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Kur’ân-ý Kerîm’de
adý geçen bir peygamber.˜ ™

Ýbrânîce Yonah (güvercin) kelimesi Grek-
çe’ye Ionas, Arapça’ya Yûnus, Batý dilleri-
ne Jonas ve Jonah þeklinde geçmiþtir. Ke-
limenin Arapça’da “görmek” anlamýndaki
ens veya “dostluk” anlamýndaki ünsiyyet
kökünden türediði yolundaki görüþ (Fîrû-
zâbâdî, VI, 53) doðru kabul edilmemiþtir
(Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîký, s. 644; Þe-
hâbeddin el-Hafâcî, s. 244; Jeffery, s. 295-
296). Ahd-i Atîk’in “Peygamberler” (Neviim)
bölümünde yer alan ve “on ikiler” denilen
peygamberler grubuna ait yazýlarýn beþin-
cisi olan Yûnus kitabýnda Yûnus’un hikâ-
yesi anlatýlýr. Buna göre Yûnus, Filistin’in
Ýsrâil Krallýðý’na ait Celîle bölgesindeki Gat-
heferli Amittay’ýn oðlu olup Zebulun kabi-
lesine mensuptur (II. Krallar, 14/25; Yûnus,
1/1). Ýsrâil krallarýndan II. Yeroboam’ýn sal-
tanatýnda (m.ö. 793-753) yaþamýþ ve ona
bazý olaylarý önceden haber vermiþtir (II.
Krallar, 14/25).

Yûnus, Tanrý tarafýndan peygamber ola-
rak Ninova (Ninevâ) halkýna, kötü yoldan
dönmedikleri takdirde kýrk gün sonra he-
lâk edileceklerini bildirmek üzere gönde-
rilmiþ, fakat Yûnus, Ýsrâilliler’in düþmaný
olan Ninova halkýný uyarmak istememiþ
(Dictionnaire encyclopedique, s. 581),
böylece ilâhî emre uymayýp Tarþiþ’e git-
mek amacýyla Yafa’dan bir gemiye bin-
miþtir. Denizde büyük bir fýrtýna çýkýnca
gemideki aðýrlýklar denize atýlmýþ, bu felâ-
ketin kimin yüzünden baþlarýna geldiðini
anlamak için gemi yolcularý arasýnda ku-
ra çekilmiþ ve kura Yûnus’a isabet etmiþ,
Yûnus, Ýbrânî olduðunu bildirerek gerçe-
ði anlatmýþ ve denize atýlmasýný istemiþ-
tir. Yûnus denize atýlýnca fýrtýna dinmiþ,

Rabb’in emriyle onu büyük bir balýk yut-
muþ, Yûnus üç gün üç gece balýðýn kar-
nýnda kalmýþtýr (Yûnus, bab 1). Balýðýn
karnýnda iken Allah’a niyazda bulunmuþ,
Allah duasýný kabul etmiþ ve balýk onu ka-
raya kusmuþtur (Yûnus, bab 2). Tekrar Ni-
nova’ya gönderilen Yûnus halka yakýnda
kendilerine ilâhî azabýn geleceðini bildir-
miþ, azap günü gelince olacaklarý görmek
için þehrin dýþýna çýkmýþ ve bir çardak ya-
parak orada oturmuþtur. Fakat bu sýrada
Ninova halký Tanrý’ya iman etmiþ, kötülük-
lerden vazgeçmiþ, oruç tutup affedilme-
leri için dua etmiþ, Tanrý da onlarý affet-
miþtir (Yûnus, bab 3). Tanrý’nýn bu iradesi
Yûnus’un gücüne gitmiþ, daha önce Tar-
þiþ’e gitmeye kalkýþtýðý, bu defa da yalan-
cý çýktýðý için ölmek istediðini bildirmiþ ve
canýný almasý için Tanrý’ya yalvarmýþtýr. Tan-
rý da Yûnus’u kötü durumdan kurtarýp ya-
nýnda ona gölge olmasý için “kikayon” bit-
kisi (Kur’an’da yaktîn aðacý) yeþertmiþ, fa-
kat ertesi sabah bitki kurumuþtur. Bitki-
nin kurumasýna üzülen ve güneþin etki-
siyle bayýlan Yûnus yine ölmek istemiþ,
Tanrý ona, “Sen emek verip büyütmediðin
bir kikayon otuna acýyorsun da ben Nino-
va’ya acýmayayým mý? O þehirde saðýný so-
lundan ayýrt edemeyen 120.000’den faz-
la insan ve çok sayýda hayvan var” demiþ-
tir (Yûnus, 3/1-4/11).

