
HEST BiHiST 

Heşt Bihişt'te sırasıyla bir şairin önce 
adı, babası tanınan bir kimse ise babası
nın adı, bazılarında kimin öğrencisi oldu
ğu, varsa mensup bulunduğu tarikat, 
tahsili ve mesleği belirtildİkten sonra ki
şiliği ve şiirleri üzerinde değerlendirme
de bulunulur. bazan eserlerinin isimleri 
de verilir. Şairlerin doğum ve ölüm tarih
leri kaydedilmeyip, sadece bir kısmının 
genç veya ihtiyar yaşta öldüğü belirtil
mekle yetinilmiş . daha sonra her şairin 
şiirlerinden birkaç beyit örnek verilmiş
tir. 

Sehl'nin şairler hakkında verdiği bilgi
ler genellikle kısa, çok defa da eksiktir. 
Bazan bir sayfada dört beş şairin hayatı
na rastlamak mümkündür. Bu durum, 
daha ziyade sekizinci bölümde yer alan 
şairler için söz konusudur. Müellif döne
minin bazı şairlerini tezkiresine almamış, 

buna karşılık özellikle çağdaşı olmayıp 
hakkında yaşlı kimselerden bilgi aldığı 
şairlere dair önemli bilgiler vermiştir. 

Tezkirede Fatih Sultan Mehmed, Ahmed 
Paşa. Mevlana Lutfi , Mevlana Mellhi, 
Çağşurcı Şeyh i ve Aritabi gibi bazı şairler 
hakkında latifelere de rastlanmaktadır. 

Daha sonra yazılan tezkirelere göre ol
dukça sade bir üslupla ve kısa cümleler
le kaleme alınan eserde müellif şairlerin 
şahsiyetini ve sanat değerlerini ifade 
ederken belirli bir kelime kadrosu içinde 
kalmıştır. Bu tip klişe kelimelerin (hoş-
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Sehi Bey'in 
Heşt Bihişt 

ad lı eserinin 
ilk. iki sayfas ı 
(Süleymaniye Ktp. , 
Ayasofya, 
nr . 3544) 

tab' nazik kimse, h oş-tab' sü han-dan , 
ri nd, nazik, latif, çerb-zeban, zarif vb.) 
sayısı altmışı geçmez. Bunların şiirlerini 
nitelendirirken de (eş'arı hoş-ayende ve 
gazel i yyatı pesendTdedir gibi) elli kadar 
klişe kelime kullanmıştır. 

Mevcut kataloglara göre Heşt Bihişt'in 

Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kütüpha
nelerde on sekiz nüshası vardır. Eserin 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki 
nüshasında (TY, nr. 2540) "Vahdeti" mad
desinde Vahdeti'nin Heşt Bihişt'e "ta
bakatü'l-ebrar" (947/ı 540-4ı) diye tarih 
düşürmüş olması. Sehi'nin 945'te (1538) 
tamamladığını söylediği eserine sonra
dan ilaveler yapmış olabileceğini düşün
dürmektedir. Süleymaniye Kütüphane
si'ndeki yazma ise ( Ayasofya . n r. 3 544) 
saray nüshası olması dolayısıyla önemli
dir. Başında mühürler ve bir manzume. 
ayrıca "odadan çıkma" kaydı bulunmak
tadır. Büyük bir ihtimalle bu nüsha Lutfi 
Paşa vasıtasıyla padişaha iletilrnek isten
miştir. Üzerindeki bir mühürden, kitabın 
daha sonra Kanuni'nin şehzadesi Meh
med'in eline geçmiş olduğu anlaşılmak
tadır. 

