YÛNUS el-KÂTÝB

biçimde yer aldýðý tek kaynak Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ýdýr. Bu eserde Halîl b. Ahmed’den sonra adý en çok geçen dilci Yûnus olup yaklaþýk 200 yerde zikredilerek
görüþleri aktarýlýr. Bunun dýþýnda Ali b.
Hamza el-Kisâî, Halef el-Ahmer, Yahyâ b.
Mübârek el-Yezîdî, Ýbn Ebû Uyeyne (Ebû
Ca‘fer Abdullah), Kutrub, Yahyâ b. Ziyâd elFerrâ, Ebû Ubeyde Ma‘mer b. Müsennâ,
Asmaî, Ebû Zeyd el-Ensârî, Ahfeþ el-Evsat, Ýbn Sellâm el-Cumahî, Ebû Ömer elCermî de Yûnus’tan ders alan âlimlerdir.
Ýbnü’l-Cezerî, Yûnus b. Habîb’den kýraat
rivayet eden talebelerinin isimlerini de zikreder (øåyetü’n-Nihâye, II, 406). Basra’da
Halîl b. Ahmed’in yerine ders veren Yûnus b. Habîb ilmî tartýþmalar sonunda Kisâî’nin üstünlüðünü kabul ederek ders
verme iþini ona býraktý. Yûnus, 182 (798)
yýlýnda Basra’da vefat etti. Bu tarih 183
(799) olarak da kaydedilir. Tercih edilen görüþe göre seksen sekiz yýl yaþamýþtýr. 102
yýl yaþadýðý da söylenir (Ýbn Hallikân, VII,
244; Ýbn Fazlullah el-Ömerî, VII, 60).
Kendini tamamen ilme adayan Yûnus
b. Habîb’in hiç evlenmediði rivayet edilir.
Onun kuvvetli bir hâfýzasý olduðu zikredilmiþ, hâfýzasý, içine giren suyun kolayca çýkamadýðý aðzý dar bir testiye benzetilmiþtir (Ebû Bekir ez-Zübeydî, s. 51; Ýbnü’lKýftî, IV, 68). Ebû Ubeyde Ma‘mer b. Müsennâ’nýn, “Yûnus’un derslerine kýrk yýl devam ettim, her gün not tuttuðum sayfalarý onun ezberden söylediði bilgilerle doldurdum” þeklindeki sözü de bunu desteklemektedir (Yâkut, XX, 65; Ýbnü’l-Kýftî, IV,
71). Yûnus baþta nahiv ve lugat olmak üzere lehçeler, nâdir lugatlar, þiir ve rivayeti,
þiir tenkidi, ensâb, kýssa, tefsir, kýraat gibi ilimlerde geniþ bilgiye sahipti; þiir râvisi olduðu kadar þiirin iyisini kötüsünden
ayýrt eden bir eleþtirmendi. Onun döneminde bazý þairlerin þiirlerini Yûnus’a göstererek deðerlendirmelerini aldýklarý rivayet edilir. Câhiz’e göre Yûnus sahâbî Ebû
Mûsâ el-Eþ‘arî’den sonra en güzel Kur’an
okuyan dört kiþiden biridir (el-Beyân ve’ttebyîn, I, 368). Dönemin bir geleneði olarak Yûnus’un nahiv ve lugat bilgisi Müberred tarafýndan diðer âlimlerle karþýlaþtýrýlmýþtýr. Müberred’e göre Ebû Zeyd elEnsârî nahiv âlimiydi, ancak Halîl ve Sîbeveyhi kadar âlim deðildi. Yûnus ise lugat
bilgisinde Ebû Zeyd ile ayný olmakla birlikte nahvi Ebû Zeyd’den daha iyi bilirdi
(Kemâleddin el-Enbârî, s. 126-127). Yûnus’un Basra’da kurduðu ders halkasýna
birçok talebe ve edip yanýnda çölden gelen bedevîler de katýlmýþtýr. Þair Mervân
b. Ebû Hafsa, Basra’daki ders halkalarýný

