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ÖZET 
Bu çal mada, XVIII. yüzy l n ikinci yar s nda Osmanl - ran 

ili kileri (1774-1779) ele al narak, kaynaklar n verdi i bilgiler nispetinde 
baz  de erlendirmeler yap lmaya çal lm t r. Konumuzun ana mihveri 
çerçevesinde 1774-1779 y llar  aras nda meydana gelen Osmanl - ran 
sava lar n n sebepleri ile devrin ran hükümdar  Kerim Han (1759-1779)’ n 
Irak’  ya malamas  ve Basra’y  i gal etmesi ele al nm t r. Kerim Han’ n bu 
faaliyetlerine kar l k, Osmanl  Hükümetinin kar  taarruza geçmesi 
dolay s yla Osmanl - ran sava lar  derli-toplu olarak tasvir edilmek suretiyle 
bir sonuca gidilmeye gayret edilmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Kerim Han Zend, ran, Irak, Osmanl  Devleti. 
  
ABSTRACT 
In this paper, Ottoman-Iran relations (1774-1779) are discussed and 

some evaluations are performed through the data obtained from literature. 
1774-1779 Ottoman-Iran war, the causes of the war, Kerim Han’s (1759-
1779) despoil in Iraq and his occupation of Basra are examined here, In 
response to these actions, Ottoman’s counter attack and the wars between 
Ottoman-Iran presented respectably and by describing the circumstances, it 
is tried to draw a conclusion. 
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olsun, en eski ça lardan itibaren siyasi, dini, iktisadi, jeo-politik vs. sebepler 
yüzünden birbirleriyle mücadele ettiler, sava t lar. Nitekim, Lidyal lar-
Persler; Makedonyal lar-Medler ( skender-Dara); Romal lar-Sasaniler; 
Anadolu Selçuklular -Mo ollar; Timurlular-Osmanl lar; Osmanl lar-
Safeviler ve nihayet Osmanl lar-Af arlar… Bu mücadeleler veyahut 
sava lar n baz lar n n sonunda ran, Anadolu’yu istila ederken; baz lar n n 
sonunda da Anadolu, ran’ n bat  bölgelerini k sa süreli de olsa hakimiyeti 
alt na ald .  

Anadolu- ran mücadelesi veya sava  her ne kadar daha önceki baz  
devirlere oranla iddetli ve kanl  olmasa da XVIII. yüzy l n ikinci yar s nda 
da devam etti. Hakeza ran’da Af arlar1 Türkmen hakimiyetinin kurucusu 
olan O uz Türklerinin Af ar boyundan Nadir ah Af ar (1736-1747)’ n 
Haziran 1747’de öldürülmesinin2 ard ndan ran’da 10 y ldan fazla bir süre 
ya anan hakimiyet mücadelelerinde3 siyasi rakiplerine galebe çalarak, 
1759’da ülkede Horasan müstesna4 iktidar  ele geçiren ve 20 y l ran’da 
hüküm süren Muhammed Kerim Han5 (1759-1779) zaman nda da Anadolu-
ran mücadelesi (sava ) devam etti.  

                                                           
1 Bu hanedan Türk ilim aleminde Af arlar olarak tan n r. ran kaynaklar nda ise Af ariyye 
denilmektedir. Bkz. (Sümer, 1986: 125); Osmanl  Ar iv vesikalar nda Nadir Af ar’ n ran’da 
tesis etmi  oldu u Af ar Hanedan na Devlet-i Nadiriye ve Devlet-i Behiyye-i Nadiriye 
denilmektedir. Mesala bkz. (B.O.A., Mühimme, nr. 152, s. 324, 326); (B.O.A., Hatt-  
Hümayun  nr, 127, 129, 204). 
2 Nadir Af ar’ n öldürülmesi hakk nda bkz. (Muhammed Kaz m (Vezir-i Merv), 1374: 1191-
1197); (Lockhart, 1976: 257-264); (Ate , 2001: 161-165). 
3 Nadir ah Af ar’ n ölümünü müteakip 1747 y l ndan 1759 y l na kadar ran’da meydana 
gelen dahili mücadeleler hakk nda geni  bilgi için bkz. (Bazin, 1365: 54 vd); Keza bkz. 
(Malcolm, 1821: 156 vd); Ayr ca bkz, (Ate , 2006: 55-59). 
4 Horasan taraflar nda merkez Me hed olmak üzere Nadir ah Af ar’ n torunu ahruh Mirza 
hüküm sürmekte idi. 
5 Muhammed Kerim Han(1759-1779) ran’ n güneybat s ndaki da larda ya ayan ( Molayer 
bölgesi) Lûr kavminin Zend kabilesine mensuptur. Bkz, (Huart, 1993: 558); Keza bkz: 
(A tiyani- Bak r Ak li, 1378: 1); Ayr ca bkz: (Sümer, 1988: 455); Burada özellikle 
belirtmelidir ki, ran’da 20 y l hakimiyet kurmu  olan Muhammed Kerim Han’ n mensup 
oldu u Lûrlular n Ekrad (Kürtler) ile etnik, kültürel vs. yönlerden hiçbir ba lant lar  yoktur. 
Nadir ah Af ar, Zendleri Horasana sürgün edip, Abiverd yöresinde oturmaya mecbur etmi ti. 
Ancak Zend a ireti, Nadir ah Af ar’ n 1747’de ölümünden hemen sonra eski yurtlar  olan 
ran’ n güneybat s ndaki Molayer bölgesine dönmü lerdir. Zend kabilesinin eski yurtlar na 

dönmeleri Kerim Han’ n ortaya ç kmas na ve ran’da Zend hanedan n n kurulmas na zemin 
haz rlam t r. Bkz. (Sümer, 1986: 129); Muhammed Kerim Han, Nadir ah’ n emrinde 
bulunarak Ona hizmet etti i gibi Nadir ah’ n ye eni Adil ah’a da hizmet etmi ti.  
   Nadir ah’ n ölümünü takip eden kar kl klar ve anar i s ras nda 1750’de Isfahan’  ele 
geçirerek, Safevilerden III. smail’i kukla olarak tahta oturtmak suretiyle Güney ran’a hakim 
olan Bahtiyarilerden Ali Merdan’ n da hizmetinde bulunan Kerim Han Zend, Ali Merdan’ n 
öldürülmesi üzerine, kendisini ran’ n güney bölgelerinin hakimi ilan etmi tir. Bkz. (Aka, 
2002: 853); bundan sonra Güney Azerbaycan’a hakim olan Nadir ah’ n ordu 
komutanlar ndan Afgan as ll  Azad Han ve Esterabad’da ba ms zl n  ilan eden Kaçarlardan 
Muhammed Hasan Han ile mücadele etmi tir. Afgan Azad Han’a ve Kaçar Muhammed 
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I. OSMANLI- RAN S YAS  L K LER  (1774-1779) 
Kerim Han’ n ran’da hüküm sürdü ü devir, Osmanl  devlet 

adamlar ndan Sultan III. Mustafa (1757-1774) ve Sultan I. Abdülhamit 
(1774-1789) zamanlar na tekabül etmektedir. Sultan III. Mustafa (1757-
1774) devrinde Osmanl  Devleti ile ran aras nda siyasi, sosyal, ekonomik 
vb. herhangi bir anla mazl k görülmüyor.  

