
kililerle görüşmek üzere Londra'ya gitti 
(Haziran I 920) 

4 Nisan 1921 'de Mısır'a dönmesinin ar
dından İngiliz yetkililerin uyarılarına rağ
men Mısır'ın tam bağımsızlığını kazanma
sı yönündeki faaliyetlerine devam eden 
Sa' d Zağlul, 23 Aralık 1921 'de beş arka
daşıyla birlikte tutuklanarak Aden'e sü
rüldü. Ardından arkadaşlarından ayrılıp 
Hint Okyanusu'ndaki Seychelles adalarına. 
Eylül 1922'de Cebelitarık'a gönderildi. Ni
san 1923'te serbest bırakılınca Fransa'ya 
gitti. 17 Eylül 1923'te Mısır'a döndüğünde 
ülkede önemli değişiklikler olmuş, İngiliz 
hükümeti 28 Şubat 1922'de Mısır'ı ba
ğımsız devlet ilan etmiş, 1 S Mart'ta Ah
med Fuad'a melik unvanı verilmişti. Zağ

lul, siyasi bir partiye dönüşen Vefd'in lide
ri olarak birkaç ay sonra yapılması karar
laştırılan seçim için hazırlıklara başladı. 
Ocak 1924'teki seçimlerde Vefd Partisi oy
ların % 90'ını aldı ve hükümeti kurma gö
revi Zağlul'e verildi. Zağlul başbakan ol
duktan sonra öncelikle İngiltere ve Mısır 
arasında çözümlenmemiş olan Sudan ve 
Süveyş Kanalı meselelerini gündeme ge
tirdi. Sudan'ın Mısır topraklarına katılma
sını istedi. Temmuz 1924'te İskenderiye'de 
kendisine karşı düzenlenen bir suikasttan 
yaralı olarak kurtuldu. Halledilmemiş ko
nularda görüşme yapmak için Ekim 1924'
te Londra'ya gittiyse de bir sonuç alama
dı. 19 Kasım 1924'te İngiltere'nin Sudan 
genel valisi Sirdar Sir Lee Stack'ın Kahire'
de öldürülmesi bir krize yol açtı . Yüksek 
komiser Lord Alien by olaydan hükümetin 
sorumlu olduğunu belirterek İngiltere'nin 
ağır şartlar içeren yedi maddelik ültima
tomunu hükümete iletti. İngiltere'nin ta
leplerinin ancak bir kısmının yerine getiri
lebileceğini bildiren Zağl0l24 Kasım 1924'
te istifa etti, ardından meclis tatil edildi. 

24 Şubat 192S'te yapılan seçimlerden 
Vefd en güçlü parti olarak çıktıysa da hü
kümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı. 
ZağlQI Mart 192S'te meclis başkanı seçil
di. Kral Fuad bir süre sonra meclisi lağve
dip ülkeyi yaklaşık bir yıl tek başına yö
netti. Lord Allenby'nin yerine tayin edilen 
İngiliz yüksek komiseri Lord Lloyd'un bas
kısıyla 1926 Martında tekrar seçim yapıl
dı. Zağiul, sağlık durumu bozulduğundan 
seçimlerden önce hükümetin başına geç
meyeceğini bildirdi. Seçimden Vefd yine 
birinci parti olarak çıktı ve Zağlul meclis 
başkanı seçildi. 23 Ağustos 1927'de Ka
hire'de vefat eden Sa'd ZağlQI devlet tö
reniyle İmam Şafii Kabristanı'na defnedil
di; naaşı 19 Haziran 1936'da özel olarak 
yaptırılan anıtmezara nakledildL 

Mısır siyasi hayatına damgasını vuran 
Sa'd Zağlul'ün görüşleri ve siyasi kariyeri
nin şekillenmesindeki en önemli faktör 
Mısır'ın İngiltere tarafından işgal edilme
sidir. Onun İngilizler'le ilişkilerin i I. Dünya 
Savaşı'nın başladığı yıllara kadar olan "iş 
birlikçi" dönemle savaş sonrası Mısır'ın tam 
bağımsızlığı için çalıştığı dönem olmak üze
re iki devrede ele almak gerekir. Sa'd Zağ

