her iki
yazar~n ba~vurdu~u defterler, XVI. yüzy~ l sonu ile XVII. yüzy~l ba~lar~na
ait olan defterlerdi. Müelliflerin listelerindeki hatalar, müstensihlerin hataland~r. Dü~tükleri imlâ hatalar~, ad~n~~ilk defa duyduklar~~yerlerin isimlerinden emin olamad~klanndand~ r. isimleri istinsah ederken kendilerine uygun geldi~i ~ekilde yaz~yorlard~. Bu risaleleri yay~nlayanlar, yer adlar~n~n
düzeltilmesi konusunda ba~vurulabilecek bir kaynak bulamad~ ldanndan ve
baz~~yerlerin haritalarda yer almamas~ ndan nihayet adlar~n~n zamanla de-
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~i~mi~~olmas~ ndan olacak, okunu~u düzeltememi~lerdir. Bazen yer ad~ n~n
Türkçe olmay~~~, katibin ismini do~ru okuyup kopya etmesine ve orijinalinden çok uzak bir imla ile okumas~ na sebep olabiliyordu.
XVII. rzizy~lda ~rak'~n Vilâyet ve Sancaklan
Diyarbekir Vilâyeti
Bugün Irak'ta Diyarbak~ r'a ba~l~~ Sincar'dan ba~ka sancak yoktur'.
Rakka
Ayn-i Ali Efendi, bu eyaletin Ruha ile Rakka sancaklann~n birle~tirilerek ba~l~ba~~ na bir beylerbeye verilmesiyle olu~tu~unu aç~ klamaktad~r.
Bu vilayette 7 sancak vard~r. (~stanbul Üniversitesi yazmas~ n~~ esas al~yoruz): Cemmâse, Kâbur (jy‘;), Deyrii'r-Rahbe, Beni Rebi'a, Suruc, Rakka, Ruha
(bugünkü Urfa). Sancakbeyi haslar~n~~ verirken bu listeye Ane sanca~~n~~ eklemekte ve Rakka ile Ruha sancaklar~n~~ atlamaktad~ r. Zira bu iki sanca~~~
daha sonra Beylerbeyi haslar~~ cetvelinde verecektir. Timara ait cetvellerde
yaln~z Ruha, Rakka, Birecik ve Ane sancaklar~~ vard~r. Di~er sancaklan da
belki timar olmad~~~ ndan an~lmamaktad~ r. Ane, bugün ~rak s~n~ rlar~~ içinde olup, di~er sancaklar Türkiye veya Suriye'dedir. Ane sancakbeyinin
haslar~~ 280.200 akçedir. Vilayetteki zeametler 38'i bulmakta ve timarlar
215 timardan ibaret bulunmaktad~ r. Ane'de 6 zeamet ile 123 timar bulunuyordu. Ane hariç ayn~~ listeyi Sofyal~~ Ali Çavu~'ta da görmekteyiz.
Musul Vilâyeti
Ayn-i Ali Efendi, Musul'un sancaklarm~~ ve sancakbeylerinin haslar~n~ n miktar~n~~ vermekle birlikte, zeamet ve timar tablosunda buna yer vermemektedir. Sancaklan ve bunlar~ n beylerinin haslar~~ a~a~~daki gibidir:
Musul Beylerbeyi haslar~~
BacvânIu Sancakbeyi
Tekrit Sancakbeyi
Horon Sancakbeyi
Bâne Sancakbeyi

68 I .o56 Akçe
2 I 5.000 Akçe
2 I7.000 Akçe
200.000 Akçe
200.000 Akçe

Ayn-i Ali Efendi'nin Üniversitesi Kütüphanesindeki yazmas~ nda Sincar'~~ Diyarbak~ r
sancaktar' aras~ nda saymakla birlikte, Sincar Beylerbeyi haslanna ait yerler listesinde bunu
atlam~~t~ r, bu sanca~~~saymam~~t~ r. Risaleyi yay~ nlayan, bu unutkanl~~~~telafi etmek için
Sincarla Habur'u bir arada vererek sancakbeyi haslann~~ 127.99g akçe olarak listesinde
göstermi~tir. Üniversite Kütüphanesi yazmas~~ Diyarbak~ r sancakbeyi haslann~~ verirken Habur sancakbeyini hiç anmami~ur.

