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(ö. 580/1184)

˜

Muvahhidler Devleti hükümdarý
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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’s½a¼î¼’ini ezberlediði rivayet edilir. Bir Berberî muhitinde yetiþmesine raðmen Arap
dili ve edebiyatýna vâkýftý. Hikmet ve felsefeye diðer ilimlerden daha çok ilgisi vardý. Týp ilmiyle de meþgul oldu. Babasý, Yûsuf’u on yedi yaþýnda iken Ýþbîliye (Sevilla)
valiliðine tayin etti. Valiliðinin baþlarýnda
Portekiz’in güneyindeki el-Garb (Algarve)
Valisi Ali el-Vüheybî’nin isyanýyla karþýlaþýnca þehri karadan ve denizden kuþatarak isyaný bastýrdý. Ertesi yýl Ýþbîliye’ye saldýrmayý planlayan hýristiyanlara karþý çýktýðý 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 kuþatmayý 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 (Granada) kontrol altýna almasý üzerine Halife Abdülmü’min oðlunun kumandasýndaki büyük bir orduyu Gýrnata’ya gönderdi.
Yûsuf çevredeki bazý kaleleri zaptettikten
sonra Gýrnata’ya girdi (557/1162). Bu zaferin ardýndan Kurtuba’ya döndü ve buradan Ýþbîliye’ye geçti. Kýsa bir süre þehirde kaldýktan sonra babasýný ziyaret ama-

cýyla Merakeþ’e hareket etti. Merakeþ’te
sarf, nahiv ve Kur’an üzerine çalýþmalarýyla tanýnan âlimlerle buluþtu.
Yûsuf’un halifeliðe seçiliþiyle ilgili kaynaklarda iki rivayet nakledilir. Bunlardan
birine göre babasý Abdülmü’min hastalanýp vefat edeceðini anlayýnca 549 (1154)
veya 551’de (1156) veliaht tayin ettiði oðlu Muhammed’i veliahtlýktan azledip Yûsuf’u tayin etmiþ, o da babasýnýn vefatý
üzerine halife seçilmiþtir. Ýkinci rivayete
göre Abdülmü’min hastalýðý sýrasýnda Muhammed’in adýnýn hutbelerde okunmamasýný emretmiþ, yönetimle ilgili iþleri kendisine havale ettiði oðlu Ömer’e de öz kardeþi Yûsuf’u tavsiye etmiþtir. Ancak öldüðünde hâlâ resmî veliaht olan Muhammed’e biat edilmekle birlikte ürkek bir
mizaca sahip bulunan ve içkiye düþkünlüðüyle bilinen Muhammed kýrk beþ gün
sonra halifelik makamýný terketmek zorunda kalmýþtý. Devlet adamlarý hilâfete þehzadelerden Ömer veya Yûsuf’un geçmesini istiyorlardý. Ömer bu göreve tâlip olmayýnca Ebû Ya‘kub Yûsuf’a biat edildi.
Bazý Muvahhid ileri gelenleri hilâfetin saltanata dönüþtürüldüðü gerekçesiyle, Abdülmü’min’in diðer oðullarý da kendilerini
dýþlanmýþ saydýklarý için Ebû Ya‘kub’a biat etmediler. Bu davranýþlar baþlangýçta
halifelik konusunda bir ihtilâfýn yaþanabileceði tereddüdünü doðursa da Abdülmü’min’in Endülüs’te baðýmsýz hareket
etme gücüne sahip bulunan diðer oðlu
Ebû Saîd Osman’ýn Yûsuf’a biat etmesiyle mesele çözüldü.
Yûsuf b. Abdülmü’min iþ baþýna geldiðinde Muvahhid kuvvetleri Endülüs’ün orta ve batý bölgelerine hâkim durumdaydý. Ancak ülkenin doðusu mahallî lider Ýbn
Merdenîþ’in kontrolü altýndaydý. Kuzeyde
de Kastilya ve Leon krallýklarý Endülüs aleyhine geniþlemeye çalýþýyordu. Endülüs’ün
batýsýndaki topraklarda yeni bir krallýk olarak Portekizliler ortaya çýkmýþtý. Öte yandan Maðrib’de özellikle Gumâre bölgesinde merkezî yönetimden kopmayý amaçlayan yerel direniþler söz konusuydu. Daha
önce valilik yaptýðý Endülüs’ün kritik durumunu yakýndan bilen Yûsuf b. Abdülmü’min, ilk iþ olarak bölgenin hýristiyan
saldýrýlarýna karþý savunulmasý ve Ýbn Merdenîþ’in hâkimiyetine son verilmesi konularýný ele almayý kararlaþtýrdý. Bu maksatla Endülüs’teki Muvahhid birliklerini takviye etti. Endûcer, Belc Kalesi ve Lûrka’yý
(Lorca) zaptederek Mürsiye’ye (Murcia)
giren Muvahhid ordusu Ýbn Merdenîþ’e
karþý bazý mevzii baþarýlar elde etti. Gýrnata civarý, bölgeyi yaðmalayýp tahrip eden

Ýbn Merdenîþ’in paralý hýristiyan askerlerinden temizlendi. Bu sýrada Ýbn Merdenîþ’in yakýn müttefiki ve kayýnpederi Ýbn
Hamuþk Muvahhidler’e katýlýnca Yûsuf b.