Heşt Bihişt, Ali Emiri Efendi'nin istin
sah ettiği nüsha (Millet Ktp., Ali Emir! 
Efendi , Tarih. nr. 768) esas alınarak Meh
med Şükrü tarafından Asar-ı Esldftan 
Tezkire-i Se hi adıyla yayımlanmıştır (is
tanbul ı 325); sonunda da Faik Reşad'ın 

Sehi ve tezkiresi hakkında bir yazısı var
dır (s. 14I-ı44) . 218 şairi içine alan bu 
neşri Necati Hüsnü Lugal ve Osman Re
şer Almanca'ya çevirmişlerdir (Sehi Bey 's 
Tezkere, Türkische Dichterbiographien 
aus dem 16. Jahrn, istanbul ı942). An
cak yayma esas alınan nüshada bulun
mayan şairler istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'ndeki yazmadan (TY. nr. 2540) 
faydalanılarak esere ilave edilmiş . ayrıca 

çeşitli indeksler eklenmiştir. Tezkirenin 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüsha
sının (Ayasofya. n r. 3544) faksimilesi 
üzerinden tenkitli neşri, nüshalar arasın
daki bağları ortaya koyan bir inceleme 
ile birlikte Günay Kut tarafından gerçek
leştiri l miştir ( Heşt Bihişt. The Te?kire by 

Sehi Beg. An Analysts of the First Biog
raphical Work on Ottoman Poets with a 
Critica/ Edition Based on Ms. Süleymani
ye Library, Ayaso{ya, O. 3544, Harvard 
ı978). Toplam şair sayısı240'a ulaş.an bu 
yayında matbu nüshadaki yanlışlıklar dü
zeltilmiş , sonuna da Arap harfli genel bir 
indeks eklenmiştir. Heşt Bihişt'in bu
günkü Türkçe'ye aktarılmış bir neşri de 
vardır (Sehi Bey: Tezkire "Heş t Bihişt " 
[Tercüman ı 00 ı Temel Eser dizisi[. haz. 
Mustafa isen. istanbul ı 980). 
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Nefsani arzu ve eğilimleri ifade eden 
bir ahlak ve tasavvuf terimi. 

_j 

Sözlükte "istek, heves. meyil. sevme, 
düşme" gibi anlamlara gelen heva keli
mesi terim olarak "nefsin, akıl ve din ta
rafından yasaklanan kötü arzulara karşı 
olan eğilimi" yahut "doğruluk. hak ve fa
ziletten saparak haz ve menfaatlere yö
nelen nefis" manasında kullanılmıştır (Ra
gıb el-isfahanT. el-Mü{redat, "hvy" md. ; 



et-Ta'rlftit, "el-heva" md.; Tehanevl, Keş
şaf, II, ı 543; ibnü'l-Hatlb, ı, 339-340) 

Cahiliye döneminde genellikle "nefsin 
tutkusu", özel olarak da "aşk" anlamın
da kullanılan heva (mesela bk. Antere, s. 
ı 03, ı 19, ı 90) iyi yahut kötü her türlü is
tek ve arzuyu da ifade ediyordu. Nitekim 
Cahiliye şairi Teebbeta Şerran bir yakınını 
överken, "O başına gelen felaketten pek 
şikayetçi olmaz. hevası da çoktur" diyor
du (A 'Iem eş-Şentemerl, 1, 256) Buna 
karşılık Mu'alla~a sahibi H aris b. Hillize, 
"Sözleşmede yer alanları h evalar nasıl bo
zar?" (Zevzenl, s. 233) ; diğer bir Mu'al
la~a şairi Lebld b. Rebla da, "Onlar şe
reflerini kirletmezler. işleri de lekeli ol
maz; çünkü akılları hevalarıyla birlik olup 
sapmaz" (a.g.e., s. 160) derken hevayı ah
laka ve akla aykırı davranışların kayna
ğı olarak göstermişlerdir. İslami dönem
de kelimenin bu olumsuz anlamda kul
lanımı yaygınlık kazanmıştır. Zebldl'nin 
kaydettiğine göre ( Tacü '1-'arD.s, "hvy" 
md.) İbn Slde. aslında hevanın hem iyi 
hem de kötü istekleri kapsadığını. ancak 
pratikte kötülük anlamı taşıdığını. iyi is
teklerin ifade edilmesi için "güzel heva" 
yahut "doğruya uygun heva" gibi bir ni
teleme ile birlikte kullanılması gerektiği
ni belirtir. 

