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YÛSUF MEDDAH

özellik taþýyan eserin orijinal olmadýðýný,
Arapça’dan Türkçe’ye yapýlan mensur bir
tercümesinden istifade ile nazmedildiðini
belirtmektedir (Beþinci Milletler Arasý Tür-
koloji Kongresi, I, 2-7). 4. Maktel-i Hü-
seyin. Þevval 763’te (Aðustos 1362), “Kö-
türüm” lakabýyla anýlan Candaroðlu Hü-
kümdarý Celâleddin Bayezid adýna Þiî âlim-
lerinden Ebû Mihnef’in ayný adlý eserinden
tercüme edilen mesnevi 2824 beyittir. On
meclisten oluþan mesnevi aruzun “fâilâ-
tün fâilâtün fâilün” kalýbýyla nazmedilmiþ-
tir. Eserin Varaka ve Gülþah ile benzer
yönleri vardýr (Özçelik, s. 102-107). Ertay-
lan’ýn Ýzzet Koyunoðlu ve Raif Yelkenci’de
bulunan iki nüshasýndan (TDED, I [1946],
s. 118) bahsettiði eser üzerine yüksek li-
sans çalýþmasý yapan Kenan Özçelik çok sa-
yýda yazma nüshasýný tesbit ederek bun-
lardan dördünü karþýlaþtýrmýþtýr (Yûsuf-ý
Meddâh ve Maktel-i Hüseyin, s. 99-102).
Yûsuf Meddah’a ayrýca Kadý ve Uðru
Destaný, Hikâyet-i Kýz ve Cehûd vb.
mesneviler de nisbet edilmektedir (Çele-
bioðlu, s. 28, 85-86; ayrýca bk. Varka ve
Gülþah, haz. Kâzým Köktekin, s. 9-10; Öz-
çelik, s. 13-27).
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Ýnciller’e göre
Hz. Îsâ’nýn üvey babasý.˜ ™

“Marangoz Yûsuf”la (Joseph the Car-
penter) ilgili temel kaynak Matta ve Lu-
ka Ýncilleri ile bu Ýnciller’deki bilgilerden
hareketle onun kimliðini ortaya koymaya
çalýþan apokrif literatürdür. Yûsuf en-Nec-
câr, Dâvûd soyundandýr ve Heli’nin (Mat-
ta, 1/20; Luka, 1/27; 2/4; 3/23) yahut Ya‘-
kub’un (Matta, 1/16) oðludur. Nâsýra þeh-
rinde dülgerlik yapan Yûsuf “dosdoðru /
sâlih bir þahsiyet” (Mûsâ þeriatýna baðlý bir ki-
þi) olarak takdim edilir (Matta, 1/19; 13/55;
DB, III/2, s. 1670). Meryem, Yûsuf ile ni-
þanlý iken bir beþerle cinsel iliþkiye girme-
den Allah’ýn iradesiyle mûcizevî bir þekil-
de Îsâ’ya hamile kalýnca Yûsuf, Meryem’i
utandýrmak istemediðinden gizlice ondan
ayrýlmayý düþünür. Fakat Allah Teâlâ’nýn
bir meleði rüyasýnda ona görünerek, “Ey
Dâvûd oðlu Yûsuf, Meryem’i kendine eþ
olarak almaktan çekinme! Çünkü onun
rahminde oluþan kutsal ruhtandýr” der.
Bunun üzerine Yûsuf, Meryem’i yanýna
alýr ve Îsâ doðuncaya kadar ona yaklaþmaz
(Matta, 1/18-25; Luka, 1/27). Îsâ’nýn doð-
masýna yakýn günlerde yapýlacak nüfus
sayýmýnda herkesin kendi memleketinde
yazýlmasý gerektiðinden Galile’deki Nâsýra
þehrinde yaþayan Yûsuf, Meryem ile birlik-
te asýl memleketi olan Yahudiye’deki Beyt-
lehem’e (Beytülahm) gider (Luka, 2/1-5).
Îsâ doðduktan sonra da onu Kral Hirodes’in
þerrinden korumak için Rabb’in meleðinin
iþaretiyle Meryem’i ve Îsâ’yý Mýsýr’a götü-
rür, Hirodes’in ölümüne kadar orada ka-
lýr. Hirodes ölünce Rabb’in meleði tekrar
Yûsuf’a görünerek geri dönmesini söyler,
Yûsuf da Meryem ve Îsâ ile beraber Mý-
sýr’dan ayrýlýp Nâsýra’ya yerleþir (Matta, 2/
13-23; Luka, 2/39). Îsâ on iki yaþýna gelin-
ce Meryem ile Yûsuf onu Fýsýh (Paskalya)
bayramýnda Kudüs’e götürürler ve ardýn-
dan Nâsýra’ya dönerler (Luka, 2/41-51). Ýn-
ciller’de Yûsuf’un bundan sonraki haya-
týna dair bilgi yoktur. Yuhanna Ýncili’nde
yer alan, Îsâ Mesîh’in çarmýhta iken anne-
sini havâri Yuhanna’ya emanet ettiði þek-
lindeki bilgiden (19/27) Yûsuf’un o tarih-
te hayatta bulunmadýðý anlamý çýkarýla-
bilir. Genellikle onun Îsâ’nýn teblið faaliye-
tinden önce vefat ettiði kabul edilmekte,
apokrif kitaplardan Histoire de Joseph
le Charpentier’de 111 yaþýnda öldüðü
belirtilmektedir (Cothenet, VI, 1025). Yû-
suf muhtemelen Nâsýra’da ölmüþ ve ora-

