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MİDHAT PAŞA'NIN BAGDAT ViLAYETİNDEKİ 
ALT YAPI.YATIRIMLARI 

Prof. Dr. YAŞAR YÜCEL 

GİRİŞ 

Bu tebliğimize konu olarak, ıg. yüzyılın ikinci yansında ünlü Osmanlı 
devlet adamı Midhat P~a'nın siyasi hayatının bir dönemi, Bağdat valiliği 
sırasında, yönetici olarak alt yapıda gerçekleştirdiği yatırımlarını aldık. Çünkü 
bugüne kadar yapılan araştırmalarda bu büyük d~vlet adamının hayatının bu 
dönemi her nasılsa yeterince ilgi' çekrİıemiş görünmektedir. 

· Ancak, hemen şunu belirtmek isterim ki; Midhat Paşa'nın Bağdat vila
yetinde iş başında kaldığı üÇ yıllık süredeki bütün hayatı bir bildiri konusu 
olamazdı. Bu sebeple,, biz bildirimizi Midhat Paşa'nın bu üç yıllık yöne
ticiliği süresinde Bağdat'ta gerçekleştirdiği bazı alt yapı yatırırnlarını gözler 
önüne sermekle sınırlarlık ve is~edik ki, araştırmacılar bu konu üzerine il
gilerini yoğunl~tırsınlar: Bunu yaparken · de yepyeni öir kaynağı 
ar~tırmacılara tanıtmak istedik. 

Bu kaynakta Midhat P~a'nın Bağdat valiliği ile neşir hayatına başla
yan ZEVRA Gazetesidir. Çünkü Midhat P~a tarafindan Bağdat'a yayın
lanan bu gazete onun üç yıllık vali~ği sırasındaki faaliyetlerinin adeta bir 
günlüğü'dür. Bu ana kaynağımızı B~bakanlık ArşiviO:den bazı belgelerle 
takviye etmeyi de ihmal e.tnledik. 

Ulaşım Hizmetleri 

Midhat POfa' dan önceki duruma kısa bir bakıj 
Bağdat nehir yollan ıg. yüzyıldan itibaren önem kazanmaya 

başlamıştır. Bu tarihe kadar nehir taşıtı olarak son de~ece ilkel araçlar 
kullanılıyordu. Bu yüzyılda modern nehir taşıt araçlarİ, dünyanın önemli 
merkezlerinden biri olarak kabul. edilen Bağdat'.ta kullanılmaya 

başlanacaktır. Bu tarihlerde Bağdat su yollannın İngiltere ekonomisindeki 
yerini çok iyi değerlendiren İngilizler ıg3ı'de Kaptan· Cheşney'i Bağdat'a 
nehir~erin ulaşıma elverişli olup olmadığını kontrol etmesi için yollayacak
tır. İngiltere Hindistan'da ki sömürgelerine ulaşmak için Fırat nehri 
aracılığı ile Basra Körfezi üzerinden bu bölgeye ul~mayı düşünmekteydi. . . 

115 



YAŞAR YüCEL 

Çünkü, Hindistan'a Akdeniz'den sonra karayolu ile Kıiıldeniz'e oradan da 
Hint Okyanusu'na 'ulaşma projesini gündeme getirecektir. Nitekim kaptan 
Chesney Fırat'ta ·ki yaptığı incelemelerden sonra yolu~ ulaşıma elverişli 
oluduğunu İngiltere'ye bir raporla bildirmiştir. Bu raporla durumun 
kendileri için çok elverişli olduğunu gören İngiltere, iki gemiyi Fırat 
nehrinde işietebilmek için Osmanlı padişahından izin talep etmişti. ı 833 
yılında yapılan bu başvuru sırasında Bağdat valisi ol.arak görev yapan Ali: 
Rıza Paşa. " ı83ı-r842" İngiltere'ye bu konuda ruhsat verilmemesini Bab-ı 
ali"den istemesine rağmen Ingiltere bu ruhsatı alma başarısım elde etmişti. 

