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dir. Tevrat’a göre Yûsuf, Paddan-Aram’da
(Mezopotamya) babasý Ya‘kub’un Ken‘an
diyarýna dönüþünden altý yýl önce, Ya‘kub
90 veya 91, dedesi Ýshak 151 yaþýnda iken
doðmuþtur (NDB, s. 413; Tora, I, 290). Ço-
cukluðu hakkýnda Tevrat’ta bilgi verilme-
mekte, on yedi yaþýnda iken kardeþleriyle
birlikte çobanlýk yaptýðý ve bütün kardeþ-
lerin babalarýnýn sürülerini Hebron ve Þe-
kem dolaylarýnda otlattýðý belirtilmektedir
(Tekvîn, 37/29). Ya‘kub, Yûsuf’u diðer oðul-
larýndan daha çok seviyordu, çünkü o yaþ-
lýlýðýnda doðmuþtu (Tekvîn, 37/3). Ayrýca bu
sevginin Rahel’in Ya‘kub’un ilk evlendiði
kadýn olmasýndan kaynaklandýðý, diðer ta-
raftan asýl sebebin Yûsuf’taki mânevî ve
zihnî üstünlük olduðu, Ya‘kub’un, dayýsý
Laban’ýn yanýna gitmeden önce, Sam ve
Eberin mektebinde (yeþiva) on dört yýl bo-
yunca öðrendiklerini Yûsuf’a öðrettiði ifa-
de edilmektedir. Rivayete göre Yûsuf on
yedi yaþýna kadar “bet ha-midraþ”a devam
etmiþ ve dinî konularda kardeþlerine yar-
dým edecek kadar bilgi edinmiþtir. Bun-
dan dolayý babasý Yûsuf için liderliðe ya da
asalete iþaret eden bir giysi olan uzun ve
renkli bir pelerin yapmýþtý (Tekvîn, 37/3;
Tora, I, 293; Ginzberg, III, 8).

Kardeþleri Yûsuf’a konuþmalarý sýrasýn-
da söyledikleri kötü sözleri babalarýna ak-
tardýðý için öfke duyuyor, ayrýca babalarý-
nýn sevgisinden dolayý onu kýskanýyorlar-
dý. Yûsuf’un kardeþlerine anlattýðý iki rüya
onlarýn öfkesini daha da arttýrmýþtý. Rü-
yalardan birine göre kardeþleriyle birlikte
tarlada demet baðlayan Yûsuf’un deme-
ti kalkýp dikilmiþ, kardeþlerinin demetleri
ise onun demetinin etrafýný kuþatýp önün-
de eðilmiþ, ikinci rüyada ise güneþ, ay ve
on bir yýldýz Yûsuf’un önünde secde et-
miþtir (Tekvîn, 37/2-9). Babasý bu rüyala-
rýný kendisine de anlatan Yûsuf’u azarla-
yarak, “Gerçekten ben, annen ve kardeþ-
lerin senin karþýnda eðilecek miyiz?” diye-
rek bu sözleriyle kardeþlerini yatýþtýrmak
isterse de kardeþleri onu ortadan kaldýr-
maya karar verirler (Tekvîn, 37/10-18; DB,
III/2, s. 1656). Sürüyü otlatmaya götür-
dükleri bir gün Ya‘kub, Yûsuf’u kardeþle-
rinin yanýna gönderir. Onu öldürüp bir ku-
yuya atmayý düþünen kardeþlerin içinden

Ruben, Yûsuf’u kurtarmak amacýyla onu
öldürmeyip bir kuyuya atmalarýný önerir
ve Yûsuf pelerini çýkarýlarak içinde su bu-
lunmayan bir kuyuya atýlýr. Daha sonra ye-
mek yedikleri bir sýrada Ýsmâilî bir kerva-
nýn gelmekte olduðunu görünce Yahuda’-
nýn teklifiyle Yûsuf kuyudan çýkarýlarak 20
gümüþ karþýlýðýnda Ýsmâilîler’e (Midyânî-
ler) satýlýr (Tekvîn, 37/28). Bu olay ayrýntý-
lý biçimde yahudi rivayetlerinde de yer al-
maktadýr (Ginzberg, III, 12-21).

Tevrat’ta bu hadise anlatýlýrken Yûsuf’un
satýldýðý kervan Ýsmâilî (Tekvîn, 37/25, 27;
39/1), Midyânî ve Ýsmâilî (37/28), Medânî
(37/36) olarak gösterilir (Tora, I, 301). Me-
dânîler’le Midyânîler’in ve Ýsmâilîler’in ayný
topluluk olduðu kaydedilmekte, öte yan-
dan bu isimlerin farklý topluluklarý ifade
ettiði ve Yûsuf’un birkaç defa satýldýðý, ku-
yudan çýkarýlýnca önce Ýsmâilîler’e, Ýsmâi-
lîler tarafýndan Midyânîler’e, daha sonra
Mýsýr’da tekrar Ýsmâilîler’e satýldýðý ileri sü-
rülmektedir (a.g.e., I, 301, 305). Diðer iki
rivayetten birine göre Yûsuf’u ölümden
kurtaran Ruben’dir ve Yûsuf Midyânîler’e
satýlmýþtýr (Tekvîn, 37/18-24). Öbürüne gö-
re ise onu koruyup satýlmasýný öneren Ya-
huda’dýr ve Yûsuf Ýsmâilîler’e satýlmýþtýr
(Tekvîn, 37/25-27). Tekvîn’de (37/28) bu iki
rivayet birbirine karýþtýrýlmýþ ve Ýsmâilî-
ler’le Midyânîler ayný topluluk kabul edil-
miþtir (The Torah, s. 246; IDB, III, 375). Yû-
suf’u sattýktan sonra kardeþleri kestikleri
bir keçinin kanýný onun pelerinine sürer-
ler. Ýçlerinden Neftali pelerini babasýna gö-
türerek bunu dönüþ yolunda bulduklarýný
ve Yûsuf’a ait olup olmadýðýna bakmasý-
ný ister. Ya‘kub pelerini görür görmez Yû-
suf’a ait olduðunu anlar ve acý içinde ye-
re yýðýlýr; diðer kardeþler de Yûsuf’u vahþi
bir hayvanýn parçalamýþ olabileceðini söy-
ler ve kendi yanýndan ayrýldýktan sonra onu
bir daha görmediklerini iddia ederler. Ri-
vayete göre Ya‘kub, Yûsuf’un ölüm habe-
rini yedinci ay olan tiþri ayýnýn onuncu gü-
nünde aldýðýndan bu günde Ýsrâiloðulla-
rý’ndan hüzünlü olmalarý istenmiþtir (Tek-
vîn, 37/19-35; Ginzberg, III, 22-23).

