
ki'nin tamamladığı bu medrese ona nis
bette Basıtiyye olarak anılır. Hanefi ve Şa
fii fıkhı yanında Arap dili ve edebiyatı. ha
dis ve tarih bilgisiyle de dikkati çeken He
revl'nin. akranlarıyla olan çekişmeleri yü
zünden zaman zaman gözden düşmesi
ne rağmen hayatının sonuna kadar resmi 
görevlerde bulunmasından yöneticiler ka
tında itibarını koruduğu anlaşılmaktadır. 

Eserleri. Herevi'nin günümüze ulaştığı 
bilinen iki eseri Metô.li"u'l-esrô.r fi şerJ:ıi 
Meşô.ri~i'l-envô.r ile {Süleymaniye Ktp., 
Turhan Valide Sultan. nr. 62 : ayrıca bk. 
Brockelmann , GAL, 1, 443 : Suppl., 1, 614) 
Fazlü'l-mün'im fi şerJ:ıi ŞaJ:ıiJ:ıi Müs
lim'dir {Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 
442-443: Oriental Public Library 1 Sanki
pOr, nr. 202) . Kaynaklarda adları geçen 
diğer eserleri de şunlardır: ŞerJ:ıu Me
şô.biJ:ıi 's-sünne, et-Tenvii ii tell)işi'l
Cô.mi'i'l-kebir {Hanef'ı' fıkhı ), Ta~ribü'l
aJ:ıkam (Şafii fıkhı) . 
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Makrizi, es-Sülük, X, 240, 312, 446-448, 

483-485, 525; Xl , 660, 664-665 , 670, 687 , 
689, 732; ibn Kadi Şühbe. Tabaka tü 'ş-Şafl'iy
ye, IV, 104-105; ibn Hacer. İnbii'ü'l-gumr, VII , 
299-302, 307 -312; VIII, 40, 41, 69-70, 113; Se
ha vi, eçJ.-Oau'ü'l-lami', VIII, 151-155; Süyüti. 
Bugyetü'l-uu'at,ll, 5-6; Nuaymi, ed-Daris {i ta
rii)i'l-medaris (n ş r. Ca'fer ei-Hasenl). 1 baskı yeri 
yok[ 1988 (Mektebetü 's -Sekafeti'd-diniyye) , l, 
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GAL,I, 443; Suppl., ı , 614; izal)u 'l-meknıln , ll, 
199, 490; Hediyyetü '1-'ari{in, ll, 185-186; Zirik
li. el-A'lam, VII, 150-151 ; Kehhale, Mu'cemü'l
mü'elli{in, X, 293-294; Sezgin, GAS, 1, 139. 
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Hike Abdullah-ı Herevi'ye 
(ö. 481!1089) 
nisbet edilen 

ve Ensariyye diye de anılan 
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(ö. 70/690 [?]) 

Tabiin devri kumandanlarından, 

L 
zahid. 
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Irak ve iran fetihlerinde önemli rol oy-
nayan Abdülkaysoğulları kabilesine men-
suptur. Bazı kaynaklarda adı Herma, ba-
basının adı Hibban (Tacü'l-'arüs, "hrm" 

md .: ibn Hacer. lll. 601) şeklinde zikredil
mektedir. Herim (yaşlı. kocamış) adının 

kendisine. annesinin iki yıl süren hamile
lik döneminden sonra dişleri bitmiş ola
rak doğduğu için verildiği rivayet edilir 
{Zehebl, A'lamü'n-nübela' , IV. 48) . An
cak bu ismin ona. yaşlı bir çiftin çocuğu 
olduğu için veya kelimenin "akıl. nefis" 
gibi anlamlarından dolayı verilmiş olma
sı daha makuldür {Lisanü'l-'Arab, "hrm" 
md.) Buharlve ibn Hibban gibi müellifle
rin Herim'i Ezd kabilesine mensup gös
termeleri yanlıştır. Hayatıyla ilgili çeşit
li haberlerden Basra'da yaşadığı anlaşıl
makta. kaynakların çoğunda Basralı bir 
tabii olarak tanıtılmaktadır. ilk müellifler
den Halife b. Hayyat. Velid b. Hişam'dan 
rivayetle Herim'in sahabi olduğunu kay
detmiş {et-Tari/], s. 159) . daha sonra as
hap hakkında yazılan eserlerde de saha
bller arasında zikredilmiştir. Ancak bu 
bilgi. Herim'in sahabi Hümame ed-Devsl 
ile çok yakın dost olması ve Hz. Ömer ta
rafından kumandan tayin edilmesi gibi 
ikinci derecedeki deliliere dayanmakta
dır. Hakkındaki yaygın kanaat tabiln nes
linden olduğu yönündedir. 

