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13 May~s 1968 günü Türkoloji ve Türk tarihi alan~nda çal~~anlar
ac~kl~~bir haberle irkildiler. Dr. Uriel Heyd ölmü~tü. Türk tarihinin
de~erli ara~t~r~c~s~~Kudüs'te bir kalp sektesi sonucunda dünyaya gözünü yumdu~u zaman ancak elli be~~ya~~nda idi.
Uriel Heyd 1913 de Almanya'da Köln'de do~mu~tu. Ayn~~kentin
üniversitesinde hukuk tahsili yapt~, fakat sonra kendisini Yak~n-Do~u
tetkiklerine verdi. 1934 de Kudüs'e göç ettikten sonra orada üniversitede Do~u Tetkikleri Enstitüsü'nde tahsile devam ederek 1939 da M.
A. ve 1947 de Ph. D. derecelerini kazand~. 1939-40 y~llar~nda Istanbul
Üniversitesinde de okudu. Türkçeye hâkim oldu. 1943-48 y~llar~nda
Jewish Agency'nin Orta-do~u Dairesi'nde hizmet etti ve Israel devleti kurulduktan sonra D~~-i~leri'nde üç y~l, evvela 1948-49 da Washington'da Israel Büyük elçili~inde birinci kâtip, sonra 1949-51 de
Ankara'da müste~ar olarak vazife gördü. 1950 de Londra'da yay~nlanm~~~olan ilk mühim kitab~~ (Türk Milliyetçili~inin Temelleri), Ziya
Gökalp'~n hayat~~ve dü~ünceleri üzerinde idi. Onun Türk tarih ve
dü~üncesine kar~~~duydu~u yak~n ilginin mahsûlü olan bu ciddi tetkik
eseri Ziya Gökalp üzerinde bir Bat~~dilinde ç~km~~~en esasl~~çal~~ma
idi ve bu yarat~c~~ Türk dü~ünürünün hayat~n~~ve sosyolojisini geni~~
ilim ve fikir dünyas~na tan~tmakta idi. 1951 de üniversite'de hocal~k
kabul eden Uriel Heyd 1959 da kürsü profesörlü~üne yükseldi ve ölümünden iki ay önce de Kudüs Üniversitesi Müslüman Milletleri
Tarihi kürsüsünün ba~~na getirilmi~ti. Kendisi bu üniversitede Asya
ve Afrika Tetkikleri Enstitüsü'nün yedi y~l ba~kanl~~~n~~yapmak suretiyle onun geli~mesine büyük hizmetlerde bulunmu~~ve ~srael'in orientalizm alan~ nda dünya ölçüsünde ehemmiyetli bir yer kazanmas~na
âmil olmu~tur.
Uriel Heyd'in çal~~malar~~Türk kültür tarihi sahas~nda toplanm~~t~r ve bu alanda yazd~~~~ ~u kitaplar birer ciddi tetkik mahsûlü
olarak daima de~erini koruyacakt~r : Foundations of Turkish Nationalism
(Londra 1950), Langua,ge Reform in Turkey (Jerusalem 1954), Ottoman
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Documents on Palestine, 1552-1615 (Oxford 196o). Uriel Heyd son y~llarda Osmanl~~hukuku üzerinde geni~~tetkiklere giri~ini§ ve bilhassa
ceza hukuku alan~nda etrafl~~bir monografi haz~rlam~~~bulunmakta
idi. Pek çok ilmi makaleleri aras~nda ~unlar~~ burada hat~rlatmak
yeter : Islam in Modern Turkey (Royal Central Asian Society Journal,
XXXIX, 1947, 299-308), The Ottoman Ulema and Westernization in the
Time of Selim III and Mahmud Il (Studies in Islamic History and Civilization, yol. IX, Jerusalem 1961, 63-96), A Turkish Description of the
Coast of Palestine in the Early Sixteenth Century (Israel Exploration Journal, yol. 6, No. 4, 1956, 201-216).
Uriel Heyd'in uzun y~llard~r bir meslekta~, vefal~~bir arkada~~
olarak tan~d~m. Az konu~ur, daima dü~ünceli görünürdü. Ara~t~rmalar~n~~nas~l uzun ve sab~rl~~çal~~malardan sonra ç~kard~~~n~~yak~ndan görmü~ümdür. Son kitab~~üzerinde geçen y~l Istanbul'da uzun
uzad~ya görü~mü~tük ve Türk Hukuk Tarihi için ç~~~r aç~c~~ bir
niteli~i olaca~~na inand~~~m bu kitab~n bir an önce yay~n alan~na ç~kmas~~hususunda sab~rs~zhkla beklemekte idim. Ac~~haber onun bütün
arkada~lar~~gibi beni de derinden üzmü~tür. Bir dostu ve Türk tarih
ve kültürüne hayat~n~~ba~lam~~~bir insan~~kaybetti~i için Türk ilim
çevrelerinin üzüntüsü derindir.

