
rınları bulunmaktaydı. Yapının restoras
yonu için sırlı tuğla, turistler için de he
diyelik eşya üreten bu fırınlar 1962 yılın
da yıktırılmıştır. 
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li! SELÇUK MüLAYİM 

HERBELOT, 
Barthelemy de Molainville d' 

(ö. 1695) 

İlk İslam ansiklopedisi olarak 
kabul edilen Bibliotheque orientale' i 

hazırlayan Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

14 Aralık 1625'te Paris'te doğdu ve ora
da yetişti. Felsefe ve Grekçe ile Latince'
nin yanında İbranice, Süryanke ve Kel
danke okudu. Bu Doğu dilleri üzerindeki 
çalışmaları onu Arapça. Farsça ve Türkçe 
öğrenmeye sevketti. Daha sonra hayatı
nı Doğu ve İslam dünyası üzerine araştır
ma yapmaya adadı. Bu alandaki bilgisini 
arttırmak ve Doğu ile daha yakın temas 
kurmak için iki defa İtalya'ya gitti ve ora
da uzun süre kaldı. Taskana Grandükü ll. 
Ferdinando di Medici ile tanıştı. Grandük 
kendisine büyük bir yakınlık gösterdi ve 
birçok Doğu yazması verip onu sarayına 
bağlamak istedi. Ancak d'Herbelot. bir 
buçuk yıl sonra ünlü devlet adamı Col
bert'in çağrısı üzerine Fransa'ya dönerek 
Maliye Bakanı Fouquet'nin maiyetinde gö
rev aldı. 1661 'de Fouquet'nin gözden düş
mesi üzerine XIV. Louis'nin sekreteri ve 
Doğu dilleri tercümanı oldu. 1666'da tek
rar İtalya'ya gitti; uzun yıllar orada kala
rak önemli hümanistlerle ve bilim adam
larıyla dostluk kurdu. Ülkesine döndük
ten sonra 1692'de College de France'ın 
Süryanke hocalığına tayin edildi. Bundan 
sonra. Doğu 'ya hiç gitmemiş olmasına 
rağmen İtalya'dan getirdiği yazmaların 

yardımıyla ilim aleminde ilk islam ansiklo
pedisi olarak kabul edilen Bibliotheque 
orientale adlı büyük eserini yazdı; fakat 
çalışmasının basıldığını görerneden 8 Ara
lık 169S'te öldü . 

Bibliotheque orientale'in basımı. XIV. 
Louis döneminde İstanbul'da Fransa Se
fareti'nin katipliğini yapan ve ülkesine gi
dip geldikçe d'Herbelot'ya çalışmaların
da yardım eden Antoine Galland tarafın
dan tamamlandı (Paris 1697) . Galland, 
d'Herbelot'nun eserine yazdığı önsözde 
onu tanımadan önce kendisinin de böyle 
bir kitap yazmayı düşündüğünü belirtir. 
İlk defa 1060 sayfalık battal boy bir cilt 
halinde yayımlanan ve 1776'da Maast
richt'te yeniden basılan eserin 1777-
1779'da yapılmış dört ciltlik bir La Haye, 
bir de 1781-1783 yılları arasında gerçek
leştirilmiş altı ciltlik küçük boy halinde 
Paris baskısı vardır (Beyazıt Devlet Ktp., 
nr. 48 074, 48.126) . Paris baskısına, XIV. 
Louis tarafından Siyam (Tayland) ve Çin'e 
gönderilen Cizvit papazı C. de Visdelou 
ile Galland'ın Büyük Tataristan ve Doğu 
Türkleri hakkında verdikleri ilgi çekici bil
giler de eklenmiştir. Ayrıca bu edisyonda. 
d'Herbelot'nun ilk baskıda yayımlanma
mış olan elli maddesiyle Galland'ın yazdı

ğı "Doğulular'ın Hikmetli Sözleri ve Veci
zeleri" adlı bir bölüm de yer almaktadır. 
Aynı dönemde, eserin La Haye baskısına 
dayanılarak J. Ch. F. Schultz tarafından 
Albertus H. Schultens ve Johann J. Reis
ke'nin de katkılarıyla yine dört ciltlik bir 
Almanca tercümesi yayımlanmıştır (Hal
le 1785-1790). Eserin d'Herbelot tarafın
dan yazılan kısmı alfabetik sıraya göre 
düzenlenmiş olup çeşitli isim ve kavram
ları ihtiva etmektedir. Çeşitli araştırma
cılar tarafından kaleme alınan ekler kısmı 
ise müstakil kitaplar halindedir. 