Kur'an-ı Kerim'de heva kelimesi, hepsi 
de olumsuz anlamda olmak üzere on 
ayette tekil, on sekiz ayette çoğul (ehva) 

olarak geçmektedir. Hadislerde de ayn ı 

manada sıkça kullanılmış. hadis mecmu
alarında bu konuyla ilgili özel bablar açıl
mıştır (bk. Dariml, "Mu~addime" , 30, 35; 
Bu h arT, "AI:ıkam", ı 6; Ebu Davud, "Sün
net", 2, 3, "Edeb", Ll6). Bazı hadis ve ha
berlerde ise heva kelimesi olumlu veya 
olumsuz bir değer ifade etmeksizin "ar
zu, istek. niyet" anlamında yer almakta
dır (mesela bk. Müsned, Il, 34, 97; Dariml, 
"Mu~addime", 30; Buharl, "Tefs!r", 33/7, 
" NikaJ:ı", 29) 

Kur'an'da, bayağı arzularına esir olan 
insan "hevasını tanrı edinen" diye tanıtıl
mış (ei-Furkan 25/43; ei-Casiye 45/23) ve 
heva başlıca sapıklık sebeplerinden biri 
sayılmıştır. Gazzaıl bu ayeti yorumlarken 
ilah kelimesinin "mabud" anlamına gel
diğini, mabudun da "buyruğuna uyulan" 
demek olduğunu . buna göre davranışla
rında hevaya uyup bedeni arzularının pe
şinden koşanların hevalarını ilah edinmiş 
sayılmaları gerektiğini ifade eder (İ/:ıya', 
III. 28; Mlzanü ' l-'amel, s. 59). Hevaları 

na uyanlar tam bir sapıklığa düştükleri 
gibi (ei-Casiye 45/23) bunların peşind€n 
gidenler de Allah ' ın yolundan saparlar 

(ei-Maide 5/77; ei-En'am 6/56) . Mümin
ler. çeşitli ayetlerde hem kendi hevaları
na hem de kafir. zalim, hak yoldan sap
mış. kalpleri mühürlenmiş kimselerin he
va! arına uymaktan menedilmiştir (bk 
Wensinck, ei-Mu'cem, "hvy" md.; M. F. 

Abdülbaki, ei-Mu'cem, "hvy" md.). 

Kur'an-ı Kerim'de hevaya uyma yasak
lanırken (ei-Bakara 2/120) hevanın olum
suz arzu ve eğilimlerden ibaret olduğu
na dikkat çekil miştir. Hz. Peygamber'den 
övgüyle söz eden ayetterin birinde, "O he
vasına göre konuşmaz; onun konuşması 
vahiyden ibarettir" denilmektedir (en
Necm 53/3-4). Mü'minun suresinin 70-
71. ayetlerinde ResQI-i Ekrem'in insan
lığa gerçeği getirdiği, insanların çoğunun 

ise gerçekten hoşlanmadığı ifade edildik
ten sonra. "Eğer hak onların h evasına uy
saydı gökler. yer ve bunlarda bulunanla
rın düzeni bozulurdu" buyurulmuştur. 
Nisa suresinin 13S. ayetinde her durum
da adaleti ayakta tutmayı emreden ifa
denin ardından gelen. "Hevanıza uyarak 
sapmayın" buyruğu da adaletin mutlak 
oluşuna karşılık hevaların değişkenliğini 

gösterir. 

