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li bir açýklýða sahiptir. Alýnlýkta etrafý priz-
matik üçgenlerden meydana gelen bir bor-
dürle çevrili, ebced hesabýyla 1210 (1796)
tarihini veren altý beyitlik kitâbe bulun-
maktadýr. Alýnlýðý oluþturan yuvarlak ke-
merin iki yanýnda ve üzerinde kýrýk hatlý
silmelerle yapýlan bir düzenleme vardýr.
Merkezde “mâþallah” yazýsý, aralarda ise
dört iri rozet ve meyve aðaçlarý görülmek-
tedir. Kapý kanatlarýnda itinalý ajurlu ma-
den iþçiliði dikkat çekicidir. Kapýnýn saðýn-
da bina emini Ahmed Aða’nýn adýný veren
dört beyitlik bir kitâbe mevcuttur. Camide
cümle kapýsýndan baþka batýdaki birim-
den ikinci bir kapýyla da harime ulaþýlmak-
tadýr. Yuvarlak kemerli açýklýklý bu kapý
üzerinde üç beyitlik bir kitâbe vardýr. Bu
kitâbe de 1210 tarihini vermektedir. Cüm-
le kapýsýnýn solunda iki, saðýnda bir adet
sivri kemerli alýnlýklý ve dikdörtgen açýklýk-
lý pencere bulunmaktadýr.

Kare planlý harim mekâný, ortada dört
sütuna oturan sivri kemerlerin taþýdýðý
pandantiflerle geçiþi saðlanan ve dýþtan
çokgen bir kasnaða oturan kubbeyle ör-
tülüdür. Kubbe kurþun kaplýdýr. Kubbeyi
taþýyan dört sütun yine sivri kemerlerle
iki yönde duvarlara baðlanmýþ olup kub-
beli orta alan dört yönde yelken tonozlu
mekânlarla geniþlemektedir. Köþelerdeki
alanlar ise çapraz tonozla örtülmüþtür.
Kubbenin etrafýnda yer alan tonozlu bi-
rimler 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, sil-
melerin oluþturduðu dikdörtgen bir çerçe-
ve içinde halat silmenin sýnýrlandýrdýðý mu-
karnaslý bir yaþmaða sahiptir. Yaþmaðýn

üstünde ortada bir alem, iki yanýnda uç-
larý kývrýlmýþ servi motifi vardýr. Kavsara-
nýn etrafý ve üzeri çeþitli desenlerle süs-
lenmiþtir. Üstte ve iki yanda birer kitâbe
mevcuttur. Çokgen mihrap niþi kaval sil-
melerle 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 sü-
tuna oturan ajurlu sivri kemerli kapý açýk-
lýðý üstte üç bölümlü ve alemli bir tepe-
likle sonlanýr. Tepeliðin iki yaný geometrik
kompozisyonlu ve ajurludur. Ajurlu kor-
kuluk iki yanda yere kadar uzanmaktadýr.
Aynalarda silmelerin teþkil ettiði panolar-
da vazodan çýkan çiçekler, servilere sarýl-
mýþ asma dallarý, altý ve sekiz kollu yýldýz-
larla deðiþik geometrik düzenlemeler gi-
bi farklý motifler iþlenmiþtir. Minberin ro-
zetlerle süslü dilimli kemerli geçiþ açýklý-
ðý vardýr. Dört sütun üzerine oturan köþk
kýsmý ajurlu kemerlere sahiptir. Kemer kö-
þeleri dolgulanmýþ olup üstte bir dizi mu-
karnas kuþaðý bulunur. Ýçte sarkýtlý bir ta-
van düzeni vardýr. Külâhýn sekizgen kas-
naðýnda dilimli açýklýklar görülmektedir.
Harimin kuzeyinde kapýnýn iki yanýnda ah-
þap sütunlara oturan iki mahfil mevcut-
tur. Saðdaki mahfile kapýnýn yanýndaki
merdivenlerle ulaþýlmaktadýr. Kuzeydoðu
köþesinde yer alan mahfilin doðu yönün-
de dýþarýdan ayrý bir giriþi bulunmakta olup
paþa mahfili olarak düzenlendiði dikkati
çekmektedir.

