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YÛSUF SÛRESÝ

eser kýsaltýlarak Tahir Galip Seratlý tara-
fýndan sadeleþtirilmiþtir: Hikâyelerin En
Güzeli, Ahsenü’l-Kasas, Güzel Ýnsan Yu-
suf 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 Yû-
suf (a.s.) (Kum 1383 [sûrenin ahlâkî açý-
dan tefsiri]) ve Ahmed Nevfel Sûretü Yû-
suf: Dirâse ta¼lîliyye (Amman 1420/1999)
adlý eserleri kaleme almýþ, Refîka Ömer
Bekr Sabbâð el-£Ýbre min šý½½ati Yûsuf
£aleyhisselâm (1405, Câmiatü Ümmi’l-ku-
râ) ve Osman Irmak Yusuf Sûresi Iþýðýn-
da Ýnsan Eðitimi (1994, SÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü) ismiyle yüksek lisans tezi
hazýrlamýþtýr. Ramazan es-Seyyid “Advâ,
cedîde .alâ tefsîri sûreti Yûsuf” adlý ma-
kalesinde sûrede geçen elli civarýndaki ke-
limeyi eski Mýsýr diliyle karþýlaþtýrmýþ (Di-
râsâtü £Arabiyye ve Ýslâmiyye, sy. 8 [Ka-
hire 1989], s. 14-57), Abdülhakîm b. Ýbrâ-
him el-Matrûdî, “el-Karîne ve’l-hîle fî sû-
reti Yûsuf”unda bu iki kavramý sûredeki
konumlarý ve müfessirlerin yorumlarý açý-
sýndan ele almýþtýr (Mecelletü’d-dirâsâti’l-
Æurßâniyye, IX/1 [2007], s. 199-235). J. Ha-
meen-Anttila Yûsuf, Yûsuf sûresini ede-
bî yönden deðerlendirdikten sonra Ýslâm
dünyasýnda ve Batý’da Hz. Yûsuf ve Yûsuf
sûresi hakkýnda yapýlan çalýþmalarýn bir
listesini vermiþ, Sufia Uddin, Yûsuf sûre-
sinde Yûsuf ve Züleyha ile ilgili anlatýmla-
ra nefis terbiyesi açýsýndan Abdülkerîm el-
Kuþeyrî’nin yaptýðý yorumlarý konu alan
bir makale yazmýþtýr (bk. bibl.). Hollandalý
þarkiyatçý Thomas Erpenius, Sûretü Yû-
suf ve tehecci’l-£Arab / Historia Josep-
hi Patriarchae adý altýnda Arapça eðiti-
mine yönelik bir eser kaleme almýþtýr (Lei-
den 1617).
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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 doð-
du. Gençlik yýllarýnda Murâbýtlar hareke-
tinin kurucusu Mâlikî fakihi Abdullah b.
Yâsîn’in davetine katýldýðý anlaþýlmakta-
dýr. Hakkýndaki ilk bilgi, Abdullah’ýn aske-
rî 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 ku-
mandan tayin etmiþti. Abdullah b. Yâsîn’in
ölümünün (451/1059) ardýndan Lemtûne
ile Cüdâle arasýnda ihtilâf çýkýnca Fas böl-
gesinin yönetimini Yûsuf b. Tâþfîn’e býra-
kan Ebû Bekir bu ihtilâfý çözmek için Sah-
râ’ya gitti (453/1061). Yûsuf, Ebû Bekir’in
dönüþüne kadar geçen sürede onun 454’-
te (1062) baþlattýðý Merakeþ þehrinin ya-
pýmýný büyük ölçüde tamamladý. Ebû Be-
kir 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 al-
dýktan sonra Sudan’a yönelip Gane Devle-
ti’ne baðlý birçok merkezi ele geçiren Ebû
Bekir el-Lemtûnî dönüþte Merakeþ yakýn-
larýnda Yûsuf b. Tâþfîn ve kalabalýk ordusu
tarafýndan karþýlandý (465/1073). Bu sýra-
da Yûsuf’un ordusunun ihtiþamýný görün-