- Fırat· ·üzerine gemi işletme ruhsatım alan İngiltere, ı836 yılında kaptan 
Chesney yönetiminde Dicle ve Fırat adım alacak olan iki gemiyi parçalar· 
halinde karayolu ile Fırat'a taşımıştı. Burada montesi yapılan bu iki 
gemiden Dicle yüzdürüldükten biray sonra batmış Fırat Gemisi ise, bazı 

· z6rluklarla Basra Körfezine ulaşabilmişti. 
· İngiltere'nin bu ilk denemesi başarısız olmakla birlikte bölgedeki 

nehirlerde gemi kullanmaya hak kazanmış olmaları kendileri için bir başarı 
olmuştu. İngiltere'nin Dicle ve Fırat nchirieri ile ilgilenmesi Osmanlı 
Devletini de bu iki nehirle ilgilenmeye sevk· etmiştir. Ayrıca liak ve 
Suriye'deki çeşitli Arap kabilelerinin sık sık ay~anmalan nedeni ile 
bölgede daha sıkı bir kontrol mekanizması kurabilmek istemesi vergilerin 
zamarnnda ve süratle toplanabilme düşüncesi, bu su yollarına Osmanlı 
Devletinin ilgi duyması nedenleri arasındadır. Nitekim Midhat Paşa'dan 
önce Bağdat valiliği görevinde bulunmuş olan Reşit Paşa (ı86ı- ı 867) . 
Mehmet Namık Paşa (ı86ı-ı867) ve Takiyüddin Paşa (ı867-ı86g), 
genellikle Bağdat EyaJetinin ekonomisini özellikle de sözünü etti@miz iki 
önemli su yolu üzerinde titizlikle durmuşlardır. Çünkü, Bağdat Eyaleri 
ulaşım ve taşıma güçlüğü nedeni ile kapalı ekonomi yapısına sahipti. Bazen, 
ürün fazlası olduğu dönemlerde dışanya satılamadığından bu fünler 
çürümektc bazen de kuraklık nedeni ile tüketici yiyecek azlığından soor_ıtıya 

· düşmekte idi. Bu nedenle Reşit Paşa'dan itibaren Bağdat'ta en ön~nlıi 
\ 

ıslahatın ulaşım araçlarını modernleştirme . düşüncesi hakim olmaya 
başlamıştır. Sermayesinin yansını devlet, yansımn da Bağdat ileı:i 

gelenlerinden toplanması yoluyla· bir filonun kurulması çalışmaları Reşit 
Paşa ile başlatılacaktır. Amaç bölgedeki İngiliz Leng şirketine rakip 
olabilmekti. Bu amaçla Belçika tersanelerine Bağdat ve Basra. adında iki 
geminin il')şası sipariş edilmiştir. Aynca gemilerin tamiri için Bağdat'ta bir 
fabrika kurulmuştur. Bu işler yapılırken Reşit Paşa öldüğünden çalışmalar 
bir ara durakladı ise de, Namık Paşa'nın ikinci kez Bağdat valiliğine 
atanması üzerine yeniden canlanmıştır. 
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Namık Paşa gerçekten de İngiliz Leng şirketine rakip olarak "~dare-i 
Umman-ı Osmaniyye" adında bir şirket kurmuştur. Öte yandan İngilizler 
Namık Paşa'Il1Il. engellemelerine rağmen Bağdat sulannda ı86ı'de Bab-ı 
ali'den aldıklan ruhsatla yeı;ıi gemileri sefere koyma çalışmalannı hızlan
dırmışlardır. Ancak, Bab-ı ali'den gerekli desteği alamayan Narruk Paşa 
Başbakanlık Meclis-i Mahsus evrakları arasında yeı; alan bir kayda göre 
İngiliz gemileri ile kesin rekabete girebilecek üç ayn gemiyi daha (Musul, 
Fırat, Risafe) Avrupa'ya sipariş ~erdiğini öğrenmekteyiz ı. Bu arada daha 
önce alınan Bağdat ve Basra gemilerinin bölge de başarılı hizinetler vermeye 
başlaması yöreye büyük bir canlılık getirmiştir. Osmanlı Padişahı Abdüla
ziz'den gelen ı 7-26 Mayıs I 865 tarihli bir fermanla tersane-i amireden iki 
gemiye ilav~ten iki gemi daha gönderilmesi .. Basra tersanesinin genişletil
mesi, Dicle ve Fırat'ın temizlenmesi, tesfiye edilmesi gereken yerlere bent ve 
havuzlar inşası ayrıca eşya taşınması için üç adet Şalupa'run yapılm·ası ve 
nchirierin etrafinda bulunan Arap aşiretlerinin itaat altına alınması 

