YÛNUS b. UBEYD

râiloðullarý’nýn inandýðý Tanrý’dan baþka tanrý olmadýðýna iman ettiðini söyleyen Firavun’un bu imanýnýn kabul edilmeyeceði
bildirilmektedir (âyet 71-93; Mâtürîdî, VII,
104-106; DÝA, XIII, 120-121).
Dördüncü bölümde (âyet 94-109), Kur’an
tebliðinden haberdar olan insana hitap
edilerek eðer tereddüt içinde bulunuyorsa önceki vahiyleri bilen dürüst kimselere sormasý, böylece Kur’an’ýn vahiy ürünü
olduðunu anlamasý tavsiye edilmekte (Taberî, XI, 218-219; Mâtürîdî, VII, 108-110;
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, VIII,
244), ýsrar ve inatlarý yüzünden Allah’ýn
gazabýna uðrayanlarýn -bütün mûcizelere
þahit olsalar bile- iman etmeyecekleri belirtilmektedir. Ardýndan “Helâke mâruz kalan geçmiþ ümmetler keþke iman etselerdi de bundan faydalansalardý!” temennisinden sonra iman eden Yûnus kavminin bu konuda bir istisna teþkil ettiði kaydedilmektedir. Allah’ýn dilemesi halinde
yeryüzündeki bütün insanlarýn iman edeceði beyan edilerek insanlarýn imanla küfür arasýnda serbest býrakýldýklarýna vurgu yapýlmakta; Hz. Peygamber’e insanlarý
imana zorlayamayacaðý bildirilmektedir.
Resûlullah’ýn þahsýna yönelik bir hitap þeklinde tek Allah’tan baþka hiçbir varlýða tapýnmama prensibi tekrarlanmakta, esasen Cenâb-ý Hakk’ýn kiþiye zarar vermeyi
veya fayda saðlamayý murat etmesi durumunda buna kimsenin engel olamayacaðý belirtilmektedir. Sûre Resûl-i Ekrem’e,
bütün insanlara hitap ederek rablerinden
kendilerine hak dini teblið eden Kur’an’ýn
geldiðini, onu kabul edenin kendi lehine,
kabul etmeyenin ise kendi aleyhine davranmýþ olacaðýný ve kendisinin insanlarýn
hidayetinden sorumlu tutulmayacaðýný söylemesi emredildikten sonra þu âyetle sona ermektedir: “Sen kendine vahyedilen
ilâhî tebliðin gereðini yerine getir ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Þüphe yok ki Allah hüküm verenlerin en hayýrlýsýdýr”.
Yûnus sûresi, Resûlullah’a Zebûr yerine verilen on bir sûreden (miûn) biri olup
Hz. Ömer tarafýndan sabah namazlarýnda
okunduðu rivayet edilmektedir (Ýbrâhim
Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 245-247). “Yûnus
sûresini okuyan kimseye Yûnus’u tasdik
eden, onu yalanlayan, ayrýca Firavun’la birlikte boðulan kimselerin sayýsýnýn on katý
kadar sevap verilir” meâlinde nakledilen
hadisin (Zemahþerî, III, 180; Beyzâvî, II,
250) mevzû olduðu kabul edilmiþtir (Muhammed et-Trablusî, II, 716). Mahmut Sami Ramazanoðlu Yûnus ve Hûd Sûreleri Tefsiri adlý bir eser kaleme almýþ (Ýstan-