þah’ý kaçýrýr. Varaka, Gülþah’ý kurtarýrsa da
Amr onu geri alýr ve bir hile ile Varaka’yý
da yakalar. Amr’ýn elinden kurtulan Gül-
þah, Varaka ile beraber memleketlerine
dönerler. Tekrar düðün hazýrlýklarýna baþ-
landýðýnda Varaka düðün vb. hususlarla
ilgili yardým almak için, Amr tarafýndan
öldürülen babasýnýn yerine Yemen hüküm-
darý olan dayýsý Selim Þah’ýn yanýna gider,
istediklerini alýr ama zor þartlar altýnda
memleketine gecikerek döner. Fakat bu
arada Þam Hükümdarý Muhsin Þah’ýn Gül-
þah’a âþýk olmasý, Varaka’dan da ümit ke-
silmesi üzerine Gülþah, Þam’da Muhsin
Þah’la nikâhlanýr. O sýrada memleketine
dönen Varaka’ya da Gülþah’ýn öldüðü söy-
lenerek yalancý bir mezar gösterilir. Vara-
ka, Gülþah’ýn mezarýnýn baþýnda kendini
öldüreceði sýrada Gülþah’ýn ayný zamanda
arkadaþý gibi olan yardýmcýsýnýn gerçeði
anlatmasý üzerine Þam’a doðru yola çýkar.
Yolda harâmilerle çatýþýp bayýlýnca atý onu
Muhsin Þah’ýn bulunduðu yere ulaþtýrýr.
Birbirini tanýyan Varaka ile Gülþah’a Muh-
sin Þah iyi davranýr. Fakat Gülþah’ýn ni-
kâhlý olmasý yüzünden Varaka oradan ay-
rýlýr ve yolda Allah’tan canýný almasýný is-
ter. Gülþah, Varaka’nýn ölüm haberini alýn-
ca Muhsin Þah’tan onu Varaka’nýn meza-
rýna götürmesini rica eder. Oraya varýnca
da mezarýn baþýnda hançeriyle kendini öl-
dürür. Daha sonra bir gazveden dönüþün-
de mezarýn yanýnda geçerlerken Hz. Pey-
gamber’e olay anlatýlýr ve ondan bu ikisi-
nin diriltilmesi için Allah’a dua etmesi is-
tenir. Resûl-i Ekrem de Allah’a dua eder;
Varaka ile Gülþah mezarlarýndan çýkarak
onun elini öper ve kýrk yýl daha mutluluk
içinde yaþarlar. Üzerine ilk defa Ýsmail Hik-
met Ertaylan’ýn çalýþtýðý eser C. V. Gehre-
manov ile Z. T. Hacýyevo tarafýndan neþ-
redilmiþtir (Baký 1988). Ayrýca Grace Mar-
tin Smith kýsa bir sözlükle birlikte tenkit-
li metnini ve Ýngilizce tercümesini yayým-
lamýþ, ayrýca Kâzým Köktekin de ilmî bir
neþir hazýrlamýþtýr (bk. bibl.). 2. Hâmûþ-
nâme. Farsça olan mesnevi 699’da (1300)
kaleme alýnmýþtýr. Yûsuf Meddah’ýn genç
yaþta Erzincan’da bulunduðu sýrada að-
zýndan kaçýrdýðý bir sözün yayýlmasý olayý-
na dayanan eser dilini tutmanýn gerekli-
liði hakkýnda on hikâyeden meydana gel-
mektedir (Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Pa-
þa, nr. 1597). Bazý araþtýrmacýlar eserin
Yûsuf Meddah’a nisbetini kabul etme-
miþtir (Smith, s. 6; Varka ve Gülþah, haz.
Kâzým Köktekin, s. 7). 3. Dâsitân-ý Ýblîs
aleyhi’l-la‘ne. Yaklaþýk 240 beyit olup
aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalýbýyla
nazmedilmiþtir. Metin Akar dinî-didaktik
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leceðini, onun, kavmini günahlardan kur-
taracaðýný bildirir. Bunun üzerine Yûsuf,
Meryem’i kendi evinde saklamaya devam
eder. Baþkohen durumu öðrenince her iki-
sini de sorguya çeker ve suçsuz oldukla-
rýný anlar (Ecrits apocryphes chrétiens, I,
89-91, 94-97, 126-132). Ýncil’e göre Yûsuf,
Meryem’in mûcizevî þekilde gerçekleþen
hamileliðinden dolayý toplumun baskýsýna
direnerek onu terketmeyen sâlih bir kiþi-
dir.

