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Kudüs’te doðdu. Þehrin ileri gelen ailele-
rinden, XVIII ve XIX. yüzyýllarda þer‘î mah-
kemelerde baþkâtiplik ve nâiblik gibi vazi-
feler üstlenen, kökeni Hâlid b. Velîd’e da-
yandýðý söylenen Hâlidiyye ailesine men-
suptur. Babasý Maraþ ve Erzurum’da ka-
dýlýk yapan Muhammed Ali el-Hâlidî, anne
tarafýndan dedesi Anadolu kazaskeri Mû-
sâ el-Hâlidî’dir. Annesi Anaïs adlý Rum kö-
kenli bir hanýmdýr (Abu-Manneh, s. 41).
Muhtemelen annesinin etkisiyle kardeþle-
rinden farklý bir eðitim aldý. Kudüs’te Pis-
kopos Gobat yönetimindeki Anglikan mek-
tebinden sonra öðrenimine devam etmek
için Mýsýr’a gitmek istediyse de bu müm-
kün olmadý. On yedi yaþýnda Avrupa’ya git-
me isteði de babasý tarafýndan reddedilin-
ce evden kaçtý ve Piskopos Gobat’ýn yar-
dýmýyla Malta’daki Protestan Koleji’ne ya-
zýldý. Burada iki yýl öðrenim gördü; ardýn-
dan aðabeyi Muhammed Yâsin’in giriþi-
miyle Ýstanbul’daki Mekteb-i Týbbiyye’ye

girdiyse de öðrenimine bir yýl devam edip
1863’te Robert Koleji’ne geçti. Bir buçuk
yýl sonra babasýnýn vefatý üzerine Kudüs’e
döndü.

Ýstanbul’da eðitim reformlarýna þahit
olan Yûsuf Ziyâ benzer okullarý memleke-
tinde açmaya çalýþtý. 1867-1868’de Âlî Pa-
þa’nýn himayesindeki Suriye Valisi Meh-
med Râþid Paþa’nýn desteði ve halktan
topladýðý yardýmlarla eski bir medreseyi
tamir ettirdi ve Kudüs’te bir rüþdiye mek-
tebi açtýrdý. Ardýndan Kudüs’ün belediye
baþkaný oldu ve altý yýl bu görevi yürüttü.
Bu sýrada Kudüs mutasarrýfýyla iþ birliði
halinde bazý imar faaliyetlerinde bulundu.
Yollarýn ýslah ve inþasý, Bireku Süleyman’-
dan þehre su getirilmesi ve Kudüs-Yafa
karayolunun açýlmasý bunlardan bazýlarý-
dýr. Hâlidî ailesine yakýnlýðý olan Vali Meh-
med Râþid Paþa’nýn Hariciye nâzýrlýðýna ge-
tirilmesi üzerine 1874 yýlý baþýnda Bâbýâli
Tercüme Odasý’nda görev almak için Ýs-
tanbul’a gitti. Altý ay sonra Karadeniz’de
bir Rus liman þehri olan Poti’ye þehben-
der tayin edildiyse de Hariciye nâzýrýnýn
deðiþtirilmesiyle o da görevinden alýndý.
Önce Odesa, Kiev, Moskova ve Petersburg
gibi Rus þehirlerini dolaþtý, ardýndan Ocak
1875’te Mehmed Râþid Paþa’nýn sefirlik
yaptýðý Viyana’ya geçti. Burada Doðu Dil-
leri Okulu’nda Arapça ve Türkçe hocalýðý
görevine baþladý. Bu esnada Viyana’ya ge-
len Mýsýrlý þair Ali el-Leysî’ye mihmandar-
lýk yaptý. Siyasetle de ilgilendi; Kudüs’teki
yahudilerin durumunu ele alan Viyana’dan
gönderdiði iki mektubu 13 ve 27 Aðustos
1875’te The Jewish Cronicle’da yayým-
landý. Aðustos 1875’te bazý ailevî iþleri için
Kudüs’e gitti; ancak iþlerinin uzamasý üze-
rine Viyana’ya dönemedi. Yeniden Kudüs
belediye baþkanlýðýna seçildi. Yeni kuru-
lan Meclis-i Meb‘ûsan’a gönderilecek Ku-
düs temsilcisini belirleme seçiminde raki-
bi Ömer Abdüsselâm el-Hüseynî’ye üstün-
lük saðladý (Schölch, Isl., LVII/2 [1980], s.
315). Kudüs Ýdare Meclisi, 1877 baþýnda

kararlarýnda güzelliði ve zekâsýyla meþhur
hanýmý Zeyneb’in de etkili olduðu söylenir.

