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EbCı All Hevze b. All 
b. Sümame el-Hanefl el-Bekri 

(ö . 8/630) 

Beni Hanife kabilesinin reisi, 

L 
şair ve hatip. 
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Adnaniler'e mensup Yername'deki sa
vaşçı kabilelerden Beni Hanife'nin reisi 
olan Hevze. Arap kabileleri arasında bü
yük bir şöhret ve itibara sahip olduğu 
gibi Kisra Hüsrev Perviz ile de (590-628 ) 

dostça münasebetler kurmuştu . İran
Yemen arasında Kisra adına yapılan tica
ri faaliyetlere kendi bölgesi Yername'de 
yardımcı oluyor. ticaret kervanlarının gü
venliğini sağlıyor. yolcuların çeşitli ihtiyaç
larını gideriyordu. Beni Temim kabilesi 
tarafından malları yağmalanan bir ker
vandaki yolcular Hevze el-Hanefi'ye sığın
mışlar. Hevze de kendilerine yardımcı ol
muş ve onlarla birlikte gidip Hüsrev Per
viz'le görüşmüştü. Kisra bu görüşme sı
rasında Hevze'ye ihsanda bulunmuş . He
cer bölgesinde bazı arazileri kendisine 
tahsis etmiş ve bir de taç vermişti. Hev
ze bu olaydan sonra "Zü't-tac. Sahibü't
tac" lakaplarıyla anılmıştır. Öte yandan 
iran'ın Bahreyn valisi, kervanı yağmala
yan Beni Temim kabilesine karşı bir se
fer düzenleyerek birçok kişiyi öldürmüş. 
pek çoğunu da esir almış. bu arada 1 00 
esir Hevze el-Hanefi'nin teşebbüsleri ne
ticesinde serbest bırakılmıştı. Beni Ha
nife ile Beni Temim arasında zaman za
man kanlı çatışmalara yol açan bir düş
manlık vardı. Nitekim Hevze gençliğinde 
bir çarpışma sırasıncja Beni Temim'e esir 
düşmüş. 300 deve karşılığında hürriyeti
ne kavuşabilmişti. 

Kabile reisliği yanında şairliği ve hatip
liğiyle de tanınan Hevze.ei-Hanefi hıristi
yandı. Hz. Peygamber· onu 7. yılın Muhar
rem ayında (Mayıs 628) bir mektupla İs
lariı'a davet etti ve müslüman olduğu 
takdirde yönetmekte olduğu bölgede ida
reciliğinin devam edeceğini bildirdi. Hev
ze. Resul-i Ekrem'in elçisi Selit b. Amr 
el-Amiri'ye iyi davranıp ikramda bulun-

makla birlikte İslamiyet'i kabul etmedi
ğini bildiren cevabi bir mektup gönder
di. Bu mektubunda İslam 'ın güzel bir din 
olduğunu. ancak Hz. Muhammed'in ve
fatından sonra Araplar arasındaki yeri ve 
itibarı dolayısıyla peygamberlik görevini 
kendisine bırakması halinde müslüman 
olacağını bildiriyordu. Mekke'nin fethin
den sonra ölen (8/630) Hevze'nin yerine 
geçen Sümame b. üsal müslüman olmuş 
ve Ridde savaşlarında önemli hizmetler 
görmüştür. 
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HEYBET 
(yı) 

Hakk'a yakın olmanın (üns) 
meydana getirdiği 

endişe hissi anlamında 
bir tasavvuf terimi 

(bk. ÜNS). 

HEYD, Uriel 
(1913- ı 968) 

İsrailli şarkiyatçı , 
Osmanlı ve Türkiye tarihçisi. 
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Almanya'nın Köln şehrinde doğdu . 

