BAGDAT DEMiRYOLU
du. İnşaatın hemen başlaması amacı ile
Osmanlı Devleti üstlendiği mali yükümlülükleri derhal yerine getirerek Konya,
Halep ve Urfa· nın aşar vergilerini kilometre garantisi olarak gösterdi. Anlaş
ma şartları gereğince, şirketin yapacağı
her kilometre yol için hükümet naminat
değeri 275.000 frank olan Osmanlı tahvilleri çıkartacak ve bu tahviiiere şirke
tin sahip olduğu gayri menkuller garanti olarak ipotek edilecekti. Hattın geçeceği yollar boyunca devlete ait orman ve
madenlerle taş ocaklarından inşaat için
faydalanma imtiyazı da verildi. Bun lar o
dönemde diğer ülkelerde yapılan demiryolları için şirketlere verilen imtiyazların
benzerlerini teşkil etmekteydi. Demiryolu ile ilgili her türlü malzeme gümrüksüz
olarak ithal edilecekti. Şirket Osmanlı
Harbiye Nezareti ile anlaşarak uygun görülecek yerlerde istasyonlar yapacak ve
savaş veya isyan çıktığında askeri taşı
malara öncelik verilecekti. Şirketin resmi dili Fransızca idi. Memurları özel üniforma giyecek ve fes takacaklardı. Alman
sermayesinin hakim olduğu ve % 30
oranında Fransız sermayesinin bulunduğu 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 devam eden ve ancak Ekim 1918'de kesintisiz bir şekilde Bağdat'ı istanbul'a bağ
layan bu demiryolu. yeni Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1O Ocak 1928'de satın alınarak devletleştirildi.

demiryolu, Doğu'ya doğru açıl
propaganda konusu ve prestij meselesi yapan Almanya ile ingiltere arasında, neticesi ı. Dünya Savaşı' na varacak olan amansız rekabetin başlıca kaynaklarından biri olmuştu r. Kendilerini Osmanlı mirasının tabii varisieri olarak gören büyük devletler. Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu 'na destek veren bir güç
olarak belirmesini hazmedememişlerdir.
Anadolu- Bağdat demiryolu projelerinin
ortaya atıldığı andan itibaren Osmanlı
Devleti'ne politik ve zamanla da ekonomik faydalar sağladığı anlaşılmaktadır.
Nitekim hattın askeri amaçlarla kullanılmasının yanı sıra , Anadolu hububatı
nın istanbul'a taşınarak devlet merkezinin artık eskisi gibi Rus ve Bulgar buğ
dayına muhtaç olmaktan kurtarılmasın
da ve hat boyunca yerleştirilen 100.000'lerce muhacirin Anadolu'nun demografik yapısında olduğu gibi ekonomisinde
de önemli rol oynadığı söylenebilir.
Bağdat

mayı
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BAGDAT HATUN
(ö. 736 / 1335)
İlhanlı Hükümdan

EbO Said
L

Sahadır Han'ın karısı.

_j

Babası Suldus aşiretinden Çoban b.
Melik b. Tudun Noyan'dır. 1323'te Celayirliler'den Emir Şeyh Hasan b. Emir Hüseyin b. Akboğa ile evlendirildi. 1325'te
Ucan yaylasında kendisini görerek beğe
nen EbO Said Sahadır Han onunla evlenmek istedi. Cengiz yasasına göre hanın
beğendiği kadın evli bile olsa eşinin onu
hemen boşaması gerekiyordu. Bu durum
Bağdat Hatun'un babası Emir Çoban tarafından öğrenilince EbO Said Han'la araları açıldı. Siyasi rakipleri emir ve han
arasındaki kırgınlığı daha da arttırdılar.
Bunun üzerine Emir Çoban ve oğulları
EbO Said Han ta rafından birer birer ortadan 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 lakabını aldı. Kısa zamanda Ebü Said nezdinde 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 sonra suçsuz olduğu anlaşıldı ve tutuklanması emredilen Şeyh Hasan annesinin
de araya girmesiyle bağışlanarak Kemah
Kalesi'ne tayin edildi.
Ebü Said Han Bağdat Hatun'dan sonra 1333'te onun yeğeni Dilşad'la evlendi.
Bunu hazmedemeyen Bağdat Hatun, kocasına karşı kin duymaya başladı. Bu sebeple Özbek Han'a karşı harekete geçen
hanın ani ölümü (30 Ka s ım 13351, onun
tarafından zehirlendiği rivayetine yol açtı. İbn BattOta da bu rivayeti doğrula
maktadır.

