
milletlerarası taahhütler altına girme
meyi öngörmekteydi. Ayrıca paktın Arap 
Birliği üyelerine ve bölgedeki güvenlik 
ve barışla ilgili olup da taraflarca da ta
nınmış bulunan ülkelere üyelik konusu
nun açık olduğu, en az dört ülkenin pak
ta katılmasından sonra bakanlar düze
yinde bir daimi konseyin kurulacağı , pak
tın S yıl için yürürlükte kalacağı ve S'er 
yıllık sürelerle yenileneceği de kararlaş
tırıldı. 

Asıl amacı bölge devletlerini ortak bir 
teşkilat içinde bir araya getirmek, Sov
yetler 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 ama
cına yönelik olmakla birlikte pakt, ku
ruluşundaki yanlışlık yüzünden bölgede 
birleştirici olamamış, adeta Ortadoğu 'yu 

parçalamıştır. Nitekim Bağdat Paktı böl
gede yeni çatışmalara ve bloklaşmalara 
sebep olduğu gibi bölgeyi milletlerarası 
çatışma alanlarından biri haline de ge
tirmiştir. Arap Birliği ' ne mensup ülke
lerden sadece Irak'ın pakta girmesi, böl
ge ülkesi olmadığı halde eski bir sömür
geci ülke olan ingiltere'nin paktın üye
si olması ve bölgede Batı yanlısı bir po
litika takip eden Türkiye, İran ve Pakis
tan· 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 dünya
sında iyice yalnızlığa itilmiş , bu geliş

meleri kendi güvenliğine yönelik bir ter
tip olarak değerlendiren İsrail de diğer 
Arap ülkeleri gibi şiddetli tepki göster
miştir. 

Çevreleme politikasına göre bir Orta
doğu savunma ittifakı kurmaya çalışan 
ve Bağdat Paktı ' nın kurulmasında bü
yük katkısı olan Amerika Birleşik Dev
letleri, paktın bölgede birliği sağlayama
yacağını görmesi üzerine, pakta üye ola
rak katıimamakla birlikte ilgisiz de kal
mamıştır. Bunun için paktın ilk konsey 
toplantısına (2 ı -22 Kasım ı 955) sivil ve 
askeri gözlemciler göndermiş, ittifakın 

Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrarı için 
önemli olduğunu ve destekleneceğini bil
dirmiş, ekonomik komite ile bozguncu 
faaliyetleri önleme komitesine üye ol
muş, Bağdat'a bir askeri irtibat grubu 
yollamış ve 19S7'de de paktın askeri ko
mitesine üye olmuştur. 

Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'ya giri
şini önlemek amacına yönelik olan Bağ
dat Paktı'nın, bu alanda amacına ulaş
ması şöyle dursun tam aksine Sovyet
ler'in bölgeye girişini hızlandırdığı söy
lenebilir. Nitekim pakta şiddetle karşı 

olan Mısır, Çekoslovakya ile silah yardı
mını öngören bir antlaşma yaparak Sov
yetler Birliği ve Doğu bloku ülkeleriyle 
yakınlaşmıştır. Pakt sayesinde bölgede 
nüfuzunu arttırmaya çalışan Amerika 
Birleşik Devletleri karşısında Arap ülke
leri Sovyetler Birliği· ne yönelmişler ve 
böylece Sovyetler Birliği ' nin bölgede gü
cü ve nüfuzu artmıştır. 

Türkiye açısından da Bağdat Paktı ba
şarılı olamamıştır. Batı ittifakı içerisin
de yerini alan Türkiye'nin Ortadoğu 'da 

Batı'lı sömürgeci ülkelerle birlikte hare
ket etmesi, onu Araplar arası çatışma
larla karşı karşıya getirmiş ve kendisi
ne yönelen eleştirileri arttırmıştır. Irak'ın 

dışındaki diğer Arap ülkelerinin de pak
ta katılacaklarını ummakla yanılmış olan 
Türkiye'nin Mısır ve Suriye ile ilişkileri 

bu sebeple bozulmuştur. 194S 'ten iti
baren gerilerneye başlayan Türk -Arap 
ilişkileri bu pakt yüzünden kopma nokta
sına gelmiştir. Ayrıca paktın kuruluşun

da önemli rol oynayan Türkiye' nin Sov
yetler Birliği ile ilişkileri de olumsuz şe
kilde etkilenmiştir. Pakt sebebiyle Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Bir-· 
liği Ortadoğu'da karşı karşıya gelirier
ken Türkiye de bundan fazlasıyla etki
lenmiştir. 

