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YÛSUF ZÝYÂ PAÞA
(ö. 1817)
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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 kölelerindendir, aslen Gürcü olduðuna iþaret
edilir (Abdülfettâh Þefkat Baðdâdî, s. 3).
Doðum tarihi bilinmemekle beraber, Mýsýr seferi dolayýsýyla 1800’de Suriye’ye geldiðinde orduda bulunan ve kendisini tanýyan Ýngiliz topçu subaylarýndan W. Wittman’ýn kaydýna göre ellili yaþlardadýr. Ayrýca Gürcü kökenine burada da vurgu yapýlýr
(Travels in Turkey, s. 126). Devlet adamlarýnýn himayesinde gençleri yetiþtirme ve
bir intisap dairesi teþkil etme uygulamasý dahilinde Hacý Mustafa Aða’nýn kardeþi, 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 vefatý üzerine mîr-i mîrândan maden emini
Ispanakçý Mustafa Paþa’ya intisap ederek
34

Enderun aðasý oldu. Mustafa Paþa’nýn vezâret rütbesiyle Erzurum valiliðine tayininden (1768) sonra da maiyetinde bulundu, Wittman’a göre en güvenilir kiþilere havale edilen bir iþ olan tütüncübaþýlýða getirildi (a.g.e., s. 126) ve onunla birlikte hacca gitti. Dönüþte Rakka’da paþanýn yanýndan ayrýlýp Ýstanbul’a geldi. Burada Ocak 1777’de sadrazamlýða tayin edilen Darendeli Mehmed Paþa’ya intisap etti; Mehmed Paþa’nýn ertesi yýl eylül baþýnda azledilmesiyle Ýstanbul’da deðiþik kiþilerin hizmetine girdi. Nihayet Keban ve
Ergani madenlerine emin tayin edilen Çil
Mehmed Emin Aða’nýn mühürdarý sýfatýyla Keban bölgesine gitti (1779) ve görevini Emin Aða’nýn yerine gelen Yeðen Mehmed Aða’nýn yanýnda da sürdürdü. Görevi
esnasýnda çevredeki Kürt aþiretlerinin eþkýyalýk hareketlerini te’dible görevlendirilen kuvvetlere kumanda ederek bu alanda da becerikliliðini gösterdi; bölgede adýný duyurmaya ve kendini kabul ettirmeye
baþladý. Daha sonra Ýstanbul’a döndü. Bu
sýralarda (1781) kýsa bir zaman için Tersane eminliði yapan ve bir müddet sonra
sadâret kethüdâlýðýna, ardýndan da sadârete getirilen Halil Hamîd Paþa’nýn önce
mühürdarý, daha sonra silâhdarý oldu. Maden emini Yeðen Mehmed Aða’nýn vefatý
üzerine (1784) bölgeyi tanýyan bir kiþi olarak onun terekesinin zaptý göreviyle oraya gönderildi. Yeðen Mehmed Aða’nýn yerine 1784 yazýnda Köse Mustafa Aða tayin edildi ve bu görevi 1786’ya kadar sürdürdü. 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 (Sakaoðlu, s. 74-75). Bunda kendisi gibi Gürcü asýllý olan Sadrazam Koca Yûsuf Paþa’nýn “Gürcü dayanýþmasý” gütmesinin rol oynadýðý iddiasý (a.g.e., s. 75-76), tayinine Arnavut asýllý olan Darbhâne-i Âmire nâzýrýnýn tahkikinden sonra onay verildiði bilgisi karþýsýnda dayanaksýz kalmaktadýr.
Yûsuf Ziyâ Paþa’nýn kariyerinde, 17851799 ve 1807-1811 yýllarý arasýnda emsallerine kýyasla çok uzun seneler elinde tuttuðu maden emaneti (Týzlak, s. 58, 62)
önemli bir yer iþgal eder ve sadârete getirilmesinde baþlýca etken olur. Gümüþhane ve Keban havzasýndaki gümüþ madeni iþletmelerine yeterli sermaye tahsisiyle
verimli çalýþmasýna özen gösteren Yûsuf
Ziyâ Paþa, Ergani’de bakýr üretimine geçilmesini, Malatya sancaðý dahilinde yeni
gümüþ madenlerinin açýlmasýný ve iþletilmesini 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 harekete geçirdiði Erzurum, Diyarbekir, Rakka ve Sivas valiliklerinin kuvvetleri sayesinde bölgeyi Kürt eþkýyasýndan temizledi, böylece güven ve istikrarý temin etti.