emredilmekte idi. Namık Paşa'nın Bağdat valiliği döneminde Avrupa'ya 
sipariş edilen üç geminin parçalan ancak yerine atanan vali Takiyüddin 
Paşa zamanında Bağdat'a ulaşabilrnişti. 

Midhat PtJfa'nın Bağdat Valiliği Dönemi 

I 86g yılında Midhat Paşa Bağdat valiliğine atandığında, uluslararası 
ulaşım alanında büyük bir yenilik olan Süveyş Kanalı açılmak üzere idi. 
Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş'in açılması 

uluslararası siyaset ve ekonomi alanında çok büyük bir olay olaca~tı. 
Özellikle Akdeniz'in en önemli kı yılarına sahip ve Basra Körfezi. Hint" 

Okyanusu 'nu çevreleyen topraklan . sebebiyle bu kanalın açılışı Osmanlı 
Devletini de geniş ölçüde etkileyecekti. Yine Başbakanlık Arşivi Meclis-i 
Mahsus evrakları arasında yer alan kayıtlar, bize İngilizlerin bu 
gelişmelerden önce yavaş yavaş Basra Körfez bölgesinde ticari alanda 
egemenliklerini kurma çalışmalarına başladıklarını göstermektedir. Aynı 
belge bu sıralarda İngilizlerin Hindistan'dan çıkıp Aden'i aldıktan sonra 
Bahreyn'i siyasi nüfuzlan altına alma çalışmalanna başladıklarını dile 
gei:irm~ktedir 2 • Midhat Paşa'ya göre, Bağdat merkez olmak üzere · Arap 
Yanmadası'iıın denetim altına alınması ancak Bağdat'ın siyasi ve ekonomik 
açıdan güçlenmesi ile mümkündü. Btr ancak güçlü bir filonun kurulmasına 
bağlı idi. Nitekim ZEVRA Gazetesinde çıkan bir makale bu değerlendirme
yi şu şekilde dile getirmektedir. "Osmanlı Devleı:lnin Basra Körfezini 

1 Bk. B~bakanlık Arşivi, MM, ıs8ı. 
2 Bk. BA, MM, ı6ıı. 
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koruyabilecek ancak birkaç küçük gemisi vardı. Basra'dan Süveyş Kanalına, 
kadar olan bölge de İngiliz, Felemenk, Fransız Bayraklı gemiler . 
görülebilirken burada Türk Bayrağının dalgalanq~ğı herhangi bir geminin 
bulunmayışı Midhat Paşa'yı çok üzüyordu. ·:Bu yüzden Midhat Paşa bu 
sahilleri Osmanlı topraklanna bağlamak için· büyük bir Osm.anlı filosu 
kurmayı tasarladı. O sırada .Bas~a'da Arapların yaptığı derme çatma 
kayıklar ile İran-Bağdat karayolunu kullanarak seyahat eden binlerce 

· Müslüman türlü zorluk ve tehlikelerle karşılaşıyordu . Ayrıca o deirne çatma 
kayılklarl~ Basra'dan Necit''e 'her yıl onbiri ton ağırlığında sevk edilen 
ceph~nç ve erzak ile her türlü askeri araç, gereç, satın almak için ödenen 
paranın yansı kadar taşıt kirası ödemekteydi. Buna rağmen yükün y~rısı, 
teknik açıdan yetersiz olan nakliye araçları sayesinde batıyordu. Bu .devlet 
için büyük bir zarardı" . . - . . 