Markos Ýncili’nde (6/3), Îsâ’nýn Nâsýra’-
daki teblið faaliyeti sýrasýnda Nâsýralýlar’ýn,
“Meryem’in oðlu ve Ya‘kub’un, Yoses’in, Ya-
huda’nýn ve Simun’un kardeþi, dülger bu
deðil mi? Kýz kardeþleri burada bizimle de-
ðil mi?” dedikleri nakledilir. Ayný olay Mat-
ta Ýncili’nde (13/55-56), “Dülgerin oðlu bu
deðil mi? Annesinin adý Meryem deðil mi?
Kardeþleri Ya‘kub, Yûsuf, Simun, Yahuda
deðil mi? Bütün kýz kardeþleri yanýmýzda
deðil mi?” þeklinde aktarýlýr. Bu ifadeler
Yuhanna Ýncili’nde de yer alýr (6/42). Lu-
ka Ýncili’nde Îsâ’nýn þeceresi verilirken Îsâ
“Yûsuf’un oðlu” diye takdim edilir (3/23),
bu ifade Yuhanna Ýncili’nde de geçer (1/
45). Diðer taraftan Ýnciller’de Yûsuf’tan
“Meryem’in kocasý” olarak bahsedilmekte-
dir (Matta, 1/16, 20; Luka, 1/27; 2/5). Ýncil-
ler’e göre Meryem, Îsâ’ya hamile kalma-
dan önce Yûsuf’la niþanlý idi (Matta, 1/18;
Luka, 2/5). Yahudi hukukuna göre niþan-
lýlar daha evlenmeden karý koca diye ad-
landýrýlýyor ve sadakatsizlik zina kabul edi-
liyordu. Bu durumda erkek için niþanlýsýný
boþama hakký doðuyor ve zina eden ka-
dýn taþlanarak öldürülüyordu.

