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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) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Gabriel Baer. "In Memory ofUriel Heyd" (U. 

Heyd, Reuiual ofislam in Modern Turkey, leru
salem ı 968 iç inde). s. 5-6; The Times, London 
20 May 1968; Ha-Aretz, Tel Aviv 13 June 1968; 
"The Works of Professor U ri el Heyd", AAS, V 
(ı 969). s. 203-207; Halil i nal cık. "Prof. Dr. Uriel 
Heyd", TTK Be/le ten, XXXIII/129 (ı 969). s . 
115-116; A. Layish. "Uriel Heyd's Contribution 
to the Study of the Legal, Religious, Cultural 
and Political History of the Ottoman Empire 
and Modern 1\ırkey", BSMES, IX/I i ı 982). s. 
35-54; N. ltzkowitz, "Heyd, Uriel", EJd ., VIII, 

448. ~ 
~J JACOB M. LANDAU 

L 

L 

L 

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). 

.J 

.J 

.J 

ı ı 
HEYKEL, Muhammed Hüseyin 

L 

( ~ .,:y.-> ~) 

(1888-ı 956) 

Mısırlı gazeteci, 
siyasetçi ve düşünür. 
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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-
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mu zayıflayan Heykel'in politik kariyeri 
uzun süre duraksama gösterdi. 1936'da 
hacdan döndükten sonra seçimlerde Hiz
bü'l-ahrari'd-düstüriyyln'den aday olarak 
senatoya girmeyi başardı. 1937 yılında da 
Başbakan Muhammed Mahmud isteme
diği halde onu arkasındaki destek dolayı
sıyla Maarif bakanlığına getirdi. 1939'da 
hükümetin Kral Faruk'un baskısıyla çe
kilmesinden sonra kurulan Hasan Sabri 
ve Hüseyin Sırri hükümetlerinde de yine 
Maarif bakanlığı görevini üstlenen Hey
kel, senatörlük süresinin 1941 yılında so
na ermesi üzerine başbakan tarafından 
iki seçim dönemi için senatör tayin edil
di. Kral Faruk. 1942'de Vefd Partisi baş
kanı Nehhas Paşa'yı başbakan tayin et
mek zorunda kaldı. Vefd hükümeti ilk iş 
olarak parlamentoyu kapatıp yeni seçim 
tarihini belirleyince Sırri Paşa'nın tayin 
ettiği senatörler de yetkisiz sayıldı; an
cak sarayla arası iyi olan Heykel bu defa 
da kraliyet divanı tarafından senatör ta
yin edildi (Mü?ekkirat, II. 2 ı 6-2 ı 7). Hey
kel. Ocak 1943'te Hizbü'l-ahrari'd-düstü
riyyin'in başkanlığına seçildi. 1944 sonba
harında ingiliz baskısının biraz hafiflerne
si üzerine Kral Faruk'un Vefd hükümeti
ni görevden almasından sonra kurulan 
Ahmed Mahir hükümetinde Maarif ve 
Sosyal işler bakanlığına getirildi. 18 Ocak 
1945'te yapılan seçimler sonunda da se
nato başkanlığına seçildi. Onun. 1946 yı
lının sonbaharında Mısır temsilcisi olarak 
Birleşmiş Milletler'in genel toplantısında 
yaptığı konuşmalardan bu teşkilata bir 
dünya hükümeti işlevi yüklerneye çalıştı
ğı görülür (Johansen, s. 221 vd.). 1947'de 
İsrail Devleti'nin kuruluşunu engelleme 
amacıyla Mısır delegasyonunun başında 
New York'a gönderildi. 1948-1952 yılları 
arasında da ülkesini Milletlerarası Parla
mento Konferansı'nda temsil etti. 

Ocak 1950'de yapılan seçimleri Vefd 
Partisi'nin ezici bir çoğunlukla kazanma
sı üzerine Heykel'in hükümetteki göre
vi sona erdi; 17 Haziran 1950'de de se
nato başkanlığından uzaklaştırıldı. 22/23 
Temmuz 1952 gecesi yönetime el koyan 
Hür Subaylar'ın (ed-Dubbatü'I-ahrar) adım 
adım partilerin etkinlik alanlarını daralt
ma yoluna gitmesi, 1 O Aralık 1952'de 
anayasayı yürürlükten kaldırması, 16 Ara
lık 1953'te bütün partileri feshedip 14 
Nisan 1954'te, aralarında Heykel'in de 
bulunduğu eski politikacılardan ileri ge
lenlerin on yıl süreyle politik haklarını el
lerinden a lması üzerine onun da siyasi ha
yatı sona ermiş oldu. Bundan sonraki ha
yatını yazarlığını devam ettirerek geçirdi 

ve Al]bdrü '1-yevm adlı gazetede askeri 
idarenin politikasını üstü kapalı bir şekil
de eleştiren çeşitli yazıları yayımlandı. 
Muhammed Heykel ağır bir hastalık so
nunda 8 Aralık 1956 tarihinde Kahire'de 
vefat etti. 