Esasen bu devirde Osmanl  Hükümeti, d  politikada gerek bat  ve 
kuzey cephesinde Avusturya, Venedik, Rusya’ya kar 6 gerekse do u 
cephesinde ran’a kar  içinde bulundu u dahili durum sebebiyle bar  
siyaseti takip etmekte idi ki; bu bar  politikas  1768’de Osmanl -Rus 
harbinin ba lamas na kadar devam edecektir. Dolay s yla Nadir ah Af ar’ n 
Haziran 1747’de ölümüyle ran’da meydana gelen ve on y ldan fazla bir süre 
devam eden hakimiyet mücadeleleri döneminde Osmanl  Hükümetine 
ran’ n içinde bulundu u kar kl ktan istifade ederek, bu ülkeyi i gal etmesi 

yönünde müteaddid defalar yap lan te vikler veya tekliflere7 ne Sultan I. 
Mahmut (1730-1754) ne de Sultan III. Mustafa (1754-1774) itibar etmeyip, 

                                                                                                                                        
Hasan Han’a galebe çalarak Horasan d nda bütün ran’  hakimiyeti alt na alm t r (1759). 
Geni  bilgi için bkz. (A tiyani-Bak r Ak li, 1378: 1 vd); Keza bkz. (Karadeniz, 2006: 54. vd); 
kendisine iraz’  merkez edinen Kerim Han, ran’da ahl n  resmen ilan etmemi ; son 
Safevi hükümdarlar ndan ah Hüseyin (1694-1722)’in k z n n o lu III. smail’in vekili 
“ timadü’d-devle” Osmanl  ar iv vesikalar nda geçti i ekli ile “ ran ah Vekili” oldu unu 
ilan etmi tir. Müfrid i’a (gulat-  i’a) mezhebinin imamiye koluna mensup olan Zend Kerim 
Han’ n devri (1759-1779) sulh ve sükun içinde geçmi tir. Hususiyle idaresi alt ndaki halk bir 
dereceye kadar rahat etmi tir. Zend hanedan  ve Kerim Han devri hakk nda geni  bilgi için 
bkz. (Abdülkerim Ali irazi, 1365: 1 vd.); hemen hemen bütün ilmi çal malar  O uz Türkleri 
üzerine olan de erli bilim adam  merhum Prof. Dr. Faruk Sümer, A a Muhammed ah adl  
makalesinde Kerim Han hakk nda “… ran’ n büyük bir k sm nda Kerim Han’ n hakimiyeti 
tan nmakla birlikte Kerim Han ran’da siyasi birli i kurma amac n  ta mad n , iraz’da 
oturdu unu ve zaman n  iraz’  imar etmek ve geceleri e lenmekle geçirdi ini…” kaydeder. 
Bkz. (Sümer, 1988: 455). 
6 Osmanl  Devletinin bat  politikas  için bkz: ( lgürel, 1993: 155-156). 
7 Mesela bu esnada Erzurum ve Ba dat valileri stanbul Hükümetine tahrirat göndererek, 
ran’ n içinde bulundu u kar k durumu ortaya koymu lar; ayet ran üzerine bir serasker 

tayin edilirse ran’ n kolayca ve süratle i gal edilebilece ini arz etmi lerdi. Bkz: ( em’dani-
Zade Süleyman Efendi, 1976: 160); keza Hindistan’daki Haydarabad’da bir devlet kurmu  
olan Çin K l nç Han Nizamü’l-Mülk’te, devrin Osmanl  padi ah  I. Mahmut (1730-1754)’a 
name göndererek, Osmanl  Hükümetini ran’a taarruz etmeye te vik etmi ti. Çin K l nç Han 
Nizamü’l- Mülk’ün I. Mahmut’a gönderdi i name için bkz: (B.O.A., Name-i Hümayun 
Defteri, nr. VIII, s. 297); bu mektubun yeni harflerle ne ri için bkz: (Bayur, 1948: 409-411). 
Ayr ca 1747’de Afganistan Devletinin kurucusu Ahmet ah Dürrani (1747-1772)’de 
ran’daki hakimiyet mücadeleleri nedeniyle ran’a kar  müttefik hareket edilmesini, teklif 

etmek üzere 1762 y l nda bir elçilik heyetini Ba dat valisi Ali Pa a vas tas yla Osmanl  
Padi ah  III. Mustafa (1757-1774)’ya göndermi ti. Ahmet ah Dürrani’nin Osmanl  Padi ah  
III. Mustafa’ya gönderdi i name için bkz: (B.O.A., Name-i Hümayun Defteri, nr. VIII, s. 460-
481); Türkçe sureti için bkz: (B.O.A., Name-i Hümayun Defteri, nr. VIII, nr. VIII, s. 481-
484). 
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ran ile 4 Eylül 1746’da akd olunan Osmanl - ran Bar  Antla mas  
hükümlerine8 sad k kalm lard r.  

1774’te Devlet-i Aliyye’nin dahili ve harici s k nt lar  yan nda 
bilhassa 1768 y l ndan beri devam eden Rus harbi sebebiyle siyasi, iktisadi 
bir buhran içerisinde oldu u bir s rada tahta ç kan Sultan I. 
Abdülhamit9(1774-1789) de yukar da bahse konu ran ile 4 Eylül 1746’da 
ba layan bar  sürecini devam ettirme fikrinde idi. Zira Sultan I. Abdülhamit 
ran hükümdar  (kaynaklarda geçti i ekliyle ran ah  vekili) Kerim Han’a 

gönderdi i namede özetle; tahta cülûsunu, Osmanl  Hükümeti ile ran 
Hükümeti aras nda 4 Eylül 1746 y l nda imzalanan Osmanl - ran Bar  
Antla mas n n halen yürürlükte oldu unu beyanla, iki devlet aras nda devam 
eden dostlu un bozulmamas  için Osmanl - ran hududunda görev yapan 
Osmanl  Devleti memurlar na icap eden emirlerin verildi ini bildirmi tir10. 
Ayr ca Sultan I. Abdülhamit (1774-1789) ihtimal Kerim Han’a dostlu unu 
göstermek gayesiyle O’nun hükümdarl n  tastik etti (Ahmet Cevdet Pa a, 
1994: 295). Kald  ki, mevcut bilgi ve belgeler de erlendirildi inde Kerim 
Han’ n ran’daki hakimiyeti (Horasan müstesna) 15 y ldan beri devam etti i 
halde Osmanl  Hükümeti taraf ndan henüz tan nmam t . Ancak Osmanl  
Hükümetinin ran ile mevcut dostlu u devam ettirme politikas  takip 
etmesine ra men bir süreden beri Irak taraf  Osmanl - ran hudud bölgesinde 
meydana gelen baz  s n r olaylar  yan nda Kerim Han’ n bu esnada Osmanl  
Devletinin içerisinde bulundu u dahili durumdan da istifade ederek, Osmanl  
Devletine kar  hasmane bir tav r tak nmas  ve Osmanl  topraklar na tecavüz 
etmesi iki ülke aras ndaki iyi ili kilerin bozulmas na yol açt .  

 
II. OSMANLI- RAN SAVA I (1774-1779) 
1. Sava n Sebepleri  
Kerim Han zaman nda Osmanl - ran Sava n n kaynaklarda görünen 

en önemli sebepleri Osmanl - ran hududunun Irak bölümünde Baban 
sanca nda Baban ailesinin ç kard  olaylar ile Ba dat’ta 1772’de ç kan 
veba salg n nda ölen ranl  tüccarlar n mallar n n ran’daki varislerine 
verilmemesidir (Hatt-  Hümayun, nr. 202). 

