
507

sim ve Heykel Sergisi açýlmýþ, geleneksel
ve çaðdaþ Türk sanatýný tanýtmakta ön-
cülük eden Güzel Sanatlar Dergisi ya-
yým hayatýna girmiþtir.

1941’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coðrafya Fakültesi’nde estetik ve sanat
tarihi profesörlüðüne getirilen Suut Ke-
mal, 1943-1950 yýllarý arasýnda Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde yedi ve sekizinci dö-
nem Urfa milletvekili olarak görev yaptý.
1950’de yeniden akademik hayata döne-
rek Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakülte-
si’nde Türk ve Ýslâm Sanatlarý Kürsüsü’n-
de çalýþmaya baþladý. Bir yýl sonra, uzun
yýllar müdürlüðünü yapacaðý Türk ve Ýs-
lâm Sanatlarý Tarihi Enstitüsü’nü kurdu
ve bu alanda çalýþan bilim adamlarýný bir
araya topladý. Komitesinde yer aldýðý Mil-
letlerarasý Türk Sanatlarý Kongresi’ni oluþ-
turma çabalarý içine girdi ve dört yýlda bir
düzenlenen, Türk sanatýnýn dünyaya ta-
nýtýlmasýnda büyük önem taþýyan, günü-
müzde de sürdürülen kongrelerin ilkini 19
Ekim 1959’da Ankara’da gerçekleþtirdi.
1951-1953 yýllarýnda Ýlâhiyat Fakültesi’n-
de dekanlýk ve 1959-1963 arasýnda An-
kara Üniversitesi’nde iki dönem rektörlük
görevinde bulundu. Bu sýrada önemli ya-
yýnlarýn basýlmasýný saðlayan Ankara Üni-
versitesi Basýmevi’ni açtý. 1958’de ordinar-
yüs profesörlüðe yükseltildi. 1963-1964
ders yýlýnda Columbia ve Paris Sorbonne
üniversitelerinde de Türk sanatý üzerine
dersler verdi. Yurda döndüðünde Ýlâhiyat
Fakültesi’nden ayrýldý; Ankara Üniversite-
si’nde yeni kurulan Eðitim Fakültesi’ne ge-
çerek Güzel Sanatlar Eðitimi Kürsüsü’nü
oluþturdu. Ayný zamanda Hacettepe Üni-
versitesi’nde sanat tarihi derslerine baþ-
ladý, 1968’de burada da Sanat Tarihi Bölü-
mü’nü kurdu; 1973 yýlýnda emekliliðe ay-
rýlýncaya kadar her iki üniversitedeki gö-
revlerine devam etti. 1949-1966 yýllarýn-
da Türk Dil Kurumu üyeliði yaptý; 1947-
1950 yýllarý arasýnda Millî Eðitim Bakanlýðý

Tercüme Bürosu’nda görev aldý. Türkiye’-
deki Sanat Eleþtirmenleri Derneði’ni kur-
du. 18 Nisan 1980’de Ankara’da öldü. Ars
Orientalis ve Studia Islamica gibi ya-
bancý bilimsel dergilerde yazýlarý yayýmla-
nan ilk Türk sanat tarihçisidir. Ayrýca Cum-
huriyet Türkiyesi’nde güzel sanatlar konu-
sundaki ilk yayýn olan Ar dergisinin yönet-
menliðini yapmýþtýr. Sanat tarihçisi, yazar,
çevirmen, eleþtirmen, yönetici, eðitimci,
denemeci ve düþünür olarak birçok nite-
liði bünyesinde barýndýran Suut Kemal Yet-
kin yurt içinde ve yurt dýþýnda faaliyetle-
rini baþarýyla sürdürebilmiþ aydýnlardan bi-
ridir. Gelecek kuþaklara Türk Ýslâm sana-
tý, Batý uygarlýðý, çaðdaþ sanat, felsefe ve
edebiyat alanlarýnda Türkçe ve yabancý dil-
de kýrký aþkýn kitap, seksenden fazla ma-
kale ve deneme yazýsý, yirmiye yakýn çeviri
kitap býrakmýþtýr.

