
tabesine göre 824 (1421) yılında Hatıplı 
Has Bey oğlu Mehmed Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Kitabesinde darülhuffaz ol
duğu açıkça belirtilmesine rağmen ben
zerliğinden dolayı bazı yayınlarda türbe 
şeklinde geçer; bazı Batılı yazarlar ise ya
pıya Ayasofya Mescidi demektedirler. Me
ram'da da bir cami ve hamam yaptırdığı 
bilinen Has Bey oğlu Mehmed Bey'in bu 
darülhuffaz için zengin valuflar bıraktığı 
ll. Mehmed, ll. Bayezid ve lll. Murad dö
nemi il yazıcı defterleriyle muhtemelen 
bu yapıya ait olan Konya Müzesi'ndeki 
bir taş vakfıyeden (envanter nr. 939) öğ
renilmektedir. 

Kare planlı ve iki katlı olan yapının alt 
katını bodrum. üst katını mescid teşkil 
eder. Halk arasında Has Bey oğlu Meh
med Bey'in gömülü olduğu söylenen bed
ruma binanın kuzeyindeki bir kapıdan 
inilir. Kalın tutulan duvarlar kireç taşın
dan örülmüş ve tavan dört köşeli kırma 
kubbe ile örtülmüştür. Bedrum duvarla
rı dış yüzde üst kat duvarlarından, bu ka
tın cephelerini çevreleyen çıkintılı bir sil
me kornişin alt kenan ile ayrılır. Böylece 
alt kenan ile subasman ketunu da belir
leyen bu çerçeve, iç ve dış nisbetleri fev
kalade uyumlu olan yapıya farklı bir gö
rünüş kazandırmıştır. 

üst kattaki mescid mekanı yine kare 
planlı olup giriş cephesi batı yönündedir 
ve kapıya iki taraftan çıkılan dört basa
makit bir merdivenle ulaşılır. Kapının sağ 
tarafında mermer söveli bir pencere yer 
almaktadır. Subasman hariç binanın ta
mamı tuğladan yapılmış, ön cephe mer
mer. diğer cepheler kireç taşı ile kaplan
mıştır. Beş dilimli bir kemerin örttüğü 
giriş açıklığının üzerinde iki satırlı sülüs 
kitabe, onun üzerinde sivri kemerli alın-
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lık n işi yer alır. Pencerenin üzerinde ise 
kapının alınlık nişinden daha az derin. yu
varlak kemerli küçük bir sağır pencere 
bulunmaktadır. Üstten itibaren yarıya ya
kın bir kısmı dökülmüş olan mermer kap
lam alar. kapı ve pencerenin söveleriyle 
cepheyi çevreleyen silme kornişin arası
na yerleştirilmiş Selçuklu tarzı geomet
rik ve bitkisel motifli şerit ve zencirekler
le bezenmiştir (bu merrnerierin kaplama 
mı yoksa asiT duvar taşı mı olduğu hak
kındaki tartışma için bk. Konyalı, s. 960). 

Geniş bir kasnağa oturan kubbe yarım 
küre şeklindedir; üstünde almaşık dizil
miş üç sıra halinde tuğla mahmuz dikkat 
çeker. Kare prizma gövdeden onaltıgen 
kasnağa geçiş üçgenlerle sağlanmış, ku b
benin kasnakla birleştiği hat üzerinde bir 
kirpi saçak meydana getirilmiştir. Kasna
ğın cephe duvarlarının ortasına gelen kı
sımlarında birer sivri kemerli pencere bu
lunmakta ve bu pencerelerin kenarları 
ile köşelerdeki geçiş üçgenlerinin birbiri
ne bitiştiği kesimlerde mavi çinilere rast
lanmaktadır. 

Kasnaktaki dört fevkani pencere ile ka
pının yanındaki dörtgen pencereden ışık 
alan harim oldukça loştur. Mekanı örten 
dilimli kubbeye geçiş dışarıda olduğu gi
bi yine üçgenlerle sağlanmıştır. Selçuklu 
çini mihraplarının yakın bir benzeri olan 
mihrabın yarım silindirik nişi beş kade
meli kavsara ile konikleşmektedir. Kav
saranın başlangıcına kadar yükselen sü
tunçeler ve başlıkları da dahil olmak üze
re n işin, köşe düzlüklerinin ve bordür şe
ritlerinin tamamı lacivert ve flruze çini
lerle kaplanmıştır. Kaplamada Selçuklu 
çini mozaik usulü uygulanmış ve çok çe
şitli geometrik ve bitkisel motifler işlen
miştir. 
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HASODA 

Enderun teşkilatını oluşturan 
yedi kademeden (koğuş) 

en yükseğinin adı 
(bk. ENDERUN). 