Sanhâce’ye mensup kabilelerden güç-
lü bir ordu kuran Yûsuf b. Tâþfîn Zenâte,
Masmûde, Gumâre Berberî kabilelerinden
ve Benî Hilâl Araplarý’ndan asker alarak
ordusunu daha da büyütmüþ, Zenciler’-
den ve Endülüslü hýristiyanlardan bir sü-
vari birliði oluþturmuþtur. Onun zamanýn-
da orduda aðýrlýðý teþkil eden süvari bir-
liklerinin mevcudu 100.000’i aþmýþtý. Sul-
tan bu kuvvetlerden 17.000’ini Endülüs’te
muhtelif þehirlere yerleþtirmiþ, sýnýr boy-
larýnda hýristiyanlarla savaþta tecrübe ka-
zanan Endülüs birliklerini görevlendirmiþ-
tir. Yûsuf, sadece þer‘î vergilerle yetinerek
diðer vergileri kaldýrýnca devlet ihtiyaçla-
rýný karþýlayamaz hale gelmiþ, bunun üze-
rine cihad yükünü paylaþtýrmak için yeni
vergiler koymuþtur. O dönemde dünyanýn
en zengin yahudilerinden olan Lucena (Lû-
sînâ) yahudilerinden cizye dýþýnda da ver-
gi almýþtýr. Ebû Bekir b. Ömer el-Lemtûnî’-
nin baþlatýp kendisinin tamamlattýðý Me-
rakeþ þehrinde Hýsnü’l-hacer adýyla bili-
nen kaleyi (kasba) yaptýrmýþtýr. Fas þeh-
rinde Karaviyyîn ve Endelüsiyyîn semtle-
rini kuþatan surlarý yýktýrýp her iki semti
tek bir surla çevirmiþtir. Her mahallede bir
mescid yapýlmasýný emretmiþ, ülkenin her
yanýnda cami ve mescidlerin inþa edilme-
sine özen göstermiþtir. Cezayir þehrinde
yaptýrdýðý el-Câmiu’l-kebîr günümüze ulaþ-
mýþtýr. Tilimsân’da 1082’de inþa ettirdiði
el-Câmiu’l-kebîr, oðlu Ali tarafýndan ye-
niden yaptýrýlarak geniþletilmiþtir. Ayrýca
Fas’ta 462’de (1070) inþa ettirdiði camide
bir kütüphane yaptýrmýþtýr.
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rini çekinmeden ortaya koyan entelektü-
el bir kiþi olduðu belirtilmektedir. Ameri-
kalý bir diplomat, onun 1895 yazýnda Yýldýz
Sarayý’ndaki bir köþkte daha önce ailesinin
bendelerinden olan Ýzzet Holo Paþa’ya kar-
þý Sultan Abdülhamid yönetimini eleþtir-
mekten çekinmediðini aktarýr (Amery, s.
53). Meclis-i Meb‘ûsan’a devam ettiði gün-
lerde Fener’deki Kudüs Rum Manastýrý’n-
da ikamet ettiðine dikkat çeken Amerika’-
nýn Ýstanbul konsolosu Eugen Schuyler onu
siyaset ve din konusunda liberal bir kiþi
olarak tanýtýr (Devereux, s. 267). Dönemin
diðer birçok Osmanlý aydýnýnda görülen
ilerlemeci, bilimsel geliþimi ve hürriyeti
destekleyici düþüncelere Hâlidî de katýlýr.
Ona göre Tanzimat reformlarýnýn beþ ama-
cýndan söz edilebilir: Avrupa tarzý bir eði-
tim sisteminin inþasý, idarî keyfîliðin orta-
dan kaldýrýlmasý, dinî hoþgörünün yerleþ-
tirilmesi, Kanûn-ý Esâsî’nin getirdiði hak
ve hürriyetlerin güvence altýna alýnmasý,
alt yapý reformlarýnýn gerçekleþtirilmesi
(Schölch, Isl., LVII/2 [1980], s. 321). Diðer
taraftan siyonistlerin Filistin topraklarýna
yönelik emellerinin en erken farkýna va-
ran ve buna karþý çaba sarfeden kimse-
ler arasýnda gösterilir. Siyonist hareketin
ilk kongresinden sonra 1899’da Fransa’-
daki baþhaham Zadok Kahn vasýtasýyla
Theodor Herzl ile mektuplaþarak yahu-
dilerin Filistin’e yerleþmeleri fikrine karþý
çýkmýþ ve Filistin’in Osmanlý Devleti’nin ay-
rýlmaz bir parçasý olduðunu söyleyerek ya-
hudilerin kendileri için baþka bir yurt ara-
malarýný tavsiye etmiþtir (Mandel, s. 47-
48; Herzl’in cevabî mektubu için bk. Kha-
lidi, s. 91-93).