sûlullah bu sözünün ardýndan þu meâlde-
ki âyeti okur: “Elçi Yûsuf’a gelince o dedi
ki, ‘Efendine dön ve ona ellerini kesen ka-
dýnlarýn zoru neydi?’ diye sor” (Yûsuf 12/
50; Müsned, II, 326; Buhârî, “Tefsîr”, 12/1,
5; Tirmizî, “Tefsîr”, 12/1). Mecdüddin Ýb-
nü’l-Esîr, Yûsuf’un asil oluþunu nübüvve-
ti, ilmi, güzelliði, iffeti, iyi ahlâký, adaleti,
dünyevî ve dinî riyasetin kendisinde top-
lanmasýyla 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 baþ-
ka birinden medet umduðu için hapiste
uzun süre kalmýþtýr” anlamýndaki rivayet
(Taberî, XII, 291-293) isnadýnda zayýf ve
güvenilmez râviler bulunduðundan mute-
ber sayýlmamýþtýr (Ýbn Kesîr, IV, 28; Hey-
semî, 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 kitap-
larýnda yer alan, “Ýnce duygulu ve yufka
yürekli olanlarýnýza Yûsuf sûresini öðretin.
Cenâb-ý Hak bu sûreyi okuyan, aile fertle-
riyle hizmetçilerine öðreten kimsenin ölüm
aðrýlarýný hafifletir, ona müslümana haset
etmeme gücü verir” meâlindeki hadisin
(Zemahþerî, III, 331; Beyzâvî, II, 331) mev-
zû 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 Tefsî-
rü’l-Æurßâni’l-£a¾îm içindeki tefsiri, Mu-
hammed b. Abdülkerîm el-Bencâbî tara-
fýndan yüksek lisans tezi olarak neþre ha-
zýrlanmýþtýr (1404-1405, Câmiatü Ümmi’l-
kurâ). Hanefî fakihi ve kelâm âlimi Sadrüþ-
þerîa Risâletü teßvîli šý½½ati Yûsuf adlý
Farsça eserinde (Süleymaniye Ktp., Aya-
sofya, nr. 1980, vr. 94b-104a) Yûsuf kýssasý-
nýn edebî ve tasavvufî yorumunu yapmýþ-
týr. Muîn el-Miskîn de A¼senü’l-ša½a½ (Tef-
sîr-i Sûre-i Yûsuf) ismiyle Farsça bir eser
kaleme almýþ, Hüseyin Vâiz-i Kâþifî Câ-
mi£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 (Sü-
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 94). Þeyh
Ya‘kub b. Þeyh Mustafa el-Celvetî Netî-
cetü’t-tefâsîr (Ýstanbul 1318), Giritli Sýrrý
Paþa Ahsenü’l-kasas Tefsîr-i Sûre-i Yû-
suf aleyhisselâm (I-III, Ýstanbul 1309; bu
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Yûsuf’un geri dönmesinden sonra En-
dülüs’teki müslüman emîrler yeniden bir-
birleriyle mücadeleye girdi, Kastilya kralý
tekrar saldýrýlara baþladý. Abbâdî emîri-
nin çaðrýsý üzerine Yûsuf b. Tâþfîn, Rebî-
ülevvel 481’de (Haziran 1088) ikinci defa
Endülüs’e geçti. Burada Liyyît (Aledo) Ka-
lesi’ni dört ay süreyle kuþattý; ancak mü-
lûkü’t-tavâiften bazýlarýnýn gerekli deste-
ði saðlamamasý üzerine kuþatmayý kaldý-
rýp Maðrib’e döndü. Müslüman emirliklerin
artýk Endülüs’ü koruyamayacaðýný anla-
yan Yûsuf, Endülüs’ü hâkimiyeti altýna al-
maya karar verdi. Fakat önce müslüman
emîrlerle savaþmanýn câiz olup olmadýðý-
na dair zamanýn büyük âlimlerinin görü-
þüne baþvurdu. Gazzâlî ve Ýbn Ebû Ren-
deka et-Turtûþî gibi fakihler, anlaþmazlýða
düþen ve birbirlerine karþý hýristiyan kral-
lýklardan yardým isteyen Endülüs emîrle-
riyle savaþmanýn cevazýna dair fetva verin-
ce 483’te (1090) üçüncü defa Endülüs’e
geçti. Gýrnata ve Mâleka’yý ele geçirdik-
ten sonra Kuzey Afrika’ya döndü. Endü-
lüs’te býraktýðý kuvvetler, Kastilya kralý ile
anlaþan Abbâdî Emîri Ýbn Abbâd el-Mu‘-
temid-Alellah’tan Kurtuba (Cordoba) ve Ýþ-
bîliye’yi, 1090’da Zünnûnîler’den Belen-
siye’yi (Valencia) ve Eftasîler’den Batal-
yevs’i aldý. Bu sýrada Balear adalarý da ele
geçirildi. Böylece kendileriyle anlaþma ya-
pýlan Sarakusta Hûdîleri hariç Endülüs’te-
ki müslüman emirliklerin topraklarý Murâ-
býtlar’ýn hâkimiyetine girdi. Hýristiyan þö-
valye El Cid (Rodrigo Díaz de Vivar, ö. 1099)
tarafýndan 1094’te iþgal edilen Belensiye
1102’de tekrar ele geçirildi.