Öte yandan Yûsuf’un Îsâ’nýn doðumun-
dan sonra Meryem’le evlendiði hususu
tartýþmalýdýr. Ýnciller’e göre Yûsuf en-Nec-
câr, Meryem’in Îsâ’yý dünyaya getirme-
sinden sonra onunla evlenmiþ, bu evlilik-
ten isimleri Ýnciller’de zikredilen dört er-
kek (Ya‘kub, Yahuda, Yoses, Simun) ve isim-
leri zikredilmeyen kýz çocuklarý doðmuþ-
tur (Matta, 13/55; Markos, 6/3; Galatyalý-
lar’a Mektup, 1/18-19). Meryem’in Yûsuf’-
la evliliði konusunda Ýslâmî kaynaklarda
herhangi bir bilgiye rastlanmaz. Zira bu
kaynaklarda sadece Îsâ’nýn bâkire Mer-
yem’den dünyaya gelmesi olayý anlatýlýr ve
Îsâ’nýn doðumunun ardýndan Meryem’in
nasýl bir yaþam sürdüðü konusuna deði-
nilmez. Buna karþýlýk hýristiyan kaynakla-
rýnda bu husus ilk dönemlerden itibaren
yoðun biçimde tartýþýlmýþtýr. Çünkü Ýncil-
ler’de bir taraftan Îsâ’nýn bâkire Meryem’-
den dünyaya geldiði ifade edilirken diðer
taraftan Îsâ’nýn kýz ve erkek kardeþlerin-
den bahsedilir. Hýristiyan dünyasýnda tar-

týþýlan temel sorun bâkire Meryem’den
dünyaya gelen Îsâ’nýn kardeþlerinin nasýl
olabileceði konusudur. Bu da 374 yýlýnda
Ýznik âmentüsünü geliþtiren Epiphanius’un
âmentüsünde Meryem’in bâkireliðinin sü-
rekliliði zikredilinceye kadar fazla konu-
þulmamýþtýr. Meryem’in bâkireliðinin sü-
rekliliði bir dogmaya dönüþünce, Îsâ’nýn
kýz ve erkek kardeþlerinin bulunduðunu
ifade eden Ýncil rivayetlerinin nasýl yorum-
lanacaðý hususunda üç görüþ ortaya çýk-
mýþtýr. Ýlkine göre Meryem ve Yûsuf, Îsâ’-
nýn dünyaya gelmesinden sonra evlenmiþ
ve bu evlilikten Ýnciller’de Îsâ’nýn üvey kar-
deþleri diye zikredilen kýz ve erkek çocuk-
larý dünyaya gelmiþtir. Bu görüþ ilmî çev-
relerde, IV. yüzyýlýn sonlarýnda görüþün
önemli savunucularýndan olan Helvidus’a
nisbetle Helvedian diye anýlmýþtýr. Ayný gö-
rüþ erken dönem Hýristiyanlýðýnda Hege-
sippus, Tertullian ve Bonosius tarafýndan
da savunulmuþtur. Ancak V. yüzyýldan iti-
baren bu görüþ heretik (sapkýn) olarak ka-
bul edilmiþ, Aydýnlanma dönemiyle baþla-
yan eleþtirel Yeni Ahid araþtýrmalarýna ka-
dar hýristiyan dünyasýnda destek bulama-
mýþtýr. Günümüzde ise Protestan yorum-
cularýn çoðu ve bazý Katolik yorumcular bu
görüþü benimsemektedir (Meier, I, 330-
332). Ýkinci görüþe göre hýristiyan kaynak-
larýnda Îsâ’nýn kardeþleri olarak zikredilen
çocuklar Meryem’den dünyaya gelmemiþ-
tir; bunlar Yûsuf’un birinci evliliðinden olan
çocuklarýdýr. Ýlk defa, II. yüzyýlýn ortalarýn-
da yazýldýðý kabul edilen Ya‘kub’un “Pro-
tevangelium” adlý apokrif eserinde ifade
edilen ve Salamis piskoposu Epiphanius’a
izâfeten Epiphanius tezi olarak bilinen bu
görüþ Meryem’in bâkireliðinin sürekliliði
dogmasýyla çeliþmeyip bu dogmayý des-
teklediðinden erken dönem Hýristiyanlýðýn-
da oldukça revaç bulmuþtur. Bugün sýnýr-
lý sayýda teolog bu görüþü desteklemek-
tedir. Jerome tarafýndan ileri sürülen ve
Hieronymian tezi diye adlandýrýlan üçün-
cü görüþe göre ise hýristiyan kaynaklarýn-
da Îsâ’nýn kardeþleri olarak zikredilen kiþi-
ler Îsâ’nýn annesi Meryem’in Klopaslý Mer-
yem adlý kýz kardeþinin çocuklarý yani Îsâ’-
nýn kuzenleridir (Bernheim, s. 14-15).