Abdülmü’min onu törenle karþýladý. Muvahhid ordusu bir taraftan Doðu Endülüs’te Ýbn Merdenîþ ile uðraþýrken diðer
taraftan Portekiz’in Batý Endülüs’e (elGarb) yaptýðý saldýrýlarý püskürtmeye çalýþýyordu. Muvahhid kuvvetlerinin iki cephede birden savaþmasýný fýrsat bilen Kastilya birlikleri 565 (1170) yýlýnda Endülüs
topraklarýna büyük bir sefer düzenledi. Bu
geliþme Muvahhidler’in daha güçlü bir orduyla mücadele etmesini gerekli kýlýnca
Yûsuf b. Abdülmü’min kardeþi Ebû Hafs
Ömer kumandasýndaki bir orduyu Endülüs’e gönderdi (Zilhicce 565 / Aðustos
1170). Endülüs’teki Muvahhid ordusunun
bir bölümü yeni gelen askerlerin desteðiyle 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 geçirdikten sonra Ýbn Merdenîþ’in merkezi Mürsiye’ye ulaþtý. Ýbn Merdenîþ ölünce (567/
1172) baþta Ebü’l-Kamer Hilâl olmak üzere oðullarý ve ailenin diðer mensuplarý Mürsiye’yi Muvahhidler’e teslim ettiler ve Yûsuf b. Abdülmü’min’in otoritesini tanýdýklarýný bildirdiler.
Doðu Endülüs’te bu baþarýlar gerçekleþirken Yûsuf b. Abdülmü’min, daha önce
baþlattýðý cihad hazýrlýklarý çerçevesinde
Maðrib’de büyük bir ordu meydana getirdi. Orduda devletin temel dayanaðý olan
Berberî kökenli Muvahhid kabilelerinin yaný sýra Benî Rebâh, Benî Hilâl ve Benî Süleym gibi bedevî Arap kabilelerinden savaþçýlar da yer almaktaydý. Yûsuf, babasýnýn izinden giderek Ýfrîkýye’de yaptýklarý
talan ve yaðmalarla ciddi bir sorun teþkil
eden bu kabileleri Endülüs’te cihada sevk
etmek suretiyle hem yol açtýklarý kargaþadan kurtulmayý hem de yeni bir savaþ
gücüne kavuþmayý amaçlýyordu. Þair Ýbn
Tufeyl ve Ýbn Ayyâþ’ýn kasideleriyle yapýlan
cihad çaðrýsý bedevîlerce olumlu karþýlandý. Merakeþ’te düzenlenen büyük bir törende Arap savaþçýlarý adýna kabile reisleri Yûsuf’a biat ettiler. Sefere katýlacak
Muvahhid süvarilerine 10’ar, Arap süvarilerine 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 Lara’nýn Endülüs içlerine düzenlediði sefere karþýlýk olarak Kastilya üzerine gönde5
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rilen ordu görevini baþarýyla tamamlayýp
Ýþbîliye’ye döndü. Halife kendisine biat etmek için gelen Hilâl b. Merdenîþ baþkanlýðýndaki heyeti törenle karþýladý; Ýbn Merdenîþ’in ailesinden ve yakýn adamlarýndan
birkaçýný Doðu Endülüs’teki bazý kale ve
þehirlerin yöneticiliðine tayin etti.