XVII. yüzy l n ikinci yar s nda Osmanl - ran s n r  (Kuzey Irak 
taraf ) üzerinde mahalli bir aile olan Babanlar n idaresinde ocakl k olarak 
Baban ad n  ta yan bir sancak vard . Baban sanca  ile Köysancak beyleri 

                                                           
8 4 Eylül 1746’da Nadir ah Af ar’ n elçileri ile Osmanl  elçileri aras nda imzalanan Osmanl -
ran Bar  Antla mas n n hükümleri hakk nda bkz. (B.O.A., Name-i Hümayun Defteri, nr. 

III, s. 60-61); Keza bkz: (B.O.A., Hatt-  Hümayun, nr. 220). 
9 Sultan I. Abdülhamit (1774-1779) hakk nda bkz. (Sar cao lu, 2001: 1 vd.). 
10 Sultan I. Abdülhamit’in Eylül 1774 (Receb 1188) tarihinde gönderdi i name için bkz: 
(B.O.A., Name-i Hümayun Defteri, nr. IX, s. 17-19).  
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idari yönden Ba dat valilerine ba l  idiler. Baban Ocakl  Baban ailesinin 
ileri gelenleri taraf ndan idare edilirdi (Uzunçar l , 1982: 458)11. 

Nitekim burada sözedilen XVIII. asr n ikinci yar s nda Baban 
ailesinden Mehmet Pa a, Baban Sanca  mutasarr fl  görevinde 
bulunurken, küçük karde i Ahmet Pa a da Köysancak mutasarr f  idi. Bu iki 
karde  aras nda anla mazl k ç kmas  üzerine Mehmet Pa a, karde i Ahmet 
Pa a’y  yakalayarak hapsetti. Mehmet Pa a, daha küçük karde i Mahmut 
Pa a’y  da yakalamak istedi ise de Mahmut Pa a Ba dat’a kaçarak Ba dat 
valisi Ömer Pa a’ya s nd .  

Bu olaydan sonra Baban mutasarr f  Mehmet Pa a ile Ba dat valisi 
Ömer Pa a’n n aras  aç ld ndan Mehmet Pa a Ba dat valisi Ömer Pa a’ya 
cephe alarak emirlerini dinlememeye ba lad . Esasen Mehmet Pa a, bu 
s rada Ba dat’taki veba salg n n yol açt  kötü durumdan istifade etmek 
suretiyle ran hükümdar  Zend Kerim Han’a güveniyordu. Bu olaylar üzerine 
Ba dat valisi Ömer Pa a da Mehmet Pa a’y  görevinden azl ederek yerine 
Baban mutasarr fl na kendisine s nan ve yan nda bulunan Mahmut 
Pa a’y  tayin etti.  

Mahmut Pa a, Ba dat’tan ald  kuvvetlerle Baban sanca  üzerine 
yürüdü. Mahmut Pa a’n n emrinde Ba dat’tan gelen kuvvetlere mukavemet 
edemeyece ini anlayan Mehmet Pa a, ran’a kaçarak Kerim Han’a s nd . 
Mahmut Pa a da Baban sanca n n merkezi Kara Cuvalan’a girip hapiste 
bulunan karde i Ahmet Pa a’y  hapisten ç kararak, Baban mutasarr fl n  
kendi iste iyle Ahmet Pa a’ya b rakt  (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 339; 
Uzunçar l , 1982: 458; Kalantari, 1976: 5). 

u halde Mehmet Pa a’n n, ran Hükümdar  Zend Kerim Han 
taraf ndan; Mehmet Pa a’n n küçük karde leri Ahmet ve Mahmut Pa alar n 
da Ba dat valisi Ömer Pa a taraf ndan desteklendi i anla l yor. Zira Baban 
ailesi ileri gelenlerinden hangisi mutasarr f olursa olsun, mutasarr fl a aday 
olan ayn  aileden bir di eri mutasarr f olana rakip olarak, Osmanl  
Hükümetine s n rsa öbür taraf ran’a yana rd  (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 
296)12. 

Öte yandan Baban mutasarr f  Mehmet Pa a, ran’a kaçarak, Kerim 
Han’a s nd ktan sonra tekrar Baban sanca  mutasarr f  olabilmek 
gayesiyle ondan yard m istedi. Kerim Han da Ba dat valisi Ömer Pa a’ya bir 
mektup gönderip, Mehmet Pa a’n n af edilmesini ve görevine dönmesine 
izin verilmesini talep etti ise de Ba dat valisi Kerim Han’a olumsuz cevap 
                                                           
111717-1730 Osmanl  eyalet tevcihat na göre, Baban ve Köysancak adl  sancaklar ehrizor 
( ehr-i Zûr, ehr-i Zûl, ehr-i Zol) eyaletine ba lanm t r. Bk; (Ba ar, 1997: 23,138-140). 
12Baban ümeras n n aralar ndaki rekabet ve karga al ktan daima ranl lar istifade etmi tir. 
Bkz., (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 296); Baban Ocakl  1850 y l nda Osmanl  Hükümeti 
taraf ndan kald r larak Kuzey Irak bölgesi merkezi hükümete ba lanm t r. Bkz. (Marufo lu, 
1998: 66). 
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verdi. Kerim Han taleplerinin reddedilmesi üzerine kendisi ile i birli i yapan 
Mehmet Pa a’y  zorla eski makam na oturtabilmek için Ye eni Ali Murad 
Han kumandas nda Mehmet Pa a da yan nda olmak üzere bir askeri kuvveti, 
Baban sanca n n merkezi Kara Cuvalan üzerine sevk etti. Ancak Osmanl  
Hükümetinin tayin etti i yeni Baban Sanca  mutasarr f  Ahmet Pa a, 
emrindeki Osmanl  askeri ile kar  ç karak, ran kuvvetlerini Kara Cuvalan’a 
üç saat mesafede bozguna u ratarak, Kas m 1774 (Ramazan 1188) Ali 
Murad Han’  da esir etti. Mehmet Pa a ise kaçmay  ba ard  (Mühimme, nr. 
166, s. 371, 373; Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 339; Uzunçar l , 1982: 459). 

Ba dat’a götürülen esir Ali Murad Han’a Ba dat valisi Ömer Pa a, 
iyi davrand . O’nu serbest b rakmak suretiyle Kerim Han’ n payitaht  iraz’a 
gönderdi (Kalantari, 1976: 6). 

Ancak Ba dat valisinin ihtimal Kerim Han’a iyi niyetini göstermek 
maksad yla yapt  bu harekete ra men Osmanl  Hükümeti ile ran 
aras ndaki siyasi gerginli in halledilemedi i görülmektedir. Kald  ki, Ba dat 
valisi Ömer Pa a ile Kerim Han aras nda ikinci bir önemli mesele daha 
vard . Bu mesele de 1772’de Ba dat’ta ç kan veba salg n nda ölen 700 evden 
fazla ranl  tüccar n mal ve e yas n n ran’daki varislerine verilmemesi idi. 
Mamafih Kerim Han, daha önce Ba dat valisi Ömer Pa a’dan Ba dat’ta 
veba salg n nda ölen ranl  tüccarlar n mallar n n ran’da adlar  belli 
varislerine verilmesinin yan nda Basra’da yerle mi  C rfal lar denilen (ki; 
bunlar ran Ermenisidir) yüz ev halk  h ristiyan n as l vatanlar na ba ka bir 
ifade ile ran’a gönderilmesini istemi ti. Fakat Kerim Han, Ba dat valisi 
nezdinde bulundu u diplomatik giri imlerden hiçbir netice alamam t . 
Hakeza Ba dat valisi Ömer Pa a, Kerim Han’ n isteklerine kulak asmam ; 
ad  geçen mal ve e yay  kendisi alm t  (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 341). 