Öte yandan Ýsmâilîler, Yûsuf’u Mýsýr’a
götürerek Firavun’un muhafýzlarýnýn reisi
ve harem aðasý Potifar’a satarlar (IDB, III,
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Yûsuf kelimesinin aslý Ýbrânîce Yosef’-
tir. Bu ismin, uzun süre çocuðu olmayan
Rahel’in (Tekvîn, 29/31; 30/1) Yûsuf’un do-
ðumu ile anne olamamanýn utancýndan
kurtulduðuna iþaret etmek üzere “orta-
dan kaldýrmak” anlamýndaki asaf kökün-
den geldiði (Tekvîn, 30/23; Tora, I, 229)
veya Rahel’in, doðan çocuðuna daha son-
ra bir çocuðunun daha olmasý için “art-
týrmak, ilâve etmek” anlamýndaki yasaf
kökünden, “Tanrý arttýracak, bir tane da-
ha verecek” anlamýnda Yosef adýný verdi-
ði (DB, III/2, s. 1655; IDB, II, 981), Yûsuf’-
tan sonra da ikinci çocuðu Bünyâmin’in
doðduðu (Tekvîn, 30/24; 35/17, 18) belir-
tilmektedir. Ýslâmî kaynaklarda ise bu adýn
Yûsuf, Yûsef, Yûsif þeklinde üç farklý oku-
nuþu söz konusudur (Lisânü’l-£Arab, “esf”
md.; Tâcü’l-£arûs, “esf” md.) ve menþei tar-
týþmalýdýr. Kelimenin Arapça olup “üzül-
mek” anlamýndaki eseften türediði, ayrý-
lýðý ile babasýný üzen Yûsuf’a “üzen” anla-
mýnda Yûsif, kardeþleri onu babalarýndan
ayýrarak kendisini üzdükleri için “üzülen”
anlamýnda Yûsef denildiði ileri sürülmek-
teyse de (Fîrûzâbâdî, VI, 46) ismin Arapça
asýllý olmadýðý kabul edilmektedir (Sa‘le-
bî, s. 82-83; Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîký,
s. 355; Jeffery, s. 295). Tevrat’a göre Yûsuf,
Ýbrâhim’in oðlu Ýshak’ýn oðlu Ya‘kub’un di-
ðer hanýmlarýndan olan on oðlundan son-
ra doðan on birinci oðlu olup Rahel’den
doðan ilk çocuðudur (Tekvîn, 30/24; 32/
9). Rahel, Ya‘kub’un dayýsý Laban’ýn kýzýdýr
(Tekvîn, 29/28). Kur’an’a göre de Ya‘kub’un
on iki oðlu vardýr ve Yûsuf ile Bünyâmin öz
kardeþtir (Yûsuf 12/4, 59).

Yûsuf kýssasý Tevrat’ta ve Kur’an’da ay-
rýntýlý biçimde anlatýlmakta, bu iki anlatým
arasýnda büyük ölçüde benzerlik bulun-
maktadýr. Kur’ân-ý Kerîm’de diðer peygam-
berlere ait kýssalar farklý sûrelerde yer aldý-
ðý halde Yûsuf kýssasý “ahsenü’l-kasas” ni-
telemesiyle tek bir sûrede nakledilmekte-
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lamak isteyince, Yûsuf gömleðini çýkarýp
dýþarýya kaçar. Bunun üzerine kadýn, hiz-
metçilerini çaðýrarak Yûsuf’un kendisine
saldýrdýðýný ve baðýrýnca da gömleðini bý-
rakýp kaçtýðýný söyler. Kocasý gelince duru-
mu ona da anlatýr, Potifar da Yûsuf’u zin-
dana attýrýr. Rabb’in inayetiyle Yûsuf zin-
dancýbaþýnýn güvenini kazanýr ve mahkûm-
larýn baþýna getirilir (Tekvîn, 39/7-23). Ri-
vayete göre Potifar, Yûsuf’un suçsuz ol-
duðunu anlamýþtý, fakat onu cezalandýr-
madýðý takdirde karýsý hakkýnda dediko-
du yapýlacaðýný düþünerek Yûsuf’u hapse
attýrmýþtýr (Tora, I, 319).

Yûsuf ve Züleyha kýssasý Kutsal Kitap
dýþý yahudi dinî literatüründe geniþ yer tu-
tar. Buna göre Yûsuf da annesi gibi çok
güzeldi ve efendisinin hanýmý ona karþý
þiddetli bir arzu duyuyordu. Öte yandan
müneccimler Züleyha’ya Yûsuf’tan zürri-
yetinin olacaðýný haber vermiþ, ancak Zü-
leyha bunu yanlýþ anlamýþtý; çünkü Yû-
suf, ileride Züleyha’nýn kýzý Asenat ile ev-
lenecek ve ondan çocuklarý olacaktýr. Zü-
leyha önceleri Yûsuf’a yaklaþmaya çalýþýr,
oðlu olmadýðý için onu evlât edinmek is-
tediðini söyler; Yûsuf Allah’a dua eder ve
Züleyha’nýn bir oðlu doðar. Züleyha yine is-
teðinden vazgeçmez, bu defa Yûsuf’u teh-
dit eder, ancak yine de muradýna eremez.
Zira Yûsuf her seferinde Allah’tan kendi-
sini bu belâdan kurtarmasýný ister. Bir baþ-
ka gün Züleyha, Yûsuf’a isteðine karþýlýk
verdiði takdirde putperestliði býrakaca-
ðýný vaad eder; fakat Yûsuf, “Allah kendi-
sinden korkanlarýn kötülük yapmasýný mu-
rat etmez ve zinayý yasaklar” diyerek yine
teklifi geri çevirir. Ardýndan Züleyha ko-
casýný öldüreceðini ileri sürer, kocasýna bü-
yü yapýlmýþ yiyecekler yedirir, ancak bir
sonuç alamaz. Neticede muradýna ereme-
yince hastalanýr, kendisini ziyarete gelen
kadýnlar bu hastalýða bir sebep bulamaz-
lar. Bunun üzerine Züleyha evinde bir ziya-
fet vererek þehirdeki kadýnlarý davet eder
ve portakal soymalarý için sofralara býçak
koydurur. Ardýndan Yûsuf’a en güzel el-
bisesini giyerek misafirlerin karþýsýna çýk-
masýný emreder. Yûsuf’u gören kadýnlar
hayranlýklarýndan portakal yerine ellerini
keserler (Ginzberg, III, 36-40).