' Kurulacak modern filo bahsedilen yollarla hacca gidenlerden taşıt 

parası kazanacak ve Necit'e gönderilen askeri ihtiyaçların taşınmasıgaranti 
altına alınacaktı. Böylece bu kazançlada devlet bir adım daha ilerley.ecekti 3 • 

Midhat Paşa'nın çabaları sonucu Takiyüddin Paşa zamanında inşası 
tamamlanmış olan iki gemi {Fıra~ ve Risafe) süratle sefere konulmuş böylece 
Bağdat vilayetinde Midhat Paşa'nın çabaları sonucu işleyen gemi sayısı beşe · 
çıkarılmıştı. Ayrıca da Başbakanlık Arşivi ayniyat defterleri, dahiliye 
evrakları, maliye defterleri, · Meclis-i Mahsus evrakları ve ZEVRA: 
Gazetesinde ki, bugüne kadar araştıncı1ann dikkatini çekmemiŞ kayıtlara 
göre Iv,lidhat Paşa Avrupa'dan aşağıda nitelikleri belirtilen gernileri 
getirterek sefere koyduİ-muştur. 

r -Babil: 450. beygir gücünde, 303 adım uzunluğunda 35 adım 
genişliğinde 2s adım derinliğinde. 39.877 .liraya satın alınan gemi daha~ 
seferinde 35.ooo lira kar getirdi 4 .' · · 

. 2 -Ninova: ıso beygir gücünde, I 8oo tonluk yük kapasitesine sa~ 5 . 

3-Necid: ıso beygir gücünde, 415 adı~ boyunda, 3P adım genişliği~~;\ 
4-Asur: 120 beygir gücünde, 214 adım boyunda 7 • 

5-Diyale: 120 beygir gücündeki bu gemi Hindistan'dan satın alın~ı 8 . 

. 3 Bk. Zevra Gazetesi [Özel Kitaplığımızda mikrofilmi mevcut], sa~ ıo. · 
4 Bk. Zevra, 45· 
5 Bk. Ze\(Ta, 54, 6o, 132, 2.15. 
6 Bk. Zevrfı, 33, 37· 
1 Bk. Zevra, go, 94· 
8 Bk. Zevra, 85. 
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6- Al us: 30 beygir gücünde, 92 a,dım b~yu~da, I 5 adım eninde, 8 adım 
derinliğinde 9 • 

. 7- Na us: 20 beygir gücünde. 

8- Süreyya: I 4 beygi-r gücünde. 

g- Telvefer:' 12 beygir-gücünde 10. 

ı o-Ayrıca alu adet ı o beygirden az güce sahip küçük gemiler de satın 
alı~dı. Bu küçük gemilerin asıl görevi, nchirierin · keşfi, posta dağıtıcılığı, 
asayiş kontrolü idi 11

. 

Midhat Paşa ZEVRA Gazetesindeki bir kayda göre bütün .bu gemileri 
U m man-ı 'Osmani adında b.ir şirket çatısı altında; toplanmış ve şirket çağın 
bir numaralı şirketleri ile rekabete girmişti 12• Bti şirket kısa bir sürede Bağdat 
Eyaletinin ekonomik. durumunu · sağlığa kavuşturmuş, Bağdat ekonomik 
alanda dışa · büyük bir . açı!ma yapnuşQ. Ayrıca Bağdat'ta daha önce 
kurulmuş olan fakat faaliyeti durmuş, gemi tamir fabrikaları yeniden 
f~aliyete geçirilmiş, seferdeki gemilerin .onannu ve yeni getirilen gemilerin 
montesi buralarda yapılmaya başlanmıştır. Bu başarısı ile ye'tinmeyen 
Midhat Paşa çalışmaları daha da genişletmek istemişti. Amacı Bilecik'e 
kadar bir deiniryolu döşemek ve bu yolu Bilecik'ten geçen Fırat ile Basra 
Körfezine bağlamaktı. Böylece, yol Süveyş Kanalından da-ha kısa olacak ve 
İngilizlerle daha kolay mücadele edilecekti 13. Bu proje için Fırat ve Dicle 
yataklannın keşfi işini tekrar gündeme getirmişti Kaptan Chesney'in 
araştırıılasından 30 yıl sonra Midhat Paşa Fırat'ın gemiler için uygun olup 
olmadığı keşfine tekrar cesaretle atılması bölgedeki, Osmanlı çıkar~arına ne 
denli önem v.erdiğini göstermesj aç~ından son ~ere~e dikkat ç~kiciwr 14