bul 1984, 4. bs.), Abdülmuhsin Kasým elHâc Hammû, Yûnus £aleyhi’s-selâm ve
da£vetühû fî ¾ýlli’l-Æurßâni’l-Kerîm ve’sSünne adýyla yüksek lisans tezi (1400/
1980, Câmiatü Ümmi’l-kurâ), Fâyize Osman Ebû Zeyd de el-ƒa½âßi½ü’l-belâ³ýyye fî sûreti Yûnus ismiyle doktora tezi
hazýrlamýþ (1994, Câmiatü’l-Ezher), bu tez
daha sonra basýlmýþtýr (Kahire 1422/2001).
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64 (683-84) yýlýnda Kûfe’de doðdu. Basra’da yaþayýp orada vefat ettiðinden Basrî,
Abdülkaysoðullarý’nýn mevlâsý olduðu için
Abdî nisbeleriyle anýlýr. Künyesi Ebû Ubeyd
þeklinde de zikredilir. Yûnus’un, Mu‘tezile’nin kurucularýndan Amr b. Ubeyd’in yanýna gitmesi yüzünden kendisine kýzdýðý
Abdullah adlý bir oðlunun olduðu bilinmektedir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, VI, 294).
Genç tâbiîler arasýnda yer alan Yûnus’un
Enes b. Mâlik’e yetiþtiði bilinmekle beraber ondan hadis alýp almadýðý hususu kesin deðildir. Hasan-ý Basrî, Muhammed b.
Sîrîn, Ýbrâhim et-Teymî, Atâ b. Ebû Rebâh, Nâfi‘ ve Sâbit el-Bünânî gibi tâbiîlerden ders aldý. Uzun süre yanýnda bulunduðu Hasan-ý Basrî’nin rivayetleri konusunda en güvenilir kiþi kabul edildi. Ali b.
Medînî’ye göre Yûnus, Hasan-ý Basrî’den
rivayet hususunda Abdullah b. Avn’dan
daha saðlam sayýlýrdý (Ýbn Ebû Hâtim, IX,
242). Yûnus b. Ubeyd, ilmî faaliyetlerinin

yaný sýra Basra’daki ipekçiler çarþýsýnda
ipek kumaþ ve elbise ticaretiyle uðraþýrdý.
Ýbadete düþkün, verâ‘ sahibi ve zâhid bir
kimse olarak tanýnýrdý. Yûnus’un ayný zamanda baþarýlý bir tüccar olmasý onun dikkat çekici yönlerindendir. Alýþveriþlerinde
kendi zararýna da olsa karþý tarafýn hakkýný koruduðuna, haksýz kazançtan uzak
durduðuna ve bu konuda son derece titiz davrandýðýna dair birçok olay nakledilir. Yûnus b. Ubeyd Basra’da vefat etti.
Yûnus b. Ubeyd, Basra’nýn önde gelen
hadis hâfýzlarýndan biridir. Hadis tenkitçileri onun son derece güvenilir bir kimse
olduðu hususunda görüþ birliði içindedir.
Çok sayýda hadis nakletmekle þöhret kazanmýþ, ayrýca hadis rivayetindeki titizliðiyle tanýnmýþtýr. Derslerinin sonunda rivayet sýrasýnda yanlýþ yapmýþ olma ihtimalinden dolayý istiðfarda bulunurdu. Ayrýca
sünnete baðlýlýðýyla bilinen ve bid‘at ihtiva eden görüþlere karþý þiddetle muhalefet eden, Basra’da Ýbn Avn, Eyyûb es-Sahtiyânî ve Süleyman b. Tarhân et-Teymî ile
birlikte sünneti ihya edip bid‘atlarý sona
erdiren dört kiþiden biri olduðu zikredilen
Yûnus’un (Ýbn Hibbân, VII, 647) Kûfe’de
doðduðu halde orada yetiþmediði için Allah’a hamdetmesi (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, VI, 294) Kûfeliler’in görüþlerini pek
tasvip etmediðini göstermektedir. Bu özellikleri sebebiyle düzenlediði hadis meclislerine raðbet edilmiþ ve birçok ünlü kiþiye hocalýk yapmýþtýr. Þu‘be b. Haccâc, Süfyân es-Sevrî, Hammâd b. Seleme, Hammâd b. Zeyd, Hüþeym b. Beþîr, Yezîd b.
Zürey‘ ve Abdüla‘lâ b. Abdüla‘lâ gibi þahsiyetlerle oðlu Abdullah onun talebeleri arasýnda zikredilir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de ve diðer hadis kitaplarýnda yer almaktadýr. Fýkýh alanýnda da yetkin bir þahsiyet
olan Yûnus b. Ubeyd’in dönemin tartýþýlan
fýkhî meseleleri hakkýndaki görüþlerine sýkça baþvurulmuþ ve fetvalarý raðbet görmüþtür. Yûnus’un rivayetleri Ebû Arûbe
tarafýndan bir cüz halinde derlenmiþ ve
Zehebî ile (A£lâmü’n-nübelâß, VI, 296) Ýbn
Hacer (el-Mu£cemü’l-müfehres, s. 381) bu
eseri okuduklarýný kaydetmiþtir.
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