Harimi ve son cemaat yerini süsleyen
kalem iþlerinde genel hatlarýyla barok özel-
likler görülmektedir. Yapýdaki bütün ke-
merlerde iki renkli taþ taklidi boyamalar
vardýr. Her iki yönde orta eksendeki ke-
merlerde ayrýca barok desenler iþlenmiþ-
tir. Diðer kemerlerde ise palmet benzeri
bir dizi yer almaktadýr. Kubbe ve tonozla-
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Elazýð’ýn Keban ilçesinde
XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda

inþa edilen külliye.˜ ™

Yûsuf Ziyâ Paþa’nýn Erzurum valiliði sý-
rasýnda 1209-1212 (1794-1798) yýllarý ara-
sýnda yaptýrdýðý külliye bir avlu etrafýnda
cami, medrese, kütüphane, çeþme ile bun-
larýn biraz uzaðýnda türbe, çeþme ve ha-
mamdan meydana gelmektedir. Bu yapý-
lardan medrese günümüze ulaþmamýþtýr.
Ayrýca külliyede yeri tam olarak tesbit edi-
lememekle birlikte vaktiyle bir hanýn da ol-
duðu bilinmektedir. Cami Vakýflar Genel
Müdürlüðü tarafýndan 1965-1966 yýllarýn-
da restore edilmiþtir. Arazinin eðiminden
dolayý teraslanmýþ bir avlu üzerinde cami
ve kütüphane yer almaktadýr. Avluya üç
kapýyla ulaþým saðlanýr. Bunlardan kuzey-
doðu ve kuzeybatý yönlerinde bulunan iki
kapýdan merdivenle inilerek, güneydekin-
den ise çýkýlarak avluya girilmektedir. Ku-
zeydoðudaki kapýnýn alýnlýðýnda ve kuzey-
batýdaki kapýnýn kemeri üzerinde 1212
(1798) tarihini veren kitâbeler mevcuttur.

Kesme taþtan inþa edilen cami 20 × 21
m. ölçülerinde kareye yakýn bir alan üze-
rine oturmaktadýr. Eðimli araziden dolayý
açýða çýkan kýble duvarý yuvarlak kemerli
iki iri payanda ile desteklenmiþtir. Bu yön-
de alt kademede köþeler pahlanmýþ ve bu-
raya birer kitâbe konmuþtur. Güney kö-
þesinde küçük üçüncü bir payanda ve bu
yöndeki duvarda sivri kemerli bir çeþme
vardýr. Yine arazinin eðimi sebebiyle do-
ðu yönü kapalý olan son cemaat yeri sü-
tunlar üzerine oturan kemerli açýklýklý ve
beþ gözlüdür. Ortadaki birim saçak hiza-
sýnda kademeli olarak yükseltilmiþ olup iç-
ten pandantifli, dýþtan sekizgen kasnak-
lý bir kubbeyle örtülüdür. Diðer birimlerin
üzeri ise içten yelken tonozludur ve dýþ-
tan 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 altýn-
da geçmeli taþlardan oluþan basýk kemer-
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li pencereler bulunmaktadýr. Avlunun gü-
ney köþesinde “L” biçiminde bir koridorun
iki yanýnda beþ gözden meydana gelen
helâ bölümü yer almaktadýr. Helâ ile kü-
tüphane arasýndaki alanda ise günümü-
ze ulaþmayan bir medresenin varlýðý bilin-
mektedir.

