YÛSUF SÂHÝBÜ’t-TÂBA‘ KÜLLÝYESÝ

Doðudan ve güneyden evlerle çevrilmiþ
olan hamamda üzeri çapraz tonozla örtülen hollerden düz atkýlý bir kapý ile soyunmalýða girilir. Orta bölümü dört sütun üzerinde yükselen 6,50 m. çapýnda
bir kubbe, yanlarý çapraz tonozlarla örtülü merkezî plan þemasýna sahip soyunmalýktan 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. çapýnda bir kubbe ile örtülen orta bölümle
bunun çevresinde çapraz tonozlu yan kýsýmlardan meydana gelmektedir. Çapraz
tonozlar birbirine kemerlerle baðlanan yanlardaki ikiþer sütuna oturmaktadýr. Batýsýnda beþik tonozlu külhan yer almaktadýr. Yûsuf Sâhibü’t-Tâba‘ Külliyesi, Osmanlý devrinde Tunus’ta az sayýda inþa edilen
külliyelerin en önemlilerindendir. Plan þemasý bakýmýndan Hafsîler’den kalan Halk
Camii’ne (XIV. yüzyýl veya daha önce) benzer. 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.
BÝBLÝYOGRAFYA :

G. Marçais, Manuel d’art musulman, Paris
1927, II, 850; a.mlf., L’architecture musulmane
d’occident, Paris 1954, s. 464; Slimane Mostafa
Zbiss, Monuments musulmans d’époque husseynite en Tunisie, Tunis 1955, s. 13; a.mlf., Les
monuments de Tunis, Tunis 1971, s. 24, 52, 5769; a.mlf., La medina de Tunis, Tunis 1981, s.
20, 30, 34; Hasan Hüsnî Abdülvehhâb, ƒulâ½atü
TârîÅi Tûnis, Tunus 1963, s. 194-195; Les mosquées de Tunisie, Tunis 1973, s. 38; D. Hill – L.
Golvin, Islamic Architecture in North Africa, London 1976, s. 98; Mohamed Masmoudi – Jamila
Binous, Tunis: la ville et les monuments, Tunis
1980, s. 113-114; Muhammed b. el-Hoca, TârîÅu
me£âlimi’t-tev¼îd fi’l-šadîm ve fi’l-cedîd (nþr.
Hammâdî es-Sâhilî – Cîlânî b. Yahyâ), Tunus
1985, s. 212-224; Kadir Pektaþ, Tunus’ta Osmanlý Mimari Eserleri, Ankara 2002, s. 31-35; S.
Zmerli, “Une figure oubliée Youssef Saheb et-Tabaa”, RT, XXXVII (1935), s. 37-50; A. Pellegrin,
“Mosquées et zaouïas de Tunis”, Chaiers Charles de Foucould, sy. 2, Paris 1950, s. 231; R.
Brunschvig, “Tunus”, ÝA, XII/2, s. 66.

ÿKadir Pektaþ

–

—
YÛSUF SÛRESÝ
(
  )

˜

Kur’ân-ý Kerîm’in on ikinci sûresi.
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Nübüvvetin 8-10. yýllarý arasýnda nâzil
olmuþtur. Ýlk üç âyetiyle 7. âyetinin Medine’de nâzil olduðu yolundaki rivayet isabetli görülmemiþtir. Nüzûl sebebi, sahâbî28

