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KÜLLÝYESÝ
Tunus’ta Osmanlý devrinde

inþa edilen külliye.˜ ™

Baþþehir Tunus’ta Halfâvîn Meydaný’nda
bulunan külliyeyi Hammûde Paþa’nýn ve-
ziri Yûsuf Sâhibü’t-Tâba‘ mimar el-Hâc Sâ-
sî b. Firîce’ye yaptýrmýþtýr. Ýnþasýna 1223’-
te (1808) baþlanmýþ, 1229 (1814) yýlýnda
tamamlanmýþtýr. Aslen Boðdanlý olan ve
zekâsý ile kýsa zamanda dikkatleri çekerek
vezirliðe yükseltilen Ebü’l-Mehâsin Yûsuf
Sâhibü’t-Tâba‘ýn bu külliyeden baþka Mâ-
ter’de bir köprü, Sefakûs’ta hastahane ve
ülkenin deðiþik yerlerinde pek çok çeþme
ve sebil inþa ettirdiði belirtilmektedir. En
son 1970’te tamir edilmiþtir ve günümüz-
de bakýmlý durumdadýr. Geniþ bir alana ya-
yýlan külliye cami, medrese, hamam, tür-
be ve iki kütüphaneden meydana gelmek-
tedir. Cami, türbe ve kütüphaneler, altta
dükkânlarýn bulunduðu bodrum üzerinde
yükselen bir avlunun çevresinde yer al-
maktadýr. Bu alanýn güneydoðusunda ca-
mi, batýsýnda türbe, kuzeybatýsýnda tür-
benin yanýnda kütüphaneler mevcuttur.
Kuzeydeki kütüphanenin arkasýndaki med-
rese daha alçakta kalmýþtýr. Hamam ise
avlunun batýsýnda bulunmaktadýr. Düzgün
kesme taþ malzeme ile inþa edilen külliye
yapýlarý, dýþ cepheye bakan geniþ at nalý
kemerlerin taþýdýðý revaklarý ve avlu sevi-
yesinden itibaren yükselen cami minare-
siyle meydana hâkim bir konumdadýr.

Caminin avlu revaklarýna açýlan beþ ka-
pý ile girilen harimi 31,50 × 26,25 m. öl-

çülerinde dikdörtgen bir mekâna sahip-
tir. Ýç mekânda, kuzey duvarýnda ve kýble
duvarý önünde mihraba paralel iki nef ile
bunlarýn arasýnda beþ kemer gözlü mih-
raba dik dokuz neften oluþan bir plan þe-
masý görülmektedir. Diðerlerinden daha
geniþ tutulan orta nef ile yan neflerin kö-
þeleri kubbe, diðer yerler tekne tonozlar-
la örtülüdür. Mihrap önündeki sivri kubbe
dýþtan yüksek tutulan sekizgen kasnaða,
diðerleri dairevî kasnaklar üzerine otur-
maktadýr. Harim kubbe kasnaklarýna ve
duvarlara açýlan on iki pencereden ýþýk al-
maktadýr. Zeminden 4 m. yüksekliðe ka-
dar mermerle kaplanan duvarlarýn üst bö-
lümü at nalý kemerli alýnlýk þeklinde deðer-
lendirilmiþtir. Ýç mekânda kompozit baþ-
lýklý yivli sütunlar birbirine at nalý kemer-
lerle baðlanmaktadýr. Pandantiflerle ge-
çiþi saðlanan mihrap önü kubbesi altta
tabak içinden çýkan stilize çiçek motifleri,
üstte ise pencerelerin yer aldýðý iki yüksek
sekizgen kasnaða oturmaktadýr. Neflerin
üzerini örten tonozlarýn içindeki alçý beze-
me onarýmlar sýrasýnda yenilenmiþtir.