Iul'ün Mısır tarihi açısından asıl önemi I. 
Dünya Savaşı sonrasında üstlendiği rol
dür. Mısır'ı temsilen Paris Konferansı'na 
katılmak için oluşturduğu heyet daha son
ra bir halk hareketine dönüşerek İngiliz
ler'e karşı bir ayaklanma başlatmış, bu 
ayaklanma Mısır'ın bağımsızlığına giden 
yolda bir dönüm noktası olmuştur. 1924'
te iktidara geldikten sonra Mısır'ın tam 
bağımsızlığını kazanması için büyük çaba 
göstermiş, kralın yetkilerinin sınıriandınidı
ğı anayasal bir sistemi savunmuştur. Baş
bakanlığı sırasında Türkiye'de hilafetin 
kaldırılmasının ardından Mısır'da ortaya 
çıkan hilafet hareketine karşı çıkmış. özel
likle Kral Fuad'ın halife olma arzusunu be
nimsemeyip bu konuda hükümetteki yet
kilerini kullanmaktan çekinmemiştir. Zağ
lul'ün Kevkebü'ş-şark adlı Fransız eğilim
li mason Joeasma mensup olduğu kayde
dilmektedir (Ka ri m Wissa. XVI/2 1 ı 9891. 

s. ı 57). Mısır'da çok sayıda yapı ve cadde 
onun adını taşımakta, günümüzde evi mü
ze olarak kullanılmaktadır. 

Sa'd Zağlul'ün Eğitim bakanı olduğu 
1906 yılından ölümüne kadar tuttuğu gün
lükler Abdülazlm Ramazan tarafından ya
yımlanmış (bk bibl). günlüklerin 1907-
1919 yıllarını içeren kısmı üzerine lnge 
Ammering bir doktora çalışması hazırla
mıştır (Sa 'd Zağ/al und seine Tagebücher: 
Selbstbild eines aegyptischen Politikers zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts, 2004, Bern 
Üniversitesi) Çeşitli vesilelerle yaptığı ko
nuşmalar Ahmed Neslb es-Sükkerl (Ka
hire ı 923), Mahmud Kamil Fuad (Kahire 
ı 924. ı 927) ve Muhammed İbrahim el-Ce
zir! (Kahire ı 927, tıpkıbasım ı 991) tara
fından derlenip yayımlanmıştır. ZağlQI 
gençlik yıllarında Şafii fıkhına dair küçük 
bir kitap hazırlamış (Kahire. ts. 118781). 

ayrıca Muhammed Abduh'Ia birlikte ça
lıştığı sırada çeşitli dergilerde makaleleri 
çıkmıştır. Ancak bunları kendisinin mi te
lif ettiği yoksa Abduh tarafından kaleme 
alınan yazıları mı tashih ettiği açık değil
dir (EJ2 Jİng ı. VIII, 70ı) Zağlul'ün hayatına 

dair çok sayıda eser kaleme alınmış (bk. 
bibl). XX. yüzyıl Mısır siyasi tarihiyle ilgili 
eserlerde de faaliyetlerine geniş biçimde 
yer verilmiştir. ZağlQI için çok sayıda şiir ya-
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zılmış, bunların bir kısmı İbrahim Uveys 
tarafından neşredilmiştir (Dümu'u'ş-şu'a

ra' 'ale'r-ra/ıili'l-kerfm faf:cidi'l-vatan ve za'f
mi'ş-şarf:c Sa'd Zaglul Başa, Mısır 1928). 
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İstanbul'da Haliç'e akan 
Kağıthane deresinin kenarında 
xvın. yüzyılın ilk yarısında 

