
durumu görüşmek için Berlin'de topla
dıkları uluslararası kongrede de delege ola
rak bulundu. Beş yıl süren Berlin sefirliği 
esnasında Almanya ile ilişkilerin geliştiril
mesi konusunda önemli hizmetleri oldu. 
II. Abdülhamid, yaptığı hizmetlerin karşı
lığında 7 Aralık 1881 'de kendisine vezirlik 
rütbesi ve paşalık unvanı verdi (BA, ira
de-Dahiliye, nr. 67567). 22 Mart 1883'te 
Viyana sefırliğine tayin edildi. Almanya im
paratoru 1. Wilhelm'in ölüm törenlerine ll. 
Abdülhamid'i temsilen katıldı. 

Sefaret hizmetçisiyle olan ilişkisi sonucu 
kızın hamile kalması üzerine skandal en
dişesiyle geçirdiği buhran neticesinde 14 
Ocak 1891 'de havagazıyla intihara teşeb

büs etti ve doktorların bütün müdahale
lerine rağmen 18 Ocak'ta öldü. Naaşı özel 
bir vagonla İstanbul'a gönderildi ve 29 
Ocak günü Ayasofya Camii'nde cenaze na
mazı kılındıktan sonra ll. Mahmud Tür
besi haziresine gömüldü. Sadullah Paşa, 
Berlin setaretiyle yurt dışına gönderilme
sinden sonra ölümüne kadar geçen on dört 
yıl içinde sadece Ayastefanos barış görüş
meleri ve Sultan Abdülaziz'in tahttan in
dirilmesi hadisesine karışanların yargılan
dığı mahkeme için (Haziran 1881) iki de
fa İstanbul'a gelebildL 

Mehmed Veclhi Paşa'nın kızı Neclbe Ha
nım ile evli olan Sadullah Paşa'nın Asaf, 
Nusret, Ragıb ve Nazlı isimli dört çocuğu 
vardı (hatıraları ve romanları bulunan Mü
nevver Ayaşlı, Nusret Bey'in eşidir). Mu
rassa' Mecldl ve Osmanl nişanları dışında 
Yunanistan'ın Sauveur nişanının şövalye 
rütbesi, Avusturya'nın Franz Joseph, İtal
ya'nın Couronne d'ltalie, Rusya'nın Sainte 
Anne ve Almanya'nın Aigle Rouge nişan
larına sahipti. İyi bildiği Farsça ve Fran
sızca'nın yanında Almanca'ya da aşinay
dı. Özel olarak akaid, fıkıh, Doğu ve Batı 
edebiyatları tahsil etmişti. 1889'da ken
disiyle Viyana'da görüşen Ahmed Midhat 

Efendi onun bilgisinden ve görüşlerinden, 
Doğu ve Batı medeniyetleri arasında orta 
bir yol tutulması gerektiğine dair düşün
celerinden hayranlıkla bahseder. 

Babası gibi şair olan Sadullah Paşa'nın 
bugüne ulaşan şiirleri yazdıklarının küçük 
bir kısmını oluşturur: Mithat Cemal Kun
tay hacmi hakkında bilgi vermediği iki def
terde şiirlerinin kayıtlı olduğunu ve bu def
terlerin kendisinde bulunduğunu belirtir. 
Köylüyü metheden otuz kıtalık terciiben
di, Alphonse de Lamartine'in "Göl" isimli 
şiiriyle Homeros'un İlyada destanının ilk 
on beytinin manzum çevirisi, ayrıca des
tanın kırk altı-kırk yedi sayfalık bir bölü
münün nesir olarak tercümesi bilinmek
tedir. Gerçek zannedilen batı! inanışların 
XIX. yüzyılda yıkıldığı, aklın ve tecrübenin 
üstünlüğüyle ilim ve teknikte büyük ge
lişmeler olduğu tezine dayanan "On Doku
zuncu Asır" adlı şiiri bir zihniyeti ifade et
mesi bakımından dikkat çekici bulunmuş
tur (tahlili için bk. Kaplan, s. 64-68) Ne
sir alanında ise Maarif-i Umümiyye Nizam
namesi'ne yazdığı esbab-ı mücibe layihası 
güzel üslübunun ve güçlü kaleminin işa
reti olarak değerlendirilir. Ebüzziya Meh
med Tevfik'in Numune-i Edebiyyô.t-ı Os
maniyye'de yayımladığı "Şarlotenburg 
Sarayı", "1878 Paris Ekspozisyonu" ve "Ber
lin Mektubu" ile çeşitli kişilere yazdığı mek
tupları da aynı özelliği taşımaktadır. 
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İstanbul' da 
XVIII. yüzyılın sonlarında 

