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Sa' dullah Han 
b. Şeyh Emir Bahş Allarni 

(ö. 1066/ 1656) 

Babürlü Hükümdan 
Şah Cihan'ın veziri. 

_j 

1 018'de ( 1609) Hindistan'ın SiyalkGt şeh
rine bağlı Çinut köyünde doğdu. Eğitimini 
Lahor'da aldı. Molla Yusuf Giyahi gibi dö
nemin önde gelen alimlerinden ders aldı. 
Hayatının ilk devrelerinde mütevazi bir ha
yat sürdü. Ardından eğitimini ilerietmek 
için Delhi'ye gitti. Zaman içinde bilgi ve 
becerisiyle şöhret buldu. 1050'de ( 1640) 
Babürlü Hükümdan Şah Cihan Lahor'a 
geldiğinde Emir MOsevi Han aracılığıyla 
onunla tanıştı. Bu tanışmadan sonra Şah 
Cihan tarafından saraya alındı ve değişik 
görevlerde bulundu. 1052'den (1642) iti
baren birkaç yıl boyunca değişik birlikle
rin başına getirildi. 1 OSS'te ( ı 64 5) İslam 
Han'ın yerine Divan-ı Halisa'ya tayin edildi. 
Kandehar, Safevi Hükümdan Il. Şah Ab
bas tarafından ele geçirilince Şah Cihan, 
veziri Sa'dullah Han'ı Evrengzlb ile bera
ber Kandehar' ı geri almak üzere gönder
diyse de başanya ulaşılamadı. Bu sefer sı
rasında hastalanan Sa'dullah Han 22 Ce
maziyelahir 1066'da (17 Nisan 1656) vefat 
etti. Onun resmi yazışmalarını içeren mek
tupları ve münşeat mecmuası MektCı.
bô.t-ı Sa'dullah ljdn ismiyle Nazır Ha
san Zeydltarafından neşredilmiştir (Pen
cap ı 968) ll. Şah Abbas, Şehzade Evreng
zlb ve Dara Şüküh gibi dönemin hüküm
dar ve devlet adamlarına yazdığı kırk altı 
mektubun yer aldığı bu eser dil ve anla
tım açısından önemli münşeat örnekleri 
arasında sayılır. Sa'dullah Han ayrıca Ab
dülhamid Lahurl'nin Şah Cihan'ın hüküm
darlığıyla ilgili Pddişdhndme adlı eserini 
düzenlemiştir (Rieu. 1, 260) 
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SADULIAH PAŞA 
(1838-1891) 

Osmanlı Devleti'nin 
Berlin ve Viyana sefiri. 

_j 

18 Kasım 1838'de Erzurum'da doğdu. 
Babası çeşitli valiliklerde bulunmuş Vezir 
Mehmed Esad Muhlis Paşa' dır. Aslen Ayaş
lı olup soyu Hacı Bayram-ı Veli'nin ikinci ha
lifesi Bünyamin Ayaşl'ye dayanır. Darülma
arif Rüşdiyesi'nden mezun oldu. 1853'te 
on beş yaşındayken maaşsız aday memur 
olarak Maliye Hazinesi Varidat Kalemi'ne 
girdi. Fransızca bilgisi dolayısıyla 1856'da 
Babıali Tercüme Odası'na geçti. Bu görevi 
esnasında 1861 'de daha sonra ismiyle anı
lacak olan Çengelköy'deki yalıyı satın aldı 
(BA, A MKT NZD, 355/44). Haziran 1865'
te, Tercüme Odası halifeliği üzerinde kal
mak kaydıyla Maarif-i Umümiyye Nezareti 
bünyesinde kurulan Tercüme Cemiyeti üye
liğine getirildi. 4 Ekim 1865'te Mustafa Fa
zı! Paşa'nın başkanlığında kurulan Mec
lis-i Hazilin'in kalem müdürü oldu; Ekim 
186Tde Mezahib Kalemi müdürlüğüne ta
yin edildi. Aynı yıl Mustafa Fazı! Paşa' nın 

Paris'ten Sultan Abdülaziz'e hitaben yaz
dığı mektubu tercüme etti; mektup ce
miyet tarafından bastırılarak istanbul'da 
el altından dağıtıldı. 

Şura-yı Devlet'in kuruluşu esnasında 19 
Mayıs 1868'de Şura-yı Devlet Maarif Dai
resi başmuavinliğine ve 13 Mayıs 1869'da 
Şura-yı Devlet üyeliğine tayin edildi. Ma
arif-i UmQmiyye Nizamnamesi'nin hazır
lanmasında büyük emeği geçti. Yusuf Ka
mil Paşa'nın ŞOra-yı Devlet'te yaptığı ten
sikat sırasında Maarif Dairesi kapatılınca 
Adiiye Dairesi başmuavinliğine getirildi. Er
tesi yıl üyelik üzerinde kalmak kaydıyla Şu
ra-yı Devlet başkitabetine tayin edildi. Bu 
görevi esnasında Fransa Usul-i Muhake
mat-ı Cezaiyye Kanunu'nun tercüme edil
mesi ve Osmanlı hukukuna uyarlanması 
için oluşturulan komisyonun başkanlığını 
yaptı . 