Mihrap zengin bir mermer iþçiliðine sa-
hiptir. Dýþtan siyah renkli kalýn bir kontur-
la çevrelenen mihrabýn at nalý kemeri iki
yandaki yivli iki sütunçe üzerinde yüksel-
mektedir. Mihrap kavsarasý konsollarla
yedi bölüme ayrýlmýþ olup içleri, iki yanda
küçük yarým daire þeklinde yapraklardan
meydana gelen farklý renklerdeki bezeme-
lerle doldurulmuþtur. Derin olan niþ duva-
ra bitiþik sütunçelerle gri, mor ve pembe
renklerdeki mermer panolardan meyda-
na gelen yedi bölüme ayrýlmýþtýr. Mermer

basýnýn vefatý üzerine Beþiktaþ Dergâhý’-
nýn þeyhliðine tayin edilmek istendiyse de
Muzýka-i Hümâyun’daki görevinden dolayý
Sultan Abdülmecid saraydan ayrýlmasýný
uygun görmedi. Dergâh postniþinliði de
Hasan Nazif Dede’ye verildi. 1863’te Sul-
tan Abdülaziz’in Mýsýr seyahatinde mâbe-
yinci olarak heyette yer alan Miralay Yû-
suf Bey 22 Aðustos 1864 tarihinde mir-
livâlýkla, Ordu-yý Hümâyun muzýkalarýnda
yapýlmasý düþünülen yenilikler çerçevesin-
de askerî mektebin kuruluþ çalýþmalarýyla
görevlendirilerek Muzýka-i Umûmî nâzýr-
lýðýna, iki ay sonra da üçüncü mâbeyincili-
ðe getirildi. Ardýndan ferik rütbesine yük-
seltilip 25 Temmuz 1865’te emekliye ay-
rýldý. Kaynaklarda bundan sonraki haya-
týyla ilgili bilgi yoktur. Vefatýnda Bahariye
Mevlevîhânesi türbesine defnedildi. Döne-
min ünlü neyzenlerinden Sâlih Dede Efen-
di onun üvey amcasýdýr. Muzýkalý Celâl diye
tanýnan oðlu Mehmed Celâleddin (Ýyison)
Üsküdar Mûsiki Cemiyeti’nin kurucularý
arasýnda yer almýþ ve 1931 yýlýna kadar
burada hocalýk yapmýþtýr. Meþhur keman
üstadý ve bestekâr Reþad Erer, Yûsuf Pa-
þa’nýn kýzýndan torunudur.

Yûsuf Paþa kendi döneminin en önemli
neyzenlerindendir. Bestelediði saz eserle-
riyle de bu formun önde gelen bestekâr-
larý arasýnda yer almýþ, ney virtüozu olan
babasý ile baþladýðý ney çalýþmalarýný de-
vam ettirerek kendini yetiþtirmiþtir. Sul-
tan Abdülaziz’e ney hocalýðý yapmýþ, Ba-
hariye Mevlevîhânesi þeyhi Hüseyin Fah-
reddin Dede ve Üsküdar Mevlevîhânesi ney-
zenbaþýsý Osman Dede gibi deðerli neyzen-
ler yetiþtirmiþtir. Günümüze ulaþan peþ-
rev ve saz semâilerinden ibaret yirmi yedi
saz eseriyle on dokuz þarkýsýnýn listesini
Yýlmaz Öztuna yayýmlamýþtýr (bk. bibl.).
Bunlardan segâh peþrevi bu formun ha-
len çok kullanýlan eserlerindendir. Neve-
ser peþreviyle hümâyun, nihâvend ve hicaz
saz semâileri de Türk mûsikisi repertuva-
rýnýn en seçkin örnekleri arasýnda sayýlmak-
tadýr. Peþrevlerinde Mevlevî âyinlerinde ça-
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sollarla taþýnan þerefe yer almaktadýr. Þe-
refe korkuluklarý barok tarzýnda stilize ve
kabarýk bitkisel bezemeyle süslenmiþtir.
Þerefenin üzerini örten saçak her yönde
iki sütunçe ile taþýnmaktadýr. Kýsa tutulan
peteðin üzerindeki prizmal külâh balýk pu-
lu biçimindeki yeþil kiremitlerle kaplanmýþ
olup üstte alem görülmektedir.