Ýkinci sadâreti esnasýnda da uhdesine býrakýlan bu vazifeyi vekil eliyle yürüttü. Þânîzâde’nin “garabet” diye nitelediði bu durum (Târih, I, 465; Cevdet, IX, 229), Yûsuf
Ziyâ Paþa’nýn bölgedeki yaygýn ve kalýcý nüfuzunun doðal bir sonucu olarak yorumlanmalýdýr. Sadâretten azliyle maden eminliði vazifesine de son verildi.
Maden eminliðindeki baþarýlý hizmetleri yükselme kapýlarýný açtý. Kendisine Malatya sancaðý tevcih edildi; ardýndan vezir
rütbesiyle Diyarbekir ve Erzurum eyaletleri, Çýldýr, Canik muhassýllýðý ve Karaman
eyaleti verildi. Bu görevleri genelde halka
eziyet eden, haraç alan, vergi ödememekte direnenlere yönelik mücadelelerle geçti. Ahalinin korunmasý ve asayiþin saðlanmasý, özellikle maden sahalarýnda olumsuzluklarý görülen Kürt eþkýyasýnýn te’dibine dair faaliyetleriyle bütün bu bölgelerin en önemli ismi haline geldi. Askerî güç
kullanmanýn yanýnda meseleleri kan dökülmesine yer vermeden uzlaþma ile çözmekte baþarýlý olmasý Ýstanbul’da takdirle karþýlandý. Fransa’nýn Mýsýr’a saldýrýsý ve
savaþ ilâný üzerine (Eylül 1798), karadan
Mýsýr’a sevkedilecek ordunun baþýna geçecek muktedir bir sadrazam arandýðýnda ve özellikle ordunun sefer güzergâhýna hâkim, bölgeyi ve bölge insanlarýný tanýyan nüfuzlu bir þahsýn seçilmesi gerektiðinde akla ilk gelen isim oldu. Böylece
sadârete davet edildi (Eylül 1798) ve Erzurum’dan hareketle 26 Ekim 1798’de Ýstanbul’a gitti (Beydilli, s. 186, 201). 1 Haziran 1799’da orduyla beraber Ýstanbul’dan yola çýktý ve üç yýlý aþan sefer günleri sonunda 3 Aðustos 1802’de galibiyetle
geri döndü. Paþanýn serdâr-ý ekrem olarak
icraatý, onun kitâbet ve teþrifat vazifesinde bulunan Darendeli Hasan Ýzzet Efendi’nin Ziyânâme adlý eserinden etraflýca
takip edilebilmektedir.
Yûsuf Ziyâ Paþa Arîþ’e yaklaþtýðýnda Napolyon’un Fransa’ya döndüðü haberini aldý (Aðustos 1799) ve bunu Ýstanbul’a bildirdi. Yolda geçtiði bütün bölgelerde kendisini tanýyanlarýn istekli katýlýmýyla sayýsý
artan büyük bir orduyla yaklaþmakta olmasý Mýsýr’da kumandayý üstlenen General Jean Babtiste Kléber’i dehþete düþürdüðünden general tahliye þartlarýný görüþme talebinde bulundu (Karal, s. 123). Bu
arada sadrazam 28 Aralýk 1799’da Arîþ’in
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muhasarasýný zaferle sonuçlandýrdý (Hammer-Purgstall, s. 59). Mýsýr’ýn tahliye þartnâmesi, bu zafer ýþýðýnda Fransýz delegeleri General Charles Lois Desaix ve JeanBabtiste Poussielque ile Ýngiliz Amirali Sidney Smith’in katýlýmýyla kendi çadýrýnda imzalandý (25 Ocak 1800). Bu antlaþma müttefik Ýngiliz hükümeti tarafýndan kabul
edilmediðinden çatýþmalar tekrar baþladý.