Yûnus, Ýsrâil Krallýðý’na mensup bir Ýb-
rânî’dir, Ninova ise bir Asur þehridir ve Ýs-
râil Krallýðý ile Asurlular birbirine düþman-
dýr. Yorumculara göre Yûnus bir taraftan
Ninova’nýn helâkine dair verdiði haber ger-
çekleþmediði, diðer taraftan þehrin yýkýl-
mamasýnýn kendi ülkesi aleyhine olacaðý-
ný düþündüðünden hayal kýrýklýðýna uðra-
mýþ ve öfkelenmiþtir. Yûnus’un peygam-
berlik görevinden kaçýnmasýnýn temel se-
bebi de muhtemelen bu aþýrý vatanper-
verliðidir. Yûnus, Ninovalýlar’ýn tövbe et-
mesinden ve Tanrý’nýn onlarý baðýþlama-
sýndan endiþe duyuyordu; zira Ninova’nýn
baðýþlanmasý Ýsrâil Krallýðý’nýn hükme müs-
tahak olmasý demekti (Yûnus, 4/2, 11).
Ahd-i Atîk’te anlatýldýðý þekliyle Yûnus kýs-
sasý, Tanrý’nýn kurtuluþ planýnýn sadece Ýb-
râhim’in zürriyetini deðil bütün insanlarý
kapsadýðýný, dolayýsýyla Ýbrâhim’in soyun-
dan gelmeyen Asurlular’a da ilâhî tebli-
ðin ulaþtýðýný, öte yandan Ninova halkýnýn
tek bir peygamberin tebliðiyle doðru yo-
la geldiði halde Ýsrâiloðullarý’nýn kendile-
rine gönderilen birçok peygambere rað-
men Tanrý’ya isyan ettiklerini göstermek-
tedir. Ayrýca kýssa mecazen þöyle de yo-
rumlanmýþtýr: Yûnus peygamber Ýsrâilo-

