
HEREVI,Aii b. EbO Bekir 

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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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 -



Kassab ei-Amüli'yi ziyaret etti. Bu yolcu
luk es n asındaki en önemli hadise, "tasav
vuf yolunda mürşidim" dediği Ebü'I-Ha
san ei-Harakanl ile karşılaşması oldu. He
revl. yine yol güvenliğinin bulunmaması 
sebebiyle Rey'den geri dönmek zorunda 
kaldı. Rey'de hadis hilfızı ve Ehl-i sün
net'in önde gelen alimi Ebu Hatim b. Ha
muş ile görüştü. Sultan Mahmud-ı Gaz
nevi Rey'i ele geçirince burasını Batıni
ler'den temizlemiş, Ebü Hatim'den izin 
almayan hocaların vaaz ve ders vermele
rini yasaklamıştı (ZehebT.A'Iamü 'n-nübe
la' . XVIII. 507) . İbrahim ei-Hawas'ın Rey'
deki türbesini ziyaret ettikten sonra He
rat'a dönen Herevl. daha önce Şeyh Amu'
nun tekkesinde defalarca gördüğü Mu
hammed ei-Kassab ed-Dameganl'yi ziya
ret etti ve ondan Ebü'I-Abbas ei-Kassab 
ei-Amüli hakkında bilgi aldı. · 

Herevl, 425 (1 033) yılında İsmail Çiştl 
ile Nübazan'a (Nübadan) gitti. Burada kal
dığı kırk gün içinde birçok alimin katıldı
ğı toplantılarda Harakani'den öğrendiği 
tasawuf anlayışını açıklayarak bu alimle
ri derinden etkiledi. Sema meclislerinde 
sema yaptı. Bu sırada kendisine verilen 
pek çok hediyeden sadece eski bir secca
deyi Herat'a götürdü. 

Herevi Herat'taki derslerinde şer'! ilim
lere ağırlık vermeye ve özellikle hadis 
akutmaya başladı. 430'da (1 039) babası 
Ebu Mansur Belh'te vefat etti. Herevi ay
nı yıl. Mu'tezile ve Eş' ari alimleri tarafın
dan Mücessime'den olmak ve şeriatın sı
nırlarını aş m akla suçlanarak Gazneli Sul
tan Mesud'a şikayet edildi. Fakat Herevi 
tutumunun doğruluğu konusunda hü
kümdarı ikna ederek onun döneminde ra
hat bir hayat yaşadı. Herat'ta Gazneli
ler'in hakimiyeti sona erip Selçuklu döne
minin başlaması üzerine bazı kelam ve fı
kıh alimleri sohbet meclislerini engelle
yince Şekivan'a gitmek zorunda kalan He
rev!, bir süre sonra geri dönerek daha 
önce başladığı Kur'an tefsiri çalışmasına 
devam etti. Kur'an ' ı tefsir ederken bid
'atçı saydığı mezhepleri, özellikle Mu'te
zile'yi ve Eş' arller'i eleştirdi: müteşabih 

ayetleri te'vil edenlere şiddetle çattı. 
Eleştirdiği ulemanın şikayeti üzerine 438 
(1 046) yılında tutuklanarak Herat yakı
nında bulunan Büşenc'de hapsedildL Er
tesi yıl hapisten çıktıktan sonra Herat'a 
döndü ve Kur'an' ı yeni baştan tefsir et
meye girişti. Bu sırada her türlü maddi 
ihtiyacını karşılayan Şeyh Amu ölünce ge
çim sıkıntısı çekmeye başladı. 

Selçuklu Sultanı Thğrul Bey'in veziri Ebu 
Nasr'ın Mu'tezill olması ve Eş' ari alim le-

