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leri “güvenilir kiþilerin bana anlattýðýna gö-
re” sözüyle kaydeder. Bu arada haberlerin
kaynaðýný zikretmediði yerler de vardýr. Se-
cili bir üslûp benimseyen müellif zaman
zaman gramer hatalarý yapar. Bazan Ârâ-
mîce, Türkçe ve Farsça kelimeler kullanýr.
Eserin en önemli yanlarýndan biri de di-
ðer kaynaklarda yer almayan yazýþmala-
ra, tevký‘ ve menþurlara yer verilmesidir.
Dönemin tarihçileri Yûsufî’nin bu eserini
takdir etmiþ, el-Melikü’n-Nâsýr dönemi için
temel kaynak olarak kullanmýþ ve bazý bil-
gileri aynen eserlerine aktarmýþlardýr. Özel-
likle Makrîzî, Ýbn Hacer el-Askalânî ve Bed-
reddin el-Aynî eserlerinde Nüzhetü’n-nâ-
¾ýr’dan alýntýlar yapmýþtýr. Eserin bazý ek-
sik kýsýmlarý alýntýlar sayesinde tesbit edi-
lebilmektedir. 2. Keþfü’l-kürûb fî ma£ri-
feti’l-¼urûb. Genellikle savaþ sanatý ve
orduyla ilgili olan eser on bölümden mey-
dana gelmektedir. Eserde savaþa baþla-
ma, savaþý sonlandýrma, sultanýn korun-
masý, takviye usulü, askere alma, asker-
lerde bulunmasý gereken özellikler, atlar,
muhasara ve hücumlarla ilgili hususlar an-
latýlmaktadýr. Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de
kayýtlý olan eser (nr. 210) Memlük döne-
minde kaleme alýnan harp sanatý ve atçý-
lýkla (fürûsiyye) ilgili önemli çalýþmalardan
biridir. Yûsufî ayrýca Ýbn Seyyidünnâs’ýn
Hz. Peygamber’le ashabýnýn methine dair
yazdýklarýný ihtisar ettiðini söyler (Nüzhe-
tü’n-nâ¾ýr, neþredenin giriþi, s. 52).
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Benî Ýsrâil peygamberi.˜ ™

Yûþa‘ (Yeþu) kelimesinin Ýbrânîce aslý,
“Tanrý kurtuluþtur” veya “Tanrý kurtarýr”
anlamýna gelen Yehoþua’dýr (Yeoþua). Tev-
rat’a göre aslý Hoþea olan bu isim (Sayý-
lar, 13/8; Tesniye, 32/44) Mûsâ tarafýndan
Yehoþua olarak deðiþtirilmiþ (Sayýlar, 13/
16), zamanla Yeþua biçiminde kýsaltýlmýþ
(Catholicisme, VI, 1034), Arapça’ya da Yû-
þa‘ diye geçmiþtir (Cevâlîký,s. 644). Ye-
þu, Ýsrâiloðullarý’nýn on iki kabilesinden bi-
ri olan ve Yûsuf’un oðlu Efraim’in adýný ta-
þýyan kabilenin lideri (Sayýlar, 13/8) Eliþa-
ma’nýn oðlu Nûn’un oðludur (I. Tarihler,
7/26-27). Önceleri Mûsâ’nýn yardýmcýlýðýný
yapmýþ, ondan sonra da Ýsrâiloðullarý’nýn
baþýna geçmiþtir. Tevrat ondan “Mûsâ’nýn
hizmetçisi, genç adam” diye bahseder (Çý-
kýþ, 33/11).