Bir yýl boyunca sürdürdüðü ýsrarlarýn-
dan bir netice alamayan Züleyha, Nil’in
taþmasý üzerine herkesin nehrin kenarýna
gittiði bir gün bütün güzelliðiyle Yûsuf’un
karþýsýna çýkar. Yûsuf bir an onun cazibe-
sine kapýlýrsa da ayný anda annesinin, tey-
zesinin ve babasýnýn hayalini görür. Baba-
sý kendisini uyarýnca Yûsuf hemen vazge-
çer ve evden uzaklaþýr, fakat arzusu dep-

reþince geri döner. Bu defa kendisine Tan-
rý görünür ve kadýna dokunduðu takdir-
de dünyanýn yýkýlacaðýný bildirir. Ardýndan
Züleyha elindeki kýlýçla Yûsuf’u tehdit eder
ve Yûsuf kaçarken gömleðinin bir kýsmý Zü-
leyha’nýn elinde kalýr. Daha sonra evine ge-
len kadýnlarýn da önerisiyle Yûsuf’a iftira-
da bulunur ve onu kendisine saldýrmakla
suçlar. Potifar, Yûsuf’un suçsuzluðunu bil-
diði halde onu hapse attýrýr (a.g.e., III, 35-
46).

Mýsýr kralýnýn baþsâkîsi ile ekmekçisi hap-
se girer ve hapiste rüya görürler. Baþsâkî
rüyasýnda tomurcuklanýp üzüm veren üç
dallý bir asmanýn olgun üzümlerini Fira-
vun’un kâsesine sýkarak ona sunar. Yûsuf
rüyayý yorumlayýp üç gün sonra serbest
býrakýlarak tekrar Firavun’a sâkîlik yapa-
caðýný söyler ve ondan hükümdarýn yanýn-
da kendisini anmasýný ister. Ekmekçi ise
rüyasýnda baþýnýn üzerinde üç sepet ek-
mek taþýdýðýný ve kuþlarýn bu ekmekler-
den yediðini görür. Yûsuf ona da üç gün
sonra asýlacaðýný ve etinden kuþlarýn yiye-
ceðini bildirir. Rüyalar Yûsuf’un dediði gi-
bi çýkar (Tekvîn, 40/1-22). Ýki yýl sonra da
Firavun iki rüya görür. Rüyasýnda yedi cý-
lýz inek yedi semiz ineði, yedi cýlýz baþak da
yedi dolgun baþaðý yemektedir. Mýsýr’ýn bil-
ge kiþileri bu rüyalarý yorumlayamaz (Tek-
vîn, 41/1-8). Tevrat dýþý rivayetlere göre ise
Firavun iki yýl boyunca her gece ayný rüya-
larý görürse de sabah olunca bunlarý ha-
týrlayamaz. Nihayet Yûsuf’un hapisten çý-
kacaðý gün rüyasýný hatýrlar. Mýsýr’ýn bilge
kiþileri bunun için farklý yorumlar yapar:
Yedi semiz inek Firavun’un doðacak yedi
kýzýna, yedi zayýf inek de onlarýn öleceði-
ne; yedi dolgun baþak yedi memleketin
fethedileceðine, yedi zayýf baþak da yedi
eyalette isyan çýkacaðýna iþarettir. Diðer
bir yoruma göre ise yedi dolgun baþak in-
þa edilecek yedi þehri, yedi zayýf baþak da
bu þehirlerin yýkýlacaðýný ifade eder. Kral
bu yorumlarýn hiçbirini kabul etmez. Bu
sýrada baþsâkî Yûsuf’u hatýrlar ve krala
ondan bahseder. Yûsuf zindandan çýkarý-
larak kralýn yanýna getirilir ve onun rüya-
larýný tabir eder. Kral onun tabirinden de
þüphe edince Yûsuf kendisine hamile olan
karýsýnýn bir oðul doðuracaðýný ve tam bu-
na sevinirken iki yaþýndaki büyük oðlunun
öleceðini bildirir. Gerçekten olay bu þekil-
de cereyan eder. Bunun üzerine kral Yû-
suf’a inanýr ve onu ülkesini yönetmekle
görevlendirir (Ginzberg, III, 49-55). Diðer
bir rivayete göre ise baþsâkî Yûsuf’u ha-
týrlayýnca durumunu Firavun’a anlatýr. Ha-
pisten çýkarýlan Yûsuf’un saçlarý kesilir, el-
bisesi deðiþtirilir ve Firavun’un huzuruna

845). Yûsuf kýsa zamanda Potifar’ýn güve-
nini kazanýr ve Rab, Yûsuf’tan dolayý Po-
tifar’ýn evini mübarek kýlar ve bereketini
arttýrýr (Tekvîn, 39/1-6). Rivayete göre Yû-
suf’u Mýsýr’a götüren tüccarlar kendi arala-
rýnda anlaþamayýnca onu bir süre için bir
dükkân sahibinin yanýna býrakýrlar. Dük-
kân sahibi de Yûsuf orada kaldýðý müddet
zarfýnda çok para kazanýr. O sýrada Mem-
fis’ten gelen Potifar’ýn karýsý dükkânda Yû-
suf’u görünce kocasýndan onu satýn alma-
sýný ister ve Yûsuf 80 altýn karþýlýðýnda Po-
tifar’a satýlýr. Yahudi dinî literatüründe yer
alan bir rivayette Yûsuf’un efendisi Poti-
far’la ileride kayýnpederi olacak Potifera ay-
ný kiþi olarak gösterilir. Potifar, Yûsuf’un
dürüst ve dindar bir kiþi olduðunu görün-
ce evinin bütün sorumluluðunu ona býra-
kýr. Yûsuf’u bir köle gibi deðil evin bir fer-
di gibi kabul edip yetiþmesini saðlar. Bun-
dan dolayý Tanrý’ya þükreden Yûsuf’a Tan-
rý, “Sen nimet içinde yaþarken baban ma-
tem tutuyor, bu sebeple evin hanýmýný se-
nin üzerine salacaðým ve sen þaþýracak-
sýn” der. Böylece Yûsuf’un, atalarýnda da
görüldüðü gibi iðvâ baskýsý altýnda dindar-
lýðýný ispat etme arzusu gerçekleþmiþ olur
(Ginzberg, III, 34-35, 281). Potifar kelimesi
Mýsýr dilinde “Pa-di-pa-re” þeklindedir ve
“Tanrý Re’nin bahþettiði kiþi” anlamýna ge-
lir. Tevrat’ta Potifar, Ýbrânîce “harem aða-
sý” anlamýnda “saris” ve “muhafýzlar reisi”
anlamýnda “þar hattabbahim” unvanlarýy-
la zikredilir. Ancak Potifar evlidir ve Mýsýr’-
da harem aðalýðý yoktur; dolayýsýyla Me-
zopotamya’da bulunan bir unvan “saray
görevlisi” anlamýnda Mýsýr’daki unvanla ay-
ný sayýlmýþtýr (Testament, s. 103). Yûsuf’un
Mýsýr’a götürülüþü Hiksoslar dönemine,
XV. hânedan zamanýna rastlar. Hiksoslar,
Mýsýr’ýn yerlisi olmayýp Asya kökenli göçe-
be topluluklardý; Orta Bronz çaðýnda (m.ö.
1800-1550) XV ve XVI. hânedanlýklar dö-
neminde Mýsýr’a gelmiþler ve XVIII. hâne-
dana mensup Ahmose tarafýndan milât-
tan önce 1570-1545 yýllarýnda bu ülkeden
çýkarýlmýþlardýr (IDB, II, 667). Yûsuf Mýsýr’a
geldiði sýrada Kral Aphophis (Mýsýr kay-
naklarýnda Apopi) hüküm sürüyordu.