Külliyenin kuzeybatýsýnda 300 m. kadar
uzaklýkta türbe ve çeþme inþa edilmiþtir.
Kesme taþtan yapýlan türbe kare planlý
olup üst örtüsü tamamlanmadan býrakýl-
mýþtýr. Köþeleri pahlanan yapýnýn batý yö-
nünde sivri kemerli açýklýklý bir kapýsý var-
dýr. Kapýnýn üzerinde kitâbe yeri boþ býra-
kýlmýþtýr ve iki yaný ikiþer küçük niþle süs-
lenmiþtir. Yapýda kuzey ve güney yönün-
de ikiþer, doðu ve batý yönünde birer sivri
kemerli alýnlýklý ve dikdörtgen açýklýklý pen-
cere görülmektedir. Kapý ve pencereler sil-
melerle çevrelenmiþ olup pencere alýnlýk-
larýna “mühr-i Süleyman” motifi iþlenmiþ-
tir. Türbede Yûsuf Ziyâ Paþa’nýn iki kýzýnýn
defnedildiði tahmin edilmektedir. Türbe-
nin doðu yönünde zamanla teþekkül eden
bir mezarlýk vardýr. Türbenin önünde kapý-
nýn solunda yapýdan ayrý olarak kesme taþ-
tan inþa edilen çeþme dikdörtgen bir haz-
neye sahip olup bu haznenin güneyinde
geniþ sivri kemerli bir niþ þeklinde düzen-
lenmiþtir. Külliyenin güneydoðusunda yi-
ne 300 m. kadar uzaklýkta hamam yer al-
maktadýr. Doðu-batý doðrultusunda eðim-
li bir alanda yer alan yapý tek hamam þek-
linde inþa edilmiþtir. Üst örtüsü tamamen,
beden duvarlarý ise kýsmen yýkýk durum-
daki hamamýn sýcaklýk kýsmý da moloz dol-
gulu olup harap durumdadýr. Duvarlarýn-
da moloz taþ, üst örtüde tuðla ve taþ-tuð-
la kullanýlmýþtýr. Doðu yönündeki alanda
1970’te yapýlan belediye hamamýndan do-
layý bu yöndeki soðukluðu tamamen orta-
dan kalkmýþ olan yapýnýn dikdörtgen plan-
lý ýlýklýðý, dört eyvanlý ve dört köþe halvet
hücreli sýcaklýðýnýn bulunduðu, batýda dik-
dörtgen planlý su deposu ile külhanýn ol-
duðu anlaþýlmaktadýr.
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Yûsuf peygamberin
Züleyhâ ile olan kýssasý etrafýnda

yazýlan edebî eserlerin
ortak adý.
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Türk ve Fars edebiyatlarý yanýnda Keþ-
mir, Afgan ve Urdu edebiyatlarýnda da Yû-
suf ve Züleyhâ, Kýssa-i Yûsuf, Yûsuf u Zü-
leyhâ, Yûsuf ile Zelîhâ gibi adlar altýnda
mesnevi þeklinde kaleme alýnan hikâye
Tevrat (Tekvîn, bab 37-50) ve Ýncil’de (Re-
sullerin Ýþleri, 7/9-14) yer almýþ, Kur’ân-ý
Kerîm’de de “ahsenü’l-kasas” (kýssalarýn en
güzeli) diye nitelenen müstakil bir sûre-
de anlatýlmýþtýr (Yûsuf 12/3-102). Ýçerdiði
öðeler bakýmýndan eski Türk edebiyatýn-
da önemli bir kýssa olan Yûsuf ve Züleyhâ
hikâyesi XIII. yüzyýldan itibaren þairler ara-
sýnda hayli raðbet görmüþ, XIX. yüzyýla ka-
dar yazýlmaya devam etmiþtir. Kýssanýn
kahramanlarýyla baþlarýndan geçenler di-
vanlardaki manzumelerde de telmih yo-
luyla sýkça anýlmýþ, kýssadan esinlenerek
hayaller geliþtirilmiþ ve bunlar en güzel ifa-
delerle ortaya konmuþtur. Eski Türk ede-
biyatýndaki mesneviler içinde konuyu ken-
di çaðýnýn sosyal yaþamýyla örtüþecek bi-
çimde anlatan þairler oldukça fazladýr. Yû-
suf’un kuyuya atýlmasý, Ya‘kub peygam-
berin sabrý, Züleyhâ’nýn tutkulu aþký ve Yû-
suf’un Allah’a tevekkülü hikâyedeki ana
temalardýr.

