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.
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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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fotoğraflarda Bağdat Köşkü'nün

üsiObunda bir masa, hücrelerden birinin içinde ise bir kanepe görülür. Sonraları bunlar kaldırılarak hücrelerin içlerine sedirler yerleştirilmiş ,
masanın yerine de Fransa kralının hediyesi olduğu söylenen gümüş bir manga!
konulmuştur. Yine eski bir fotoğrafta
kubbenin ortasından bir cam fanusun
sarktığı görülmektedir. Sonra bunun yerine altın yaldızlı oymalı bir top asılmış
tır. Bağdat Köşkü'nde 360 kadar kitaba
sahip bir kütüphane de bulunuyordu. İç
lerinde çok değerli ve nadir yazmalar
olan bu kitaplar, Ağalar Camii'nde kurulan ve "yeni kütüphane" adı verilen,
içinde saraya ait bütün kitapların bir araya getirildiği merkeze alınmıştır. Penzer, Bağdat Köşkü'nün bir cephesine bitişik çıkıntı teşkil eden mekanın ewelce
kütüphane olduğu görüşündedir. Halbuki A. Şeref Bey buranın kahve ocağı
olduğunu yazar. Kitapların esas mekandaki dalapiarda muhafaza edilmiş olmaları daha inandırıcıdrr. Zaten bu küçük
mekanda 360 cilt kitabı alacak dolap
mevcut değildir.
ortasında Batı

Klasik devir Türk sanatının en muhteşem eserlerinden olan Bağdat Köşkü ,
mimarisi bakımından eski Türk yapı ge-
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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

BAGDATLI İSMAiL PAŞA
milletlerarası taahhütler altına girmemeyi öngörmekteydi. Ayrıca paktın Arap
Birliği üyelerine ve bölgedeki güvenlik
ve barışla ilgili olup da taraflarca da tanınmış bulunan ülkelere üyelik konusunun açık olduğu, en az dört ülkenin pakta katılmasından sonra bakanlar düzeyinde bir daimi konseyin kurulacağı , paktın S yıl için yürürlükte kalacağı ve S'er
yıllık sürelerle yenileneceği de kararlaş
tırıldı.
Asıl amacı

bölge devletlerini ortak bir
içinde bir araya getirmek, Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'ya inmesini
engellemek, bölgenin savunmasını Batı
savunma ittifakına bağlamak ve Batı'nın
bölgedeki çıkarlarını korumak olan Bağ
dat Paktı, S Nisan 19SS'te ingiltere, 23
Eylül 19SS'te Pakistan ve 3 Kasım 19SS'te de iran ' ın katılmaları üzerine Kasım
19SS'te Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve
İngiltere arasında Karşılıklı Güvenlik ve
Savunma İşbirliği Teşkilatı haline dönüş
tü. Bölge ülkelerinin ortak güvenlik ve
savunma için iş birliğini sağlamak amacına yönelik olmakla birlikte pakt, kuruluşundaki yanlışlık yüzünden bölgede
birleştirici olamamış, adeta Ortadoğu 'yu
parçalamıştır. Nitekim Bağdat Paktı bölgede yeni çatışmalara ve bloklaşmalara
sebep olduğu gibi bölgeyi milletlerarası
çatışma alanlarından biri haline de getirmiştir. Arap Birliği ' ne mensup ülkelerden sadece Irak'ın pakta girmesi, bölge ülkesi olmadığı halde eski bir sömürgeci ülke olan ingiltere'nin paktın üyesi olması ve bölgede Batı yanlısı bir politika takip eden Türkiye, İran ve Pakistan· ın pakta dahil olmaları sebebiyle,
Batı'ya karşı olan ülkeler tarafından şid
detle eleştiriimiş ve Batı sömürgeeBiği
nin yeni bir biçimi olarak değerlendiril
miştir. Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan
aralarında ayrı bir antlaşma imzalamak
için çalışmalar yapmış, Irak Arap dünyasında iyice yalnızlığa itilmiş , bu geliş
meleri kendi güvenliğine yönelik bir tertip olarak değerlendiren İsrail de diğer
Arap ülkeleri gibi şiddetli tepki gösterteşkilat

miştir.