325’te Ýznik Konsili’nde dogmalaþtýrýlan
Îsâ’nýn ilâhlýðý ve 431 yýlýndaki I. Efes Kon-
sili’nde dogmalaþtýrýlan Meryem’in “Tanrý
anasý” olduðuna dair dogmalarla uyuþma-
dýðý için, Îsâ’nýn doðumundan sonra Mer-
yem’in Yûsuf ile evlendiði ve bu evlilikten
kardeþleri olduðu tezine karþý kilise çev-
releri birinci ve ikinci tezleri geliþtirmiþtir.
Ancak bunlar günümüz hýristiyan dünya-
sýnda fazla destek bulmamaktadýr. Bunun

ya defnedilmiþtir. Kilise onun 20 Temmuz’-
da öldüðünü kabul etmektedir (DB, III/2,
s. 1672-1673).

Kanonik Ýnciller dýþýnda apokrif litera-
türde Yûsuf’un hayatýyla ilgili bazý bilgiler
yer almaktadýr. Protevangile de Jacqu-
es, Evangile de l’enfance du Pseudo-
Matthieu, Livre de la nativité de Ma-
rie, Historia Josephi fabri lignarii, La
vie de la vierge et la mort de Joseph
gibi apokrif eserlere göre Yûsuf Beytle-
hemli’dir ve kýrk yaþýnda Melcha yahut
Escha, bazý rivayetlere göre ise Salome ile
evlenmiþ, kýrk dokuz yýl süren bu evlilikten
dört oðlu, iki kýzý dünyaya gelmiþtir. Ya‘kub
dýþýndaki çocuklarý evlenmiþ, Yûsuf oðlu
Ya‘kub ile beraber yaþayýp marangozluk
yapmýþtýr. Eþinin ölümünden bir yýl sonra
mâbed kohenleri, üç yaþýndan beri mâ-
bedde bulunan ve o sýrada on iki veya on
dört yaþýnda olan Meryem’i evlendirmek
üzere Yahuda kabilesinden yaþlý ve dul bir
erkek arandýðýný duyurunca adaylar arasý-
na Yûsuf da katýlmýþ ve kura ona çýkmýþ-
týr.

Evangile de l’enfance du Pseudo-
Matthieu ve Protevangile de Jacqu-
es’a göre Meryem on iki veya on dört ya-
þýna gelince baþkohen insanlarý toplar ve
Meryem’in bâkire kalmak üzere kendini
Allah’a adadýðýný, ancak mâbedde durma-
sýnýn dinen uygun olmadýðýný ve kendisini
himaye edecek birinin bulunmasý gerek-
tiðini söyler. Ýsrâiloðullarý’nýn on iki kabi-
lesi arasýnda kura çekilir ve kura Yahuda
kabilesine isabet eder. Yahuda kabilesin-
den dul erkeklerin ellerine asâlarýný alýp
gelmeleri bildirilir. Gelenler arasýnda Yû-
suf adlý yaþlý bir kiþi de vardýr. Zekeriyyâ’-
ya, Meryem’i emanet edecek kiþi için bu
erkekler arasýnda kura çekmesi söylenince
çekilen kura Yûsuf’a çýkar. Yûsuf ise yaþlý-
lýðýný ve çocuklarýný ileri sürerek itiraz eder;
Meryem’le evliliði konusunda Ýsrâiloðulla-
rý’nýn tepkisinden çekindiðini belirtir. An-
cak ilâhî bir iþaret üzerine Yûsuf Meryem’i
alýp evine götürür. Ardýndan ona, “Ben se-
ni Rabb’in tapýnaðýndan aldým ve evime bý-
rakýp çalýþmak üzere gidiyorum, fakat dö-
neceðim: Tanrý seni korur” diyerek oradan
ayrýlýp Kafernahum’a gider. Altý veya do-
kuz ay yahut iki yýl sonra geri döndüðünde
Meryem’in hamile olduðunu görünce çok
öfkelenir ve ona karnýndaki çocuðun ba-
basýný sorar. Meryem hiçbir erkekle iliþki-
de bulunmadýðýný söyler. Yûsuf, Meryem’i
kendi evine göndermeye karar verir; fa-
kat kendisine görünen melek Meryem’in
hamileliðinin kutsal ruh vasýtasýyla gerçek-
leþtiðini, doðacak çocuða Îsâ adýnýn veri-
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Kûfe’ye hareket etti. Sakýfliler semtine gi-
derek Mudarîler’den adam topladý. Irak Va-
liliði görevine baþladýktan sonra Hiþâm’ýn
emriyle Sind valisi dýþýnda kendisine baðlý
olan bütün valileri azletti. Görevden aldý-
ðý valilerden bazýlarýný yakýnlarýyla birlikte
aðýr biçimde cezalandýrdý, burada da halk
üzerinde baský uyguladý.