EbO Said Han'dan sonra ithantı tahtı 
na geçen Arpa Han, EbO Said'in ölümünden Bağdat Hatun'u sorumlu tuttu. Sonunda 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 HaBüzürg trak-ı Arab'ı ele geçirdiğin
de Ebü Said Han'ın son eşi Dilşad Hatun'la evlenerek daha önce kendisine yapılan haksızlığın intikamını aldı ( 1336)
san-ı

Günümüz tiyatro yazarlarından Güngör Dilmen, XIV. yüzyılın bu güzelliği ve
dirayetiyle meşhur kadını hakkında Bağ
dat Hatun adlı bir tiyatro eseri kaleme
almış ve eser 1980'de devlet tiyatrolarında sahneye konulmuştu r.
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BAGDAT KÖŞKÜ
Topkapı Sarayı'nda

L

XVII. yüzyılda

yapılmış köşk.

_j

Bugün Topkapı Sarayı adıyla tanınan
Cedid (Ye ni Saray) manzumesi
içindeki yapılardan biri olan Bağdat Köş
kü (Bağdat Kasrı). Sultan IV. Murad tarafından 1638'den az sonra yaptınımıştır
ve 1624'te Safeviler tarafından ele geçirilen Bağdat'ın 1638 yılının son günlerinde yeniden fethedilmesinin hatırası olarak bu adla anılmıştır. Köşkün yapılışını
Saray - ı

BAGDAT KÖŞ KÜ

Bağdat Kös kü - Topkapı Sarayı 1 istanbul

Tarih içinde Bağdat Köşkü'nde cereyan eden en önemli olay, 1730 ayaklanmasının e l ebaşı l arından Patrona Halil
ve bazı adam l arının kendilerine vezirlik
ve r i leceği söylenerek Sultan ı. Mahmud
tarafından saraya davet edilmeleri sıra 
sında bir hile ile burada idam edilmeleri olarak gösterilmişse de bu hadise gerçekte Revan Köşkü ' nde vuku bulmuştur.
Vehbi'nin Surname'sindeki bir minyatürden anlaşı l dığına göre şehzadelerin
sünnet düğün l erinde çocukların yatakları Bağdat Köşkü revakları altına kuruluyordu.
XIX.

yüzyılın son l arına doğru Bağdat

demir çerçeveli bir camekanla kapatılmıştı. ll. Abdülhamid tarafından bu camlı galerinin
bir kısmı bölünerek burası, perde, kanepe, koltuk ve ayna gibi bazı eşya ile döşenmişti. Padişah ramazan ayının on beşinde saraya geldiğinde bir süre bu dar
aralıkta dinlenirdi. Yakın tarihlerde bu
oda ve camekan ka l dırılmıştır.
Köşkü ' nün revaklarının araları

belirten bir inşa kitabesi yoktur. Naima
Bağdat Seferi'ni anlatırken köşkün inşa
sının sefere çıkılırken emredildiğini ve
yap ı mın bir yıl içinde tamamlandığını bildirir. Sultan Murad'ın Bağdat Seferi bir
yıl iki ay sürdüğüne ve padişah istanbul'a
döndükten az sonra 1640 Şubatının ilk
haftasında öldüğüne göre Bağdat Köş
kü'nün inşası 1639 yılı içlerinde gerçekleşmiş olmalıdır. Ancak iç süslemenin bir
süre daha devam ettiği tahmin edilebilir. Nitekim yine Naima'nın yazdığına göre, "iki denizin birleştiği yere" hakim olarak yapılan "ziba ve dilara" kasrın henüz
tamam lanmayan iç süslemesi yapılırken
padişahın fermanı üzerine tavaniarına
başta Tophaneli Mahmud Çelebi olmak
üzere birçok usta hattat tarafından altın yaldız l a ayetler yazılması kararlaştı
rılmıştır. Hatta yazılması kararlaştırlan
bu ayetler arasında Hz. ibrahim'in adı
nın geçtiği (el-Bakara 2/ 127) ayetinin bulunması, bazı larınca Sultan ibrahim' in
tahta çıkacağının ön haberi olarak görülmüşse de E. Hakkı Ayverdi bugün köş 
kün içinde böyle bir ayet gö rülmediğini
belirterek bu ya zın ın ya zı l m as ın da n pad iş a hın ölümü üzerine vazgeç ilm iş olduğunu söyler.
Ahmed Refik, kaynağını göstermeksizin Bağdat Köşkü'nün o devrin mimarbaşısı Hasan Ağa tarafından yapılmış
olduğunu bildirir. Bu iddia ayrıca araş
tırılıp incelenmeye değer bir konudur.
Bu tarihlerde Hassa başmimarı olarak
Kasım Ağa tanınmaktadır. Ancak Osmanlı tarihinde çok önemli politik rolü olan
bu mimarın eserleri hakkında şimd i lik
fazla bir bilgi bulunmamaktadır . Sedat
Eldem de Bağdat Köşkü'nün mimarının
Kasım Ağa olabileceğini muhtemel görmektedir.