inşa edilen bir yalı. 
_j 

Boğaziçi'ndeki yalılar arasında günümü
ze gelen en erken tarihli ve en iyi korun
muş ahşap yalılardan biri olup Çengelköy'
de yer almaktadır. Yalının rıhtım üzerin
deki tek katlı selamlık bölümü XX. yüzyı
lın başlarında yıkılmış, günümüze özgün 
olarak harem bölümü ve bahçe cephesin
deki su kemeri ulaşmıştır. Ayrıca yahya ait 
bir hamam, mutfak ve kayıkhane bulunu
yordu. Yalı, XVlll. yüzyılın sonlarına kadar 
giden bostancıbaşı defterlerindeki kayıt
lara göre I. Abdülhamid döneminde ( ı 77 4-
1789) Darüssaade Ağası Mehmed Ağa'ya 
verilmiştir. Bu kayıt ve mimari özellikler 
göz önüne alındığında 1. Abdülhamid dö
neminin sonlarına, lll. Selim döneminin 
(ı 789-1807) başlarına tarihlendirilebilir. Ya
lı 1861 'de Sadullah Paşa tarafından satın 
alındıktan sonra bu adla anılmıştır. 

İki katlı yalı merkezi sofalı plan tipinde
dir. Birbiriyle kesişen iki eksen düzenine 
göre tamamen simetrik bir plan gösterir. 
Denize paralel biçimde konumlanmış mer
kezi safanın köşelerine yerleştirilen ikişer 
adet oda ve sofaya deniz ve bahçe yönün
den sapianan eyvanlar planın temelini oluş

turur. İki katın planı da birbirini küçük bir 
farkla tekrar eder. Alt kat safası köşeleri 
pahlanmış dikdörtgen, üst kat ise ova! şe
killi bir sofaya sahiptir. Safalar uzunlama
sına denize paraleldir. Üst kat sofasını bir 
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atağı çağrıştıran basık bir kubbe örter. Ah
şap iskelet üzerine harçla sıvaoarak bağ
diidi tekniğinde inşa edilen ku b be dışarı
dan kırık çatıyla örtülmüştür. Bu kubbede 
merkezdeki ova! biçimli, oymalı ve edirne
kiiri boyalı göbekten eteklere doğru yayı
lan ışınsal bir süsleme düzeni uygulanmış
tır. 

Yapının günümüzde cephelerin tam or
tasında dört yönden girişi bulunmakla be
raber özgün halinde kuzey yönünden bir 
giriş olmadığı anlaşılmaktadır. Doğu ve ba
tı yönünde iki adet merdivenle üst kata 
ulaşılır. Üst katta kuzeydeki merdivenin 
hemen üstünde içeriden safaya hakim bir 
konumda açılmış, içinde müzik icra edilen 
mutriphane yalıyı daha da ilginç kılan mi
mari bir unsur olarak dikkati çeker. Ova! 
sofa özellikle ona açılan mutriphane ile iliş
kilendirildiğinde bu mekanın gündelik ha
yatın merkezini oluşturan, yemekli ve mü
zikli toplantıların düzenlendiği bir divan
hane olarak değerlendirildiği kabul edile
bilir. Alt katta taşlık niteliğindeki sofa ise 
zemine yakın pencerelerle batı yönünde 
Boğaz manzarasıyla, doğu yönünde bah
çenin yeşil dokusuyla adeta bütünleşir. Her 
iki safada Boğaz ve bahçe yönlerine açılan 
eyvanlar sedirlerle döşelidir. 

Yalı duvar resimleri, kalem işleri, tavan 
süslemeleri, tavan göbekleriyle yoğun ve 
gösterişli bir bezemeye sahiptir. Her oda
nın dekorasyon u farklılık gösterir. Alt kat 
tavanları kare veya çapraz biçimli ince çu
buk taksimatlıdır. Üst katta köşelerdeki 
odaların tavan düzenlemeleri alt kata gö
re çok daha barak bir hareketlilik göste
rir. Her odanın tavanı farklı şekilde süslen
miştir. Tavanlar kıvrımlı hatlarla bezenmiş. 
tavan göbeklerinde şemseler ve meyve se
petleri yer almıştır. Tavan göbekleri ve oda
ların nişlerini çevreleyen raflar özenli ve in
ce işlenmiş ahşap işçiliğinin güzel örnek
lerini sergiler. 