Ebû Ya‘kub Yûsuf, Hilâl b. Merdenîþ ve
çevresindekilerin telkinleriyle Kastilya topraklarýna büyük bir sefer düzenlemek için
11 Þevval 567’de (6 Haziran 1172) Ýþbîliye’den ayrýldý. Savunma zafiyeti içerisindeki
Vebze (Huete) muhasara altýna alýnýnca hýristiyanlar þehri antlaþma ile teslim etmeyi önerdiler, ancak halife buna razý olmadý. Çok kýsa bir süre sonra çýkan þiddetli
rüzgâr ve yaðmur Muvahhid ordusunu felce uðrattý. Bunu þehrin yardýmýna gelen
Kastilya kuvvetlerinin âni saldýrýsý izledi.
Muvahhid ordusu periþan bir vaziyette kuþatmayý kaldýrýp Kûnke’ye (Cuenca) gitmek üzere geri çekilmek zorunda kaldý.
Yûsuf, Kûnke’de hýristiyan saldýrýlarý yüzünden harap olmuþ bir þehir ve periþan
bir halkla karþýlaþtý. Orduya ait erzakýn bir
kýsmýný halka daðýttý; Kastilya kuvvetleri
tarafýndan takip edildikleri haberini alýnca Kûnke’den ayrýldý. Belensiye, Mürsiye ve
Gýrnata üzerinden Ýþbîliye’ye döndü. Muvahhid ordusu Mürsiye’de bulunduðu sýrada Endülüs’ün batýsýndaki Bâce þehri
Portekiz kuvvetlerince istilâ edildi (1172).
Portekizliler, yakýp yýkarak harabeye çevirdikleri þehirden bol miktarda ganimet ve
esir alarak beþ ay sonra ayrýldý. Kastilyalý
Kont Jimeno ertesi yýl Tarîf (Tarifa) ve Cezîretülhadrâ’ya (Algeciras), buradan da Ýstice’ye (Ecija) kadar geldi. Muvahhid ordusu onu ordusuyla birlikte imha etti. Bu
zaferi Talabîre (Talavera) ve Tuleytula (Toledo) üzerine düzenlenen iki baþarýlý sefer
takip etti. Kastilya ve Portekiz krallarý Yûsuf b. Abdülmü’min’e elçi göndererek barýþ teklifinde bulununca tekliflerine olumlu cevap verildi. Barýþ ortamýnda Bâce (Beja) onarýldý ve yeniden eski canlýlýðýna kavuþturuldu. 1174’te León Krallýðý ciddi bir
gerekçe olmaksýzýn Endülüs topraklarýna saldýrdý. Aslýnda bu krallýk, 1169 yýlýndan beri bilhassa Portekiz’in Batalyevs’e
(Badajoz) ve Bâce’ye saldýrýlarý karþýsýnda Halife Yûsuf’la iþ birliði yapmýþtý. Beklenmeyen bu saldýrý karþýsýnda hemen bir
karþý sefer düzenlendi. Muvahhid ordusu
León’un baþþehri Ciudad Rodrigo’ya ulaþtý
ve ardýndan bol miktarda ganimetle geri
döndü.
Yûsuf b. Abdülmü’min, Endülüs’te beþ
yýl kaldýktan sonra Merakeþ’e gitmek üzere Ýþbîliye’den ayrýldý (571/1176). Merakeþ’e
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vardýktan birkaç hafta sonra þehirde çýkan veba salgýný saraya da geçti; ölenler
arasýnda dört þehzade vardý. 575’te (1180)
Kafsa’da Benî Rund ailesinin çýkardýðý isyan üzerine bizzat halife büyük bir ordunun baþýnda sefere çýktý; Kafsa’da yeniden hâkimiyet kuruldu, civardaki Arap kabilelerinin devlete baðlýlýðý teyit edildi. Yûsuf b. Abdülmü’min’in Maðrib’e dönmesinin ardýndan Endülüs’te hýristiyan krallýklar yeniden saldýrýlara baþladýlar. Portekizliler Bâce ve Ýþbîliye’ye karþý giriþtikleri
yýpratma hücumlarý yanýnda Þeltiþ (Saltes)
adasýný istilâ ettiler. Kastilya Kralý VIII. Alfonso 573’te (1177), müslümanlar tarafýndan kurulmuþ olan Kûnke’yi dokuz aylýk
bir kuþatmanýn ardýndan ele geçirdi; merkez camisini kiliseye çevirerek þehri piskoposluk merkezi haline getirdi. Bunu Kurtuba, Mâleka (Malaga), Rûnde (Ronda) ve
Gýrnata’ya yapýlan saldýrýlar izledi. León kralý da Ýþbîliye çevresini hedef aldý. Endülüs’teki Muvahhid kuvvetleri bu saldýrýlara karþý 571-578 (1175-1182) yýllarýnda zaman