Fransýzlar, Heliopolis’te (Hammer-Purgstall,
s. 60’ta el-Chanka’da) sadrazamýn kuvvetlerini hazýrlýksýz yakalayarak bozguna uðrattý (20 Mart 1800). Yûsuf Ziyâ Paþa böyle bir lekeye tahammül etmeyip sonuna
kadar çarpýþmaya giriþti ve meydandan
ayrýlmayý reddetti. Bu fikrinden çevresindekiler tarafýndan güçlükle vazgeçirilerek
arka hatlara alýndý. Böylece bozguna uðramadan Gazze’ye kadar çekildi ve lojistik
bazý sebeplerden ötürü Yafa’da ordugâh
kurdu. Fransýzlar’ýn daha sonra karþý hücuma geçmeleri üzerine Haneke yakýnlarýnda Müneyyer köyü civarýnda meydana gelen savaþta bu defa Fransýz kuvvetleri yenilgiye uðradý (31 Mayýs 1801). Bu
yenilgi, Fransýz iþgalinin sonunu getirecek geliþmelerin baþlangýcý olmakla beraber kaynaklarda gereðince yer almamýþ ve önemsenmemiþ, Cevdet Paþa’nýn
Târih’inde de (VII, 124) kýsa bir deðinmeyle geçiþtirilmiþtir. Bu zaferde ilk hezimete raðmen orduyu bir arada tutmayý
baþaran Sadrazam Yûsuf Ziyâ Paþa’nýn
büyük payý vardýr. Sadrazam 17 Temmuz
1801’de merasimle Kahire’ye girerek askerî harekâtý baþarýyla sona erdirmiþ oldu (Darendeli Ýzzet Efendi, s. 219). Ýstanbul’da kendisine “Gazi” unvaný verildi ve
III. Selim tebriknâmesinde kendisine bu
sýfatla hitap etti (a.g.e., s. 226). Mýsýr’da
gerekli önlemler alýnýp idaresi vali Hüsrev
Paþa’ya teslim edildi ve Ýstanbul’dan gelen emre uyularak yola çýkýldý (Þubat 1802).
Yeniçeri ocaklarý ve mühimmat deniz yoluyla gönderilirken kendisi, yanýnda kalan
orduyla birlikte karadan hareket etti. Devlet ricâli tarafýndan Ýznik’te karþýlandý ve
3 Aðustos 1802’de törenle Ýstanbul’a girdi. Barýþ görüþmelerine Paris’te devam
edildi; tahliyeyi de içeren barýþ antlaþmasý
25 Haziran 1802’de imzalanarak iki devlet arasýndaki düþmanlýk sona erdirildi (Karal, s. 141).
Ýstanbul’a döndükten sonra sadâreti iki
buçuk yýla yakýn bir süre daha devam etti ve 24 Nisan 1805’te istifa suretiyle görevinden ayrýldý. Bu ilk sadâreti altý yýl sekiz ay sürmüþtür (Cevdet, VIII, 22). Ýstifa
gerekçesi olarak yaþlýlýðýný ve hastalýðýný
ileri sürmekle beraber böyle bir karar al-

masýnda, sadârete Nizâm-ý Cedîd ricâlinin
müdahalesi yanýnda gittikçe aðýrlaþan iç
siyasî durum karþýsýnda iþin kötüye gitmekte olduðunu sezmesinin ve kendisini
tehlikeye atmak istememesinin aðýr bastýðýný düþünmek daha isabetlidir. Nitekim
yerine getirilen Hâfýz Ýsmâil Paþa, III. Selim’in reformlarýna muhalif biriydi ve Edirne Vak‘asý’ndaki icraatýyla bunu açýkça ortaya koymuþ, yeniçerilere dayandýðý için
idamdan kurtulmuþtu. Ýsmâil Paþa’nýn halefi Ýbrâhim Hilmi Paþa’nýn yeniçeri aðalýðýndan sadârete geçirilmesi hassas dengelerin devam ettiðinin iþaretidir. Ýki yýl
sonra III. Selim’in tahttan indirilmesine
yol açan ayaklanma, kendisinin sadârette
-mührün mutlak sahibi olarak- kalmasý
durumunda herhalde meydana gelme imkâný bulamazdý.
