
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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7 ı 5) ve Zirikil'nin mev'izaya dair olduğu
nu söylediği ( el-A'lam, IV, 266) eser bü
yük bir ihtimalle el- Vaşıyyetü'l-Here
viyye'dir. Yine Katib Çelebi'nin kaydet
tiği (Keşfü'?-?Unün, ll. 964) Ziyaratü'ş

Şam, Kitabü'l-İşardt'ın ilk bölümü ol
malıdır. Kitabü'l-Uşul adlı eser ise sade
ce Hediyyetü'l-'arifin'de zikredilmek
tedir (1, 705). 
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(bk. EBÜ ZER ei-HEREVI). 
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HEREVi, Hace Abdullah 

ı 

( ı.Sjfill 4iıf~ ~~~) 

Ebu İsmail Abdullah b. Muhammed 
b. Aliei-Ensari ei-Herevi 

(ö. 481/1089) 

L 
Mutasavvıf şair ve alim. 

_j 

2 Şaban 396'da (4 Mayıs 1 006) Herat'ın 
eski kalesi KCıhendiz'de doğdu ve burada 
yaşadı. "Pir-i Herat. pir-i tarikat. şeyhülis
lam, şeyhü'I-Horasan. şeyhüşşüyCıh, na
sırü's-sünne. zeynü'l-ulema" gibi unvan
larla anılır. Soyu. sahabeden Ebu EyyCıb 
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ei-Ensarl'nin oğlu Mett'e ulaşır. Met 31 
(652) yılında Ahnef b. Kays kumandasın
da Horasan'a yapılan bir sefere katılmış 
ve Herat'a yerleşmişti. Herevi'nin babası 
Ebu Mansur Muhammed b. Ali Herana 
doğmuş ve dindar bir çevrede yetişmiş
tL Esnaflık yapmakla birlikte alimierin . 
sohbet meclislerine katılır, vaazlarını din
lerdi. Daha sonra gittiği Belh'te Ebü'I-Mu
zaffer Habbal et-11rmizl'nin. onun vefa
tından sonra da Cüneyd-i Bağdadl'nin ta
sawuf anlayışına bağlı bir sCıfi olan Şerif 
Hamza Akill'nin sohbetlerine katılmış
tı. Ebu Mansur'un pirleri canlılara eziyet 
etmemeye özen gösterirlerdi. Onların. 
başka birine gider de onu rahatsız eder 
diye üzerlerine konan sinekleri bile kov
madıkları. hatta akrebe bile dokunmadık
ları rivayet edilir. Herevi'nin kaydettiğine 
göre aynı anlayışı sürdüren babası bunun 
abdalların mezhebi olduğunu söylerdi. 
Ebu Mansur bir süre sonra dükkanını ka
patıp inzivaya çekildi. ardından her şeyi
ni terkederek mürşidi Şerif Hamza'nın 
bulunduğu Bel h 'e gitti ve 430'da ( 1 039) 
vefat edinceye kadar burada yaşadı. 

Herevi ilk öğrenimine Malini Medrese
si'nde başladı. Dokuz yaşına girdiğinde 
Kadı Ebu Mansur ei-Ezdl. Ebü'I-Fazl ei
CarCıdi gibi alimierin derslerini takip ede
rek hadis yazmaya başlamıştı. Herevi 300 
alimden hadis tahsil ettiğini. ancak hadis 
ilminde üstadının Ebü'I-Fazl el-CarCıdi ol
duğunu belirtir (Arberry, s. 63). On dört 
yaşına geldiğinde vaaz verecek kadar bil
gi sahibi olan Herevi okumaya düşkünlü
ğünü anlatırken gece gündüz ders çalış
tığını. yemek yemeye bile vakti olmadığı 
için kendisini annesinin yedirip içirdiğini 
söyler. Medreseye devam ederken 70.000 
beyit Arapça şiir ezberlediği yolundaki ri
vayetler güçlü bir hafızası olduğuna işa
ret eder. 300.000 hadisi senetleriyle bir
likte ezberlediği bizzat kendisinden riva
yet edilirse de Zehebl'nin kaydettiği ve 
12.000 hadis ezberlediğine dair yine ken
disinden nakledilen rivayet (A'lamü 'n-nü
bela', XVIII, 509) daha inandırıcı görün
mektedir. 