1248

MUSTAFA ÖZTÜRK

Listede Eski Musul sancak olarak verilmekle birlikte, sancakbeyinin
haslan verilmemektedir.
Sofyal~~ Ali Çavu~~ise, Musul'da 5 sancak olup bunlar~n ikisi YurtlukOcakl~kt~ r, geri kalanlar~~Osmanl~~ sancakbeylerinin yönetimindedir ve vilâyette bunlann yan~ nda ayr~ca A~tret Beyleri vard~ r diye eldemektedir. Sofyal~~ Ali Çavu~'a göre vilâyetteki zaim ve timar erbab~n~n say~s~~ toplam olarak 490 neferi bulmaktad~ r. Bunlar ve getirmekle yükümlü olduklar~~ cebelülerle birlikte say~ lan 2.000'e ula~maktad~r. Sofyal~~ Ali Çavu~'un listesinde Kerkük sanca~~~bulunmakla birlikte Eski Musul yoktur. Risalenin
nâ~iri, Bâcvânlu'yu Bacvanl~ k ve Horon'u Herden (-)•),) olarak okumu~tur.
Ayn-i Ali Efendi'nin nâ~ iri ise, Bâne'yi müstakil bir sancak görüyor, Horon'u do~ru okuyor ve Hurubâne(4-A, ,,-) diye yanl~~~okunan bir sancak ekliyor. (Asl~ nda bu sancak Horon ile Bâne'nin eksik harflerle birle~tirilmesinden olu~mu~~olmal~d~ r). Üniversite Kütüphanesi nüshas~nda Horon'un
imlas~, sancak listesinde do~ru olarak Horon(J),A) yaz~lm~~, ancak sancakbeyi listesinde C harfi ile (-),),-) ~eklinde yaz~lm~~t~ r. Bâne'yi de önce "Bata" ~ekliyle, sonra sancakbeyi haslar~ nda J ile Bâne olarak yazm~~t~ r. Eski
Musul, sancakbeyi haslan listesinde atlanm~~t~r.
Ba~dat Vildyeti
Ba~dat sâlyâneli dokuz vilâyetten biridir. Ayn-i Ali Efendi: "Ba~dat
eyaleti ondokuz sancakt~r; Hazine Defterdan, Timar Defterdan ve Defter
Kethüdas~~ vard~r. Sancaklann yedisinde timar ve zeamet vard~r. Onlar~n
topraklar~~ di~er Osmanl~~ topraklar~~ gibi mili topraktan say~lmaktad~r" demektedir. Bunlar~n adlar~~ ~öyledir: Hile, Zeng-dbiid, C'evâztr, Rummalnye,
C~ngdle, Karada~~(Ba~dat). Geriye kalan onbir sancak arazi-yi ~rak'tan (sevad-~~ ~rak kastedilmi~~olmal~d~r) olup, bunlarda ne zeamet ve ne de timar
vard~r. Bununla beraber bu sancaklann beylerine baz~~köy ve mezralardan
tahmini rakamlarla verilen haslar ba~lanm~~t~ r. Bu sancaklar ~unlard~r:
Der-t Tenk, Se~ndvdt, Bayât, Deme, Deh-i Bâili, Vdstt, Cerend, Demirkapu, Kiranzye, Ceylan, Al-i Salih. Bunlar~n d~~~nda Ba~dat'ta Imadiye hükümeti
olup, hakimine mülkiyet üzere verilmi~tir. Yazar, miii araziden sayd~~~~yedi sancak aras~nda Ba~dat'~~ atlam~~~ve yaln~z alt~~ sanca~~~zikretmi~tir. Say~y~~ tamamlamak üzere eldedik. Sancakbeyi tablosunu verirken, Ayn-i Ali
Efendi onsekiz sancakbeyinin haslann~n miktar~n~~ vermektedir. Ba~dat'~~
bunlar aras~nda saymamaktad~r. Zira Beylerbeyinin hass~~ yoktur, sâlyânesi
vard~r. Yazma risalede sâlyâne miktar~~ verilmemi~tir. Matbu risalede sâl-
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yine miktar~~ 14 yük '° olarak verilmi~tir. Ayn-i Ali Efendi, her ildeki timar
ve zeamet say~s~n~~verdi~i yerde Ba~dat'taki say~lanna de~inmemi~tir.