lerin Hz. Peygamber’den kýssa niteliðinde
âyetler okumasýný talep etmeleridir. Sûrenin geliþ hikmetini Resûl-i Ekrem’i teselli etme þeklinde açýklayanlar da vardýr.
Zira burada kardeþlerinin Yûsuf’a eziyet
ettiði anlatýlmaktadýr; dolayýsýyla Resûlullah’a da kendi kavminin eziyet ettiðine, fakat sonunda Yûsuf’un üstün gelmesi gibi
Resûlullah’ýn da inanmayanlara karþý zafer
kazanacaðýna iþaret vardýr (Taberî, XII, 195196, 201, 221; Âlûsî, XII, 500-501). Yûsuf
sûresi 111 âyet olup fâsýlasý “  ، ، ، ”
harfleridir. Son âyetinde de belirtildiði üzere sûre kýssadan hisse alma hedefine yöneliktir. Yûsuf sûresinin baþýnda muhtevasýnýn apaçýk Kur’an’ýn âyetlerinden olduðu vurgulanýr ve ilk muhataplarýnca anlaþýlabilmesi için Arap diliyle indirildiði bildirilir. 3. âyette Hz. Peygamber’e hitap edilerek kendisine daha önce bilmediði “ahsen-i kasas”ýn anlatýlacaðý ifade edilir. Müfessirler bu terkibe “geçmiþ zamanlarda
vuku bulmuþ en güzel olaylar bütünü” veya “geçmiþte cereyan etmiþ bir olayýn en
güzel þekilde anlatýlmasý” mânasýný vermiþ,
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ahsen-i kasasý “en
doðru kýssa” diye yorumlamýþtýr (Teßvîlâtü’l-Æurßân, VII, 269). Þehâbeddin el-Âlûsî, Yûsuf kýssasýnýn en güzel oluþunu þöyle açýklar: Kýssa haset edenle edilen, efendi ile köle, þahitle hakkýnda þehâdet edilen, âþýkla mâþuk, hapiste kalanla serbest
býrakýlan, bollukla kýtlýk, günahla baðýþlanma, ayrýlýkla vuslat, hastalýkla sýhhat, zilletle izzet gibi zýtlýklar içermekte ve hasedin mahrumiyet doðurduðu, sabrýn kurtuluþun anahtarý olduðu, aklýn duygulara
galip gelmesinin hayatýn düzenini saðladýðý 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 yapabileceklerini belirttiði kardeþlerine bu
rüyayý söylememesini tembih eder; Cenâb-ý Hakk’ýn kendisini seçkin bir konuma
getirip rüyalarý tabir etme bilgisini öðreteceðini, daha önce atalarý Ýbrâhim ve Ýshak’a lutfettiði nimetleri ona ve Ya‘kub soyuna da lutfedeceðini müjdeler. Öte yandan Yûsuf’un üvey kardeþleri, babalarýnýn
Yûsuf’a aþýrý düþkünlüðünden duyduklarý
rahatsýzlýðý dile getirerek onu öldürmeyi
veya uzak bir yere götürüp býrakmayý müzakere ederken içlerinden birinin teklifiyle Yûsuf’u bir kuyuya atmaya karar verirler. Daha sonra babalarýnýn yanýna gelerek
kýrda beraber gezinip eðlenmeleri için Yûsuf’u kendileriyle göndermesini isterler.