dan neþre hazýrlanmýþsa da basýlmadan
kalmýþ, daha sonra ayný bölümler büyük
ölçüde Krenkow’un çalýþmasýndan fayda-
lanýlarak Haydarâbâd-Dekken’de dört cilt
halinde neþredilmiþtir (1374-1380/1954-
1961). M. Îsâ Hammâde, eserin 687-711
(1288-1312) yýllarýna ait bölümüyle ilgili ge-
niþ kapsamlý bir çalýþma yapmýþ (bk. bibl.),
Fazl Mekkî de 687-696 (1288-1297) yýllarý-
na dair bölümü hakkýnda bir doktora tezi
hazýrlamýþtýr (¬eylü Mirßâti’z-zamân, neþ-
redenin giriþi, s. 35). Antranig Melkonian
ise 687-690 (1288-1291) yýllarýný içeren bö-
lümü Almanca’ya çevirmiþtir (Die Jahre
1287-1291 in der Chronik al-Y†n¢n¢s, Frei-
burg 1975). Ancak Yûnînî’nin eseri hakkýn-
da en kapsamlý çalýþmayý hazýrladýðý dokto-
ra tezinde Li Guo gerçekleþtirmiþtir (The
Middle Bahr¢ Mamluks in Medieval Syrian
Historiography: The Years 1297-1302 in the
Dhayl Mirßåt al-Zamån Attributed to Qutb
al-D¢n M†så al-Y†n¢n¢; Acritical Edition
With Introduction, Annoated Translation,
and Source Criticism, 1994, Yale Univer-
sity). Li Guo bu çalýþmasýný bazý ilâvelerle
birlikte Early Mamluk Syrian Historiog-
raphy Al-Y†n¢n¢’s Dhayl Mirßåt al-Za-
mån adýyla yayýmlamýþtýr (I-II, Leiden-
Boston-Köln 1998). Yûnînî’nin eserini ay-
ný zamanda Memlükler dönemi tarih ya-
zýcýlýðý açýsýndan deðerlendiren Li Guo, Mu-
hammed b. Ýbrâhim el-Cezerî’nin ¥avâ-
di¦ü’z-zamân’ý ile ¬eylü Mirßâti’z-za-
mân’ýn 697-699 (1298-1300) yýllarýna ait
bölümünü karþýlaþtýrarak benzerlikleri gös-
termeye çalýþmýþ, ayrýca Birzâlî’nin eseriy-
le de mukayese etmiþtir. Hamza Ahmed
Abbas, Yûnînî üzerine hazýrladýðý doktora
tezinde eserin 697-711 (1298-1312) yýlla-
rýna ait kýsmýný geniþ bir indeksle birlikte
üç cilt halinde neþretmiþtir (Abûzabî 1428/
2007). 3. Menâšýbü’þ-ÞeyÅ £Abdilšådir
el-Gîlânî (eþ-Þerefü’l-bâhir fî menâšýbi’þ-
ÞeyÅ £Abdilšådir). Kutbüddin el-Yûnînî’ye
nisbet edilen bu eserin ona aidiyeti tar-
týþmalýdýr (Guo, I, 19; ¬eylü Mirßâti’z-zamân,
neþredenin giriþi, s. 33; ¬eylü Mirßâti’z-za-
mân’da da bu esere dair bir iþaret yoktur,
a.g.e., a.y.). 4. es-Sîretü’n-nebeviyye
(Þâkir Mustafa, IV, 38; Þeþen, s. 177-178).
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ce kaptan Yûnus’a milletini sorar, Ýbrânî
olduðunu öðrenince, “Ýbrâniler’in tanrýsý
çok güçlüdür, dua et de yahudileri Kýzýl-
deniz’den kurtardýðý gibi bizi de kurtarsýn”
der. Ancak Yûnus bu felâkete kendisinin
yol açtýðýný söyleyerek denize atýlmasýný is-
ter. Önce gemideki aðýrlýklar atýlýr, ancak
fýrtýna dinmeyince bu defa Yûnus denize
atýlýr. Yûnus’u çok büyük bir balýk yutar
ve Yûnus balýðýn midesinde bir süre kalýr;
balýðýn gözleri de pencere vazifesi görür.
Ardýndan balýk onu görülebilecek bir sa-
hile götürür. Bu arada Yûnus, Tanrý’ya yal-
varmayý unutunca Tanrý çok iri baþka bir
balýk gönderir, bu balýk Yûnus’u ister. Ar-
dýndan Yûnus kendisini içinde bulunduðu
durumdan kurtarmasý için Tanrý’ya dua
eder, duasý kabul edilir ve balýk Yûnus’u
sahile çýkarýr. Yûnus hemen Ninova’ya gi-
dip halka felâketin yakýn olduðunu haber
verir. Yûnus’un sesi çok güçlüdür, þehrin
her köþesine ulaþýr, bunu duyan halk kötü
yoldan dönmeye karar verir. Tövbe eden-
lerin baþýnda Asur Kralý Osnappar vardýr.
Kral tahtýndan iner, tacýný çýkararak baþý-
na kül serper ve yerde yuvarlanýr. Üç gün
oruç tutulur ve göz yaþlarý içinde Tanrý’ya
dua edilir, Tanrý da onlarý baðýþlar. Yûnus
Tanrý’dan kendisini affetmesini ister. Tan-
rý, “Sen benim þanýma saygýlý davrandýn,
denize gittin (çünkü Yûnus insanlarýn Tanrý’-
ya olan güveninin sarsýlmamasýný istiyordu, do-
layýsýyla yalancý durumuna düþmemek için de-
nize açýldý), bundan dolayý sana merhame-
timle muamele ettim, seni yer altý dün-
yasýndan kurtardým” der.

Yûnus balýðýn karnýnda geçirdiði bu sý-
kýntýlý zamaný uzun müddet unutamaz ve
üzerinde izleri kalýr. Nitekim balýðýn kar-
nýndaki aþýrý sýcaklýktan elbisesi erimiþ,
saçlarý dökülmüþ, böcekler de onu hýrpa-
lamýþtýr. Yûnus’u korumak için Allah ki-
kayon bitkisini yaratmýþtýr. Yûnus sabah
kalktýðýnda baþ ucunda kendini güneþten
koruyan, her yapraðý bir karýþtan büyük,
270 yapraklý bir bitki bulur. Fakat daha
sonra bitki kuruyunca tekrar böceklerin
hücumuna uðrayan Yûnus aðlar ve ölmek
ister. Tanrý ona bir ders vermiþ, hiç emeði
geçmediði halde bitkinin kurumasýna üzü-
len Yûnus’a, iman eden Ninova halkýný af-
fetmesinin tabii olduðunu göstermiþtir.
Ardýndan Yûnus secdeye kapanýr. Ancak
Ninova halký kýrk gün sonra yine yoldan
çýkarak öncekinden daha çok günah iþle-
meye baþlayýnca kendilerine haber verilen
azap gelir ve hepsi topraða gömülür. Çek-
tiði þiddetli sýkýntýlardan dolayý Tanrý, Yû-
nus’u ölümden kurtarmýþ ve daha hayat-