rini baskı altında tutması Herevi'yi de 
psikolojik olarak rahatlattı. Bu durumdan 
faydalanarak Kur'an tefsiri ve vaaz etme 
faaliyetlerine hız verdi. Herat Kadısı Said 
b. Yesar da kendisine büyük bir saygı gös
teriyor, ihtiyaçlarını karşılıyordu. Gazne
liler'le mücadele eden Alparslan Herat'a 
gelince muhalifleri Herevi'yi ona şikayet 
ettilerse de bir sonuç alamadılar. Tuğrul 
Bey'in ölümünden sonra Ebu Nasr'ın ye
rine Nizamülmülk'ün vezir olması (456/ 
I 064) ve Eş'arl alimlerine uygulanan bas
kılara son verilmesi üzerine Herevi tek
rar sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Şa
filler ve Hanefiler onu yeni vezire şikayet 
ettiler. Muhalifleriyle yaptığı bir tartışma
dan galip çıkmasına rağmen aleyhindeki 
suçlamaların arkası kesilmedi. Ulema onu 
tekrar Nizamülmülk'e şikayet etti ve ted
bir alınmaması halinde kamu düzeninin 
bozulabileceği uyarısında bulundu . Bu
nun üzerine Herevi Nizamülmülk'ün em
riyle Herat'tan Belh'e sürüldü (458/1 066). 
Aynı yılın sonunda sürgün hayatı bitince 
Herat'a döndü. Alparslan, 459'da ( 1 067) 
kendisine isyan eden Kara Aslan ' ı ceza
landırmak için veziri Nizamülmülk'le bir
likte Herat'a uğradığında muhalifleri yi
ne Herevi'yi vezire şikayet ettiler. Ancak 
Herevl. Nizamülmülk'ün huzurunda ya
pılan tartışmada haklılığını ispatladı. Çe
şitli kaynakların kaydettiği bir rivayete 
göre muhalifleri, seccadesinin altına ba
kırdan küçük bir put koyup onun Mü
cessime'den olduğunu ispatlamaya bi
le kalkıştılar. Fakat yapılan soruşturma
da bunun bir komplo olduğu anlaşılınca 
Herevi'nin sultan nezdindeki itibarı arttı 
(ZehebT,A'lamü'n-nübela' ,XVlll. 512; ibn 
Receb. s. 55) 462'de (1070) Halife Kaim
Biemrillah, Nizamülmülk'ün aracılığıyla 

kıymetli hediyeler göndererek Herevi'yi 
ödüllendirdi. Bundan sonra şöhreti daha 
da artan Herevi refah içinde yaşadı: He
rat'ta vaaz etmeye, tefsir dersleri verme
ye ve eser yazmaya devam etti. 

Herevl. 4 73 ( 1 080) yılında görme du
yusunu kısmen kaybetmesine rağmen 
Ebü'I-VaktAbdülewel es-Siczl. Ebü'I-Feth 
Abdülmelik ei-Kerruhl ve Muhammed es
Sayda lani gibi talebelerinin yardımıyla ilmi 
faaliyetlerini aksatmadan sürdürdü. Hat
ta bundan sonraki yılları daha verimli ol
du . Öğrencilerinin isteği üzerine Ş ad 
Meydôn adlı eserini genişleterek 475'te 
(1 082) Menôzilü's-sô'irin'i, ardından da 
Zemmü'l-kelôm adlı eserini telif etti. 
476'da(1083) Halife Kaim-Biemrillah He
revl'ye "şeyhülislam" ve "şeyhüşşüyüh" 
unvaniarını tevcih etti. Herevl, Tabaka-
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tü'ş-şUfiyye adlı eserinde gerekli gördü
ğü d üzeitme ve ilaveleri yaptıktan sonra 
478'de (1085) esrna-i hüsnayı şerhetme
ye başladı. Aynı yıl bir kelam alimiyle yap
tığı tartışmada onu şiddetli bir şekilde 
eleştirmesi, ardından da müridierinin bu 
alimi dövüp evini yakmaları üzerine olay
dan sorumlu tutularak Herat'tan çıkarıl
dı. Daha sonra gittiği Buşenc kasabasın
dan da sürü ldü. Nlşabur ve Merv yoluyla 
Amül'e gittiği zaman Belh'e gönderil
mesi için Nizamülmülk'ten talimat geldi. 
Bir süre Belh'te ikamet eden Herevi'nin 
daha sonra Her at yakınlarındaki Merver
ruz'a gitmesine izin verildi. Burada hadis 
alimi İmam Ferra ei-Begavl tarafından 
karşılan dı. 480 (1 087) yılında Herat'a dön
mesine müsaade edilince yarım bıraktığı 
tefsirini hızla tamamlamaya çalıştı. An
cak Sad süresinin 67. ayetine kadar ge
lebildi. 22 Zilhicce 481'de (8 Mart 1089) 
vefat etti. Herat'a 5 km. uzaklıkta bulu
nan Gazürgah'ta defnedilen Herevi'nin 
türbesi Selçuklular zamanında inşa edil
miş . daha sonra Gurlular döneminde 
Sultan Gıyaseddin Muhammed devrinde 
Emir İzzeddin tarafından türbenin yanın
da bir medrese yaptırılmıştır. Bugünkü 
muhteşem türbeyi 829 (1426) yılında 
Şahruh inşa ettirmiştir (Fikri Selçuki, s. 
ı o- ı 2). Herevi'nin Abdülhadl ve Ca bir ad
lı iki oğlunun kabri de aynı yerdedir. 