Ya‘kub, oyuna daldýklarý bir sýrada Yûsuf’u
bir kurdun kapmasýndan endiþe ettiðini
söylerse de onlar böyle bir þeyin asla mümkün olamayacaðýný ifade ederek Yûsuf’u
alýp götürürler ve kararlaþtýrdýklarý gibi bir
kuyuya atarlar. Akþam aðlayarak babalarýnýn yanýna dönerler; Yûsuf’u kurdun yediðini ileri sürüp kanla boyadýklarý gömleðini ona gösterirler. Ya‘kub, oðullarýnýn sözlerine inanmadýðý gibi kanlanmýþ gömlekte 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 kervanýn mola vermesi esnasýnda su bulmaya giden su taþýyýcýsý kovasýný kuyuya salýnca kovaya tutunan Yûsuf’u yukarý çeker.
Taberî’nin rivayetine göre o yörede bekleyen kardeþleri Yûsuf’u kervan mensuplarýna az bir bedelle köle olarak satarlar
(a.g.e., XII, 221-223, 227).
Kervan mensuplarý Yûsuf’u Mýsýr’a götürüp üst konumdaki saray mensuplarýndan birine (aziz) (bk. Safedî, vr. 214a-b) satarlar. Aziz, hanýmýna Yûsuf’a iyi bakmasýný tembihler ve onu evlât edinebileceklerini söyler. Sûrenin bu âyetinde (âyet 21),
Yûsuf’un, kendisine hayat tecrübesi kazandýrmak ve gördüðü rüyanýn gerçekleþmesine baþlangýç teþkil etmek üzere Mýsýr’a
yerleþtirildiði beyan edilir (Taberî, XII, 229230). 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
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da ona meyledeceði ifade edilir; ancak Allah ihlâslý kullarýndan olan Yûsuf’u kötü ve
çirkin þeylerden kurtardýðýný belirtir (âyet
24). Taberî burada Yûsuf’a nisbet edilen
meyil ve rabbinden gelen burhanla ilgili birçok rivayeti naklettikten sonra bu hususta
kesin bir þeyin söylenemeyeceðini vurgular
(Câmi£u’l-beyân, XII, 239-250); Mâtürîdî
de benzer bir görüþ zikreder (Teßvîlâtü’lÆurßân, VII, 290-293). Ardýndan, Züleyha’nýn bu olanlara kocasýnýn vâkýf olmasý üzerine Yûsuf’u suçladýðý, fakat Züleyha’nýn
yakýnlarýndan birinin hakemliðiyle onun
suçluluðunun ortaya çýktýðý belirtilir. Bu sýrada þehirdeki bazý kadýnlarýn Züleyha gibi soylu bir hanýmýn kendi kölesinden murat alma sevdasýna düþmesini kýnayýnca
Züleyha onlarý evine yemeðe davet edip
Yûsuf’u karþýlarýna çýkarýr. Kadýnlar gördükleri güzellik karþýsýnda þaþkýna dönerler ve
sofraya konan meyvelerin yerine býçakla
ellerini keserler; bu güzellikteki birinin beþer deðil üstün bir melek olabileceðini söylerler. Züleyha da kendisinin Yûsuf’tan murat almak istediðini ve onun buna karþý
çýktýðýný itiraf eder. Buna raðmen dedikodularý önleyip olayý unutturabilmek için Yûsuf hapse atýlýr. Hapiste melikin hizmetkârlarýndan iki kiþi ile karþýlaþýr, onlarýn gördükleri rüyalarý dinler; önce kendilerini tek
Allah inancýna davet eder, ardýndan da rüyalarýný yorumlar ve rüyalar Yûsuf’un söylediði gibi gerçekleþir. Bir süre sonra melik de bir rüya görür. Kendi tabircilerinin
bir türlü yorumlayamadýðý ve kâbus diye
nitelediði bu rüyayý, Yûsuf’un hapisten çýkan ve cezalandýrýlmayan arkadaþýnýn kendisini hatýrlayýp ondan bahsetmesiyle gönderildiði hapishanede Yûsuf yorumlar. Rüyada yedi bolluk yýlýndan sonra gelecek
yedi kýtlýk yýlý için alýnacak tedbirler anlatýlýr. Bunun üzerine melik Yûsuf’u huzuruna getirmelerini emreder. Ancak Yûsuf
kendisine yapýlan suçlamanýn açýklýða kavuþturulmadan hapisten çýkmayacaðýný
belirtir. Melik daha önce Yûsuf’u gören kadýnlarý çaðýrýp iþin aslýný sorar; onlar da Yûsuf’un kötü bir davranýþýný görmediklerini
söylerler. Bu sýrada Züleyha da kendisinin
Yûsuf’tan kâm almak istediðini, onun bir
suçunun olmadýðýný söyler. Bu haber Yûsuf’a ulaþýnca Yûsuf’un þu meþhur cümleyi söylediði bildirilir: “Yine de ben nefsimi temize çýkarmýyorum, çünkü nefis rabbimin acýyýp koruduklarý müstesna alabildiðine kötülüðü emreder. Þüphe yok ki
rabbim çok baðýþlayan ve çok merhamet
edendir” (âyet 53).
Melik Yûsuf’u tanýyýp þahsiyetini takdir
ettikten sonra Yûsuf kendisine ülkedeki

