YÛSUF AÐA KÜTÜPHANESÝ

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.

—
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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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Kuzey duvarýndaki inþa kitâbesine göre
1210 (1795) yýlýnda inþa edilen Yûsuf Aða
Kütüphanesi kesme taþtan kubbeli, tek
mekânlý bir yapýdýr ve kare planlý, üstü sekiz köþeli saðýr kasnaklý bir kubbe ile örtülmüþtür. Vakfiyede bu, “yek kubbe” ve
“kâgir” þeklinde ifade edilmiþtir. Ýki sýra
halinde çok sayýda pencere ile aydýnlatýlan binanýn dört köþesi yuvarlatýlmýþ ve
üst kýsýmlarýna birer silindirik aðýrlýk kulesi eklenmiþtir. Kitap deposu Râgýb Paþa
Kütüphanesi’nde olduðu gibi binanýn ortasýndadýr ve etrafý demir parmaklýkla çevrilmiþtir. Biri doðu tarafýnda Sultan Selim
Camii’ne, diðeri batý cephesinde sokaða
açýlan pencereden bozma iki kapýsý vardýr
(Cunbur, I/1 [1963], s. 207). Ýnþa masraflarýný gösteren bir defterde kütüphanenin mefruþat giderleri de gösterilmektedir (BA, Kâmil Kepeci, nr. 806). Kütüphanenin tefriþi için on dokuz halý, minderler
ve minder kýlýflarý, halýlarýn altlarýna konmak üzere hasýr ve seccade alýnmýþ, bütün
bunlar için 21.342 para ödenmiþtir. Kütüphanenin inþasý için harcanan miktar
ise 2.281.098 paradýr.
Yûsuf Aða Kütüphanesi XX. yüzyýlýn baþlarýna kadar kurulduðu binada hizmet vermeye devam etmiþ, 1927’de yönetimi Mevlânâ Müzesi Ýhtisas Kütüphanesi ile birleþtirilmiþ ve kitaplarý da bir süre için oraya
taþýnmýþtýr. 1946 yýlýndan sonra Maarif Vekâleti Kütüphaneler Umum Müdürlüðü kütüphaneyi tekrar eski mekânýnda hizmete açmýþtýr. 17 Rebîülevvel 1316 (5 Aðustos
1898) tarihinde hazýrlanan katalogunda
Yûsuf Aða’nýn kütüphanesine 904 adet kitap vakfettiði, daha sonraki baðýþlarla bu
sayýnýn 1270 cilde ulaþtýðý belirtilmiþtir.
Bugün Yûsuf Aða Kütüphanesi’nde sonradan katýlan Sadreddin Konevî, Ebû Saîd
el-Hâdimî, Konya Millî Kütüphane, Zaferiye Medresesi, Zincirli Medrese, Ýbrâhim
Aczî Kendi ve Mala Hatun koleksiyonlarýyla birlikte 3186 yazma eser bulunmaktadýr; basma eserlerin sayýsý 8674’tür.
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Kütüphanesi ve Kütüphane Vakfiyesi”, TAD, I/1
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Necmüddîn Yûsuf b. Ahmed
b. Muhammed es-Sülâî el-Yemânî
(ö. 832/1429)
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Zeydî müfessir ve fakih.
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Fakih Yûsuf diye tanýnýr. Görüþtüðü âlimlerin doðum tarihlerinden hareketle VIII.
(XIV.) yüzyýlýn ikinci çeyreðinde, muhtemelen ailesinin yaþadýðý Necran yakýnlarýndaki Hubbân’da Surmubenîkays köyünde
dünyaya geldiði söylenebilir. Dönemin tanýnmýþ âlimlerinden ders okudu. Dinî eðitimini Surm ve çevresinde tamamladýktan sonra San‘a’ya 40 km. uzaklýktaki Sülâ’ya yerleþti. Hocalarýnýn baþýnda Zeydiyye’nin önde gelen âlimlerinden Hasan b.
Muhammed en-Nahvî es-San‘ânî gelir. Ondan semâ yoluyla aldýðý rivayetler dýþýnda
et-Te×kiretü’l-fâÅire ve et-Teysîr adlý
kitaplarýyla Ýmam Yahyâ b. Hamza el-Müeyyed-Billâh’ýn el-Ýnti½âr’ýný ve Emîr Ali b.
Hüseyin’in Kitâbü’l-Lüma£ýný okuyup icâzet aldý. Abdullah b. Yahyâ b. Hamza, Ali
b. Ýbrâhim b. Atýyye, Ýsmâil b. Ýbrâhim b.
Atýyye ve özellikle Emîr Hüseyin b. Muhammed’in Þifâßü’l-üvâm’ýný okuduðu Ahmed
b. Ali b. Mürgam da kendisine icâzet veren hocalarýndandýr. Öðrencileri arasýnda
Zeydiyye fýkhýna dair el-Beyân adlý eserin müellifi Yahyâ b. Ahmed b. Muzaffer,
Ebü’l-Atâyâ Abdullah b. Yahyâ el-Hüseynî, Süleyman b. Muhammed b. Mutahhar,
Mutahhar b. Muhammed b. Süleyman sayýlabilir. Fakih Yûsuf’un ülkedeki siyasî geliþmeleri yakýndan takip ettiði ve gerektiðinde bazý Zeydiyye imamlarýna destek
verdiði anlaþýlmaktadýr. 801 (1399) yýlýnda hapisten kaçan Ýbnü’l-Murtazâ, Sülâ’da onun yanýna sýðýnmýþtýr (Ýbrâhim b. Kasým, III, 1278). Hayatýnýn sonuna kadar tedrîs faaliyetlerine devam eden Fakih Yûsuf
13 Cemâziyelâhir 832’de (20 Mart 1429)
Sülâ’da vefat etti, kabri daha sonra ziyaretgâh haline gelmiþtir. Takvasýyla bilinen,
IX. (XV.) yüzyýlda Yemen’de Zeydiyye’nin
müctehid ve muhakkik âlimleri arasýnda
gösterilen Fakih Yûsuf yaygýn görüþlere
ters düþse de kendi ictihadýný açýklamak-