zaman baþarýlar elde ettilerse de müslümanlarýn aleyhine olan güç dengesi Halife Yûsuf’un bir defa daha Endülüs’e geçmesini gerekli kýldý. Berberî ve Arap kabilelerinden meydana gelen büyük bir ordu
13 Safer 580’de (26 Mayýs 1184) Ýþbîliye’ye ulaþtý. Halife orduyu Portekiz saldýrýlarýnýn ana üslerinden biri olan Þenterîn’e
(Santarem) yöneltti. Portekizliler, 1147’ye
kadar bir Endülüs þehri olan Þenterîn’i ele
geçirdikten sonra çok müstahkem bir savunma merkezine dönüþtürmüþlerdi. 27
Haziran 1184’te þehri kuþatan Muvahhid
ordusu savunma kademelerinin saðlamlýðý yüzünden beklenen baþarýyý elde edemedi. Kuþatmanýn devam ettiði bir sýrada halife âniden kuþatmanýn kaldýrýlmasý
emrini verdi. Yûsuf b. Abdülmü’min’in, bu
kararý Portekizliler’in León kralýna yardýma gelmekte olduðu haberi üzerine aldýðý ileri sürülmektedir. Kuþatmanýn kaldýrýlmasý büyük bir kargaþaya yol açtý. Durumun farkýna varan II. Ferdinand kumandasýndaki Portekiz kuvvetleri Muvahhidler’in en geride konumlanan seçkin birliklerine saldýrdý ve halifenin çadýrýna kadar
ulaþtý. Aðýr biçimde yaralanan Halife Yûsuf bu yaranýn etkisiyle Ýþbîliye’ye dönüþ
yolunda, Ýbn Ýzârî’nin rivayetine göre 18
Rebîülâhir 580’de (29 Temmuz 1184) Yâbüre (Évora) yakýnlarýnda öldü. Ýbn Hallikân,
onun Þenterîn Kalesi’ni muhasara ederken hastalandýðýný ve Rebîülevvel 580’de
(Haziran 1184) burada vefat ettiðini, cenazesinin Ýþbîliye’ye nakledildiðini yazar
(Vefeyât, VII, 132). Daha sonra da Mýsýr

beytülmâl nâzýrý Ýmâd b. Cibrîl’in Mecmû£a’sýndan, onun Ýþbîliye’den babasýnýn
medfun bulunduðu Tinmellel’e götürüldüðünü ve orada topraða verildiðini öðrendiðini kaydeder (a.g.e., VII, 136). Ölüm tarihini 2 Rebîülâhir (13 Temmuz) ve 7 Receb
(14 Ekim) olarak gösteren rivayetler de vardýr. Meþhur edip ve þair Ebû Bekir Yahyâ
b. Mücbir halife için bir mersiye kaleme almýþtýr. Yerine oðlu Ebû Yûsuf Ya‘kub geçti (a.g.e., VII, 133).
Ebû Ya‘kub Yûsuf zamanýnda Ýbn Merdenîþ’in bertaraf edilmesiyle Endülüs’te siyasî birlik saðlanmýþ, vergiler düzenli hale
gelmiþtir. ed-Denânîrü’l-Yûsufiyye el-Maðribiyye adýyla anýlan dinarlar bastýrýlmýþtýr (a.g.e., VII, 131). Halife bayýndýrlýk alanýnda da büyük iþlere öncülük etmiþ, Ýþbîliye Ulucamii’nin inþaatýný baþlatmýþ (567/
1171), dönemin ünlü mimarý Ahmed b.
Basu’nun emrinde yürütülen cami inþaatýný bizzat denetlemiþtir. Günümüzde Sevilla’nýn sembollerinden olan ve Giralda
(Melviye) adýyla ün kazanan minarenin inþasý da Halife Yûsuf tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Halifenin bir diðer mimari faaliyeti Buhayre köþklerinin yapýmýnýn baþlatýlmasýdýr. Bu kapsamda Bâbücehver’in dýþýnda halife ve devlet ricâli için köþkler inþa edilmiþ, bunlarýn çevresinde çiçek, meyve aðacý ve þifalý bitkilerin yetiþtirildiði bahçeler yapýlmýþtýr. Kanallar vasýtasýyla þehre su getirilmiþ, Vâdilkebîr (Guadalquivir)
üzerinde Ýþbîliye ile Turyâne’yi birbirine
baðlayan büyük Turyâne köprüsü inþa edilmiþ, Mürsiye’deki kaleler elden geçirilmiþtir. Heskûre ve Sanhâce’ye mensup aþiretlerin Merakeþ’e akýn etmesi ve þehrin
yeni gelenleri barýndýrmakta yetersiz kalmasý üzerine Yûsuf b. Abdülmü’min kýble
yönünde þehrin geniþletilmesi için çalýþma baþlatmýþ, Endülüs ve Maðrib mimarisinin sentezi kabul edilen saltanat þehri
Sâliha bu þekilde ortaya çýkmýþtýr.