Eserleri. 1. el-Hediyyetü’l-¥amîdiy-
ye fi’l-lu³ati’l-Kürdiyye (Ýstanbul 1310/
1893). Kürt dilinin yapýsý ve gramer özel-
liklerine dair bir mukaddimenin yer aldý-
ðý eser 5452 kelimeyi ihtiva eden alfabe-
tik bir Kürtçe-Arapça sözlük olup müellif
bu eserini Mutki kaymakamlýðý esnasýnda
hazýrlamýþtýr. Eserin sonunda antoloji ni-
teliðinde Þeyh Ahmed Hânî’nin Nûbahâ-
râ Býçûkân adlý manzum sözlüðü yanýn-
da bir kýsmý açýklamalý olarak Kürtçe kale-
me alýnmýþ bazý dinî-edebî metinlerle halk
arasýnda yaygýn bazý sözlere ve dönemin
tanýnmýþ þahsiyetlerine ait takriz yazýlarý-
na da yer verilmiþtir. Eserin sözlük kýsmý
Muhammed Mükrî tarafýndan tekrar neþ-
redilmiþtir (Beyrut 1975, 1987). Hâlidî’nin,
Molla Halil Siirdî’nin oðlu Molla Hâmid’in
yardýmýyla hazýrladýðýný söylediði (el-Hediy-
ye, s. 4, 269) bu çalýþma kendi alanýnda ilk
matbu eser kabul edilir. Sözlüðün Arapça
kýsmýný Mehmet Emin Bozarslan Türkçe’-

ye çevirip bazý çýkarma ve eklerle birlikte
yayýmlamýþ, Saime Ýnal Savi de sözlük üze-
rine bir tarama çalýþmasý yapmýþtýr (bk.
bibl.). 2. Sîretü Yûsuf Bâþâ el-ƒâlidî.
Yûsuf Ziyâ’nýn kendi kaleminden 1292
(1875) yýlýna kadar gelen otobiyografisi olup
bir nüshasý Kudüs’teki el-Mektebetü’l-Hâ-
lidiyye’de kayýtlýdýr (Siyer ve Terâcim, nr.
764/2; yeni nr. 1685). Aslý Ali el-Leysî’nin
evraký arasýnda bulunan eser oradan nak-
ledilmiþtir (Nazmî el-Cu‘be, s. 746-747; ay-
rýca bk. Schölch, Isl., LVII/2 [1980], s. 312).
Ayrýca Hâlidî’nin bazý hâtýralarý ve görüþle-
rini derlediði Ene adlý bir eseri olduðun-
dan söz edilmektedir (Debbâð, X/2, s. 361).
Yûsuf Ziyâ’nýn Viyana Üniversitesi Doðu dil-
leri hocalarýndan A. Wahrmund’a gönder-
diði 10 Muharrem 1295 (14 Ocak 1878) ta-
rihli Arapça mektubu Wahrmund tarafýn-
dan yayýmlanmýþ (bk. bibl.), muallaka þa-
irlerinden Lebîd b. Rebîa’nýn divanýnýn bi-
rinci kýsmýný da ilk defa neþretmiþtir (Di-
wan Labid al-’…mir¢ riwåyat al-T†s¢, Wien
1880).
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Kudüs temsilcisi olarak onu Meclis-i Meb‘û-
san’a gönderme kararý alýnca Ýstanbul’a
gitti.