Yûsuf Ziyâ Paþa, Beylerbeyi’ndeki yalýsýnda ikamete memur edildi. Birkaç ay
sonra da vezâreti iade edilerek Nizâm-ý
Cedîd karþýtý Tayyar Mahmud Paþa’nýn isyanýný bastýrmakla görevlendirildi. Onun
Rusya’ya kaçmasýyla mesele kendiliðinden
çözüme kavuþtu. Avrupa’da deðiþen þartlar ve Napolyon’un üstünlüðü Fransa ile
dostluk siyasetini kaçýnýlmaz kýldýðýndan
Ýngiltere ve Rusya ile Mýsýr saldýrýsý esnasýnda oluþan ittifak sona erdi ve bu iki eski müttefikle savaþ hali ortaya çýktý (18061807). Eylül 1807’de Kars valiliðine getirilen Yûsuf Ziyâ Paþa (Beydilli, s. 184) Doðu cephesi seraskerliðine tayin edildi. Ýstanbul’da III. Selim’in tahttan indirilmesi
ve IV. Mustafa’nýn tahta çýkarýlmasý hadiselerinin uzaðýnda kaldý. Ardýndan Baðdat
valiliðine getirildi. Ancak daha yola çýkmadan bu defa IV. Mustafa’nýn tahttan indirilmesi ve II. Mahmud’un tahta çýkarýlmasý olayý meydana geldi (28 Temmuz 1808).
III. Selim’in saltanattan uzaklaþtýrýlmasý
üzerine Rusya’dan dönen Tayyar Mahmud
Paþa’nýn Köse Musa Paþa’nýn yerine kaymakamlýða tayini (Kasým 1807) eski düþmanlýðý sebebiyle Yûsuf Ziyâ Paþa’yý rahatsýz etti. Keban maden havzasýný Kürt
eþkýyasýnýn saldýrýlarýndan korumak amacýyla bölgede kendisine itibar eden âyan,
muhassýl ve paþalarla ittifak halinde güvenliðin saðlanmasýna çalýþtý, bu vesileyle etrafýnda belirli bir kuvveti hazýr tuttu.
Kýsa bir müddet sonra Tayyar Mahmud Paþa’nýn azli (Mart 1808) rahatlamasýný saðlamakla birlikte Alemdar Mustafa Paþa’nýn müdahalesini ve ardýndan yýkýlmasýný
da (Kasým 1808) endiþe ile takip etti. Nizâm-ý Cedîd muhaliflerine ve özellikle yeniçerilere karþý tetikte durdu (Þânîzâde,
I, 205-206).

Ýçteki bu kargaþa yüzünden daha vahim duruma gelen Rus savaþý sebebiyle
tecrübeli ve güçlü bir kumandana ihtiyaç
duyulduðundan Yûsuf Ziyâ Paþa 1 Ocak
1809’da tekrar sadârete davet edildi. Sadâret haberini Malatya taraflarýnda iken
aldý ve mührün kendisine gönderilmesini
memnuniyetle karþýladý. Ýstanbul’da ise sadârete kimin getirildiði, “fitne ve fesad erbabýnýn zihinlerini iþgal etmek ve korkutmak kastýyla” gizli tutulmuþ bulunuyordu
(a.g.e., I, 169-170; Cevdet, IX, 52). Ýç ve dýþ
durumun kötülüðü, yeniçerilerin isyankâr
hali, hazinenin boþalmasý gibi sebepler yüzünden mührü kabulde tereddüt gösterdi, ancak tekrar istifaya cesaret edemediðinden mecburen kabul etti (a.g.e., IX,
112). III. Selim’e sadâkat göstermiþ bir devlet adamý olarak bilindiðinden ve reformlara muhalif Tayyar Mahmud Paþa’nýn te’dibinde, baþta Caparzâde Süleyman olmak
üzere Anadolu âyanýný da yanýna çekerek
baþarý göstermesinden ötürü mührün kendisine gönderilmesi Nizâm-ý Cedîd karþýtlarýnýn þikâyetlerine yol açtý ve bunlar kendilerine uygun bir vezirin tayin edilmesi