Muvahhidler Devleti’nin kurucusu, dinî
ve fikrî lideri Ýbn Tûmert’in cihad ve tevhid akîdesine sadýk kalan Yûsuf b. Abdülmü’min’in sefere çýkarken ordunun önünde Ýbn Tûmert’e ait mushafý taþýtmasý bu
baðlýlýðýn sembolik bir ifadesidir. Yûsuf,
Ýslâm felsefesinin büyük temsilcilerinden
Ýbn Tufeyl ve Ýbn Rüþd baþta olmak üzere âlim ve düþünürleri himaye etmiþ, kitaba olan meraký ve bu uðurda masraftan kaçýnmamasý sayesinde büyük bir kütüphane kurulmuþtur. O dinî ve felsefî tartýþmalarý dinler ve tartýþmalara katýlýrdý.
Vebze kuþatmasý sýrasýnda çadýrýnda dinî
tartýþmaya daldýðý rivayet edilir. Kitap yazýmýný teþvik eden Ebû Ya‘kub Yûsuf’un
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kendisi de birkaç kitap yazmýþtýr. Bunlardan Risâletü’l-cihâd Ýbn Tûmert’in Kitâbü E£azzi mâ yu¹lab adlý eserinin ekinde yayýmlanmýþtýr (nþr. Goldziher, Cezayir
1903; nþr. Ammâr Tâlibî, Cezayir 1985; nþr.
Abdülganî Ebü’l-Azm, Merakeþ 1997). Ebû
Ya‘kub Yûsuf adalet mekanizmasýnýn iyi
çalýþmasýna çok önem verirdi. Ýdarecilere
gönderdiði fermanlarda adaletin yerine
getirilmesi konusunda özen gösterilmesini vurgulamýþ, ölüm cezasý uygulanýrken
acele davranýlmamasýný ve cezalarýn kendisi tarafýndan incelenmeden infaz edilmemesini istemiþtir. Yûsuf b. Abdülmü’min bu icraatlarýyla, oðlu Ebû Yûsuf Ya‘kub el-Mansûr zamanýnda Muvahhidler
medeniyetinin en olgun ürünlerini vermesine zemin hazýrlamýþtýr.
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YÛSUF AÐA KÜTÜPHANESÝ
Konya’da
Yûsuf Aða tarafýndan kurulan
kütüphane.

—

™

Çeþitli bölgelerde yaptýrýlan bu gibi kütüphanelerin çoðunu, o bölgelerde doðup
büyümüþ ya da orada bir müddet vazife
yapmýþ kimseler tesis etmiþtir. Konya’da
1209 (1795) yýlýnda Yûsuf Aða tarafýndan
kurulan kütüphane ise bu konudaki birkaç istisnadan biridir. Giritli fakir bir aileden gelen ve III. Selim’in annesi Mihriþah
Sultan’a kethüdâlýk yapan, baruthâne nâzýrlýðý, darphâne eminliði gibi görevlerde bulunan Yûsuf Aða, bir kütüphane ve
medrese inþa etmek istediðinde bunun
için en çok ihtiyaç duyulan bölgeyi araþtýrmýþ ve Konya’da karar kýlmýþtýr. Burayý seçmesinin sebebini vakfiyesinin giriþ bölümünde, eskiden beri ilim ve ulemâ merkezi olan Konya’da talebelerin kitap bulmakta güçlük çektiklerini görmesi þeklinde açýklamakta, diðer bir sebebinin de bu
þehrin mânevî havasý olduðunu bildirmektedir (Þer‘iyye Sicilleri, Evkaf-ý Hümâyun
Müfettiþliði, nr. 261, s. 53-55).