Zahid ve sufilerin heva ile ilgili uyarıları 
tasawuf literatüründe önemli bir yer iş
gal ettiği gibi hemen her zahid ve sufi, 
hevayı kendi dini ve ahiakl hayatı için en 
büyük tehlikelerden biri olarak görmüş
tür. Tasawufi hayatın en önemli ilkeleri 
olan riyazet ve mücahedenin temel ama
cı nefsi her türlü bedeni ve dünyevl tut
kulardan arındırıp manevi haziara yönelt
mektir (Kuşeyrl, I, 266-267) . Tasawuf ah
lakının ilk ve seçkin temsilcilerinden olan 
Haris ei-Muhasibl. "Sana düşmanın olan 
şeytandan neler gelirse hepsi nefsinin 
hevası aracılığı ile gelir" der ( er-Ri'aye, s. 
325) Bu düşünce diğer bütün mutasav
vıflarca da benimsenmiştir (mesela bk. 
Hücvlrl, ll, 439; Gazzalt, İ/:ıya', III, 45-48). 
İlk zah idlerden Ebu Süleyman ed-Dara
nl. nefsin hevasına uymamayı en faziletli 
arnellerden sayarken (Süleml, s. 8 ı) Sehl 
et-Tüsterl, nefsin bayağı isteklerine kar
şı koymaktan daha üstün bir kulluk bu
lunmadığını söylemiştir (Kuşeyrl, I, 35 ı). 
Hücvlrl de temel sıfatının heva olduğunu 
söylediği nefse karşı gelmeyi bütün iba
detterin başı ve ahlaki çabaların en de
ğerlisi olarak nitelen dirmiştir ( Keşfü '1-
ma/:ıcD.b, Il, 427, 430) . Aynı mutasawıf in
sanların tutkularını ikiye ayırır. Bunların 

ilki tezzet ve şehvet hevası yani cinsi arzu, 
yeme içme arzusu gibi bedeni istek ve 
tutkular. diğeri de halkın gönlünde mev
ki kazanma ve reislik hevasıdır. Özellikle 
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ikincisi, hem ona müptela olanları hem 
de müptela olan kimseye saygı duyup 
peşinden gidenleri saptırdığı için teh
likelerin en büyüğüdür (a.g.e., Il, 438-
439) . Gazzall'nin İ]J.yô.'ü 'ulUmi'd-din'in
de hevanın bu iki çeşidiyle ilgili olarak 
yaptığı tahliller (b k. özellikle III, 79- I 06, 
274-325), hem tasavvuf literatüründe 
hem de genel olarak İslam düşüncesin
de hiçbir zaman aşılamamıştır. 

SOfiler arasında h evanın iyi olan bir tü
ründen söz edenler de vardır. Necmed
dln-i Daye, felsefi gelenekte çoğunlukla 
"iffet" terimiyle ifade edilen ölçülü şeh
vet yerine "mutedil heva" tabirini kullan
mayı tercih eder ve insanların zararlı şey
lerin defi için itidal derecesinde gazap 
duygusuna muhtaç olmaları gibi menfa
atierin celbi için de aynı derecede bir he
va duygusu taşımaları gerektiğini belir
tir (Mirşadü'l-'ibad, s. ı 78-I82). Muhyid
din İbnü'I-Arabl de" nefsani istekler" an
lamındaki hevayı yermekle birlikte Allah 
sevgisinin derecelerinden söz ederken 
bu sevginin en alt derecesi için heva. en 
yüksek derecesi için aşk terimlerini kul
lanır (el-Füta/:ıii.t, 1V,259) Ona göre Kur
'an'da yerilen heva avamın istekleridir; 
gerçekte ise heva ariflere. irade avama 
aittir (a.e., IV, 428) . 