D'Herbelot Bibliotheque orientale'i 
hazırlarken nisbeten geç dönemlere ait 
kaynakları kullanmıştır. Bunlar arasında 
Mirhand'ın Ravzatü 'ş-şafa, Handmlr'in 
Ij ulaşatü '1-a]].bar, Mir Yahya Kazvini'nin 
Lübbü't-tevari]], Hamdullah ei-Müstev
fi'nin Tari]]-i Güzide, Devletşah'ın Te?;
kiretü'ş-şu'ara', Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin 
Ravzatü 'ş-şüheda ile Cevahirü 't-tef
sir'i (Te{sirü'z-zehraueyn) gibi Farsça ve 
Ebü'I-Fida'nın Ta~vimü '1-büldan, İbn 
Hallikan'ın Vefeyatü'l-a'yan, Ebü'I-Ve
lld İbnü'ş-Şıhne'nin Ravzatü'l-menfı?:ır, 
İbnü'I-İbrl'nin Tari]]u mu]]taşari'd-dü
vel ve idrisi'nin Nüzhetü'l-müşta~·ı gi
bi Arapça eserlerden geniş ölçüde fayda
landığı görülür. Ancak kitaplar konusun
da Katib Çelebi'nin Keşfü'?:-?:Unun'unu 
takip ettiği halde adından söz etmemesi 
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dikkat çekicidir. A. Adnan Adıvar İslam 
Ansiklopedisi'nin önsözünde bu kita
bın, tercümesini verdikleri eserin "cedd-i 
a'la"sı olduğunu ve eksikliklerine rağmen 
XIX. yüzyıla kadar herkes tarafından baş
vurulan bir ansiklopedi olarak kaldığını 
söyler. 

Bibliotheque orientale, bir taraftan 
XVII. yüzyılda yaşamış bir Fransız'ın İslam 
dünyasına onu görmeden yalnızca ulaşa
bildiği kaynaklar çerçevesinden bakışını 
yansıtması, bir taraftan da çeşitli baskıla
rı ve Almanca tercümesiyle meydana ge
tirdiği etki açısından büyük bir önem ta
şımaktadır. Müellife göre. krala yazdığı it
haf yazısında da ifade ettiği gibi, o dönem
deki İslam alemi dünyanın en güzel ve en 
geniş alanını oluşturmakta ve tarih onun 
mükemmelliğini anlatmaktadır. Önsözü 
kaleme alan Antoine Galland, modern dö
nemde yaygın hale gelen İslam tarih ya
zarlığının dayandığı şablonu ana hatlarıy
la verirken Doğu'yu anlamak için gerek
li unsurların neler olduğunu açıklayarak 
müslümanları gerçekten tanıma ve tanıt
manın önemini ve gerekliliğini dile getir
mektedir. Ona göre Doğu araştırmaları 
bazı eksikliklerine rağmen mutlaka ya
pılmalıdır; çünkü müslümanlarla dinleri 
hakkında tartışabilmek için bu bilgilere 
ihtiyaç vardır ve onların güçlü veya zayıf 
oldukları noktalar ancak bu şekilde öğre
nilebilir. Kitapta dikkat çeken hususlardan 
biri, modern şarkiyatçılığın aksine müslü
man müelliflerin eserlerinden bir şeyler 
öğrenme gayreti içinde bulunulmasıdır. 
Hıristiyan olmayan kişilerin yazdıklarını 
okumanın insanın kendi imanından vaz
geçmesini gerektirmediğini vurgulayan 
Galland, büyük düşün ür ve yazarların eser
lerinden onların uzun gayretler sonunda 
elde ettikleri bilgileri zahmetsizce öğre
nerek daha aydınlanmış bir hale geline
ceğine işaret etmektedir. Bunun yanında 
o dönemde müslümanların barbar oldu
ğuna dair yaygın bir propaganda yürütül
düğü, halbuki onların çeşitli ilim dalların
da, edebiyat ve sanatta ulaştıkları büyük 
başarıların bulunduğu ve sınırlı da olsa 
bunların bir dökümünün yapılması gerek
tiği, böylece ön yargıların düzeltilmesine 
de imkan sağlanacağı belirtilmektedir. 
önsözde özellikle Türkler üzerinde duru
larak bu hususta onlara büyük haksızlık
lar yapıldığı belirtilmiş ve Türkler'in bar
bar olduğu hususunun ön yargılar arasın
da yer aldığı, halbuki onların bütün ilim 
ve sanatlarda çok önemli eserler verdik
leri, sadece şiirlerinin dahi yüksek zevk
lerini ortaya koymak için yeterli bulundu
ğu vurgulanmıştır. 