Daha çok tasawufi hüviyetiyle tanınan 
Herevi sufiliğe ilgi duyan bir ailede yetiş
mişti. Babası Ebu Mansur süfilerle ilişki
si bulunan dindar ve zahid bir kişiydi, ha
yatının son yıllarını inzivada geçirmişti. 
Herevi de küçük yaşta süfilerle tanıştı ve 
onların yaşama tarzını benimsedi. Gezdi
ği yerlerde zamanın ünlü şeyhleriyle gö
rüştü. Özellikle Ebu Sald-i Ebü'I-Hayr ile 

Hace Abdullah Herevi 'nin Herat yakınında Gazürgah'taki 
türbesi- Iran 
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Ebü'I-Hasan el-Harakani gibi cezbeli ve 
coşkulu sQfilerin etkisinde kaldı. Kendisi 
de onlar gibi şiir söyledi, sema yaptı. Çağ
daş müelliflerden Abdülkadir Mahmud, 
Selef tarzı tasawufun Herevi ile zirveye 
ulaştığını söyler ( el-Felsefetü 'ş-şüfiyye fi'l
islam, s. ı 07). Herevi'nin Selefi ve Hanbe-
11 olduğu doğru olmakla beraber onu Se
lef tarzı bir tasawufun temsilcisi saymak 
yanlıştır. Herevi'nin Hanbel1 ve Selefi ol
ması kelam ilmine, kelamcılara ve te'vile 
karşı çıkmasıyla ilgilidir. Bayez1d-i Bista
m1. Hakim et-Tırmiz1, Zünnün ei-Mısr1, 
Ebü'I-Hasan ei-Harakan1 gibi fenaya bü
yük önem veren cezbeli sQfilerin görüşü
nü benimseyen Herevi Taba]fatü'ş-şu
liyye'de, Hallac da dahil olmak üzere bü
tün sQfilerden saygılı ifadelerle söz eder. 
Zeheb1, onun Menazilü 's-sa'irin'de "AI
Iah'tan başkasını görmeme" anlamında 
mahv ve fena haline işaret ettiğini söyler 
ve, "Bu eseriyazmasaydı daha iyi olurdu" 
dedikten sonra saha be ve tabiinin bu tür 
tehlikeli görüşlere. vesveselere daimadık
larını hatırlatır (A'Uimü 'n-nübela', XVIII, 
5 ı o). Herevi'ye tasawuf tarihi kaynakla
rında Hereviyye veya Ensariyye adıyla bir 
tarikat nisbet edilmekteyse de böyle bir 
tarikat hiçbir zaman teşekkül etmemiştir. 

Zemmü '1-keldm adlı eserinde kelam 
ilmini eleştiren Herevi'ye göre vahye tes
lim olup ona uymak doğruyu bulabilmek 
için şarttır. İtikad1 konularda tartışmaya 
girmek insanı haktan sapmaya ve neti
cede helak olmaya götürür. Bundan do
layı Hz. Peygamber, geçmiş ümmetierin 
yaşadığı tecrübeye dikkat çekerek kendi 
ümmetini bu konuda uyarmış ve bazı ki
şilerin dini konuları tartışmak suretiyle 
müslümanlara zarar vermesinden büyük 
endişe duyduğunu söylemiştir. Şu halde 
itikad1 konularda derin tartışmalara gi
rişmekten kaçınmak gerekir. Başta bazı · 

sahab1lerle tabi1n olmak üzere müctehid 
alimler kelam ilmini eleştirip reddetmiş 
ve yaptıkları te'villerle ümmeti sapıklığa 
düşüren kelamcılardan ilim öğrenmeyi 
bile caiz görmemişlerdir. Çünkü onların 
kaynağı zındıkların ve filozofların düşün
celeridir. 

Herevi'nin benimsediği itikad1 görüş
ler ise şöyledir: Tevhid, naslarda Allah'a 
isnat edilen sıfatiarın ispat edilmesiyle 
gerçekleşir. Dolayısıyla sıfatiarın iptal edil
mesi tevhide ulaşmayı engeller. Nitekim 
tabiinden Sabit ei-Bennan1. Humeyd et
Tav1I'in sıfatiara dair nasları yorumlamak 
gerektiğini ima eden sözlerine şiddetle 
karşı çıkmıştır. N asiarda Allah'a atfedilen 
sıfatiara göre O haydır, asla uyumaz, şa-
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hıstır ve nefsi vardır; zatı gökte arşın üze
rindedir; sınırlı bir varlıktır, bir yönde bu
lunur; süret, nur, yed, vech, ayn, ısba '. 

kadem, kelam, sem', basar, hervele, nüzQI 
gibi sıfatları vardır. Kelam sıfatı ve levh-i 
mahfQzda bulunan Kur'an mahiQk değil
dir. Allah mi'rac gecesinde Hz. Peygam
ber tarafından uyanıklık halinde "baş gö
züyle" görülmüştür. Allah'ın sıfatiarını 
tartışma konusu yapmak yanlıştır. çün
kü ResOl-i Ekrem Allah'ın zatı hakkında 
düşünmeyi yasaklamıştır (Kitabü'l-Erba
'fn fi dela'ili't-teu/:ıfd, s. 45-91). He rev!, bu 
görüşleriyle Selef alimlerine uymakla bir
likte onların teşbih ve tecs1mi reddeden 
fikirlerini zikretmeyi ihmal ettiği gibi teş
bih ve tecs1mi andıran tabirler kullan
maktan da sakınmamıştır. Onun bazı ri
vayetlere dayanarak bütünüyle kelam il
mine ve kelamcılara yönelttiği eleştiriler 
akli delillerle desteklenmiş değildir. 

