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HEYET, Cevat

ya yım lan mış, bu ça lış ma la rın dan do la yı 

Tür ki ye’de ve Azer bay can’da bir çok ödü le 

lâyık gö rül müş ve hak kın da ba zı ki tap lar 

ka le me alın mış tır (bk. bibl.).

Eser le ri. Tıp. 1. Trûmbûzufîlbît u Der-

mân-ı Ân (Tah ran 1335 hş.). 2. Cerrâ ¼î-yi 

£Umûmî (I-II, Tah ran 1334 hş.). İran’da ilk 

cer rahî ders ki ta bı dır. 3. U½ûl-i Me hâ ret-

hâ-yî Cerrâ¼î (Tah ran 1371 hş.). 4. Ders-

hâ-yi Cerrâ¼î (Tahran 1376 hş.). Di ğer 
Eser le ri. 1. Azer bay can Ede biy yat Ta-

ri hi ne Bir Ba kış (I-II, Tah ran 1358-1369; 
I, 1369 hş./1990, 2. bs.). 2. Mušåye se tü’l-

lu ³a teyn (Fars ça, Tah ran 1362 hş./1984). 
Mür sel Öz türk ta ra fın dan İki Di lin Kar-

şı laş tır ma sı adıy la Türk çe’ye çev ril miş-

tir (An ka ra 2003). 3. Türk le rin Ta rih ve 

Fer hen gi ne Bir Ba hış (Tah ran 1365 hş./ 
1987). Türk le rin Ta rih ve Kül tü rü ne Bir 

Ba kış adıy la Tür ki ye Türk çe si’ne de ak-

ta rıl mış tır (Me lek Mü der ris za de, An ka ra 
1996). 4. Azer bay can Şi fahî Halk Ede-

biy ya tı (Tah ran 1367 hş./1988). 5. Ede-

biy yat şi nas lık (Tah ran 1374 hş./1996). 6. 

Sey rî der TârîÅ-i Zebân ve Leh cehâ-yi 

Tür kî (Tah ran 1365 hş./1987). Mür sel Öz-

türk bu ese ri de Türk Di li ve Leh çe le-

ri nin Ta ri hi Sey ri adıy la Türk çe’ye çe vir-

miş tir (An ka ra 2008).
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ÿYa vuz Ak pı nar

Tıp ta ki ça lış ma la rı se be biy le İran hü kü-

me ti nin bi rin ci de re ce den hiz met ödü lü ne 

lâyık gö rül dü. Cer rahî ala nın da ki ba şa rı la-

rı dış ül ke ler de de dik ka ti çek ti. 1963’te 

Ulus la ra ra sı Cer rah lar Ce mi ye ti’ne İran 

dâimî tem sil ci si ve 1983’te Pa ris’te ki Ulus-

la ra ra sı Cer rah lık Aka de mi si’ne üye ola rak 

se çil di. Tah ran Üni ver si te si’nde ki ders le ri 

ve uy gu la ma lı cer rahî ça lış ma la rı ya nın da 

1964 yı lın dan iti ba ren Tahran’da iki ay da 

bir çı kan Dâniş-i Pe ziş ki ad lı tıp der gi-

si ni on iki yıl bo yun ca ya yımladı. 1976’da 

Peh levî hâ ne da nı nın 50. yıl dönümü mü-

na se be tiy le ya zı yaz ma dı ğın dan der gi si 

ka pa tıl dı. Ba zı tıbbî ma ka le le ri Avru pa’da 

Fran sız ca ve İn giliz ce der gilerde ya yım-

lan dı. 12 Ağus tos 2014 ta ri hin de Ba kü’de 

öl dü.