Herim, Hz. Ömer ve Osman devirlerin
de Irak ve iran'daki bazı savaşlara kabi
lesi Abdülkays'ın emlri veya büyük bir as
keri birliğin kumandanı olarak katıldı. Hz. 
ömer döneminde meydana gelen Suhab 
Vak'ası'nda kumandan olan Herim, 18 
(639) yılında Nlsabur'u uzun bir kuşatma
dan sonra sulh yoluyla ele geçirdi. 26'da 
(647) Basra Valisi Osman b. Ebü'l-As ta
rafından gönderildiği Kal'atü Necere'yi 
fethederek halkını esir aldı. Sasanller'in 
müslümantarla yaptıkları ah di bozmaları 
üzerine 29 (649) yılında birliğiyle Fırüza
bad'ı {o zamanki adı CGr) muhasara etti. 
Basra Valisi Abdullah b. Amir'in yardımcı 
olarak gönderdiği orduyla önce Fırüza
bad'ı , ardından istahr'ı ele geçirdi. Ab
dullah b. Amir istahr' ın fethinden son
ra durumu Hz. Osman'a bildirmiş, o da 
yazdığı cevabi mektupta. aralarında He
rim'in de bulunduğu bir grup kumanda
nın iran'ın çeşitli beldelerine gönderilme
sini istemişti. Bunun üzerine Herim'in 
Abdullah b. Amir tarafından COr'dan ka
çan Sasani Hükümdan Vezdicerd'i takip
le görevtendirildiği ve onu Kirman'a ka
dar kovaladığı rivayet edilir. 

Herim'in 30 (650) yılından sonraki si
yasi ve askerifaaliyetleri hakkında yeter
li bilgi yoktur. Taberl. Medine'de isyancı
lar tarafından kuşatılan Hz. Osman'ı ko
rumak için Basra'dan hareket eden ilk ta-
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biller arasında Herim'in de bulunduğunu 
bildirir {Tarif], IV. 352) . Buna göre H eri m 
35 (655) yılında hayatta bulunuyordu. 
Onun Hz. Ömer ve Ali'yi kastederek. "iki 
emir bana birçok hadis nakletti" {Hücvi
ri, s. 178) şeklindeki sözünden. Hz. Ali'
nin hilafet dönemine yetiştiği ve kendisi
ni halife olarak tanıdığı anlaşılmaktadır. 
Zehebl Herim'i 70'li (690) yıllarda vefat 
eden tabiller arasında gösterir {Tarif] u 'i
islam, s. 533-5 35) . Basralı birçok tabiinin 
rivayetine göre Herim bir fetih sırasında 
çok sıcak bir günde şehid düşmüş. top
rağa verilir verilmez bir bulut kabrinin üs
tüne gelerek yağmur yağdırmış ve ka bir 
o anda yemyeşil otlarla kaplanınıştı {ibn 
Sa'd, VII, 133-134: EbG Nuaym, ll, 122). 
Vefatı sırasında kendisinden vasiyette bu
lunmasını isteyenlere. hayatı boyunca va
siyet edebilecek kadar malı olmaması için 
Allah'a yalvardığını. bu duasının da ger
çekleştiğini söylemiş. zırhının . atının ve 
hizmetçisinin satılarak borçlarının öden
mesini istemiş. vasiyet olarak da Kur'an'
dan bir bölüm {en-Nahll6/ 125-128) oku
muştu. 

Zühd ve ibadet hayatıyla meşhur Bas
ralı bir tabii olarak tanıtılan Herim'in Hz. 
Ömer'den hadis dinlediği. kendisinden de 
Hasan-ı Basri ve diğer Basralı tabiiierin 
rivayette bulunduğu kaydedilir. Kaynak
lar ayrıca. faziletli bir tabii ve sika bir ra
vi olmasına rağmen zühd ve ibadet yönü 
ağır bastığı için hadiste kendisine başvu
rulmadığına da işaret ederler. Herim'in 
oğlu Amr da kaynaklarda sika bir ravi ola
rak zikredilir {Buhar!, vı. 380-381; vııı. 
243; ibn Hibban, V, 513: VII, 215). 