İslam ahlaki literatüründe heva konu
su özellikle Ebu Bekir er-Razl'den itiba
ren geniş ilgi görmüştür. et-Tıbbü'r-ru
]J.ô.ni adlı eserinin ilk iki bölümünü (Re
sa'il felsefiyye, s. I 7-32) aklın önemi, he
vanın yerilmesi ve akıl-heva çatışması gi
bi konulara ayıran Razi hissi, tabii ve hay
vani arzulardan ibaret olduğunu söyledi
ği hevayı aklın karşıtı olarak göstermiş 
ve bu konuda sonraki ahlakçılara ışık tu
tacak görüşler ortaya koymuştur. Onun. 
hevayı insanın yapısından gelen arzu ve 
ihtiraslar diye niteleyen ve konuyu akıl
heva çatışması şeklinde ele alarak yük
sek bir ahlaka ulaşmak için hevayı baskı 
altına almak ve her durumda aklın buy
ruklarına uymak gerektiğini savunan gö
rüşleri. beşeri aşk hususundaki olumsuz 
tavrı. heva ve aşk kavramlarının anlam 
ilişkisi (a.g.e., s. 39-40), aklın buyruğu ile 
hevadan kaynaklanan yargıların birbirine 
karışabiieceği endişesi ve bunları ayırt 
etmenin ölçülerine dair verdiği bilgiler 
(a.g.e., s. 88-91) kendisinden sonra da 
genel kabul görmüştür. Mesela Maverdi 
de Edebü'd-dünyô. ve'd-din adlı eseri
ne akıl- h eva çatışmasını inceleyen bö
lümle başlar (s. 19-40). Ancak Maverdl. 
Razi'den farklı olarak konuyu ayet. hadis 
ve diğer dini ve edebiliteratürle zengin-
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leştirmiştir. Ragıb el-isfahanl'nin e~-Ze
ri'a ila mekfırimi'ş-şeri'a adlı eseri ve 
Gazzall'nin Mizfınü '1- 'amel'i de aynı yak
laşımı sürdüren örneklerdendiL Bu iki 
eserde de aklın karşısına konulan beşeri 
istek ve tutkuların hepsine birden heva 
adı verilmiş. aklın melekten. hevanın şey
tandan destek aldığı ifade edilmiş. aklın 
buyruğu ile hevanın istekleri arasında 
ayırım yapmanın her zaman kolay olma
dığına dikkat çekilerek bu hususta bazı 
ölçüler verilmiştir. Bu arada ibrahlm sü
resinin 24. ayetindeki "güzel ağaç"la ak
lın, "çirkin ağaç"la da hevanın kastedildi
ği. böylece ayette aklın faydalarıyla he
vanın zarariarına işarette bulunulduğu 

belirtilmiştir. Yine bu eserlerde hevaya 
karşı koyma hususunda insanlar başlıca 
üç sınıfa ayrılmıştır. Hevasına yenik dü
şenler ilk sınıfı. akıl ve iradelerini kulla
narak hevalarına karşı sürekli mücadele 
verenler ikinci sınıfı. hevalarına hiç uy
mayanlar da üçüncü sınıfı oluşturur. Yal
nız peygamberlerle veliler üçüncü mer
tebeye ulaşabilir ( e;g;-ıerfa, s. ı O ı- ı ı O; 
Mizanü'l-'amel, s. 59-62). Gazzall bu son 
mertebeyi "en büyük güç. peşin nimet, 
tam hürriyet ve kölelikten kurtuluş" ola
rak değerlendirir (a .g.e., a.y.) . Hevanın 
esaretinden kurtulmanın gerçek hürri
yet sayılması. başta sOfiler olmak üzere 
bütün islam ahlakçılarının ortak görüşü
dür (Çağrıcı , s. 30-3 ı). Dinin, belirli zaru
retlere bağlı olarak verdiği ruhsatların 
istismar edilebileceğinden kaygı duyan 
Gazzall, bu istismarın sebebi olarak da 
heva ve şehvet kelimeleriyle ifade ettiği 
nefsani arzu ve ihtirasları gösterir ve in
san oğlunun yaşadığı sürece kötü arzula
rının baskısından kurtulamayacağını söy
ler (Mfzanü'l-'amel, s. 166-171). 

Hevayı şehvetin eş anlamiısı gibi kabul 
edenler varsa da Ragıb el-isfahanl bu iki 
terim arasında önemli bir fark bulundu
ğu görüşündedir. Ona göre şehvetin biri 
iyi, diğeri kötü olmak üzere iki çeşidi var
dır. Bunların ilki ilahi bir fiil olup insan 
nefsinin bedene fayda sağlayan şeyleri 
elde etme gücüdür: diğeri de insani ey
lemlerin ürünüdür ve nefsin bedenllez
zet sağlayan şeylere kapılmasıyla meyda
na gelir. Düşünme yeteneğini kendisine 
bağımlı kılan bu şehvete heva denir. So
nuç olarak düşünme cehdi aklın kontro
lünde işlediğinde iyilik ve güzellikler üre
tir, hevanın etkisine kapıldığında ise kö
tülük ve çirkinlikler doğurur ( e;g;-ıerfa, s. 
ı 08- ı 09). Aynı açıklamaları Gazzall de 
tekrar eder (Mfzanü'l-'amel, s. 62). An
cak Gazzall, kelimelerden ziyade onlara 
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yüklenen anlamların önemli olduğunu 
düşündüğü için özellikle İ]Jyd'ü 'ulrJ.
mi'd-din'in lll. cildinde bu iki kelimeyi eş 
anlamlı olarak kullanmış ve daha çok 
şehvet kelimesiyle ifade ettiği bedeni ve 
dünyevl tutkularla ilgili geniş tahliller 
yapmıştır. 