Topkapı Sarayı manzumesinin en güzel ve ilk şekli bozulmaksızın günümüze
kadar gelmiş bir parçası olan Bağdat
Köş k ü Türk köşk mimarisinin şahese r le 
r inden sayılır. Havuzlu taşlığın bir kenarında sarayın Şimşirlik ve incirlik denilen iki bahçesinin birleştiği yerde 7 m.
yüksekliğinde kemerli bir badrum katı
üstüne oturtulmuştur. Bulunduğu yerden Haliç, Boğaz ve Marmara'ya hakim
manzarası olduğu gibi Galata ve Beyoğ
lu'nu da bütünüyle görmektedir. Köşkün
ana mekanı dört tarafında çıkıntılar olan
bir sekizgen biçimindedir. Dikdörtgen çı
kıntılar birer sivri kemerli eyvan şeklin
de orta mekana açı lırlar . Orta mekanın
üstünü ortasında bir aydınlık feneri olan
kurşun kaplı bir kubbe örter. Dört çıkın-

tısı

ile çok dengeli bir p l anı olan köşkün
tarafına dikdörtgen planlı ve üstü
aynalı tonoz ile örtülü bir oda eklenmiş
olup bunun duvar kalınlığı içine ustalık
la yerleştiri l miş bir hela bulunur. Köş 
kün etrafında baklavali baş lı klı mermer
sütunlara sahip bir revak dolaşır. Bu sütunlara oturan çift renkli taşlardan iş 
lenmiş sivri kemerler kurşun kaplı geniş bir saçağı taşımaktadır . Ewelce bu
sütun l arın aralarında kalın yelken bezinden yap ı lmış perdeler bulunuyor, bunlar hem galerinin gölgelenmesi hem de
köşkün dış yüzlerini süsleyen çinilerin
hava şartlarından korunmasını sağlıyor
du. Perdeler çı karıldıktan sonra geçen
yüzyıl sonlarında demir çerçeveli came-_
kanlar takılm ı şsa da köşkün mimari güzelliğini bozan bu camekanlar 1917'de
sökülmüştür. Sütunların aralarında mermer şebekeli korkuluklar vardır.
bir

Bağdat Köşkü'nün esas girişinin üstünde Farsça bir beyit yazılmıştı r. Dış
duvarları renkli taş kaplama ve çiniler
süsler. Ancak bilhassa kuzey rüzgarları
na açık olan taraflar da bu çiniler büyük
ölçüde zarar görmüş ve bazı yerler kötü biçimde tamir edilmiştir. Kapı seviyesinden itibaren beyaz zemin üzerine
nar ç i çeği ve enginar yapraklı çiçekleriyle bezenmiş olan çiniler klasik devir
Türk çini sanatının son ve güzel örnekleridir.
Köşkün içinde altın ya l dız kaplamalı
muhteşem davlumbazı olan bir ocak bulunmaktadır. Bunun dışarıda ince uzun
bir baca ile bağlantısı o l duğu görülür.
Planda ç ı kıntı olarak görülen hücrelerin
içlerinde sedirler yer almaktadır; bu kı
sımların ahşap tavanları altın yaldızlı bir
tezyinat ile kaplıdır. Kubbe altın yaldızlı
ve bugün artı k sayılı denecek kadar az

Bağdat

Köskü
içinden
bir görünüs
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BAGDAT KÖSKÜ
örneği kalmış

olan tamamen malakari
bir süslemeye sahiptir. İç duvarlar kubbe eteğine kadar çinilerle kaplanmıştır.
Ocağın iki yanında bulunan büyük ölçüdeki çiniler, hem ölçüleri hem de süslemede kullanılan kuş motifleri bakımın
dan son derecede nadirdir. İki pencere
dizisi arasında ise mavi zemin üzerine
beyaz harflerle yazılmış yine çini bir yazı kuşağı çepeçevre mekanı dolaşır. Dış
tan pirinç şebekeli olan alt sıra pencerelerin ve dalapiarın ahşap kanatları fıl
dişi, sedef ve bağa kakma süslemelidir.
Üst sıra pencereler renkli camii alçı çerçeveli revzenlere sahiptir.
Eski