Herim. tabiln devrindeki zühd hareke
tinin başlıca temsilcileri olan sekiz zahid
den biridir. Bu zahidlerin dördü (Herim. 
Amir b. Abdülkays , Hasan-ı Basri, EbG 
Müslim el-Havlanl) Basra'da. dördü de 
{MesrGk b. Ecda ', Rebi' b. Hüseyin. Üveys 
el-Karanl, Esred b. Yezld) Küfe'de yaşa
mıştır. Aynı kabileye mensup olan Herim 
ile Amir b. Abdülkays arasında zühd te
lakkisine dayanan sıkı bir dostluk vardı. 
Fakat Herim dini konularda Amir'den da
ha bilgili ve daha anlayışlıydı. Hasan-ı Bas
ri ise Herim'in müridi ve ravisi idi. Kay
naklarda yer alan bazı haberlere göre 
üveys el-Karani'nin Hz. Peygamber' e kar
şı beslediği sevgiyi, çektiği özlemi ve ya
şadığı acıyı Herim de Üveys'e karşı hisset
miş. onu Yemen, Hicaz ve Irak şehirlerin
de uzun müddet aradıktan sonra niha
yet KGfe'de bularak kendisiyle uzun uzun 
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sohbet etmişti (ibn Sa'd, VII, 132 ). Üveys'in 
Dımaşk'a yerleşmesi üzerine Herim'in 
onunla görüşmek için oraya gittiği de bi
linmektedir (Zehebt, A'lamü'n-nübela', 
IV, 48 ) 

Bu sekiz zahidin en dikkat çekici yö
nü, fetihler sayesinde toplumun refah 
seviyesinin hızla yükseldiği, buna bağ
lı olarak dini hayatta çözülmelerin ya
şandığı bir dönemde zühd hayatını savun
muş olmasıdır. Yaşadıkları zühd ve iba
det hayatı, toplumda hızla yaygınlaşan 
zenginliğe ve bunun yol açtığı dini gev
şemeye bir tepki mahiyetindedir. He
rim 'in küçüklerin şımardığı, büyüklerin 
ihtiras emellerinin peşinde koştuğu bir 
zamanda yaşamaktan kaygı duyduğunu 
söylemesi de (ibn Sa 'd, VII, 131, 133; Ah
med b. Hanbel , Kltabü 'z-Zühd, s. 333 ; 
Ebü Nuaym, ll , 120) aslında , İslam toplu
munda yaşanan bu hızlı sosyoekonomik 
değişimin doğurduğu dint ve ahlaki yoz
laŞmadan bir şikayettir. Bu zahidler. top
lumun hızlı değişimi sırasında insanların 
dünyaya bağlılıkları arttıkça Allah ile olan 
bağlarının gevşediğini görmüşler, buna 
karşı zühd hayatını teklif etmişler. ken
dileri de bunu samirniyetle yaşamışlardır. 
Herim'e göre dünya sevgisiyle dolu olan 
bir kalbe ahiret sevgisi giremez; dünyevl 
çabalardan kurtulmadan ahiret için ça
ba gösterilemez (Ebü Nuaym, ll , 119; 
Münavt, I, 177) . 

İlk süfilerden birçoğunun aksine He
rim 'de uzlet fikrine rastlanmaz. Herhal
de siyası ve askeri görevlerde bulunmuş 
olmasının bir sonucu olarak Herim top
lum meseleleriyle ilgilenmiş , bulunduğu 

her yerde dini değerleri hakim kılma mü
cadelesi vermiştir. Herim fert, toplum 
ve devlet konularındaki görüşlerini birer 
anahtar-terim olarak kullandığı "muhab
bet" ve "adalet" kavramiarına dayanarak 
açıklamıştır. Ona göre derin bir Allah sev
gisini ifade eden muhabbet, insanın bü
tün fiilierinin değerini ortaya koyan ger
çek ölçüdür. Nitekim Allah sevgisinden 
mahrum olan kimsenin günah işlediği, 
Allah sevgisine sahip kimsenin ise günah
lardan kaçındığı ve daima hayırlı arneller 
işlediği görülür. Şu halde Allah sevgisi ha
yırlı amellere, sevgisizlik de günahlara gö
türür. Herim bunların ilkine adalet, ikin
cisine fısk adını verir. Bu ikisi arasında 
yer alan bütün arneller bunlara göre bir 
değer ifade eder. Mesela ilmin bir ara de
ğer olduğunu söyleyerek ilmiyle amel 
eden alimi alim olduğu için değil adil ol-
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duğu için övmüş , ilmiyle amel etmeyen 
alimi de alim oluşuna bakmadan fasık 
diye yermiştir. Onun. " Fasık alimden sa
kının" sözü Hz. Ömer'e iletilince bu sö
zün kendisine karşı üstü kapalı bir tenkit 
olmasından şüphelenen halife Herim'e 
mektup yazarak ondan açıklama istemiş , 

Herim de kötü bir niyeti bulunmadığını , 

sadece ümmetin iyiliğini düşündüğünü. 
ileride ilim sahibi fasık bir kişinin devlet 
başkanı olabileceğini, onun dini hayatının 
topluma kötü örnek teşkil edeceğini, bu 
şekilde dinde gevşekliğe , şüpheye ve ka
rışıklığa. hatta sapıklığa yol açabileceğini 
anlatmak istediğini bildirmişti. 