Eserleri. 1923’te henüz yirmi yaþýnda
iken Þi’r-i Leyâl adlý bir þiir kitabý yayým-
lanan Yetkin’in diðer belli baþlý eserleri þun-
lardýr: Estetik (Ýstanbul 1931), Sanat Fel-
sefesi (Ýstanbul 1934), Filozofi ve Sanat
(Ýstanbul 1935), Sanat Meseleleri (Ýstan-
bul 1945), Leonardo da Vinci’nin Sana-
tý (Ýstanbul 1945), Ýslâm Mimarisi (An-
kara 1954), Ýslâm Sanatý Tarihi (Ankara
1954), Büyük Ressamlar (Ýstanbul 1955),
Günlerin Götürdüðü: Edebiyat Üzeri-
ne Düþünceler (Ýstanbul 1958), L’archi-
tecture turque en Turquie (Paris 1962),
Edebiyatta Akýmlar (Ýstanbul 1967), Þi-
ir Üzerine Düþünceler (Ýstanbul 1969),
Türk Mimarisi (Ankara 1970), L’ancien-
ne peinture turque (Paris 1970), Estetik
Doktrinler (Ankara 1972), Ýslâm Ülkele-
rinde Sanat (Ýstanbul 1974), Büyük Te-
dirginler (Ankara 1976), Barok Sanat (Ýs-
tanbul 1977), Edebiyat Üzerine Dene-
meler (Ankara 1978), Estetik ve Ana So-
runlarý (Ýstanbul 1979). Çevirilerinden þu
eserler zikredilebilir: Lessing’den Laoco-
on (1935), Hegel’den Estetik (1936, özet
tercüme), Sauvaget’den Ýslâm Dünya-
sý: Kýsa Kronoloji (Ankara, ts., Faik Reþit
Unat ile birlikte), Ernst Kühnel’den Do-
ðu Ýslâm Memleketlerinde Minyatür
(Ankara 1952, Melahat Özgü ile birlikte)
(eser ve makalelerinin bir listesi için bk.
Suut Kemal Yetkin’e Armaðan, s. XI-XVII).
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YETKÝN, Suut Kemal

(1903-1980)

Sanat ve edebiyata dair
çalýþmalarýyla tanýnan

Türk bilim adamý.
˜ ™

Urfa’da doðdu. Babasý Þeyh Saffet Yet-
kin’dir. Ailesi Ýstanbul’a gelip yerleþince ilk
öðrenimini Ýstanbul Numûne-i Tatbîkat
Mektebi’nde, orta öðrenimini Mekteb-i Sul-
tânî’de tamamladý. Lise yýllarýnda “Suud
Saffet” adýyla yayýmladýðý þiirleriyle ede-
biyat dünyasýna girdi; edebiyatla iliþkisini
eleþtiri ve denemeleriyle sürdürdü. 1925’-
te Fransa’ya giderek Sorbonne ve Rennes
üniversitelerinde felsefe, estetik ve sanat
tarihi eðitimi aldý. 1929’da Paris Ecole Nor-
male Supérieure’de pedagoji seminerleri-
ne katýldý. 1930’da yurda döndükten son-
ra Konya, Edirne ve Ankara’daki liselerde,
Ankara Gazi Eðitim Enstitüsü’nde felsefe
ve pedagoji öðretmenliði yaptý. 1933 yýlýn-
da Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si’nde estetik ve sanat tarihi doçentliðine
tayin edildi. 1937’de Ýstanbul’dan ayrýlýp
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fa-
kültesi’nde Fransýzca öðretmenliði, 1938-
1941 yýllarýnda Maarif Vekâleti Güzel Sa-
natlar umum müdürlüðü görevlerinde bu-
lundu. Bu görevi sýrasýnda I. Devlet Re-
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larýndan biri veya Hz. Nûh öncesinde yaþa-
mýþ sâlih bir kiþi olduðu, ölümünden son-
ra þeytanýn aldatmasýyla putlaþtýrýldýðý be-
lirtilmektedir. Yeûk’un Sebeli Kehlân’a ait
bir put olduðu, daha sonra Benî Hemdân’a
intikal ettiði de nakledilmektedir (Zemah-
þerî, VI, 218; Kurtubî, XVIII, 307; Ýbn Âþûr,
XIV, 208-209). Hemdânîler ile Yemenliler’-
den onlara komþu olanlarýn da bu puta
taptýklarýný belirten Ýbnü’l-Kelbî, Benî Hem-
dân’ýn ve diðer Araplar’ýn Yeûk kelimesini
isim olarak kullanmadýklarýný, herhangi bir
þiirde de bu isme rastlamadýðýný belirtir
(Ýbnü’l-Kelbî, s. 8). Ancak Yeûk adýnýn zik-
redildiði þiirler mevcuttur (Fahd, s. 196).
Yeûk diðer dört putla birlikte merkezî Ara-
bistan’ýn en eski putlarýndandýr; bunlar Ýs-
lâm’ýn geliþine kadar varlýklarýný sürdür-
müþtür (a.g.e., a.y.).
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Abdülvehhâb eþ-Þa‘rânî’nin
(ö. 973/1565)