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

(bk. MERKEZI ANTLAŞMA TEŞKiLATI) . 
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BA<iDATLI İSMAİL PAŞA 
(1839·1920) 

Asker, bibliyografya ve 
hal tercümesi alimi. 

_j 

Bağdat'ta doğdu . Irak' ın Süleymaniye 
şehri ileri gelenlerinden Baban ailesine 
mensup olduğu için Babani veya Baban
zade lakabı ile de anılır. Babasının adı 

Mehmed Emin, dedesininki de Selim'dir. 
Irak'ta halkı askerliğe teşvik maksadıy-

Bağdallı 

ismail 
Paşa 
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Bağdatil ism:i il Paşa ' n ı n Hediyyetü 'L-<ari{in adl ı eserinin 

kendi el yaz ı s ıy la ferağ kayd ı (Keşfü '? ·?unun. ı . mukaddime) 

la açılan Zabit Mektebi'nde okuyarak 
subay çıktı. 1875'te istanbul 'a gitti ve 
1878' de hayatının bundan sonrasını ge
çireceği Bakırköy'e yerleşti. 1908'de ll. 
Meşrutiyet'in ilanından sonra mirliva rüt
besiyle Jandarma Dairesi ikinci şube mü
dürü oldu. 1920'de bu görevden emekli 
olduktan üç ay sonra vefat etti ve istan
bul'da Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi. 

Eserleri. Askerlikle ilmi çalışmalarını 

beraber yürüten İsmail Paşa istanbul'a 
gelişindan az sonra başladığı ve otuz beş 
yıllık bir emek mahsulü olan iki önemli 
eseriyle ilim aleminde tanınmıştır. 1. l :ia
J:ıu'l-meknıln fi'?·?eyl i 'ala Keşii'?-ZU
nıln 'an esami 'l -kütüb ve'l-fünıln. Keş
tü 'z -zunıln 'a zeyil olarak Arapça kale
me aldığı bu eserinde Katib Çelebi 'nin 
göremediği yahut bahsetmediği veya 
ondan sonra yazılan çeşitli ilim dalların
dan dört bin kadar Arapça, Farsça ve 
Türkçe kitap hakkında kısa bibliyogra
fik bilgiler vermektedir. Keşfü'z-?unun 
için meydana getirilmiş zeyiller içinde en 
genişi İsmail Paşa'nın bu eseridir. Eser 
tamamlanmasını takip eden uzun bir bek
leyişten sonra müellif nüshası esas alı

narak Şerefeddin Yaltkaya ve Kilisli Ri
fat Bilge tarafından iki cilt halinde yayı
ma hazırlanıp Milli Eğitim Bakanlığı'nca 
istanbul'da basılmıştır (l-11 . 1945- 1947) 

Duyulan ihtiyaç üzerine eserin 1972' de 
tıpkı basımı yapılmıştır. Ayrıca Tahran'
da yapılmış birçok ofset baskısı da var
dır. l:iahu 'l-meknun'un müellif hattı ek
sik bir müsvedde nüshası Yapı ve Kredi 
Bankası Genel Müdürlüğü Kütüphane
si'nde (istanbul) bulunmaktadır. 2. Hediy-
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yetü'l- ' arifin, esma , ü 'l-mü, eliitin ve 
aşarü'l-musannitin. Büyük bir biyogra
fi ve bibliyografya ansiklopedisidir. İki 
ciltlik eserde islam aleminde yetişmiş 
9000 civarında müellifin (1 ciltte 5398) 