doðrultusunda çalýþmalar yürüttü. Ýstanbul’a gelene kadar kaymakam tayin edilen Çarhacý Ali Paþa’nýn sadrazamlýða can
atmasý durumu daha da kötüleþtirmekte, þehrin belirli yerlerine yeniçeriler adýna kendisine güven duyulmadýðýna dair yazýlý kâðýtlar yapýþtýrýlmaktaydý (Þânîzâde,
I, 180, 183). Böylece eþkýyalýk yapmakta
olan bazý aþiretlerin te’dibiyle uðraþtýðý gerekçesiyle Ýstanbul’a gitmekte acele etmedi. II. Mahmud’un ýsrarlarýna dayanamayýp nihayet yola çýktýðýnda da ayaðýný sürüyerek “nâzân nâzân” üç buçuk ayda zorla
Ýstanbul’a geldi (24 Nisan 1809; a.g.e., I,
205-207; Cevdet, IX, 112). 27 Nisan 1809’da serdâr-ý ekrem ilân edildi (hatt-ý hümâyun sûreti için bk. Cevdet, IX, 290-293) ve
5 Temmuz’da ordunun baþýnda Edirne’ye doðru yola çýktý (Þânîzâde, I, 236; ayrýca bk. Cevdet, IX, 115). Hareket etmeden
önce Moralý Seyyid Ali ve Mehmed Behiç
efendiler gibi Nizâm-ý Cedîd döneminin iki
önemli simasýný -affa uðramalarýna raðmen- idam ettirdi. Bu kararýn, kendilerinden ilk sadâreti esnasýnda epey çekmiþ
olmasý ve Ali Efendi’nin IV. Mustafa’nýn
katline karýþmýþ bulunmasýnýn yanýnda (Þânîzâde, I, 228-229) özellikle artýk iyi geçinmek ve arkalamak zorunda hissettiði yeniçerilere yaranma amacý taþýdýðý açýktýr
(Cevdet, IX, 228-229).
Yûsuf Ziyâ Paþa, 18 Aðustos 1809 tarihinde 3 Aðustos’ta vardýðý Edirne sahrasýndan Þumnu istikametine hareket et35
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ti. Buraya yaklaþtýðýnda Ruslar’ýn Kalas’ta
köprü kurarak Tuna’yý aþtýklarý haberi geldiðinden hazýrlýklarýn tamamlanmasýna kadar daha ileri gitmekten çekinip düþman
karþýsýna çýkmayý Çarhacý Sürûrî Paþa ve
Pehlivan Ýbrâhim Aða (Paþa) gibi kumandanlara havale etti. Ýleri cephelerin saðlama alýnmasýyla Rusçuk sahrasýna kadar
ilerledi (Eylül 1809); Yergöðü yakýnlarýndaki sýcak temasa bizzat kendi takviye birlikleriyle yöneldi ve buradaki Rus kuvvetlerinin yenilgisinde etkili oldu. Silistre yakýnlarýnda cereyan eden önemli muharebede de (24 Ekim 1809) Rus kuvvetlerini yenilgiye uðrattý ve ardýndan kýþlamak
üzere Þumnu’ya döndü. Bu tür baþarýlarýn Ruslar’ýn ilerlemesine engel olamadýðý
Ýsmâil ve Ýbrâil kalelerinin istilâya uðramasýyla görüldü ve düþmanýn Þumnu önlerine kadar inmesi engellenemedi. Öte
yandan Ruslar da mevzilerini korumada
zorlanmakta, Rusçuk ve Yergöðü’deki muharebelerden baþarýyla çýkamamaktaydý;
bununla birlikte üç ay boyunca muhasara
altýnda tuttuklarý Rusçuk’u 25 Eylül 1810’da ele geçirdiler (Þânîzâde, I, 260-261, 274275, 288, 293, 384-385, 390, 406-408). Yûsuf Paþa, II. Mahmud’un bizzat sefere çýkmaya niyet etmesi ve bununla ilgili hazýrlýklar sebebiyle Ekim 1810’da kýþlamak için
Edirne’ye döndü.