Kerim Han devrinde Osmanl - ran siyasi gerginli ine sebep olan bir 
ba ka anla mazl k konusu da Ba dat’ n 100 km güneybat s nda bulunan ve 
Hz. Peygamberin torunu Hüseyin’in türbesinin bulundu u Kerbela’y 13 
ziyarete giden ranl lar n yol güvenli inin olmamas  idi. Nitekim, ranl lar, 
Hz. Peygamberin torunu Hüseyin’in türbesini ziyaret edebilmek için 
Kirman ah yak nlar ndaki Osmanl  idaresindeki Derne sanca ndan da 
geçerlerdi. te bu gidi  geli lerde Derne sanca  mutasarr flar  ranl lar n 
mallar n  talan ediyorlar, her zaman güçlükler ç kart p, s k nt  çektiriyorlard  
(Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 341). 

Esasen Kerim Han’ n Irak’a yönelmesinin arka plan nda daha önce 
ran’da kurulan devletlerin hemen hemen hepsinin takip etti i politika gibi 

Kerim Han’ n da Irak bölgesinde bulunan Ba dat, Musul, Halep vs. 
ehirlerden geçen ve denize ula an oradan da Avrupa’ya uzanan ticaret 

yollar n  ele geçirerek Akdeniz’e ula mak yan nda Osmanl  Devleti ile ran 
                                                           
13 Kerbela hakk nda geni  bilgi için bkz: (Hon gmann, 1993: 580-582). 
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aras ndaki ticarette önemli bir yere sahip Hac ticaret yolunu14 kontrol alt na 
almak dü üncesi oldu u söylenebilir. Ayr ca Kerim Han’ n Irak’a 
yöneli inin sebepleri aras nda ran’daki iktidarlar n adeta milli bir politika 
haline getirdikleri iili in, iilerce kutsal kabul edilen merkezleri (Kerbela, 
Necef vs.) ele geçirme arzusu da say labilir. Zira, Kerim Han ayet Irak 
bölgesini ele geçirebilirse ran halk  nezdinde nüfuzunu art rabilir, 
dolay s yla ran’daki hakimiyetine me ruiyyet kazand rabilirdi. 

Buraya kadar yap lan izahlardan da anla laca  üzere, Irak taraf  
Osmanl - ran hududundaki baz  sancaklarda (Baban ve Köysancak) görevli 
a iret beylerinin ç kard  olaylar, hususiyle s n r ihlalleri ile iktisadi ve buna 
dini sebepler de eklenince Osmanl - ran Harbi kaç n lmaz hale geldi.  

 
2. Kerim Han’ n Irak’  Ya malamas  ve Basra’n n Ku at lmas  
Ba dat valisi Ömer Pa a’ya güya gücendi i, k r ld  bahanesiyle 

as l ikayetinin ne oldu unu Osmanl  Hükümetine bildirmeden harekete 
geçen Kerim Han’ n (Name-i Hümayun Defteri, nr. IX, s.90), Osmanl  
merkezi yönetiminin büyük ehemmiyet verdi i arazi parçalar ndan birisi 
olan Irak’a üç cepheli bir askeri harekata giri ti i görüldü. Nitekim Zend 
Kerim Han, birden bire karde i Sad k Han  say s  20 bini bulan bir askeri 
kuvvetle Basra’y 15 muhasaraya gönderirken; ayn  zamanda Osmanl  
ba kentine de Abdullah ad nda bir elçi göndererek, Basra üzerine asker 
göndermesinin sebebinin Maskat16 imam yla sava mak oldu unu beyanla 
Osmanl  Hükümetini kand rmak istedi (Mühimme, nr. 166, s. 427; 
Uzunçar l , 1982: 460)17. 

                                                           
14 Hac ticareti hakk nda bkz. (Far ba Zar nebaf-Shahr, 1991: 191-197). 
15 Basra, Ba dat’ n 420 km güneydo usunda attülarap su yolu üzerinde, önemli bir ticaret 
ehridir. Bkz. (Hartmann, 1993: 322); Basra ehri, Avrupal  tarihçilerin “Muhte em 

Süleyman” dedikleri büyük Türk Devlet adam  Kanuni Sultan Süleyman (1520-1560)n n 
1534’te Ba dat’  ald  esnada Türk hakimiyetine al nm t r. Basra, Türk idaresine al nd ktan 
sonra idari olarak, bazen Ba dat’a ba lanm , bazen de “ocakl k”  veya mülkiyet eklinde bir 
vilayet olarak te kilatland r lm t r. Osmanl  idaresinde Basra, gerek ticaret gerekse ziraat 
bak m ndan oldukça hareketli bir ehir olmu tur. ehrin Basra körfezi ve attülarap yoluyla 
Akdeniz limanlar na ula an yolun üzerinde bulunmas  önemini ve nüfusunu daha da 
art rm t r. Basra ve Basra körfezi, Baharat ticaret yolu üzerinde bulunmalar  hususiyle 
Osmanl larla Portekizliler aras nda uzun mücadelelere sahne olmu lard r. Bkz. (Halaço lu, 
1992: 112-113). 
16 Maskat ve Maskat imamlar  hakk nda bkz, (Grohman, 1993: 348-351). 
17 ranl  müellifler, Kerim Han’ n 1534 y l ndan beri Osmanl  arazisi olan Basra Eyaletinin 
merkezi Basra üzerine askeri kuvvet sevk etmesi ve ehri muhasara ettirmesinin sebebini 
ticari sebeplere ba l yorlar. Mesela ranl  müelliflerden (A tiyani- Bak r Ak li, 1378: 5)’te 
Nadir ah Af ar’ n ölümünden sonra Basra Körfezinin ran’ n kontrolünden ç kt n , körfez 
sahilleri ve adalar n Umman eyhi’nin eline geçti ini, bu devirde Basra Körfezi ticaretinin 
ngiliz ve Hollandal lar n elinde oldu unu, ngilizlerin iki defa ticaret merkezlerini Basra’ya 

ta malar n n Kerim Han’  Basra’y  zapt etmeye yöneltti ini kaydederken; bir ba ka ranl  
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Kerim Han’ n Basra üzerine sevk etti i kuvvetler Basra’y  muhasara 
etti. Di er taraftan Nazar Ali Han kumandas ndaki ba ka bir ran kuvveti de 
muhtemelen Ba dat’ 18 hedef alarak Derne, Mendelcin, Bedre taraf na 
gönderildi. Ad  geçen ehirleri i gal eden ran kuvvetleri bölgeyi bütünüyle 
yak p talan ettiler; ahalisini öldürerek çocuklar n  esir ald lar. Ayr ca 
Muhammed efi Han idaresindeki bir ba ka ran kuvveti de Kuzey Irak’a 
yönelerek, ehrizor’u zapt etti i gibi, Kerkük’e be  saat mesafeye kadar 
ilerlediler Mart 1775 ( Muharrem 1189) (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 340). 