Yazmada ayr~ ca ilk beylerin haslan konusunda ek bilgiler vard~r. Hille Beyinin haslann~~ 951.600 akçe olarak gösterirse de Hille'nin ber-vech-i
eyalet (eyalet olarak) verildi~ini belirtir. Karada~~Beyinin haslann~n
804.240 akçe olarak takdir edildi~ini zikrederken de buran~n ber-vech-i
hükümet (hükümet olarak) verildi~ini aç~klar. Ba~dat'~n di~er beylerinin
haslan 200.000-300.000 akçe aras~nda de~i~mekte olup, Deme sancakbeyinin haslan 406.930 akçe ile bunlar aras~ nda istisna te~kil etmektedir.
Yazar, sancaklan Osmanl~~ imlasiyle vermekte ve Arapça imlalarda
harf-i tarif girmesi gereken yere bunu koymamaktad~r. Osmanl~cada "Sededikleri yer olmal~diye yaz~lan sancak "es-Semave"
mavat"
r.
Yazmada
sancakbeyi hasnda
da
tereddütler
vard~
"Al-i
Salih"
imlas~
d~r.
r.
lar~~listesinde "Al-i Salih" Q-L. j7) yazmaktad~
Sofyal~~ Ali Çavu~, Ayn-i Ali Efendi'nin verdi~i bilgilere yak~n bilgiler
vermektedir. Yaln~z Ba~dat vilayetini yirmi sanca~a ç~karmakta ve bunlann yedisini de~il, sekizini memleket arazisinden saymakta, bunlarda zeamet ve timar vard~ r diyerek arz-~~ ~rak'tan say~lan di~erlerinde timar yoktur
demekte, ancak beyleri "Yurtluk Ocaldik" " hükmünde has tasarruf eder
diye eklemektedir. Buralarda gene sancakbeyi hass~~ d~~~nda kalan köy ve
mezralann has~l~~ hazine ad~ na tahsil edilirdi. Zeamet ve timarlar 98o'i bulup cebelülerle birlikte 4.500 neferi bulan bir kuvvet olu~turuyordu. Vilayettelci timarl~lar d~~~ nda ücretlerini nakit olarak alan ulufeli "kul" da vard~. Sofyal~~ Ali Çavu~~Ane'yi Rakka'da de~il Ba~dat vilayetinde göstermektedir. Bu sebeple bunun listesinde sancak say~s~~ yirmiyi bulmakta ve içlerinde sekiz tanesi arz-1 memleketten kabul edilmektedir. Listesinde fazla
olarak Habur sanca~~~vard~r. Bunun Diyarbak~r'~n Habur sanca~~~olma
'AH Sal~ "(:L..j7)haline
ihtimali vard~r. Ali Çavu~'ta "AH Salih" (z1:1-,
gelmi~tir.
~ehrizol
Beylerbeyinin haslan 1.1oo.000 akçe olup, Ayn-i Ali Efendi'ye göre
yirmi sancaktar' olu~uyordu. Timar Defterdar' ve Defter Kethüdas~~ vard~r.
'° Yük; Osmanl~larda ~~~o.000 mebla~d~r. Böylece Ba~dat Bcylerbeyinin slynesi
1.4.00.000 akçedir.