1934'te Kudüs'e göç etti ve orada İbrani 
Üniversitesi'nin Doğu Araştırmaları Ens
titüsü'nde Almanya'da iken başladığı şar
kiyat tahsiline devam etti; 1939-1940 öğ
renim yılında bulunduğu İstanbul Üniver
sitesi'nde Türkçe'sini ilerletti. 1943-1948 
yılları arasında Jewish Ageney'nin Ortado
ğu siyasi şubesinde çalıştı. 1948'de i srail 
Devleti'nin kurulması üzerine diplomatik 
göreve başladı ve önce Washington bü
yükelçiliğinde birinci sekreterlik. daha 
sonra Ankara büyükelçiliğinde m üsteşar-

HEYD, Uriel 

lık yaptı. 1951 yılında diplomatik görevi 
bırakarak Kudüs İbrani Üniversitesi'nde 
ders vermeye başladı. 19S9'da islam ta
rihi profesörü olduktan sonra Müslüman 
Halklar ve Ortadoğu Tarihi Bölümü'nün 
başkanlığına ve Doğu Araştırmaları Ens
titüsü'nün müdürlüğüne getirildi. Hoca
lığı süresince üniversitedeki islam. Doğu 
ve Afrika araştırmalarının gelişmesine 
büyük katkı sağlayarak yerli ve yabancı 
bilim adamlarının ve öğrencilerin dikkat
lerini buraya çekti; öğrencileri dünyanın 
çeşitli üniversitelerinde öğretim üyesi ol
dular. Heyd aynı zamanda Ortadoğu, As
ya, Afrika araştırmaları yapan ve siyaset
le ilgisi bulunmayan İsrail Müsteşrikler Ce
miyeti'nin aktif üyesiydi. 13 Mayıs 1968'
de Kudüs'te öldü. 

Eserleri. Araştırmalarını genellikle is
lami alanda yapmasına ve Arapça ile Fars
ça'yı da Türkçe kadar iyi bilmesine rağ
men Heyd'in yayımianmış çalışmalarının 
çoğu, Osmanlı Devleti'ni ve Türkiye Cum
huriyeti'ni ilgilendiren tarih. dil ve hukuk 
konuları üzerinedir. 1. !.)ahir al- 'U mar: 
Şallit ha-Galil bame'ah ha-18 (Za
hir el-Ömer : XVIII. yüzyılda Celile emiri 
ı Kudüs 1942 ı). İlk eseri olup orüinal kay
naklara dayanılarak İbranice yazılmıştır. 
Eserde, Sayda'daki Osmanlı paşasına kar
şı isyan ederek Kuzey Filistin 'in Celile böl
gesinde özerk bir yönetim kuran bedevi 
emiri Zahir el-Ömer ve onun mücadelesi 
ele alınmıştır. Z. Foundations of Turkish 
Nationalism : The Life and Teachings 
of Ziya Gökalp (London 1950) . Müelli
fin doktora tezini esas alarak hazırladığı, 
modern Türk milliyetçiliğinin merkezi 
şahsiyeti ve teorisyeni sıfatıyla Ziya Gö
kalp'in oynadığı rolü ve aynı zamanda 
onun islam ve laiklik hakkındaki fikirleri
ni sistematik biçimde incelediği bu eseri 
Kadir Günay Türk Ulusçuluğunun Te
melleri (i stanbul 1979). Cemi! Meriç de 
Ziya Gökalp: Türk Milliyetçiliğinin 
Temelleri (i stanbul 1980) adıyla Türk
çe'ye tercüme etmiştir. 3. Language 
Reform in Turkey (Kudüs 1954) . Türk 
dil reformu tarihini ve bu hususta karşı
laşılan güçlükleri inceleyen bir çalışma
dır. 4. Ollaman Documents on Palesti
ne 1552-1615: A Study of the Firman 
According to the Mühimme Defteri 
(Oxford 1960). Heyd, birkaç yıl Türkiye'
de Başbakanlık Arşivi ile diğer kurumlar
da bulunan belgeler üzerinde çalışarak 
hazırladığı bu eserinde kullandığı belge
lerin fotoğraflarını da vermiştir. Eserde 
o dönem Filistin'inin tarihi Osmanlı dip
lomasisi ve sosyal. ekonomik, dini, kültü-
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rel ve askeri şartlar açısından ele alınmış. 
özellikle sivil ve askeri yönetim, vergilen
dirme. ticaret. endüstri, vakıflar ve bele
diye hizmetleriyle müslüman ve azınlık
lara ait kutsal yerler üzerinde durulmuş
tur. 5. Revival of Islam in Modern Tur
key (Kudüs 1968). Heyd'in ölümünden 
hemen önce. kendi gözlemlerine dayana
rak Menderes hükümetiyle birlikte Tür
kiye'de islami uyanışı ele aldığı ve dinin 
giderek artan öneminin tahlilini yaptığı 
yirmi yedi sayfalık küçük bir kitaptır. 6. 
Studies in Old Ottoman Criminal Law 
(Oxford 1973 ). Hayatının son yıllarında 
Osmanlı Devleti'nde islam hukukunun uy
gulanışı konusuyla ilgilenen müellifin ka
leme aldığı bu eser V. L. Menage tarafın
dan yayımlanmıştır. Fatih Sultan Meh
med. ll. Bayezid, Kanuni Sultan Süley
man dönemlerinde ve XVII. yüzyılın ikin
ci çeyreğinde tatbik edilen ceza hukukuy
la ilgili olan eserde ceza uygulamalarının 
yanı sıra hukuk sistemi. mahkemeler, da
valar ve kanunlar ayrıntılı bir şekilde in
celenir. Osmanlı hukuk ve adalet sistemi 
üzerine yeni bir yaklaşım sergileyen ki
tabın sonuna bir hukuk terimleri sözlü
ğü eklenmiştir. 