Nadir ah Af ar’ n ölümünden sonra ran’daki iktidar mücadeleleri 
devrinde (1747-1759) ran’ n mühim bir k sm nda hakimiyet tesis etmi  olsa 
da, soyca asil ve devlet gelene i olmayan Lûrlu basit bir aileden gelen bir 
a iret reisinin Devlet-i Aliyye topraklar na tecavüz etme cüretini 
gösterebilmesi, asl nda üzerinde çal t m z zaman diliminde Devlet-i 
Aliyye’nin içerisinde bulundu u durum, ba ka bir deyi le harici ve dahili 
kar  kar ya kald  bunal mdan kaynaklan yordu. Mamafih, Osmanl  
Ordular  Lehistan meselesi yüzünden 1768’de ba layan ve 1774 y l na kadar 
6 y l süren Osmanl -Rus Harbinden19 Osmanl  Hükümeti yetkililerinin bütün 
gayretlerine ra men yenik ç km t . Dolay s yla Osmanl  Devleti harp 
yorgunuydu. Denilebilir ki; sava  sonunda 21 Temmuz 1774’te 28 madde 
olarak imza olunan Küçük Kaynarca Antla mas 20 1699 Karlofça, 1718 
Pasarofça Antla malar ndan sonra Osmanl  Hükümetinin imzalad  artlar  
en a r antla mayd . Zira tahlil edildi i zaman görülecektir ki; Devlet-i 
Aliyye akd etti i bu antla mayla siyasi, sosyal, ekonomik, dini, toprak kayb  
ve psikolojik olarak büyük yara alm t . Ehemmiyetle belirtmek isteriz ki; 
antla man n ba ka bir yönü de kurulu undan 1774 y l na kadar olan tarihi 
boyunca hiçbir devlete sava  tazminat  ödemeyen Devlet-i Aliyye, tarihinde 
ilk defa ba ka bir devlete antla man n ek ikinci maddesine21 göre Rusya’ya 
                                                                                                                                        
müellif R za abani ise Kerim Han’ n Basra’y  zapt etmek istemesinin sebeplerinden biri 
Basra liman n n iktisadi canl l  yan nda Nadir ah Af ar’ n ölümünden sonra ran’da 
ya anan karga a ve anar i ortam n n sonucu olarak, Bu ehr ve Bender Abbas limanlar nda var 
olan yoksulluktur. Kerim Han’ n Basra’ya sald rmas n n di er nedenlerinden biri de Kerim 
Han’ n Maskat’a asker ç karmas  s ras nda Basra mütesellimi Süleyman A a’n n Kerim 
Han’ n dü man na arka ç kmas d r. Bkz. (R za abani, 2003: 86). 
18 Jeo-politik konumu yan nda do u-bat  ticaret yollar  üzerinde bulunmas  sebebiyle hem 
Osmanl lar hem de Safeviler için büyük ehemmiyete sahip olan Ba dat ehri, ah smail 
(1500-1524) zaman nda 1508’de Safevilerin eline geçmi tir. ehir, XVI. yüzy l n ilk 
yar s nda (1534) Osmanl  hakimiyetine al nm ; Osmanl  idaresi taraf ndan Beylerbeyli i tesis 
edilerek önemli bir merkez haline getirilmi tir. Ba dat ayn  zamanda Safeviler için de 
önemini sürdürmü  ve ah I. Abbas (1587-1629) zaman nda ehir Kas m 1623’te Safevilerin 
eline geçtiyse de 40 gün süren bir ku atmay  takiben Aral k 1638’de Sultan IV. Murat (1622-
1640) taraf ndan geri al nm t r. Osmanl lar Devrinde Ba dat hakk nda geni  bilgi için bkz: 
(Halaço lu, 1991: 433-437). 
19 1768-1774 Osmanl -Rus Sava  hakk nda geni  bilgi için bkz. (Köse, 1997: 1 vd).  
20 Antla ma metninin sadele tirilmi  tam metni için bkz. (Köse, 1997: 122-129). 
21 Antla man n ek ikinci maddesinin muhtevas  için bkz. (Köse, 1997: 129). 
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yüklü bir sava  tazminat  ödemeyi kabul ediyordu. Rusya’ya ödenmesi 
taahhüt edilen tazminat n toplam tutar  15 bin kese (veya 7,5 milyon gr ), 
(Rus paras yla 4 milyon ruble) o y llardaki Osmanl  “bütçe” gelirlerinin 
takriben yar s na yak n bir mebla d  (Cezar, 1986: 76). 

D  siyasetteki bu olumsuz geli meler, iç politikaya da yans m , 
maliyesi zaten s k nt da olan Osmanl  Hükümeti için antla mada ayr ca 
böyle bir hükmün bulunmas  fevkalade kayg  verici olmu , devleti ekonomik 
yönden de bunal m içerisine sokmu tu. Bütün bunlar n yan nda muhtelif 
eyaletlerde isyanlar zuhur etmi  bulunuyordu (Baysun, 1993: 73). 

 
3. ark Hududundaki Geli meler Kar s nda Osmanl  
Hükümetinin Haz rl klar  ve Kar  Taarruza Geçmesi 
Osmanl  Hükümeti ricali, içerisinde bulundu u siyasi ve mali 

bunal ma ra men ark hududunda bir süreden beri vuku bulan menfi 
geli meler kar s nda ran’a kar  harp ilan etmeyi dü ünüyordu. Zira 
Basra’y  muhasara eden ran kuvvetlerine kar  Basra mütesellimi Süleyman 
A a, Ba dat valisi Ömer Pa a’dan yard m istemi  fakat, Ömer Pa a’n n 
Basra’n n imdad na gönderdi i kuvvetler bozguna u rayarak geri dönmü tü. 
Bundan dolay  Osmanl  Hükümeti, Kerim Han’ n kuvvetlerinin Ba dat 
üzerine de taarruz etmesinden endi e ediyordu (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 
339-340). Ancak tam bu esnada Osmanl  Hükümetine Kerim Han’ n 
gönderdi i bir name ula t . Namede Kerim Han, özetle, iki ülke aras ndaki 
hudud meseleleri, Ba dat ve Basra’da ranl  tüccarlara yap lan kötü 
muameleden, Ba dat’taki veba salg n nda ölen ranl  tüccarlar n mallar n n 
ran’daki mirasç lar na verilmeyi inden baisle, Osmanl  Devleti aleyhine bir 

hareketinin olmad n  fakat Ba dat valisi Ömer Pa a’dan ikayeti oldu unu 
bildiriyordu22. Bunun üzerine Osmanl  Hükümeti, vaziyeti bizzat yerinde 
görüp, tetkik etmek üzere, devrin me hur airlerinden ve  Farsça’ya oldukça 
vak f, Sümbül-Zade Vehbi Efendi’yi23 sefir olarak ran’a, Kerim Han’ n 
payitaht  iraz’a gönderdi. Ancak Osmanl  Hükümeti, Vehbi Efendi’nin 
ran’da Kerim Han ile yapt  temaslardan bir netice elde edemedi. Zira 

Kerim Han’ n Hükümeti, bir a iret devleti düzenindeydi ve derli toplu bir 
devlet de ildi (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 340)24. 

                                                           
22 Kerim Han’ n devrin Osmanl  Sadrazam  Dervi  Mehmet Pa a’ya gönderdi i name için 
bkz. (Name-i Hümayun Defteri, nr. IX, s. 67-69). 
23 Bu devrin me hur airi Vehbi Efendi hakk nda geni  bilgi için bkz. (Akün, 1993: 238 vd).  
24 Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi, 166 nolu Mühimme Defteri’nin 427. sayfas ndaki kayda göre, 
Vehbi Efendi, iraz’da Kerim Han ile görü meler yapm t r.  Vehbi Efendi görü meler 
s ras nda Kerim Han’ n normal bir hükümdar gibi de il, bir a iret reisi gibi davrand n , çok 
yüksekten at p tuttu unu, faaliyetlerinin Osmanl  Devleti’ne kar  dü manca oldu unu 
bildirmi tir.  
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Bu s rada Osmanl  Hükümeti, Ba dat’ta iyice güçlenen, dolay s yla 
devletin otoritesini sarst  anla lan Kölemenlilerin (Memlüklülerin)25 
hakimiyetine son vermeye te ebbüs etti. Ayr ca ran tehdidini def etmek 
gayesiyle hakk nda stanbul’a (hükümete) olumsuz arzlar gönderilen26 
Ba dat kölemenlerinden Ömer Pa a’y 27 Ba dat valili inden azl ederek, 
yerine Rakka valisi Ispanakç  Haf z Mustafa Pa a’y  tayin etti (Ahmet 
Cevdet Pa a, 1994: 342). 