Düşünceleri. Heykel'in fikri gelişimi Ba
tıcılık, Firavunculuk ve islam'a yöneliş dö
nemleri olarak üç safhada incelenebilir. 
Batıcılık döneminde Heykel. XX. yüzyılın 
başlarında Ahmed Lutfi es-Seyyid ve Ka
sım Emin gibi )iberalist- reformist düşü
nürlerin çevresinde oluşan fikirlerden et
kilenmiştir. Bu fikirler Mısır'ın bağımsız
lığı ve geleceği üzerinde yoğunlaşıyordu. 
Mustafa Kamil Paşa ve diğer milliyetçi dü
şünürler. Mısır'ın dışa karşı tam bağım
sızlığını en önemli mesele olarak görür
ken Heykel'in de içinde bulunduğu el-Ce.
ride grubu. Mill ve Spencer gibi Batılı dü
şünürlerin tesiri altında kalarak toplu
mun fikri bağımsızlığını kazanmasına da
ha fazla önem veriyor (Johansen. s. 9) ve 
ingilizler'in geri çekilmesinden ziyade on
ları geri çekilmeye zorlayacak sosyal re
formların önemli olduğunu savunuyor
du. Batı düşüncesine hayranlık duyan ve 
ondan etkilenen Heykel Batı'nın sömür
geci ve baskıcı politikasından nefret edi
yor. ancak bu ikilem arasında toplumun 
meselelerini halletmek için çözüm yolla
rını yine Batılı düşünürlerin fikirlerinde 
arıyordu . Onun, insan fiilierini insanın 
içinde bulunduğu ortamın zaruri netice
si sayan artarncı (milieux) anlayışın savu
nucusu Hippolyte A. Taine'nin tarih felse
fesini hemen hemen aynen benimsediği 
söylenebilir (a.g.e., s. 50). Heykel. toplu
mun her kesiminde radikal reformların 
gerçekleştirilmesinin zaruri olduğunu dü
şünürken aynı şeyi din için de öngörüyor 
ve bu konuda Muhammed Abduh'un ro
lünü. Luther ve Calvin gibi aklı dinin ölçü
sü kabul eden ve Avrupa'daki dini reform 
hareketlerini başlatan kişilerle karşılaş

tırıyordu (Smith,/slam and the Search, 
s. 54). Ali Abdürrazık'ın 1925 yılında el
İslam ve uşillü '1-J:ıükm adlı kitabının ya
yım lanmasından sonra vuku bulan tartış
malarda Heykel Ali Abdürrazık'ın tarafı
nı tutarak Ezher ulemasına cephe aldı. 
Bu sırada es-Siyase gazetesini Reşld Rı
za'nın çıkardığı el-Mendr'a karşı kullanıp 
bu dergiyi ve çevresindekileri fikir hürri
yetini kısıtlamakla suçlamış. karşıtları da 
onu mülhidleri korumakla itharn etmiş
lerdir (Johansen. s. 91 vd.). 

Heykel. fikir hayatının belli bir döne
minde Fir'avniyye denilen ve 1920'1i yıllar
da Ahmed Lutfi es-Seyyid, Abbas Mah-
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müd ei-Akkad. Tevfik el-Hakim ve Taha 
Hüseyin gibi düşünürler arasında yayıl
maya başlayan. Firavunlar zamanındaki 
eski Mısır kültürüne sahip çıkma akımı
na da katılmıştır (a.g.e., s. 112-1 18). Bu 
dönemde savunduğu fikirlere göre yeni 
ve eski Mısır arasında sıkı bir manevi bağ 
mevcuttur. Ülkede o zamandan beri her 
ne kadar çeşitli dinler varlıklarını sürdür
müş ve farklı yönetim şekilleri görülmüş
se de geçmişle olan bağ korunmuştur. O 
yıllardaki yazılarında Firavunlar dönemi
nin kültür ve felsefesini yücelten Heykel 
bu mirasla karşılaşmanın kendisine geç
mişiyle övünmesi. halihazır durumdan acı 
duyması ve gelecekten ümit beklernesi 
için yettiğini söyler (FT Ev~ati'l-ferag, s. 
273) . Yine o günlerde islamiyet'i Mısır'ı 
belli bir süre etkileyen herhangi bir din. 
Araplar'ı da i stilacı olarak görmüştür. Fi
ravunlar döneminin Heykel ve çevresi ta
rafından mill1 kültür şeklinde algılanma
sı ve İslam kültürüne sahip çıkılınaması 
el-Menar dergisinin çok ağır eleştirileri
ne yol açmıştır ( el-Menar, XXVI ı. ı 19- ı 2 ı. 