Potifar’ýn karýsý -bazý kaynaklarda adý Zu-
leika (Züleyha) þeklinde geçer (The Torah,
s. 257, 1704)- çok yakýþýklý olan Yûsuf’a
karþý arzu duyar ve ona beraber olmayý
teklif eder. Ancak Yûsuf evini kendisine
emanet eden efendisine ihanet edeme-
yeceðini, ayrýca Tanrý’ya karþý günah iþle-
mekten korktuðunu söyleyerek bunu ka-
bul etmez. Kadýn ýsrar ederse de Yûsuf
her defasýnda onu geri çevirir. Bir gün Po-
tifar’ýn karýsý Yûsuf’u gömleðinden yaka-
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Öte yandan Ya‘kub, Filistin’de meydana
gelen kýtlýk yüzünden oðullarýný erzak sa-
týn almalarý için Mýsýr’a gönderir. Yûsuf’un
huzuruna çýkan kardeþlerini kendisi tanýr,
fakat onlar Yûsuf’u tanýyamaz. Yûsuf iç-
lerinden Þimeon’u rehin alýr, diðerlerine de
Bünyâmin’i getirmeleri þartýyla buðday ve-
rir ve paralarýný da iade eder. Kardeþler
Filistin’e dönünce durumu babalarýna an-
latýrlar ve ikinci seferde Bünyâmin’i de Mý-
sýr’a götürürler. Yûsuf onlara ikramda bu-
lunur ve erzak yüklerini hazýrlatýr, bu ara-
da Bünyâmin’in yüküne kendi gümüþ kâ-
sesini koydurur. Ardýndan yapýlan arama
sýrasýnda kâse Bünyâmin’in yükünden çý-
kýnca hýrsýzlýk suçlamasýyla onu alýkoymak
ister. Kardeþleri babalarýnýn durumunu an-
latýp Bünyâmin’i geri götürmedikleri tak-
dirde onun çok üzüleceðini ifade ederler.
Bunun üzerine Yûsuf kendini tanýtýr ve ba-
balarýný Mýsýr’a getirmelerini ister (Tekvîn,
42/1-45/28). Daha sonra Ya‘kub ile birlik-
te bütün zürriyeti toplam yetmiþ kiþi ola-
rak sürüleri ve diðer mallarýyla beraber
Mýsýr’a gelirler, verimli Goþen vilâyetine yer-
leþirler. Bu sýrada 130 yaþýnda olan Ya‘kub
147 yaþýnda Mýsýr’da vefat eder (Tekvîn,
47/9,28; 49. bab). Yûsuf babasýnýn vasiye-
tine uyarak onu Ken‘an diyarýna götürür
ve Makpela arazisindeki maðaraya defne-
dip geri döner. Kendisi de öldüðünde ke-
miklerinin Mýsýr’dan vaad edilmiþ toprak-
lara götürülmesini vasiyet eder; 110 ya-
þýnda vefat edince naaþý mumyalanýp bir
tabuta konulur (Tekvîn, 50/22-26).

Yahudi rivayetlerine göre Yûsuf ölümü
sýrasýnda kardeþlerine Mýsýr’dan ayrýlýrken
naaþýný da birlikte götürmelerini vasiyet
eder. Vefatý üzerine bütün Ýsrâil ve Mýsýr

halký yas tutar. Yûsuf’un vasiyetini bizzat
Mûsâ yerine getirmek ister. Fakat Mýsýr’-
dan çýkmadan önce üç gün üç gece Yû-
suf’un tabutunu arar. Nihayet Aþer’in kýzý
Serah, Mýsýrlýlar’ca hazýrlanan kurþun ta-
butun nehre gömüldüðünü söyleyince Mû-
sâ tabutu nehirden çýkarýr. Kýrk yýllýk çöl
hayatý boyunca Yûsuf’un tabutu Ýsrâiloðul-
larý’nýn yanýnda kalýr. Ýsrâiloðullarý kutsal
topraklara varýnca Yûsuf’un kemikleri Þe-
kem’e defnedilir; çünkü Tanrý, Ýsrâiloðul-
larý’na, “Onu Þekem’de iken kaçýrmýþtýnýz,
Þekem’e geri getireceksiniz” demiþti (Ginz-
berg, III, 133-135). Ýslâmî kaynaklara göre
ise Yûsuf’un naaþý mermer bir sandukaya
yerleþtirilip Nil kýyýsýna defnedilmiþtir (Ta-
berî, TârîÅ, I, 364, 386). Mûsâ, Ýsrâiloðul-
larý’ný Mýsýr’dan çýkarýnca Yûsuf’un kemik-
lerini de beraberinde götürür. Yûsuf, Ye-
þû’nun ölümünden sonra Þekem yakýnla-
rýnda Ya‘kub’un kuyusu civarýna defnedi-
lir (Yeþû, 24/32). Yûsuf’un kabri Halîl’de-
dir. Ýbrânîce metindeki bilgilerin kronolo-
jisine bakýlýrsa Yûsuf kýssasý milâttan ön-
ce 1871’lere doðru XII. sülâle döneminde
cereyan etmiþtir. Hiksoslar’ýn Mýsýr’daki
hâkimiyeti ise milâttan önce 1730-1555
dönemine rastlar. Tevrat’a göre Yûsuf’u ta-
nýmayan (Çýkýþ, 1/8) ve Ýsrâiloðullarý’na ezi-
yet eden firavun bu yeni imparatorluðun
kralýydý (NDB, s. 413). Ýsrâiloðullarý, Mýsýr’-
da Hiksoslar’ýn baþþehrine yakýn Tsoan kýr-
salýnda yerleþmiþlerdi (Mezmûr, 78/12, 43).