" Yurtluk ve Ocakl~ k deyimini kanunlar aç~klamamaktad~r. Beye verilen yer Turt,
kendileri (aileleri) de Ocak olarak kabul ediliyorlard~. Zira beylik, atadan o~ula geçer.
Belleten C. LIV, 79
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Yazmaya göre buradaki sancaklar ~unlard~r: Siirücük, Erbi4 Ke~saf, ~ehirbazdr, Cengüle, Cebel-i Hamrin, Hezârmerd, Dilci2rdn, Miljgave, Harir Rdin, Til
u Tad, Sipeh ve Rencfn (Sipa ve Zencire), Acüz, Ebrumân, Di~ vesdn, Bak
Berend,
Kale-i Gazi, H~ikiimet-i Mihriban. Bunlara ~ehrizol sanca~~n~ n kendisini de eklemek laz~md~r. Yazmada bunlara ek olarak
Van ve ~ehrizol vilâyetlerinde A~iret Beylerinin bulundu~u zikredilmektedir. Ancak bunlar sancakbeyi rütbesinde olmay~p Zaim düzeyindeydiler,
davul ve alemleri 12 yoktur. Bunlar, topra~~~üzerinde ya~ad~ klar~~ sancakbeyinin sanca~~~alt~nda sefere kat~l~ rlard~. Beylikleri, kendisinden sonra çocuklar~ na geçerdi. Çocuklar~~ yoksa yak~n akrabalar~ ndan birine verilirdi.
Ancak soylan son bulursa beyli~i bir yabanc~ya verilebilirdi. Ayn-i Ali
Efendi'nin Cengüle sanca~~n~~ hem Ba~dat'ta hem de ~ehrizol'da göstermesi gariptir. Bu, her iki ilde ayn~~ isimde bir sanca~m varl~~~na yahut
müellif~ n listesini haz~rlarken iki de~i~ik kaynaktan yararland~~~na ve verileri tart~~madan ald~~ma delalet eder. Belli ki yararland~~~~kaynaklar de~i~ik tarihlere aittir. Birinde Cengüle Ba~dat'tayken, birinde ~ehrizol'a ba~l~~
olmu~tur. Sipeh ve Rencin, Sipehrencin (gök rengi) olabilir*. Matbusunda bu
sancak Seyyid Buruncin
-), Mehr~vdn hükümeti ve Mihrivein, Kale-~~ Gaz~~
de Gazi Ke~an okunmu~tur. Gazi Ke~ân, belki de Gazi K~rd~: (j~~,s.">)
dan bozma olabilir. Zira sancag~ n, geçmi~te bu isimde bir beyi vard~. Yazmada Cengüle, Bengületkl), Ebruman, Berman
Bak, Bal t—il-!) olmu~tur. Asti, U~ni-(,)-ki bu imlan~n daha do~ru olma ihtimali vard~r. Mergâve de M iljg v e olmal~d~ r.
Sofyal~~ Ali Çavu~'a göre, ~ehrizol ~~ sancakt~ r, bunlar~ n 6's~ nda Osmanl~~ sancakbeyi vard~ r. Geri kalan Yurtluk-Ocakl~ kt~ r. Bunlar~ n yan~ nda
A~iret Beyleri de vard~ r. Zaim ve timarl~lan 500 nefer olup cebelüleriyle
birlikte 3.000 neferlik bir kuvvet olu~turur. Tablosunda da Cengüle sanca~~~ve Mihrivân hükümeti yoktur. De~i~ik okunu~lanyla ~u sancaklar vard~ r: Wil-i Tayri, Sipeh ve Encfn, Davudan, Berend, Zu'l-Cuvareyn ve Harfr Rü-

Basra Vilayeti
Her iki yazarda Basra, salyâneli vilâyetlerden biridir. Ayn-i Ali Efendi
salyânesini L000.000 akçe göstermekte ve beylerbeyinin iltizam~nda bulun2

Tabi ve alem, beyli~in alametleridir. Her beyin bir sanca~~~ve davulu vard~r.