Haccâc b. Yûsuf’un siyasetini benimse-
yen Yûsuf b. Ömer ilk günlerde, hakkýn-
daki þikâyetler yüzünden görevinden alý-
nan önceki Vali Hâlid b. Abdullah el-Kas-
rî’yi ve onun haraç memuru Târýk’ý tutuk-
lattý. Bunu kendisine Hiþâm b. Abdülme-
lik’in emrettiði, Hâlid’e ve arkadaþlarýna
öfkesi geçinceye kadar iþkence etmesini
istediði bildirilmektedir. Yûsuf, Hâlid’e ve
adamlarýna çeþitli iþkenceler yaptýrdý, ay-
rýca onlardan 90 veya 100 milyon dirhem
para aldý. Hîre’de oðullarýyla birlikte on se-
kiz ay hapiste kaldýktan sonra serbest bý-
rakýlan Hâlid b. Abdullah, Hiþâm’ýn ölümü
üzerine halifelik makamýna geçen II. Velîd
tarafýndan 50 milyon dirhem karþýlýðýnda
tekrar Yûsuf b. Ömer’e teslim edildi. Yû-
suf, Hâlid’i iþkenceyle öldürttü. Hâlid’in öl-
dürülmesi onu destekleyen Yemen asýllý
kabilelerin yönetime düþman kesilmesine
sebep oldu. Yûsuf b. Ömer’in valiliði za-
manýnda Arap kabileleri arasýndaki Ye-
menî-Kaysî düþmanlýðý yeniden alevlendi.
Onun sert ve acýmasýz davranýþlarý muha-
lifleri harekete geçirdi; Emevîler dönemi-
nin en önemli isyanlarýndan birine yol açtý.
Hz. Ali evlâdýndan Zeyd b. Ali, Kûfe’de ha-
lifeliði eline geçirmek için isyan hazýrlýðýna
baþlamýþtý. Ancak Yûsuf b. Ömer, Zeyd’in
Hz. Ebû Bekir ile Ömer hakkýnda olumlu
düþüncelere sahip olduðu haberini yaya-
rak aþýrý Þiîler’in Zeyd’in saflarýndan ayrýl-
masýný saðladý. Düzenlediði bir baskýnla
Zeyd’in etrafýndaki pek çok kiþiyi öldür-
dü; Zeyd de aldýðý bir ok yarasý sonucun-
da hayatýný kaybetti (122/740).

Yûsuf b. Ömer 123 (741) yýlýnda Hiþâm
b. Abdülmelik’e baþvurarak çok yaþlandý-
ðýný, gözlerinin iyi görmediðini ve sefere
çýkamadýðýný söylediði Horasan Valisi Nasr
b. Seyyâr’ýn azledilmesini önerdi. Fakat
Nasr’ý iyi tanýyan ve ona güvenen halife
bunu kabul etmedi. Hiþâm’dan sonra tah-
ta çýkan II. Velîd de Nasr’ý görevinde býrak-
tý. Ancak Yûsuf, II. Velîd’i Horasan’ýn tek-
rar Irak vilâyetine baðlanmasý konusunda
ikna etti. Böylece Nasr’ý emri altýna alan
Yûsuf onu görevinden uzaklaþtýrmayý plan-
larken halifenin öldürülmesi yüzünden bu-
nu baþaramadý. II. Velîd, amcasý Hiþâm b.
Abdülmelik’in dayýsý olan Hiþâm b. Ýsmâil
el-Mahzûmî’nin iki oðlunu da Yûsuf b.