Tevrat’taki Yûsuf kýssasýnýn gerçekliði
bazý arkeolojik bulgularla desteklenmek-
tedir. Yûsuf kýssasýnda geçen Mýsýr âdet-
lerine dair belgeler ve papirüsler bulun-
muþtur. Potifera, Zafenat-paneah (Tsaf-
nath-Paeneach), Asnath, Potifar, On gibi Mý-
sýr isimleri (Tekvîn, 39/1; 41/45, tür.yer.), gö-
revlilerin unvanlarý (Tekvîn, 39/1; 40/2-3) ve
Mýsýr’daki kýtlýk (41. bab) bunlar arasýnda
zikredilebilir. Milâttan önce 100 yýlýna ait
bir kitâbede, milâttan önce 2700 yýllarýna
doðru III. sülâleye mensup Firavun Zoser
döneminde yedi yýllýk bir kýtlýktan söz edil-
mektedir. Milâttan önce 1900’lere doðru
bir grup Sâmî’nin Mýsýr’a göç ettiðine dair
bir tasvir vardýr. Tevrat’a göre (Tekvîn, 41/
14) Firavun, Yûsuf’u çaðýrýnca hapisten çý-
karýlan Yûsuf hemen týraþ edilir ve elbi-
sesi deðiþtirilir. Zira Mýsýrlýlar sakal býrak-
mamaktadýr ve dinî merasimler din adam-
larýnýn týraþ olmasýný zorunlu kýlmaktadýr.
Eski anýtlar ve papirüsler önemli mevkile-
re tayinlerde ayný prosedürün izlendiðini
göstermektedir. Mühür olarak kullanýlan
yüzük, ipek elbise ve kolye de bu baðlam-
da sayýlabilir. Mýsýr kurallarýna göre Yûsuf’a,
kardeþlerine ve Mýsýrlý misafirlere ayrý ayrý

çýkarýlýr. Yûsuf yedi semiz inekle yedi dol-
gun baþaðýn yedi bolluk yýlýna, yedi cýlýz
inekle yedi yanmýþ baþaðýn da yedi kýtlýk
yýlýna iþaret ettiðini belirtir. Firavun, Yû-
suf’u Mýsýr’da kendisinden sonra ikinci
adam konumuna yükseltir; mührünü ona
teslim eder, özel elbise giydirir, boynuna
altýn zincir takar. Adýný da Zafenat-pane-
ah olarak deðiþtirir ve kendisini On (Heli-
opolis) þehrinin kâhini Potifera’nýn kýzý Ase-
nat ile evlendirir (Tekvîn, 41/1-45).

Zafenat-paneah, Yûsuf’un Mýsýr dilin-
deki isminin Ýbrânîce karþýlýðýdýr ve “sýr-
larý açýða çýkaran” demektir; ayrýca ismin,
“Hayat tanrýsý konuþuyor” mânasýna gel-
diði de ifade edilir (Tora, I, 335). Yûsuf’un
evlendiði Asenat, Ya‘kub’un karýsý Lea’dan
olan kýzý Dina’nýn Þekem’den doðan kýzý-
dýr. Asenat’ýn Potifera tarafýndan evlât edi-
nildiði ileri sürüldüðü gibi Asenat kelime-
sinin eski Mýsýr dilinde “Neth’e ait” anla-
mýna geldiði ve onun Mýsýrlý olduðu da
(a.g.e., I, 334) kaydedilir (Talmud, Sota 13a;
IDB, III, 845). Yûsuf’un Asenat’tan Efraim
ve Manasse adlý iki oðlu olur, bunlar daha
sonra Ýsrâiloðullarý’nýn on iki kabilesinden
ikisini teþkil eder. Yahudi kaynaklarýna gö-
re Tanrý, Yûsuf’un hapiste on yýl kalmasýný
takdir etmiþtir. Bu süre, kendisi hakkýn-
da babalarýna kötü haber veren on kar-
deþinden her biri için bir yýl olarak belir-
lenmiþ, ardýndan bu süreye Tanrý’ya gü-
venmek yerine baþsâkîye ümit baðladýðý
için iki yýl daha eklenmiþtir (Tora, I, 318).
Mýsýr’da iþ baþýna geçtiði sýrada otuz ya-
þýnda olan Yûsuf bütün ülkeyi dolaþarak
tedbir alýr ve yedi bolluk yýlýnda buðdayý
depolar, sonraki yedi kýtlýk yýlýnda ise bu-
nu daðýtýr (Tekvîn, 41/46-57).

YÛSUF

Yûsuf

peygamberin

satýlmasýný

tasvir eden

minyatürler
(Ferîdüddin
Attâr,
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nr. 1512,
vr. 82b-83a)



4

YÛSUF

Tevrat’ta Yûsuf’un on yedi yaþýnda iken
kardeþleriyle birlikte sürü otlatmaya git-
mesiyle baþlar. Ayrýca Tevrat’a göre Yû-
suf kardeþlerinin kötü sözlerini babalarý-
na aktarmaktadýr. Kur’an’da Yûsuf’un bir
rüyasýndan bahsedilir, Tevrat’ta ise iki rü-
ya söz konusudur. Yûsuf rüyasýný babasý-
na anlattýðýnda Kur’an’a göre Ya‘kub ona,
“Yavrum! Rüyaný kardeþlerine anlatma,
sonra sana bir tuzak kurarlar. Rabb’in seni
seçecek ve sana rüyalarýn yorumunu öð-
retecek. Daha önce atalarýn Ýbrâhim’e ve
Ýshak’a nimetini tamamladýðý gibi sana ve
Ya‘kub soyuna da nimetini tamamlaya-
cak” demiþti (Yûsuf 12/5-6). Tevrat’a gö-
re ise Yûsuf gördüðü iki rüyayý kardeþle-
rine anlatýnca kardeþleri ona, “Üzerimize
kral mý olacaksýn, üzerimizde hüküm mü
süreceksin?” der; babasýna anlatýnca da
babasý, “Gerçekten ben ve annen ve kar-
deþlerin karþýnda yere kadar eðilmek için
mi senin yanýna geleceðiz?” sözleriyle onu
azarlar (Tekvîn, 37/5-10). Yûsuf’un öldü-
rülmesi veya bir yere atýlmasý konusunda
Kur’an’a göre kardeþleri bu kötü iþi yap-
týktan sonra tövbe edip iyi kullar olacak-
larýný vaad ederler, Tevrat’ta ise böyle bir
ifade yer almaz. Tevrat’a göre Yûsuf’u öl-
dürmeyip bir kuyuya atmayý teklif eden
Ruben’dir, Kur’an’da ise belli bir isim ve-
rilmez, kardeþlerden birinin böyle bir tek-
lifte bulunduðu anlatýlýr. Kur’an’a göre Yû-
suf’un kardeþleri babalarýndan Yûsuf’u
kendileriyle birlikte göndermesini ister-
ler, Tevrat’a göre ise Ya‘kub, Yûsuf’u biz-
zat kendisi kardeþlerinin yanýna yollar. Yû-
suf’u Mýsýr’da satýn alan kiþi Tevrat’a göre
Potifar’dýr, Kur’an’da ise bu kiþi “aziz” diye
nitelenmektedir. Tevrat’a göre Potifar’ýn
karýsý Yûsuf’un peþinden koþarken gömle-
ðini arkadan tutar ve evin hizmetçilerini
çaðýrarak ona iftirada bulunur. Kur’an’a
göre de Yûsuf kaçarken Potifar’ýn karýsý
gömleðini arkadan yýrtar, ancak kapýda
kocasý ile karþýlaþýrlar. Gömleðin önden ve-
ya arkadan yýrtýk olmasýnýn suçlunun tes-
bitinde delil sayýlmasý hususu ve azizin ka-
rýsýnýn, dedikodusunu yapan kadýnlarý da-
vet edip onlara Yûsuf’u göstermesi kýssa-
sý Tevrat’ta deðil diðer yahudi rivayetle-
rinde yer alýr. Kur’an’da Yûsuf’la birlikte
iki gencin zindana girdiði belirtilirken Tev-
rat’ta onlarýn daha sonra zindana kondu-
ðu ifade edilir. Yûsuf’un bu iki gence dinî
nasihatte bulunmasý hususuna Tevrat’ta
temas edilmez. Tevrat’a göre Yûsuf’un an-
nesi Rahel, Bünyâmin’i doðurduktan son-
ra ölmüþ ve Efrat (Beytülahim) yolunda def-
nedilmiþtir (Tekvîn, 35/19). Yûsuf, Mýsýr’-
da iken babasý ile kardeþlerini Mýsýr’a ge-