malî iþlerin sorumluluðunu vermesini ister, melik de bunu kabul eder. Melikin rüyasýnda gördüðü gibi yedi bolluk yýlý gelip
geçer ve yedi yýl süren kýtlýk dönemi baþlar. Bu dönemde insanlar Yûsuf’un yanýna gelerek erzak talep ederler. Yûsuf’un
kardeþleri de ayný amaçla Ken‘an diyarýndan gelip Yûsuf’un huzuruna çýkarlar. Yûsuf kendilerini tanýdýðý halde onlar Yûsuf’u
tanýyamazlar. Yûsuf kardeþlerini aðýrlar,
istedikleri erzaðý verir, ikinci geliþlerinde
üvey kardeþlerini de (kendi öz kardeþi Bünyâmin) getirmelerini ister, aksi halde kendilerine erzak verilmeyeceðini söyler ve
ödedikleri bedeli de yüklerinin içine koydurur. Kardeþleri memleketlerine dönünce durumu babalarýna anlatýrlar ve erzak
bedelinin de iade edildiðini belirtirler. Ýkinci defa gidecekleri sýrada babalarýndan
âdeta zorla izin alýp Bünyâmin’le birlikte
Mýsýr’a varýrlar. Huzura çýktýklarýnda Yûsuf
kendini öz kardeþine tanýtýr. Kardeþlerinin
erzak yüklerini hazýrlatýr, bu arada melike
ait bir su kabýnýn öz kardeþinin yükünün
içine yerleþtirilmesini emreder. Ardýndan
hareket etmek üzere olan kafile mensuplarý hýrsýzlýkla suçlanýr, onlar böyle bir þeyin
mümkün olamayacaðýný, aksi takdirde yükünde su kabý bulunan kiþinin ceza olarak köle sayýlacaðýný söylerler. Aslýnda Mýsýr kanunlarýnda böyle bir ceza yoktur ve
Yûsuf’un öz kardeþini yanýnda býrakabilmek için baþvurduðu bu taktik Cenâb-ý
Hakk’ýn böyle murat etmesiyle gerçekleþmiþtir. Arama sonunda su kabý Bünyâmin’in yükünde bulununca çaresiz kalan
kardeþlerin en büyüðü -daha önce Yûsuf’un öldürülmeyip kuyuya atýlmasýný teklif eden Rûbîl (Ruben; Taberî, XIII, 46)- diðerlerine Yûsuf’a yapmýþ olduklarý muameleyi hatýrlatýr ve babasýnýn izni yahut
Allah’ýn bir hükmü olmadýkça Mýsýr’dan
ayrýlmayacaðýný bildirir. Diðer kardeþler ise
gidip durumu babalarýna anlatýrlar. Ya‘kub,
Bünyâmin’in hýrsýzlýk yapmayacaðýný bildiðinden oðullarýnýn daha önce yaptýklarý gibi bunun da onlarýn bir oyunu olabileceðini düþünür. Kendisinden alýnan evlâtlarýný Cenâb-ý Hakk’ýn geri göndereceði yolundaki ümidini tekrarlar ve sabýrla bekleyeceðini söyler. Bu arada derin üzüntüsünden dolayý gözlerine ak düþer. Oðullarýna da Mýsýr’a dönüp Yûsuf ile kardeþini
aramalarýný ve Allah’ýn rahmetinden ümit
kesmemelerini tavsiye eder. Kardeþler Mýsýr’a varýnca tekrar Yûsuf’un huzuruna çýkar ve yiyecek sýkýntýsý çektiklerini belirterek ondan yardým isterler. Bu defa Yûsuf, cahilliklerinden dolayý Yûsuf ile öz kardeþine yaptýklarý muameleyi hatýrlayýp ha-