HAS YÜNUS BEY TÜRBESi 

Edirne'nin Enez ilçesinde 
XV. yüzyıla ait türbe. 

..., 

_j 

Kasabanın yerleşim alanı dışındaki düz
lükte eski mezarlığın içindedir. İlkçağ'da 
adı Ainos olan Enez, tarih içinde önemli 
bir ticaret ve liman şehri olarak gelişmiş, 
Edirne'nin Meriç yoluyla denize bağlantı
sını sağlayan bir iskele olmuştur. 

Türbenin adını taşıdığı Yunus Bey'in 
aslen ihtida etmiş bir Katalan (İspanyol) 
olduğuna dair kaydın doğruluk derecesi
ni kontrol mümkün değildir. Donanma 
kumandanı Hamza Bey'in Sakız adası se
feri arkasından 1455 yazında Osmanlı do
nanmasının başına getirilen Has Yunus 
Bey, denize açıldığı ilk seferinde bir fırtı
naya yakalanarak gemilerinden yedisini 
kaybetmiş, kendi sancak gemisi güçlük-
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le Sakız'a sığınabilmiş, on iki gemisi de 
Midilli Limanı'na ulaşabilmiştir. Kritobu
los ve Dukas adlı Bizanslı tarihçilerin ver
diği bilgilere göre Sakız önünde, içinde 
Midilli Dukası Gattelusio'nun kayınvalide
sinin de bulunduğu bir gemiyi ele geçir
meye çalışmış. daha sonra Anadolu kıyı
larında Yenice - Foça'da Ceneviz tüccarla
rını yakalamış ve ganimet toplayarak ka
sım ayı içinde donanmanın üssü olan Ge
li bolu'ya dönmüş. hediyeleriyle esirleri 
sultana sunarak durumunu düzeltmeye 
çalışmıştır. Has Yunus Bey bunun ardın
dan Enez'in fethine katıldı. Uzun süre Bi
zans hakimiyetinde kalan şehir, İmpara
tor V. Ioannes Palaiologos'un kız kardeşi 
Maria Palaiologina. Ceneviz Francesco 
Gattelusio ile evlenince Midilli adası ile 
birlikte gelinlik çeyizi olarak ona verilmiş
ti (ı 355). Bundan sonra Cenovalı asil aile
ler arasında çeşitli iktidar mücadeleleri
ne sahne olan Enez, 1455 yılı kışı ortasın
da Fatih Sultan Mehmed kumandasın
daki Osmanlı ordusu ve on kadırgadan 
oluşan donanma tarafından kuşatma al
tına alındı .. Bu esnada kasabanın idareci
si olan Dorino Gattelusio kışlamak üzere 
Semendirek adasına çekildi, Enez halkı 
da çaresiz kaldığından 1456 Ocak ayı için
de kaleyi teslim etti. Enez' e gelen Fatih, 
Derino'nun sarayına yerleşerek burada 
üç gün kaldı, kasabadaki en büyük kili
.seyi:-camiye. çevirdi, ·kalenin idaresini de 
Murad Bey'e bırakarak Edirne'ye döndü. 
Aşıkpaşazade ve Neşri'ye göre bu arada 
Yunus Bey de Taşoz ve Limni adalarını 
fethetmiştir. . 

