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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). 
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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. 



Hz. Peygamber. Hevazin'in muhtelif 
kolları üzerine hicretin 6. (627-28) yılın
da Hz. Ali. 7. (628-29) yı lında Hz. Ömer 
ve Hz. Ebu Bekir. 8. (629-30) yılında Şü
ca' b. Vehb ei-Esedl kumandasında se
riyyeler gönderdi (ibn Sa'd, ı ı. 89-90. 117, 

127 ). Mekke'nin fethi sırasında Hevazin
liler Evtas'ta karargah kurmuşlardı. Re
isleri Malik b. Avf kabilenin malları ile ka
dın ve çocuklarını buraya getirmiş ve ka
bilenin Sakif koluyla birleşmişlerdi. Re
sulullah bunu haber alınca Attab b. Esld 
ve Mu az b. Cebel'i Mekke'de bırakarak 6 
Şevval 8 (27 Ocak 630) tarihinde 12.000 
kişilik bir ordu ile harekete geçti. Müslü
manlar ilk defa bu kadar büyük bir ordu
ya sahip oldukları için kendilerine fazlaca 
güveniyorlardı. Malik b. Avf, askerlerinin 
bir kısmının Huneyn vadisinde pusu kur
masını emretti. Huneyn vadisinden ge
çerken pusuya düşürülen ve kaçmaya 
başlayan müslümanlar Resulullah'ın çağ
rısı üzerine yeniden toparlandılar. Yapı
lan saldırı sonunda Hevazin mağlup edil
di. Kaçanların bir kısmı Evtas'a, bir kısmı 
Taif'e çekildi. Evtas'ta karargah kuranlar 
da yeni bir saldırıyla bozguna uğratıldı. 
Müslümanlar pek çok esirveganimet al
dılar. Hz. Peygamber, esir ve ganimetie
rin Mekke yakınlarındaki Ci 'rane'de top
lanmasını emrederek Taif'i muhasara et
mek üzere yola çıktı. 

Tai{muhasarasından sonra ResUl-i Ek
rem'in huzuruna gelen bir Hevazin heye
ti kabilenin İslamiyet'i kabul ettiğini bil
direrek mallarını ve esirlerini geri istedi. 
Esirler arasında bulunan şair Ebu Cervel 
Züheyr b. Surad ei-Cüşeml'nin okuduğu 
bağışlanmalarını isteyen şiiri de beğenen 
Resulullah, Malik b. Avf'ı kabileye amil 
tayin ederek esirlerini veya mallarını 
tercih etmelerini söyledi. Onların kadın ve 
çocuklarını tercih etmeleri üzerine Hz. 
Peygamber kadın ve çocukların geri ve
rilmesini istedi. Ashabın büyük çoğunlu

ğu buna razı oldu. Karşı çıkanları da Re
sUl-i Ekrem, elde edilecek ilk ganimetten 
her esi re karşılık altı pay verileceğini söy
leyerek ikna etti. Ayrıca bazı kaynaklara 
göre ganimet olarak alınan 24.000 deve 
ile 40.000 koyun ve 4000 ukıyye gümüş 
de iade edildi (Ali el-Karl, ll , 38; Kettanl, 
1, 291 ). 

Hz. Peygamber ile Hevazin arasındaki 
münasebetler sadece Hevazin'in tali kol
larından Amir b. Sa'saa ile iyi yönde de
vam etmiş. Sa' d b. Bekir kolundan ise Re
sUl-i Ekrem'in sütannesi Halime'nin aile
sine mensup küçük bir topluluk müslü
man olmuştur. 

Resulullah'ın vefatından on gün sonra 
Medine'ye gelip müslümanların evlerin
de misafir kalan Hevazinliler namaz kıla

caklarını, ancak zekattan muaf tutulmak 
istediklerini, bu istekleri kabul edilirse 
bir barış anlaşması yapacaklarını söyledi
ler. Hz. Ebu Bekir isteklerini reddetti. Ha
lid b. Velid'in Büzaha'da Tuleyha b. Hu
veylid ve Uyeyne b. Hısn ' ı yenmesi üzeri
ne tereddüt içinde bekleyen Hevazin ve 
Süleym kabileleri Hz Ebu Bekir'e itaat 
arzettiler. 

Hz. Ömer zamanında yedi gruba ayrı
lan Kufeliler'in bir grubunu Hevazin ve 
Temlm kabileleri oluşturuyordu (Taberl. 
ı v. 48) . Hevazin 'in reisi Malik b. Avf Kacti
siye Savaşı'na ve Suriye'nin fethine katıl
mıştır. 
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ı 
HEVESNAME 

ı 

(<~.<ıli._,..~) 

Tacizade Cafer Çelebi'nin 
(ö. 921/ 1515) 

İstanbul'da yaşanmış 
bir aşk macerası etrafında gelişen 

mesnevisi. 
L _j 

Türk şairlerinin konu ve ilhamlarını ge
nellikle İran edebiyatından aldıkları ve 
tercüme eserlerin yaygın olduğu bir dö
nemde yerli hayatın içinde bir aşk mace-

HEVESNAME 

rasının anlatıldığı H evesname, farklı ya
pısı ve orUinal konusuyla devrinin hemen 
bütün tezkire yazarlarınca önemli kabul 
edilmiş bir mesnevidir (Sehl, s. 28; Latlfl. 
s. 11 7; Aş ık Çelebi, vr. 6 1b-62 •; Kına lı za
de, ı . 250) Eser. "mahabbetname-i Ca'
fer" terkibinin gösterdiği 899 (1494) yı
lında kaleme alınmıştır. 

Aruzun "mefallün mefallün feulün" ka
lıbıyla yazılan ve 3750 beyitten meydana 
gelen H evesname, hemen bütün mes
nevilerde yer alan tevhid, na't ve müna
cat gibi manzum parçalardan sonra ge
len üç bölümden oluşur. İlk bölümde İs
tanbul'un tabii güzellikleri, çeşitli semt
leriyle önemli yapıları anlatılmaktadır. O 
devir şehir hayatının birbirinden farklı 
mahalleri olan Galata. Saray-ı Hümayun. 
Ayasofya ve Fatih camileri . Semaniye 
medreseleri, hamam ve kasırlar, darüş
şifa ve imaret gibi tesisler. Fatih Sultan 
Mehmed'in mezarı. Ebu Eyyub el-Ensa
rl'nin kabrinin nasıl bulunduğu. Kağıtha
ne. Eyüp ve Yedikule semtlerinin mima
ri. yerleşim ve sosyal hayatını anlatan bu 
bölüm. gerçeklerden ziyade şiirin hayali 
atmosferine yakın olmakla birlikte ilk de-

Tacizade Cafer Çelebi'nin Hevesname adlı mesnevlsinin 
ilk sayfas ı (N uruosmaniye Ktp. , nr. 4373) 
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