Çevreleme politikasına göre bir Ortasavunma ittifakı kurmaya çalışan
ve Bağdat Paktı ' nın kurulmasında büyük katkısı olan Amerika Birleşik Devletleri, paktın bölgede birliği sağlayama
yacağını görmesi üzerine, pakta üye olarak katıimamakla birlikte ilgisiz de kalmamıştır. Bunun için paktın ilk konsey
toplantısına (2 ı -22 Kasım ı 955) sivil ve
askeri gözlemciler göndermiş, ittifakın
doğu

güvenlik ve istikrarı için
ve destekleneceğini bildirmiş, ekonomik komite ile bozguncu
faaliyetleri önleme komitesine üye olmuş , Bağdat'a bir askeri irtibat grubu
yollamış ve 19S7'de de paktın askeri komitesine üye olmuştur.
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Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'ya giriönlemek amacına yönelik olan Bağ
dat Paktı'nın, bu alanda amacına ulaş
ması şöyle dursun tam aksine Sovyetler'in bölgeye girişini hızlandırdığı söylenebilir. Nitekim pakta şiddetle karşı
olan Mısır, Çekoslovakya ile silah yardı
mını öngören bir antlaşma yaparak Sovyetler Birliği ve Doğu bloku ülkeleriyle
yakınlaşmıştır. Pakt sayesinde bölgede
nüfuzunu arttırmaya çalışan Amerika
Birleşik Devletleri karşısında Arap ülkeleri Sovyetler Birliği· ne yönelmişler ve
böylece Sovyetler Birliği ' nin bölgede gücü ve nüfuzu artmıştır.
şini

Türkiye

açısından

da

Bağdat Paktı

şarılı olamamıştır. Batı ittifakı

baiçerisin-

de yerini alan Türkiye'nin Ortadoğu ' da
Batı'lı sömürgeci ülkelerle birlikte hareket etmesi, onu Araplar arası çatışma
larla karşı karşıya getirmiş ve kendisine yönelen eleştirileri arttırmıştır. Irak'ın
dışındaki diğer Arap ülkelerinin de pakta katılacaklarını ummakla yanılmış olan
Türkiye'nin Mısır ve Suriye ile ilişkileri
bu sebeple bozulmuştur. 194S 'ten itibaren gerilerneye başlayan Türk -Arap
ilişkileri bu pakt yüzünden kopma noktasına gelmiştir. Ayrıca paktın kuruluşun

da önemli rol oynayan Türkiye' nin Sovyetler Birliği ile ilişkileri de olumsuz şe
kilde etkilenmiştir. Pakt sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Bir-·
liği Ortadoğu'da karşı karşıya gelirierken Türkiye de bundan fazlasıyla etki-
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Bağdat'ta doğdu . Irak' ın

Süleymaniye
ileri gelenlerinden Baban ailesine
mensup olduğu için Babani veya Babanzade lakabı ile de anılır. Babasının adı
Mehmed Emin, dedesininki de Selim'dir.
Irak'ta halkı askerliğe teşvik maksadıy-

şehri

lenmiştir.

tek Arap üyesi olan
Arap ülkeleri tarafından iyice
yalnızlığa itildiği gibi içeride de önemli
bir muhalefetin gelişmesi önlenememiş
tir. Bunun sonucu olarak Irak'ta 14 Temmuz 19S8'de gerçekleşen kanlı ihtilal
paktın sonunu hazırlamıştır. ihtilalden
sonra iktidarı ele alan yeni Irak yönetiminin 24 Mart 19S9'da ittifaktan ayrıl
dığını bildirmesi üzerine, Bağdat Paktı
merkezini Ankara'ya taşıyarak adını Merkezi Antlaşma Teşkilatı (CENTO) şeklin
de değiştirmiştir. Bağdat Paktı'nın Irak
dışındaki üyelerinin yer aldığı CENTO faaliyetlerini daha çok ekonomik, kültürel
ve teknik iş birliği alanına kaydırmıştır
Bağdat Paktı 'n ın

Irak

diğer

(bk. MERKEZI ANTLAŞMA TEŞKiLATI) .
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