· Fatih buradan ayrılırken Yunus Bey'e 
Dorino'yu da yakalama emrini verdi. Aynı 
zamanda adalardan Dorino'nun adamla
rını uzaklaştırmak için yola çıkan Yunus 
Bey bir kadırga ile İmroz önüne gitti; fa
kat şiddetli fırtına yüzünden Kefalo Li
manı'na sığınmak zorunda kalarak bura
ya çağırttığı İmrozlu Kritobulos'u, adayı 
Dorino adına idare eden loannes Laska
ris Rhyndakenos'un yerine tayin etti. Do
rino'nun, bizzat Edirne'ye gidip Fatih'e 
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kendini affettirerek bu iki adanın ida
resini tekrar elde etmesi üzerine Yu
nus Bey buna karşı çıkarak adaların Gat
telusiolar'ın elinde kalmasının sıkıntı
lara yol açacağını padişaha bildirdi. Bu
nun üzerine Fatih Sultari Mehmed ka
rarından dönerek Dorino'ya Makedon
ya,'da Zihne'de tirnar verdi; ancak Oori
no kısa bir süre sonra yanındaki Türk 
muhafızları öldürteı:ek Midilli'ye, oradan 
da Naksos (Nakşa) adasına kaçtı. Bu olay
dan sonra kaynaklarda Has Yunus Bey 
hakkında bilgi bulunmamaktadır. Kendi~ 
sini yakından tanıyan ve Fatih'in biyogra
fisini yazan İmrozlu Kritobulos meşhur 
vekayi'namesinde, bazı başarısızlıkları ile 
daha başka sebepler yüzünden gözden 
düşen Yunus Bey'in kısa bir süre sonra 
gazaba uğrayarak idam edildiğini kayde
der. Dorino ve Yunus Bey'le ilgili olayla
rı görmüş, bazılarının içinde bulunmuş 
bir kişi olarak en doğru bilgileri Kritobu
los'un vermesi kuwetle muhtemeldir. 
Ancak bunların kronolojik sırasını kasıtlı 
olarak karıştırmıŞ olmalıdır. Bu olaylara 
çok daha uzakolan Dukas, Yunus Bey'in 
gözden düştükten sonra Karia sancak 
beyliğine tayin edildiğini, yerine Hadım 
İsmail adında birinin getirildiğini bildirir. 
İkbali 1455 yazından 1456 yılı kışı sonla
rına kadar devam eden Has Yunus Bey, 
Enez'in ocak ayı sonlarındaki (Dukas'a gö
re 24 Ocak'ta) fethir~i takip edi:m hafta
larda görevinden alınarak idam edilmiş 

· olmalıdır. Sicill~i Osmanlde (IV. 676) Yu
nus Bey'in daha uzıin yıllar yaşadığı ve Ot
liıkbeli Meydan Savaşı'nda şehid düştü
ğü yolunda verilen bilgiler yanlıştır. öte 
yandan bu denizcinin, Cenevizli Dorino 
Gattelusio ile Fatih'e yaltaklanarak ken
disine bir derebeylik kurmak isteyen Kri
tobulos'un entrikalan sonunda idam edil
miş olduğu da düşünülebilir .. 

Halk arasında. türbenin Fatih Sultan 
Mehmed'in kaptanı Yunus Bey' e ait ol
duğuna ve onun Enez'in fethinde "şe
hiden" öldüğüne inanılması Has Yunus 
Bey'in burada defnedildiği ihtimalini ak
la getirmektedir. Ayrıca Enez'in fethine 

katılmış önemli bir kişi olarak kasabanın 
müslüman halkı tarafından burada bir 

"makam türbe" yaptırılmış olabilir. Böy
lece Enez fatihisayılan Yunus Bey, yerli 
halk arasında Yunus Baba adıyla anılan 

efsanevi bir kahraman durumuna girmiş
tir. Bunun yanında İstanbul'da, son kırk 
elli yıl içinde Has Yunus Bey' e ait olduğu 
sanılarak 1952'de ihya edilen bir türbe 
daha vardır. Halbuki Enez'in fethiyle yeni 

kaptan İsmail Bey'in seferi arasındaki za-

manda Yunus Bey İstanbul'a gelmemiş
tir. Süleymaniye semtinin alt tarafında 
Rızapaşa Yokuşu'nun başında Fuadpaşa 

caddesi köşesinde olan, önce Hacı Yunus 
Baba Türbesi olarak bilinen küçük bir tür
be 1952 yılında yeniden yapılırken bura
ya Fatih'in donanma kumandanı Has Yu
nus Paşa'nın adını bildiren bir kitabe ko
nulmuştur. Ancakyukarıda belirtildiği gi
bi Has Yunus Bey'in İstanbul'da bir tür
besinin bulunmasına imkan yoktur. 

· Ewelce yakınında bir de tekke olduğu 
bilinen Enez'deki türbe geniş bir müslü
man mezarlığının ortasındadır. Etrafın
da kasabanın Türk halkına ait çok sayıda 
mezar taşı görülür. Piri Reis'in Kitab-ı 
Bahriyye adlı eserindeki küçük portutan 
haritalarında Enez Limanı kenarında "YQ
nusluk" yazısı ile bu kabristan işaretlen
miştir. Suranın bütün Osmanlı dönemi 
boyunca kasabanın Türk mezarlığı oldu
ğu etraftaki çok sayıda mezar taşından 
anlaşılmaktadır. Türbe, mimarisinden de 
açıkça görüldüğü gibi bir Türk yapısı ol
mayıp çok küçük ölçüde bir hıristiyan iba- · 
det yeri yani şapeldir. Etrafı moloz taş
lardan alçak bir duvarla çevrili olan bu 
haç biçimindeki yapının ortasında yük
sek kasnaklı bir kubbe vardır. Türbenin 
dış duvarları içinde bir de kuyu mevcut-