496 (1103) yýlýnda doksan altý yaþlarýn-
da iken oðullarý Ebû Tâhir Temîm ve Ali
ile birlikte tekrar Endülüs’e geçen Yûsuf
b. Tâþfîn, Kurtuba’da kumandan, vali ve
kabile reislerini toplayarak oðlu Ali’yi veli-
aht tayin ettiðini bildirdi ve ona biat et-
melerini istedi. Bu tayinle Murâbýtlar da
verasete dayalý saltanat sistemine geçmiþ
oldu. Yûsuf b. Tâþfîn, Maðrib’e döndük-
ten kýsa bir süre sonra Merakeþ’te 100 ya-
þýnda vefat etti (3 Muharrem 500 / 4 Ey-
lül 1106). Berberî-Zenci karýþýmý bir dýþ
görünüþe sahip olan Yûsuf devlet baþkan-
lýðýna geldikten sonra hayat tarzýnda bir
deðiþiklik yapmamýþ, bedevî hayatýna uy-
gun biçimde yün elbise giymeye, arpa ek-
meði yemeye, deve eti ve sütüyle beslen-
meye devam etmiþtir. Hükümdarlýðý süre-
since saray hayatýnýn zevklerinden uzak
durmuþtur. Onun Endülüs’te saray þairle-
rinin debdebeli yaþayýþýna son verdiði be-
lirtilir. Ýdarî teþkilâtý da çok sade idi, vezir
veya hâcibi yoktu. Dinî ve adlî görevlerle di-

vanlarda umumiyetle Endülüslü ilim adam-
larýný istihdam ederdi. Devlet adamlarý ve
Mâlikî fakihlerine danýþmadan karar ver-
mezdi. Murâbýtlar hareketini dönemin en
büyük Ýslâm devletlerinden biri haline ge-
tirmiþ, birçok kabilenin ve kabile toplulu-
ðunun hâkimiyetindeki Maðrib-i Aksâ’yý
Mâlikî mezhebine baðlý dinî bir anlayýþ çer-
çevesinde birleþtirmiþ ve ilk defa Kuzey
Afrika ile Endülüs’ü egemenliði altýna alan
güçlü bir devlet kurmayý baþarmýþtýr. Mü-
lûkü’t-tavâif döneminde çökmeye yüz tu-
tan Endülüs’ün dört asýr daha müslüman-
larýn elinde kalmasýnda büyük rol oynamýþ-
týr. Kabile reisleri, Maðrib’deki fetihlerin
ardýndan kendisine “emîrü’l-mü’minîn” un-
vanýný almasýný teklif edince Abbâsî hali-
fesinin otoritesini tanýmayý tercih ettiðini
söylemiþ ve halifenin onayý ile Ýslâm dün-
yasýnda “emîrü’l-müslimîn” unvanýný kul-
lanan ilk hükümdar olmuþtur. Tabettirdi-
ði paralara kendi adýyla birlikte Abbâsî ha-
lifesinin adýný yazdýrmýþ, hutbelerde onun
adýný da okutmuþtur. Dindar bir hükümdar
olan Yûsuf’un meclisleri Endülüslü âlim-
lerle dolup taþardý. Onun kitaba ve özellik-
le felsefeye dair eserlere büyük ilgi duydu-
ðu belirtilir. Kendisine karþý derin bir mu-
habbet besleyen Doðu Ýslâm dünyasýnýn
büyük âlimi Gazzâlî’ye hayrandý. Ýhtiyaç
duyduðunda onun fetvasýna baþvururdu.
Gazzâlî’nin Yûsuf için verdiði bir fetva M.
Abdullah Ýnân tarafýndan neþredilmiþtir
(DÝA, XIII, 519).