Herev1, Hanbel1 mezhebine sıkı bağlılı
ğı sebebiyle Mu'tezile ve Eş'ariyye kelam
cılarının yanı sıra kelam usulünü kabul 
eden Hanefi ve Şafii fıkıh alimlerini de şid
detle eleştirmiş, bu da onun Herat'tan 
birkaç defa sürülmesine sebep olmuştur. 
EbQ Sald-i Ebü'I-Hayr ve Ebü'I-Hasan ei
Harakan1 gibi şathiyeleriyle ünlü sQfilere 
hayran olmasına rağmen hadis ehli ve Se
l efiler tarafından saygı görmesinin sebe
bi. Ahmed b. Hanbel'in itikad1 görüşle
rini benimseyerek kelamcılara şiddetle 
karşı çıkmasıdır. Muhaliflerinin aleyhin
de konuşmaması için kılıçla tehdit edildi
ğini, fakat bu tehditlere boyun eğmedi
ğini belirtir (ibn Receb, ll, 54). Hanbel1 
mezhebinden başka diğer bütün mez
hepleri eleştirmesi muhaliflerinin sayısı
nı arttırmış, cesareti ve kararlı tutumu, 
inandıklarını kimseden çekinmeden söy
lemesi sebebiyle zaman zaman baskı al
tında tutulmuş, özellikle müteşabih ayet 
ve hadislerin te'vil edilmesine karşı çık
masından dolayı Mücessime ve Müşeb
bihe'den olmakla suçlanmıştır. Hadis sa
hasında geniş bilgiye sahip olan Herevi 
300 alimden hadis öğrendiğini, 12.000 
hadisi senedieriyle ezbere bildiğini söyler. 
Zeheb1 bu hocalardan otuz birinin adını 
kaydeder ve onun hadis hafızı olduğunu 
belirtir. Herevi on yıl boyunca hadis akut
muş, Mü'temen b. Ahmed es-Sad, Mu
hammed b. Tahir ei-Makdis1 ve yirmi yıl 
boyunca kendisinden ayrılmayan müridi 
Ebü'I-Vakt gibi bazı alimler ondan hadis 
rivayet etmiştir (Zehebl, A'lamü'n-nübe
la', XV! ll, 504). 

Arap dili ve edebiyatı alanında da bilgi 
sahibi olan Herevi'nin en önemli yönl erin-

den biri müfessirliğidir. Hayatının büyük 
bir kısmını tefsirle meşgul olarak geçir
miş, seçkin öğrencilerin katıldığı dersler
de Kur'an-ı Ker1m'i birkaç defa tefsir et
miş. bu konuda bilgisi ve tecrübesi arttık
ça tefsir metodunda zaman zaman de
ğişiklikler yapmıştır. Başlangıçta Kur'an'ı 

tefsir ederken daha önce yazılmış 100'
den fazla tefsirden de faydalanmakla bir
likte geniş ölçüde hadisiere ve İslam ön
cesi Arap şiirine dayanıyordu . Kendisine 
bir ayetin tefsirinin sorulması üzerine o 
ayet! e ilgili olarak Cahiliye dönemi şairle
rinden 400 beyit okuduğu rivayet edilir. 
Fakat daha sonra tefsirde takip ettiği 
usulü değiştirerek tasawufi tefsire yönel
m iştir. Allah sevgisinden bahseden bir 
ayeti (el-Bakara 2/165) yorumlamak için 
uzun bir zaman harcamış. Enbiya süre
sinin 101. ayetinin tefsiri için 360 toplan
tı düzenlemişti. Ancak bu alandaki ders
Ierinin öğrencileri tarafından derlenme
sinden meydana gelen tefsiri günümüze 
ulaşmamıştır. Reş1düdd1n-i Meybüd1 (ö. 