. Bu 
.çalışmalar günü ~nüne ZEVRA Gazetesi aracılıgı ile bütün Bagdat halkına 
duyurulmakta idi. Zaman zaman bu keşif çalışmalaima Midhat Paşa bizzat 
refakat etmekte idi. Keşifheyetinin ZEVRA Gazetesinde yayınlanan .raporda, 
Fırat nehrinin birkaç yerinde yıkık harabeler bulunduğunu ve bu engeller 
ortadan kaldırıldıktan sonra Fırat'ın gemiler için çok elverişli bir nehir 
durumuna geleceği ifade edilmekte_idi 15

. Nehrin keşfi yapılc;iıktan sonra da bir 

9 Bk. Zevra, g2. 
10 Bk. Zevri, 65. . 
11 Bk. Zevri, 31 , 35, gg, ıoo;·Krş. BA, DahÜiye, 42551; MAD, 8846,s. 53; AD, 851 ; MM, 

158 L . . 
12 B k. Zevra, 5 ı. 
13 Bk. Zevra, 48. 
14 Bk. Zevra, 146. 
1 s B k. Zevra, 40. .. • 
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yandan maliye defterlerindeki kayıtlara göre, Fırat'ın akış durumuna dayanıklı 
geffiiler sİP.iirİ§ ettiren Midhat Pa§a, öte taraftan ula§ıma daha elverişli hale 

· gelebilmesi ·için Avrupa~dan bazı ..--modem aletler, kepçeler ·ve arabalar 
getirtıni§ti 16• · 

Bütün bu çalışmalar~a ilgili ZEVRA Gazetesinde bugüne kadar dikkati · 
çekmemiş son derece orijinal bilgiler yer almaktadır. Bu gazetede yer alan 
bilgilerin ışığı altında Midhat Paşa'mn Fırat projesi diyebileceğimiz, bu 
çalışmaların.ın büyü"k bir kısmı kendi döneminde bitiriimiş ol!fiasına rağmen 
nehir f:iz!ediği d.uru~a getirilemeniişti. Çünkü o, Fırat~ın Süveyş Kanalına 
tam bir ~akip olmasını arzulamaktaydı. Düşüncemiz odur ki, bu projenin 
gerçekleşmemesinin nedeninin altında maddi imkanlar~n yetersizligi ve 
Midhat Pa§a'nın valilikteki, süresinin azlığı yatmaktadır." Nitekim Z_EVRA 
Gazetesind.eki kayıtta bu düşüncemiz açıklıkla doğrulanmaktadır .. Nehri 
düzenlemek için Midhat Paşa bütçeden anqı.k 3.000 lira ayırabilmişti_. Oysa 
İngiltere nehrin sadece keşfi için kaptan Chesney'e 30.000 İngiliz lirasından 
fazla para tahsis etmişti ı 7 • Öte yandan Fırat'ta ki bu çalışmalann yamsıra 
Dicle nehrinin keşif ve temizlik işlerini de Şehri Zor mu tasarnfina havale 
etmişti~ Bu çalışmalarda da görev yapan heyet·ancak Musul'a yakın Ebu 
Şarip engelini ortadan kaldırabilmişti. Diğer engellerin kaldırılamayışı 
yüzünden gemiler ancak Bağdat'tan Musul'a kadar gelebiliyorlardı. 