623; XXIX. I I 5-1 I 7) 

Mısır'ın kültürel kimliğinin hayranlık 
duyduğu Avrupa kültürü karşısında nasıl 
korunacağı hususunda da teoriler gelişti
ren Heykel. devamlı surette istikbale ha
kim olacak bir insanlık kültüründen bah
seder. Bu ise dini görüşlerin, dini ahiakın 
ve geleneklerin etkisinde kahnmadan 
meydana gelecektir. Öyle ki Comte'un "in
sanlık dini''nin gelecekte insanlık kültü
rünün akldesini teşkil edebileceğini dahi 
söyler (Johansen. s. 12 ı). Bu yeni evrensel 
kültürün dini ve kültürü Avrupa'nın ge
liştirdiği bilimlerle yoğrulmuş olacaktır; 
zira bilim ve felsefe zamanın Avrupa'sın
da en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 

Daha sonraları Heykel. modern müslü
man gençlerin neden Batı'ya yöneldikleri 
hususuna şöyle bir açıklama getirmiştir : 

"Muhammed Abduh gibi alimierin dinsiz
lik ve zındıklıkla itharn edilmeleri. bilhas
sa münewer islam gençliği üzerinde en 
derin tesiri bırakmıştı. Çünkü bunlar akıl 
ve mantık hükümlerinin zındıklık telakki 
edildiğini, ictihadın dinsizlik. durgunlu
ğun ve gerginliğin iman sayıldığını gör
müşler, bu yüzden ürkmüşler ve hakika
ti müslümanların kitaplarında bulamaya
caklarına inandıklarından onu aramak 
için bütün varlıklarıyla Garp'a dönmüşler
di. Elhasıl bu gençler din ile ve Hz. Pey
gamber ile alakalarını kesmişler. realite
ye dayanan ilmin ve realist felsefenin dini 
mantık ve ilim çerçevesinin dışında gör
mesi, din meselelerine bağlı metafiziki 
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safhaların ilim metoduyla alakah sayılma
ması onların bu temayülünü kuwetlen
dirmiş ve bunlar bu yoldan ayrılmamaya 
karar vermişlerdi. Bu gençler. tahsil saf
hasından ayrılarak arneli hayat alemine 
atıldıkları zaman da bu şekilde hareket 
ederek t<?assup ve durgunluk zihniyetine 
derin bir istihkarla bakmışlar ve Garp fikir 
aleminin verimlerinden en büyük zevki 
almaya devam etmişlerdi" (Ha2ret-i Mu

hammed Mustafa, s. 22) . 

Heykel ve onun gibi düşünen liberal ay
dınlar arasında . 1930'lu ve 40'1ı yıllarda 
gelişen siyasi ve içtimal hadiselere de 
bağlı olarak İslam'a ilginin arttığı görü
lür. Bu düşünürler. hayranlık duydukları 
Batı ' daki sistemlerin içine düştüğü kriz
ler sonucunda bir kimlik arayışına girip 
neticede İslamiyet'i yeniden keşfettiler 
denilebilir. Bunların birçoğunun öncelik
le İslamiyet'in ilk dönemine ilgi gösterme
si ve bir kısmının Hz. Muhammed'in haya
tına dair kitaplar yazması üzerinde du
rulması gereken önemli bir husustur. ra
ha Hüseyin 1933 yılında, Hz. Peygam
ber'in hayatından bölümler anlattığı 'Ald 
hamişi's-sire adlı kitabının 1. cildi ni, Hey
kel1935'te ljayatü MuJ:ıammed, Tevfik 
el-Hakim 1936'da MuJ:ıammed adlı eser
lerini yayımladılar. Bu yazarların üçü de 
Fransa'da eğitim görmüş, ancak Hey
kel'in İslamiyet'le ilgisi daha derin olduğu 
için tesirleri de daha çok olmuştur. Hey
kel hatıratında. 1930'1u yılların başların
da Mısır 'da hız kazanan misyonerlik faa
liyetlerini anlatarak bu durumun kendi
sini nasıl tahrik ettiğini. es-Siyase gaze
tesinde misyoneriere karşı ne gibi müca
deleler verdiğini ve Sıdki Paşa hükümeti
nin bu faaliyet karşısında aciz kalmasına 
nasıl karşı çıktığını açıklamış. ayrıca baş

kanlığını Muhammed Mustafa ei-Mera
gfnin yaptığı Misyonerlikle Mücadele Der
neği'ne katıldığını belirterek Hz. Peygam
ber' e ait kitabını da onların bu zararlı fa
aliyetleri üzerine kaleme aldığını ifade et
miştir. 

Muhammed Heykel'deki fikri değişik
liklerin 1920'1i yılların sonlarında başladı
ğı görülür. Haziran ve Temmuz 1928'de 
yazdığı yazılarda Kıptller'in politikadaki 
etkinliklerinin artışına temas ederek bir 
dini azınlığın çoğunluğa hükmedeceği en
dişesini dile getirir ve Vefd Partisi'nin fa
natik Kıptller 'in bir araya geldiği bir "de
legasyon" olduğunu söyler. Heykel. o sı
rada ölen Vefd lideri Sa'd ZağJQI için bir 
anıtmezar yaptırmak isteyen parti ileri 
gelenlerine karşı böyle bir şeyin Firavun
vari. dolayısıyla putperest bir karakter 
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taşıyacağını hatırlatır. Ayrıca derslerinde 
İslam'a dil uzatan profesörlere hüküme
tin ses çıkarmamasından yakınır (J ohan
sen, s. 124). Burada dikkat edilmesi gere
ken nokta. 1920'1i yılların sonlarında Hiz
bü'l-ahrari'd-düsturiyyln'in muhalefette 
bulunması sebebiyle Heykel'in o günler
de söylediklerinin birer politik manevra 
olabileceğidir. 