520/1126) Herevi'nin bu tefsirini okudu
ğunu, fakat özet halinde yazılan eserin 
anlaşılması zor olduğundan onu şerhet
tiğini söyler. Meybüd1'nin eseri Keşlü'l
esrar· ve 'Uddetü '1-ebrar Ma'ruf be 
Telsir-i ljace 'Abdullah Enşari adıyla 
Ali Asgar Hikmet tarafından neşredilmiş 
(I-X. Tahran 133!-1339 hş./1952-1960, 

13 71 h ş. 5. bs. ı. Hablbullah Amüzgar da 
bu eseri Telsir-i ljace 'Abdullah Enşari 
adıyla özetleyerekyayımlamıştır (l-ll. yer 
yok ı 970). Keşlü 'I-esrar Meybüd1'nin te
lifi olmakla birlikte ihtiva ettiği temel fi
kirlerin Herevi'ye ait olduğu anlaşılmak
tadır. Nitekim bu hususu genellikle, "Pir-i 
tarikat dedi ki" ifadesiyle eserin müellifi 
de belirtmektedir. Herevi hafızasına çok 
güvendiği ve her şeyden önce inançlarını 
yaymayı amaç edindiği için bildiklerini ve 
düşündüklerini kaydetmeye fazla önem 
vermemiş, olağan üstü hitabet kabiliye
tiyle onları şifahl olarak aniatmayı tercih 
etmiştir. Bu sebeple eserlerinin büyük bir 
kısmı, anlattıklarının başkaları tarafın

dan tesbit edilmesiyle meydana gelmiş
tir. Dolayısıyla muhtelif kimseler tarafın
dan ayrı ayrı tesbit edilen bu eserler ara
sında büyük ölçüde nüsha farkları bulun
maktadır. Arapça ve Farsça'yı aynı dere
cede bilen Herevi'nin eserlerinde konula
rı ne olursa olsun edebi bir zevkin mev
cut olduğu görülmektedir. Herev1, Arap 
edebiyatında daha önce başlayan kafiyeli 
(müsecca') nesri Fars edebiyatma uygula
yanların başında yer almaktadır. 

Eserleri. A) Tasavvuf. L Tabalp'itü'ş

şufiwe*. Herevl, Sülem1'nin aynı adı ta-



şıyan Arapça eserini sohbet meclislerin
de bazı ilave ve kısaltmalarla Farsça'ya 
tercüme etmiş, eser. bu tercümeterin 
müridieri tarafından not edilmesiyle mey
dana getirilmiştir. Sütemi'den sonra ya
şayan ünlü süfileri, özellikle kendi şeyhle
rini ve görüştüğü sütileri de eserine alan 
Herevi ayrıca çeşitli konularla ilgili görüş
lerini de zikretmiştir. Tabaka tü 'ş-şufiy
ye Abdülhay Habibi (Kabil 1341 h ş.; Tah
ran 1362hş.) ve Muhammed Server Mev
lai (Tahran 1362 h ş.) tarafından yayımlan
mıştır. z. Ş ad Meydan. 100 tasawufi 
makamdan (meydan. menzil) oluşan ese
rin her makamı ayrıca üç dereceye ayrıl
mış, bunlara işaret eden ayet ve hadisle
re kısaca temas edilmiştir. Herevi Baye
zid-i Bistami, Zünnün ei-Mısri, Ebu Bekir 
Muhammed b. Ali ei-Kettani gibi süfile
rin Allah ile salik arasında bir makamın 
bulunduğunu ifade ettiklerini, bütün bu 
makamları kapsayan muhabbetin de dü
rüstlük, mertlik ve fena olmak üzere üç 
derecesi olduğunu söyler. Herevi'nin Me
nazilü 's-sa'irin'in telifine temel oluştu

ran Şad Meydan'ın metnini ilk olarak 
Serge Laugier de Beaurecueil bir incele
meyle birlikteyayımlamış "Une ebauche 
persane des 'Manazil as-sa'irin': Le 
Kitab-e Şad Maydan de 'Abdallah 
Anşari" (Als/., ll, Ca i ro 1954, s. 1-90), da
ha sonra Abdülhay Habibi tarafından Ş ad 
Meydan ez Arnali Şey]]ülislôm ljace 
'Abdullah Enşari Herevi adıyla neşre
dilmiştir (Kabil 1962). Eseri Münir Ahmed 
Hundred Fields Between Man and 
God adıyla İngilizce'ye tercüme etmiştir 
(Lah or 1983 ı Ş ad Meydan 'ın Serge La
ugier de Beaurecueil tarafından yapılan 
Fransızca tercümesi, Herevi'nin Mena
zilü 's-sa'irin ve 'İlelü'l-mai:camat'ının 
Fransızca tercümelerini ihtiva eden Che
min de Dieu (Paris 1988ı adlı kitabın 
içinde de yer almaktadır. 3. Menfizilü 's
sfi,ir in*. Müellifin Şad Meydan'dan yir
mi yedi yıl sonra müridierine dikte ettiği 
eserde salikin seyrü sülük sırasında ka
tetmesi gereken makamlar anlatılmak
tadır. Eserin Arapça metni, Beaurecueil 
tarafından inceleme ve Fransızca tercü
mesiyle birlikte Les etapes des itine
rants vers Die u ( Manazil al-Sa'irin) adıy
la yayımlanmıştır (Kah i re 1962). A. G. Re
van Perhadi kitabın orüinal metnini ve 
Farsça tercümesini, Herevi'nin 'İlelü'l
mai:camat ve Şad Meydan adlı eserle
riyle karşılaştırıp diğer eserlerinden yap
tığı ilavelerle şerhederek Menazilü 's
sa'irin: Metn-i 'Arabi bô Mul:cayese ba 
Metn-i 'İlelü'l-mai:camat ve Şad Mey
dan Tercüme-i Deri-yi Menazilü's-sa-