8 Ekim 1871 'de Hariciye Nezareti'ne bağ
lı Matbuat Müdüriyeti uhdesinde olmak 
üzere Divan-ı Hümayun tercümanlığına ge
tirildi. Matbuat müdürü olarak Matbuat 
Nizamnamesi'ni Tercüme Odası'na başla
dığı yıllardan beri fikir ve kader birliği et
tiği arkadaşlarına karşı uygulamak zorun
da kaldı; Diyojen, İbret, Hadika ve Si
rdc'ın kapatılmasıyla ilgili yazıların altın
da Sildullah Paşa'nın imzası vardır. Buna 
rağmen basının üzerine yeterince gitme
diği gerekçesiyle 9 Nisan 1873'te görevin
den uzaklaştırıldı. 

12 Haziran 1873'te tayin edildiği Maarif 
müsteşarlığında sıbyan mekteplerinden 
yüksek okullara kadar eğitimin bütün ka
demeleri nin ders programlarını yeniden 
düzenleyen komisyonda görev aldı ; yeni 
usulde eğitim yapmak ve daha sonra teş
kilatlandırılacak okullara örnek olmak üze
re N uruosmaniye Camii'nde bir ibtidal mek
tebi açtı. Ayrıca yeni müfredata göre oku
tulacak derslerin kitaplarını hazırlamak için 
bazı uzmanları görevlendirdi. İstanbul'da 
bir umumi kütüphane ve nezaret bünye
sinde bir İstatistik Kalemi kurdu. 

28 Şubat 1874'te ikinci defa Divan-ı Hü
mayun tercümanlığına tayin edildi. Anka
ra civarında kuraklık ve kıtlık baş göster
mesi üzerine Sadullah Paşa'nın başkanlı

ğında kurulan komisyon bu sıkıntının aşıl
masında ve yardımların organizasyonun
da önemli hizmetlerde bulundu. 1 O Hazi
ran 1874'te Divan-ı Hümayun amedciliği
ne, 2 Temmuz 1874'te Meclis-i Vükela'ya 
dahil olarak Defter-i Hakani Nezareti'ne 
getirildi. Ertesi yıl gerçekleştirilen tensikat 
esnasında Temyiz Mahkemesi birinci reis
liğine ve 1876'da Ticaret Nazırlığına tayin 
edildi. 

V. Murad'ın cüiQsuyla getirildiği (30 Ma
yıs 1876) Mabeyn-i Hümayun başkatipli
ğinden padişahın hal'i üzerine üç ay son
ra ayrıldı. Midhat Paşa ekibi, II. Abdülha
mid'le yaptığı pazarlıkta Sildullah Paşa '

nın başkitabette kalması için ısrarcı olduy
sa da padişah tahta geçtikten sonra bu 
göreve Said Bey'i (Küçük Said Paşa) tayin 
etti. ll. Abdülhamid'in kanaati, Sildullah 
Paşa'nın da Sultan Abdülaziz'i tahttan in
dirip ölümüne sebep olan kadronun için
de yer aldığı yönündeydi. Bu sebeple ola
yı inceletmek için kurdurduğu soruştur
ma komisyonu onu olayla ilişkilendirme
ye çalıştıysa da netice alamadı (BA. YEE, 
20/33). Bu durum Sildullah Paşa'nın yak
laşık on beş yıl süren müteakip hayatını 
şekillendirdi. 2 Mayıs 1876'da başlayan ve 
gittikçe genişleyen Bulgar isyanı ve sonra
sında meydana gelen olayları incelemekle 
görevli olağan üstü komisyonun başkanlı
ğına getirildi ( 16 Eylül 1876) ve burada ba
şarılı çalışmalar yaptı (BA, HR. TO , 463/ 
66) 8 Mayıs 1877'de Berlin sefirliğine ta
yin edildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Sava
şı'nda Osmanlı ordularının Rusya'ya yenil
mesi üzerine Ayastefanos'ta yapılacak ba
rış görüşmelerine ikinci delege olarak ka
tıldı ve çetin müzakerelerin ardından çok 
ağır şartları ihtiva eden antlaşmayı imza
lamak zorunda kaldı (3 Mart 1878). Ant
laşmanın bölge siyasetinde Rusya'ya sağ
ladığı üstünlüğü gören büyük devletlerin, 