Has Yunus Bey Türbesi hazıresindeki mezar taslarından 
birkaç örnek 



tur. Türbenin esas girişi örülmüş. yan
dan yeni bir giriş açılmıştır. Mekanın haç 
şeklindeki kolları beşik tonozlarla örtülü
dür. Bu kollardan birine, Kaptan Yunus 
Bey'e ait olduğu kabul edilen bir sandu
ka yerleştirilmiştir. Bina moloz taşlardan 
inşa edilmiştir. 1,65 m. yüksekliği olan 
kasnak, 15 cm. genişliğinde ve 60 cm. 
yüksekliğinde mazgal gibi dar ve uzun 
dört pencereye sahiptir. Kubbe ve tonez
lar alaturka kiremitlerle örtülüdür. Bu 
küçük binanın doğu tarafında, üzeri ya
rım kubbe ile örtülü ve dışa yarım yuvar
lak bir çıkıntı teşkil eden bir apsis vardır. 
Esasında çok ufak bir hıristiyan ibadet 
yeri olduğu anlaşılan bu tarihi eser, Has 
Yunus Bey adına SOO yıldır Enez'in Türk 
halkı tarafından saygı gösterilen bir tür
be-ziyaretgah halinde yaşamaktadır. 
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(ö. 392/1002) 
Arap dilinin 

usul ve felsefesine dair eseri. 
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Müellifin Bağdat'ta Büveyhi Emiri Ba
Müddevle'ye takdim ettiği eserde, 377 
(987) yılında vefat etmiş olan hocası Ebu 
Ali ei-Farisi'yi rahmetle anması (ll, 133) 

kitabın _bu tarihten sonra yazıldığını gös
termektedir. Ayrıca ibn Cinni'nin diğer 
iki eseri Sırru şına'ati'l-lrab ile el-Mun
şıf'a atıflarda bulunmasından (mesela 
bk. ı. 369; ll, 15, 84) el-Ijaşa'iş'in onun 
son eserlerinden, dolayısıyla ilmi bakım
dan en yetkin döneminin ürünü olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu konuda yazılmış ilk ve en önemli 
eserlerden biri olan el-Ijaşa'iş, esas iti
bariyle fıkıh ve kelam ilimleri gibi nahiv 
ilminin de bir usulü (metodoloji) olması 
gerektiği düşüncesinden hareketle kale
me alınmıştır. Nitekim müellif eserin gi
rişinde, kendisinden önce Basra ve KGfe 
dilcilerinin bu konuda bir şey yazmadık
larını, Ahfeş ei-Evsat'ın (ö. 215/830 1?1) 
Kitabü '1-Me]füyis fi'n-na~v'i ile ibnü's
Serrac'ın ( ö. 316/929) Kitabü'l- Uşi'ıl'ün