tirtir (Tekvîn, 46/6-7). Kur’an’a göre ise Yû-
suf bütün ailesini Mýsýr’a getirttiði zaman
annesiyle babasýný tahtýna oturtur (Yûsuf
12/100). Tevrat’ta Yûsuf’un bazý kötü huy-
larýndan söz edilir, Kur’an’da ise Yûsuf dü-
rüstlük ve güvenilirlik bakýmýndan övülür.

Hadislerde Yûsuf’la ilgili çok az bilgi var-
dýr ve Yûsuf sadece bazý özellikleriyle aný-
lýr. Büyük dedesi Ýbrâhim, dedesi Ýshak,
babasý Ya‘kub ve kendisi olmak üzere pey-
gamberlikte peþ peþe gelmeleri sebebiy-
le Yûsuf “Kerîm oðlu kerîm oðlu kerîm oð-
lu kerîm, Ýbrâhim oðlu Ýshak oðlu Ya‘kub
oðlu Yûsuf” þeklinde nitelenir ve insanla-
rýn en kerimi olduðu belirtilir. Hz. Peygam-
ber mi‘racda onunla üçüncü kat semada
karþýlaþtýðýný bildirmiþtir (Müsned, II, 96,
416; III, 148; Buhârî, “Bed,ü’l-palk”, 6, “En-
biyâ,”, 8, 14, 19; Tecrid Tercemesi, IX, 213).
Tefsirlerde, tarih kitaplarýnda ve kýsas-ý en-
biyâlarda, Yûsuf ve Züleyha mesnevilerin-
de Hz. Yûsuf’la ilgili geniþ bilgi yer alýr. Yû-
suf’un güzelliði darbýmesel haline gelmiþ-
tir. Bir hadiste Resûlullah mi‘racda onu
ayýn on dördü gibi gördüðünü ifade eder
(Sa‘lebî, s. 83). Yûsuf’a nisbet edilen bir
kavuk türü ile Mýsýr’ýn fethinde ele geçiri-
len mukaddes emanetler arasýnda ona izâ-
fe olunan bir sarýk ve býçaktan da söz edil-
mektedir (Evliya Çelebi, X, 122-124). Tev-
rat ve Kur’an dýþýnda Yûsuf kýssasýnýn bir
benzerine Bellerophon’un Illiade hikâye-
siyle Eski Mýsýr’a ait “Ýki Erkek Kardeþin
Hikâyesi”nde rastlanmaktadýr. Öte yan-
dan Züleyha’nýn kýssasý bütün dünyada
halk edebiyatlarýnýn temel konularýndan
biridir (EI 2 [Fr.], XI, 383).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, II, 96, 416; III, 148; Taberî, Câmi£u’l-
beyân, XII, 149-238; XIII, 1-91; a.mlf., TârîÅ
(Ebü’l-Fazl), I, 364, 386; Sa‘lebî, £Arâßisü’l-mecâ-
lis, s. 82-108; Zemahþerî, Keþþâf, Beyrut 1403/
1983, II, 300-348; Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîký,
el-Mu£arreb (nþr. Ahmed M. Þâkir), Tahran 1966,
s. 355; Fahreddin er-Râzî, Mefâtî¼u’l-³ayb, XVII,
83-229; Ýbn Kesîr, Æý½a½ü’l-enbiyâß, I, 317-366;
Fîrûzâbâdî, Be½âßiru ×evi’t-temyîz (nþr. Abdüla-
lîm et-Tahâvî), Beyrut, ts. (Mektebetü’l-ilmiyye),
VI, 46-50; Tecrid Tercemesi, IX, 213; Süyûtî, ed-
Dürrü’l-men¦ûr, Beyrut 1403/1983, IV, 587-588;
Evliya Çelebi, Seyahatnâme, X, 122-124; Sýrrý Pa-
þa, Ahsenü’l-kasas, Ýstanbul 1309; V. Ermoni,
“Joseph”, DB, III/2, s. 1655-1669; A. Jeffery, The
Foreign Vocabulary of the Qur’ån, Baroda 1938,
s. 295; Elmalýlý, Hak Dini, IV, 2841-2939; NDB,
s. 413-414; Ahmed Ýzzeddin Abdullah Halefullah,
Yûsuf b. Ya£š†b, Kahire 1398/1978; Ancien Tes-
tament, s. 103; The Torah: A Modern Commen-
tary (ed. W. G. Plaut), New York 1981, s. 246,
247, 257, 1704; Zâhiye Râgýb ed-Deccânî, Yûsuf
fi’l-Æurßâni’l-Kerîm ve’t-Tevrât, Beyrut 1415/
1994; L. Ginzberg, Les légendes des juifs, Paris
2001, III, 7-135, 281; Tora: Türkçe Çeviri ve Açýk-
lamalarýyla Tora ve Aftara (trc. Moþe Farsi), Ýstan-

hizmet ediliyordu (Tekvîn, 43/32), çünkü
Yûsuf konumundan dolayý tek baþýna ye-
mek yiyordu. Din adamlarý sýnýfýna men-
sup kiþiler de diðerleriyle beraber yemek
yiyemezlerdi; bu sebeple Mýsýrlýlar’a ayrý
sofra açýlmýþtý. Mýsýrlýlar hayvan bakýcýlý-
ðýný ve çobanlýðý asaletleriyle baðdaþtýra-
mýyordu (Tekvîn, 46/34). Bundan dolayý Yû-
suf, babasýný ve kardeþlerini Ýbrânîler’in
Mýsýrlýlar’la irtibat kurmadýklarý Goþen vilâ-
yetine yerleþtirmiþti (a.g.e., s. 414).