araþtýrdýðýný, Yûnus’un halkasýndan daha
geniþ bir halka görmediðini söyler (Ýbn Abdürabbih, V, 306-307). Bazý talebeleri onun
derslerine yýllarca devam etmiþ, Ebû Ubeyde kýrk yýl, Halef el-Ahmer yirmi yýl ve Ebû
Zeyd el-Ensârî on yýl derslerinin müdavimi olmuþtur.
Yûnus b. Habîb’in lugat ve nahiv bilgisinin yer aldýðý en önemli kaynak Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ýdýr. Sîbeveyhi’nin Yûnus’tan yaptýðý nakillerin doðruluðu bizzat kendisi tarafýndan onaylanmýþtýr. Rivayete göre Sîbeveyhi ölünce Yûnus’a, “Sîbeveyhi,
Halîl’in ilmiyle alâkalý 1000 varaklýk bir kitap yazdý” denir. Yûnus þaþýrarak, “Bu çocuk bunlarýn hepsini ne zaman Halîl’den
duymuþ, kitabýný bana getirin göreyim”
der. Kitabý alýp inceleyince þunlarý söyler:
“Onun benden yaptýðý nakiller doðru olduðuna göre Halîl’den yaptýðý nakiller de
doðrudur” (Ebû Saîd es-Sîrâfî, s. 48; Ebû
Bekir ez-Zübeydî, s. 49). Yûnus’un nahiv ilmindeki yönteminin inceleneceði en önemli kaynak da el-Kitâb’dýr. Bu esere bakýldýðýnda onun dil çalýþmalarýnda hem kýyas
hem semâ yöntemini kullandýðý görülür.
Ancak hocasý Ebû Amr b. Alâ gibi semâ
yöntemine daha çok baþvurduðu anlaþýlmaktadýr. Yûnus, Araplar’dan topladýðý dil
malzemesini sadece aktarmamýþ, ayný zamanda bu malzemeyi ceyyid, hasen, kabih, câiz vb. terimlerle deðerlendirmiþtir.
Eserleri. Yûnus b. Habîb’in lugat, nâdir
kelimeler, tefsir ve atasözleriyle ilgili eserleri þunlardýr: Me£âni’l-Æurßân, en-Nevâdirü’l-kebîr, en-Nevâdirü’½-½a³¢r, elLu³åt, el-Em¦âl. Günümüze ulaþmayan
bu eserlerden en-Nevâdir’in bazý kýsýmlarý Süyûtî’nin el-Müzhir’inde zamanýmýza kadar gelmiþtir. Süyûtî en-Nevâdir’i
bulamadýðýný, yalnýz Tâceddin Ýbn Mektûm en-Nahvî hattýyla yazýlmýþ bazý bölümlerini gördüðünü söyler (el-Müzhir, II,
250); ancak eserin en-Nevâdirü’l-kebîr
mi yoksa en-Nevâdirü’½-½a³¢r mi olduðunu belirtmez. Sâganî’nin eþ-Þevârid
fi’l-lu³a’sýnda Yûnus’un en-Nevâdir’inde geçen þâz kullanýmlara yer verilmiþtir.
Yûnus’un Me£âni’l-Æurßân’ý ise Sîbeveyhi, Ebû Ubeyde, Ahfeþ el-Evsat ve Ferrâ’nýn eserleriyle bugüne ulaþmýþtýr. Yine atasözlerine dair Mecma£u’l-em¦âl (Meydânî) gibi kaynaklarda Yûnus b. Habîb’den
bilgiler aktarýlýr; bunlar muhtemelen elEm¦âl’den alýnmýþtýr. Yûnus’un nahiv alanýndaki görüþlerini aktaran Sîbeveyhi eserinde bazan bir bölümün tamamýný onun
görüþlerine dayanarak kaydeder (el-Kitâb,
III, 423). Hüseyin Nassâr Yûnus b. ¥abîb
adlý bir eser kaleme almýþtýr (Kahire 1968).
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Ebû Süleymân Yûnus b. Süleymân
b. Kürd b. Þehriyâr el-Kâtib
(ö. 135/752 civarý)