de bu hususta bir iki mesele dışında do
yurucu bilgi bulunmadığını belirterekel
Ijaşa'iş'i nahiv usulünü ortaya koymak 
için yazdığım ifade etmiştir. ibn Cin ni bu 
amacını büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. 
Ancak kitapta doğrudan nahiv usulü
nü ilgilendiren meseleler, daha sonra Ke
maleddin ei-Enbari'nin Lüma'-u'l-edil
le'si ile SüyGti'nin el-İ]ftira~'ında görül
düğü gibi sistematik olmayıp eserin bü
tünü içerisinde dağınık şekilde ele alın
mıştır. Bu dağınıklığın sebebini bu ilmin 
henüz teşekkül devresini yaşamasıyla, 
özellikle de usule dair meselelerde belli 
bir düzenin bulunmayışı ile veya müelli
fin nahiv usulü tabirine daha geniş bir 
anlam yükleyerek bununla, günümüzde 
fıkhü'l-luganın (filoloji) sahasına giren 
umumi meselelerio tamamını kastetmiş 
olmasıyla izah etmek mümkündür. Nite
kim eserde nahiv usulüne dair meseleler · 
yanında dille ilgili genel konuların da yer 
aldığı görülür. 162 bölümden (bab) olu
şan eserin belli başlı konuları arasında 
sema, semada ıttırad ve şaz. Kur'an'la is
tişhad, Arap şiiriyle nesrinin delil (şahid) 
olma keyfiyeti ve şartları; kıyas, şartları 
ve çeşitleri, tek kişiden gelen rivayetler
le söyleyeni belli olmayan şiir ve sözlerin 
delil olma durumu, sema ile kıyasın ça
tışması. hüküm, illet ve sebepler, bir hü
kümde iki ilietin varlığı, iki hüküm arasın
daki hüküm, nahivde geçen illetierin fıkıh 
ve kelamdaki illetlerle münasebeti. bir 
ilietin bazan iki zıt hükme de illet teşkil 
etmesi, icma ve istihsan gibi doğrudan 
nahiv usulüyle ilgili meseleler; dilin ma
hiyeti, tarifi, ortaya çıkışı, yayılışı, dilin ila
hi mi (tevkif!) yoksa beşeri mi (ıstılahT) ol
duğu meselesi, lehçeler ve bunların ter
kibi, kelimenin delalet şekilleri, dilde ku
ral dışı kullanımlar. lafızlarıo ıslahı, Arap
çalaştırılan yabancı kelimelerin Arapça 
kabul edilmesi gibi filoloji alanına giren 
hususlar; sarf ilmi ve bu ilmin öğretimde 
nahivden öneeye alınması. iştikak ve çe
şitleri. idgam, üç harfli fiilierin gruplan
dırılması, isim -fiiller, kelimede değişiklik 
(i'lal). ziyade, hazif, bedel ve ivaz gibi sarf-
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la ilgili meseleler; nahiv ilmi ve tarifi, 
arnil-mamul ilişkisi, hareke, i'rab ve bi
na meseleleri, lafızlarıo ve harflerin ma
nalarıyla olan münasebeti, dil yanlışları, 
ses bilgisiyle ilgili diğer bazı meseleler yer 
almaktadır. Ayrıca mecaz ve hakikat, la
fızların ilk vazedildiği manaya hamli, mü
tat olmayan bir lafızla esas manayı kas
tetme, ismin müsemmaya izafeti (isim
kavram ilişkisi) gibi belagata dair mese
leler yer almaktadır. 

Eserde dille ilgili bu hususlar mantık 
ve felsefenin ilkelerinden hareketle, fa
kat dilin kendi iç yapısı da dikkate alına
rak incelenmiştir. Genel kurallara uyma
yan istisnaiara da dilin temel esprisiyle 
ters düşmeyen yorumlar getirilerek çö
zümler aranmıştır. 

ibn Cin ni el-Ijaşa'iş'te büyük ölçüde 
hacası Ebu Ali el-Farisi'nin görüşlerinden 
faydalanmıştır. Bunun dışında kendile
rinden nakilde bulunduğu başlıca dilciler 
arasında Ham b. Ahmed, Slbeveyhi, Ah
feş ei-Evsat, ibnü's-Sikkit, Yahya b. Ziyad 
ei-Ferra, Müberred, Sa'leb, Zeçcac ve ib
nü's-Serrac gibi şahsiyetler vardır. Ayrıca 
eserinde, fesahat konusunda güvendiği 
birçok bedevi ile yaptığı görüşmelerden 
edindiği şifahi bilgilere de yer vermiştir 
(1, 76, 240, 360, 365, 392; 111, 283, 289). 

Klasik devirde yapılan dille ilgili birçok 
çalışmaya kaynak teşkil eden el-Ijaşa'iş 
günümüzde de etkisini sürdürmekte ve 
modern filoloji çalışmalarında kendisine 
başvurulan kaynakların başında gelmek
tedir. Nitekim eser halenEzher ve Kahi
re üniversitelerinin dil fakültelerinde oku
tulmaktadır. 

el-Ijaşa'iş üzerine Abdüllatif el-Bağ
dildi bir Mşiye yazmış. Ebü'I-Abbas Ah
med b. Muhammed el-işbili de eseri ihti
sar etmiştir; ancak bu eserler günümü
ze ulaşmamıştır. ibn Slde el-Mul].aşşaş'
ta, Abdülkadir ei-Bağdadi tfizanetü'l
edeb'de eserden büyük ölçüde istifade 
etmişlerdir. Süyüti el-İ]ftira~·ını. el-Ija
şa'iş'teki nahiv usulüne dair meseleleri 
belli bir düzen içinde bir araya getirmek 
suretiyle telif etmiştir. Bu yönüyle el-İ]f
tira~. el-Ijaşa'iş'in özeti mahiyetinde~ 
dir. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüsha
ları bulunan eserin 1. cildi ilk defa Kahi
re'de Darü'l-kütübi'I-Mısriyye tarafından 
neşredilmiş ( ı 3 31 ) • daha sonra eserin ta
mamını Muhammed Ali en-Neccar tah
kik ederek üç cilt halinde yayımiarnıştır 
(Kahire 1371-76). 
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