Hadis, akaid, kelam ve mezhepler ta
rihi literatüründe, genellikle sünnet çiz
gisinden saparak inanç ve davranışları 
beşeri görüş ve arzular doğrultusunda 
oluşturma eğilimleri için "ehva", bu eği
limleri birer akım haline getirenler için 
de "ashabü'l-ehva" (Dariml. "Mu~addi
me", 35) ve daha çok "ehl-i ehva" tabirle
ri kullanılmıştır (bk. EHL-i EHVA). 

BİBLiYOGRAFYA : 

Ragıb eı-isfahani, el-Müfredat, "hvy" md.; 
a.mıf .. e;;-:ferr'a ila mekarimi'ş-şerr'a (nşr. Ebü'l
Yezid el-Acemi). Kahire 1405/ 1985, s. 101 -1 10; 
et-Ta'rl{at, "e l-heva" md.; Tacü 'l-'arCıs, " hvy" 
md.; Tehanevi. Keşşaf,. ll, 1543; Wensinck. ei
Mu'cem, "hvy" md. ; M. F. Abdülbaki, el-Mu'
cem, "hvy" md.; Müsned, ll, 34, 97; Darimi. 
"Mu[5addime", 30, 35; Buhari. "Tefslr", 33/7, 
"Nika[J ", 29, "A[Jkam", 16; Ebu Davud. "Sün
net", 2, 3, "Edeb", 116; Antere, Divan, Beyrut, 
ts. (Daru Sadı r). s. 103, 119, 190; Haris eı-Mu
hiisibi. er-Ri'aye li-l)u/!:ü/!:ıllah (nşr. Abdü lkadi r 
Ahmed Ata). Beyrut 1405/1985, s. 325-327; 
Ebu Bekir er-Razi. Resa'il {else{iyye (nşr. P. 
Kraus). Kahire 1939, s. 17-32, 39-40, 88-91; 
Süıemi. Taba/!:at, s. 81; Maverdi, Edebü 'd
dünya ue'd-dln, Beyrut 1978, s. 19-40; Kuşeyri, 
er-Risale, 1, 266-277, 351; Hücviri, Keş{ü 'l-mal)

cCıb (tre. Es'ad Abdülhadi Kındil). Kahire 1395/ 
1975, ll, 427, 430, 438-441; A'lem eş-Şenteme
ri. Şerl)u lfamaseti Ebi Temmam (nşr. Ali el
Mufaddal HammOdan). Beyrut 1413/1992, ı , 

256; Zevzeni. Şer!) u '1-Mu'a llal!:ati's-seb' , Bey
rut , ts. (Mektebetü Dari'l-Beyan). s. 160, 233; 
Gazzali. il)ya', lll , 28, 45-48, 79-106 , 274-325; 
a.mlf., Mlzanü'l-'amel, Kahire, ts. (Mektebetü'I
Cündi). s. 59-62, 166-171; ibnü'I-Arabi. el-Fü
tCıf:ıat, Kahire 1293, IV, 259, 428; Necmeddin-i 
Daye. Mirşadü 'l-'ibad, Tahran 1352, s. 178-182; 
ibnü'I-Hatib. Rauzatü 't-ta'rl{(nşr. M. İbrahim 
ei-Kettani). Beyrut 1970, ı, 339-340; Mustafa 
Çağrıcı , islam Düşüncesinde Ahlak, istanbul 
1989, s. 30-31. r:;:ı 

ıııliw MusTAFA ÇAÖRıcı 

L 

HEV AziN (Beni Hevazin) 
(wjl_~ ~) 

Adnaniler'e mensup 
bir Arap kabilesi. 