Yeþu ilk defa, Mûsâ önderliðinde Ýsrâ-
iloðullarý’nýn Mýsýr’dan çýkýþýný takiben Sin
çölündeki Refidim’e gelmeleri sýrasýnda
tarih sahnesine çýkar. Refidim’de Ýsrâilo-
ðullarý ile savaþan Amalek’e (Amâlika) kar-
þý Mûsâ, Yeþu’yu görevlendirmiþ ve Yeþu
Amalek’i yenmiþtir (Çýkýþ, 17/8-14). Tev-
rat’ta daha sonra Yeþu sýk sýk Mûsâ ile
beraber zikredilir. Ýsrâiloðullarý altýndan bu-
zaðý yaparak ona taptýklarý sýrada Yeþu,
Mûsâ ile birlikte Sînâ daðýndadýr ve dað-
dan beraber dönerler (Çýkýþ, 24/13; 32/17).
Yeþu toplanma çadýrýnýn (Ohel, Miþkan)
güvenliðinden sorumludur; Mûsâ ile bir-
likte çadýra girer, Mûsâ çadýrdan ayrýlsa
da o çadýrý terketmez (Çýkýþ, 33/11). Arz-ý
mev‘ûda keþif için gönderilen ve her ka-
bileden birer kiþi seçilerek oluþturulan top-
luluk arasýnda Efraim kabilesini temsilen
kýrk yaþýndaki Yeþu da vardýr. Yeþu, Yahu-
da soyunun (sýbt) temsilcisi Yefunne oð-
lu Kaleb ile birlikte bu topraklara girmele-
ri için Ýsrâiloðullarý’ný ikna etmeye çalýþýr
(Sayýlar, 14/6-9; Yeþu, 14/7). Ancak arz-ý
mev‘ûda girmesine dair ilâhî emre karþý
çýkan kavmi tarafýndan taþlanýr; daha son-
ra da vebaya yakalanýr, bu hastalýktan ilâ-
hî inâyetle kurtulur, imaný ve baðlýlýðý sa-
yesinde arz-ý mev‘ûda girmekle mükâfat-
landýrýlýr. Ýsrâiloðullarý’ndan Nûn oðlu Ye-
þu ve Yefunne oðlu Kaleb dýþýndakilerle yir-
mi yaþýnda ve daha yukarý yaþlarda bulu-
nanlar oraya giremez (Sayýlar, 14/10, 30,
38).

da ayrýntýlý bilgi verir. Bunda diðer tarih-
çilerin ulaþamadýðý belgelere, özel mâlû-
mata kolaylýkla ulaþmasýnýn önemli rolü
vardýr.

Eserleri. 1. Nüzhetü’n-nâ¾ýr fî sîreti’l-
Meliki’n-Nâ½ýr. Câmi£u sîreti’n-Nâ½ýr
Mu¼ammed b. Æalavun, es-Sîretü’n-
Nâ½ýriyye ve TârîÅu Mûsâ b. Mu¼am-
med el-Yûsufî adlarýyla da anýlýr. el-Meli-
kü’l-Mansûr Kalavun devriyle (1279-1290)
baþlayan ve Sultan Hasan b. Muhammed
b. Kalavun’un ikinci saltanatýna kadar (755/
1354) gelen bir Memlük tarihidir. On beþ
ciltlik eserin sadece küçük bir bölümü gü-
nümüze ulaþmýþ olup bu da uzun yýllar Ýbn
Fazlullah el-Ömerî’nin Mesâlikü’l-eb½âr
fî memâliki’l-em½âr adlý eserinin içinde
onun bir parçasý gibi kalmýþtýr. Nihayet Jo-
sef Horovitz, Franz Rosenthal, Ulrich Wil-
helm Haarmann ve Donald P. Little’in çalýþ-
malarý sonucunda Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde (Ayasofya, nr. 3434) mevcut Me-
sâlikü’l-eb½âr’ýn 22. cildi içerisinde 733-
738 (1332-1338) yýllarýný ihtiva eden kýs-
mýn yazý ve muhteva bakýmýndan farklýlýk
arzettiði görülmüþ ve Yûsufî’nin Nüzhe-
tü’n-nâ¾ýr’ýna ait olduðu tesbit edilen
bu bölüm Ahmed Hutayt tarafýndan ya-
yýmlanmýþtýr (Beyrut 1406/1986). Yûsufî,
Memlük döneminde görülen tarih yazýcý-
lýðý üslûbunu takip ederek hadiseleri kro-
nolojik sýrayla anlattýktan sonra o yýllar için-
de vefat edenlerin biyografisine de yer ver-
mektedir. Ancak zaman zaman sebepleri-
ni de zikrettiði hadiseleri arka arkaya ya-
zabilmek için kronolojiyi gözetmeden an-
lattýðý bölümler de vardýr. Eserin kaynak-
larý arasýnda müellifin þahsî müþahedele-
ri önemli bir yer tutar. Yûsufî bu müþahe-
delerini, “O gün orada ben de vardým; biz
de onun yanýnda bulunuyorduk; olay be-
nim de orada bulunduðum sýrada meyda-
na geldi” gibi cümlelerle ifade eder. Ýkin-
ci kaynaðý ise þifahî rivayetlerdir. Yûsufî
arkadaþlarý ve tanýdýklarýndan duyduðu ri-
vayetleri aynen nakleder. Önemli devlet
adamlarý, büyük kumandanlar, kadýlar ve
âlimlerden aktardýðý bu rivayetlerin sahibi-
ni bazan ismen zikreder bazan da rivayet-
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tedir. Kutsal kitap dýþý yahudi dinî litera-
türüne göre de Yeþu, Mûsâ’nýn yardýmcý-
sýdýr; sadakatle hizmetinden dolayý Tanrý
Mûsâ’dan sonra kendisine peygamberlik
vererek onu mükâfatlandýrmýþ ve ondan
desteðini çekmemiþtir. Mûsâ vefat edin-
ce Tanrý halka acýsýný unutturmak için Ye-
þu’ya hemen savaþmayý emretmiþtir. Bu-
nunla birlikte Yeþu sadece bir kahraman
deðildir. Tanrý savaþla ilgili tâlimatýný bil-
dirmek istediðinde onu elinde Tesniye ki-
tabýný tutarken görmüþ, ona güçlü ve ce-
sur olmasýný, þeriat kitabýný aðzýndan hiç
düþürmemesini söylemiþtir. Mûsâ, Ýsrâilo-
ðullarý’ný denizden geçirdiði gibi Yeþu da
kavmini Þeria nehrinden geçirmiþtir.