ta iken cennete girmesine izin vermiþtir.
Yûnus’un karýsý da çok dindardý (Ginzberg,
VI, 54-59). Yûnus’un kabri muhtemelen
doðduðu yer olan Gat-hefer’de bulunmak-
tadýr (DB, III/2, s. 1605).

Yûnus hakkýnda Kur’an’da da bazý bil-
giler verilir; ondan Yûnus (en-Nisâ 4/163;
el-En‘âm 6/86; Yûnus 10/98; es-Sâffât 37/
139), Zünnûn (el-Enbiyâ 21/87) ve “Sâhi-
bü’l-hût” (el-Kalem 68/48) diye bahsedilir;
kendisine vahiy indiði (en-Nisâ 4/163), doð-
ru yola sevkedilenlerden, âlemlere üstün
kýlýnanlardan (el-En‘âm 6/86), sâlihlerden
(el-Kalem 68/50) ve peygamberlerden ol-
duðu bildirilir. Kur’an’ýn onuncu sûresi Yû-
nus adýný taþýmaktadýr. Bu sûrede, kendi-
lerine azap geleceði bildirilince iman et-
meleri sayesinde azaptan kurtulan yegâ-
ne kavmin Yûnus kavmi olduðu beyan edi-
lir (Yûnus 10/98). Kur’ân-ý Kerîm’e göre Al-
lah’ýn elçilerinden biri olan Yûnus (es-Sâf-
fât 37/139) -kavmi kendisine inanmayýnca-
öfkeyle onlardan uzaklaþmýþ (el-Enbiyâ 21/
87), yüklü bir gemiye binmiþ (es-Sâffât 37/
140), çekilen kura neticesinde kaybeden-
lerden olmuþ ve kendisini bir balýk yut-
muþtur (es-Sâffât 37/141-142). Eðer Yû-
nus, Allah’ý tesbih edenlerden olmasaydý
insanlarýn tekrar dirileceði güne kadar o
balýðýn karnýnda kalabilirdi; fakat o, “Sen-
den baþka ilâh yoktur, þüphesiz ben za-
limlerden oldum” demiþ (el-Enbiyâ 21/87-
88; es-Sâffât 37/143-144), ardýndan duasý
kabul edilerek, Allah’ýn rahmetiyle (el-Ka-
lem 68/49) güçsüz bir halde balýðýn kar-
nýndan çýkarýlmýþ, kendisine gölge yapma-
sý için yanýnda kabak cinsinden geniþ yap-
raklý yaktîn bitkisi yaratýlmýþ (es-Sâffât 37/
145-146; el-Kalem 68/49-50), daha sonra
100.000 veya daha fazla insana peygam-
ber olarak gönderilmiþtir (es-Sâffât 37/
147). Yûnus’un kavmi iman etmiþ, baþlarý-
na geleceði bildirilen azaptan kurtulmuþ,
bir süre daha nimetlerden faydalanarak
yaþatýlmýþtýr (Yûnus 10/98; es-Sâffât 37/
148). Hadislerde de Yûnus’tan söz edilir.
“Hiçbir insanýn, ‘Ben Yûnus b. Mettâ’dan
daha hayýrlýyým’ demesi uygun deðildir”
hadisinde Yûnus babasý Mettâ’ya nisbet
edilir. Diðer bir hadisin meâli de þöyledir:
“Yûnus b. Mettâ’dan daha hayýrlý oldu-
ðunu iddia eden kimse yalan söylemiþtir”
(Buhârî, “Enbiyâ,”, 24, 35, “Tevhîd”, 50,
“Tefsîru sûreti’n-Nisâ,”, 26, “En.âm”, 4,
“Sâffât”, 1; Müsned, I, 242, 254, 292, 342,
348, 390, 440; II, 405, 451, 468, 539; Ýbn
Mâce, “Zühd”, 33). Baþka bir hadise göre
Resûlullah, Mekke ile Medine arasýndaki
Herþâ tepesine geldiðinde, “Yularý hurma
lifinden olan kýzýl bir devenin üzerinde sýr-

