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YEÛK
(  )

˜

Kur’ân-ý Kerîm’de
Nûh kavminin taptýðý belirtilen
ve Câhiliye döneminde de tapýnýlan
putlardan biri.

™

Kelimenin kökeni ve anlamý bilinmemekle beraber (ERE, I, 663) Arapça olmadýðý,
ancak “menetmek, korumak” anlamýndaki Arapça avk köküyle baðlantýsýnýn bulunabileceði, dolayýsýyla kelimenin “koruyucu” mânasýna geldiði, söz konusu puta tapanlarýn kendilerini musibetlerden, sapkýnlýklardan ve kötü olaylardan koruduðuna inandýklarý için ona bu adý verdikleri ifade edilmektedir. Wellhausen, her ne kadar “korumak, muhafaza etmek” mânasý vermek için kelimeyi Habeþçe’ye baðlýyorsa da kelimenin “menetmek” anlamýndaki Arapça kökünden de ayný anlam çýkmaktadýr. Bu puta “kabileye karþý düþman
saldýrýlarýný engelleyen” mânasý bu yüzden
yüklenmiþ olmalýdýr (Lisânü’l-£Arab, “.avk”
md; Mustafavî, XIV, 256; Fahd, s. 195). Bazan yaðmur yaðdýrdýklarýna, bazan da yaðmasýna engel olduklarýna inanýlan, bu yüzden de ayný ilâhýn iki ayrý yüzü gibi telakki
edildikleri için birlikte anýlan iki puta Yegus
ve Yeûk adlarýnýn verildiði de nakledilmektedir (Yâkut, V, 439; Fahd, s. 194-195).
Nûh kavminin taptýðý putlardan biri olan
Yeûk (Nûh 71/21-23), Ýbnü’l-Kelbî’nin kaydettiðine göre, putlarý Arap yarýmadasýna
getirip çeþitli kabilelere daðýtan Amr b.
Lühay tarafýndan Mâlik b. Mersed b. Cüþem b. Hâþid’e, Hemdânî’ye göre ise Mâlik (Hayvân) b. Zeyd b. Mâlik b. Cüþem b.
Hâþid’e verilmiþ, o da bu putu San‘a’ya
Mekke yönünde iki gecelik mesafede bulunan Hayvân adlý yerleþim merkezine koymuþtur (Kitâbü’l-E½nâm, s. 8, 36; el-Ýklîl, s.
66). Bazý rivayetlerde Kinâne’nin veya Murâd kabilesinin taptýðý, at þeklinde tasvir
edilen Yeûk’un aslýnda Hz. Âdem’in çocuk508

larýndan biri veya Hz. Nûh öncesinde yaþamýþ sâlih bir kiþi olduðu, ölümünden sonra þeytanýn aldatmasýyla putlaþtýrýldýðý belirtilmektedir. Yeûk’un Sebeli Kehlân’a ait
bir put olduðu, daha sonra Benî Hemdân’a
intikal ettiði de nakledilmektedir (Zemahþerî, 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 Hemdân’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 zikredildiði þiirler mevcuttur (Fahd, s. 196).
Yeûk diðer dört putla birlikte merkezî Arabistan’ýn en eski putlarýndandýr; bunlar Ýslâm’ýn geliþine kadar varlýklarýný sürdürmüþtür (a.g.e., a.y.).
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el-YEVÂKœT ve’l-CEVÂHÝR
(  ) אאאא
Abdülvehhâb eþ-Þa‘rânî’nin
(ö. 973/1565)
tasavvuf ileri gelenleriyle
Ehl-i sünnet’in akaid anlayýþýný
uzlaþtýrmayý amaçlayan eseri.
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Tam adý el-Yevâš¢t ve’l-cevâhir fî beyâni £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 konularýnýn tamamýný içerir ve dört bölümden oluþan bir mukaddime ile yetmiþ bir
bölümden (mebhas) meydana gelmektedir. Bu bölümleri ilâhiyyât, nübüvvât ve
sem‘iyyât þeklinde incelemek mümkündür.
Mukaddimenin birinci bölümünde Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî hakkýnda genel bir deðerlendirme yapýldýktan sonra, onun Ýslâm

dünyasýnda yanlýþ tanýndýðý, Ýslâm âlimlerinin görüþlerine aykýrý düþüncelerin kendisine ait olmayýp sonradan eserlerine eklendiði ileri sürülmekte ve kendisinin Ehl-i
sünnet çizgisinde bulunduðunu ortaya koymak amacýyla birçok âlimin onun lehindeki ifadelerine yer verilmektedir. Mukaddimenin ikinci bölümünde sûfîlerin tarih
boyunca mâruz kaldýklarý iftiralardan söz
edilerek Ýbnü’l-Arabî’ye nisbet edilen bazý
fikirlerin bu iftiralar arasýnda yer aldýðý belirtilmektedir. Üçüncü bölümde tasavvuf
ehlinin sembolik dil kullanmasýnýn sebepleri açýklanmakta, bu konudaki en önemli sebebin de baþkalarýnýn kendi aralarýna
girmesini engellemek olduðu belirtilmektedir. Dördüncü bölümde kelâm ilmi alanýnda derinleþmek isteyenlerin yapmasý
gereken þeylere iþaret edilmekte, âlimlerin bu ilme inkârcý fikirlere sahip kiþi ve
gruplarla mücadele etmek için baþvurduðuna dikkat çekilmekte ve bu baðlamda
Ýbnü’l-Arabî’nin çeþitli eserlerinden nakiller yapýlmaktadýr.
Eserin ilâhiyyât konularýna ayrýlan birinci bölümü yirmi sekiz alt bölümden oluþmakta ve kitabýn yaklaþýk üçte birini teþkil etmektedir. Müellif burada klasik kelâm konularýný ele almýþ, rü’yetullah, kazâ
ve kader bahislerine de temas etmiþtir. Kitabýn üçte birini aþan bir hacme sahip nübüvvet bölümünde Allah’ýn yarattýklarý içinde en faziletli insanýn Hz. Muhammed olduðu belirtildikten sonra üstünlük sýralamasýnda tasavvuf ileri gelenlerinin önemi
vurgulanmýþ, büyük günah ve tekfir konularýna da yer verilmiþ, bu arada devlet
baþkanlýðý meselesi Sünnî anlayýþ çerçevesinde açýklanmýþtýr. el-Yevâš¢t’in on
fasýldan meydana gelen üçüncü bölümü
sem‘iyyât bahislerine tahsis edilmiþ, burada da diðer kelâm kitaplarýnda zikredilen meseleler üzerinde durulmuþtur.
Þa‘rânî, keþif ehliyle fikir ehlinin akaid
görüþlerini uzlaþtýrmak için kendisinden
önce kimsenin bu kadar çaba göstermediðini söyler. Bunun yanýnda inkârcýlarla
mücadele yönteminin benimsendiði kelâm ilminin bazý sakýncalarýnýn bulunduðunu da ileri sürer. Müellif eserini yazarken hayatýnýn son dönemlerinde bulunduðunu, kitapta anlaþýlmayan hususlarýn
âlimler tarafýndan incelenmeden iktibas
edilmemesini ve ehl-i keþfin beyanlarýný
tam olarak kavrayamayan kimselerin kelâmcýlarýn zâhir görüþlerine itibar etmesini tavsiye eder. Ona göre Sûfiyye’nin akaidi keþif ve müþahedeye, kelâmcýlarýn akaidi ise imana dayandýðýndan Sûfiyye yolu-