Yûsuf Aða, Konya’da Sultan Selim Camii’nin batý duvarýna bitiþik olarak yaptýrdýðý kütüphanesi için 25 Cemâziyelâhir
1209 (17 Ocak 1795) tarihinde hazýrlattýðý
vakfiyesine kütüphane hizmetlileriyle ilgili olarak Âtýf Efendi, Râgýb Paþa, Veliyyüddin Efendi ve Hamidiye kütüphaneleri vakfiyelerindeki þartlara benzer þartlar koydurmuþtur. Ancak görevlilerin ücretinin
yýlda iki defa muharrem ve receb ayý baþlarýnda verilmesi, hâfýz-ý kütüblerin Konya halkýndan seçilmesi, bunlarýn geçmiþi
hakkýnda bilgi sahibi olunmasý ve denenmiþ olmasý gibi deðiþik þartlar da vardýr.
Vakfiyede birinci hâfýz-ý kütübe günlük
100, ikinci hâfýz-ý kütübe 90, kitap çýkarma

Yûsuf Aða Kütüphanesi – Konya

ve tekrar yerine yerleþtirme konusunda
yardýmcý olacak iki hâfýz-ý kütüb yamaðýna da günlük 50 akçe gibi oldukça yüksek
ücretler tayin edilmiþ, temizlik yapacak ve
düzeni saðlayacak kayyuma da günlük 10
akçe verilmesi þart koþulmuþtur. Hâfýz-ý
kütüblerde bulunmasý gereken nitelikler
yanýnda bu göreve kadýlarýn ve nâiblerinin, müderrislerin, imamlarýn, devlet hizmetinde çalýþan kimselerin, sanatkârlarýn
ve ticaret erbabýnýn getirilmemesini istemiþtir. Hâfýz-ý kütüblerin kütüphanede bütün gün bizzat bulunmalarý üzerinde ýsrarla durulmuþ, ölen hâfýz-ý kütüblerin yetiþkin olmayan çocuklarýnýn babalarýnýn görevine tayin edilmesinden kaçýnýlmasý gerektiði belirtilmiþtir. Vakfiyede ayrýca her
yýlýn muharrem ayý baþýnda yapýlacak kitap sayýmý için þehrin kadýsýna 20 kuruþ
ödenmesi ve sayým günü þehrin müftüsüyle âlimlere kütüphanede ziyafet verilmesi istenmiþ, ziyafet ve kahve parasý olarak da 30 kuruþ ayrýldýðý bildirilmiþtir.
Yine ayný tarihte düzenlenen ek vakfiyeden, vakfýn giderlerinin karþýlanmasý için
devrin padiþahý tarafýndan Yûsuf Aða’ya
iki mukataanýn gelirinin verildiði anlaþýlmaktadýr (Þer‘iyye Sicilleri, Evkaf-ý Hümâyun Müfettiþliði, nr. 261, s. 57-58; BA, Cevdet-Maârif, nr. 355, s. 101).
Yûsuf Aða, kütüphanesinde hiçbir þekilde dýþarýya ödünç kitap verilmemesi gerektiðine dair þart koydurmuþ, ayrýca devrin padiþahýnýn bu hususa iþaret eden bir
hükmünün Konya valisine ve kadýsýna gönderilmesini, vakfiyenin ileride kaybolma ihtimalinden dolayý bir kopyasýnýn (Konya
Þer‘iyye Sicilleri, nr. 67, s. 19-51) Konya siciline kaydedilmesini saðlamýþtýr (Sak, s.
83-88). Yûsuf Aða Kütüphanesi ile Kayseri’de bundan iki yýl sonra kurulan (1212/
1797) Râþid Efendi Kütüphanesi’nin vakfiyelerinde hâfýz-ý kütüblerin görevleriyle
ilgili kayýtlarda büyük benzerlikler olduðu
görülmektedir. Her iki vakfiyede de hâfýz-ý kütüblerin kütüphanede kitap okuyanlara nezâret etmesi gerektiði üzerinde durulmuþtur. Yûsuf Aða, kitap kaybýnýn
ve kitap sayfalarýnýn kesilmesinin önüne
geçmek için hâfýz-ý kütüblerin ve yamaklarýnýn “göz ucuyla” okuyucularý denetlemesini istemiþtir. Yûsuf Aða Kütüphanesi
cuma hariç her gün güneþin doðuþundan
bir saat sonra açýlacak, güneþin batýþýna
bir saat kala kapatýlacak, öðle ve ikindi namazlarý için çalýþmaya ara verilecektir. Hâfýz-ý kütübler, kütüphanenin her açýlýþýnda kütüphaneyi kuranýn ruhuna üç Fâtiha okuyup dua edecek ve Kur’ân-ý Kerîm
okuyacaklardýr.
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