tanzim edilen saray, köşk, kasır 
ve bahçeler topluluğu. _j 

Kağıthane deresinin iki tarafında yer alan 
ve "uğurlu, marnur yer" anlamına gelen 
Sa'dabad, Ahmed Refik tarafından "Lale 
Devri" olarak adlandırılan bir dönemin en 
başta gelen eğlence ve gezinti yeridir. Ka
ğıthane deresi vadisi Kanuni Sultan Süley
man döneminden itibaren İstanbul halkı
nın önemli eğlence ve mesire mekanlar-
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dan biriydi. Evliya Çelebi, kuyumcu ve sa
raç esnafının burada çadırlarını kurarak 
hem eğlendiklerini hem görüşmeler yap
tıklarını belirtir. Ayrıca padişahların kuyum
cu başıya on iki keselik hediye vermesinin 
Kanuni Sultan Süleyman yasası olduğunu 
belirtir. istanbul halkı, ramazan ayını kar
şılamak için şaban ayı boyunca Kağıthane 
çayırlarında çadır kurup çeşitli eğlenceler 
tertip ederdi. Gündüzleri hakkabazlar ve 
sihirbazların gösterileri yanında pehlivan 
güreşleri yapılır, geceleri binlerce kandilin 
ışığında sazlar çalınıp eğlenceler düzenle
nirdi. Burası özellikle bahar aylarında hal
kın açık havaya çıktığı yerlerin başında ge
liyordu. Evliya Çelebi de Kağıthane mesire
sinin güzelliklerini övmekte, Lalezar mesi
resinin bulunduğunu ve çevrede 200 ka
dar bağlı bahçeli ev olduğunu kaydetmek
tedir. 

Bu dönemde iskarı sahası olan bir köyü 
dışında ll. Bayezid'in inşa ettirdiği ve Ka
nuni Sultan Süleyman'ın kagir olarakyap
tırıp üzerini kurşunla kaplattığı Barutha
ne, Kanuni'nin şehzadesi Mehmed'i yetiş
tiren Daye Hatun adına yaptırılan cami ve 
hamam, 71. yeniçeri ortası için inşa edi
len tekke, İmrahor Çeşmesi, İmrahor Kas
rı ve IV. Murad'ın Mlrgune Yusuf Han için 
yaptırdığı kasır yörede Türk dönemine ait 
bilinen erken örneklerdir. Dere kıyısında 
kurulan İmrahor Kasrı'nı daha sonra Sul
tan Abdülaziz yeniden inşa ettirmiş, kasır 
pek çok fotoğrafa ve yağlı boya resimlere 
konu olmuştur (bk. İMRAHOR ÇEŞMESİ ve 

KASRI) 

Kağıthane asıl önemini XVHI. yüzyıl baş
larında kazanmıştır. Bölgenin Sadabad adıy
la ünlenmesi, Sadabad Sarayı'nın ve çev
resindeki saray, kasır, köşk gibi yapıların 
imanndan sonradır (ı ı 34/1722). 1717'de 
Sadrazam Damad İbrahim Paşa'nın bura
da verdiği bir kır şöleni lll. Ahmed'in çev
reyi tanıyıp sevmesine yol açmış. 1722'de 
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Kağıthane'de padişah için yapılacak sara
yın önündeki dere yatağı temizlenip iki ta
rafı muntazam rıhtımlı düz bir kanal içine 
alınmıştır. "Cedvel-i Sim" adı verilen bu bü
yük kanalın merrnerieri Çengelköy'deki Ku-