Yazarla temas~nda, Sehrizada Sepa ve Zencire
du~unu söylemi~tir.

ad~nda bir sancak ol-
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du~unu bildirmektedir. Basra'n~ n bir Hazine Defterdar' vard~r. Fakat ne
zeamet ve ne de timar bulunmaktad~r. Eyalet olarak yönetilmeden önce
mülkiyet üzere verilirdi. Lahsa vilayeti de mülkiyet üzere yönetilmi~ti. Her
iki vilayeti mülkiyet üzere idare eden beyi, vaktiyle Ba~dat Beylerbeyine
hediyeler vermekle yetinirdi. Eyalet beylerbeyinin salyânesi, Basra mütegallibesinin eline dü~tü~ünde 880.000 akçeydi. Sofyal~~ Ali Çavu~~ise, salyâneli bir eyaletti demekle yetinmekte, o da Ayn-i Ali Efendi gibi sancaklan
sayma cihetine gitmemi~tir.
XIX. TÜZrILIN SONUNDA IRAKU ~DAR~~TAKSIMATI

XIX. yüzy~l Irak'~n idari taksimat~~ için en iyi kaynaklar Sdlnâmelerdir.
Bu hususta "Osmanl~~ Devlet Salnâmesi"nden, "Ba~dat Salnâmesi”nden ve
"Basra Salnamesi"den yararlan~labilir. Buran~ n idari taksimat~~ için Osmanl~~ Devlet Salnâmesinin 1266-1284 h./1849-1868 tarihli salnamesi ile
Ba~dat'~n I 299 11./188o-188 ~~ tarihli salnâmesi ve 1293-1297 h./ 876-1879
m. y~llann~ n do~um ve ölüm istatistiklerini veren ve eski Ba~dad Valisi
Abdurrahman Pa~a'n~n ~rak ~slahat~~ konusunda yazd~~~~bir lahiyaya ek
olarak verdi~i bir listeden yararland~ k.
Irak'~n idari taksimat~n~ n incelenmesinden bu konuda sürekli bir geli~menin oldu~u ortaya ç~kmaktad~ r. Ça~da~~Irak'~ n bugünkü hududunun
bu tarihte belirginle~ti~i görülmektedir. Art~k ne Diyarbak~ r ve ne de Rakka'ya ba~l~~ sancaklar vard~ r. Ba~dat vilayeti de Basra ve Lahsa'y~~ yani salnâmenin diliyle Necd sanca~~n~~ içine almaktad~r. Sancaldara ba~l~~ kaza ve
nahiyeler bak~ m~ndan 1266/1849-1850 tarihli salname ile 1284/1867-1868
tarihli salnâme aras~ nda büyük fark vard~r. Bu sebeple kaza ve nahiye
tablolar~n~~ oldu~u gibi vermekten ba~ka çare göremedik.
1266 h. (1849-1850 m.) Tarihli idari Taksimat
Ba~dat ile ~ehrizol Vi ldyeti
1. Ba~dat Livast
Ba~dat ve ona ba~l~~ olan nahiyeler: Kdzimeyn, Kara Orman, Mahmudiye,
Ba'kube, Huydur (-4!)---),Haruniye, Ümraniye, Mendelcin, Horasan, Mehtild, Horndbad, Bedre ve Cessdn, Zurbatiye, Kazan iye (L), Kara Ulus, Hanekin, Zengdbâd, Keler:, Karatepe, K~z~l Ribat, Bengdere
(4-5--,), Kula, Zehdviye,
Baba Beldvi, Hac~~ Kara, Bilâd-~~Rdzen, ~ehrbdn, Hdlis, Ra~idiye, Hindiye, Za~ara
Deltâve, Mansuriye, Nehrevdn, Tekrit, Samarra, Hit ve Kebise,
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Ana, Duleym (Deylim), R~dvan:ye, Avniye, Cedide, M~iseyyeb, Tahmasiye, el-Hilk,
Muhavil (..1_,L), Nil, Nehr-sa, Ebu Gelmek (' 1-Veysiye, Mac (~lac)( S
- >),
Kannakiye, Ha~imiye, Cebru'iyye, ~'amiye, Bâ~iye, Bdre, Mâne, Kerbalâ, Necef,
Duceylve Zubeyd, Beni. Lâm Kabiksi, Azâ'il Kabilesi.