'irin ve 'İlelü'l-mai:camat ve Şerf:ı-i Ki
tab ez-Ruy-i Aşar-ı Pir-i Herat adıyla 
neşretmiştir (Kabill961; Tahran 1982) . 
Eserin Arapça. Farsça ve Türkçe birçok 
tercüme ve şerhi vardır. 4. 'İlelü'l-ma
I:camat. Menazilü's,sa'irin'de geçen bir 
meseleyi açıklamak üzere kaleme alınan 
eserde Herevi tevekkül, sabır, hüzün, 
havf, reca. şükür. muhabbet gibi bazı ta
sawufi makamları halk ve havas seviye
sinde iki aşamalı olarak ele almış, bu ikisi 
arasındaki farkları belirtmiştir. Eser Be
aurecueil tarafından Fransızca tercüme
siyle birlikte yayımlanmıştır ( Melanges 
Louis Massignon /, Damascus 1956, s. 
153- ı 7 ı ı . Bu tercüme, Herevi'nin üç ese
rinin tercümelerini ihtiva eden Chemin 
de Die u (Paris ı 988) adlı kitapta da yer 
almaktadır. s. Münacôt. Herevi'nin dua 
ve münacatları, Keşiü'l-esrar ve Taba
I:catü 'ş-ş(ıfiyye gibi eserlerden derlene
rek çeşitli adlar altında yayımlanmıştır. 
Son derece samimi bir coşkunun ve dini 
heyecanın tezahürleri olan bu metinler 
daha sonra gelişen tasawuf edebiyatı için 
örnek teşkil etmiş. Sen ai, Attar. Mevlana 
ve Cami gibi süfiler bu münacatlardan 
etkilenmiştir. Münacatların ihtiva ettiği 
fikirlerle Harakani ve Ebu Said-i Ebü'I
Hayr'ın tasawuf anlayışları arasında bü
yük benzerlik vardır. Herevi'nin münacat
ları Türk şairleri üzerinde de etkili olmuş
tur (Ali M ilan!, "Te'şlr-i tıace 'Abdullah-ı 
En ş ar! b er Edebiyyat-ı Şüfıyane-i Türki", 
Aş ina, ı [ı 9951, s. ı 5-20). İlk olarak 1924 
yılında Berlin'de yayımlanan münacat
ların (nşr. Ş irket-i Mahdüdeh-i Kaviyanl) 
İran'da çeşitli tarihlerde birçok baskısı 
yapılmıştır. En son ve en geniş neşirleri 
ise Muhammed Asaf Fikret (Kabil ı 335/ 
ı 976), Hamid Rabbani (Tahran ı 361 hş ı 

ve Sebzali Alipenah (Tahran ı 989ı tara
fından gerçekleştirilmiştir. Münacatları 
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timate Prayers of Khwajah 'Abd Allah 
Ansari (New York 1975), Wheeler M. 
Thackston Kwaja Abdullah Ansari: In
timate Conversations (New York ı 978) 
adlarıyla İngilizce'ye çevirmişlerdir. 6 . 

Mul]taşar ii adabi'ş-şufiyye. SQfilerin 
hırka giyme, yeme içme, sema gibi konu.
larda uymaları gereken kuralları anlatan 
eser Beaurecueil tarafından "Un opuscu
le de Khawaja 'Abdallah Ansari concer
nant !es bienseances de soufıs" adıyla ya
yımlanmıştır (B/FAO, LIX [ 1960[, s. 203-
228). 7. Kenzü's-salikin. Akıl-aşk. gece
gündüz gibi karşıt kavramların birbirine 
üstünlükleri konusunda münazara tarzın
da yazılan eserin adı bazı yazma nüsha
larında Zadü '1- 'ar itin olarak kaydedil
miştir. Eserin mukaddimesiyle "'AJ5.1 u 
'lşl5.". "Münaz;ara-i Şeb u Rüz", "Kaza vü 
~ader", "Fazilet-i Şeb" adlı bölümlerini 
Tahsin Yazıcı bir inceleme yazısıyla birlik
te yayımiarnıştır (ŞM, ı [ 19561. s. 59-70; 
lll [1959[, s. 25-49; IV [1961[, s. 87-96; V 