Heykel, fikri dalgalanmaları sırasında 
1932 yılında nihai olarak İslamiyet'i seç
miştir (a.g.e. , s. 147) . Ancak onun İslami
yet' e yönelişi tamamen Batı 'dan vazgeç
tiği anlamına gelmez; aksine hakikat ara
yışını yine Batı ' nın ilim metodu dairesin
de gerçekleştirmektedir (Hazret-i Mu
hammed Mustafa, s. 23). Batı'dan aldığı 
bu metot Heykel'in İslamiyet' e bakış tar
zını da belirlemiştir. islam dininin tama
men bir akıl dini olduğunu . akla uygun 
düşmeyen hususların inanca sonradan 
ilave edilen hurafelerden ibaret bulun
duğunu söyler. Bu bağlamda Hz. Peygam
ber'in Kur'an dışında bir mucizesini de 
kabul etmez. Kur'an - ı Kerim'de yer alan 
her şeyin ilmi metotlarla açıklanabilece
ğini savunur ve bu konuda zorlama yo
rumlara kadar gider (J ohansen. s. 183 ). 
Heykel'e göre İslamiyet'te Hıristiyanlık'
ta görüldüğü gibi bir din-devlet çatışma
sı yoktur. Halife de olsa herhangi bir müs
lüman, din narnma hiç kimseye Allah'ın 
kitabında farz kılınandan başka bir şey 
yüklemek durumunda değildir ; dini bir 
emre karşı çıkanları dilerse affedeceğini 
de söyleyemez. Bütün müslümanlar sa
dece Allah'ın emrine itaat eder ve hepsi 
O'nun nazarında eşittir (Ha2ret-i Muham
med Mustafa, s. 460). Heykel "İslam sos
yalizmi"ni savunan fikirlere de öncülük 
etmiştir. Kur'an'da Batı'da olduğundan 
daha farklı bir sosyalistlik görüldüğünü, 
bunun da eşitlik ve kardeşliğe dayandı
ğını ileri sürer (a.g.e., s. 477-478) . 

Gazeteciliği. Muhammed Heykel gaze
tecil iğe. fikir hayatında da etkisinde kal
dığı Mısır'ın ünlü politikacı ve gazetecile
rinden Ahmed Lutfi es-Seyyid'in yanında 
el-Ceride 'de başlamış . daha sonra es
Siyase'de devam etmiştir. Heykel'in. dö
neminin gazetecilik anlayışına damgası
nı vurduğu söylenebilir. Onun çıkardığı 
es-Siyasetü '1-üsbu'iyye her türlü edebi 
eseri, eleştirileri, tarihi ve felsefi fikirleri 
halka götürerek bir nevi "halk üniversi
tesi" olmayı amaçlıyordu. Bu haftalık ga
zete eki. her ne kadar okuyucu kitlesini 
beklendiği şekilde genişletememişse de 
genç yazarların ve gazetecilerin yazdık
larını yayımiaya biimeleri ve kendilerini ye-

tiştirebilmeleri için bir platform oluştur
muştur. Bu gazeteci ve yazarlar arasın
da Hatız Mahmud. Zeki Abdülkadir. Fet
hi Rıdvan ve Nedb MahfQz gibi tanınmış 
kişiler yer almaktadır (Smith. s. 181 ). 

Politikacılığı. Gençliğinden itibaren si
yasi çizgisi değişmeyen Heykelliberal, de
mokrat ve anayasa düzenine bağlı bir si
yasetçi olarak tanımlanabilir. Hayatı bo
yunca Mısır'ın siyasi konumu birçok defa 
değişmiştir. Osmanlılar'a bağlı hidivlik dö
neminde doğmuş , ingiliz sömürge idare
sinin baskısı altında yaşamış. anayasanın 

. hazırlanmasına önemli katkılarda bulun
muş ve nihayet 1952 ihtilalini bütün so
nuçlarıyla idrak etmiş bir politikacıdır. 
Maarif bakanlığı sırasında eğitimde hem 
teşkilat hem tedrlsat bakımından ısla
hata gidilmesi gerektiğini düşünüyordu . 

Onun bu konudaki faaliyetleri şu şekilde 
özetlenebilir : Avrupalı özel okulların Ma
arif Bakanlığı tarafından daha sıkı bir 
kontrol altına alınmasına çalışmak. öğ
retmen yetiştirmenin tek elden yapılma
sı ve bu konuda Ezher'in imtiyazlarının 
kaldırılması için uğraşmak, askerlik der
sini bütün okullarda zorunlu ders haline 
getirmek, İskenderiye Üniversitesi'nin ku
ruluşuna ön ayak olmak ve önemli mev
kilerde bulunan Avrupalı memurları Mı
sırlı memurlarla değiştirerek danışman 
sıfatıyla ikinci plana düşürmek (Mü?ek
kirat, ll, 78- 11 3). 