Ancak Ispanakç  Mustafa Pa a da Ba dat’ta Kölemen Oca ’n  
kald rmaya muvaffak olamad . Bunun yan nda Kerim Han’ n anla mak ister 
gibi görünmesine aldanarak, emrindeki askeri terhis etti inden dolay  
Basra’n n imdad na ko amad . Ayr ca Ispanakç  Haf z Mustafa Pa a, Ömer 
Pa a’n n öldürülmesinden sonra onun bütün mallar n  kendisi ald . Bununla 
da kalmay p, ran seferini bahane ederek, Ba dat’taki zenginlerin mallar n  
ellerinden almaya ba lad  (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 343).   

Bu arada bir süreden beri Basra’y  muhasara alt nda tutan ran 
kuvvetleri, Ba dat’tan yard m gelmedi ini görünce ehrin muhasaras n  
iyice iddetlendirdiler. Nihayet ehir kara ve denizden on üç ay28 süren bir 
ku atmadan sonra 17 Nisan 1776 (28 Safer 1190) tarihinde Osmanl  
Hükümetinden yahut Ba dat’tan herhangi bir yard m görmedi i için ran 
kuvvetlerine vire ile teslim olmak zorunda kald . Basra’ya giren Sad k Han 
ehri ya malad ktan ba ka Mütesellim Süleyman A a ile birlikte ehrin 

di er ileri gelenlerini iraz’a götürdü. Basra valili ine Ali Muhammed Han’  
tayin edip (Kalantari, 1976: 7-8) karde inin o lu Ali Mehmet Han’  da 12 
bin ki ilik bir askeri kuvvetle ehre muhaf z olarak yerle tirdi (Mustafa Nuri 
Pa a, 1992: 171). 

                                                           
25 “…III. Sultan Ahmet (1703-1730) ve I. Sultan Mahmut (1730-1754) devirlerinde otuz y la 
yak n bir süre Ba dat Valili inde bulunmu , gücü ve zenginli i dillere destan olmu  olan 
Hasan Pa a o lu Ahmet Pa a, pek çok köle sat n al p, bunlardan becerisi ve yetene i 
görülenleri, gerek yönetimi alt ndaki yerlerde gerekse kendi dairesi içinde görevlendirerek, 
Ba dat’ta da bir kölemen hükümeti ortaya ç km t …” bkz. (Mustafa Nuri Pa a, 1992: 99); 
Irak’ta Kölemen (Memlükler)’lerin dönemi, köle kökenli valilerin 1749 y l ndan itibaren ba a 
gelmeleri ile ba lam  ve 1831 y l nda Davut Pa a’n n tutuklanmas  ile son bulmu tur. 
Bunlar n 1517 y l nda Yavuz Sultan Selim (1512-1520) taraf ndan ortadan kald r lan M s r 
Memlük (Kölemen) Devleti ile herhangi bir ilgisi yoktur. Bkz. (Marufo lu, 1998: 37); 
Ba dat’taki Kölemen Hükümeti hakk nda geni  bilgi için bkz. (Sabit, 1292: 1 vd).  
26 Mesela “…özellikle, Kerkük valisi Süleyman Pa a, hükümete gönderdi i arz nda, Zend 
Kerim Han’ n Ba dat çevresinde yapt  sald r n n, Ömer Pa a’n n ranl  ziyaretçilere yapt  
zulüm ve zorbal klardan ve Ba dat’ta ölen ranl lar n geride b rakt klar  mallar n  kendisinin 
ald n  ve Baban pa alar n  rü vet alarak s k s k görevden al p, de i tirtti inden ileri 
geldi ini bildiriyordu…” bkz. (Mustafa Nuri Pa a, 1992: 170). 
27 Ömer Pa a, bilahire idam edilmi  ve ba  kesilerek stanbul’a gönderilmi tir. Bkz. (Ahmet 
Cevdet Pa a, 1994: 343). 
28 Merhum smail Hakk  Uzunçar l , 1982: 460’da Basra muhasaras n n on alt  ay sürdü ünü 
kaydediyor.  
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Basra’n n ran kuvvetlerinin eline geçti ini, ehrin mütesellimi 
Süleyman A a ile ileri gelen Osmanl  memurlar n n pek çok mal ve k ymetli 
e ya ile birlikte Sad k Han’ n iraz’a götürdü ü stanbul’da duyulunca 
Osmanl  Hükümeti, acilen umumi bir meclis toplant s  yapmak suretiyle Irak 
taraf  Osmanl - ran hududundaki son geli meleri müzakere etti. Usulen 
al nmas  gereken eyhülislam fetvas n 29 müteakip ran’a harp ilan edildi 
1776 (H. 1190) (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 344) ve ran Harbi haz rl klar na 
ba land 30. Osmanl  Hükümetinin bilhassa devrin Osmanl  Padi ah  Sultan I. 
Abdülhamit (1774-1789)’in devletin bu esnada kar  kar ya kald  pek çok 
iç ve d  gailelere ra men ran’a kar  gayret ve cesaretle harp ilan etme 
kararl l n  gösterebilmesi takdire ayand r.  

Osmanl  hükümetinin ran’a harp ilan etmesinin ard ndan Basra’n n 
imdad na ko mayarak dü mesine sebep olan ve devlet yönetimine 
yak mayan kötü hareketleri görülen Ispanakç  Haf z Mustafa Pa a, Ba dat 
valili i görevinden azledilerek, yerine maktul eski Ba dat valisi Ömer 
Pa a’n n kethüdas  Abdullah Pa a tayin edildi (Mühimme, nr. 173, s. 147; 
Uzunçar l , 1982: 460). 

Mardin voyvodas  Hasan A a’ya da vezir payesi verilerek, Kerkük 
ve ehrizor valili ine getirildi. Her iki vali de ran seferine memur edildiler 
(Uzunçar l , 1982: 460). Ispanakç  Mustafa Pa a ise, önce Diyarbak r’a 
sürgün edildi, daha sonra da as larak idam edildi (Mustafa Nuri Pa a, 1992: 
171). 

Osmanl  Hükümeti, bir yandan Irak taraf  Osmanl - ran hududuna 
askeri kuvvet sevk ederken; di er taraftan da Kafkasya taraf  Osmanl - ran 
s n r n  emniyete almak amac yla Revan, Hoy, Tiflis hanlar yla temasa 
geçerek, ran’ n “ ah vekili” Kerim Han ile ittifak etmeyeceklerine ve 
Osmanl  Hükümetine kar  dost ve tarafs z kalacaklar na dair söz ald . 
Ayr ca Osmanl  Hükümeti, Revan Han’  Hüseyin Ali Han, Hoy hakimi 
Ahmet Han ile Tiflis Han’  Herakl  Han’a Osmanl  Devletine 
sadakatlar ndan dolay  birer miktar atiyye ile hil’at gönderildi (Ahmet 
Cevdet Pa a, 1994: 347-349; Uzunçar l , 1982: 460-461). 