Siyasî ve askerî görevlere Lemtûne ve
Cüdâle kabilesi liderlerini getiren Yûsuf
b. Tâþfîn, Endülüs’ü hâkimiyeti altýna al-
dýktan sonra Sîr b. Ebû Bekir el-Lemtûnî’-
yi nâib tayin etmiþ ve ona kendisine baðlý
vilâyetlere Lemtûne’den valiler getirme-
sini öðütlemiþtir. Endülüs’e geçiþlerinde
Fas’ta bir nâib görevlendirirdi. Valilere ge-
niþ yetkiler vermekle birlikte onlarý yakýn-
dan takip eder, suç iþleyenleri görevden
alýr ve mallarýna el koydururdu. Halkýn du-
rumunu yakýndan görmek, valiler hakkýn-
da incelemelerde bulunmak üzere ülkeyi
dolaþmayý severdi. Kadýlýk vazifelerine ka-
bile ayýrýmý gözetmeden büyük âlimleri
getirirdi. Askerî temel üzerine kurulan
Murâbýtlar’da hükümdar, valiler ve kadý-
lar ayný zamanda birer kumandandý. Yû-
suf’un adaletin tatbiki konusunda hassas
davrandýðý, ölüm cezasýný hemen hiç uy-
gulatmadýðý, bunun yerine uzun hapis ce-
zalarýný tercih ettiði belirtilir. Dîvânü’l-in-
þâ’da çoðu mülûkü’t-tavâif saraylarýnda
temayüz eden Endülüslü kâtip ve ediple-
ri görevlendirmiþtir. Onun siyasî ve askerî

ce endiþeye kapýlýp devlet ricâlinin önün-
de tahtýný Yûsuf’a devrettiðini açýkladý ve
ordusunun baþýnda Sahrâ’ya döndü. Mu-
râbýt ileri gelenlerinden biat alan Yûsuf,
Merakeþ’i Murâbýtlar’ýn baþþehri haline
getirdi. Ardýndan bölgedeki Sanhâce’nin
geleneksel düþmaný Zenâte’ye mensup
mahallî hânedanlarý ülkesine katmak için
harekete geçti. Selâ ve çevresinde yaþa-
yan Zenâte’ye baðlý kabileler ve Miknâse
liderleri barýþ yoluyla baðlýlýklarýný bildirdi-
ler. Ancak Maðrâve kabilesi silâh zoruyla
itaat altýna alýnabildi (467/1074-75). Ken-
disine karþý dokuz yýl direnen Orta Atlas-
lar’daki Kal‘atü Mehdî halký da boyun eð-
mek zorunda kaldý. Yûsuf b. Tâþfîn 470’-
te (1077-78) Maðrib-i Aksâ’nýn önemli sa-
hil þehri Tanca’yý ele geçirdi ve Maðrib-i
Evsat’a yönelerek Vecde (Vücde), Tilimsân
ve Vehrân’ý alýp Cezayir þehrine kadar ulaþ-
tý (473/1080). Daha sonra Sebte’ye (Ce-
uta) hâkim oldu (477/1084). Ebû Bekir b.
Ömer el-Lemtûnî 480 (1087) yýlýnda ölün-
ce Sahrâ’nýn idaresi de Yûsuf’a baðlandý.
Böylece Maðrib-i Aksâ ve Maðrib-i Evsat,
Büyük Sahrâ ile birlikte tarihte ilk defa
Murâbýtlar Devleti’nin egemenliði altýnda
birleþti.