Cenneti kazanmak veya cehennemden 
kurtulmak için değil yalnız Allah için iba
det etmek gerektiğini söyleyen ve i bade
ti kayıtsız şartsız ödenmesi gereken bir 
u!Cıhiyyet hakkı kabul eden Herim, bu 
hakkı ödemenin vereceği gönül huzuru
nu cennetin vereceği mutluluktan daha 
tatlı. bu konudaki bir sorgulamanın ya
ratacağı eziklik ve utancı da cehennem 
azabından daha acı görür. Herim, uiCıhiy
yet ve ubCıdiyyet konularındaki bu yakla
şımı sebebiyle bazı tabillerce sahabilerin 
bir kısmından üstün görülmüştür. 
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HERMES 

Çeşitli kültürlerde 
değişik isimlerle anılan 

mitoloj ik veya yarı mitolojik 
bir şahsiyet. 

_j 

Dinler tarihiyle felsefe ve bilim tarihle
rinde geriye doğru gidildiğinde ortak bir 
kutsal şahsiyetten söz edildiği görülür. 
Değişik gelenek ve kültürlerde farklı isim
lerle anılan bu şahsiyet Greko-Latin lite
ratüründe Hermes Trismegistos (aş. bk.) 
diye şöhret bulmuştur. Bu kişinin felse
fe. bilim ve edebiyat tarihlerinde daha 
çok mitolojik veya yarı mitolojik nitelik
lere sahip bir şahsiyet olarak ortaya çık
masına karşılık dinler tarihinde bir pey
gamberle özdeşleştirilmesi dikkat çeki
cidir. Bazı müellifler eski Mısır dinindeki 
Thoth'u, MCısevılik'teki Uhnuh'u, Budizm'
deki Buda'yı, Zerdüştllik'teki Hôşeng'i ve 
İslam'daki İdrls ' i onunla birleştirmişler
dir. Mesela Taberi ve Fahreddin er-Razi'
ye göre İbraniler'in Uhnuh'u ile Kur'an-ı 
Kerim'deki İdrls aynı şahıstır ( TarTI] u 't
Taberf, I. 103; Me{atfl:ıu'l-gayb, XXI, 233-
234) . BlrCınl ise İdrls'in Buda olabileceği
ni düşünmektedir ( el-Aşarü 'i-bakıye, s. 
188). Bazıları da birkaç Hermes'ten söz 
edilebileceğini ileri sürmüşlerdir (ibnü'l
Kıftt. s. 346-350). İlgili rivayetler arasında
ki farklılıklara rağmen Hermes motifinin 
bütün kültür ve medeniyetlerde asgari 

. şu üç ortak özelliğe sahip bulunduğu gö
rülmektedir: a) Bir şekilde tufanla bera
ber anılır; b) Bütün kültürlerde seçkin, 
bilgili, ne bl veya veli bir kişi olarak göste
rilir ; c) En önemlisi bütün geleneklerde 
onun yüce bir makama (semaya) çıktığı 
düşünülür. 

Hermes isminin kökeni hakkında farklı 
görüşler vardır. Kelimenin aslının Sürya
nlce olduğunu ve "alim" anlamına geldi
ğini söyleyeniere göre Hermesü'l-Hera
mise tamlaması da "alimlerin alimi" de
mektir. Mandeistler nur meleklerinden 
Zehrun'u güneş feleğiyle özdeşleştirdik
lerinden Hürmüz veya Hermez adının bu
radan geldiği ve daha sonra bunun Sabi
ller tarafından Hermes'e dönüştürüldü
ğü muhtemel görülmektedir; çünkü Sa
biller Mısırlı Hermes'i kendi peygamber
lerinden biri olarak tanıyorlardı. İbranl
ler'e göre onun adı Uhnuh'tur ve "ders 
vermek, inabe vermek" ya da "aydınlat
mak" anlamlarını taşımaktadır (EJd., VI, 
793). Bu durumda Uhnuh ismi "çok ders 
vermek, çok ders çalışmak" anlamlarını 

içerir; Arapça'daki İdrls de bundan türe-