Dicle'nin Bağdat ile Basra arasındaki kısmının çok dolanhaçlı olması bu 
gemilerin hem yolunu uzatmakta, hem de fazla yakıt h.arcamalarına sebep 
olmakta idi. Midhat Paşa bu konuda da olumlu girişimlerde bulunmuş, 
birtakım kanallar açtırarak bu yolu mümkün olduğu ölçüde kısaltmıştır. 
Fırat ve Dicle arasında Kenaniye adlı bir kanal açtıran Midhat Pa§a 
ulaşıma. büyük bir rahatlık ·getirmişti ış_ 

Midhat Pa§a'nın nehir yolu dışında Bağdat'ta yaptığı alt yapı hiz
metlerinden biri de Kazimiye kasabası ile Bağdat arasındaki atlı tramvay 
yoludur. Henüz lstanb~l'da kullanılmaya başlanmasından 2;5 yıl sonra · 
tramvayın Bağda.t'ta kullanılması hükümetin Bağdat ulaşımının üzerinde 
titizlikle durduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Başbakanlık Şiira-yı 
Devlet evraklan arasında bulunan bir belge ile İngiltere'den . getirtilen 
tramvayın işletilmeye konulmasına dair ZEVRA Gazetesindeki bilgiler son 
derece ilgi çekicidir. . 

16 Bk. Zevra, ~43; _!(!"§. BA,. MAD, 8846, s. 2oo; AD, 849~ 
17 Bk. Zevra, 132, 146, 218; KT§. BA, AD, 849. 
18 Bk. Zevra, 18, 22, 25, 39, 79, 128. 
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6 km. olarak planlanan fakat işletmeye açıldıktan sonr,a gösterdiği 
. başarı nedeni ile ı km: daha uzatılan atlı tram_vay yolu çalışması herbiri 250 
kuruşluk 6ooo senet tutarında bir anonim şirket olarak faaliyetine 
başlamıştır. Başlangıçta halk ·ilgi göstenpemiş, ancak 2000 sene~ 

satılabilmişti. Kalan 4000 senet rehin verilmiş daha sonra bu-borç gelirle 
.ödenmişti. Bağdat-Kazirniye arasında günde birkaç bin yolcu taşiyabilen 
tramvay, içi geniş iki katlı bir araba idi. 8 arabalık _bir parkı mevcuttu. İlk 
yılda% 20 gelir sağlamış ve bunu% 3 senet sahip~erine pay olarak ayrılinıştı. 
50 kişiden fazla yolcu alınmayan atlı tramvayıri- alt katı I. sınıf olup ücreti 40 
pare üst kat ise, kenarlao- açık olarak 2. sınıf 20 pare ücret karşılığında 
biniliyordu. Midhat Paşa'nın kurduğu bu atlı tramvay sistemi tam 70 yıl 
hiZmet göimüş, Igg8'de Bağdat'ta Belediye Otobüsleri İŞletmesi kurulunca · 
tramvayın ru~satsız oluşu bahane edilerek kaldırılmasına karar verilmişti 19 

Haber~eşme 

Midhat Paşa'nın Bağdat vilayetinde ki bayındırlık faaliyetleri üç yıl bo
yunca aralıksız devam etmiştir.- Başbakanlık dahiliye evraklarında bulunan 
muhtelif kayıtlar 20 Halep-Musul-Bağdat-Basra hattının stratejik öne
mini Midhat 'Paşa':ııın çok iyi kavramış old~ğunu belgelemektedir. · Çün
kü, bu kayıtlar Dicle ve Fırat su yolu Bağdat-Kazirniye tramvay yolun~ 
dan ·sonra kendisind~n daha önce başlamış bulunan telgraf hatlarının 
kuruluş işi çalışmalarını ciddiyetle ele aldığını gösterı:nektedir. Bu konuda ilk 

.girişim yine İngiltere'den geldi. İngilizler, Hindistan'dan Basra'ya -deniz 
altından, Basra'dan Bağdat'a ise Dicle nehrinin altından telgraf hattı
döşemeyi düşünüyorlardı. I 85 7 yılında Basr~ ;Körfezi nden Suriye'ye 
İngilizlerin Doğu Hint Şirketi, telgraf hattı döşemiş ancak anlaşmaya göre 
hattın s;ıhibi Osmanlı Devleti olmuŞtu. · 