Ömer’e katlettirdi. Onun iþkenceyle öldürt-
tüðü kiþiler arasýnda aþýrý Þiî fýrkalardan
Mansûriyye’nin kurucusu Ebû Mansûr el-
Ýclî, eski Basra Kadýsý Bilâl b. Ebû Bürde
gibi birçok kiþi bulunmaktadýr.

II. Velîd’in katli haberini alan Yûsuf b.
Ömer, Kûfe’deki Yemenî kabile liderlerini
hapsettirdi. Bu sýrada III. Yezîd onu görev-
den alýp yerine Mansûr b. Cumhûr’u ta-
yin etti. Yûsuf, Aynüttemr’e ulaþan Man-
sûr’un kendisinin yakalanmasýyla ilgilil tâ-
limat verdiðini öðrenince Kûfe’den kaçýp
Suriye’ye doðru yola çýktý. Yakýnlarýnýn yur-
du Belka’ya geldiðinde tanýnmamak için
kadýn kýyafeti giyip kadýnlarýn arasýnda giz-
lendi. Ancak Belka’da olduðunu haber alan
III. Yezîd’in gönderdiði elli kiþilik müfreze
tarafýndan ele geçirildi. Dýmaþk’a götürü-
lerek önce Hadrâ’da hapsedildi. Düþman-
larýnýn kendisinden intikam almalarýndan
korkulduðu için II. Velîd’in iki oðluyla bir-
likte baþka bir yere nakledildi. III. Yezîd dö-
neminde ve onun yerine geçen kardeþi Ýb-
râhim b. Velîd’in kýsa süren halifeliði zama-
nýnda tutuklu kaldý. Ýbrâhim’e karþý ayak-
lanan II. Mervân’ýn Dýmaþk’a yaklaþtýðý sý-
rada, Ýbrâhim ve Süleyman b. Hiþâm’ýn
gönderdiði adamlar tarafýndan II. Velîd’in
iki oðluyla birlikte Yûsuf b. Ömer de öldü-
rüldü (Safer 127 / Kasým 744). Onu öldü-
renler arasýnda babasýnýn intikamýný almak
isteyen Yezîd b. Hâlid b. Abdullah el-Kas-
rî de vardý.

Yûsuf b. Ömer, ahmaklýkta mesel oldu-
ðuna dair rivayetler bulunmakla birlikte,
zeki, cömert, fasîh konuþan kültürlü bir
vali olarak tanýtýlýr. Bazý kaynaklarda din-
darlýðýndan da söz edilir. Yûsuf’ta birbiri-
ne zýt hallerin varlýðýna dikkat çeken Ýbnü’l-
Esîr onun dostlarýný ve yakýnlarýný gözeten,
yumuþak huylu, mütevazi bir kiþilik taþý-
dýðýný, þiir ve edebiyattan anladýðýný ifade
ettikten sonra ayný zamanda insanlara çok
aðýr para cezalarý verdiðini ve onlarý döv-
dürmekte aþýrý gittiðini söyler (el-Kâmil,
V, 225). Akrabasý Haccâc’a benzetilen ve
devlet için her þeyi göze alan Yûsuf b.
Ömer, Iraklýlar’ý zor kullanarak Emevî ikti-
darýna boyun eðdirmiþtir. Þair Kümeyt el-
Esedî Yûsuf’u þiirlerinde övmüþtür. Hîre’-
deki Sûkuyûsuf onun tarafýndan yaptýrýl-
mýþ, kendisine nisbetle Yûsufiyye adý ve-
rilen paralar bastýrmýþtýr. Bunlar Emevî-
ler zamanýndaki en deðerli üç sikkeden
biridir. Diðerleri, kendisinden önce Irak va-
liliðinde bulunan Ömer b. Hübeyre ile Hâ-
lid b. Abdullah el-Kasrî’nin bastýrdýklarý,
Hübeyriyye ve Hâlidiyye dirhemleridir. Bu
üç dirhem deðerini Abbâsîler zamanýnda
da korumuþtur. Halife Mansûr’un haraç