Yahudi kutsal kitabý dýþýndaki dinî lite-
ratüre göre Ya‘kub ile Yûsuf arasýnda ben-
zerlikler vardýr. Ya‘kub’un annesi Rebeka’-
nýn evlendikten sonra uzun süre çocuðu
olmadýðý gibi Yûsuf’un annesinin de ayný
þekilde çocuðu olmamýþtý. Rebeka, Ya‘-
kub’u büyük acýlarla dünyaya getirmiþti;
Rahel de Yûsuf’u doðururken çok acý çek-
miþti. Ya‘kub’un annesinin iki çocuðu var-
dý, Rahel’in de iki çocuðu olmuþ ve ikisi
de sünnetli doðmuþtu. Ya‘kub’un babasý
gibi Yûsuf’un babasý da çobandý. Ýkisi de
büyük kardeþlerinden ilk oðulluk hakkýný
almýþtý. Kardeþinin Ya‘kub’u kýskanmasý
gibi Yûsuf’un kardeþleri de onu kýskaný-
yordu. Her ikisi de yabancý bir ülkede otur-
muþ, baba gibi oðul da bir efendiye hiz-
met etmiþti. Ýkisi de kutsal topraklarýn
dýþýnda evlenmiþ ve kendilerine rüyada
önemli þeyler bildirilmiþti. Her ikisi de Mý-
sýr’da vefat etmiþ ve çocuklarýndan kut-
sal topraklarda defnedilmelerini istemiþ-
ti. Babanýn cesedi gibi oðulun cesedi de
mumyalanmýþtý. Yûsuf Ýsrâil’de babasýnýn
yanýnda on yedi yýl kaldýðý gibi Ya‘kub da
Mýsýr’da oðlunun yanýnda on yedi yýl kal-
mýþtý (Ginzberg, III, 7-8). Yahudi rivayetle-
rinde Yûsuf’un Mýsýr’ý yönetmesi, kardeþ-
leriyle karþýlaþmasý, babasýný ve kardeþle-
rini Mýsýr’a getirtmesi, babasýnýn vefatý ve
onu Filistin’e götürüp defnetmesiyle ilgili
ayrýntýlý bilgiler vardýr (a.g.e., III, 56-132).

Kur’ân-ý Kerîm’de Yûsuf adý yirmi beþi
Yûsuf sûresinde, ikisi diðer sûrelerde (el-
En‘âm 6/84; el-Mü’min 40/34) olmak üze-
re yirmi yedi defa geçmektedir. Yûsuf kýs-
sasý Kur’an’da ayný adý taþýyan sûrede bir
bütünlük içinde verilmekte (bk. YÛSUF
SÛRESÝ), yine Kur’an’da Ýsrâiloðullarý’nýn
Yûsuf’un söylediklerini þüpheyle karþýladýk-
larý bildirilmektedir: “Yûsuf da size daha
önce gerçeðin bütün kanýtlarýyla gelmiþ-
ti, fakat size getirdiðine karþý þüphe duy-
makta tereddüt etmediniz, sonunda Yû-
suf ölünce de, ‘Allah ondan baþka hiçbir
elçi göndermeyecek’ dediniz” (el-Mü’min
40/34). Yûsuf kýssasýnda Tevrat’la Kur’an
arasýnda bazý farklýlýklar görülür. Kur’an’-
da bu kýssa Yûsuf’un rüyasýyla baþlarken
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cýyla Merakeþ’e hareket etti. Merakeþ’te
sarf, nahiv ve Kur’an üzerine çalýþmalarýy-
la tanýnan âlimlerle buluþtu.

Yûsuf’un halifeliðe seçiliþiyle ilgili kay-
naklarda iki rivayet nakledilir. Bunlardan
birine göre babasý Abdülmü’min hastala-
nýp vefat edeceðini anlayýnca 549 (1154)
veya 551’de (1156) veliaht tayin ettiði oð-
lu Muhammed’i veliahtlýktan azledip Yû-
suf’u tayin etmiþ, o da babasýnýn vefatý
üzerine halife seçilmiþtir. Ýkinci rivayete
göre Abdülmü’min hastalýðý sýrasýnda Mu-
hammed’in adýnýn hutbelerde okunma-
masýný emretmiþ, yönetimle ilgili iþleri ken-
disine havale ettiði oðlu Ömer’e de öz kar-
deþi Yûsuf’u tavsiye etmiþtir. Ancak öldü-
ðünde hâlâ resmî veliaht olan Muham-
med’e biat edilmekle birlikte ürkek bir
mizaca sahip bulunan ve içkiye düþkün-
lüðüyle bilinen Muhammed kýrk beþ gün
sonra halifelik makamýný terketmek zorun-
da kalmýþtý. Devlet adamlarý hilâfete þeh-
zadelerden Ömer veya Yûsuf’un geçme-
sini istiyorlardý. Ömer bu göreve tâlip ol-
mayýnca Ebû Ya‘kub Yûsuf’a biat edildi.
Bazý Muvahhid ileri gelenleri hilâfetin sal-
tanata dönüþtürüldüðü gerekçesiyle, Ab-
dülmü’min’in diðer oðullarý da kendilerini
dýþlanmýþ saydýklarý için Ebû Ya‘kub’a bi-
at etmediler. Bu davranýþlar baþlangýçta
halifelik konusunda bir ihtilâfýn yaþana-
bileceði tereddüdünü doðursa da Abdül-
mü’min’in Endülüs’te baðýmsýz hareket
etme gücüne sahip bulunan diðer oðlu
Ebû Saîd Osman’ýn Yûsuf’a biat etmesiy-
le mesele çözüldü.

Yûsuf b. Abdülmü’min iþ baþýna geldi-
ðinde Muvahhid kuvvetleri Endülüs’ün or-
ta ve batý bölgelerine hâkim durumday-
dý. Ancak ülkenin doðusu mahallî lider Ýbn
Merdenîþ’in kontrolü altýndaydý. Kuzeyde
de Kastilya ve Leon krallýklarý Endülüs aley-
hine geniþlemeye çalýþýyordu. Endülüs’ün
batýsýndaki topraklarda yeni bir krallýk ola-
rak Portekizliler ortaya çýkmýþtý. Öte yan-
dan Maðrib’de özellikle Gumâre bölgesin-
de merkezî yönetimden kopmayý amaçla-
yan yerel direniþler söz konusuydu. Daha
önce valilik yaptýðý Endülüs’ün kritik du-
rumunu yakýndan bilen Yûsuf b. Abdül-
mü’min, ilk iþ olarak bölgenin hýristiyan
saldýrýlarýna karþý savunulmasý ve Ýbn Mer-
denîþ’in hâkimiyetine son verilmesi konu-
larýný ele almayý kararlaþtýrdý. Bu maksat-
la Endülüs’teki Muvahhid birliklerini tak-
viye etti. Endûcer, Belc Kalesi ve Lûrka’yý
(Lorca) zaptederek Mürsiye’ye (Murcia)
giren Muvahhid ordusu Ýbn Merdenîþ’e
karþý bazý mevzii baþarýlar elde etti. Gýrna-
ta civarý, bölgeyi yaðmalayýp tahrip eden