Kur’ân-ý Kerîm’de Yûþa‘ adý geçmemek-
le birlikte iki yerde ona iþarette bulunul-
duðu kabul edilmektedir. Mûsâ, Ýsrâiloðul-
larý’nýn kendilerine Tanrý tarafýndan vaad
edilen topraklara girmeleri gerektiði em-
rini alýnca on iki kabileden seçtiði birer ki-
þiyi keþif kolu olarak önden göndermiþ, on
iki kiþiden sadece ikisi ilâhî emrin yerine
getirilmesini istemiþ, diðerleri ise o top-
raklarda zorbalarýn yaþadýðýný ileri sürüp
oraya giremeyeceklerini söylemiþ ve Tanrý
emrine karþý çýkmýþtýr (el-Mâide 5/12, 22-
24). Tevrat’ta bu iki kiþinin Yeþu ile Kaleb
olduðu belirtilir (Sayýlar, 13/6, 8;14/6-9) ve
Ýslâmî kaynaklarda da bu þekilde yer alýr
(Sa‘lebî, s. 150-151). Diðer taraftan Mûsâ
ve Hýzýr kýssasýnda kendisinden Mûsâ’nýn
genç yardýmcýsý (fetâ) diye bahsedilen ki-
þinin de (el-Kehf 18/60, 62-63) Yûþa‘ b. Nûn
olduðu ifade edilir (a.g.e., s. 136).

XVI. yüzyýlda Beþiktaþlý Yahyâ Efendi’-
nin (ö. 978/1570) keþfettiði rivayet edilen
Yûþa‘ýn kabrinin Ýstanbul Beykoz’da bu-
gün Yuþa tepesi diye bilinen yerde bulun-
duðu inancý yaygýn olup burasý günümüz-
de de önemli bir ziyaretgâhtýr. Ancak bu-
radaki kabrin Tevrat’ta zikri geçen Yeþu’-