yanýnda bazý Ýslâmî kaynaklarda, Îsâ’nýn
bâkire Meryem’den dünyaya geldiði görü-
þünün zedelenmemesi için Ýnciller’de Îsâ’-
nýn kardeþleri diye zikredilen kimselerin
Yûsuf en-Neccâr’ýn Meryem’den önceki ev-
liliðinden doðduðu öne sürülmektedir. Fa-
kat Kur’an’da Îsâ’nýn babasýz dünyaya gel-
diði bildirildiðine göre onun ve annesinin
ilâhî cevhere sahip olduðunu iddia eden
hýristiyan dogmasýna destek vermenin bir
anlamý yoktur. Esasen Kur’an’da Îsâ’nýn
babasýz doðduðu ifade edilirken Meryem’in
hiç evlenmediðinden söz edilmez. Dolayý-
sýyla Meryem, Îsâ’yý dünyaya getirdikten
sonra Yûsuf en-Neccâr ile evlenerek on-
dan çocuklarý doðmuþ olabilir. Ýslâmî kay-
naklarda ayrýca Yûsuf’un Meryem’in am-
casýnýn oðlu olduðu, Meryem’le birlikte
mâbede hizmet ettiði, Meryem’in hami-
leliðini tasvip etmediði, Meryem’e hami-
leliðini sorduðunda bunun Allah tarafýn-
dan geldiðini söylediði ve Îsâ’nýn doðumun-
dan sonra Yûsuf’un onlarý Mýsýr’a götürdü-
ðü nakledilmektedir (Sa‘lebî, s. 291-295;
Köksal, II, 309-313).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Sa‘lebî, £Arâßisü’l-mecâlis, s. 291-295; V. Ermo-

ni, “Joseph”, DB, III/2, s. 1670-1674; J. P. Meier,
A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus,
New York 1991, I; P.-A. Bernheim, James, Brot-
her of Jesus, London 1997; Ecrits apocryphes
chrétiens, Paris 1997, I, 89-91, 94-97, 126-132;
Mustafa Âsým Köksal, Peygamberler Tarihi, An-
kara 2004, II, 309-313; J. Trinquet – R. Gautier,
“Joseph”, Catholicisme, VI, 970-979; Ed. Cothe-
net, “Joseph le Charpentier (Histoire de)”, a.e.,
VI, 1024-1025; Ö. Faruk Harman, “Meryem”, DÝA,
XXIX, 239, 240-241.

ÿMahmut Aydýn

– —
YÛSUF b. ÖMER es-SEKAFÎ


א����� )���
��
��� )

Ebû Ya‘k†b (Ebû Abdillâh) Yûsuf b. Ömer
b. Muhammed b. el-Hakem es-Sekafî

(ö. 127/744)

Emevî valisi.˜ ™

66 (686) yýlý civarýnda doðdu. Tâif asýllý
olup Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî’nin amca-
sýnýn torunudur. Hakkýndaki ilk bilgi, Hi-
þâm b. Abdülmelik tarafýndan 27 Rama-
zan 106 (15 Þubat 725) tarihinde Yemen
valiliðine tayiniyle ilgilidir. Yemen’de Vehb
b. Münebbih’i aðýr þekilde dövdürmesi (Ze-
hebî, V, 443) halka þiddet ve baský uygula-
dýðýný göstermektedir. Yûsuf b. Ömer yak-
laþýk on dört yýl sonra Yemen’in de içinde
yer aldýðý Irak genel valiliðine getirildi (Ce-
mâziyelevvel 120 / Mayýs 738). Oðlu Salt’ý
Yemen’de vekil býrakarak halifenin tâlima-
tý üzerine otuz arkadaþýyla birlikte gizlice