týrlamadýklarýný sorar; nihayet onlar da Yûsuf’u tanýrlar. Yûsuf’un kardeþleri Allah’ýn
onu kendilerinden üstün kýldýðýný kabul
ederler; Yûsuf ise kendilerine herhangi bir
sitemde bulunmayacaðýný ve Allah’tan baðýþlanmalarýný dileyeceðini bildirir. Kardeþlerinden ülkelerine dönüp anne ve babalarýný Mýsýr’a getirmelerini, gömleðini babalarýnýn yüzüne sürdüklerinde onun gözlerinin tekrar göreceðini söyler. Sonunda
bütün aile Mýsýr’a gelir. Yûsuf annesini ve
babasýný tahtýna oturtur; onlar da Yûsuf’a
tâzimde bulunur (a.g.e., XIII, 89-90; Mâtürîdî, VII, 363); böylece Yûsuf’un rüyasý
gerçekleþmiþ olur. Kýssa Yûsuf’un þu duasýyla sona erer: “Rabbim! Gerçekten sen
bana nüfuz ve iktidardan büyük bir pay
lutfettin, olaylarýn varacaðý sonucu önceden keþfetme ilmini öðrettin. Ey gökleri ve
yeri yaratan Allahým! Dünyada da âhirette
de beni koruyup destekleyen sensin. Canýmý, bütün varlýðýyla kendini sana adamýþ
biri olarak al ve beni sâlih kullarýnýn arasýna koy!” (âyet 101).
Sûrenin Resûl-i Ekrem’e hitap eden bundan sonraki kýsmýnda Yûsuf kýssasýnda anlatýlanlarýn vahiy ile gelen gayb haberlerinden olduðu, kýssada geçen hadiselerin
hiçbirine þahit olmayan kendisinin onlarý
baþka bir yolla bilemeyeceði, bu gerçeðe
ve onun bütün çabalarýna raðmen insanlarýn çoðunun iman etmediði ifade edilir.
Esasen göklerde ve yerde gönlünü ilâhî
gerçeklere açanlar için birçok iþaretin bulunduðu, buna karþýlýk inananlarýn ekserisinin Allah’a ortak koþtuðu ve O’na iman
etmediði belirtilir. Ýmam Mâtürîdî buradaki ortak koþmanýn imanda, ibadette veya ilâhî nimetlere þükretmede olabileceðini kaydeder (Teßvîlâtü’l-Æurßân, VII, 371).
Ardýndan, son peygamberin ve Kur’an’ýn
hitap ettiði topluluklarýn tarihte gelip geçmiþ kavimlerin âkýbetinden neden ibret almadýklarý sorulur ve kendilerinden nefislerinin arzularýna uymamalarý istenir. Sûrenin sonunda Hz. Yûsuf ile kardeþlerinin
ve önceki peygamberlerle kavimlerinin kýssalarýnda aklýný kullananlar için çeþitli ibretlerin bulunduðu, Kur’an’ýn önceki vahiyleri tasdik edip gerekli her þeyi açýklayan,
iman eden toplumlar için hidayet ve rahmet kaynaðý teþkil ettiði beyan edilir.
Resûl-i Ekrem’den rivayet edilen bir hadiste Yûsuf’un kendisinin, babasý Ya‘kub’un,
onun babasý Ýshak’ýn ve onun babasý Ýbrâhim’in asil ve kerim insanlar olduðu ifade edildikten sonra þöyle buyurulur: “Yûsuf’un hapiste kaldýðý süre kadar ben hapiste kalsaydým oradan çýkma emrini getiren kiþiye hemen icâbet ederdim.” Re29