ya aidiyeti mümkün deðildir. Zira Ahd-i
Atîk’e göre Yeþu Filistin’de vefat etmiþ ve
Timnat-serah’a defnedilmiþtir. Esasen Yû-
þa‘ýn beþi Filistin’de olmak üzere Ýstanbul’-
dan Kuzey Afrika’ya kadar çeþitli yerlerde
mezarýnýn bulunduðu iddia edilmektedir
(Hasluck, I, 256). Suriye’de Maarretünnu‘-
mân’da onun adýný taþýyan bir mescid ve
türbe yer almaktadýr. Beykoz’daki tepeye
Yuþa adýnýn Yûþa‘ peygamberin kabrinden
dolayý verildiði inancý da gerçeði yansýtma-
maktadýr. Ahd-i Atîk’te adý geçen Yûþa‘ýn
Beykoz’la alâkasý Mûsâ ile Hýzýr’ýn Ýstan-
bul’da bir araya geldiði inancýndan kay-
naklanmýþ olabilir ki bu da doðru deðildir.
Kur’an’da Mûsâ ile Hýzýr’ýn iki denizin bir-
leþtiði yerde (mecmau’l-bahreyn) buluþtu-
ðu bildirilmekte ve müfessirler bu yeri Ak-
deniz’le Atlas Okyanusu’nun birleþtiði Ce-
belitârýk Boðazý, Nil’in Akdeniz’e döküldü-
ðü yer, Kýzýldeniz’in Hint Okyanusu’na açýl-
dýðý Aden Boðazý, Ürdün ýrmaðýnýn Tabe-
riye gölüne döküldüðü yer, Nil’in iki kolu-
nun birleþtiði yer ve Ýstanbul Boðazý gibi
çeþitli coðrafî bölgelerle iliþkilendirmekte-
dir. Coðrafî bakýmdan Mûsâ ile Hýzýr’ýn bir
araya geldiði yer Sînâ yarýmadasýnýn Aka-
be ve Süveyþ körfezlerinin birleþtiði alt ucu
olmalýdýr. Hz. Mûsâ, Sînâ yarýmadasýnýn
alt ucuna yakýn Sînâ daðýnda ilâhî vahyi al-
dýktan sonra Kehf sûresinde anlatýlan (18/
60-82) Hýzýr’la buluþma gerçekleþmiþtir.

195 m. rakýmlý Boðaz’a hâkim Yuþa te-
pesi tarihin eski devirlerinden beri çeþitli
inançlarda kutsal kabul edilmiþ ve bura-
da tapýnaklar yapýlmýþtýr. Ýlk çaðlarda te-
pede bir Zeus mâbedinin bulunduðu bi-
linmektedir. Bu mâbed Iustunianos tara-
fýndan VI. yüzyýlda Hagios Mikhael adýna
kiliseye çevrilmiþtir. Yuþa tepesinin kut-
sallýðý inancý Ýslâmî dönemde bir yatýr-me-
zar ve bir tekke inþasý ile devam etmiþtir.
Günümüzde Yûþa‘ peygamberin kabri di-