ı86o yılında Bağdat'ta Ahmet Tevfik Paşa zamanında bir telgraf 
idaresi kurulmuş ve I86I yazında ilk kez İstanbul'dan Bağdat'a bir telgraf 
çekilmişti. ı86g yılında başlayan Bağdat Basra bölgesi telgraf hattı 

döşemeleri ı865 yılı sonunda bitirildi. Böylece Avrupa-Hindistan telgraf 
hattı Anadolu Irak hattı üzerinden FA V şehrinde birleşti : Bu hat Osmanlı 
Devletine yılda 150.000 Frank gelir sağlıyordu. Yapılan telgra,fhatlan Afap 
aşiretleri tarafindan sık sık ta~rip ediliY.ordu. Bu nedenle Midhat Paşa Fırat 
nehri boyunca Bağdat-Haleparasında yedek bir hat döşenilmesini bcişlattı. 
Osmanlı Devletinin Avrupa'yı Hindistan'a bağlayan bu başarılı telgraf 
hattı çalışması ~ki rakip tarafından sürekli engellenıneye çalışılıyordu. Önce 

ı9 Bk. Zevra, 44, 86, ı6ı, ı88; Krş. BA, ŞD, 842, 947· 
ıo Bk. BA, DA, ı1712, ıı_8ı6, 35516. 
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Rusya İran üzerinden Hindistan'~ bir telgrafhattı döşedi. Fakat Rus hattı 
güvenilir olmadığı için rekabet konusunda etkili olamadı. Daha sonra 
İngilizler Aden yolu ile deniz altından Hindistan'a bir hat döşediler. Bu da, 
deniz altı hattı olması nedeni ile pahalı tıirifeydi. Dolayısı ile Anadolu
Bağdat. hattı yine rakipsiz kalmıştı. Halkın Bab-ı .ftli;ye telgraf hattı 
döşenmemiş bölgelere telgrafhattı döşenmesi için yaptığı her teklifhükümet 
tarafından uygun görülüyor ve hemen yapımına geçiliyordu. Midhat 
Paşa'nın 3 yıllık çalışması sonunda Bağdat ~ilayeti tamamen düzenli bir 
telgraf . şebekesi ile kaplanmış olduğu, Başbakanlık Arşivindeki çeşitli 

belgeler1e-:.kamtlanmaktadır. Bu dönemde yine bu belgelerdeki, kayıtlara 
göre; Bağdat-Basra hattı dışında bir de Bağdat-Hindistan hattı döşendiği 
görülmektedir. Bu ikinci hat İran üzerinden geçtiği için İran'da Bağdat'a 
bağlanmış oluyordu. Midhat Paşa bu işler için İngiltçre'den çok say!da mors 
alet ve teçhizatı getirtti. Ancak bu buluş henüz yeni olduğu için sık sık 
arızalanıyor ve dolayısı ile pahalıya mal oluyordu. Bundanda kötüsü 
ayaklanan Arapların ilk işi ülkelerinin iman için yapılmış olan bu 
bayındırlık eserlerini tahrip etmekti ı ı. , 

Sağlık 

Midhat Paşa'nın 3 yıllık kısa Bağdat valiliği sırasında yapmak istediği 
fakat maalesef tam~mlayamadığı en hayırlı işlerden biri de Gureba 
Hastanesinin yapılmasıdır. Paşa Bağdat'a geldiğinde rie bir hastane ne bir 
doktor, ne de bir eczane vardı . İran üzerinden gelen veba, kolera, tifo gibi 
bulaşıcı hastalıklar özellikle bazı bölgelerde büyük tehlik~ler yaratıyordu. 
Devlet karantina uygulamasını başlatmıştı. Ancak doktor ve hastane 
olmadığı için etkili olun·amıyordu. ZEVR.A Gazetesindeki, son derece 
dikk.ate değer kayıtlara göre Midhat Paşa gelişinden birkaç hafta sonra halk 
için gerekli bir hastane yapılmasına karar. vermişti. Bu iş için gerekli araziyi 
Dicle kıyısında buldu. Ancak binanın inşası , araç ve gereçlerini sağlanm.ası "-"-. 
büyük paralar gerektiriyordu. Yine aynı kaynağa göre Bağdat'ın bütçesi 
yeterli olma.dığından, zenginlerden bahsiş toplamaya b_aşladı, he~en 
inşaata geçildi. Hat~ kutsai toprakları ziyarete gelen zamanın İran 
hükümdan Nasrettin Şah'ta hastane için 2.000 lira bağışta bulundu. 1872 
yılında hastane bitmek ve hizmete açılmak .üzere iken Midhat Paşa'nın · 
Bağdat'tan ayrılması üzerine çalışmalar durdu. Ancak 7 yıl sonra ı879 
yılınd_a açılabildL Midhat Paşa sağlık hizmetleri konusunda başka olumlu 
çalışmalarda da bulundu. Şehri Zor ve Musul sancaklarına birer hükümet 