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sûlullah bu sözünün ardýndan þu meâldeki âyeti okur: “Elçi Yûsuf’a gelince o dedi
ki, ‘Efendine dön ve ona ellerini kesen kadýnlarýn zoru neydi?’ diye sor” (Yûsuf 12/
50; Müsned, II, 326; Buhârî, “Tefsîr”, 12/1,
5; Tirmizî, “Tefsîr”, 12/1). Mecdüddin Ýbnü’l-Esîr, Yûsuf’un asil oluþunu nübüvveti, ilmi, güzelliði, iffeti, iyi ahlâký, adaleti,
dünyevî ve dinî riyasetin kendisinde toplanmasýyla açýklamýþtýr (en-Nihâye, “krm”
md.). Ýbn Abbas yoluyla Resûl-i Ekrem’den nakledildiði belirtilen, “Yûsuf hapisten
çýkan arkadaþýndan kendisini efendisinin
yanýnda anmasýný isteyip Allah’tan baþka birinden medet umduðu için hapiste
uzun süre kalmýþtýr” anlamýndaki rivayet
(Taberî, XII, 291-293) isnadýnda zayýf ve
güvenilmez râviler bulunduðundan muteber sayýlmamýþtýr (Ýbn Kesîr, IV, 28; Heysemî, VII, 40). Yûsuf sûresi Resûlullah’a
Zebûr yerine verilen ve Hz. Ömer’in sabah
namazlarýnda okuduðu sûrelerden biridir
(Ýbrâhim Ali, s. 256-257). Bazý tefsir kitaplarýnda yer alan, “Ýnce duygulu ve yufka
yürekli olanlarýnýza Yûsuf sûresini öðretin.
Cenâb-ý Hak bu sûreyi okuyan, aile fertleriyle hizmetçilerine öðreten kimsenin ölüm
aðrýlarýný hafifletir, ona müslümana haset
etmeme gücü verir” meâlindeki hadisin
(Zemahþerî, III, 331; Beyzâvî, II, 331) mevzû olduðu kabul edilmiþtir (Zemahþerî,
neþredenlerin notlarý, bk. I, 684-685; III,
331; Trablusî, II, 499).
Yûsuf sûresine tefsirlerde özel bir yer
verilmiþ, hakkýnda müstakil kitaplar ve
makaleler yazýlmýþ, tezler hazýrlanmýþtýr.
Sûrenin Ýbn Ebû Hâtim er-Râzî’nin Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm içindeki tefsiri, Muhammed b. Abdülkerîm el-Bencâbî tarafýndan yüksek lisans tezi olarak neþre hazýrlanmýþtýr (1404-1405, Câmiatü Ümmi’lkurâ). Hanefî fakihi ve kelâm âlimi Sadrüþþerîa Risâletü teßvîli šý½½ati Yûsuf adlý
Farsça eserinde (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1980, vr. 94b-104a) Yûsuf kýssasýnýn edebî ve tasavvufî yorumunu yapmýþtýr. Muîn el-Miskîn de A¼senü’l-ša½a½ (Tefsîr-i Sûre-i Yûsuf) ismiyle Farsça bir eser
kaleme almýþ, Hüseyin Vâiz-i Kâþifî Câmi£u’s-sittîn adýyla kaydedilen tasavvufî
bir tefsir yazmýþtýr. Ebû Bekir Tâceddin
Ahmed b. Muhammed b. Zeyd et-Tûsî’ye
ait Câmi£u le¹âßifi’l-besâtîn, Altýparmak
Mehmed Efendi tarafýndan Yûsuf Sûresi
Tefsiri adýyla Türkçe’ye çevrilmiþtir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 94). Þeyh
Ya‘kub b. Þeyh Mustafa el-Celvetî Netîcetü’t-tefâsîr (Ýstanbul 1318), Giritli Sýrrý
Paþa Ahsenü’l-kasas Tefsîr-i Sûre-i Yûsuf aleyhisselâm (I-III, Ýstanbul 1309; bu
30