41 7 ( 1 026) yılında fıkıh ve hadis dersle
ri almak, şeyhlerle görüşüp sohbetlerine 
katılmak için Nlşabur'a giden Herevi (İbn 
Receb, 1, 61) burada tefsir alimi Ebu Nasr 
Mansur Ahmed, Ebu Said es-Sayrafi, 
Ebü'I-Hasan Ahmed es-Salifi gibi alimie
rin derslerine devam etti; ayrıca Nasır 
ei-Mervezi ve Ebu Abdullah İbn Baklıye 
eş-Şiraz'i'nin derslerinde bulundu. Ancak 
Ebu İshak ei-İsferaylni, Rüknülislam el
Cüveyni, İsmail es-SabCıni gibi alimlerle 

Eş'arl oldukları gerekçesiyle görüşmedi; 
hatta yine Eş' ari olduğu için Abdülkerlm 
ei-Kuşeyrl gibi ünlü bir mutasawıfın mec
lisine de gitmedi. Aynı yıl Herat'a dönen 
Herevi Şeyh Amu'nun tekkesine devam 
etmeye başladı. 

Şeyh Am Cı. çeşitli merkezleri dolaşarak 
başta Cüneyd-i Bağdad'i'nin halifeleri ol
mak üzere pek çok kişiyle görüşmüş ün
lü bir sCıfi idi. Herana yolcular ve yoksul
lar için inşa ettirdiği bir imarethanesi 
vardı . Herevi'ye bir baba gibi davranmış. 
ona gezdiği yerlerde görüştüğü şeyhlere 
ve menkıbelerine dair geniş açıklamalar
da bulunmuş. maddi bakımdan da kendi
sine destek olmuştu. Herevi Ta balfat'ın
da sık sıkAmu'dan söz eder. Cami'nin bil
dirdiğine göre tasawufun adab ve erka
nını da ondan öğrenmiştir (Arberry, s. 71 ). 

Herevi, aslen Sicistanlı olup Herafta 
oturan meşhur vaiz ve alim Yahya b. Am
mar eş-Şeyban'i'den hadis ve tefsir ders
leri aldı. Yahya b. Arnmar Herevi'yi takdir 
etmiş. onun ileride büyük bir alim olaca
ğını söylemiş ve ölüm döşeğinde iken ye
rine onun vaaz vermesini vasiyet etmiş

ti. Herevi de, "Yahya b. Ammar'ı görme
miş olsaydım vaaz etme ve tefsir dersi 
verme cesaretini kendimde bulamazdım" 
demiştir (a.g.e., s. 63, 64). Yahya b. Am
mar vefat edince Herevi vasiyeti uyarın 

ca onun yerine ·geçip ders verdi. 

Abdülcebbar b. Muhammed ei-Cerra
h'i'den Tirmizi'nin el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'ini 
okuyan Herevi. hadislerle ilgili açıklama
lar sebebiyle bu eseri ancak ihtisas sa
hiplerinin faydalanabileceği Buhari ve 
Müslim'in aynı adı taşıyan eserlerine ter
cih etmişti (Zehebi, A'lamü'n-nübela', 
XVIII, 5 13). İbn MencCıye ve Karrab gibi 
hadis hafızlarından da faydalanan Here
vi'nin Ahmed b. Hanbel'in itikadi görüş
lerinin ateşli bir savunucusu olmasında 
hocalarından Eb Cı Abdullah et-Ta ki es
Sicistan'i'nin büyük etkisi vardır. Ayrıca 
babası ve bazı hocaları da Hanbeli idi; 
ancak Sicistanl ile görüştükten sonra bu 
mezhebin katı ve tavizsiz bir mensubu 
olmuştur. 

423 (1 032) yılında hac yolculuğuna çı
kan Herevi Nişabur'dan sonra Bağdat'a 
gitti. Bağdat ulemasıyla , bu arada Ebu 
Muhammed ei-Hallal ile görüştükten son
ra yoluna devam etti. Ancak yol güvenli
ği bulunmadığından Horasanlı hacılarla 

geri döndü. Bu sırada Bistam. Nlşabur 
ve TGs gibi şehirlere de uğradı. Ertesi yıl 
tekrar hac için yola çıktı. Nlşabur'da İbn 
Baklıye Tekkesi'nde ünlü sCıfi Ebu Sald-i 
Ebü'l-Hayr ile görüştü. Ebü'I-Abbas el -