Ýbn Merdenîþ’in paralý hýristiyan askerle-
rinden temizlendi. Bu sýrada Ýbn Merde-
nîþ’in yakýn müttefiki ve kayýnpederi Ýbn
Hamuþk Muvahhidler’e katýlýnca Yûsuf b.
Abdülmü’min onu törenle karþýladý. Mu-
vahhid ordusu bir taraftan Doðu Endü-
lüs’te Ýbn Merdenîþ ile uðraþýrken diðer
taraftan Portekiz’in Batý Endülüs’e (el-
Garb) yaptýðý saldýrýlarý püskürtmeye ça-
lýþýyordu. Muvahhid kuvvetlerinin iki cep-
hede birden savaþmasýný fýrsat bilen Kas-
tilya birlikleri 565 (1170) yýlýnda Endülüs
topraklarýna büyük bir sefer düzenledi. Bu
geliþme Muvahhidler’in daha güçlü bir or-
duyla mücadele etmesini gerekli kýlýnca
Yûsuf b. Abdülmü’min kardeþi Ebû Hafs
Ömer kumandasýndaki bir orduyu Endü-
lüs’e gönderdi (Zilhicce 565 / Aðustos
1170). Endülüs’teki Muvahhid ordusunun
bir bölümü yeni gelen askerlerin desteðiy-
le Ýbn Merdenîþ’i ortadan kaldýrmak için
Receb 566’da (Mart 1171) Doðu Endülüs’e
girdi. Lûrka, Hýsnülferec, Basta ve Meriye
(Almeria) gibi önemli mevzileri ele geçirdik-
ten sonra Ýbn Merdenîþ’in merkezi Mür-
siye’ye ulaþtý. Ýbn Merdenîþ ölünce (567/
1172) baþta Ebü’l-Kamer Hilâl olmak üze-
re oðullarý ve ailenin diðer mensuplarý Mür-
siye’yi Muvahhidler’e teslim ettiler ve Yû-
suf b. Abdülmü’min’in otoritesini tanýdýk-
larýný bildirdiler.

Doðu Endülüs’te bu baþarýlar gerçekle-
þirken Yûsuf b. Abdülmü’min, daha önce
baþlattýðý cihad hazýrlýklarý çerçevesinde
Maðrib’de büyük bir ordu meydana getir-
di. Orduda devletin temel dayanaðý olan
Berberî kökenli Muvahhid kabilelerinin ya-
ný sýra Benî Rebâh, Benî Hilâl ve Benî Sü-
leym gibi bedevî Arap kabilelerinden sa-
vaþçýlar da yer almaktaydý. Yûsuf, baba-
sýnýn izinden giderek Ýfrîkýye’de yaptýklarý
talan ve yaðmalarla ciddi bir sorun teþkil
eden bu kabileleri Endülüs’te cihada sevk
etmek suretiyle hem yol açtýklarý karga-
þadan kurtulmayý hem de yeni bir savaþ
gücüne kavuþmayý amaçlýyordu. Þair Ýbn
Tufeyl ve Ýbn Ayyâþ’ýn kasideleriyle yapýlan
cihad çaðrýsý bedevîlerce olumlu karþýlan-
dý. Merakeþ’te düzenlenen büyük bir tö-
rende Arap savaþçýlarý adýna kabile reis-
leri Yûsuf’a biat ettiler. Sefere katýlacak
Muvahhid süvarilerine 10’ar, Arap süvari-
lerine 25’er dinar daðýtýldý. Halife Yûsuf
b. Abdülmü’min’in sevk ve idaresinde
Receb 566’da (Mart 1171) Merakeþ’ten
hareket eden ordu bir ay sonra Ýþbîliye’-
ye, oradan da Kurtuba’ya ulaþtý (7 Þevval
566 / 13 Haziran 1171). Kont Nuño de La-
ra’nýn Endülüs içlerine düzenlediði sefe-
re karþýlýk olarak Kastilya üzerine gönde-
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es-Sultânü’l-kebîr Ebû Ya‘k†b Yûsuf
b. Abdilmü’min b. Alî el-Kaysî el-Kûmî

(ö. 580/1184)

Muvahhidler Devleti hükümdarý
(1163-1184).

˜ ™

Receb 533’te (Mart 1139) Tinmellel’de
doðdu. Muvahhidler Devleti’nin kurucusu
Abdülmü’min el-Kûmî’nin oðludur. Ýyi bir
dinî eðitim aldý; Buhârî’nin el-Câmi£u’s-
½a¼î¼’ini ezberlediði rivayet edilir. Bir Ber-
berî muhitinde yetiþmesine raðmen Arap
dili ve edebiyatýna vâkýftý. Hikmet ve felse-
feye diðer ilimlerden daha çok ilgisi var-
dý. Týp ilmiyle de meþgul oldu. Babasý, Yû-
suf’u on yedi yaþýnda iken Ýþbîliye (Sevilla)
valiliðine tayin etti. Valiliðinin baþlarýnda
Portekiz’in güneyindeki el-Garb (Algarve)
Valisi Ali el-Vüheybî’nin isyanýyla karþýla-
þýnca þehri karadan ve denizden kuþata-
rak isyaný bastýrdý. Ertesi yýl Ýþbîliye’ye sal-
dýrmayý planlayan hýristiyanlara karþý çýk-
týðý seferde yenilgiye uðradý ve canýný zor
kurtardý. 554’te (1159) Doðu Endülüs’ün
baðýmsýz hâkimi Ýbn Merdenîþ (Rey Lobo),
Ceyyân’ý (Jean) ele geçirerek Kurtuba’yý
(Cordoba) kuþattý, ardýndan bu kuþatma-
yý kaldýrýp Ýþbîliye’ye saldýrdý, fakat Yûsuf’un
direniþi karþýsýnda geri çekilmek zorunda
kaldý. Âsi lider Ýbn Hamuþk’un yahudi ve
hýristiyan halkýn desteðiyle Gýrnata’yý (Gra-
nada) kontrol altýna almasý üzerine Hali-
fe Abdülmü’min oðlunun kumandasýnda-
ki büyük bir orduyu Gýrnata’ya gönderdi.
Yûsuf çevredeki bazý kaleleri zaptettikten
sonra Gýrnata’ya girdi (557/1162). Bu za-
ferin ardýndan Kurtuba’ya döndü ve bura-
dan Ýþbîliye’ye geçti. Kýsa bir süre þehir-
de kaldýktan sonra babasýný ziyaret ama-
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