hal tercümesi ve bunların çeşitli ilim dal
Iarına ait 50.000 civarında kitabı (1 ci lt
te 25.000 eser) söz konusu edilmektedir. 
Bazı müellifler hakkında çok kısa bilgi 
ile yetinilirken bazılarının hayatları ve 
eserleri hakkında ise oldukça geniş bilgi 
verilmiş, Türk olanlar isimlerinin yanına 
yıldız işareti konularak ayrıca belirtil
miştir. Hediyyetü'I- 'aritin müellif nüs
hası esas alınarak Kilisli Rifat Bilge, İb
nülemin Mahmud Kemal İnal ve Avni Ak
tuç tarafından iki cilt halinde yayıma ha
zırlanıp Milli Eğitim Bakanlığı 'nca ı. cildi 
1951 'de, ll. cildi de 1955'te istanbul 'da 
basılmıştır. Bu eserin de l:iaJ:ıu'l-mek
nun gibi Tahran'da yapılmış birçok of
set baskısı vardır. Ayrıca Nail Bayraktar'ın 
eserde adı geçen müelliflerin şöhret bul
dukları künye, nisbe, mahlas ve lakapla
rı esas alarak hazırladığı yeni bir indeks 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayım

lanmıştır (Hediyyetü 'l-Ari{fn, Esmaü'l-fl1ü· 

elli{fn ve Asarü 'l-Musanni{fn Şöh retler in

deksi, istanbul 1990) . 
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BAGDATLI MEHMED FEHMİ 

ı 

Fe hml b. Abdirrahman 
b . Sellm el-Hazrecl 

(1873-1944) 

Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde 
Arap edebiyatı tarihi 

L 
müderrisliği yapan Iraklı alim. 

_j 

Musul'da doğdu . Tarih-i Edebiyyat-ı 

Arabiyye adlı eserinde "müderriszade" 
sıfatını kullandığına göre babası veya 
dedesi de müderristi. Bağdat 'ta vilayet 
matbaası idaresiyle resmi Zevra gaze
tesi yazı işlerinde çalıştı. Bağdat ' tan is-

Bağdat lı 

Mehmed 

Fehmi 

tanbul'a giderek orada Darülfünun Ede
biyat Fakültesi'nde Arap edebiyatı tari
hi müderrisliği yaptı. Siyasi faaliyetler
de de bulunan Mehmed Fehmi 1912'de 
istanbul'da Hizbü'l-ahd'i kuranlar ara
sında yer ald ı. I rak ' ın Osmanlı İmpara
torluğu'ndan ayrılmasından sonra bu ül
keye gitti. 1921'de Bağdat'ta ll. Paysal'ın 
sarayında teşrifat müdürlüğü görevin
de bulundu. 1924-1930 yılları arasında 
Bağdat'taki Alü'l- Beyt Üniversitesi'nde 
rektörlük yaptı. Kısa bir süre de Maarif 
vekili oldu. Ancak I ra k' ın ingilizler 'le yap
tığı anlaşmaya karşı çıkarak bakanlık

tan istifa etti. Bu konuda yazdığı maka
lelerde yönetime karşı sert tenkitlerde 
bulundu. Bu yazı la rından dolayı Irak hü
kümeti onu Kuzey lrak'a sürgüne gön
derdi. Sürgünden döndükten sonra ölü
müne kadar inzivaya çekildi ve Bağdat'
ta vefat etti. 

Eserleri. Ana dili olan Arapça yanında 
Fransızca ve bilhassa Türkçe 'yi de çok 
iyi bilen Bağdatlı Mehmed Fehmi'nin en 
meşhur eseri Tarih-i Edebiyyat-ı A ra
biyye 'dir (İ stanbul 133 5/ 19 17). Edebi
yat Fakültesi 'nde takrir ettiği dersler
den oluşan bu hacimli çalışmasında mü
ellif "Maksad" başlığı altındaki giriş kıs

mında , basım hazırlıkla rı yapılan eserin 
dört ciltten ibaret olacağını ve Cahiliye 
döneminden itibaren sırasıyla muhad
ramı1n •. müvelledfın • ve muhdesfın *u. 
ayrıca çağdaş Arap edebiyatı tarihini ih
tiva edeceğin i ifade etmektedir. Ancak 
bunlardan sadece I. cilt neşredilmiş, ı. 

cilde ait zeyille diğer üç cildi neşredil

memiştir. 

950 sayfadan ibaret olan ve sadece 
Cahiliye dönemi Arap edebiyatının bir 
kısmına tahsis edilmiş bulunan bu ilk 
cilt, müellifin de belirttiği gibi, önce çer
çevesi geniş tutularak konuyla ilgisi ol
mayan ayrıntılı bilgilere yer verildiğin
den eksik kalmış ve bu sebeple bir ze
yille ikmal edilmek istenmiştir. Bununla 