. lelibahçe Kasrı'ndan getirilmiş, çeşitli nok
talara başka kanallar açılmış , setler ve çağ
layanlar yapılarak küçük şelaleler oluştu
rulmuş, kanallardan gelen sular bu şelale 
ve çağlayanlardan geçerek mermer havuz
larda toplanmıştır. lll. Ahmed'in, Sada
bM'daki bahçe ve büyük havuzun kenar
Iarına dikilrnek üzere Yoros bölgesi dağ
larından 450 çınar, ıhlamur, karaağaç, diş 
budak ve kestane ağacının kökleriyle çıka
rılıp sahile ve oradan gemilerle mahalline 
nakledilmesi konusunda Zilhicce 1134 (Ey
lül 1722) tarihli bir fermanı bulunmakta
dır. Yine burada lll. Ahmed'in emriyle üç 
yeni havuz inşa edilerek tarhedilen bah
çeye de Hüsrevabad ismi verilmiştir. Yeni 
düzenlemeler ve havuzlar yapıldıktan son
ra istanbul halkını köye götüren sandalla
rın geçtiği yerler kapatılıp bunların geçi
şine artık izin verilmemiştir. Derenin dü
zenlenmesi tamamlanınca köşklerin inşa
sına geçilerek çevrede devlet erkanının 
köşk ve bahçeler kurması teşvik edilmiş
tir. Burada yapılan saray ve parkların Av
rupa'yı da saran Fransız modasının etki
siyle gerçekleştirildiği bilinmektedir. 1719-
1720'de Paris'e gönderilen ilk Türk elçisi 
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin ra
porunda özellikle Moudon, Versailles, Fon
tainebleau, Marly, Trianon saray ve şato
larından geniş bir şekilde bahsedilmekte, 
getirdiği çizim ve planlarla da padişahı ve 
İbrahim Paşa'yı etkilediği anlaşılmaktadır. 

Kağıthane kısa zamanda Kasr-ı Sada
bfıd, Hürremabad, Çeşme-i Nevpeyda, Çeş
me-i Nur, Cedvel-i Sim, Asr-i Sürur, Cisr-i 
Nuranl, Kasr-ı Cenan, Kasr-ı Neşat, Kovan
lı Köprü, Server Kasrı, Beyaz Köprü gibi 
köşkler, bahçeler, köprüler ve çeşmelerle 

Sultan 
ll. Mahmud 
döneminde 
sadabad 
Sarayı ' nı 

tasvir eden 
Preault 
tarafından 

çizilm iş 

gravür 

donatılmış, İbrahim Paşa buradaki sara
yın hemen yanına Hayrabad adında bir de 
cami yaptırmıştır. Çelebizade Asım Efen
di, Sadabad'dan Baruthane'ye kadar olan 
mesafe içinde 170 kadar köşk ve kasır in
şa edildiğini belirtir. lll. Ahmed'in salta
natının son yedi-sekiz yılını kapsayan dö
nem Sadabad günlerinin en görkemli yıl
larıdır. Sadabad safaları saray çevresiyle sı
nırlı kalmayarak halkın da tatil günlerin
de rağbet ettiği bir yer halini alır. Erguvan 
ağaçlarının gölgeleri altında "meclis-i uş
şak"lar kurulmuş . "sur-ı bahar"lar, saz fa
sılları ve gün boyu süren eğlenceler düzen
lenmiştir. Karadan yaldızlı, kafesli araba
larla, Haliç su yolundan çiçeklerle bezen
miş kayıklarla akın akın gelenler konumla
rına göre mesirenin farklı yerinde eğlen
meyi adet haline getirmiştir. Bu alem ve 
eğlencelere "Sadabad seyranına çıkma" 
denilmektedir. Haliç'te yüzme yarışları bu 
devrin geleneği olarak doğmuştur. Aynı 
zamanda şairlerin toplanma yeri olan Sa
da bad'da cirit oyunları, koşu. güreş gibi 
gündüz eğlencelerinden başka, top, kan
dil, !ille, söz ve saz sohbetleri gibi gece eğ
lenceleri düzenlenir. zaman zaman başta 
iranlılar olmak üzere yabancı devlet tem
silcileri de ağırlanırdı. 