ðullarý’ný simgelemektedir. Yûnus’un ilâhî
emri yerine getirmeyi reddetmesi, Ýsrâil’in
Îsâ Mesîh’e inanmamasý ve putperestler-
ce çarmýha gerilmesine yol açmasý anla-
mýna gelir. Yûnus’un denize atýlýp balýk ta-
rafýndan yutulmasý Ýsrâil’in sürgün hayatý-
nýn ve çeþitli yerlere daðýlmasýnýn bir sim-
gesidir. Ancak Yûnus’un balýðýn karnýnda
ölmemesi Ýsrâil’in diðer milletlerce asimi-
le edilemeyeceðine bir iþarettir. Balýk Yû-
nus’u Filistin sahiline çýkardýðý gibi millet-
ler de Ýsrâil’i kendi ülkelerinin sahiline çý-
karacaklardýr. Onun ölüler diyarýnýn derin-
liklerinden canlý olarak çýkmasý Îsâ Mesîh’in
gömülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gi-
bidir (NDB, s. 408). Hz. Îsâ, Yûnus pey-
gamberin üç gün üç gece balýðýn karnýnda
kaldýðýný ve Ninova halkýnýn Yûnus’un irþa-
dýyla tövbe ettiðini kabul etmektedir (Mat-
ta, 12/39-41; Luka, 11/29-32). Yûnus’u bir
balinanýn yuttuðu iddiasý, hem balinanýn
boðazýnýn dar olmasý hem de Akdeniz’de
balinanýn bulunmamasý sebebiyle doðru
kabul edilmemiþtir. Ahd-i Atîk’teki Yûnus
kýssasýnda balinadan deðil büyük bir balýk-
tan söz edilmektedir. Genel kanaat bu ba-
lýðýn bir tür köpek balýðý (lamia canis carcha-
rias) olabileceði yönündedir; bu tür büyük
balýklarýn midelerinde insan vücuduna rast-
lanmýþtýr (NDB, s. 409). Ahd-i Atîk’in an-
latýmýný gerçek saymayanlara göre ise bu
bir masal (Augusti, Renan, Müller), sem-
bolik hikâye (Palmer, Krahmer) veya efsa-
nedir (Eichhorn); Grek Hesione (Rosen-
müller) ya da Bâbil Oannes (Baur) mitin-
den alýnmadýr (DB, III/2, s. 1608).

Yahudi rivayetlerine göre Peygamber
Eliþa’nýn talebeleri arasýnda en baþarýlýsý
Yûnus peygamberdir. Eliþa onu Yehu’yu
kral olarak meshetmek ve Kudüs’teki hal-
kýn helâk edileceðini haber vermekle gö-
revlendirmiþ, fakat Kudüslüler tövbe edin-
ce azap gerçekleþmemiþtir. Bundan dola-
yý Ýsrâilliler, verdiði haber gerçekleþmedi-
ðinden Yûnus’u yalancý peygamber say-
mýþtýr. Nitekim Ninova halkýna felâket ha-
berini vermekle görevlendirildiðinde, “Þun-
dan eminim ki oradaki putperestler töv-
be edecekler ve affedilecekler, böylece put-
perestler arasýnda benim yalancý peygam-
ber olduðum yayýlacak” demiþti. Ninova’-
ya gitmek için Yafa’ya vardýðýnda liman-
da gemi bulamaz. Ancak Tanrý onu sýna-
mak için fýrtýna çýkarýr ve limandan ayrý-
lan bir gemi tekrar limana döner, Yûnus
bu gemiye biner. Bir günlük yolculuktan
sonra tekrar fýrtýna çýkar, gemide bulunan
yetmiþ millete mensup insanlar kendi ilâh-
larýna yalvarmaya baþlar, fýrtýna dinmeyin-
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ner. Fýrtýna çýkýnca Yûnus gemiden atýlýr
ve Hint’ten geldiði söylenen bir balýk ta-
rafýndan yutulur. Balýðýn karnýnda üç ve-
ya kýrk gün kalýr. Allah’ýn emriyle balýk onu
tüysüz yavru kuþ gibi, ayakta duramaz,
göremez ve yürüyemez bir halde Dicle ke-
narýna çýkarýr. Allah onun için dört dallý bir
bitki yaratýr, Cebrâil gelerek vücudunu
mesheder. Diþi bir ceylan onu emzirir. Yû-
nus kýrk günlük uykusundan uyanýnca bit-
kinin kuruduðunu, ceylanýn gittiðini gö-
rerek üzülür. Bunun üzerine Cenâb-ý Hak
kendisinin kuruyan bitkiye üzüldüðünü,
fakat 100.000 insana acýmadýðýný söyler.
Daha sonra Yûnus kaybettiði eþine ve ço-
cuklarýna kavuþarak memleketine döner,
ölünceye kadar teblið faaliyetini sürdü-
rür (Muhammed b. Abdullah el-Kisâî, s.
296-301).