˜

Emevîler devrinde yaþayan
mûsikiþinas.
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Medine’de doðdu ve orada yaþadý. Divan kâtipliði yaptýðýndan Kâtib ismiyle tanýnmýþtýr, Yûnus el-Mugannî diye de anýlýr. Hürmüz adlý Ýranlý bir fakihin oðlu ve
Amr b. Zübeyr’in kölesidir. Küçük yaþta
mûsiki eðitimine baþladý ve bu alanda kendini yetiþtirdi. Ayrýca Arap edebiyatý, tarih, hadis, hat ve hitabet konulu toplantýlarýn yapýldýðý bir aile ortamýnda büyüdü607
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ðü için ilmî sahada da yüksek bir seviyeye
ulaþtý. Halife Hiþâm b. Abdülmelik zamanýnda (724-743) ticaret amacýyla Dýmaþk’a
yaptýðý bir seyahatte Þehzade Velîd b. Yezîd ile tanýþtý ve ondan iltifat gördü. Burada geçirdiði üç gün, binbir gece masallarýnýn 684. gecesindeki bir hikâyeye konu teþkil etmiþtir. Halife Velîd b. Yezîd döneminde de Dýmaþk’a çaðrýldý ve onun ölümüne kadar (126/744) sarayda kaldý. Kaynaklarda hayatýnýn bundan sonraki dönemiyle ilgili bilgi bulunmamaktadýr. Medine’de vefat eden Yûnus el-Kâtib’in vefat
tarihi kaynaklarýn çoðunda yaklaþýk 135
(752) olarak verilmektedir.
Dönemin meþhur mûsikiþinaslarý Ma‘bed b. Vehb, Ýbn Süreyc, Ýbn Muhriz, Garîz ve Muhammed b. Abbâd’dan ders alan
Yûnus bunlardan en çok Ma‘bed’i benimsemiþ ve bestelerinde onun geleneðini devam ettirmiþtir. Kaynaklar Ma‘bed’in öðrencileri arasýnda en yetenekli ve en zengin repertuvara sahip, ondan en çok eser
aktaran sanatkârýn Yûnus olduðu konusunda ittifak etmiþtir. Bestelerindeki yüksek müzikaliteden söz eden kaynaklarda
onun özellikle “Zeyânib” (Zeynebiyyât) adlý
eserinin büyük raðbet gördüðü ve daha
sonraki mûsikiþinaslar tarafýndan örnek
alýndýðý ifade edilir (Zeyânib, þair Ýbn Ruheyme’nin Zeyneb bint Ýkrime adlý genç bir hanýmýn güzelliðini coþkulu bir þekilde tasvir eden
þiirlerine verilen addýr). Ayný zamanda güzel

sesi olan Yûnus’un eserlerini “kadîb” veya
“taktaka” denilen, birbirine vurularak ses
çýkartýlan iki kamýþtan ibaret bir mûsiki
aletiyle okuduðu söylenir. Eserleri okurken ritmik kalýplara özen gösterdiði rivayet edilir. Edebiyat sahasýnda da ismi geçen Yûnus dönemin þairleri arasýnda zikredilir. Bu açýdan döneminin mûsikiþinaslarýndan Muhammed b. Âiþe, Cemîle, Sellâme el-Kas, Habbâbe ve Sellâmetü’z-Zerka’dan üstün olduðu belirtilmektedir.
Yûnus el-Kâtib’in eserlerinde Câhiliye
dönemi ve ilk dönem mûsikisi, mûsikiþinaslarý, besteler, ud klavyesindeki parmak
pozisyonlarý hakkýnda önemli bilgilerin yer
aldýðý kaydedilmektedir. Kaynaklarda adý
geçen eserleri þunlardýr: Kitâbü’n-Na³am (Medine mûsiki ekolünün tonal sistemiyle ilgilidir); Kitâbü’l-Æýyân (meþhur þarkýcý
câriyeler [kayneler] hakkýndadýr); Kitâbü Mücerrid(i’l-e³ånî) li-Yûnus (kendi bestelerini içerir); Kitâbü’l-E³ånî (dönemin þarkýlarýnýn bir araya getirildiði bu eserde otuz beþ erkek ve kadýn bestekârýn 825 þarkýsýnýn güftesi
bulunmaktadýr; Ýbn Hurdâzbih ve Ebü’l-Ferec elÝsfahânî gibi müelliflerin de alýntý yaptýðý eserde bestelerin îkasý ve perdeleri hakkýnda bilgi
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verilmektedir). Abbâsî dönemi mûsikisinin

hazýrlýk çalýþmalarýnda etkili olan bu eserler Ali b. Hüseyin el-Mes‘ûdî, Ebü’l-Ferec
el-Ýsfahânî ve Ýbn Abdürabbih’in kitaplarýnda kaynak olarak kullanýlmýþtýr. Ýbrâhim el-Mevsýlî, Siyyât ve Ýshak el-Mevsýlî
Yûnus el-Kâtib’in en meþhur öðrencilerindendir.
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YÛNUS PAÞA
(ö. 923/1517)
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Osmanlý vezîriâzamý.