Kýrk yýllýk çöl hayatýnýn ardýndan Mûsâ,
Tanrý’nýn emriyle kâhin Eleezar’ýn ve kav-
min önünde Yeþu’yu kendisinden sonra
Ýsrâiloðullarý’nýn lideri olarak belirler, onu
arz-ý mev‘ûdu ele geçirmek ve bu toprak-
larý Ýsrâiloðullarý arasýnda taksim etmek-
le görevlendirir (Sayýlar, 27/18-23; 34/17;
Tesniye, 1/38; 31/7). Mûsâ vefatýndan ön-
ce Tanrý’nýn emriyle Yeþu ile birlikte top-
lanma çadýrýna girer ve Tanrý, Yeþu’ya kuv-
vetli ve cesur olmasýný, zira Ýsrâiloðullarý’ný
vaad edilen diyara onun götüreceðini bil-
dirir (Tesniye, 31/14, 23). Mûsâ’nýn ölümü-
nü takiben Yeþu arz-ý mev‘ûda girmek üze-
re hazýrlýk yapar ve oraya girer. Yeþu’nun
askerî seferleri Ken‘anlýlar’ýn gücünü ký-
rar. Amoriler’e karþý yapýlan savaþýn her
türlü eylemin yasaklandýðý cumartesi gü-
nü baþlamadan bitmesi için Yeþu’nun du-
asýyla güneþ düþman yenilinceye kadar
batmaz (Yeþu, 10/12-13). Arz-ý mev‘ûda
girildikten sonra Yeþu burayý kâhinin ve
bir heyetin yardýmýyla kabileler arasýnda
pay eder, sýðýnma þehirleri kurar, Levili-
ler’e yerler tahsis eder ve ahid sandýðýný
Þilo’ya yerleþtirir. Efraim daðýndaki Tim-
nat-serah’ý kendisine ayýrýr (Yeþu, 19/50).
Tanrý, Yeþu’ya görevinin baþlangýcýnda,
“Kulum Mûsâ’nýn sana emrettiði þeriatýn
tamamýný yerine getirmeye dikkat et. Git-
tiðin her yerde baþarýlý olmak istiyorsan
bu þeriattan ayrýlma, saða sola sapma.
Þeriat kitabýnda yazýlanlarý dilinden düþür-
me ve tamamýný yerine getirmek için ge-
ce gündüz onu düþün” demiþ (Yeþu, 1/7-8),
Yeþu da kavme Tanrý’ya kulluk etmelerini
vasiyet ettikten sonra 110 yaþýnda ölmüþ
ve Efraim daðýnda Timnat-serah’ta def-
nedilmiþtir (Yeþu, 24/1-30). Sâmirî gele-
neðinde Yeþu’nun kabrinin Þekem’in 9 mil
güneybatýsýndaki Kefr-Haris’te bulundu-
ðu ileri sürülürken yorumcularýn çoðun-
luðuna göre Þekem’in 17 mil güneybatý-
sýndaki Khirbet-Tibneh’te yer almaktadýr
(Goldziher, II, 71-75; IDB, IV, 650).

Yeþu, yahudi kutsal kitabýnda hem as-
kerî bir lider hem de peygamber olarak
takdim edilir. Onun en önemli özelliði arz-ý
mev‘ûdu fethedip Ýsrâiloðullarý arasýnda
paylaþtýrmasýdýr, bununla birlikte o bilge-
lik ruhuyla doludur (Sayýlar, 27/18-20; Tes-
niye, 34/9). Mûsâ gibi Yeþu da Rabb’in ku-
lu diye nitelendirilmiþ (Yeþu, 24/29), Rab,
Mûsâ’ya hitap ettiði gibi ona da hitap et-
miþtir (Yeþu, 20/1). Yeþu’nun Ebal daðýn-
da bir sunak yaparak Tevrat’ý yetmiþ dil-
de taþlar üzerine yazmasý (Ginzberg, V, 9-
11) ve þeriatý Ýsrâiloðullarý’na teblið etme-
si (Yeþu, 8/30-35) peygamberliðin Mûsâ’-
dan sonra kendisine geçtiðini göstermek-
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YÜCEL, Hasan Âli

(1897-1961)

Türk devlet ve siyaset adamý,
eðitimci, þair ve yazar.

˜ ™

17 Aralýk 1897’de Ýstanbul’da doðdu. Ba-
ba tarafýndan dedeleri Giresun Görele’-
nin Daylý köyündendir. Dedesi Hasan Âli
Efendi, II. Abdülhamid döneminde Posta
ve Telgraf nâzýrlýðý yapmýþtýr. Babasý Ýstan-
bul Telgrafhânesi müfettiþlerinden Ali Rý-
zâ Bey, annesi Ertuðrul faciasýnda þehid
olan deniz albayý Tekirdaðlý Ali Bey’in kýzý
Neyyire Haným’dýr. Hasan Âli ilk eðitimi-
nin ardýndan Topkapý’daki Taþmektep’te
okudu. 1906’da Mekteb-i Osmânî’ye gir-
di. 1911 yýlýnda kaydolduðu Vefa Ýdâdîsi’-
ni 1915’te tamamladý. Ayný yýl yedek su-
bay olarak askere alýndý ve 1918’de terhis
edildi. Okul eðitimi yanýnda, ailesinin Yeni-
kapý Mevlevîhânesi’ne olan baðlýlýðý sonu-
cu küçük yaþlarýndan itibaren tekke ter-
biyesiyle yetiþti. Kendisi çocukluðunu ev,
mahalle mektebi ve Yenikapý Mevlevîhâne-
si çevresinde geçirdiðini, bu çevrelerden
hatýralarýnýn bulunduðunu, tekkeden ha-
yatýna iþlemiþ izler taþýdýðýný söyler. Hasan
Âli tekkede Mevlevî kültürünün deðerle-
riyle, bilhassa Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’-
nin eserleriyle tanýþtý. Farsça öðrendi, þair-

liðini ve bestekârlýðýný buradan aldýðý eði-
timle geliþtirdi.