At nalý kemerli sade bir kapý ile geçilen
medresede çapraz tonoz ve düz çatý ile ör-
tülen iki bölümlü giriþ holünden sonra av-
luya ulaþýlýr. Dört yönden revaklarla çev-
relenen avlu 14 × 13,50 m. ölçülerindedir.
Üzeri düz çatý ile kapatýlan revaklar köþe-
lerde üçerli olmak üzere yirmi dört sütun-
la taþýnmaktadýr. Yapýnýn avluya bakan du-
varlarý son zamanlardaki onarýmlarda ye-
nilenmiþ çini levhalar ve bunlarýn üzerin-
deki alçý panolarla kaplanmýþtýr. Avlunun
çevresinde bulunan yirmi iki hücreye düz
atkýlý kapýlardan girilmektedir. Dikdörtgen
planlý hücrelerin üzeri beþik tonozlarla ör-
tülüdür.

Avlunun batý duvarýnýn kenarýnda bu-
lunan türbe dýþtan sekizgen kasnak üze-
rine yükselen kubbesiyle diðer yapýlardan
ayrýlmaktadýr. Sokaða açýlan at nalý ke-
merli kapýdan girilen merdivenli ve beþik
tonoz örtülü uzun holden üzeri çapraz to-
nozla örtülen bir ön mekâna, buradan da
bir kapý ile türbeye geçilmektedir. 7 × 7
m. ölçüsünde kare planlý türbe, köþeler-
de yer alan yivli üçer sütuna dayanan ke-
merler üzerinde yükselen bir kubbe ile ör-
tülmektedir. Duvarlara dýþtan kalýn silme-
lerle çevrelenen düz atkýlý üç pencere açýl-
mýþtýr. Duvarlar, yerden 3,25 m. yüksek-
liðe kadar siyah konturlarla kuþatýlan da-
marlý beyaz mermerlerle kaplanmýþtýr. Üst
bölümü yumurta ve inci dizisinden oluþan
frizden sonra gelen kemer alýnlýðý içindeki
çini kaplamalar sonradan yapýlmýþtýr. Du-
varlardan kubbe kasnaðýna geçiþi saðla-

yan pandantiflerin içlerinde vazodan çýkan
kývrýk dallarýn arasýnda palmet, rûmî ve sti-
lize yaprak motiflerinden meydana gelen
alçý bezeme görülmektedir. Kubbenin içi
de tamamen alçý bezeme ile kaplanmýþtýr.
Üstteki kilit taþýnda birleþen kalýn bordür-
lerin sýnýrlandýrdýðý yüzeylerin içinde yine
vazodan çýkan ve oldukça geniþ kývrýmlar
yapan stilize bitki dallarý, palmet, rûmî ve
yapraklardan meydana gelen süsleme yer
almaktadýr.

Külliyede biri avlunun kuzey köþesinde,
diðeri türbenin doðusunda iki kütüphane
bulunmaktadýr. Avlunun kuzey köþesinde-
ki ilk kütüphaneye dýþ sokaða açýlan mer-
divenli bir holün sonundaki kapýdan giril-
mektedir. Bu hole ve dýþ cephelere açýlan
iki pencere ile aydýnlatýlan iç mekân, du-
vara kemerlerle baðlanan ortadaki pâye-
nin taþýdýðý dört çapraz tonozla örtülmek-
tedir. Düzgün bir dikdörtgen plan göster-
meyen yapýnýn batý duvarýnda dolap niþi
yer almaktadýr. Bunun güneyinde çapraz
tonozlu iki hücre kütüphaneden ayrý ola-
rak düzenlenmiþtir. Türbenin giriþ kapýsý
önündeki mekânýn doðu duvarýna açýlan
bir kapý ile girilen diðer kütüphane kuzey-
güney doðrultusunda uzanan, 7,80 × 3,20
m. ölçülerinde dikdörtgen planlý bir me-
kândan ibarettir. Bu mekânýn üzeri tek-
ne tonozla örtülmüþtür. Batý duvarýna bir
pencere açýlan mekân fazla bir özellik ta-
þýmamaktadýr.