Basra Livas~~
Basra, Hemedan, Cavidiye, Müntefik Kabiksi, Semâvât nahiyeleri (esSemâvât), Sük-~~ ~uyüh vs.
Kerkük Livan
Kerkük ve Kara Hasan, Gülctepe, ~iviin, Taze Harmati, Tavuk, Be~ir, Cebbdri Gui, Kalkanlu, ~ftihar, Merha.
Köy Sancak Llvas~~
Ba~dat ile beraber Köy Sancak, Harabe, Batu Kale, ~eyhan, Vur~2d Ildne
}!),Kürdi, Cendvere, Halka-~l (j1--(1--'-), Hadrdn(,), Hayzob
Süzürmek A~iretleri, Mam~~, Bitun ile birlikte Birdn, Aku, ~dvar, BezdMuhammedi,
Kürdi
rusuff, Seketdn (...w,-C)„S'akldve
ve mülhakat~ , Hari~'le beraber, Revdnduz, Altunköprü ile beraber Erbil, Zehab ve mülhakat~ .
Süleymaniye Livas~~
Süleymaniye ile birlikte Ser-Çenar, Karada~, Dülef
Zengine
eYhdn,
Dâvude, Bâzydn,
~
rdri (Ls)-2].),Ciya-Sebz
Ser-Çenar-~~ Kena~aç (
), Kürt Habdle beraber Kasruk
, Ç~b~ k Kale, Sivke Kalesi (4- s"
), A~calar, Asker, Surdas (
), Merge (
), Bozder
), Sinik, Kabile Mdvet (
), Siyol (
), Alan ( :.)`» ), Serdvm i- râbâd (
), ,Yehirbâzâr ile beraber Kara Cokin, B~rgu, S~iricek, K~z~lca, Taratur, Çiftân, Gülamber, Alevce • j~,), Gevende, s'emirân, ~eyh Meydan.
Musul Eyaleti
Musul, Akra,
Mezüri Z-iri ile beraber Mezür-i Rûzt, Dâvudiye,
Pervâ~-i R~2zi, Zaho, Dehuk, Tel-Afar, Sincar, (~imdi Türkiye'de bulunan)
Nusaybin.
1284 h. (1867-1868 m.) Tarihinde Kaza ve Nahiyeleriyk Birlikte Irak'~n
Sancak ve Eyalet leri.
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1284 (1867-1868) tarihli salnâmedeki sancaklar~ n kaza ve nahiyeleriyle
~~ 266'da bir sancakta
1266 tarihli salnâmedekilerinden farkl~ d~ r.
gördü~ümüz kaza ve nahiyeyi, 1284 tarihli salnâmede ba~ka bir sancakta
görüyoruz.
Ba~dat Eyaleti
Ba~dat Livas~: Ba~dat 'in Havr M~ticlzirlzi~ü ile Horasan, Kerbela, Bed~e,
. ~y
. e, Semdde (Semâve), Duleym, Divar~ty e
ve Beni Ldrr~, Hane/cin, Derbent, Aziz
ve Samarra Kaymakaml~ klar~ .
Basra Livas~: isimleri zikredilmemekle beraber, salnâmede Basra'n~ n
9 kazas~~ oldu~una i~aret edilmektedir.
Süleymaniye Livas~: Karada~, Bdziydn, Sürla~, Merge, Sz~rricek, K~z ~ lca,
Gülamber (A~iretler).