Mütareke’den önce bir müddet Ýstan-
bul Dârülfünunu Hukuk Fakültesi’ne de-
vam etti. 1919’da bu fakülteden ayrýlýp
Edebiyat Fakültesi Felsefe Þubesi’ne geç-
ti. Bu arada Ýfham gazetesinde muhabir-
lik yaptý, Tasvîr-i Efkâr’da yazýlarý çýktý.
Yahya Kemal (Beyatlý) ve Mustafa Þekip’in
(Tunç) rehberliðinde Dergâh çevresine ka-
týldý. Dergâh mecmuasýnda ilk þiirleriyle
bazý yazýlarý yayýmlandý. 1921’de yüksek
öðrenimini tamamladý. Millî Mücadele’yi
destekleyen ve kendilerine “millîci” denen
grup içinde yer aldý, Türk Ocaðý’nýn düzen-
lediði faaliyetlere katýldý ve Ýstanbul’dan
Ankara’ya silâh kaçýran örgüte yardým et-
ti. Kurtuluþ Savaþý’nýn ardýndan Ýzmir ve
Ýstanbul’da çeþitli liselerde felsefe ve ede-
biyat öðretmenliði yaptý. 1927’de Maarif
Vekâleti’ne geçti ve Ýstanbul maarif emi-
ni oldu. 1930’da Maarif Vekâleti tarafýn-
dan bir yýllýðýna Fransa’ya gönderildi. Fran-
sa Maarif Teþkilâtýnda Müfettiþler ve
Fransa’da Kültür Ýþleri adlý kitaplarý Pa-
ris’teki incelemelerinin ürünüdür. Yurda
dönüþünde Kasým 1930 – Þubat 1931 ara-
sýnda yapýlan Mustafa Kemal’in Anadolu
seyahatinde bulundu. Bu seyahat esnasýn-
da onun güvenini kazanýnca siyasî hayatý-
nýn önü açýldý. 1932’de Türk Dili Tedkik Ce-
miyeti’nin çalýþmalarýna katýldý. 1933’te
Orta Tedrîsat Umum Müdürlüðü’ne tayin
edildi. Buradaki faaliyetleri sonucunda Tür-
kiye’de Orta Öðretim adlý kitabýný ya-
yýmladý. 1935’te Ýzmir milletvekili olarak
meclise girdi ve Cumhuriyet Halk Partisi
Umumi Ýdare Heyeti’ne seçildi. Atatürk’ün
ölümüyle baþlayan yeni dönemde Maarif
vekili oldu (1938). 1946 yýlýna kadar bu gö-
revde kaldý. Vekilliði sýrasýnda bir dizi eði-
tim ve kültür reformu gerçekleþtirdi. Eði-
tim sisteminde halk eðitimine aðýrlýk ve-
rerek Köy enstitülerini kurdu. Orta öðre-
timde ders kitaplarýnýn ayný standarda ka-
vuþmasýný saðladý, ticaret ve sanat okul-
larýnýn açýlmasýna ön ayak oldu. Yüksek
öðretimde üniversiteler kanununu çýkar-
dý, üniversite özerkliðini gerçekleþtirdi. An-
kara Üniversitesi’nde Fen ve Týp fakülte-
leriyle Ýstanbul’da Teknik Üniversite’yi aç-
tý. Türk dilini sadeleþtirme çalýþmalarýna
yardým etti. Ankara Devlet Konservatuva-
rý’ný kurdu. Bazý müzelerin ve sergilerin açý-
lýþýný saðladý. Onun vekilliði sýrasýnda çeþit-
li dergi ve ansiklopediler yayýmlandý, dün-
ya edebiyatýndan tercümeler yapýldý. Ýs-
lâm Ansiklopedisi, Ýnönü (Türk) Ansik-
lopedisi, Sanat Ansiklopedisi ile Tarih
Vesikalarý dergisi neþredilmeye baþlandý.