219 



HERBELOT. Barthelemy de Molainville d' 

Kitabın telif ediliş amacı bir taraftan 
Doğu hakkında doğru bilgiler aktarmak, 
diğer taraftan müslümanların kaleme al
dıkları eserleri okumak isteyenlerin elle
rine alfabetik bir müracaat kitabı vere
rek onlara yardımcı olmaktır ; çünkü Bart
helemy d'Herbelot. kavramların orijinal
leriyle eseririi aynı zamanda bir kavram
lar sözlüğü mahiyetinde hazırlamıştır. Bu
nu yaparken de Galland'ın büyük övgüyle 
söz ettiği Katib Çelebi 'nin Keşfü':v~u
nun'unu örnek olarak almıştır. 

Müellif, Hıristiyanlık açısından fazla 
önem taşımayan maddelerde genellikle 
islami eserlerden konuyla ilgili kısımları 
aynen veya kısaltarak derlemiş , böylece 
mümkün olduğu kadar müslümanların 
fiziki ve manevi dünyası hakkında okuyu
cuya doğru bilgi verme gayreti içinde bu
lunmuştur (mesela bk. "Allah" md.). Bu
na karşılık Hıristiyanlık açısından hassas 
konularda, mesela İslamiyet'in din olma 
özelliği ve Hz. Muhammed'in peygam
berliği gibi hususlarda açıkça hıristiyan
ların bakış açısını vurgulayarak İslami
yet'in din adını almış sapık bir mezhep. 
Hz. Peygamber'in de onun kurucusu ol
duğu görüşünü savunmuştur (ll, 648). 

Bundan dolayı eserin bazı kısımları hıris
tiyanların müslümanlar ve İslam karşı
sındaki polemiğine dönüşmüştür (mese
la bk. "Alcoran" , "Mohammed" md.leri) . 
Müellif, birinci elden kaynaklarla sonra
kiler arasında bir ayırım yapamadığı için 
ulaşabildiği eserleri bilinçsizce kullanmış. 
bunun sonucunda da bir dizi yanlış bilgi 
toplamıştır (Fück, s. 183). Ancak bu nok
tada eser, d'Herbelot'ya ulaşan kaynak
larda onun dikkatini nelerin çektiğini ve 
Avrupa düşünce tarihi içerisinde İslam 
dünyasının ve müslümanların nasıl kav
randığını göstermesi açısından tarihi bir 
değer taşımaktadır. Bu bağlamda İslami
yet ve İslam ülkelerinin aynı başlık altın
da incelenmesi, yani islam'ın sadece bir 
dini değil müslümanların yaşadığı coğraf
yayı da ifade ediyor olması dikkat çekmek
tedir. Özellikle kendisinden sonra takip
çileri tarafından kullanılan "İslam'da ... " 
diye başlayan cümlelerde İslam dininden 
çok İslam dünyasının veya islam ülkeleri
nin kastedildiği görülür. Yahudi düşünür
lerinin islam felsefesi içerisinde ele alın
ması da bu bakış tarzının bir uzantısı ol
sa gerektir. Bu husus Batı'daki İslam an
layışının önemli ipuçlarından biridir (krş . 

1, 656-658). 

Eser. XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa
lı aydınların islam dünyası hakkında bilgi 
edinmek için başvurdukları önemli bir 
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kaynak olmuş. bu arada ilkinden sonra 
yapılan baskılarında birçok ilave ile geniş
letilmiştir. Özellikle yapılan ekler arasın
da yer alan kıssalarla hikmetli sözler bir
çok mütefekkire ilham kaynağı olmuş ve 
belki de bu gibi sözleriyle tanınan bir dizi 
insanın ön plana çıkmasına zemin hazır
lamıştır. Diğer taraftan eser ler. kişiler ve 
kavramlar hakkında verilen bilgiler daha 
sonra yapılan şarkiyat çalışmalarına bü
yük kolaylıklar sağlamıştır. 

D'Herbelot, Bibliotheque orientale'
den başka Latince açıklamalı bir Arapça
Farsça- Türkçe sözlükle Doğu yazmaları 
için bir antoloji hazırlamışsa da bu eser
ler basılmamıştır. 
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!il CENGiZ AYDIN - TAHSiN GöRGÜN 

~ A ~ 
HEREVI, Ahmed b. Muhammed 

L 

( -s~;eJI ~ 0-1 ~i) 

Ebu Ubeyd Ahmed b. Muhammed 
b. Muhammed el-Herevi el-Başan! 