Yûsuf b. Tâþfîn’in Murâbýtlar’ý büyük bir
devlete dönüþtürdüðü sýrada Endülüs’te
hüküm süren mülûkü’t-tavâif, gerek ken-
di aralarýnda gerekse hýristiyan krallýklar-
la yaptýklarý savaþlar ve bu krallýklara öde-
dikleri aðýr vergiler yüzünden güçlerini yi-
tirmiþler ve hýristiyan saldýrýlarýna karþý ko-
yamaz hale gelmiþlerdi. Onlarýn bu duru-
mu, Kastilya-Leon Krallýðý’nýn öncülüðün-
de Endülüs’ü yeniden ele geçirme (recon-
quista) hareketinin canlanmasýna yol açtý
ve Kastilya Kralý VI. Alfonso 1085’te stra-
tejik açýdan en önemli þehirlerden Tuleytu-
la’yý (Toledo) iþgal etti. Bu iþgalden son-
ra Endülüs’teki müslüman emirlikler Yû-
suf b. Tâþfîn’den yardým istediler. Ordu-
sunun baþýnda Endülüs’e geçen Yûsuf (15
Rebîülevvel 479 / 30 Haziran 1086) Ýþbîliye
(Sevilla), Gýrnata, Mâleka (Malaga) ve Ba-
talyevs’ten (Badajoz) gelen Endülüs kuv-
vetlerinin katýldýðý ordusuyla Zellâka’da
(Sacralias / Sagrajas) Kastilya Kralý VI. Al-
fonso’ya karþý kesin bir zafer kazandý (12
Receb 479 / 23 Ekim 1086). Hýristiyan yayýl-
masýný durduran bu zaferin ardýndan Ab-
bâsî Halifesi Muktedî-Biemrillâh’tan “emî-
rü’l-müslimîn” ve “nâsýrüddin” unvanlarýný
aldý. Maðrib’de nâib olarak býraktýðý oðlu
Ebû Bekir’in öldüðünü duyunca Endülüs’-
ten ayrýlýp ülkesine döndü. Buradan yeni
Abbâsî Halifesi Müstazhir-Billâh’a elçi gön-
derip ondan menþur istedi.
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Osmanlý ilim ve devlet adamý.
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Kudüs’te doðdu. Þehrin ileri gelen ailele-
rinden, XVIII ve XIX. yüzyýllarda þer‘î mah-
kemelerde baþkâtiplik ve nâiblik gibi vazi-
feler üstlenen, kökeni Hâlid b. Velîd’e da-
yandýðý söylenen Hâlidiyye ailesine men-
suptur. Babasý Maraþ ve Erzurum’da ka-
dýlýk yapan Muhammed Ali el-Hâlidî, anne
tarafýndan dedesi Anadolu kazaskeri Mû-
sâ el-Hâlidî’dir. Annesi Anaïs adlý Rum kö-
kenli bir hanýmdýr (Abu-Manneh, s. 41).
Muhtemelen annesinin etkisiyle kardeþle-
rinden farklý bir eðitim aldý. Kudüs’te Pis-
kopos Gobat yönetimindeki Anglikan mek-
tebinden sonra öðrenimine devam etmek
için Mýsýr’a gitmek istediyse de bu müm-
kün olmadý. On yedi yaþýnda Avrupa’ya git-
me isteði de babasý tarafýndan reddedilin-
ce evden kaçtý ve Piskopos Gobat’ýn yar-
dýmýyla Malta’daki Protestan Koleji’ne ya-
zýldý. Burada iki yýl öðrenim gördü; ardýn-
dan aðabeyi Muhammed Yâsin’in giriþi-
miyle Ýstanbul’daki Mekteb-i Týbbiyye’ye

girdiyse de öðrenimine bir yýl devam edip
1863’te Robert Koleji’ne geçti. Bir buçuk
yýl sonra babasýnýn vefatý üzerine Kudüs’e
döndü.

