
Hersekzade Ahmed Pasa Camii ile icinden bir görünüş 

bulunan mihrap üstte beş tomurcukla 
taçlanmış olup oldukça sadedir. Minber 
de yine mermerden çok sade olarak ya
pılmıştır. 

Caminin binası gibi kesme taştan olan 
minaresi. bodur gövdesi ve kavisli profilli 
şerefe çıkması ile 1773 tamirinde inşa 
edilmiştir. Evliya Çelebi'nin bu külliyeye 
ait olduğunu bildirdiği mektep, medrese 
ve hanlardan hiçbir iz yoktur. imaret bu
gün temel seviyesine kadar yıkılmıştır: 
hamarnı ise ayakta olup harap durum
dadır. 

Hersekzade Camii'nin sağ tarafında 
yerden oldukça yüksek birset halinde 
kesme taştan yapılan türbe, alışılmamış 
biçimde olup bir namazgah sofasını an
dırır. Dokuz basamak merdivenle çıkılan 
bu setin üstü mermer bir korkulukla çev
rilidir ve kemeri klasik üslupta işlenmiş 
yine mermerden bir kapı sövesi vardır. 
Bazı kısımlarının eksik olduğu anlaşılan 
bu açık ka bir yerinin eğer aslında üstü ka
palı değil idiyse bu kadar yüksek bir kapı 
çerçevesine gerek olmadığı bellidir. Bu 
türbeye, 1179'da (1766) caminin yıkılma
sından önce O,SO x 0,42 m. ölçüsünde bir 
m ermer levhaya işlenmiş 11 SS (1742) ta
rihli on mısralık bir kitabe konulduğu ve 
bunun, 1187 (1773) tarihli tamir sırasın
da caminin giriş cephesinde kapı üstüne 
ve kapı lentosu ile İsmail Ağa'nın ihya ki
tabesi arasına yerleştirilmiş olduğu gö
rülmektedir. Bu da sofa-türbenin önemli 
bir değişiklik geçirdiğine delil sayılabilir. 

Ahmed Paşa'nın kabir taşı kırılmışsa da 
çimentolanarak yerine konulmuştur. Ca
minin yanında birkaç mezardan oluşan 
küçük bir haz'lre mevcuttur. 
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HERSEME b. A'YEN 
( ~~ ..:,.! 4..ıj jb) 

(ö. 200/816) 

Abbasiler'in önde gelen 
kumandan ve valilerinden. 

_j 

Aslen Horasanlıdır: Ebu Ca'fer el-Man
sur'un yeğeni isa b. Musa'nın yakın adam
larındandı. Halife Mehdi-Billah dönemin
de (775-785) Musul'da ayaklanarak nüfu
zunu el-Cezlre'nin geniş bir bölgesine 
yayan Harici Yasin el-Mevsıll et-Temlml'
nin üzerine gönderildi ve isyanı bastırdı. 
Daha sonra Halife Hadi- İlelhakk'ın gü
venilir adamlarından oldu. Rivayete göre 
Hadi öz kardeşi Harun'u öldürmesi için 
Herseme'yi görevlendirdi: ancak bu giri
şim anneleri Hayzüran'ın müdahalesiyle · 
önlendi. 

Herseme. Hadi'nin ölümünden ( ı 70/ 
786) sonra hapisten çıkarılıp halife yapıl
masında rol oynadığı Harunürreşld 'in gü
venini kazandı ve bu sayede önemli gö
revlere getirildi. önce Filistin valiliğine ta
yin edilen ve sahipleri tarafından çeşitli 
sebeplerle terkedilmiş toprakların yeni
den işlenmesini· sağlaması istenen Her
seme, toprak sahiplerini ve kiracıları da-
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ha az haraç alacağını ve kendilerine iyi 
davranacağını söyleyerek ikna etti. Ardın
dan Bizanslılar'ın Tarsus'a asker yerleş
tirdiklerini öğrenen halife onun kuman
dasındaki bir orduyu buraya gönderdi ve 
şehrin ananlmasını emretti ( 171/787-88): 
daha sonra da İfrlkıye valiliğine tayin ede
rek Serberi isyanlarını bastırmakla gö
revlendirdi ( 179/795). Sermekiler'in tu
tuklanmasında da rol oynayan Herseme 
böylece Harunürreşld'in en önemli emir
lerinden biri oldu ve Buharalılar'ın 193'
teki (809) isyanlarını bastırmasının ardın
dan aziedilen Rafi' b. Leys'in yerine Ho
rasan valiliğine getirildi. 