Ýlk meclisin her iki devre çalýþmalarýna
aktif biçimde katýldý ve Kanûn-ý Esâsî ta-
raftarý ve istibdat karþýtý yönelimiyle ta-
nýndý. Serbest fikirli ve reform yanlýsý ki-
þiliðiyle yeri geldiðinde Kanûn-ý Esâsî hü-
kümlerine aykýrý davranan hükümeti, hat-
ta dolaylý yoldan sultaný ve yolsuzluk ya-
pan ya da yönetimde kusuru bulunan dev-
let görevlilerini eleþtirmekten çekinmedi.
Ýlk meclisteki muhalif mebuslarýn ileri ge-
lenleri arasýnda yer aldý ve hükümetin si-
yasetine karþý en fazla konuþan isimlerin
baþýnda geldi. Daha ilk oturumda, Ahmed
Vefik Paþa’nýn II. Abdülhamid tarafýndan
Ýstanbul’dan mebus seçtirilmesi ve mec-
lis baþkanlýðýna getirilmesini eleþtiren uzun
bir konuþma yaptý (Devereux, s. 148, 156,
267). Ayrýca görevini yerine getirmediði
gerekçesiyle Serasker Rauf Paþa’nýn mah-
kemeye sevkedilmesini isteyen mebuslara
katýldý. Temsil ettiði bölgenin sorunlarýy-
la da yakýndan ilgilendi ve Yafa-Kudüs de-
miryolunun bir türlü tamamlanamamasý
konusunda olduðu gibi görüþ ve eleþtiri-
lerini dile getirdi (Meclis-i Meb‘usan Zabýt
Ceridesi, II, 316-326). Onun meclis oturum-
larýndaki eleþtirileri ve muhalif tutumuy-
la sarayýn tepkisini çektiði anlaþýlmakta-
dýr. Nitekim meclisin feshinden sonra Ýs-
tanbul’dan uzaklaþtýrýlan on mebus ara-
sýnda o da vardý. Ýstanbul’dan memleke-
tine dönmesi emri Zaptiye nâzýrý tarafýn-
dan kendisine teblið edildiðinde kanunsuz
bulduðu bu muameleyi protesto ettiði ve
baþvekile hitaben kaleme aldýðý iki mek-
tubu Levant Herald gazetesine gönder-
diði bilinmektedir. Bu mektuplar gazete-
nin 20 ve 27 Þubat 1878 tarihli sayýlarýn-
da yayýmlanmýþtýr (a.g.e., II, 410-412). Yû-
suf Ziyâ Ýstanbul’dan memleketine dön-
dü ve tekrar Kudüs belediye baþkanlýðý
görevini üstlendi; bunu 1879 sonbaharýn-
da mutasarrýf Rauf Paþa tarafýndan gö-
revden alýnmasýna kadar sürdürdü. Ardýn-
dan Avusturya’ya gitti, 1880’de Viyana Üni-
versitesi’nde Arap dili ve edebiyatý hocalý-
ðý vazifesine getirildi. 1881’de memleke-
tine döndükten sonra Yafa (1880), Gazze
(1882), Cenîn ve Mutki (1890) dýþýnda Ce-
belihavran (Cebelidürûz, 1894) kaymakam-
lýðý gibi idarî görevler yaptý. 1906’da ve-
fat eden Yûsuf Ziyâ’nýn Kudüs’te ya da
Bitlis’te öldüðü bildiriliyorsa da ailenin ka-
yýtlarýndan hareketle Ýstanbul’da öldüðü
anlaþýlmaktadýr.