_j 

Adını Hevazin b. MansOr b. ikrime'den 
alan kabilenin soyu Adnan'a dayanır. Kays 
Aylan'a mensup olan Hevazin'in önemli 
kolları arasında Beni Sa'd b. Bekir, Beni 
Münebbih b. Bekir ve Beni Muaviye b. 
Bekir ile tali kollarından Beni Cüşem b. 
Muaviye. Beni Nasr b. Muaviye, Amir b. 

Sa'saa b. Muaviye, Beni Hilal b. Amir b. 
Sa'saa ve Beni Sakif b. Münebbih kabile
leri zikredilebilir. Bu büyük kabile, Mek
ke ile Necid arasında yer alan geniş sa
hada ve güneyde Yemen'e kadar uzanan 
bölgelerde yayılmış durumdaydı. Bunlar
dan Sakifliler Taif şehrinde otururlardı. 
Hevazinliler'den bazıları Taif ile Nahle 
arasındaki Ukaz'da bulunan Cihar putu
na (Cevad Ali, ı v. 517). bazıları Tebale'de 
bulunan Zülhalesa'ya (ibnü'I-Kelbl. s. 40). 
bir kısmı da Suriyeliler'in ziyaret ettiği 
Ukaysır putuna tapariardı (a.g.e., s. 46-
47) 

Hevazinliler, Yemen'de hüküm süren 
Kinde Krallığı'nın hakimiyeti altında iken 
VI. yüzyılın ortalarına doğru Gatafanlı
lar'ın himayesine girmişler. hatta Gata
fan reisi Züheyr b. Cezlme'ye vergi öde
mek mecburiyetinde kalmışlardı. Bu du
rum. Amir b. Sa'saa kabilesinden Halid 
b. Ca'fer'in "Yevmü'n-nefravat" adı veri
len savaşta Züheyr b. Cezlme'yi öldürme
sine kadar devam etti. Hevazinliler. daha 
sonra Beni Gatafan'ın kollarından Abs ve 
Zübyan kabileleriyle yaptıkları savaşlar
da yenilmişlerdiL Cahiliye döneminde He
vazin ile diğer Arap kabileleri arasında 
Birinci ve Dördüncü Ficar gibi çetin savaş
lar olmuştur (b k. FİCAR). Beni Süleym ile 
birlikte Hevazinliler islam öncesinde Ara
bistan'da kabileler arasında çıkan savaş
larda önemli rol oynamışlar ve bu yüzden 
"Araplar'ın tencere taşları" (sacayağı) an
lamına gelen "esafi'I-Arab"dan biri (üs
fiyye) kabul edilmişlerdir (diğer ikisi Ga
tafan ile A'sur ve Beni Muharib'dir, bk. 
ibn Hablb. s. 234; HamTdullah, I, 469, 
482) . 

Kabilenin bir kolu olan Beni Sa'd b. Be
kir'den bir grup Hz. Muhammed'in doğ
duğu yıl Mekke'ye gelmişti. ResOiullah'ın 
sütannesi Halime bint EbQ Züeyb de bun
ların arasındaydı ve Hz. Muhammed'i ala
rak Beni Sa'd yurduna götürmüştü. 

Hevazin kabilesi, Hlre Hükümdan Nu'
man b. Münzir b. Münzir'in kervanını 
U kaz panayırma götürür ve güvenliğini 
sağlardı. Kervanı korumakla görevlendi
rilen Hevazinli Urve er-Rehhal b. Utbe'nin 
Kureyş'e mensup Berrad b. Kays tarafın
dan öldürülmesi iki kabile arasında sava
şın çıkmasına sebep oldu. Nahle mevki
inde başlayan savaş Kureyşliler'in Harem 
bölgesine çekilmesi üzerine sona erdi. 
Dördüncü Ficar olarak bilinen bu savaşa 
Hz. Muhammed de genç yaşlarında ka
tılmıştır. Hevazin ile Kureyş arasında bir 
kısmı ticari rekabetten kaynaklanan bir
çok savaş meydana gelmiştir. 