Ýki yýl süren bu defaki sadâreti yine sefer gailesiyle geçti ve kalýcý bir baþarý gösteremedi. “Aslen Osmanlý zümresinden
yetiþip ocaklý tâifesinden gelme olmadýðýndan” (Þânîzâde, I, 450-451; Cevdet, IX,
228) yeniçeriler kendisine güvenmemekte, o da sözünü geçirememekte ve bunlarýn meþrebine göre hareket etmek zo-

runda kalmasý þýmarmalarýna yol açmaktaydý (Cevdet, IX, 229). Savaþýn baþarýsýzlýkla sürdürülmesi azlinin baþlýca sebebini teþkil etmekle beraber bunun -haleflerinde de görüleceði üzere- þahýslara baðlý olmadýðý ve ordunun içinde bulunduðu
durumdan kaynaklandýðý açýktýr. 26 Mart
1811’de azledilince (Þânîzâde, I, 451; Beydilli, s. 138, 140) evvelâ Dimetoka’da oturmasý istendi, burada iken bütün mal varlýðýna el kondu (“evâsýt-ý Rebîülevvel” 1226/
4-14 Nisan 1811) ve maden eminliðinden
de azledildiði için sarrafý Mýðýrdýç Ýstanbul’a çaðrýlarak gizli malý ve nakdi açýða
çýkarýldý, daha sonra da (Mayýs 1811) Rodos’ta ikamete memur edildi (Þânîzâde,
I, 465-466; Beydilli, s. 141). Yûsuf Ziyâ Paþa’nýn emvâlinin büyük kýsmý hanýmý üzerine kayýtlý olduðundan hanýmýnýn vefatýna kadar el konulan mallarý sýnýrlý kaldý
(Cevdet, IX, 230). Beþ yýl kadar sonra Eðriboz muhafýzlýðýna tayin edildi (1817) ve
burada yaklaþýk bir yýl kadar kaldý; oradan
da varýþýndan kýsa bir müddet sonra vefat ettiði Sakýz adasýna tayin edildi. Ölüm
tarihi kaynaklarda 1234 (1819) olarak gösterilmekle beraber bunun doðru olmadýðý anlaþýlmaktadýr ki bu da paþanýn gözden epey uzak kaldýðýný ve unutulduðunu
ortaya koyar. Zira Sakýz’daki ölümünü bildiren belgede (BA, HH, nr. 25396) 13 Þevval 1232 (26 Aðustos 1817) salý gecesi vefat ettiði kaydedilmektedir. Ayný belgeye
göre adaya Ramazan ayýnýn son on günü
içinde (3-13 Aðustos) gelmiþtir. Þeyh Ýlyas
Efendi Türbesi’nde medfundur (Ahmed
Rifat, s. 5).
Ýki yýlý dýþýnda geri kalaný seferlerde geçmek üzere toplam dokuz yýla yakýn sadâ-

rette bulunan Yûsuf Ziyâ Paþa’nýn dönemin önde gelen devlet adamlarýndan biri
olduðunda þüphe yoktur. On dokuz seneye yakýn maden eminliði yapmasý kendisine bir iþ adamý zihniyeti kazandýrmýþtýr.
Yûsuf Ziyâ Paþa devlet iþlerini de bu zihniyetle ele almakta ve yürütmekteydi. Nitekim birinci sadâretinden istifa etmesi
uðrayacaðý zarar ve tehlikeleri hesaplayan, dolayýsýyla maliyet hesabý yapan bir
iþ adamýnýn yaklaþýmýndan baþka bir þey
deðildir. Ýkinci sadâreti zorla kabul etmesi de zarar-ziyan hesabý çerçevesinde bu
iþin kendisi için sakýncalý olacaðýný düþünmesinden kaynaklanmýþtýr. Nihayet mallarýnýn büyük bir kýsmýnýn hanýmý üzerine
kayýtlý çýkmasýný izdivacýyla beraber “yýldýzýnýn yükseldiðine” ve “ayaðýnýn uðurlu geldiðine”, hatta “kendisinden aþýrý derecede
çekindiðine” dair kayýtlarýn latifesi yanýnda
(Þânîzâde, I, 513-514; ayrýca bk. Cevdet,
IX, 230) zeki bir iþ adamýnýn müsâdereye
karþý aldýðý önlemlere baðlamak daha isabetli olacaktýr. Yûsuf Ziyâ Paþa’nýn hanýmý
“evâsýt-ý Zilhicce” 1226 (27 Aralýk – 5 Ocak
1812) tarihinde vefat etmiþ ve padiþahlarýn paþaya verdikleri murassa‘ hançerler
dahil önemli ölçüde mücevher, nakit ve
yüklü emvâli Enderun’a maledilmiþtir. Paþanýn insanlarla uyuþmayý tercih eden tabiatýnýn da bu özelliðiyle ilgili olduðu açýktýr. Dönemindeki pek çoklarý gibi onun da
uðurlu günleri, bâtýl inançlarý vardýr. Kendisini tanýyan Wittman iyi kalpliliðine tanýklýk eder ve cirit oyununda gözünü çýkaran kölesini yüklüce bir para verip âzat etmesini kendisinin insanî deðerlerinin yüksekliðine örnek olarak gösterir (Travels in
Turkey, s. 59, 60, 65, 127). Ýstanbul Çengelköy’de hanýmý adýna çeþme, Maden’de
cami gibi hayratý mevcuttur.