Bu parıltılı ve görkemli dönem 25 Eylül 
1730'da çıkan Patrona isyanı ile son bu
lurken Kağıthane'deki yüzlerce yapı isyan
cılar tarafından harabe haline getirilmiş
tir. Hüseyin Ayvansarayl, Sadabfıd ve çev
resinde 120 kasrın yıkıldığını belirtir. Bu 
olay lll. Ahmed'in saltanatma son verirken 
Damad İbrahim Paşa'nın da hayatına mal 
olmuştur. ll l. Ahmed'den sonra padişah 
olan I. Mahmud isyancıları ikna ederek Sa
dabad Sarayı dışındaki köşk. kasır, çeşme 

ve köprülerin yakılmasını önlemiş, ancak 
yıkılmasına engel olamamıştır. Bu olayın 
üzerinden belli bir süre geçtikten sonra 
bölgenin eski günlerine kavuşturulmaya 
çalışıldığı görülmektedir. İran elçisine ve
rilecek ziyafet sebebiyle 1149 ( 1 736-37) yı
lında Sadabad'da Kurşunlu Köşk'te yapı
lan tamir masrafına ait belge bunu gös
termektedir. ll l. Osman dönemine ait Re
ceb 1170 (Nisan 1757) tarihli belgede Sada
bad Sahilsarayı'nın tamir edildiği kayıtlıdır. 
I. Abdülhamid, tahta çıktıktan kısa bir sü
re sonra Sadabad ile yakından ilgilenerek 
bölgeyi geniş bir onarıma tabi tutmuştur. 
12 Reblülahir 1189 ( 12 Haziran 1775) ta
rihli belgede Sadabad'daki İmrahor Kasrı'
nın tamir edildiği, 24 Reblülahir 1189 (24 
Haziran 1775) tarihli belgede Kağıthane'
deki Kasr-ı Hümayun ile havuz ve derele
rin onarılarak bunlar için 2600 kuruş har-



candığı belirtilmektedir. 13 Cemaziyelev
vel 1190 (30 Haziran 1776) tarihli belgede 
Karaağaç Sarayı ile Kağıthane kasırlarının 
Hassa başmimarı Hafız İbrahim tarafın
dan tamiratı öngörülmüş, 19 Cemaziyelev
vel 1199'da (30 Mart 1785) Sadabad Kas
rı'nın tahtaları ve Küçük Kasır ile padişaha 
mahsus iskelenin ve kasra giden yolun et
rafındaki parmaklıkların onarımı yapılmış

tır. Yine I. Abdülhamid dönemine ait 12 
Zilhicce 1200 (6 Ekim 1786) tarihli belge
de Sadabad ve Karaağaç saray-ı hüma
yunları ile bitişiğİndeki Yusuf Efendi Bah
çesi'ne gelen su yolları tamiratının yapı

lan keşif üzerine 3500 kuruş tuttuğu kay
dedilmektedir. 

lll. Selim döneminde de bölge önemli 
ölçüde imara tabi tutulmuştur. Babası 
lll. Mustafa ile askerlerin talimlerini sey
retmeye giden lll. Selim, Sadabad'dan pek 
hoşlanmış, tahta çıktıktan sonra burayı ih
ya etmiştir. Sivil mimarinin öne çıktığı lll. 
Selim döneminde Sadabad'daki Çağlayan 
mahallinde bulunan Kasr-ı Hümayun'un 
yeni bir tamir geçirdiğini 23 Zilkade 1206 
(13 Temmuz 1792) tarihli belge ortaya koy
maktadır. 21 Zilkade 1208 (20 Haziran 1794) 
tarihli belgede ise Hassa başmimarı Meh
med Arif Ağa tarafından yapılan onarım
da Sadabad-Kağıthane Sarayı'nın yanı sıra 
bendierin de tamir ve inşası belirtilmekte
dir. 121 O ( 1795-96) tarihli bir başka belge
de Sadabad'daki saray ve havuzların ona
rımının yaptınldığı kayıtlıdır. 

ll. Mahmud, Kağıthane'nin yenilenme
sine karar verdiğinde gerekli inşaat mal
zemesinin önemli bir kısmını harap du
rumda olan Karaağaç Sarayı ve Bahçesi'n
den temin etmiştir. Padişah SadabM Sa
rayı'nı yıktırarak mimar Krikor Arnira Bal
yan'a yeniden inşa ettirmiştir. Bunun dı