eser kýsaltýlarak Tahir Galip Seratlý tarafýndan sadeleþtirilmiþtir: Hikâyelerin En
Güzeli, Ahsenü’l-Kasas, Güzel Ýnsan Yusuf Yusuf Sûresi Tefsiri, Ýstanbul 2005),

Seyyid Ferecullah Mûsevî Tefsîr-i Sûre-i
Yûsuf (a.s.) ber Na¾m-ý Fârisî (Tahran
1382), Seyyid Murtazâ Hüseynî Nücûmî,
Þemîm-i Ken£ânî: Tefsîr ber Sûre-i Yûsuf (a.s.) (Kum 1383 [sûrenin ahlâkî açýdan tefsiri]) ve Ahmed Nevfel Sûretü Yûsuf: Dirâse ta¼lîliyye (Amman 1420/1999)
adlý eserleri kaleme almýþ, Refîka Ömer
Bekr Sabbâð el-£Ýbre min šý½½ati Yûsuf
£aleyhisselâm (1405, Câmiatü Ümmi’l-kurâ) ve Osman Irmak Yusuf Sûresi Iþýðýnda Ýnsan Eðitimi (1994, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ismiyle yüksek lisans tezi
hazýrlamýþtýr. Ramazan es-Seyyid “Advâ,
cedîde .alâ tefsîri sûreti Yûsuf” adlý makalesinde sûrede geçen elli civarýndaki kelimeyi eski Mýsýr diliyle karþýlaþtýrmýþ (Dirâsâtü £Arabiyye ve Ýslâmiyye, sy. 8 [Kahire 1989], s. 14-57), Abdülhakîm b. Ýbrâhim el-Matrûdî, “el-Karîne ve’l-hîle fî sûreti Yûsuf”unda bu iki kavramý sûredeki
konumlarý ve müfessirlerin yorumlarý açýsýndan ele almýþtýr (Mecelletü’d-dirâsâti’lÆurßâniyye, IX/1 [2007], s. 199-235). J. Hameen-Anttila Yûsuf, Yûsuf sûresini edebî yönden deðerlendirdikten sonra Ýslâm
dünyasýnda ve Batý’da Hz. Yûsuf ve Yûsuf
sûresi hakkýnda yapýlan çalýþmalarýn bir
listesini vermiþ, Sufia Uddin, Yûsuf sûresinde Yûsuf ve Züleyha ile ilgili anlatýmlara nefis terbiyesi açýsýndan Abdülkerîm elKuþeyrî’nin yaptýðý yorumlarý konu alan
bir makale yazmýþtýr (bk. bibl.). Hollandalý
þarkiyatçý Thomas Erpenius, Sûretü Yûsuf ve tehecci’l-£Arab / Historia Josephi Patriarchae adý altýnda Arapça eðitimine yönelik bir eser kaleme almýþtýr (Leiden 1617).
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YÛSUF b. TÂÞFÎN
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Ebû Ya‘k†b Emîrü’l-müslimîn
Nâsýrüddîn Yûsuf b. Tâþfîn b. Ýbrâhîm
b. Turk†t es-Sanhâcî el-Lemtûnî
(ö. 500/1106)

˜

Murâbýt hükümdarý
(1073-1106).

™

400 (1009) yýlýnda Büyük Sahrâ’da doðdu. Gençlik yýllarýnda Murâbýtlar hareketinin kurucusu Mâlikî fakihi Abdullah b.
Yâsîn’in davetine katýldýðý anlaþýlmaktadýr. Hakkýndaki ilk bilgi, Abdullah’ýn askerî faaliyetleri yürütmekle görevlendirdiði
iki kardeþten biri olan Ebû Bekir b. Ömer
el-Lemtûnî’nin kumandanlarý arasýnda yer
aldýðýna dairdir. Buna göre Maðrib-i Aksâ’da cihadla görevlendirilen Ebû Bekir 448’de (1056) amcasýnýn oðlu olan Yûsuf’u Sûs’ta Masmûdeliler’le savaþacak orduya kumandan tayin etmiþti. Abdullah b. Yâsîn’in
ölümünün (451/1059) ardýndan Lemtûne
ile Cüdâle arasýnda ihtilâf çýkýnca Fas bölgesinin yönetimini Yûsuf b. Tâþfîn’e býrakan Ebû Bekir bu ihtilâfý çözmek için Sahrâ’ya gitti (453/1061). Yûsuf, Ebû Bekir’in
dönüþüne kadar geçen sürede onun 454’te (1062) baþlattýðý Merakeþ þehrinin yapýmýný büyük ölçüde tamamladý. Ebû Bekir adýna para bastýrdý. Orduyu yeniden
düzenledi; yanýnda 20.000 kiþilik bir ordu
bulundururken Lemtûne, Cüdâle, Telkâte
ve Missûfe kabilelerinin liderlerine beþer
bin kiþilik kuvvetler tahsis etti.
Rif’ten Tanca’ya kadar uzanan bölgeyi
460 (1068) yýlýna kadar kontrol altýna aldýktan sonra Sudan’a yönelip Gane Devleti’ne baðlý birçok merkezi ele geçiren Ebû
Bekir el-Lemtûnî dönüþte Merakeþ yakýnlarýnda Yûsuf b. Tâþfîn ve kalabalýk ordusu
tarafýndan karþýlandý (465/1073). Bu sýrada Yûsuf’un ordusunun ihtiþamýný görün-