Kerkük ve ehrizor valili ine tayin edilmesinin yan nda ran 
seferine de memur edilen Hasan Pa a, ran üzerine yap lacak askeri harekat 
için askeri haz rl klar n  tamamlayarak, harekete geçmek için emir 
bekliyordu. Fakat ran seferine serasker tayin edilen Ba dat valisi Abdullah 
Pa a, etraf ndaki kendisine dü manl k besleyenlerin telkinlerine kanarak, bir 
an önce ran üzerine askeri harekat hususunda a r hareket ediyordu. Bunun 

                                                           
29 Fetvan n orijinal metni için bkz. (Ahmet Cevdet Pa a, 1309: 305)’ten naklen (Kalantari, 
1976: 9). 
30 Osmanl  Hükümetinin ran Harbi için askeri kuvvet toplama yan nda ordunun ia e ve 
ikmali (lojistik) haz rl k hakk nda bkz. (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 345-347). 
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üzerine Hasan Pa a, hükümetten izin alarak, ran üzerine Musul cephesinden 
taarruza geçti. Hasan Pa a, daha önce ran’a iltica etmi  iken bilahire ran’a 
da ihanet ederek, Osmanl  Hükümetine müracaat ile yeniden Osmanl lar 
taraf na geçen ve kendisine eskisi gibi Baban sanca  mutasarr fl  verilen 
Babanl  Mehmet Pa a ile karde i Köysancak mutasarr f  Ahmet Pa a’y  ileri 
sevk etti. Nitekim Mehmet Pa a, Karacuvalan üzerine yürürken, karde i 
Ahmet Pa a da Kirman ah üzerine yürüdü. Baban Mutasarr f  Mehmet Pa a, 
Hasan Pa a’n n emrine itaat etmek suretiyle ran hududunu geçti. Bâne 
mevkiinde, Bâne hakimi Salih (ya da Sad k ?) Han’ n emrindeki ran 
kuvvetlerini üç saat süren bir muharebeden sonra bozguna u ratt . Bilahire 
Mehmet Pa a, Hasan Pa a’n n gönderdi i yard mc  Osmanl  askeriyle, Zend 
Kerim Han’ n gözde hanlar ndan Sine Han  Hüsrev Han’ n say s  20 bini 
bulan ordusunu, Nisan-May s 1777 (Rebiulevvel 1191)’de bozguna u ratt . 

Hasan Pa a’n n ranl lara kar  elde etti i bu ba ar lar, Osmanl  
Hükümetini hususiyle devrin Osmanl  padi ah  Sultan I. Abdülhamit (1774-
1789)’i pek memnun etti inden Hasan Pa a’ya mücevher bir k l ç, beyaz 
samur kürk ile 10 bin alt n gönderildi. Müjde getiren tatara da zeamet 
verilerek sevindirildi (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 352-353).  

Di er taraftan Hüsrev Han’ n, bozguna u rad  haberini alan Kerim 
Han, Kelb-i Ali Han kumandas nda 12 bin ki ilik bir kuvveti, Musul 
cephesine, Mehmet Pa a’n n emrindeki Osmanl  kuvvetleri üzerine 
gönderdi. Ancak bu defa da Hasan Pa a’n n baz  uygulamalar ndan dolay  
Hasan Pa a’ya k rg n olan Ahmet Pa a, Osmanl lara ihanet ederek, ran’a 
iltica etmesi buna ilave olarak Ba dat valisi Abdullah Pa a, ran seferine 
Serasker tayin edildi i halde Hasan Pa a’ya kasden yard m etmemesi 
sebebiyle Mehmet Pa a’n n emrindeki Osmanl  kuvvetleri Kerim Han’ n 
gönderdi i kuvvetlere mukavemet edemeyerek, geri çekildi. Bundan dolay  
Osmanl - ran hududunu geçen Kelb-i Ali Han kumandas ndaki ran 
kuvvetleri, baz  yerleri ya ma ve talan ettikten sonra çekildiler (Ahmet 
Cevdet Pa a, 1994: 354; Uzunçar l , 1982: 461). 

Musul cephesinde bu olaylar cereyan ederken; Ba dat valisi 
Abdullah Pa a, vefat etti. Abdullah Pa a’n n yerine Kerkük ve ehrizor 
valisi Hasan Pa a getirildi. Ba dat’a gelen yeni vali Vezir Hasan Pa a, 
Ba dat’ta kendisine rakip ve muhalif olanlarla mücadele etti inden Basra’y  
yeniden Osmanl  hakimiyetine almak için Basra üzerine harekete geçemedi. 

Bu arada Kerim Han’ n Osmanl lar aleyhine diplomatik baz  
faaliyetlerde bulundu u görülmektedir. Nitekim, 1774 Küçük Kaynarca 
Antla mas ndan sonra Osmanl  Hükümetinin K r m meselesiyle me gul 
oldu u, Türk-Rus ili kilerinin gerginle ti i ve hatta ufukta yeni bir Türk-Rus 
harbinin göründü ü esnada, Kerim Han’ n Rusya ile diplomatik temasa 
geçerek, devrin Rus imparatoriçesi II. Katerina ile Osmanl lar aleyhine bir 
ittifak antla mas  imzaland  1778 (H.1192). Kerim Han ile II. Katerina 
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aras ndaki bu ittifak antla mas  gere ince Kerim Han, Anadolu taraf ndan, 
Ruslar da Osmanl lar n Avrupa’daki topraklar ndan (Rumeli taraf ) taarruza 
geçecekti. üphesiz ran ile Rusya aras ndaki bu ittifak te ebbüsü 
uluslararas  diplomatik ili kiler çerçevesinde dü ünüldü ünde Ruslar n i ine 
yaram , Ruslar n K r m meselesini kendi lehlerine olacak ekilde 
halletmelerine vesile te kil etmi tir. Ancak bu ittifak te ebbüsünden çok k sa 
bir zaman sonra ran’ n “ ah vekili” Kerim Han” n ölmesi (1779) ve Zend 
ailesi mensuplar  aras nda taht mücadelelerinin ba lamas  sonunda Zend 
Kerim Han’ n Ruslarla Osmanl lar aleyhine ittifak plan  sonuçsuz kald  
(Uzunçar l , 1982: 462).    

Kerim Han’ n Osmanl lar aleyhine Ruslarla ittifak te ebbüsü 
vaktiyle Safevî hükümdarlar ndan ah smail (1500-1524) ve ah I. Abbas 
(1587-1629)’ n Osmanl lar aleyhine Hristiyan Bat  devletleriyle yapt  
ittifak anla malar n  hat rlatmaktad r. Dolay s yla Kerim Han’ n da 
Osmanl lar aleyhine Rusya ile ittifak te ebbüsünde bulunmas , kendisinden 
önce ran’da kurulan idarelerin geleneksel Osmanl  politikas n  devam 
ettirmeye çal t  söylenebilir. 