tan çekinmezdi. Nitekim Kadý Abdullah b.
Hasan ed-Devvârî’nin ilim öðreten, fetva
veren veya kadýlýk yapanlar gibi bir maslahatý yerine getirenler söz konusu olduðunda bunlarýn zenginlerine de zekât verilebileceði yönündeki görüþüne karþý çýkmýþtýr (Ýsmâil b. Ali el-Ekva‘, III, 1556).
Eserleri. 1. Tefsîrü’¦-¡emerâti’l-yâni£a
ve’l-a¼kâmi’l-vâ²ý¼a el-šå¹ý£a (I-V, nþr.
Muhammed Kasým el-Hâþimî – Abdullah
Abdullah el-Hûsî, San‘a 1423/2002). Birçok öðrencisi tarafýndan okunup çoðaltýlan eser, Emîr Ýzzeddin b. Muhammed’in
er-Rav²a ve’l-³adîr adlý tefsirindeki eksiklikleri tamamlamak üzere telif edilmiþtir (Tefsîrü’¦-¡emerâti’l-yâni£a, I, 31-32).
Baþta Mu‘tezile âlimlerinden Hâkim elCüþemî’nin et-Teh×îb’i ve Zemahþerî’nin
el-Keþþâf’ý olmak üzere çeþitli kaynaklardan faydalanan müellif meþhur ve þâz kýraatleri zikredip bunlara göre çýkarýlan hükümleri belirtir. Âyetlerden elde edilen mânalara (semerât) iþarette bulunur, tefsir
ve açýklamalarda Arap dili ve þiiriyle istiþhâd eder. Bazan zayýf ve mevzû rivayetlerle Zeydiyye’nin görüþlerini savunmaya
çalýþýr. Bununla birlikte müellif eserinde seleften ve sonraki âlimlerden nakledilen görüþ ve rivayetler dýþýnda çeþitli mezheplerin görüþlerine de yer verir. Tefsirde zaman zaman kelâm konularýna da temas
edilir. Eser üzerine Abdullah b. Muhyiddin el-Arrâsî (ö.1180/1766) el-Fütû¼âtü’lilâhiyye fî taÅrîci mâ fi’¦-¡emerât mine’l-e¼âdî¦i’n-nebeviyye adýyla bir çalýþma yapmýþ (Brockelmann, II, 251), Muhammed Mahfûz Þüveylim el-Cüzßü’l-evvel min kitâbi ¡emerâti’l-yâni£a ve’la¼kâmi’l-vâ²ýha el-šå¹ý£a li’l-faš¢h Yûsuf b. O¦mân ez-Zeydî e¦-¡ülâßî dirâse ve ta¼š¢š ismiyle bir doktora tezi (Ezher Üniversitesi, Kahire 1406/1986), Meclî
Hüseyin Ahmed Meclî de Menhecü’l-faš¢h Yûsuf e¦-¡ülâßî fî kitâbihî e¦-¡emerâti’l-yâni£a ve’l-a¼kâmi’l-vâ²ý¼a elšå¹ý£a adýyla bir yüksek lisans tezi (2006,
Kahire Üniversitesi) hazýrlamýþtýr. 2. ezZühûrü’l-müþriša ve’n-nefe¼âtü’l-abiša. Emîr Ali b. Hüseyin’in Kitâbü’l-Lüma£
adlý eseri üzerine yapýlmýþ bir ta‘lik çalýþmasýdýr (el-Fihrisü’þ-þâmil, IV, 596-598). 3.
el-Ýstib½âr fî muÅta½arý Kitâbi’l-Ýnti½âr.
Yahyâ b. Hamza’ya ait eserin muhtasarý
olup San‘a’da yazma nüshalarý bulunduðu
kaydedilmektedir (Abdüsselâm b. Abbas
el-Vecîh, s. 1173). 4. Ta£lîš £ale’z-Ziyâdât. Hasan b. Muhammed en-Nahvî’nin
eserine dair bir çalýþmadýr. Bu eserin Ahmed b. Hüseyin el-Hârûnî’nin ez-Ziyâdât’ý üzerine yapýlmýþ bir ta‘lik olduðu da