minberde yapýnýn inþasýnda çalýþan Ýtalyan
sanatçýlarýn etkisi görülmektedir. Ýki sü-
tunçe üzerindeki yuvarlak kemerli kapý-
nýn üstünde iri barok stilize yapraklarla
çevrelenen dýþ bükey kartuþ yer almakta-
dýr. Ýnce uzun silmelerle bölümlenen yan
aynalýklar üstleri sivri kemerlerle son bu-
lan siyah, gri ve pembe renkteki damarlý
mermer panolardan oluþmaktadýr. Minbe-
rin külâhý dört sütunçe üzerinde yükselen
yelken tonoz biçimindedir. Müezzin mah-
fili ve kürsü son onarýmda tamamen ye-
nilenmiþtir.

Merdivenlerle çýkýlan avlu caminin ha-
rimini “U” þeklinde kuþatmaktadýr. Avlu-
nun güneydoðu cephesi ve harim revak-
larla çevrelenmiþtir. Kare altlýklar üzerin-
deki mermer sütunlara dayanmýþ at nalý
kemerle oluþturulan revaklarýn üzeri düz
örtülüdür. Sütunlar kompozit baþlýklara sa-
hiptir. Revaklarýn köþelerinde pâyelere yer
verilmiþtir. Avluyu batýdan ve kuzeyden sa-
ran duvarlar, üst bölümü at nalý kemerli
alýnlýk þeklinde deðerlendirilen sade niþler-
le teþkil edilmiþtir. Harimin avluya bakan
cepheleri, duvara bitiþen yarým daire sü-
tunlarýn üzerindeki at nalý kemerlerle çev-
relenen niþler biçiminde düzenlenmiþtir.
Bu yüzeyler yerden kemer baþlangýcýna ka-
dar mermerle kaplanmýþ olup kenarlardan
kalýn siyah çizgilerle çevrelenmiþtir. Bun-
larýn içinde bulunan mermer söveli kapý ve
pencere açýklýklarýnýn üst bölümleri, cep-
heden taþýntýlý iki yandaki kývrýmlý stilize
bitki motiflerinin arasýnda bir kenger yap-
raðý ile, en üstte uçlarý yukarý bakan hilâl
motifi ve altta tabaðýn içinde çeþitli çiçek-
lerle bezenmiþtir. Minare avlunun kuzeyin-
dedir. At nalý kemerli niþlerle bölümlenen
pabuçluðun üzerinde sekizgen gövde yük-
selir. Gövdenin her bir yüzeyi üstte siyah-
beyaz renkli at nalý kemerli niþlerle son-
lanmaktadýr. Ýki renkli kýrýk çizgilerle oluþ-
turulan mermer panodan sonra kalýn kon-
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lerin Hz. Peygamber’den kýssa niteliðinde
âyetler okumasýný talep etmeleridir. Sû-
renin geliþ hikmetini Resûl-i Ekrem’i te-
selli etme þeklinde açýklayanlar da vardýr.
Zira burada kardeþlerinin Yûsuf’a eziyet
ettiði anlatýlmaktadýr; dolayýsýyla Resûlul-
lah’a da kendi kavminin eziyet ettiðine, fa-
kat sonunda Yûsuf’un üstün gelmesi gibi
Resûlullah’ýn da inanmayanlara karþý zafer
kazanacaðýna iþaret vardýr (Taberî, XII, 195-
196, 201, 221; Âlûsî, XII, 500-501). Yûsuf
sûresi 111 âyet olup fâsýlasý “� ،� ،� ،�”
harfleridir. Son âyetinde de belirtildiði üze-
re sûre kýssadan hisse alma hedefine yö-
neliktir. Yûsuf sûresinin baþýnda muhte-
vasýnýn apaçýk Kur’an’ýn âyetlerinden oldu-
ðu vurgulanýr ve ilk muhataplarýnca anla-
þýlabilmesi için Arap diliyle indirildiði bildi-
rilir. 3. âyette Hz. Peygamber’e hitap edi-
lerek kendisine daha önce bilmediði “ah-
sen-i kasas”ýn anlatýlacaðý ifade edilir. Mü-
fessirler bu terkibe “geçmiþ zamanlarda
vuku bulmuþ en güzel olaylar bütünü” ve-
ya “geçmiþte cereyan etmiþ bir olayýn en
güzel þekilde anlatýlmasý” mânasýný vermiþ,
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ahsen-i kasasý “en
doðru kýssa” diye yorumlamýþtýr (Teßvîlâ-
tü’l-Æurßân, VII, 269). Þehâbeddin el-Âlû-
sî, Yûsuf kýssasýnýn en güzel oluþunu þöy-
le açýklar: Kýssa haset edenle edilen, efen-
di ile köle, þahitle hakkýnda þehâdet edi-
len, âþýkla mâþuk, hapiste kalanla serbest
býrakýlan, bollukla kýtlýk, günahla baðýþlan-
ma, ayrýlýkla vuslat, hastalýkla sýhhat, zil-
letle izzet gibi zýtlýklar içermekte ve hase-
din mahrumiyet doðurduðu, sabrýn kur-
tuluþun anahtarý olduðu, aklýn duygulara
galip gelmesinin hayatýn düzenini saðla-
dýðý bildirilmektedir (Rû¼u’l-me£ânî, XII,
507; ayrýca bk. AHSENÜ’l-KASAS).