Edebiyatçılığı . Heykel'e göre edebiyat, 
amacı insanlara söz vasıtasıyla hayat ve 
varlıkta doğru ve güzelle ilgili bir mesaj 
vermek olan bir güzel sanat kolu , edebi
yatçı da mesajı tebliğ eden kişidir. İnsanı 
doğrunun ve güzelin bilgisine (irfan) ulaş
tıran vasıta ise ilim ve felsefedir. Edebi
yatçı bu ikisine ne kadar vakıfsa mesajını 
o ölçüde verebilir. Bundan dolayı iyi bir 
edebiyatçı olmak isteyen kişinin kendi di
lindeki edebiyatı bilmesi, gücü yettiği ka
dar da asrının ilimlerini. felsefesini ve çe
şitli dillerdeki edebiyatları tanıması ge
rekmektedir (Şeuretü 'L-edeb, s. 25-27). 

Hayatının çeşitli safhalarında sahip ol
duğu değişik görüşler Heykel'in edebiya
ta bakış tarzına da yansımıştır. 1920'1i 
yıllarda yazdığı edebi yazılarında Fir'av
niyye akımının etkisinde kalarak Mısır'ı 
Arap aleminden ayırır ve milli bir edebi
yatın oluşturulması gerektiğini savunur. 
Ona göre ortak bir edebiyat için din ve 
dil birliği yeterli değildir ; çevre faktörü 
bunlardan daha önemlidir. Binlerce yıl
dan beri aynı coğrafyada yaşayan ve aynı 
kanı taşıyan Mısırlılar için eski-yeni ayırı
mı yapılamaz ; dolayısıyla da Firavunlar 



zamanından kalan miras reddedilemez 
(a.g.e., s. 121 vd.) . Heykel pek çok Mısırlı 
şair ve yazarı. kendilerini saran muhte
şem manzaraya hiç iltifat etmeyip güzel
likle ilgili fikirleri doğrudan hayatta değil 
kitaplarda ar am akla yani kendi hissettik
leri güzellikler yerine başkalarının güzel 
olarak tanımladıkl arı şeyleri işlemekle 

suçlar. Halbuki tabiattaki varlıklar sürek
li değiştiğinden duyguların tezahür şekli 
de farklıdır (a.g.e., s. 112-113; Er. XXXVII 
11995 ı. s. 612). Ona göre tarihçiler kadar 
yazar ve şairler de Mısır'ın Firavunlar dö
neminden beri tarihte oynadığı rolü ko
nu edinmelidirler. Bu tür eserler. yazının 
millileştirilmesini sağlayacağı gibi okuyu
cular üzerinde de vatan sevgisini arttırı
cı bir etkide bulunacaktır (a.g.e., XXXVII 
119951.s.6 13) . 

Heykel. teorisini oluşturmaya çalıştığı 
milli edebiyat fikrini uygulamaya da koy
muştur. Fi Ev~iiti'l-ferag adlı kitabında 
yer alan "Ebis" ve "Semiramis" başlıklı hi
kayeleriyle Şevretü'l-edeb içinde yer 
alan "his". "Raiyetü", "HatGr" ve "Afro
dit" gibi hikayelerinde malzeme olarak fi
ravunların hayatını ve onların tanrılarını 
seçmiştir. Kendi döneminin Mısır haya
tını konu edinen "Hükmü'l-heva" ve "eş
Şeyh Hasen" adlı hikayelerini de yine Şev
retü'l-edeb içinde neşretmiştir. Edebi
yatın millileştirilmesi konusunda ise Tai
ne ve Ferdinand Brunetiere'in ırk ve çev
renin edebiyat için önemi konusundaki 
teorilerinden etkilenmiştir (Brugmann , 
s. 250). 

Muhammed Heykel. Mısır'da yaşanan 
dil alanındaki değişikiileri açıklarken bu 
noktada Ur abi Paşa isyanına ( 188 1) dö
nüm noktası gozüyle bakar. Çünkü o za
man körüklenen milli duygular edebiyat 
alanına da sıçramış ve bu ayaklanmadan 
sonra eski Arap edebiyatının kalıplaşmış 
üsiQbundan kurtulma ve topluma dil yö
nünden uyum sağlayan bir edebiyat oluş
turma hareketi başlamıştır. Heykel. ko
nuşma diliyle yazı dili arasındaki farklılığı 
giderme çalışmalarını Urabi ayaklanma
sının bir devamı niteliğinde görür. Ona 
göre yazı dilinin halk tarafından anlaşılır 
hale getirilebilmesi için iki yönlü bir çalış
ma yapılması. bir taraftan Arapça konu
şan bütün insanlara hitap eden yazı dili 
halkın anlayacağı seviyeye yaklaştı rı lırken 
bir taraftan da halkın eğitim yoluyla Kur
'an dilini iyi bir şekilde aniayacak düze
ye çıkarılması gerekmektedir (Şev re tü 'l
edeb, s. 7-8, 97-98; Er, XXXVIII I 9951. s. 
62 ı) . Öte yandan Arap gramerinde de 
birtakım problemler mevcuttur. Arapça·-

nın kabul görmesi için önce i'rabın kaldı
rılarak dilin kolaylaştırılması gerektiğini 