~ehrizol Livas~: Kerkük, Köy Sancak, Erbil, Allunköprii,
Zeng, dbiid Livasz: Kefri kasabas~~ ve Zeng-dbcid kasabas~~
6. Ravenduz Livas~: Ravenduz, Bal~k Nahly
. esi, Seydikdn Nal~ zy esi ve Haris.
Musul Livasz: Musul, ~madiye, Davudzy e, Afra, Zibar A~ireti (Mezuri-yi
Bala), Artu~zy
. dn A~ireti, Herkz:ydn.
Ba~dat Vildyetinin Idari Taksimat~~
(1299 h./1881- '882 m. Tarihli Ba~dat Salnâmesine Göre)
Ba~dat Salnamesi, bu isimdeki vilayeti yedi Mutasarr~ fl~~a taksim etmektedir. Mutasarr~ fl~ k, sancak ya da liva anlam~ ndad~ r. Aradaki fark,
~mutasarr~ f~ n art~ k askeri olmayan sivil bir yönetici olmas~ d~ r. Vaktiyle sancakbeyi, sanca~~ndaki kuvvetlerin kumandanli~~n~~ yapard~. Mutasarr~ f~ n ise
böyle bir hakk~~ yoktur. Mutasarr~ fl~ klar ve kazalar a~a~~daki gibidir:
Ba~dat Mutasarr~fl~~~~
Mendeli, Hanekin, Horasan, Samarra, Duleym, Ana, Kdz ~ m~ye,
A mara ve Ba~dat.
Kerbela Mulasarr~fl~~~~
Necef ve Hincl~y
.e
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~mara Mulasarrzfl~~~~
~mara ve buna ba~l~~ Ali Garbi ve Ali ~arki Nahiyeleri, Cubeyle, ~atra,
Ziibeyr, Tafta.
Hilk Mutasarr~flz~~~
el-Hille.
Mtintefik Mutasamfl~~~~
Nanriye ve Sillc-~~ ~uydh
Basra Mutasarr~fl~~~~
Basra, Kurna, Kuveyt, ez'Ziibeyr
Necd Mutasarrzfli~~~
Lahsa (do~rusu HuK~f olmal~d~r. Zira Ahsa, bölgenin ad~, Hufilf ise
merkezidir ve Necd buran~n bat~s~nda olup, bu düzeltme salnâmede de
mevcuttur), Kati! el-Acir, Katar ve merkezi Bida', Arap yar~ madas~ n~ n do~udaki yegane iki liman~d~r.
Salnâmeye Giire A~iretler
el-Ucmdn, el-Ma 'iz, es-Selmdn, el-Cey~, es-Sinai, el-Mahfûz, es-Samir, etTehldn (en-Nehlan).
Bureydetii'l-Merre A~iretleri
el-Utbe, el-Fehide, el-Câbir, el-Gufrân, el-Cerdbi'a, Beni Hacer, Beni
Halid, el-Amdyir, es-Subeyh ve el-Me~dhir a~iretleri bunlara intisab eder.
Di~er A~iretler
el-Avdzim, er-Re~dyid, Zu~ûb, Devdsir, Kahtdn, Subey 've SuhilL
Ba~dat Valisi Abdurrahman Pa~a'n~ n 1293-1297 (1876-1879) y~l~ na ait
~rak eyaletinin ~slah~~ konusunda, valili~inden sonra gelen bir zamanda
sundu~u bir layiha vard~r. Layiha, kendisinden "esbak vali" diye bahsetmektedir. Layiha ~stanbul Osmanl~~ Ar~ivinde Y~ld~z Tasnifindedir (No:
205, K~s~ m 4, Zarf 126, Kutu 7). Ekinde Ba~dat vilayetiyle kazalar~, bunlar~n say~ma tabi edilen nüfusu ile say~lamayan tahmini nüfusu ve y~ll~k
do~um-ölüm istatisti~i vard~ r. Bu tablonun ha~iyesinde ölümlerin sebepleri
hakk~ nda baz~~ müteferrik bilgiler bulunmaktad~r.
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