21 B k. Zevra, 6-ıo, 12,215, 22o; Krş. BA, DA,40485,40857.43449i MAD,8846, s.'4-ıo, s. 
37, s. 68, s. 91li BA, ŞD, ıı62. 
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doktoru atadı. Bağdat vilayetinin doktor ihtiyacını ZEVRA Gazetesi ru:aeılığı 
ile duyurarak İstanbul doktorlannın Bağdat vilayetinde sağlık hizmetlerine 
katılmalanın gerçekleştirdi 22

• 

Diğer hizmetleri 

Çağd~ kütüphane·ve arşiv belgelerindeki kayıtlar Bağdat valiliği sıra~da 
bölgede gerçekl~tirdiği imar faaliyeti ve yaptırdığı eserleri aynntılan ile gün 
ışığına çıkaracak niteliktedir. Modem bir şehireilik anlayışına da sahip olan 

~ Midhat P~a'nın diğer eserleri de sayılamayacak kadar çoktur. Özellikle sosyal 
içerikli hizmetlerden bir tanesi yoksullar evinin 'inşasıdır. 

Halkın şikayetlerinden biri, buğdayın el değirmenlerinde veya hayvan 
gücü ileişleyen değirmenlerde öğütülmesidir. Midhat.Paşa bu konuya da el 
atmış ve buharlı un değirriıenl~rini getirterek halkın sağlıklı ekmek yemesini 
sağlamıştır. 

Aynca, halk ihtiyacını ya eşeklerio sırtında ya da elleri ile t~ımak 
suretiyle elde edebilmekteydiler. Midhat P~a'nın Avrupa'dan getirttiği 

· buharlı su pompalannın kurulması sayesinde Dicle'den ~lınan su, şehre · 
yerleştirilen şebeke sayesinde halka dağıtılmıştır. Bağdat Parkı, saat kulesi 
ve yeni köprülerinin ~nşası ve eskilerinin tamiri de bu arada sayılmaya değer 
hizmetleri arasındadır 22

• 

Midhat P~a, alt yapı çalişmalan yanı sıra, ekonomiye büyük çapta 
katkıda bulunacak önemli konularda da ilk adımı atmiştır. Bağdat 
Eyaletinde 2000 varil petrol çıkartılmasını sağlayarak bu bölge}ıi Amerikan 
ve Rus petrollerine olan bağımlılıktan kurtarmaya çalışmıştır. Bunun yanı 
sıra Midhat Paşa'nın sadrazama gÖnderdiği ve yeterince ilgi görmediği 
halde kendi çabası ile bölgede kömür arama meselesine el atmış ve çık~~tığı 
kömürler pahalıya mal olmasına rağmen bizzat Bağdat Eyaletinde 
kullanılmaya b~lanmıştır. Midhat P~a'nın ZEVRA Gazatesindeki bir yazı da 
"Her ne kadar kömür çıkartma işi, bize dışandan ithal ettiğimiz kömürden 
pahalıya mal olsa da dışanya para vermediğimiz için çok memnunuz" 
demektedir. 

22 Bk. Zevra, 12, 43, 77, 93, 96, 97, 122, 129, 13}• 136, 145, 147, 163, 179,201,216,222, 