· düşünür. Dil konusundaki başka bir hu
sus da Arapça'ya giren yabancı kelimeler . 
meselesidir. Heykel bu konuda. birçok 

· dilciden farklı olarak sıkça kullanılan ya
bancı terimierin Arapça karşılıklarının bu
lunması yerine bunların aynen benimsen
mesinden yanadır. Heykel edebi bir eser
deki dili elbiseye benzetir. Gösterişli. süs
lü elbiseler çok eskilerde kalmıştır. Ede
bi eserin dili de artık gösterişten uzak. 
sade ve anlamı okuyucuya en kısa şekil
de ulaştırabilecek bir biçimde olmalıdır; 
çünkü ifade edilen şeylerde lafız değil an
lam önemlidir (Şevretü'l-edeb, s. 33-35; 
Er, XXXVII 119951. s. 622-623) 

Heykel edebiyatla uğraşırken özellikle 
hikaye ve romancılığın · meseleleriyle ya
kından ilgilenmiştir. Ona göre edebiyatın 
bu kolu Mısır'da çok zayıf kalmıştır ve bu
nun sebepleri şunlardır : a) Okur yazar 
oranı düşük olan ülkede konuşma ve yazı 
dillerinin arasındaki büyük farklılıktan do
layı edebiyatın bu kolu geniş halk kitlele
ri tarafından tanınamamış. bunun sonu
cunda yazarlar da yeteri kadar teşvik ve 
takdir edilememiştir. b) Zenginler. özel
likle de zengin kadınlar destek olmamış

lardır. Heykel bu hususta. XVII ve XVIII. 
yüzyıllarda kadınların Fransız edebiyatı

nin yükselmesinde aynadıkları rolü ve yi
ne kadınların eski Arap edebiyatını hima
yeleri altına almış olmalarını örnek gös
termektedir. c) Mısır'ın önde gelen ede
biyatçıları sürekli biçimde rakipleri ve 
kendilerinden daha aşağı seviyede olan
lar tarafından küçük düşürülmektedir
ler. d) İnsanların siyasi ve iktisadi mese
lelerle gereğinden fazla meşgul edilme
leri neticesinde yazarlar da edebiyattan 
çok siyasete yönelmektedirler (Şevretü'l
edeb, s. 79-96; es-Siyasetü 'l-üsbQ'iyye 122 
Şubat 19301. s. 3-4; 11 Mart 19301. s. 10; 
ı s Mart 19301. s. 3-4; Gibb, s. 295-296) . 

Muhammed Heykel'in. çeşitli dergiler
de yayımladıktan sonra bazı kitaplarına 
aldığı kısa hikayelerinden başka iki de ro
manı vardır. Bunlardan. Fransa'da eğitim 
görmekte iken yazıp Mısır'a döndükten 
sonra bastırdığı Zeyneb, o güne kadar 
Arap edebiyatında kullanılan makame 
(secili hikaye) f ormunun dışına çıktığı 
için eleştirmenler tarafından modern 
Arap edebiyatı geleneğinin ilk örneği 
olarak kabul edilmektedir (Gibb, s. 292) 
İkinci romanı olan Hdke~d ]Juli~at'ı ise 
hayatının sonlarına doğru yazmıştır. 

Eserleri. 1. La dette publique egypti
enne (Paris 1912). Doktora tezidir. z. 
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Zeyneb : mend?ır ve a]Jla~u rifiyye 
(Kahire 1914) . Heykel'in bu ilk romanı. 
hem şekil hem de muhteva açısından Mı
sır'da Batı tarzında yazılmış ilk romandır. 
Eser birçok defa basılmış . İngilizce'ye 
çevrilmiş (London ı 989) ve iki defa da fil
me alınmıştır (Johansen, s. ı) . 3. Jan Jak 
Ruso J:ıayatühu ve kütübühu (1-11, Ka
hire 1921-1923). 4. Fi Ev~iiti'l-ferag (Ka
hire 1925). Çeşitli gazetelerde yayımiadı
ğı yazıları arasından seçtiği makaleler
den oluşmaktadır. 5. 'Aşeretü eyydm 
fi's-SCıdan (Kahire 1927). Basın mensu
bu olarak Nil üzerindeki bir barajın açılışı 
için gittiği Sudan'ı anlatan bir kitaptır. 6. 
Teracimü Mışriyye ve Garbiyye (Ka
hire ı 929) Çoğu es-Siyasetü'l-üsbu'iy
ye'de yayımlanan makalelerinden mey
dana gelen bu eser Mısırlı ve Batılı bazı 
politikacı. mütefekkir ve edebiyatçının 
biyografilerini ihtiva etmektedir. 7. es
Siyasetü '1 -Mışriyye ve'l-in~ılabü'd
düstılri (Kah i re I 349). Muhammed Ab
dullah İnan ve İbrahim Abdülkadir ei-Ma
zini ile beraber hazırladıkları bu kitapta 
Mısır'ın güncel siyasi meseleleri ele alın
mıştır. 8. Veledi (Kahire 1931 ). Bu eserin
de. oğlunun Aralık 192S'te ölümünden 
sonra 1926, 1927 ve 1928 yıllarında eşiy