[ı 963 ı. s. ı 3 ı- ı 44 ı Kenzü 's-salikin 'in 
"Şeb u Rüz" başlıklı bölümü bazı kısaltma 
ve ilaveler le birlikte Fasih Ahmed Dede ta
rafından (nşr. Muhammed Leblb, istanbul 
ı 278 ı. eserden alınan bazı parçalar ise 
Mebaliğu'l-hikem adıyla şair Nevres ta
rafından Türkçe'ye çevrilmiştir (nşr. Ebüz
ziya Tevfik, istanbul 1302). Nevres, eseri 
Herevi'nin Ey Derviş adlı kitabından ter
cüme ettiğini söylüyorsa da çeviri, başta 
Kenzü's-salikin olmak üzere Herevi'nin 
diğer eserlerinden derlenerek meydana 
getirilmiştir. Nevres'in Herevi'yi eski Nak
şibendiyye meşayihinden göstermesi de 
(s. ı 5) doğru değildir. Kenzü 's-salikin, 
Resa'il içinde (aş. bk.ı ve ayrıca Zadü'l
'arifin adıyla yayımlanmıştır (Tahran 
1974 ı. 8. Mal:cülat fi'l-mev'i?a li-Ni?a
milmülk. E. Berthels tarafından yayım
lanan risale (Bulletin de l'Academie des 
Sciences des l'URSS, 1926, XX. 1139-
11 50), Berthels'in Taşavvuf ve Edebiy
yat-ı Taşavvuf (tre. SlrOş izdl, Tahran 
ı 354 h ş ) adlı eserinde de yer almaktadır 
(s. 399-411 ı. 9. Risale-i Mufaşşala ber 
Fuşul-i Çihl ü Du der Taşavvuf. Kırk 

iki bölümden meydana gelen eserde çe
şitli tasawufi meseleler açıklandıktan 
sonra her bir mesele için bir velinin ha
yatı örnek olarak anlatılmıştır. Hisalenin 
bilinen yegane nüshası Murad Molla Kü
tüphanesi'ndedir (nr. 1760, vr. ı h_ 160bı 

10. Rubô'iyyat. Cami, Herevi'nin 6000'
den fazla Arapça şiiri olduğunu söyler 
(Nefef:ıat, s. 371 ı; ancak bu şiirlerin pek 
azı günümüze kadar gelebilmiştir. Katib 
Çelebi, onun üç adet Farsça divanı oldu
ğunu kaydetmekteyse de bunların hiçbi-
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ri günümüze ulaşmamıştır. Herevi'nin çe
şitli eserlerde yer alan ruballeri Mahmud 
Müdebbirl tarafından derlenerek yayım
lanmıştır (Tahran 1361 hş . ). 

Herevi'nin Dil ü Can (Su'al-i Dil ez 
Can), Kenzü's-salikin, Varidat, Kalen
dername, Heft Ijisar, Me~ülat, Ma
J:ıabbetname ve İJQhiname adlı risale
Ieri Sultan Hüseyin Tilbende Gunabadlta
rafından Resa'il-i ljace 'Abdullah En
şari adıyla yayımlanmıştır (Tahran ı 3 ı 9 
h ş . 1 ı 940). Hisaleleri daha sonra Vahld-i 
Destgirdi Resa'il-i Cami'-i 'Arif-i Karn-ı 
Çeharum-i Hicri ljace 'Abdullah En
şari (Tahran ı 347 hş./1 968) , Muhammed 
Şirvani de Res'dil-i ljace 'Abdullah En
şari (Tahran ı 352 hş.) adlarıyla neşret

mişlerdir. M. Cevad Şeriat'ın Sü]]anan-ı 
Pir-i Herat adlı derlemesinde (Tahran 
2536/I 977, 1365 h ş. ı Dil ü can, Varidat, 
İlahiname, Kalendername ve Perde
yi Ijicab (Mekulat) adlı risalelerin yanı 
sıra Herevi'nin Keşfü'l-esrar'daki söz
lerinin derlenmesinden meydana gelen 
"Men~ülat-ı Meybüdi" adlı bir metin de 
yer almaktadır. 

B) Ke1am. 1. Zemmü '1-keliim* ve eh
lih. Herevi'nin Selef yolunu ve sünneti yü
celtmek, re'y ve kıyas yöntemleriyle ke
Iam ilmini ve bid'atçılığı kötülemek için 
kaleme aldığı eser Semih Dugaym tara
fından neşredilmiştir ( Beyrut 1994). z. 
Kitabü '1-Erba'in ii dela'ili't-tevJ:ıid . 