Arapça ve Türkçe yanýnda Ýngilizce, Fran-
sýzca, Kürtçe bilen Yûsuf Ziyâ’nýn, görüþle-
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Enderun aðasý oldu. Mustafa Paþa’nýn ve-
zâret rütbesiyle Erzurum valiliðine tayi-
ninden (1768) sonra da maiyetinde bu-
lundu, Wittman’a göre en güvenilir kiþi-
lere havale edilen bir iþ olan tütüncübaþý-
lýða getirildi (a.g.e., s. 126) ve onunla bir-
likte hacca gitti. Dönüþte Rakka’da paþa-
nýn yanýndan ayrýlýp Ýstanbul’a geldi. Bu-
rada Ocak 1777’de sadrazamlýða tayin edi-
len Darendeli Mehmed Paþa’ya intisap et-
ti; Mehmed Paþa’nýn ertesi yýl eylül baþýn-
da azledilmesiyle Ýstanbul’da deðiþik ki-
þilerin hizmetine girdi. Nihayet Keban ve
Ergani madenlerine emin tayin edilen Çil
Mehmed Emin Aða’nýn mühürdarý sýfatýy-
la Keban bölgesine gitti (1779) ve görevi-
ni Emin Aða’nýn yerine gelen Yeðen Meh-
med Aða’nýn yanýnda da sürdürdü. Görevi
esnasýnda çevredeki Kürt aþiretlerinin eþ-
kýyalýk hareketlerini te’dible görevlendiri-
len kuvvetlere kumanda ederek bu alan-
da da becerikliliðini gösterdi; bölgede adý-
ný duyurmaya ve kendini kabul ettirmeye
baþladý. Daha sonra Ýstanbul’a döndü. Bu
sýralarda (1781) kýsa bir zaman için Ter-
sane eminliði yapan ve bir müddet sonra
sadâret kethüdâlýðýna, ardýndan da sadâ-
rete getirilen Halil Hamîd Paþa’nýn önce
mühürdarý, daha sonra silâhdarý oldu. Ma-
den emini Yeðen Mehmed Aða’nýn vefatý
üzerine (1784) bölgeyi tanýyan bir kiþi ola-
rak onun terekesinin zaptý göreviyle ora-
ya gönderildi. Yeðen Mehmed Aða’nýn ye-
rine 1784 yazýnda Köse Mustafa Aða ta-
yin edildi ve bu görevi 1786’ya kadar sür-
dürdü. Mustafa Aða’nýn azlini müteakip
Darbhâne-i Âmire Nâzýrý Arnavut Mehmed
Efendi’nin “tahkik ve tensibiyle” (a.g.e., s.
13-14) yerine Yûsuf Aða tayin edildi (Sa-
kaoðlu, s. 74-75). Bunda kendisi gibi Gür-
cü asýllý olan Sadrazam Koca Yûsuf Paþa’-
nýn “Gürcü dayanýþmasý” gütmesinin rol oy-
nadýðý iddiasý (a.g.e., s. 75-76), tayinine Ar-
navut asýllý olan Darbhâne-i Âmire nâzýrý-
nýn tahkikinden sonra onay verildiði bilgi-
si karþýsýnda dayanaksýz kalmaktadýr.

Yûsuf Ziyâ Paþa’nýn kariyerinde, 1785-
1799 ve 1807-1811 yýllarý arasýnda emsal-
lerine kýyasla çok uzun seneler elinde tut-
tuðu maden emaneti (Týzlak, s. 58, 62)
önemli bir yer iþgal eder ve sadârete ge-
tirilmesinde baþlýca etken olur. Gümüþha-
ne ve Keban havzasýndaki gümüþ made-
ni iþletmelerine yeterli sermaye tahsisiyle
verimli çalýþmasýna özen gösteren Yûsuf
Ziyâ Paþa, Ergani’de bakýr üretimine ge-
çilmesini, Malatya sancaðý dahilinde yeni
gümüþ madenlerinin açýlmasýný ve iþletil-
mesini saðladý (a.g.e., s. 23, 25, 130, 147).
Fýrat nehrinden kütük ve kömür sevki için

yararlanmasýný bildi. Teþkil ettiði zaptiye
güçleriyle merkezin tâlimatý üzerine hare-
kete geçirdiði Erzurum, Diyarbekir, Rak-
ka ve Sivas valiliklerinin kuvvetleri saye-
sinde bölgeyi Kürt eþkýyasýndan temizle-
di, böylece güven ve istikrarý temin etti.
Ýkinci sadâreti esnasýnda da uhdesine bý-
rakýlan bu vazifeyi vekil eliyle yürüttü. Þâ-
nîzâde’nin “garabet” diye nitelediði bu du-
rum (Târih, I, 465; Cevdet, IX, 229), Yûsuf
Ziyâ Paþa’nýn bölgedeki yaygýn ve kalýcý nü-
fuzunun doðal bir sonucu olarak yorum-
lanmalýdýr. Sadâretten azliyle maden emin-
liði vazifesine de son verildi.