le birlikte başlıca Avrupa şehirlerine yap
tığı seyahatlerde edindiği intibaları an
latmıştır. Müellif. bu yolculuklar sırasın

da İstanbul'a geldiğinde Osmanlı sultan
larının oturduğu Yıldız Sarayı binalarının 

kumar oynanan kulüp. otel ve lokanta ha
line getirildiğini görünce çok üzüldüğü
nü ifade eder. 9. Şevretü'l-edeb (Kahire 
1933). Heykel'in bu eseri. çeşitli gazete 
ve dergilerde yayımladığı edebiyatla ilgili 
bazı makalelerinin yeniden gözden geçi
rilmiş şekillerini ve bazı hikayelerini ihti
va eder. 10./:faydtü MuJ:ıammed ( Kahi
re 1935). Doğu'da ve Batı'da büyük yan
kılar uyandıran eser. birçok dile çevrile
rek (Türkçe' si: Hazret-i Muhammed Mus
tafa Itre. Ömer Rıza Doğru! ı. istanbul 
I 945; ingilizce's i : The Life of Muhammad 
Itre. is mail Ra d FarGki ı. London ı 983) 
çeşitli araştırmalara konu olmuştur. 11. 
Fi Menzili'l-vaJ:ıy (Kahire 1937). Heykel 
bu kitabında hem kendi hac intib<;ılarını 
anlatmış. hem de o dönemin Suucli Ara
bistan'ı hakkında bilgi vermiştir. 1Z. eş
Şıddi~ Ebu Bekr (Kah i re ı 942). 13. el
Faru~ 'Ömer (l-ll , Kah i re ı 944- ı 945) . 
14. Mü~ekkirat fi's-siyaseti'l-Mışriy
ye. üç cilt olan eserin ilk iki cildini Heykel 
yayımlamış (Kahire 1951-1953), lll. cildi 
ise oğlu Ahmed Heykel tarafından neş
redilmiştir (Kah i re ı 977- ı 978). Müellif bu 
hacimli kitabında. kendi başından geçen 
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siyasi olayları ve bunun yanında ı. Dünya 
Savaşı öncesinden başlayarak Mısır'ın ge
nel siyasi hayatını anlatmıştır. 1 S. H ake
;:;a ]]uli]fat (Kahire 1955) . Heykel'in ikin
ci ve son romanıdır. 16. el-İmbaraturiy
yetü'l-İslfımiyye (Kahire 1961). 17. eş
Şar]fu'l-cedid (Kahire 1963). 18. 'Oşman 
b. 'Aftan beyne'l-]]ilafe ve'l-mülk (Ka
hire 1964). 19. el-iman ve'l-ma'rife ve'l
felsefe (Ka hi re 1964 ). ZO. !).ış aş Mışriy
ye (Kah i re 1969) (son beş eseri Heykel ' in 
ölümünden sonra oğlu Ahmed Heykel ya
yımlamıştır) . 
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1 
HEYSAMİYYE 

ı 

(~1) 

Kerramiyye alimlerinden 
Ebu Abdullah Muhammed 

b. Heysam'ın 
(V./XI. yüzyıl) 

görüşlerini benimseyenler e 
verilen ad 

(bk. KERRMtİYYE). 
L _j 

1 
HEYSEM b. ADI 

ı 

Ls..,lj;; .y ~1) 

Ebu Abdirrahman ei-Heysem 
b. Ad! b. Abdirrahman 
et-Ta! ei-Buhtür! ei-Küfl 

(ö. 207 /822) 

Ahbar ve ensab alimi. 
L _j 

Muhtemelen 114 (732) yılında Küfe'de 
doğdu. Ailesinin memleketine nisbetle 
Menbici, doğum yerine nisbetle de KQfi 
diye anılır. Küfe'de yetişen Heysem bir sü
re Mekke ve Mısır'da bulundu. Asıl şöh
retini kazandığı Bağdat'a EbQ Ca'fer ei
MansQr'un hilafeti döneminde (754-775) 
gitmiş olmalıdır (Leder, Das Korpus, s. 
294) Çeşitli rivayetlerden Halife Mehdi'
nin ( 775-785) yakın çevresinde bulundu
ğu, Halife Hadi- İlelhak ve veliaht HarQ
nürreşld ile de ilişkilerinin devam ettiği 
anlaşılmaktadır. 183 (799) yılında hapis
te vefat eden İmam Musa el-Kazım'ın bir 
suikast sonucu öldürülüp öldürülmedi
ğinin tesbiti için cesedini inceleyen kişi
ler arasında bulunması. muhtemelen Ab
bas! sarayı ile olan bu yakın ilişkisinden 
kaynaklanıyordu. 