ye ziyaret edilen büyük mezar Ýlkçað’da
Herakles’in mezarý yahut yataðý olarak bi-
liniyordu (Eyice, s. 78). Yuþa tepesindeki
mezardan ilk bahseden kiþi Evliya Çele-
bi’dir. Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinde
Yuþa tepesini ve Yûþa‘ nebîyi ziyaret etti-
ðinden söz ederek bu tepede Yûþa‘ýn me-
zarýnýn, bir tekkenin ve “fukara”sýnýn bu-
lunduðunu yazar (I, 198). Antoine Galland,
1673 yýlý gezi anýlarýnda Ýstanbul’daki Yu-
þa tepesine çýktýðýný, burada karþýlaþtýðý
bir Türk’ün kendisine Yûþa‘ peygambere
ait tekke veya manastýr kabul edilen mekâ-
nýn muhafazasýyla görevli olduðunu söyle-
diðini nakleder (Ýstanbul’a Ait Günlük Aný-
lar, II, 89). Ayvansarâyî, Yuþa tepesindeki
mezarýn Yûþa‘ peygambere aidiyeti inancý
yaygýn olmakla birlikte Hz. Mûsâ’nýn yar-
dýmcýsý olan Yeþu’nun Beykoz’a gelmedi-
ðini, gerçek mezarýnýn Nablus veya Halep
yakýnlarýnda bulunduðunu, Yuþa tepesin-
deki kabrin ise evliyâdan veya havâriler-
den birine ait olabileceðini kaydeder (Ha-
dîkatü’l-cevâmi‘, II, 147). Hammer de Av-
rupalý seyyahlarýn bu daða Dev daðý, Türk-
ler’in ise Yoris veya Yoros daðý adýný verdik-
lerini, buradaki mezara vaktiyle Herkül ya-
taðý denildiðini, mezarýn beþ ayak geniþli-
ðinde ve yirmi ayak uzunluðunda olduðu-
nu yazar (Constantinopolis und der Bospo-
ros, II, 288-289). Yûþa‘ peygambere nisbet
edilen mezar çok eski inançlarda yer alan,
daðlarýn zirvesinde devlerin yaþadýðýna dair
inançla yeni bir inancýn kaynaþtýrýlmasýn-
dan oluþturulmuþ bir tür makam-kabirden
baþka bir þey olmasa gerektir.

Öte yandan Türkler’in bu tepeye ver-
dikleri Yuþa adýnýn nereden geldiði de ke-
sinlikle bilinmemektedir. Bir yoruma gö-
re Yuþa adý bir þahýs ismi deðildir. Kelime,
eski attarlýkta koyunlara vurulan damgayý
boyamakta kullanýlan aþý boyasý “yuðþa”-
dan gelmektedir. Boyanýn elde edildiði top-
rak Boðaz’ýn bu bölgesinde çok görüldü-
ðünden ve koyunlar burada “yuðþalandý-
ðýndan” adý geçen yere Yuðþa tepesi de-
nilmiþ, bu isim zamanla Yuþa’ya dönmüþ-
tür (Eyice, s. 77-79). Yuþa tepesinde yer
alan mescid ve tekke, Yirmisekizçelebizâ-
de Sadrazam Mehmed Said Paþa tarafýn-
dan 1169’da (1755-56) yaptýrýlmýþ, kabrin
etrafýna kâgir duvar çekilerek burada bir
türbedarla kandilleri yakan bir hizmetçi
görevlendirilmiþ, tekke çevresinde odalar
inþa edilip bir postniþin tayin edilmiþtir.
Daha sonra yanan mescid ve tekke Sultan
Abdülaziz döneminde 1863-1864’te aslýna
uygun biçimde yenilenmiþ, bu külliye ya-
kýn tarihte de önemli bir tâdilât geçirmiþ-
tir (DBÝst.A, VII, 538).
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