™

Devrin kaynaklarýnda hayatýnýn ilk yýllarýyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmaz.
Bununla birlikte bazý araþtýrmalarda Arnavut asýllý olduðu ve devþirilerek saraya
alýndýðý belirtilir. II. Bayezid dönemine ait
hazine kayýt defterlerinde kendisinden kapýcýbaþý diye söz edilmesi, Enderun’a girdiðini ve iyi bir eðitim aldýktan sonra önemli sayýlabilecek görevlere getirildiðini düþündürür. 907-911 (1501-1505) yýllarý arasýnda kapýcýbaþý olarak bazý önemli hizmetlerde bulunduktan sonra 10 Rebîülâhir 911’de (10 Eylül 1505) Hasan Aða’nýn
yerine yeniçeri aðalýðýna getirildi. Muhtemelen daha kapýcýbaþý iken II. Bayezid’in kýzý Selçuk Hatun’un Mustafa Paþaoðlu Mehmed Bey’le olan evliliðinden doðan kýzlarýndan biriyle (Asýlhan Hatun) evlendirildi. Hazine kayýtlarýnda bu evliliðe dair ilk
bilgiler 11 Þâban 907 (19 Þubat 1502) tarihine aittir (Ýn‘âmât Defteri, vr. 267b). Beþ
yýl kadar sürdürdüðü yeniçeri aðalýðý sýrasýnda 1509’daki büyük depreme þahit oldu

ve muhtemelen Ýstanbul’un yeniden imarýnda da görev aldý. Þahkulu Baba Tekeli
isyaný esnasýnda isyaný bastýrmakla görevlendirilen Vezîriâzam Atik (Hadým) Ali Paþa’ya eþlik eden yeniçerilerin baþýnda söz
konusu harekâta katýlmayarak Ýstanbul’da kaldý. Safer 917’de (Mayýs 1511) Bursa
kadýsýnýn isyan vesilesiyle kendisine gönderdiði yardým talebiyle ilgili mektubunu
alarak durumu divana bildirdi (TSMA, nr.
E 5451). Þehzade Selim’in (Yavuz Sultan
Selim) taht iddiasýyla ortaya çýkýp Rumeli yakasýna geçmesi ve babasý II. Bayezid
ile irtibat kurmaya çalýþmasý sýrasýnda padiþahla birlikte Edirne’de olduðu, hatta 8
Cemâziyelevvel 917’de (3 Aðustos 1511)
Uðraþdere mevkiinde Þehzade Selim ile
II. Bayezid arasýndaki çarpýþmada yeniçerilerin baþýnda bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Þehzade Selim’in geri çekilmesinin ardýndan, Vezîriâzam Ali Paþa’nýn Þahkulu
ile yaptýðý savaþta baþarýsýzlýða uðrayýp hayatýný kaybetmesi üzerine maiyetindeki yeniçerilerin Þehzade Selim’i desteklemeye
baþlamalarý karþýsýnda nasýl bir tavýr takýndýðý bilinmemektedir. Ancak daha sonra meydana gelen görev deðiþikliklerinde
7 Cemâziyelâhir 917’de (1 Eylül 1511) Rumeli beylerbeyiliðine tayin edilen Sinan
Paþa’nýn yerine Anadolu beylerbeyi olmasý (Ýn‘âmât Defteri, vr. 237a) II. Bayezid’in
yakýn çevresindeki grupta yer aldýðýný düþündürmektedir.
Yûnus Paþa’nýn Anadolu beylerbeyiliði kýsa sürdü; 22 Þevval 917’de (12 Ocak 1512)
Sinan Paþa üçüncü vezirliðe getirilince ondan boþalan Rumeli beylerbeyiliðine tayin
edildi. Muhtemelen bu sýrada asker arasýnda Selim’e taraftar olanlarýn artmasý
üzerine o da Þehzade Ahmed’e karþý Selim’i destekleyen paþalara katýldý. Nitekim
bir kayda göre Selim’in Ýstanbul’a davet
edilmesi fikrini padiþaha kabul ettirenlerden biriydi (TSMA, nr. E 7072). Yavuz Sultan Selim’in tahta çýkmasýnýn ardýndan
Dimetoka’ya çekilen II. Bayezid’e refakat
etti; ancak onun yolda vefat etmesinden
sonra (II. Bayezid’in vefatýný bildiren arzý:
TSMA, nr. E 6335) Rumeli beylerbeyiliðinden alýnýp merkezden uzaklaþtýrýldý. Bu
durum büyük ihtimalle, Uðraþdere çarpýþmasýnda II. Bayezid’in yanýnda yer almasý sebebiyle Yavuz Sultan Selim’in ona
tam güvenmemesinden kaynaklanmýþtýr.
Uzun bir süre Bosna beylerbeyiliðinde kaldý; Çaldýran seferi esnasýnda da Bosna’da
görev yaptýðý ve sýnýr boylarýnda emniyeti
saðladýðý anlaþýlmaktadýr. Hatta ona Klis
Kalesi’nin fethi için izin de verilmiþti (16
Þâban 921 / 25 Eylül 1515). Hemen ardýn-