şında çeşitli kasırların, çağlayanların, Hay
rabad Camii ve çeşmelerin yenilenmesiy
le birlikte çevre tanzimi yapılmıştır. Fakat 
peşpeşe yaşanan talihsiz olaylar ve çok 
sevdiği gözdesinin burada ölmesi padişa
hın Sadabad'dan uzaklaşmasına sebep ol
muştur. ll. Mahmud Nişantaşı, Atiye Sul
tan Sarayı (Saray-ı Hümayun, Karşı Köşk) ve 
Yeniçeşme bu dönemde çevrede yapılan 
eserlerdir. ll. Mahmud'un yaptırdığı saray 
Sultan Abdülmecid devrinde ihmal edildi
ğinden harap duruma düşmüş, Abdüla
ziz döneminde bu saray yıktınlarak yeri
ne 1862-1863'te Sarkis ve Agop Balyan'a 
Batı Avrupa üslfıbunda iki katlı Çağlayan 
Kasrı yaptırılmış, Hayrabad Camii de yeni
lenmiştir (bk ÇAGLAYAN CAMİİ; ÇAGLA

YAN KASRI). Daha sonra ll. Abdülhamid 
Çeşmesi, Poligon Çeşmesi, Poligon Kasrı. 

Koşu Köşkü yapılmıştır. Önceleri şehzade
lerin, sultanların, saraylıların dolaştığı bu 
yerlerde sonraları onların yerini damad-ı 
şehriyarller almıştır. Padişahların bazı top
luluklara ve yabancı elçilere burada ver
dikleri ziyafetler I. Dünya Savaşı'na kadar 
sürmüştür. Kağıthane m esiresi saray için 
önemini kaybetmekle birlikte İstanbul ha
yatındaki önemi XX. yüzyıl başlarına ka
dar devam etmiştir. Haliç'ten yüzlerce ka
yıkla ve karadan arabalarla gelen halk da 
bu eğlencelere katılıyordu. Burası özellik
le İstanbul kadınlarının açık havadaki en 
büyük eğlence yeriydi. İstanbul'un bu gü
zel kadınları türlü şiirler, şarkılarla övülmüş
tür. Adına şarkılar söylenen, şiirler yazılan 
Rana Hanım, Nuhkuyulu Naciye Hanım, 
Tekirdağlı İzmaro adı bilinenlerden sade
ce birkaçıdır. 

Sadabad, XVIII. yüzyılın ilk yarısından 
itibaren yaklaşık iki yüzyıl boyunca Türk 
edebiyatını da etkilemiş, önceleri şiirlerde, 
Tanzimat'tan sonra mensur türlerde adı

nı sık sık duyurmuştur. Dönemin yabancı 
yazar ve gezginleri dahil pek çok şair, edip 
ve muharrir İstanbul'daki zarafet, zevk ve 
neşeyi anlatmak istediğinde hemen da
ima Sadabad mesire ve eğlencelerinden 
sahneler tasvir etmiş, buranın tabii gü
zelliklerinden, tarihe yansıyan hatıraların
dan ve sosyokültürel konumundan bah
setmiştir. Ancak hiçbir şair, Sadabad'ı ve 
oranın zevk ve eğlence dolu ihtişam çağı
nı Nedim'in coşku dolu mısraları kadar gü
zel ve etkileyici biçimde anlatamamıştır. 
Onun, "Seyr-i Sa'dabad'ı sen bir kerre ıyd 
olsun da gör" veya, "Gidelim serv-i reva
mm yürü Sa'dabad'a" gibi mütekerrir mıs
ralarla ( nakarat) tasvir ettiği şarkılar 

hiç şüphesiz Sadabad hakkında belge 
hükmünde edebi eserlerdir. 
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1937 yılında Türkiye, İran, Irak 
ve Afganistan arasında yapılan 

bölgesel iş birliği 
ve saldırmazlık antlaşması. _j 

İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Sadabad isim
li yazlık sarayında imzalandığı için bu adla 
anılmıştır. I. Dünya Savaşı sonrasında ye
niden belirlenen Ortadoğu coğrafyasında-

381 


