
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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HEREVI, Ahmed b. Muhammed 
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( -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-



m(ı'u '1-mugi§ if garibi (garibey() 'I-Kur
'an v e'l-hadi§ adıyla bir tekmile yazmış 
(nş r. Abd ülkerlm el-Azbavl , 1-111 . Cidde 
1406- 1408/1986- ı 988). İbn Asker el-Gas
sanl de buna bazı ilavelerde bulunarak 
el-Meşre'u'r-revi fi'z-ziyô.deti 'alô. Ga
ribeyi'l-Herevi adlı eserini meydana ge
tirmiştir. Bunlardan başka İbn Nasır es
Selami. Kitabü 'l-Garibeyn'deki nakil ve 
zabt hataları nı. özellikle de Herevi'nin ta
lebelerinden İsmail b. Abdurrahman es
Sabun! ve Ebu ömer el-Mellhl'nin rivayet
leriyle gelen yanlışları göstermek için et
Tenbih 'alô. ]].ata'i'l-Garibeyn (et-Ten
bih 'ale'l-elftı.?i'Lieti uaka'a f.Jata' fi nakli
ha eu zabtıha eu te{sfriha fi Kitabi 'l-Gari
beyn) adıyla bir eser kaleme almıştır (bu 
ese rl erin yazma nüshaları için bk. Sezgin. 
VIII , 226) Çeşitli kütüphanelerde çok sa
yıda nüshası bulunan (a.g.e., VIII , 225-
226 ) Kitô.bü'l-Garibeyn' in I. cildi Mah
mud Muhammed et-Tanahitarafından 
neşredilmiş (Kah i re ı 390/1 970), eser da
ha sonra Haydarabad'da da basılmıştır 
(1-IV. 1406-1410/1 985- 1989). 

Herevi'nin kaynaklarda zikredilen Ki
tô.bü Vülô.ti H erat adlı eserinin günümü
ze kadar gelip gelmediği bilinmemekte
dir. İsmail Paşa' nın Herevi'ye nisbet etti
ği Erba'une fi 'l-J:ıadi§ (Hediyyetü '1-'ari
fin, ı . 70) Ahmed b. Muhammed el-Mali
ni el-Herevl'ye (ö. 4 ı 2/1 022) ait olmalıdır. 
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HEREvl, Ali b. Ebii Bekir 
( IS~fil 1 _;::._ .s, i If. ._J.: ) 

Ebü'l-Hasen Takıyyüddin Ali b. Ebi Bekr 
b. Aliel-Herevi el-Mevsıli 

L 

(ö. 611!1215) 

Kitfibü '1-İşfirfit 
ila macrifeti'z-ziyfirfit 

adlı eseriyle tanınan seyyah, 
Şafii alimi. 

_j 

542 (1147-48) yılında Musul'da doğdu. 
Heratlı bir çıkrıkçı olan babasının mesle
ğine nisbetle İbnü'l-Harrat. çok seyahat 
yapması dolayısıyla da "saih" lakaplarıyla 
tanınır. Zehebl, onun Abdülmün'im el-Fu
ravl'den ve EbCı Tahir es-Silefi'den hadis 
aldığını, kendisinden de Sadr el-Bekrl ve 
başkalarının hadis rivayetinde bulundu
ğunu söyler (A'lamü'n-nübela', XXII . 57) . 
Kitô.bü'l-İşarô.t adlı eserinden. Bizans 
imparatoru Manuel Komnenos zamanın
da (ı ı 43- ı 180) İstanbul'a gittiği ve muh
temelen imparator tarafından kabul edil
diği, 567 (1171-72) yılında Kudüs'ü, Ha
lll'i ve Filistin'in diğer bazı şehirlerini gez
diği. ertesi yıl Askalan Limanı'ndan İsken
deriye yoluyla Mısır'a geçtiği anlaşılmak
tadır. 

572 (1176-77) yılından sonra Mağrib'e 
ve Sicilya'ya giden Herevi buradan döner
ken Kıbrıs ' a uğradı. 588'de (1192) kendi
sinin de içinde bulunduğu kafileye saldı
ran Haçlılar Herevi'nin kitaplarına el koy
dular. İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard. 
elçi gönderip kitaplarını iade etmek ve 
kendisiyle görüşmek istediğini bildirdiy
se de bu teklifi kabul etmedi. 