B ağd at

Köskü'nün
süsle mesinde
kus motiflerinin
kullanıldığı

çinilerden
bir detay

leneklerinin (dört eyvan şeması) değişik bir
uygulamasıdır. İç ve dış süslemesinin
zenginliği, nisbetlerinin ahengi ve değişik tekniklerdeki tezyinatın ustalıklı
kullanımı onu Türk sanatının şaheserle
rinden biri yapmaktadır.
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1955 yılında
Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve
İngiltere arasında kurulan
bölgesel savunma iş birliği ittifakı.
ll. Dünya

Savaşı ' ndan

Köskü
içindeki
davlumbazı
a ltı n

va ldız
kapla malı

ocak
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sonra Sovyetler
Avrupa ve Güney Asya'daki yayılmasını durdurmak için soğuk
savaş yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı J . Foster Dulles'in
geliştirdiği "çevreleme" (containment) politikası ile Güney Asya ve Ortadoğu'nun
savunmasını Batı ittifakına bağlama ve
bu yolla bir "güvenlik koridoru " oluştur
ma çalışmalarının bir sonucu olarak doğ
muştur. Bağdat Paktı ' ndan önce Ortadoğu ' da güvenlik ve savunma iş birliği
alanında ilk ittifak Sadabad Paktı ' dır.
İran, Türkiye, Afganistan ve Irak arasınBirliği ' nin Doğu

Bağda t

SEMAVİ EYİCE

da 1937'de kurulan bu paktuzun ömürlü olmamıştır. II.Dünya Savaşı ' ndan sonra Ortadoğu ' dan çekilen İngiltere. bölgede.k i çıkarlarını korumak için Türkiye'nin
de içinde yer alacağı Ortadoğu komutanlığı gibi birtakım tertipiere girişmiş
se de başarı sağlayamamıştır. Ortadoğu ' nun savunulması konusunda insiyatifi, bölgede sömürgecilik alanında kötü
bir geçmişi bulunmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin ele alması üzerine çeitreleme politikası doğrultusunda Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye arasında tesis edilen Balkan Paktı'ndan (ı 953) sonra, Güneydoğu Asya Antiaşması Teşkila
tı (SEATO) ile NATO'yu birbirine bağla
yacak bir Ortadoğu savunma ittifakının ·.
kurulması için çeşitli gayretler gösterilmiştir.

İngiltere ve Türkiye'nin ortak çalışma
ları

sonunda kurulmuş bölgesel bir savunma iş birliği teşkilatı olan Bağdat
Paktı'na giden yolda ilk çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri yaparak 28 Aralık 1953'te Pakistan'la bir teknik ve ekonomik yardım antiaşması ile 19 Mayıs
1954'te Karşılıklı Savunma İçin Yardım
Antiaşması'nı imzaladı . Bu antlaşmada
Pakistan ' ın bölgesel savunmaya katıla
cağı açıklanmıştır. Türkiye, NATO'ya alın
masında kendisine muhalefet eden İn
giltere'ye, NATO'ya alınması halinde Ortadoğu savunmasında görev alacağı tavizini verdiğinden böyle bir savunma ittifakına katılacağını kabul etmiş bulunuyordu. Bu amaçla Türk yöneticileri Irak.
Lübnan ve Suriye yöneticileriyle yoğun
temasiara giriştiler. Bağdat Paktı'nın ilk
halkasını, Türkiye ile Irak arasındaki görüşmeler sonunda 12 Ocak 195S'te yayımlanan Türk-Irak Deklarasyonu teşkil
etti. Bu deklarasyonla kurulması düşü
nülen paktla ilgili görüşler dile getirildi. Türkiye Başbakanı Adnan Menderes,
kurulması düşünülen pakta Suriye ve
Lübnan ' ın da katılmalarını sağlamak için
Şam ' ı ve Beyrut'u ziyaret etti, fakat başarı sağlayamadı . Bu durum karşısında
24 Şubat 195S'te Bağdat'ta Türkiye ile
Irak arasında sekiz maddelik Karşılıklı
Güvenlik ve Savunma İşbirliği Antlaşma
sı imzalandı. Bu antlaşma Bağdat Paktı ' nın özünü oluşturdu.
Birleşmiş Milletler Yasası'nın 51. maddesine uygun olarak imzalanan Karşılık
lı Güvenlik ve Savunma İşbirliği Antlaş
ması, güvenlik ve savunma için iş birliğinde bulunmayı, iç işlerine karışmama
yı , aralarındaki meseleleri barışçı yolla
çözümlemeyi, paktla bağdaşamayacak