Ýstanbul’da eðitim reformlarýna þahit
olan Yûsuf Ziyâ benzer okullarý memleke-
tinde açmaya çalýþtý. 1867-1868’de Âlî Pa-
þa’nýn himayesindeki Suriye Valisi Meh-
med Râþid Paþa’nýn desteði ve halktan
topladýðý yardýmlarla eski bir medreseyi
tamir ettirdi ve Kudüs’te bir rüþdiye mek-
tebi açtýrdý. Ardýndan Kudüs’ün belediye
baþkaný oldu ve altý yýl bu görevi yürüttü.
Bu sýrada Kudüs mutasarrýfýyla iþ birliði
halinde bazý imar faaliyetlerinde bulundu.
Yollarýn ýslah ve inþasý, Bireku Süleyman’-
dan þehre su getirilmesi ve Kudüs-Yafa
karayolunun açýlmasý bunlardan bazýlarý-
dýr. Hâlidî ailesine yakýnlýðý olan Vali Meh-
med Râþid Paþa’nýn Hariciye nâzýrlýðýna ge-
tirilmesi üzerine 1874 yýlý baþýnda Bâbýâli
Tercüme Odasý’nda görev almak için Ýs-
tanbul’a gitti. Altý ay sonra Karadeniz’de
bir Rus liman þehri olan Poti’ye þehben-
der tayin edildiyse de Hariciye nâzýrýnýn
deðiþtirilmesiyle o da görevinden alýndý.
Önce Odesa, Kiev, Moskova ve Petersburg
gibi Rus þehirlerini dolaþtý, ardýndan Ocak
1875’te Mehmed Râþid Paþa’nýn sefirlik
yaptýðý Viyana’ya geçti. Burada Doðu Dil-
leri Okulu’nda Arapça ve Türkçe hocalýðý
görevine baþladý. Bu esnada Viyana’ya ge-
len Mýsýrlý þair Ali el-Leysî’ye mihmandar-
lýk yaptý. Siyasetle de ilgilendi; Kudüs’teki
yahudilerin durumunu ele alan Viyana’dan
gönderdiði iki mektubu 13 ve 27 Aðustos
1875’te The Jewish Cronicle’da yayým-
landý. Aðustos 1875’te bazý ailevî iþleri için
Kudüs’e gitti; ancak iþlerinin uzamasý üze-
rine Viyana’ya dönemedi. Yeniden Kudüs
belediye baþkanlýðýna seçildi. Yeni kuru-
lan Meclis-i Meb‘ûsan’a gönderilecek Ku-
düs temsilcisini belirleme seçiminde raki-
bi Ömer Abdüsselâm el-Hüseynî’ye üstün-
lük saðladý (Schölch, Isl., LVII/2 [1980], s.
315). Kudüs Ýdare Meclisi, 1877 baþýnda

kararlarýnda güzelliði ve zekâsýyla meþhur
hanýmý Zeyneb’in de etkili olduðu söylenir.

Sanhâce’ye mensup kabilelerden güç-
lü bir ordu kuran Yûsuf b. Tâþfîn Zenâte,
Masmûde, Gumâre Berberî kabilelerinden
ve Benî Hilâl Araplarý’ndan asker alarak
ordusunu daha da büyütmüþ, Zenciler’-
den ve Endülüslü hýristiyanlardan bir sü-
vari birliði oluþturmuþtur. Onun zamanýn-
da orduda aðýrlýðý teþkil eden süvari bir-
liklerinin mevcudu 100.000’i aþmýþtý. Sul-
tan bu kuvvetlerden 17.000’ini Endülüs’te
muhtelif þehirlere yerleþtirmiþ, sýnýr boy-
larýnda hýristiyanlarla savaþta tecrübe ka-
zanan Endülüs birliklerini görevlendirmiþ-
tir. Yûsuf, sadece þer‘î vergilerle yetinerek
diðer vergileri kaldýrýnca devlet ihtiyaçla-
rýný karþýlayamaz hale gelmiþ, bunun üze-
rine cihad yükünü paylaþtýrmak için yeni
vergiler koymuþtur. O dönemde dünyanýn
en zengin yahudilerinden olan Lucena (Lû-
sînâ) yahudilerinden cizye dýþýnda da ver-
gi almýþtýr. Ebû Bekir b. Ömer el-Lemtûnî’-
nin baþlatýp kendisinin tamamlattýðý Me-
rakeþ þehrinde Hýsnü’l-hacer adýyla bili-
nen kaleyi (kasba) yaptýrmýþtýr. Fas þeh-
rinde Karaviyyîn ve Endelüsiyyîn semtle-
rini kuþatan surlarý yýktýrýp her iki semti
tek bir surla çevirmiþtir. Her mahallede bir
mescid yapýlmasýný emretmiþ, ülkenin her
yanýnda cami ve mescidlerin inþa edilme-
sine özen göstermiþtir. Cezayir þehrinde
yaptýrdýðý el-Câmiu’l-kebîr günümüze ulaþ-
mýþtýr. Tilimsân’da 1082’de inþa ettirdiði
el-Câmiu’l-kebîr, oðlu Ali tarafýndan ye-
niden yaptýrýlarak geniþletilmiþtir. Ayrýca
Fas’ta 462’de (1070) inþa ettirdiði camide
bir kütüphane yaptýrmýþtýr.
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