Köşelerde yer alan odalarda yüklüklerio 
hemen yanındaki çiçeklik veya şerbetlik 
diye anılan büyük nişlerin içi ve yine yük
lüklerle tavan arasında kalan duvarlarda 
yalının önemli bir özelliğini oluşturan ka
lem işi tekniğinde yapılmış resimler vardır. 

Bunlar genel olarak istanbul'un Boğaz ve 
Haliç kıyılarına dizilen köşk. kasır ve sahil
sarayları veya bu kıyılardaki tabiat manza
ralarını konu alır. Özellikle üst kat odaları
nın nişlerinin içindeki resimler konuları ve 
içerikleriyle zengindir. Bunlardan güney
batı odasında, yıkılınadan önce Üsküdar'
da Salacak kıyılarında yer alan Şerefabad 
Kasrı olduğu tahmin edilen resim ve gü
neydoğu odasında 186Z'de tamamen ya-
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nan Sarayburnu'ndaki Topkapı Sahilsara
yı'nı gösteren resim günümüze ulaşmayan 
yapıları yansıtan birer belge değeri taşıma
sıyla da önemlidir. Odaların yanı sıra ova! so
fanın köşelerindeki nişler içinde de mima
ri tasvirlere yer verilmiştir. N işlerin iki ya
nında edirnekari üsiObunda boyanmış ufak 
boyutlu nişler bulunur. Yalıda tavan süsle
meleri ve duvar resimleri dekorasyanun ya
pının inşa tarihinden daha geç bir döne
me, büyük ihtimalle empire üs!Obunun ha
kim olduğu ll. Mahmud dönemine ait ol
duğunu düşündürür. Özellikle güneydoğu 
odasındaki Topkapı Sahilsarayı bu tarihlen
dirmeyi kesinleştirmeye kanıt oluşturur. 
Bu sarayın 186Z yangınından artakalan ve 
kuruluş tarihi olarak 1816 yılını veren kita
besi en azından bu resmin inşa tarihin
den öneeye gidemeyeceğini kanıtlar. Dola
yısıyla yalıdaki diğer duvar resimleri de en 
erken 1816 yılına tarihlendirilebilir. 

Yalı çeşitli tarihlerde restorasyonlar ge
çirmiştir. Yapıya günümüzdeki görüntü
sünü kazandıran kapsamlı bir restorasyon 
1949-1951 yılları arasında mimar Turgut 
Cansever ve Cahide Tamer tarafından ya
pılmıştır. Bu restorasyon sırasında XIX. 
yüzyılda mimar A. Vallaury döneminde du
var kağıdı ve yağlı boya ile kaplanan kalem 
işleri tekrar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca ku
zeydoğu cephesi güney cephesine benze
tilmiş ve merdiven sahanlığı ova! bir çıkma 
ile biçimlendirilmiştir. 1977'de Taç Vakfı, 
Sedad Hakkı Eldem'in nezaretinde yalıda 
onarım çalışmaları yaptırmıştır. 1995-1997 
yılları arasında mimar Feyza Cansever baş
kanlığında bir restorasyon daha geçiren 
yalı günümüzde Tek~Esin Vakfı tarafından 
korunmaktadır. 
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!il A. TARKAN ÜKÇUOÖLU 

SA'DÜ HÜZEYM 
(Beni Sa' dü Hüzeym) 

(rol-~ .M.~ ,_;.ı) 

~ahtaniler' e mensup bir Arap kabiles~ 

Adnan ve Kahtan'dan sonraki dört ana 
koldan Kudaa'ya mensup on iki kabileden 
biridir. Sa'dü Hüzeym'in dahil olduğu Ku
daa kabilesinin Adnanller'den mi Kahtani
ler'den mi geldiği hususunda nesep alim
leri arasında ihtilaf bulunmaktadır (bk. 
KUDAA). Kudaa kabileleri, daha önce Gü
ney Arabistan topraklarında yaşayan diğer 
Yemen asıllı kabileler gibi zamanla Kuzey 
Arabistan, Filistin ve Suriye topraklarına 
göç etti. Bunlardan Sa'dü Hüzeym, Arap 
yarımadasının kuzeyinde yer alan Vadilku-