Neseb ilmine vakıf olan Heysem, ken
disinin Araplar' ca asil kabul edilen Tay ka
bilesine mensup olduğunu iddia etmiş . 

bu sayede Beni Haris kabilesinden bir ha
nımla evlenmiştir. Ancak özellikle meşhur 
şair ve mizah ustası EbQ Nüvas ile girdiği 
tartışmalardan sonra iddiasının uydurma 
olduğu anlaşılınca Beni Harisliler onun 
asalet bakımından hanımına denk olma
dığını söylemiş, rivayetlerinde yer alan ve 
Beni Abbas 'ı, özellikle de Abbas b. Abdül
muttalib'i yerme şeklinde anlaşılabilecek 
bazı unsurları da öne sürerek hanımın
dan ayrılması ve hapsedilmesi için uğraş
mışlardır (a.g.e., s. 302-308). Bundan do
layı HarQnürreşld döneminde itibarını kay
beden ve muhtemelen 184 (800) yılın
da hapse atılan Heysem (a .g.e. , s. 298) 
Emin'in hilafetine kadar (809) hapiste 
kaldı. Şiiler'le ilişkilerinin bulunması ve 
h ilMetle ilgili görüşlerinin Hariciler'in gö-

rüşlerine yakın olmasının da hapsedilme
sinde rol oynadığı tahmin edilmektedir. 
Heysem 1 Muharrem 207'de (27 Mayıs 
822) V asıt yakınlarındaki Femüssılh'ta ve
fat etti (Sem'anl. 11. 96) Ölüm tarihinin 
206 (821-22) veya 209 (824-25) olduğu 
da rivayet edilmektedir. 

Heysem b. Adi Araplar'ın ahbarını, me
nakıbını, mesalib (kusurlar. ayıplar) ve me
asirini (iyilikler). ensabını, ilimlerini, şiir ve 
sözlerini nakleden meşhur bir ravidir. Ri
vayetlerinin büyük bir kısmını Abbas! ha
lifelerinden EbQ Ca'fer ei-MansQr, Meh
di-B illa h, Hadi- İlelhak ve Harunürreşld'in 
huzurunda kurulan ilim meclislerinde el
de eden Heysem'in nakilde bulunduğu 
alimler arasında Ebü'I-Cerrah Abdullah 
b. Ayyaş b. Abdullah ei-Hemedanl el-KO
fi, Hişam b. Urve. Mücalid b. Said, Mu
hammed b. İshak, Muhammed b. Ab
durrahman b. Ebu Leyla. Said b. Ebu 
ArQbe, Hammad er-Raviye, Şu'be b. Hac
cac, Avane b. Hakem vardır. Kendisinden 
de EbQ Hassan Hasan b. Osman ez-Ziya
di. A'la b. Musa, İbn Sa'd, Kasım b. Said 
b. Müseyyeb, Ali b. Amr ei-Ensari ve Ah
med b. Ubeyd en-Nasih rivayette bulun
muşlardır. 

İbnü'n-Nedim, Cahiliye devrinde ve is
lami dönemde Leyla ve MecnQn gibi aşk 
hikayelerini derleyenlerden bahsederken 
İbn De'b, Şarki b. Kutaml ve Hişam b. Mu
hammed ei-Kelbl'nin yanında Heysem b. 
Adi'nin de adını zikretmektedir. Ya'kObi, 
Belazüri. İbn Kuteybe, Taberi ve Mes'Qdi 
gibi tarihçilerle Veki' b. Halef. İbn Abdü
rabbih ve ünlü Mu'tezile kelamcısı Cahiz 
onun eserlerinden nakillerde bulunmuş
lardır. Heysem'in. fıkıh ve hadis alimleri
ne dair yazdığı kaydedilen tabakat kitabı
nın hadisçiler tarafından ağır şekilde ten
kit edildiği ve hadiste zayıflık ve yalancı
lıkla suçlandığı belirtilmektedir. 

Heysem'e nisbet edilen ve onun ders 
halkalarında anlattığı hikaye ve kıssalar
la ilgili olarak tutulan notlardan meyda
na geldiği sanılan altmışa yakın eserin 
hiçbiri her ne kadar tam olarak günümü
ze ulaşmamışsa da bunlardan bir kısmı 
muahhar müellifler tarafından eserlerin
de kaynak olarak kullanılmış ve böylece 
kısmen nakledilmiştir. Mesela Muham
med b. Ahmed ei-Endelüsi el-Malik!, Ha
tlb ei-Bağdadi'nin Dımaşk'a getirdiği ki
taplar arasında Heysem'in ed-Devle, et
Taba]fat, et-Tari]] ve Kitdbü Lugati'l
I).ur'an adlı eserlerini zikretmektedir. 
Abdülkerim b. Muhammed es-Sem'ani 
ile Katib Çelebi de onun Taba]fatü'l-fu
]faha' ve'l-muJ:ıaddişin adlı bir eserini 