Ce vat He yet, genç lik yıl la rın dan iti ba-

ren İran’da Azer bay can Türk lü ğü’nün 

aşı rı Fars mil li yet çi le ri ta ra fın dan inkâr 

edil me si ni ve Türk çe’nin ya sak lan ma sı nı 

de rin bir üzün tüy le göz lem le miş, ni ha yet 

1979’da şah lık re ji mi nin yı kıl ma sıy la or ta-

ya çı kan ser best lik dö ne min de ar ka daş-

la rıy la bir ara ya ge lip Tah ran’da iki ay da 

bir ya yım la nan Var lık ad lı Türk çe-Fars ça 

bir der gi çı kar ma ya baş la mış tır (Bu der-

gi ye ğe ni M. Rızâ He yet ta ra fın dan ha len ya-

yım lan mak ta dır). Der gi de bir yan dan İran 

Türk le ri’ne ken di ta rih le ri, dil le ri, ede-

bi yat la rı ve kül tür le ri öğ re ti lir ken di ğer 

yan dan Fars mil li yet çi le ri nin, “Siz Türk 

de ğil si niz, Âze rî ad lı İran lı bir hal ka men-

sup su nuz, Mo ğol lar si zi Türk leş tir di” gi bi 

ta ri he ve man tı ğa ay kı rı id di ala rı na ce vap 

ve ril miş tir. Ay nı şe kil de der gi, İran Türk-

le ri’nin 1924-1979 yıl la rı ara sın da şah lık 

re ji mi nin unut tur maya ça lış tı ğı millî kim-

lik, ana di liy le oku yup yaz ma gi bi prob-

lem le ri nin aşıl ma sın da önem li hiz met ler 

gör müş, İran Türk le ri’yle dün ya Türk lü ğü 

ara sın da köp rü kur ma yı ba şar mış tır. Der-

gi de Fars lar’la olan kar deş lik, din daş lık, 

va tan daş lık gi bi duy gu la rı ze de le me me-

ye, bun la rı güç len dir me ye, or tak va tan 

İran’da eşit hak la ra sa hip ola rak bir lik te 

ya şa ma ya özen gös te ri len bir yol iz len-

miş tir. İran’da 1979’dan son ra Türk ler 

ara sın da or ta ya çı kan Arap, La tin, Ki ril 

al fa be le ri, imlâ prob lem le ri, ma hallî ve-

ya or tak dil tar tış ma la rı sı ra sın da Ce vat 

He yet ile Ha mid Nutk¢, Var lık der gi sin de 

yaz dık la rı ma ka le ler le ay dın la rı es ki kla sik 

edebî di le ya kın bir imlâ ve dil an la yı şı-

na yön len dir me de bü yük rol oy na mış lar-

dır. Ce vat He yet’in Türk di li ve ede bi ya tı, 

Türk ta ri hi hak kın da ki eser le ri hem Tür-

ki ye’de hem Azer bay can Cum hu ri ye ti’nde 

Tef sir Ta ri hi, An ka ra 1996, I, 502; a.mlf., “Eş-
Şeyh Hûd b. Mu hak kem el-Huv vâ ri Tef sî ru Ki-
tâ billâhi’l-Azîz”, Di ya net İlmî Der gi, XXIX/1, 
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AÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; a.mlf., Ha ricî-İbâdî 
Tef sir Ge le ne ği Hûd b. Mu hak kem el-Huv vâ-
rî ve Tef si ri, An ka ra 2014; M. H. Cus ters, Bib-
li yû³râfya’l-İbâ ²ıy ye (trc. Mûha med Ümâdî – 
Ha dî ce Ke rîr), Mas kat 1433/2012, I, 724-726; 
Cl. Gil li ot, “Le com men ta ire co ra ni que de H†d b. 
Mu ¼ak kam / Mu¼ kim”, Ara bi ca, XLIV/2, Lei-
den 1997, s. 179-233; T. Le wic ki, “İbâ di ye”, İA, 
V/2, s. 688-689; İb râ him Ha re kât – Ah met Ka vas, 

“Hev vâ re”, DİA, XVII, 284; Et hem Ru hi Fığ la lı, 

“İbâ zıy ye”, a.e., XIX, 257-258.

ÿHa ti ce Cer ra hoğ lu Te ber
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Ýran Türkleri’nin önde gelen 
bilim ve kültür adamlarýndan.˜ ™

24 Ma yıs 1925 ta ri hin de Teb riz’de doğ-

du. İyi ye tiş miş bir din âli mi ve si ya set çi 

olan ba ba sı Mir za Ali He yet, İran Meş ru ti-

ye ti için ça lış mış, I. Dün ya Sa va şı yıl la rın da 

Tür ki ye Türk le ri’yle İran lı ay dın la rın bir-

lik te kur duk la rı İt tihâd-ı İslâm teş kilâtı-

nın İran’da ki baş ka nı ol muş, İran ad li ye 

teş ki lâ tı nın ku ru cu la rı ara sın da yer al mış 

ve Ada let ba kan lı ğı na ka dar yük sel miş-

tir. Ce vat He yet’in in san ve va tan sev gi si, 

Türk lük aş kıy la ye tiş me sin de ba ba sı nın 

bü yük ro lü var dır.

İlk ve or ta öğ re ni mi nin ar dın dan Tah-

ran’da as kerî li se yi bi ti ren Ce vat He yet 

1941’de Tah ran Tıp Fa kül te si’ne kay dol du. 

Fa kül te nin üçün cü sı nı fın da iken ba ba sı 

ile Tür ki ye’nin İran se fi ri Ce mal Hüs nü 

Ta ray’ın bir pro je si ola rak Tür ki ye’ye gön-

de ri len 100 ka dar öğ ren ci ara sı na gir di ve 

na kil le gel di ği İs tan bul Tıp Fa kül te si’nde 

cer rahî ih ti sa sı yap tı (1946). Da ha son ra 

Pa ris’te dört yıl bo yun ca cer rah lık ala nın-

da ki bil gi ve tec rü be si ni ge liş tir di. 1952’de 

Tah ran’a dön dü. Çe şit li has ta ha ne ler de 

cer rahî kli nik le ri ni kur du. İran’da umu mi 

ve tec rübî cer rahînin ge liş me sin de bü yük 

rol oy na dı. 1954’te ka pa lı kalp ame li ya tı, 

1956’da İran’da ilk de fa aort ka pa ğı dar lı ğı 

ame li ya tı yap tı. 1961’de Ca vid ad lı özel bir 

has ta ha ne kur du. Er te si yıl açık kalp ame-

li ya tı nı ba şa rıy la uy gu la dı. 1969’da İran’da 

yi ne ilk kalp ka pak çı ğı de ğiş tir me ve böb-

rek nak li ame li ya tı nı ger çek leş tir di. Or gan 

nak li ame li yat la rı nın ge liş me sin de de ön-

cü ol du. Bu ara da bir çok öğ ren ci ye tiş tir di. 
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