Kur’an âyetlerinden ve müfessirlerin ri-
vayetlerinden hareketle kaleme alýnan Yû-
suf ve Züleyhâ mesnevisi þöylece özetle-
nebilir: Ken‘an ilinde yaþayan Hz. Ya‘kub’un
on iki oðlu vardýr. Bunlarýn küçük kardeþ-
leri Yûsuf bir gece rüyasýnda on bir yýldýz
ile ayýn ve güneþin kendisine secde etti-
ðini görür. Rüyasýný anlatýnca babasý kar-
deþlerine bundan söz etmemesini tem-
bih eder, çünkü kardeþleri Yûsuf’u kýskan-
maktadýr. Babasý Yûsuf’u ne kadar sakýn-
sa da kardeþleri onu bir gün kýrlara çýka-
rýp eðlendirme bahanesiyle babalarýndan
alarak bir kuyuya atarlar ve gömleðini ka-
na bulayarak dönüþte babalarýna Yûsuf’un
kurt tarafýndan parçalandýðýný söylerler.
Korktuðu þeyin baþýna geldiðini gören Ya‘-
kub oðlunun hasretiyle o kadar acý çeker
ki yaþadýðý yer “beytü’l-ahzân, külbe-i ah-
zân” (hüzünler evi) diye anýlmaya baþlar. Bir
müddet sonra da aðlamaktan gözlerine
perde iner. Öte yandan Mýsýr’a gitmekte
olan bir kervan kuyunun yakýnýnda konak-
lar, su almak üzere gönderilen kiþi kuyu-

rýn göbeðinde iri “mühr-i Süleyman” mo-
tifi, etrafýnda sa‘lbekli þemseler mevcut-
tur. Ana kubbenin eteðinde hurma ve çi-
çek açmýþ aðaçlar alternatif biçimde di-
zilmiþtir. Pandantiflerde barok kývrýmlarýn
oluþturduðu kompozisyonlarýn ortasýndaki
kare alanlar yazýlýdýr. Tonoz içlerinde þem-
seler dýþýnda çeþitli bitkisel kompozisyon-
lar, pencere ve mihrap üstünde barok te-
pelik kompozisyonlarý bulunmaktadýr. Mih-
rabýn iki yanýndaki pencere üstünde ayrý-
ca çifte vâv iþlenmiþtir. Son cemaat yeri
kubbesinin pandantiflerinde dilimli ve üç
sa‘lbekli madalyonlar görülmektedir.

Caminin kuzeybatý köþesinde yer alan
minare kesme taþtan inþa edilmiþtir. Se-
kizgen kaide üzerinde onaltýgen gövdeli,
tek þerefeli ve kurþun kaplý külâhlýdýr. Þe-
refe altý sarkýtlý mukarnaslý olup korkuluk
levhalarý ajurludur. Yine caminin kuzeyba-
týsýnda yer alan þadýrvanýn sekizgen haz-
nesi mermerdendir. Üstte bir sýra sarkýtlý
mukarnasla süslenmiþ olan haznenin her
yüzünde silmelerin çevrelediði dikdörtgen
aynalar vardýr. Günümüzde özgünlüðünü
yitiren üst örtünün vaktiyle ahþaptan iç-
ten kubbeli, dýþtan ise kurþun kaplý kü-
lâhlý olduðu tahmin edilmektedir. Avlu-
nun kuzeybatýsýnda bulunan kütüphane
kare planlýdýr ve pandantiflerle geçiþi sað-
lanan dýþtan sekizgen kasnaklý kubbeli bir
yapýdýr. Ýki katlý olan yapýda alt kata doðu
yönünde (avluya bakan cephede) iki yanýnda
dikdörtgen açýklýklý, söveli ve demir þebe-
keli pencere görülen sivri kemerli bir ka-
pý ile ulaþýlmaktadýr. Bu katta güney yö-
nünde bir pencere ve bir niþ ile kapýnýn
karþýsýnda bir ocak mevcuttur. Üst kata
çýkýþ cepheye yerleþtirilen ahþap dikmeli,
sakýflý ve üzeri sundurmalý merdiven ile
saðlanmýþtýr. Bu katta, iki yanýnda benzer
þekilde birer pencere olan sivri kemerli
kapý üzerinde beþ beyitlik bir kitâbe var-
dýr. Kitâbeden ebced hesabýyla 1212 (1797-
98) tarihi çýkmakta, ayný zamanda cami-
deki ahþap minberin de yenilendiði belir-
tilmektedir. Ýçte alt kattan farklý olarak
kuzey yönünde bir pencere daha mevcut-
tur. Kubbe kasnaðýnda her yönde revzen-

Yûsuf

Ziyâ Paþa

Çeþmesi -

Elazýð