Herevl. mensur ve manzum hutbeleri
ni topladığı el-'Aca'ib ve'l-a§ar adlı ese
rini Abbas! Halifesi Nasır-Lidlnillah'a sun
du ve halife tarafından hisbe teşkilatının 
başına getirildi. Ömrünün sonlarında, Ey
yCıbller'in Halep kolu hükümdan Selahad
din-i Eyyubl'nin oğlu el-Melikü'z-Zahir Ga
zl'nin himayesine mazhar olan Herevl. 
şehrin dışında kendisi için inşa edilen Şa

fii medresesinde (ei-Medresetü'I-Hereviyye) 
ders verdi. Yaptırdığı ribatın masraflarını 
karşılamak üzere vakıflar tahsis etti. 611 
Ramazanında (Ocak 1215) vefat ederek 
medresesinin köşesindeki türbesine def
nedildi. Türbesinin üzerindeki kitabe biz
zat kendisi tarafından hazırlanmıştır. Se
merkant'tan Sicilya'ya, Yemen'den İstan
bul'a. Hindistan 'dan Kuzey Afrika'ya ka
dar pek çok ülkeyi gezen Herevl, tarih ve 
coğrafya yanında simya ve tılsım gibi giz
li ilimlerde de bilgi sahibiydi. 

HEREVT, Ali b. EbO Bekir 

Eserleri. 1. Kitô.bü '1-İşô.rô.t ilô. ma'ri
feti'z-ziyô.rô.t. Herevl, bazı dostlarının is
teği üzerine kaleme aldığını söylediği bu 
eserinde Suriye. Filistin . Irak. el-Cezlre. 
Yemen. Mısır. Mağrib. Habeşistan. Hin
distan, Maveraünnehir. Horasan. İran. 
Azerbaycan . Hicaz. Anadolu. Akdeniz 
adaları ve İstanbul gibi çoğunu ziyaret 
ettiği şehir ve ülkelerin tarihi hakkında 
bilgi vermiş. buralarda gördüğü kabir. 
türbe , imaretlerle diğer tarihi eserleri 
tanıtmıştır. Janine Sourdel- Thomine ki
tabı tah ki k ederek yayımlamış ( Dım aşk 

195 3 ı. daha sonra da Ki tab al-Ziyarat : 
Guide des lieux de pelerinage adıyla 
Fransızca'ya çevirmiştir (Damas 1957) . 
Z. et-Te~kire tü'l-Hereviyye fi 'l-I:ıiye

li'l-J:ıarbiyye. el-Melikü 'z-Zahir Gazi için 
yazılan eser harp sanatına dairdir. Savaş

larda başarı kazanmanın ülkenin ve hal
kın kudret ve refahına. devletin iyi yöne
tilmesine bağlı olduğunu söyleyen müel
lif eserinin yarısına yakın bir kısmını si
yasi meselelere. hükümdar ve vezirlerin 
niteliklerine, haciblerin , valilerin, kadıla
rın nasıl olması gerektiğine dair konula
ra ayırmış. daha sonra savaş aletleri hak
kında bilgi vermiş. savaş taktiklerini ve 
bunlara karşı alınacak önlemleri anlat
mıştır. Eserin 602 (1206) tarihli müellif 
hattı nüshası Atıf Efendi Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (n r. 20 ı 8). Janine So ur
del- Thomine'in Fransızca tercümesiyle 
birlikte neşrettiği eser ("Les conseils du 
Say b al-Harawi a un prince ayyı:ıbide", 
BEO, XVII 11961-19621. s. 205-266), daha 
sonra Mutl' Murabıt tarafından yeniden 
yayımianmış ( Dımaşk ı 972). el-Mektebe
tü's-Sekafeti 'd-dlniyye de ayrı bir baskı
sını yapmıştır (BOr Said, ts.) Kitap Meh
med Arif Hilmi tarafından 1253'te ( 1837) 
Türkçe'ye çevrilmiş olup bunun yazma 
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
dedir (Fatih, nr. 3469) 3. Kitô.bü Mena
zili'l -arz ~a ti 'Hul ve '1- 'arz. Herevl. gü
nümüze ulaşmayan bu eserinde karşılaş
tığı bazı zahid ve velilerden söz etmiş . 

ayrıca yetmiş belde hakkında topladığı 
yetmiş kadar hadisi ve çeşitli rivayetleri 
nakletmiştir (Keşfü '?·?un ün, ll, ı 82 7; Keh
hale , Mu'cemü'l-mü'ellifin, VII, 47). 4. el
Vaşıyyetü'l-Hereviyye. Herevi'nin siya
setle ilgili tavsiyelerini ihtiva eden eser. 
J. Sourdel-Thomine tarafından Fransız
ca tercümesiyle yayımlanmıştır (" Le tes
tament politique du Shaykh 'Ali al-Hara
vi", lslamic and Arabic Studies, Le iden 
1965). 

Katib Çelebi'nin el-ljutabü'l-Hereviy
ye adıyla kaydettiği (Keşfü '?·?Un ün, 1. 
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