tasavvuf ileri gelenleriyle
Ehl-i sünnet’in akaid anlayýþýný
uzlaþtýrmayý amaçlayan eseri.˜ ™

Tam adý el-Yevâš¢t ve’l-cevâhir fî be-
yâni £ašåßidi’l-ekâbir’dir. Adýnda yer alan
“ekâbir” kelimesiyle sûfiyye büyüklerine
iþaret edilir. 955’te (1548) kaleme alýnan
eser (Keþfü’¾-¾unûn, II, 2054) kelâm ko-
nularýnýn tamamýný içerir ve dört bölüm-
den oluþan bir mukaddime ile yetmiþ bir
bölümden (mebhas) meydana gelmek-
tedir. Bu bölümleri ilâhiyyât, nübüvvât ve
sem‘iyyât þeklinde incelemek mümkündür.
Mukaddimenin birinci bölümünde Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî hakkýnda genel bir de-
ðerlendirme yapýldýktan sonra, onun Ýslâm

dünyasýnda yanlýþ tanýndýðý, Ýslâm âlimle-
rinin görüþlerine aykýrý düþüncelerin ken-
disine ait olmayýp sonradan eserlerine ek-
lendiði ileri sürülmekte ve kendisinin Ehl-i
sünnet çizgisinde bulunduðunu ortaya koy-
mak amacýyla birçok âlimin onun lehinde-
ki ifadelerine yer verilmektedir. Mukad-
dimenin ikinci bölümünde sûfîlerin tarih
boyunca mâruz kaldýklarý iftiralardan söz
edilerek Ýbnü’l-Arabî’ye nisbet edilen bazý
fikirlerin bu iftiralar arasýnda yer aldýðý be-
lirtilmektedir. Üçüncü bölümde tasavvuf
ehlinin sembolik dil kullanmasýnýn sebep-
leri açýklanmakta, bu konudaki en önem-
li sebebin de baþkalarýnýn kendi aralarýna
girmesini engellemek olduðu belirtilmek-
tedir. Dördüncü bölümde kelâm ilmi ala-
nýnda derinleþmek isteyenlerin yapmasý
gereken þeylere iþaret edilmekte, âlimle-
rin bu ilme inkârcý fikirlere sahip kiþi ve
gruplarla mücadele etmek için baþvurdu-
ðuna dikkat çekilmekte ve bu baðlamda
Ýbnü’l-Arabî’nin çeþitli eserlerinden nakil-
ler yapýlmaktadýr.

Eserin ilâhiyyât konularýna ayrýlan birin-
ci bölümü yirmi sekiz alt bölümden oluþ-
makta ve kitabýn yaklaþýk üçte birini teþ-
kil etmektedir. Müellif burada klasik ke-
lâm konularýný ele almýþ, rü’yetullah, kazâ
ve kader bahislerine de temas etmiþtir. Ki-
tabýn üçte birini aþan bir hacme sahip nü-
büvvet bölümünde Allah’ýn yarattýklarý için-
de en faziletli insanýn Hz. Muhammed ol-
duðu belirtildikten sonra üstünlük sýrala-
masýnda tasavvuf ileri gelenlerinin önemi
vurgulanmýþ, büyük günah ve tekfir ko-
nularýna da yer verilmiþ, bu arada devlet
baþkanlýðý meselesi Sünnî anlayýþ çerçe-
vesinde açýklanmýþtýr. el-Yevâš¢t’in on
fasýldan meydana gelen üçüncü bölümü
sem‘iyyât bahislerine tahsis edilmiþ, bu-
rada da diðer kelâm kitaplarýnda zikredi-
len meseleler üzerinde durulmuþtur.