Basra’ya Zend Kerim Han’ n kuvvetleri yerle tikten sonra buraya 
vali tayin edilen Ali Muhammed Han, Basra Körfezi sahillerindeki ve 
Körfezdeki adalar  ele geçiren Basra civar ndaki a iretleri bilhassa da 
Müntefik a iretini hakimiyeti alt na almak için askeri harekata giri ti. Fakat 
Ali Muhammed Han, bu harekat s ras nda ma lup oldu ve öldürüldü. 
Basra’da yeniden birtak m  kar kl klar ç kt . Basra’da ç kan karga ay  
ortadan kald rmak amac yla Kerim Han’ n karde i Sad k Han tekrar 
Basra’ya gönderildi. Sad k Han Basra’da sulh ve sükunu sa lad  ise de bu 
s rada Zend Kerim Han’ n Mart 1779 (13 Safer 1193) ölümüyle Zend ailesi 
mensuplar  ile ran hanlar  ve emirleri aras nda hakimiyet mücadeleleri 
(Kalantari, 1976: 10)31 ba lad ndan Sad k Han, emrinde bulunan on iki bin 
ran askeri ile, acele Basra’dan hareketle iraz’a do ru yürüdü (Hatt-  

Hümayun, nr. 1387). Bu arada Basra, ran kuvvetleri taraf ndan bo alt ld . 
Basra’daki vaziyeti haber alan Ba dat valisi Hasan Pa a, Numan Efendi’yi 
Basra’ya mütesellim tayin ederek, Basra’ya gönderdi (Ahmet Cevdet Pa a, 
1994: 392). 

Di er taraftan Kerim Han’ n ölümü ile yerine geçen karde i Zeki 
Han, üç y ldan beri iraz’da esir bulunan Süleyman A a’y  serbest b rakt  
(Kalantari, 1976: 10). Osmanl  Hükümeti, Basra’ya dönen Süleyman A a’ya 
vezirlik rütbesi vererek, Basra valili ine tayin etti 1779 (H.1193). leri 
görü lü bir devlet adam  olan Süleyman A a, daha önce Basra’n n ran 
kuvvetleri taraf ndan ku at lmas  esnas nda ehri bir y ldan fazla bir süre 

                                                           
31Kerim Han’ n 1779’da ölümüyle ran’da ç kan hakimiyet mücadeleleri hakk nda bkz: 
(A tiyani – Bak r Ak li, 1378: 7 vd); (Karadeniz, 2006: 59 vd). 



 
 

 
 

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: X, Say  3, 2008 78

kahramanca müdafaa etmi ti. Osmanl  Hükümeti Süleyman Pa a’y  bilahire 
(1779 y l  sonlar ) Irak’ n yönetiminde yetersiz kalan Hasan Pa a’n n yerine 
Ba dat valili ine tayin etti. Süleyman Pa a Ba dat valisi olunca, Irak’ta 
devlet otoritesini tesis etmi , dolay s yla Irak bölgesindeki sulh ve sükun 
eskisi gibi devam etmi tir (Ahmet Cevdet Pa a, 1994: 393).   

 
SONUÇ 
ran ve Anadolu co rafyas nda kurulan devlet veya hanedanlar eski 

ça lardan günümüze kadar mücadele halinde olmu lard r. Bu mücadelelerin 
her ne kadar daha önceki baz  devirlere oranla iddetli ve kanl  olmasa da 
XVIII. yüzy l n ikinci yar s n n ba lar nda (1759 y l ndan itibaren) ran ‘da 
hakimiyet kurmu  olan Kerim Han Zend (1759-1779) devrinde de devam 
etti i görülür.  

Osmanl  Devleti ile ran aras nda 4 Eylül 1746’da imzalanan bar  
anla mas yla ba layan bar  süreci devam ediyordu. Fakat Kerim Han Zend 
(1759-1779)’in ran’daki hükümdarl n n sonlar na do ru (1774’te) Irak’  
i gal etmesi, iki ülke aras nda yakla k 30 y ldan beri devam eden bar  
dönemi, yerini sava a terk etmi tir. 

Kerim Han’ n Irak’  i gal etmesinin kaynaklarda görünen sebepleri 
a a daki gibidir: 

I- Osmanl - ran s n r n n Kuzey Irak bölümündeki Osmanl  idari 
birimlerinden “Baban” ve “Köysancak” n yönetiminde görevli Baban a iret 
beylerinin ç kard  olaylar ve bu olaylar vesilesiyle bahse konu a iret 
beylerinin Osmanl - ran s n r n  ihlal ederek, kâh ran, kâh Osmanl lar 
taraf na geçmeleri, 

II- 1772’de Ba dat’ta ç kan veba salg n nda ölen ranl  tüccarlar n 
mallar na Ba dat valisi Ömer Pa a taraf ndan el konuldu undan ran’daki 
varislerine iade edilmemesi, 

III- Ba dat yak nlar nda bulunan Kerbela’y  ziyarete gidip-gelen 
ranl lar n Osmanl  topraklar ndan geçi leri esnas nda yol güvenliklerinin 

olmamas d r. 
Ancak, ran’ n “ ah Vekili” Kerim Han’ n Irak’  i gal etmesinin 

arka plan nda kaynaklarda belirtilen sebeplerin d nda 1768-1774 Rus 
Harbinden daha yeni ç km  olan Osmanl  Devleti’nin harp yorgunu 
olmas ndan istifade ederek, Irak’ta bulunan iilerce kutsal kabul edilen dînî 
merkezleri (Kerbela, Necef , Hille, Ba dat vs.) ele geçirmeye çal t  
kuvvetle muhtemeldir. Di er taraftan bunda onun hanedan soyundan 
gelmemesi yahut asaletsiz olmas  dolay s yla halk nezdinde nüfûzunu 
art rarak, ran’daki hakimiyetine me rûiyet kazand rabilmek için bu 
zafiyetini Irak’  ele geçirmek suretiyle elde edece i askeri ba ar larla telafi 
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etmek arzusu da etkili olmal d r. Zira, Kerim Han’ n ran’daki hakimiyetinin 
me rûiyet kayna  daha çok kabile temeline dayan yordu.     

Bu devirde Osmanl  Hükümetinin ran politikas na gelince; Sultan I. 
Abdülhamid (1774-1789) ran ile 4 Eylül 1746’da ba layan bar  devrini 
devam ettirme arzusunda idi. Zira Irak taraf  Osmanl - ran hududunda bir 
süreden beri devam eden olaylara ve ran’ n “ ah Vekili” Kerim Han’ n Irak 
topraklar na tecavüz etmesine ra men, meseleyi öncelikle diplomatik 
yollardan halletmek istedi i anla l yor. Nitekim, Sultan I. Abdülhamid, bir 
yandan Kerim Han’a elçi gönderirken, di er taraftan da büyük bir otorite 
bo lu unun ya and  anla lan Irak’ta idari tedbirlere ba vurarak, Ba dat’ta 
XVIII. Asr n ilk yar s ndan itibaren güçlenmeye ba layan Kölemenlerin 
nüfuzunu k rmaya yöneldi. Fakat, Osmanl  Hükümeti, ran’a kar  yürüttü ü 
diplomatik temaslardan ve Irak’ta ald  tedbirlerden bir netice alamad . 
Bunun üzerine Osmanl  Hükümetinin, Rus harbi akabinde içerisinde 
bulundu u a r siyasi ve mali krize ra men 1776’da ran’a kar  harp ilan 
etmekte tereddüt etmedi i görülmektedir. Ancak Osmanl  Hükümetinin 
ran’a kar  harp ilan etmesini müteakip, Irak taraf  Osmanl - ran hududunda 

muharebeler devam ederken; Kerim Han’ n ölümü (1779) ve ran’da taht 
mücadelelerinin ba lamas , bu arada ran kuvvetlerinin Basra’y  bo altmalar  
üzerine Irak, ran tehdidinden kurtar lm t r, böylelikle Osmanl  Devleti’nin 
Irak’taki hakimiyeti devam etmi tir.           
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