Ýslâm kaynaklarýnda Yûnus’un peygam-
berliðinin balýk tarafýndan yutulmadan ön-
ce mi sonra mý olduðu, öfkeyle çýkýp git-
tiðinde kime öfkelendiði hususunda çe-
þitli yorumlar vardýr; “Ve o balýk sahibini
de an; hani o gücümüzün kendisine ulaþa-
mayacaðýný sanarak öfkeyle çýkýp gitmiþ-
ti” âyeti (el-Enbiyâ 21/87) müfessirlerce
farklý þekillerde yorumlanmýþtýr. Bir izaha
göre Yûnus, Ýsrâiloðullarý’ndan dokuz bu-
çuk kabileyi esir alýp götüren krala esirleri
salývermesi için elçi olarak gönderilmek is-
tenir, fakat o bu görevi kabul etmez. Kav-
mi tarafýndan kýnanan Yûnus hem kendi-
sini görevlendiren krala hem de kavmine
kýzarak oradan uzaklaþýr. Bir gemiye bi-
ner, fýrtýna çýkýnca denize atýlýr, balýk ta-
rafýndan yutulur, daha sonra kýyýya çýka-
rýlýr, iyileþir ve tekrar gönderilir. “Biz onu
halsiz bir durumda ýssýz bir kýyýya çýkar-
dýk ve onun üzerinde bir bodur fidan ye-
þerttik, onu 100.000 veya daha fazla kiþi-
ye gönderdik” meâlindeki âyet (es-Sâffât
37/145-147) peygamberliðin kendisine ba-
lýk tarafýndan yutulduktan sonra verildiði-
ni gösterir (Fahreddin er-Râzî, XXII, 212-
213). Baþka bir rivayete göre Cebrâil, Yû-
nus’tan hemen Ninova’ya gidip halký uyar-
masýný ve azabýn çok yakýn olduðunu bil-
dirmesini ister, Yûnus ise yolculuk için bi-
nek aramaya koyulur. Cebrâil acele et-
mesini söyleyince de öfkelenerek oradan
uzaklaþýr ve bir gemiye biner (a.g.e., XXII,
213; Taberî, TârîÅ, I, 375). Diðer bir izaha
göre ise balýðýn Yûnus’u yutmasý Ninova’-
daki teblið görevinden sonradýr. Nitekim
o halka, inanmadýklarý takdirde hemen
azabýn geleceðini bildirmiþ, fakat Allah
tövbeleri sayesinde onlarý affedince Yû-
nus yalancý durumuna düþmüþ ve bun-
dan duyduðu öfkeyle oradan ayrýlmýþtýr

(Fahreddin er-Râzî, XXII, 213). Bazý müel-
lifler de kendisini yalancý çýkardýðýndan do-
layý rabbine kýrgýn olduðunu, diðer bazý-
larý ise kavmi imana gelmediði için kav-
mine öfkelendiðini kaydeder (a.g.e., XXII,
214-215; Taberî, TârîÅ, I, 376). Makdisî,
Yûnus’un gelecek azap konusunda Nino-
valýlar’ý uyarýp oradan ayrýldýðýný, bu arada
Ninovalýlar’ýn tövbe etmeleri üzerine Al-
lah’ýn onlarý affettiðini ve Yûnus’tan tek-
rar kavmine dönmesini istediðini, fakat
kavminin tövbesinden habersiz olan Yû-
nus’un öldürülmekten korktuðu için kav-
mine öfkelenerek oradan ayrýldýðýný, bin-
diði gemiden denize atýlýp onu yutan balý-
ðýn karnýnda bir süre kalarak cezasýný çek-
tiðini söyler (el-Bedß ve’t-târîÅ, III, 110-113).
Kur’an’da, “Öyle ise rabbinin hükmünü sa-
býrla karþýla ve öfkeye kapýldýktan sonra
ýstýrap içinde haykýran balýk sahibi gibi ol-
ma” âyetinde (el-Kalem 68/48) Yûnus’un
davranýþý kýnanmakta ve Resûl-i Ekrem’e,
müþriklerin iman etmemesi durumun-
da hemen öfkeye kapýlmamasý bildirilmek-
tedir.
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týnda yünden bir abâ ile Yûnus’un bura-
dan telbiye ederek geçtiðini görür gibiyim”
demiþtir (Müsned, I, 216; Müslim, “Îmân”,
268, 269; Ýbn Mâce, “Menâsik”, 4).