Yûsuf rüyasýnda on bir yýldýzla güneþin
ve ayýn kendisine secde ettiðini görür ve
bunu babasý Ya‘kub’a anlatýr. Ya‘kub ona,
þeytanýn tahrikiyle kendisine kötülük ya-
pabileceklerini belirttiði kardeþlerine bu
rüyayý söylememesini tembih eder; Ce-
nâb-ý Hakk’ýn kendisini seçkin bir konuma
getirip rüyalarý tabir etme bilgisini öðre-
teceðini, daha önce atalarý Ýbrâhim ve Ýs-
hak’a lutfettiði nimetleri ona ve Ya‘kub so-
yuna da lutfedeceðini müjdeler. Öte yan-
dan Yûsuf’un üvey kardeþleri, babalarýnýn
Yûsuf’a aþýrý düþkünlüðünden duyduklarý
rahatsýzlýðý dile getirerek onu öldürmeyi
veya uzak bir yere götürüp býrakmayý mü-
zakere ederken içlerinden birinin teklifiy-
le Yûsuf’u bir kuyuya atmaya karar verir-
ler. Daha sonra babalarýnýn yanýna gelerek
kýrda beraber gezinip eðlenmeleri için Yû-
suf’u kendileriyle göndermesini isterler.

Ya‘kub, oyuna daldýklarý bir sýrada Yûsuf’u
bir kurdun kapmasýndan endiþe ettiðini
söylerse de onlar böyle bir þeyin asla müm-
kün olamayacaðýný ifade ederek Yûsuf’u
alýp götürürler ve kararlaþtýrdýklarý gibi bir
kuyuya atarlar. Akþam aðlayarak babala-
rýnýn yanýna dönerler; Yûsuf’u kurdun ye-
diðini ileri sürüp kanla boyadýklarý gömle-
ðini ona gösterirler. Ya‘kub, oðullarýnýn söz-
lerine inanmadýðý gibi kanlanmýþ gömlek-
te herhangi bir yýrtýk da göremez (Taberî,
XII, 213-214) ve sabýrla, tevekkülle Allah’a
sýðýndýðýný belirtir. Diðer taraftan Yûsuf’un
atýldýðý kuyunun civarýndan geçen bir ker-
vanýn mola vermesi esnasýnda su bulma-
ya giden su taþýyýcýsý kovasýný kuyuya sa-
lýnca kovaya tutunan Yûsuf’u yukarý çeker.
Taberî’nin rivayetine göre o yörede bek-
leyen kardeþleri Yûsuf’u kervan mensup-
larýna az bir bedelle köle olarak satarlar
(a.g.e., XII, 221-223, 227).