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Elazýð’ýn Keban ilçesinde
XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda
inþa edilen külliye.
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Yûsuf Ziyâ Paþa’nýn Erzurum valiliði sýrasýnda 1209-1212 (1794-1798) yýllarý arasýnda yaptýrdýðý külliye bir avlu etrafýnda
cami, medrese, kütüphane, çeþme ile bunlarýn biraz uzaðýnda türbe, çeþme ve hamamdan meydana gelmektedir. Bu yapýlardan medrese günümüze ulaþmamýþtýr.
Ayrýca külliyede yeri tam olarak tesbit edilememekle birlikte vaktiyle bir hanýn da olduðu bilinmektedir. Cami Vakýflar Genel
Müdürlüðü tarafýndan 1965-1966 yýllarýnda restore edilmiþtir. Arazinin eðiminden
dolayý teraslanmýþ bir avlu üzerinde cami
ve kütüphane yer almaktadýr. Avluya üç
kapýyla ulaþým saðlanýr. Bunlardan kuzeydoðu ve kuzeybatý yönlerinde bulunan iki
kapýdan merdivenle inilerek, güneydekinden ise çýkýlarak avluya girilmektedir. Kuzeydoðudaki kapýnýn alýnlýðýnda ve kuzeybatýdaki kapýnýn kemeri üzerinde 1212
(1798) tarihini veren kitâbeler mevcuttur.
Kesme taþtan inþa edilen cami 20 × 21
m. ölçülerinde kareye yakýn bir alan üzerine oturmaktadýr. Eðimli araziden dolayý
açýða çýkan kýble duvarý yuvarlak kemerli
iki iri payanda ile desteklenmiþtir. Bu yönde alt kademede köþeler pahlanmýþ ve buraya birer kitâbe konmuþtur. Güney köþesinde küçük üçüncü bir payanda ve bu
yöndeki duvarda sivri kemerli bir çeþme
vardýr. Yine arazinin eðimi sebebiyle doðu yönü kapalý olan son cemaat yeri sütunlar üzerine oturan kemerli açýklýklý ve
beþ gözlüdür. Ortadaki birim saçak hizasýnda kademeli olarak yükseltilmiþ olup içten pandantifli, dýþtan sekizgen kasnaklý bir kubbeyle örtülüdür. Diðer birimlerin
üzeri ise içten yelken tonozludur ve dýþtan eðimli tek bir çatý altýna alýnmýþtýr.
Mihrap ekseninde yer alan cümle kapýsý
silmelerden meydana gelen dikdörtgen
bir çerçeve ile sýnýrlanmýþtýr ve silmelerin
teþkil ettiði yuvarlak kemerli alýnlýk altýnda geçmeli taþlardan oluþan basýk kemer-

li bir açýklýða sahiptir. Alýnlýkta etrafý prizmatik üçgenlerden meydana gelen bir bordürle çevrili, ebced hesabýyla 1210 (1796)
tarihini veren altý beyitlik kitâbe bulunmaktadýr. Alýnlýðý oluþturan yuvarlak kemerin iki yanýnda ve üzerinde kýrýk hatlý
silmelerle yapýlan bir düzenleme vardýr.
Merkezde “mâþallah” yazýsý, aralarda ise
dört iri rozet ve meyve aðaçlarý görülmektedir. Kapý kanatlarýnda itinalý ajurlu maden iþçiliði dikkat çekicidir. Kapýnýn saðýnda bina emini Ahmed Aða’nýn adýný veren
dört beyitlik bir kitâbe mevcuttur. Camide
cümle kapýsýndan baþka batýdaki birimden ikinci bir kapýyla da harime ulaþýlmaktadýr. Yuvarlak kemerli açýklýklý bu kapý
üzerinde üç beyitlik bir kitâbe vardýr. Bu
kitâbe de 1210 tarihini vermektedir. Cümle kapýsýnýn solunda iki, saðýnda bir adet
sivri kemerli alýnlýklý ve dikdörtgen açýklýklý pencere bulunmaktadýr.