Bazý Ýslâm kaynaklarýna göre Yûnus,
Ya‘kub’un oðlu Bünyâmin’in kabilesinden-
dir. Mettâ’nýn Yûnus’un annesi olduðu, pey-
gamberler içinde sadece Îsâ ile Yûnus’un
annelerine nisbet edilerek anýldýklarý riva-
yeti (Sa‘lebî, s. 406; Ýbnü’l-Esîr, I, 360) doð-
ru deðildir. Bazý kaynaklar Yûnus’un an-
nesinin adýný Sadaka olarak zikreder (Mu-
hammed b. Abdullah el-Kisâî, s. 396; Zey-
nüddin Ýbnü’l-Verdî, I, 28). Yûnus peygam-
ber Ninovalý’dýr ve kavmi putperesttir (Sa‘-
lebî, s. 407). Ýbn Kuteybe’ye göre (el-Ma£â-
rif, s. 52) Hz. Yûnus Peygamber Elyesa‘-
dan (bazý kaynaklarda Ýlyâs), Makdisî’ye
göre (el-Bedß ve’t-târîÅ, III, 110) Hz. Süley-
man’dan sonra kendi kavmine peygam-
ber olarak gönderilmiþtir. Hz. Ali’den nak-
ledilen bir rivayete göre otuz yaþýnda iken
kendisine vahiy gelen Yûnus, kavmine otuz
üç yýl peygamberlik yapmýþ, fakat kendi-
sine sadece iki kiþi iman etmiþtir (Sa‘le-
bî, s. 408). Yûnus kavminden ümit kesin-
ce onlara beddua ederse de kendisine bu
hususta acele davrandýðý bildirilir; kýrk gün
daha tebliðde bulunmasý emredilir, iman
etmedikleri takdirde kendilerine azap ine-
ceði haber verilir. Bunun üzerine Yûnus
tekrar tebliðe baþlar, otuz yedinci günde
kavmine üç gün sonra azabýn geleceðini,
bunun alâmeti olarak da renklerinin de-
ðiþeceðini söyler. Kýrkýncý gün Yûnus kav-
minden ayrýlýr; ancak kavmi üzerlerine
azap bulutlarý çökünce tövbe edip iman
eder, Allah da onlarý baðýþlar. Kavminin
helâk edilmesini beklerken baðýþlandýðýný
gören Yûnus yalancý durumuna düþer, öf-
kelenerek oradan ayrýlýr ve bir gemiye bi-
ner. Bindiði gemi batma tehlikesiyle kar-
þý karþýya gelince Yûnus gemiden atýlýr ve
bir balýk tarafýndan yutulur. Karanlýklar
içinde Allah’a dua eden Yûnus’un duasý
kabul edilir ve sahile çýkarýlýr; sahilde bir
bitki onu gölgeler. Ýyileþince tekrar Nino-
va’ya gönderilir. Rivayete göre Yûnus ba-
lýðýn karnýnda üç, yedi, yirmi veya kýrk gün
kalmýþtýr (a.g.e., s. 408-411). Diðer bir ri-
vayete göre Yûnus, Ninova halkýný kýrk gün
boyunca Allah’a iman etmeye ve kötülük-
lerden uzak durmaya çaðýrýr, fakat kavmi
onu dinlemez. Cenâb-ý Hak, Yûnus’tan þeh-
ri terketmesini ister, ardýndan azap gelin-
ce halk bu defa tövbe eder, Allah da on-
larý baðýþlar. Buna öfkelenen Yûnus, “Al-
lahým! Onlar beni yalancý çýkardýlar ama
sen onlarý affettin, bir daha onlarýn yaný-
na dönmeyeceðim” diyerek bir gemiye bi-
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