Maden eminliðindeki baþarýlý hizmetle-
ri yükselme kapýlarýný açtý. Kendisine Ma-
latya sancaðý tevcih edildi; ardýndan vezir
rütbesiyle Diyarbekir ve Erzurum eyalet-
leri, Çýldýr, Canik muhassýllýðý ve Karaman
eyaleti verildi. Bu görevleri genelde halka
eziyet eden, haraç alan, vergi ödememek-
te direnenlere yönelik mücadelelerle geç-
ti. Ahalinin korunmasý ve asayiþin saðlan-
masý, özellikle maden sahalarýnda olum-
suzluklarý görülen Kürt eþkýyasýnýn te’di-
bine dair faaliyetleriyle bütün bu bölgele-
rin en önemli ismi haline geldi. Askerî güç
kullanmanýn yanýnda meseleleri kan dö-
külmesine yer vermeden uzlaþma ile çöz-
mekte baþarýlý olmasý Ýstanbul’da takdir-
le karþýlandý. Fransa’nýn Mýsýr’a saldýrýsý ve
savaþ ilâný üzerine (Eylül 1798), karadan
Mýsýr’a sevkedilecek ordunun baþýna ge-
çecek muktedir bir sadrazam arandýðýn-
da ve özellikle ordunun sefer güzergâhý-
na hâkim, bölgeyi ve bölge insanlarýný ta-
nýyan nüfuzlu bir þahsýn seçilmesi gerek-
tiðinde akla ilk gelen isim oldu. Böylece
sadârete davet edildi (Eylül 1798) ve Er-
zurum’dan hareketle 26 Ekim 1798’de Ýs-
tanbul’a gitti (Beydilli, s. 186, 201). 1 Ha-
ziran 1799’da orduyla beraber Ýstanbul’-
dan yola çýktý ve üç yýlý aþan sefer günle-
ri sonunda 3 Aðustos 1802’de galibiyetle
geri döndü. Paþanýn serdâr-ý ekrem olarak
icraatý, onun kitâbet ve teþrifat vazifesin-
de bulunan Darendeli Hasan Ýzzet Efen-
di’nin Ziyânâme adlý eserinden etraflýca
takip edilebilmektedir.

Yûsuf Ziyâ Paþa Arîþ’e yaklaþtýðýnda Na-
polyon’un Fransa’ya döndüðü haberini al-
dý (Aðustos 1799) ve bunu Ýstanbul’a bil-
dirdi. Yolda geçtiði bütün bölgelerde ken-
disini tanýyanlarýn istekli katýlýmýyla sayýsý
artan büyük bir orduyla yaklaþmakta ol-
masý Mýsýr’da kumandayý üstlenen Gene-
ral Jean Babtiste Kléber’i dehþete düþür-
düðünden general tahliye þartlarýný görüþ-
me talebinde bulundu (Karal, s. 123). Bu
arada sadrazam 28 Aralýk 1799’da Arîþ’in
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Osmanlý sadrazamý.
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Yûsuf Ziyâ (Ziyâeddin) Paþa, 1760-1761
arasýnda beþ ay kaptan-ý deryâ görevinde
bulunan Benli Hacý Mustafa Aða’nýn köle-
lerindendir, aslen Gürcü olduðuna iþaret
edilir (Abdülfettâh Þefkat Baðdâdî, s. 3).
Doðum tarihi bilinmemekle beraber, Mý-
sýr seferi dolayýsýyla 1800’de Suriye’ye gel-
diðinde orduda bulunan ve kendisini taný-
yan Ýngiliz topçu subaylarýndan W. Witt-
man’ýn kaydýna göre ellili yaþlardadýr. Ayrý-
ca Gürcü kökenine burada da vurgu yapýlýr
(Travels in Turkey, s. 126). Devlet adam-
larýnýn himayesinde gençleri yetiþtirme ve
bir intisap dairesi teþkil etme uygulama-
sý dahilinde Hacý Mustafa Aða’nýn karde-
þi, Anadolu Kazaskeri Ýbrâhim Beyefendi’-
nin hânesinde eðitimine özen gösterildi
ve özel hocalardan dersler alýp dinî ve aklî
ilimlerle hüsn-i hat tahsil etti; muhasebe
ve defter tutmayý öðrendi; zamanla ata
binme, cirit oynama ve silâh kullanma gibi
beceriler kazandý. Efendisinin 1762’de ve-
fatý üzerine mîr-i mîrândan maden emini
Ispanakçý Mustafa Paþa’ya intisap ederek