Kare planlý harim mekâný, ortada dört
sütuna oturan sivri kemerlerin taþýdýðý
pandantiflerle geçiþi saðlanan ve dýþtan
çokgen bir kasnaða oturan kubbeyle örtülüdür. Kubbe kurþun kaplýdýr. Kubbeyi
taþýyan dört sütun yine sivri kemerlerle
iki yönde duvarlara baðlanmýþ olup kubbeli orta alan dört yönde yelken tonozlu
mekânlarla geniþlemektedir. Köþelerdeki
alanlar ise çapraz tonozla örtülmüþtür.
Kubbenin etrafýnda yer alan tonozlu birimler dýþtan kurþun kaplý tek çatý altýnda
gizlenmiþtir. Harim çift sýra pencereyle
aydýnlanmaktadýr. Alt sýra pencereler sivri
kemerli alýnlýk altýnda söveli, dikdörtgen
açýklýklý ve demir parmaklýklýdýr. Üst sýra
pencereler ise yuvarlak kemerli olup içten
revzenli, dýþtan filgözü dýþlýklara sahiptir.
Taþ iþçiliðiyle dikkati çeken mihrap, silmelerin oluþturduðu dikdörtgen bir çerçeve içinde halat silmenin sýnýrlandýrdýðý mukarnaslý bir yaþmaða sahiptir. Yaþmaðýn

üstünde ortada bir alem, iki yanýnda uçlarý kývrýlmýþ servi motifi vardýr. Kavsaranýn etrafý ve üzeri çeþitli desenlerle süslenmiþtir. Üstte ve iki yanda birer kitâbe
mevcuttur. Çokgen mihrap niþi kaval silmelerle üçe bölünmüþ, altta bir kandil
motifi iþlenmiþtir. Mihrabýn üzerinde ise
barok kývrýmlarýn bulunduðu kalem iþi bir
tepelik yer almaktadýr. Mermer minberde
de itinalý bir iþçilik görülmektedir. Ýki sütuna oturan ajurlu sivri kemerli kapý açýklýðý üstte üç bölümlü ve alemli bir tepelikle sonlanýr. Tepeliðin iki yaný geometrik
kompozisyonlu ve ajurludur. Ajurlu korkuluk iki yanda yere kadar uzanmaktadýr.
Aynalarda silmelerin teþkil ettiði panolarda vazodan çýkan çiçekler, servilere sarýlmýþ asma dallarý, altý ve sekiz kollu yýldýzlarla deðiþik geometrik düzenlemeler gibi farklý motifler iþlenmiþtir. Minberin rozetlerle süslü dilimli kemerli geçiþ açýklýðý vardýr. Dört sütun üzerine oturan köþk
kýsmý ajurlu kemerlere sahiptir. Kemer köþeleri dolgulanmýþ olup üstte bir dizi mukarnas kuþaðý bulunur. Ýçte sarkýtlý bir tavan düzeni vardýr. Külâhýn sekizgen kasnaðýnda dilimli açýklýklar görülmektedir.
Harimin kuzeyinde kapýnýn iki yanýnda ahþap sütunlara oturan iki mahfil mevcuttur. Saðdaki mahfile kapýnýn yanýndaki
merdivenlerle ulaþýlmaktadýr. Kuzeydoðu
köþesinde yer alan mahfilin doðu yönünde dýþarýdan ayrý bir giriþi bulunmakta olup
paþa mahfili olarak düzenlendiði dikkati
çekmektedir.
Harimi ve son cemaat yerini süsleyen
kalem iþlerinde genel hatlarýyla barok özellikler görülmektedir. Yapýdaki bütün kemerlerde iki renkli taþ taklidi boyamalar
vardýr. Her iki yönde orta eksendeki kemerlerde ayrýca barok desenler iþlenmiþtir. Diðer kemerlerde ise palmet benzeri
bir dizi yer almaktadýr. Kubbe ve tonozla-
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