Heyd, dokuz - ayrı yazarın çalışmasın

dan oluşan Studies in Islamic History 
and Civilization (Kudüs 1961) adlı ese
rin editörlüğünü de yapmıştır. Bu kitap
ta yer alan yazılar arasında onun "The Ot
toman Ulema and Westernization in the 
Tıme of Selim lll and Mahmut ll" (s. 63-

96) başlığını taşıyan makalesi önemlidir. 
Bu yazısında. o dönemdeki modernleş
me teşebbüslerini ve u lema ile halk kesi
minin Batılılaşma'ya karşı tavrını irdeler. 
Mahmut Makal'ınBizim Köy'ünü deHa
Keffır şellanü adıyla İbranice'ye çeviren 
Heyd (Tel Aviv 1951), böylece İsrail'de ve 
dünyanın başka yerlerinde İbranice oku
yan insanlara o zamanın Türkiye'sindeki 
kırsal hayatla ilgili bir eseri tanıma fırsa
tı vermiş oldu. 

Heyd birçok makale ve ansiklopedi 
maddesi yazdı. En önemlileri aşağıdaki
ler olmak üzere ingilizce ve İbranice ya
yımlanan makaleleri üç gruba ayrılabilir. 
1. Modern Türkiye'de islam ve kültür: 
"Islam in Modern 1\.ırkey" (JRCAS, sy. 34 

[Temmuz-Ekim 19471. s. 299-308); "Cul
tural Problems of Modern Turkey" (New 

Outlook, lll/8[Tel Aviv, Temmuz-Ağus
tos !9601. s. 13-23). 2. Osmanlı hukuk 
sistemi: "Kanun and Şari'a in Old Otto
man Criminal Justice" (Proceedings of 
the lsrael Academy of Sdences and Hu
manities, lll/I [Kudüs !9671, s. 1-18); 
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"Same Aspects of the Ottoman Fetva" 
(BSOAS, XXXIlll [1969[, s. 35-56). 3. Os
manlı Devleti'nde yahudiler: "The Jewish 
Communities in Istanbul in the Sevente
enth Century" ( Oriens, VI [195 31, s. 299-

314); "Moses Hamon. Chief Jewish Physi
cian to Sultan Süleyman the Magnifici
ent" ( Oriens, XVI [ 19631. s. 152-170; eser
lerinin tam listesi için b k. Layish, BSMES, 
!X/1, S. 51-54) 
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HEY'ET İLMİ 

(bk. İLM-i FELEK). 

