
BAGDAT DEMiRYOLU 

du. İnşaatın hemen başlaması amacı ile 
Osmanlı Devleti üstlendiği mali yüküm
lülükleri derhal yerine getirerek Konya, 
Halep ve Urfa· nın aşar vergilerini kilo
metre garantisi olarak gösterdi. Anlaş
ma şartları gereğince, şirketin yapacağı 
her kilometre yol için hükümet naminat 
değeri 275.000 frank olan Osmanlı tah
villeri çıkartacak ve bu tahviiiere şirke
tin sahip olduğu gayri menkuller garan
ti olarak ipotek edilecekti. Hattın geçe
ceği yollar boyunca devlete ait orman ve 
madenlerle taş ocaklarından inşaat için 
faydalanma imtiyazı da verildi. Bunlar o 
dönemde diğer ülkelerde yapılan demir
yolları için şirketlere verilen imtiyazların 
benzerlerini teşkil etmekteydi. Demiryo
lu ile ilgili her türlü malzeme gümrüksüz 
olarak ithal edilecekti. Şirket Osmanlı 

Harbiye Nezareti ile anlaşarak uygun gö
rülecek yerlerde istasyonlar yapacak ve 
savaş veya isyan çıktığında askeri taşı
malara öncelik verilecekti. Şirketin res
mi dili Fransızca idi. Memurları özel üni
forma giyecek ve fes takacaklardı. Alman 
sermayesinin hakim olduğu ve % 30 
oranında Fransız sermayesinin bulundu
ğu şirket diğer sermayedariara da açık 
tutuldu. 99 yıl süreli olan imtiyaz anlaş
ması. ilk otuz yıl dolduğunda devlete şir
ketin satın alınması hakkını vermekteydi. 
Yapımı ı. Dünya Savaşı sırasında da de
vam eden ve ancak Ekim 1918'de kesin
tisiz bir şekilde Bağdat'ı istanbul'a bağ
layan bu demiryolu. yeni Türkiye Cum
huriyeti tarafından 1 O Ocak 1928'de sa
tın alınarak devletleştirildi. 

Bağdat demiryolu, Doğu'ya doğru açıl
mayı propaganda konusu ve prestij me
selesi yapan Almanya ile ingiltere ara
sında, neticesi ı. Dünya Savaşı'na vara
cak olan amansız rekabetin başlıca kay
naklarından biri olmuştur. Kendilerini Os
manlı mirasının tabii varisieri olarak gö
ren büyük devletler. Almanya'nın Osman
lı İmparatorluğu'na destek veren bir güç 
olarak belirmesini hazmedememişlerdir. 
Anadolu- Bağdat demiryolu projelerinin 
ortaya atıldığı andan itibaren Osmanlı 
Devleti'ne politik ve zamanla da ekono
mik faydalar sağladığı anlaşılmaktadır. 
Nitekim hattın askeri amaçlarla kulla
nılmasının yanı sıra , Anadolu hububatı
nın istanbul'a taşınarak devlet merke
zinin artık eskisi gibi Rus ve Bulgar buğ
dayına muhtaç olmaktan kurtarılmasın
da ve hat boyunca yerleştirilen 1 00.000'
lerce muhacirin Anadolu'nun demogra
fik yapısında olduğu gibi ekonomisinde 
de önemli rol oynadığı söylenebilir. 
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BAGDAT HATUN 

(ö. 736 / 1335) 

İlhanlı Hükümdan 
EbO Said Sahadır Han'ın karısı. 

_j 

Babası Suldus aşiretinden Çoban b. 
Melik b. Tudun Noyan'dır. 1323'te Cela
yirliler'den Emir Şeyh Hasan b. Emir Hü
seyin b. Akboğa ile evlendirildi. 1325'te 
Ucan yaylasında kendisini görerek beğe
nen EbO Said Sahadır Han onunla evlen
mek istedi. Cengiz yasasına göre hanın 
beğendiği kadın evli bile olsa eşinin onu 
hemen boşaması gerekiyordu. Bu durum 
Bağdat Hatun'un babası Emir Çoban ta
rafından öğrenilince EbO Said Han'la ara
ları açıldı. Siyasi rakipleri emir ve han 
arasındaki kırgınlığı daha da arttırdılar. 
Bunun üzerine Emir Çoban ve oğulları 

EbO Said Han tarafından birer birer or
tadan kaldırıldı. Metanetini hiçbir şekil
de kaybetmeyen Bağdat Hatun sonunda 
Emir Şeyh Hasan'dan boşanıp EbO Said 
Han' la evlendi ve i t hantı sarayında baş 
kadınlığa yükselerek Hüdavendigar la
kabını aldı. Kısa zamanda Ebü Said nez
dinde büyük itibar kazandı. Ancak Bağ
dat Hatun ve ailesinin rakipleri aleyhte 
faaliyetlerini sürdürerek 1331 'de eski eşi 
Emir Şeyh Hasan'la gizlice haberleştiği 
iftirasında bulundular. Bu yüzden Ebü 
Said Bağdat Hatun'a karşı eski sevgisi-

ni ve güvenini kaybetti. Ancak daha son
ra suçsuz olduğu anlaşıldı ve tutuklan
ması emredilen Şeyh Hasan annesinin 
de araya girmesiyle bağışlanarak Kemah 
Kalesi'ne tayin edildi. 

Ebü Said Han Bağdat Hatun'dan son
ra 1333'te onun yeğeni Dilşad'la evlendi. 
Bunu hazmedemeyen Bağdat Hatun, ko
casına karşı kin duymaya başladı. Bu se
beple Özbek Han'a karşı harekete geçen 
hanın ani ölümü (30 Kasım 13351, onun 
tarafından zehirlendiği rivayetine yol aç
tı. İbn BattOta da bu rivayeti doğrula
maktadır. 

EbO Said Han'dan sonra ithantı tahtı 
na geçen Arpa Han, EbO Said'in ölümün
den Bağdat Hatun'u sorumlu tuttu. So
nunda Bağdat Hatun Hoca Lü'lü' adında 
biri vasıtasıyla harnarnda başına topuz 
vurulmak suretiyle öldürüldü. Cesedi adi 
bir örtü altında günlerce ortada kaldı. 

Bağdat Hatun'un eski kocası Emir Ha
san-ı Büzürg trak-ı Arab'ı ele geçirdiğin
de Ebü Said Han'ın son eşi Dilşad Ha
tun'la evlenerek daha önce kendisine ya
pılan haksızlığın intikamını aldı ( 1336) 

Günümüz tiyatro yazarlarından Gün
gör Dilmen, XIV. yüzyılın bu güzelliği ve 
dirayetiyle meşhur kadını hakkında Bağ
dat Hatun adlı bir tiyatro eseri kaleme 
almış ve eser 1980'de devlet tiyatrola
rında sahneye konulmuştur. 
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liJ ENVER KoN UKÇU 

BAGDAT KÖŞKÜ 

Topkapı Sarayı'nda 

XVII. yüzyılda yapılmış köşk. 
_j 

Bugün Topkapı Sarayı adıyla tanınan 
Saray - ı Cedid (Yeni Saray) manzumesi 
içindeki yapılardan biri olan Bağdat Köş
kü (Bağdat Kasrı). Sultan IV. Murad tara
fından 1638'den az sonra yaptınımıştır 
ve 1624'te Safeviler tarafından ele geçi
rilen Bağdat'ın 1638 yılının son günlerin
de yeniden fethedilmesinin hatırası ola
rak bu adla anılmıştır. Köşkün yapılışını 