Kervan mensuplarý Yûsuf’u Mýsýr’a gö-
türüp üst konumdaki saray mensuplarýn-
dan birine (aziz) (bk. Safedî, vr. 214a-b) sa-
tarlar. Aziz, hanýmýna Yûsuf’a iyi bakma-
sýný tembihler ve onu evlât edinebilecekle-
rini söyler. Sûrenin bu âyetinde (âyet 21),
Yûsuf’un, kendisine hayat tecrübesi kazan-
dýrmak ve gördüðü rüyanýn gerçekleþme-
sine baþlangýç teþkil etmek üzere Mýsýr’a
yerleþtirildiði beyan edilir (Taberî, XII, 229-
230). Yûsuf ergenlik çaðýna gelince azizin
karýsý (Züleyha) ondan murat almak ister,
zira bir hadiste belirtildiðine göre (Müsned,
III, 286; a.e. [Arnaût], XX, 441) Yûsuf çok
yakýþýklý bir gençti. Daha sonra kadýnýn
þiddetli arzusu karþýsýnda -eðer rabbinin
kesin uyarýsý (burhan) olmasaydý- Yûsuf’un

Doðudan ve güneyden evlerle çevrilmiþ
olan hamamda üzeri çapraz tonozla ör-
tülen hollerden düz atkýlý bir kapý ile so-
yunmalýða girilir. Orta bölümü dört sü-
tun üzerinde yükselen 6,50 m. çapýnda
bir kubbe, yanlarý çapraz tonozlarla örtü-
lü merkezî plan þemasýna sahip soyunma-
lýktan sonra üzeri beþik tonozlarla örtülü,
üç ayrý mekân halinde düzenlenen ýlýklýk
gelmektedir. Bunun sonundaki bir kapý ile
bir tarafýnda helâlarýn yer aldýðý ince uzun
holden sýcaklýk bölümüne geçilmektedir.
Sýcaklýk, dört sütuna dayanan 3,90 m. ça-
pýnda bir kubbe ile örtülen orta bölümle
bunun çevresinde çapraz tonozlu yan ký-
sýmlardan meydana gelmektedir. Çapraz
tonozlar birbirine kemerlerle baðlanan yan-
lardaki ikiþer sütuna oturmaktadýr. Batý-
sýnda beþik tonozlu külhan yer almakta-
dýr. Yûsuf Sâhibü’t-Tâba‘ Külliyesi, Osman-
lý devrinde Tunus’ta az sayýda inþa edilen
külliyelerin en önemlilerindendir. Plan þe-
masý bakýmýndan Hafsîler’den kalan Halk
Camii’ne (XIV. yüzyýl veya daha önce) ben-
zer. Duvara baðlý üçer sütunun üzerindeki
kemerlere oturan pandantif geçiþli kubbe
ile örtülen türbedeki düzenleme Tunus’-
taki Ali Paþa (1756-1757) ve Bey (XVIII-XX.
yüzyýl) türbelerini andýrmaktadýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in on ikinci sûresi.
˜ ™

Nübüvvetin 8-10. yýllarý arasýnda nâzil
olmuþtur. Ýlk üç âyetiyle 7. âyetinin Medi-
ne’de nâzil olduðu yolundaki rivayet isa-
betli görülmemiþtir. Nüzûl sebebi, sahâbî-

Yûsuf sûresinin ilk âyetleri