HEY'ET-i TEMSILİYYE 
(~~) 

Erzurum Kongresi'nde 
kurulan Şarki Anadolu 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'yle 
Sivas Kongresi'nde 

kurulan Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 
yürütme kurullarına verilen ad 

(bk. MİLLİ MÜCADELE). 

HEYKEL 

(bk. RESİM). 
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HEYKEL, Muhammed Hüseyin 
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(1888-ı 956) 

Mısırlı gazeteci, 
siyasetçi ve düşünür. 

.J 

20 Ağustos 1888' de Dekahiiye iline bağ
lı Kefr Gannam köyünde doğdu. Babası 
eşraftan Hüseyin Efendi Salim Heykel'
dir. Aynı yerdeki sıbyan mektebinde Kur
'an-ı Kerim'in bir kısmını ezberledikten 
sonra Kahire'de ilk ve orta öğrenimini bi
tirerek hukuk fakültesine girdi. Üniver
site yıllarında ( 1905- ı 909) el-Ceride ga-

zetesini çıkarmakta olan Ahmed Lutfi es
Seyyid'in grubuna katıldı ve burada onun 
vasıtasıyla çok çeşitli çevrelerle ilişki kur
ma imkanı buldu; yine onun tavsiyesiyle 
Thomas Carlyle, John Stuart Mill ve Her
bert Spencer gibi Batılı yazarların eser
lerini tanıdı. Fakülteden mezun olunca 
Fransa'ya giderek Sorbonne Üniversite
si'nde Mısır'ın kamu borçları konusunda 
doktora yaptı ( 1912) . Aynı yılın sonların

da Mansüre şehrinde avukatlığa ve el
Ceride'de politik yazılar yazmaya başla
dı. Kadın hürriyeti hakkında kaleme aldı
ğı ilk makalesinde Kasım Emin'in fikirle
rinden etkilendiği görülmektedir. 

Muhammed Heykel, ı. Dünya Savaşı yıl
larında ingilizler'in uyguladığı baskı reji
mi sonucu eJ-Ceride'nin kapanması üze
rine Mustafa Abdürrazık, Taha Hüseyin, 
Mansur Fehml ve Abdülhamld Harndi ile 
birlikte es-Süfur adlı edebi- içtimal haf
talık bir dergi çıkarmaya başladı (Mayıs 
ı 9 ı 5). Dergide sansür uygulanmasına 
rağmen az da olsa siyasi konulara temas 
eden Heykel. aynı zamanda el-Mu]ftetaf 
dergisinde daha çok kaderiyye ve cebriy
ye konularını işleyen yazılar yazdı. 1917 
yılında Kahire Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi'nde ders vermeye başlayarak eğitim 
ve öğretim faaliyetlerinin içerisinde yer 
aldı. Nisan 1922'de Hüseyin Rüşdü Paşa 
başkanlığındaki anayasa komitesinin hu
kuk komisyonuna seçildi. Ekim ayında 
AdiiYeken tarafından kurulan Hizbü'l-ah
rari'd-düsturiyyln adlı partiye katıldı ve 
partinin ileri gelenleri arasında yer aldı. 
Aynı zamanda partinin yayın organı olan 
es-Siyfıse gazetesinin başredaktörlüğü
nü üsttendi ve gazeteyi kısa sürede Mı
sır'ın ve Ortadoğu'nun en önemli yayın 
organlarından biri haline getirdi. Ayrıca 
Eylül 1926'dan itibaren haftalıkes-Siyfı
setü'l-üsbu'iyye adı altında kültürel ve 
ilmi nitelikli bir ek yayımladı. 

1920'1i yılların sonlarında partide mey
dana gelen iç çekişmeler sebebiyle d uru-

Muhammed 
Hüseyin 

Heykel 