(ö. 401/ 101 1) 

Tefsir, hadis ve dil alimi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ab
dülkays b. Rebia soyundan geldiği için Ab
di, Herat'ın bir köyü olan Başan'a (Faşan) 
nisbetle Başani (FaşanT) nisbeleriyle de 
anılmaktadır. Herevl'nin. Faşani nisbesi
ni Merv'e bağlı Faşan köyünden aldığını 
zannederek onuMervezin is besiyle anan
lar da olmuştur. İbn Hallikan, Herevi'nin 
dedesinin adını Muhammed olarak kay
dettikten sonra Kitfıbü'l-Garibeyn adlı 
eserinin kapağında Abdurrahman olarak 
gördüğünü ifade etmiştir ( Vefeyat, 1, 96). 

Ebu Süleyman Ahmed b. Muhammed 
el-Hattabi. Ahmed b. Muhammed el-He
revi. Ebu İshakAhmed b. Muhammed el
Bezzaz'dan hadis. Teh~ibü'l-luga adlı 
eserin sahibi Muhammed b. Ahmed el
Ezheri'den lugat tahsil eden Herevi'nin 
talebeleri arasında Ebu Osman İsmail b. 

Abdurrahman es-Sabuni, Ebu Ömer Ab
dülvahid b. Ahmed el-Mellhi. Ebu Sehl 
Muhammed b. Ali el-Herevi. Ebu Bekir 
Muhammed b. İbrahim el-Erdistani gibi 
kişiler yer almaktadır. Hansarl'nin. Süyu
tl'den naklen Herevi'nin İbnü's-Serrac (ö. 

316/929) ve Niftaveyh (ö . 323/935) gibi 
alimlerden ders aldığına dair verdiği bil
giler (Rav:iatü'l-cennat, 1, 241-242) doğru 

değildir. Gizlice içki içmek gibi bazı kötü 
alışkanlıklarının bulunduğu da rivayet 
edilen Herevi 6 Receb 401 (13 Şubat 1011) 
tarihinde vefat etmiştir. 

Eserleri. Herevi'nin günümüze ulaşan 
eseri Kitfıbü'l-Garibeyn fi'l-Kur'fın 
ve'l-f:ıadiş adını taşımakta olup Kitfı
bü'l-Garibeyn: garibeyi'I-Kur'fın ve'l
J:ıadiş, Garibeyi'l-Kur'fın ve's-sünne, 
Kitfıbü '1-Garibeyn fi lugati kelfımil
lfıh ve e]J.fıdişi resulih gibi isimlerle de 
anılmaktadır. Eserde yer alan kelimeler 
alfabetik olarak sıralanmış. madde baş
lıkları bablarla gösterilmiştir. Ayet ve ha
dislerde geçtiği kalıpla ele alınan kelime
ler lugat, i'rab ve anlam açısından izah 
edilmeye çalışılmıştır. Garib lafızla rı n yer 
aldığı ayet ve hadis metinlerinin sadece 
ilgili kısmı zikredilmiş, bazan şiirlerden 
de örnekler verilmiştir. 

Garibü'l-Kur'an ve garibü'l-hadis konu
larında daha önce yazılan eserler içinde 
özellikle Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam ve 
İbn Kuteybe'nin kitaplarından büyük öl
çüde faydalanılarak kaleme alınan, Zer
keşi'nin garibü'l-Kur'an konusunda telif 
edilmiş en önemli eserlerden olduğunu 
belirttiği Kitfıbü 'l-Garibeyn ilim çevre
lerinde haklı bir şöhrete kavuşmuş; ge
rek Kur'an ve hadislerdeki garib kelime
leri bir araya getirmesi, gerekse bunları 
alfabetik biçimde sıralaması açısından 
kendi alanında yazılan ilk eser olarak ka
bul edilmiştir. Herevi'nin bu kitabında uy
guladığı metot daha sonra gelen birçok 
alim tarafından benimsenmiştir. Nitekim 
Mecdüddin İbnü'l-Esir'in garibü'l-hadise 
dair en-Nihfıye adlı eserini telif ederken 
esas aldığı iki kitaptan biri Kitfıbü'l-Ga
ribeyn olmuştur. Hariri Dürretü'l-gav
vfış'ında. İbn Ebü'l-Hadid Şerf:ıu Neh
ci'l-belfıga'sında, Muhammed b. Ahmed 
el-Kurtubi el-Cami' li-af:ıkfımi'l-Kur 

'fın'ında , Nevevi el-Minhfıc ii şerf:ıi Şa
J:ıil:ıi Müslim'inde ve Şehabeddin el-Ha
faci Şiffı'ü 'l-galil'inde bu eserden fay
dalanmıştır. 

Mecdüddin Ebü'l-Mekarim Ali b. Mu
hammed en-Nahvi Kitfıbü'l-Garibeyn ' i 
Mu]]taşarü '1-Garibeyn adıyla ihtisar et
miş, Ebu Musa el-Medini esere el-M ec-