Þa‘rânî, keþif ehliyle fikir ehlinin akaid
görüþlerini uzlaþtýrmak için kendisinden
önce kimsenin bu kadar çaba gösterme-
diðini söyler. Bunun yanýnda inkârcýlarla
mücadele yönteminin benimsendiði ke-
lâm ilminin bazý sakýncalarýnýn bulundu-
ðunu da ileri sürer. Müellif eserini yazar-
ken hayatýnýn son dönemlerinde bulun-
duðunu, kitapta anlaþýlmayan hususlarýn
âlimler tarafýndan incelenmeden iktibas
edilmemesini ve ehl-i keþfin beyanlarýný
tam olarak kavrayamayan kimselerin ke-
lâmcýlarýn zâhir görüþlerine itibar etmesi-
ni tavsiye eder. Ona göre Sûfiyye’nin aka-
idi keþif ve müþahedeye, kelâmcýlarýn aka-
idi ise imana dayandýðýndan Sûfiyye yolu-
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YEÛK
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Kur’ân-ý Kerîm’de
Nûh kavminin taptýðý belirtilen

ve Câhiliye döneminde de tapýnýlan
putlardan biri.

˜ ™

Kelimenin kökeni ve anlamý bilinmemek-
le beraber (ERE, I, 663) Arapça olmadýðý,
ancak “menetmek, korumak” anlamýnda-
ki Arapça avk köküyle baðlantýsýnýn bulu-
nabileceði, dolayýsýyla kelimenin “koruyu-
cu” mânasýna geldiði, söz konusu puta ta-
panlarýn kendilerini musibetlerden, sap-
kýnlýklardan ve kötü olaylardan koruduðu-
na inandýklarý için ona bu adý verdikleri ifa-
de edilmektedir. Wellhausen, her ne ka-
dar “korumak, muhafaza etmek” mâna-
sý vermek için kelimeyi Habeþçe’ye baðlý-
yorsa da kelimenin “menetmek” anlamýn-
daki Arapça kökünden de ayný anlam çýk-
maktadýr. Bu puta “kabileye karþý düþman
saldýrýlarýný engelleyen” mânasý bu yüzden
yüklenmiþ olmalýdýr (Lisânü’l-£Arab, “.avk”
md; Mustafavî, XIV, 256; Fahd, s. 195). Ba-
zan yaðmur yaðdýrdýklarýna, bazan da yað-
masýna engel olduklarýna inanýlan, bu yüz-
den de ayný ilâhýn iki ayrý yüzü gibi telakki
edildikleri için birlikte anýlan iki puta Yegus
ve Yeûk adlarýnýn verildiði de nakledilmek-
tedir (Yâkut, V, 439; Fahd, s. 194-195).

Nûh kavminin taptýðý putlardan biri olan
Yeûk (Nûh 71/21-23), Ýbnü’l-Kelbî’nin kay-
dettiðine göre, putlarý Arap yarýmadasýna
getirip çeþitli kabilelere daðýtan Amr b.
Lühay tarafýndan Mâlik b. Mersed b. Cü-
þem b. Hâþid’e, Hemdânî’ye göre ise Mâ-
lik (Hayvân) b. Zeyd b. Mâlik b. Cüþem b.
Hâþid’e verilmiþ, o da bu putu San‘a’ya
Mekke yönünde iki gecelik mesafede bu-
lunan Hayvân adlý yerleþim merkezine koy-
muþtur (Kitâbü’l-E½nâm, s. 8, 36; el-Ýklîl, s.
66). Bazý rivayetlerde Kinâne’nin veya Mu-
râd kabilesinin taptýðý, at þeklinde tasvir
edilen Yeûk’un aslýnda Hz. Âdem’in çocuk-