Herevl, Allah'a nisbet edilen isim, fiil ve 
sıfatlarla ilgili kırk hadisi senedieriyle bir
likte kaydettiği bu eserinde daha önce ay
nı konularda görüş bildiren alimierin fi
kirlerini aktarmakla yetinmiş. kendisi bir 
yorum yapmamıştır. Eser Ali b. Muham
med b. N asır el-Fukayhl tarafından ya
yımlanmıştır (yer yok, 1404/1984). 

Herevi'nin Zemmü'l-kelam'da zikret
tiği Mena~ıbü AJ:ımed b. Ijanbel, Tek
firü'l-Cehmiyye, Kitabü'l-Kaderiyye, 
Kitabü'l-Faru~ fi'ş-şıtat, Kitabü'l-Ka
va'id ve Mena~ıbü ehli'l-eşer adlı e~er
leriyle kaynaklarda yer alan el-Erba'un 
fi'ş-şıfat ve el-Erba'un fi's-sünne adlı ki
tapları günümüze ulaşmamıştır. Hellmut 
Ritter'in Herevi'ye isnat ettiği ("Philolo
gika VIII", Isi., XXII 119351. s. I 00). Yusuf 
ve Zeliha kıssasını anlatan Enisü'l-müri
din ve şemsü '1-mecalis adlı eserin ona 
aidiyeti tartışmalıdır ( R. Levy, JRAS, ı 929. 
s. I 03- I 06; Herevi'nin eserlerinin yazma 
nüshaları için bk. Ritter, aynı makale) . 
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Muhammed b. Ataillah 

b. Muhammed ei-Herevi er-Razi 
(ö. 829/1426) 

Şafii fakihi. 
_j 

Aslen Reyli olup 767'de (1365) Heraf
ta doğdu. Fahreddin er-Razi'nin soyun
dan geldiğini ileri sürmekle birlikte bu 
iddia tartışmalıdır (SehavT, Vlll, ı 51 ). İlk 
tahsilini memleketinde yaptı. Sa'deddin 
et-Teftazanl. Seyyid Şerif ei-Cürcani ve 
diğer bazı alimlerden ders aldı. Timur ile 
görüştü; önceleri onun saygı ve takdirine 
mazhar olmuşken daha sonra araları bo
zuldu. Bunun üzerine Anadolu'ya, ardın
dan da Kudüs'e gitti (814/141 1). Herevi, 
Hanefi mezhebine mensupken o bölge
de Şafiiler'in yönetimdeki nüfuzunu gö
rünce bu mezhebe geçti (Ebü'I-Yümn ei
UleymT, ll, 1 I I) . Burada şöhretinin du
yulması üzerine Şam ve Kudüs bölgesi 
naibi Emir Nevruz tarafından Salahiyye 
Medresesi'ne hoca tayin edildi (815/1412). 
Nevruz'un öldürülmesinden sonra da 
Memlük Sultanı ei-Melikü'I-Müeyyed el
Mahmüdl onu bu görevde bıraktı. 818'
de (1415) Kahire'ye giden Herevi'ye Sul
tan Müeyyed büyük ilgi gösterdi. Ancak 
Herevl, hadis bilgisini denemek için sul
tanın kurduğu alimler meclisinde başa

rılı alamayınca Kudüs'e dönerek Salahiy
ye'deki görevine devam etti; bunun ya
nında Kudüs ve Halil bölgesi nazırlığı gö
revini de yürüttü. 

Sultan Müeyyed, Mısır Kadılkudatı Ab
durrahman b. Ömer el-Bulkini'yi aziede
rek yerine Herevi'yi getirdiyse de (821/ 
14 ı 8) daha sonra Herevi yine Kudüs'teki 
müderrislik görevine döndü (823/1420). 
Müeyyed'in ölümünün ardından tekrar 
Kahire'ye geldi ve Cemaleddin Yusuf el
Kerekl'nin yerine el-Melikü'I-Eşref Bars
bay'ın sır emini ve katibi oldu (827/1 424). 
Üç ay sonra bu görevden alınan Herevi, 
aynı yılın sonlarına doğru İbn Hacer el
Askalani'nin yerine Şafii kadılkudatlığı
na getirildi. Ertesi yıl receb ayında (Hazi
ran ı 42 5) İbn Hacer tekrar kadılkudat 
olurken Herevi Salahiyye Medresesi'ne 
geri döndü. 19 Zilhicce 829'da (22 Ekim 
1426) Kudüs'te vefat eden Herevi zahid 
Ömer el-Belhi'nin kabrinin yakınına def
nedildi. 

Herevl, Kudüs'te bulunduğu sırada bir 
medrese yapımını başlattıysa da bitire
medi. Kadi Abdülbasıt b. Halil ed-Dımaş-