Herseme, Emin ile Me'mun arasındaki 
mücadelede ~e·mun'un tarafını tuttu . 
196 (811-12) yılında Me:mun'un emriyle 
Hulvan'a giderek Tahir b. Hüseyin'den ele 
geçirdiği şehir ve bölgelerin idaresini tes
lim aldı. Aynı yılın zilhicce ayında . Ahvaz'
da görevtendirilmiş olan Tahir b. Hüseyin 
ve Züheyr b. Müseyyeb'le birlikte Emln'i 
Bağdat'ta kuşattı. Şehrin maruz kaldığı 
bu zorlu kuşatma sebebiyle Emin'in du
rumu gittikçe kötüleşiyordu: nihayet ha
lifelikten çekileceğini bildirerek kardeşi 
Me'mun ile arasında uzlaşma sağlaması 
için Herseme'den arabuluculuk yapma
sını istedi. Herseme bu teklifi kabul etti: 
Emin de onunla buluşmak üzere yola çık
tı. Ancak bunu haber alan Tahir b. Hüse
yin Emln'i yakalatıp öldürttü ( 198/8 13) . 

Me'mun döneminde devleti on ay ka
dar uğraştıran ve güçlü kumandanları 
yenilgiye uğratan Ebü's-Seraya eş-Şeyba
nl. Sarsar nehri kıyısında Herseme tara
fından bozguna uğratıldıktan sonra Ku
fe'de muhasara edildi ve 16 Muharrem 
200 (26 Ağustos 815) tarihinde şehirden 
ayrılmak zorunda bırakıldı (iA, IX. 107) . 
Ancak Herseme'nin bu başarısı Irak'ta 
huzuru sağlamaya yetmedi. Me'mun'un 
hilafet merkezi olarak Merv'i seçmesi ve 
İran asıllı kişilerin yönetirnde etkili olma
ları özellikle Bağdat halkının ve ordunun 
tepkilerine yol açmış ve yer yer ayaklan
maya dönüşen bu tepkiler ülkeyi bir iç sa
vaşın eşiğine getirmişti. Merkezi otorite
nin sarsıldığı açıkça görüldüğü halde Ve
zir F'azl b. Sehl ülkedeki karışıklıkları ha
lifeden gizliyordu. Bütün bunların farkın
da olan Herseme, o sırada Suriye ve Ara
bistan valiliğine tayin edilmesine ve Me
cusl dediği F'azl b. Sehl'in kendisini engel
leyebileceğinden endişe duymasına rağ

men Me'mun'a gerçekleri açıklamak üze
re Merv'e gitti ve ona olup biteni anlattı. 
Ancak F'azl b. Sehl'in etkisi altında bulu
nan halife tarafından iyi karşılanmadı ve 
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hakarete maruz kalıp hapse atıldı; bir
kaç gün sonra da öldürüldü (Zilkade 200/ 
Haziran 816). 
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HERVELE 
( a.ı,foltl 

Hac ve umrede 

-, 

Safaile Merve arasında sa'y yaparken 
belli bir mesafenin süratli 

L 

L 

L 

L 

L 

ve canlı bir yürüyüşle geçilmesini 
ifade eden terim 

(bk. SA'Y). 

HERZL, Theodor 
(ö. 1904) 

Bütün dünya yahudilerini 
Filistin' de toplayarak 

bir yahudi devleti 
kurmayı hedefleyen siyasi 

siyonizmin kurucusu 
(bk. SİYONİZM). 

HESAB-ı HEVAİ 

(bk. HESAP). 

HESAB-ı HİNDi 

(bk. HESAP). 

HESAB-ı sirriNi 

(bk. HESAP). 
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HESAP 
(yı...:..Jf) 

Mükellef insanların dünyadaki 
inanç ve davranışlarından dolayı 

ahirette hesaba çekilmeleri 
anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "saymak, hesap etmek", ayrı
ca mufaale babından olmak üzere "hesa
ba çekmek" manasında masdar olan he
sap (hisab) kelimesi "sayma, sayım" anla
mında isim şeklinde de kullanılır. Terim 
olarak insanların hesaba çekilecekleri ahi
ret safhalarından birini ifade eder. 

Kur'an-ı Kerim'de terim niteliğinde ol
mak üzere hesap kavramı fiil ve ism-i fail 
şeklinde geçtikten başka hesap kelimesi 
yer aldığı kırka yakın ayetin çoğunda yi
ne terim anlamında kullanılmıştır. Bun
ların dördü yevmü'l-hisab (hesap günü). 
biri yevme yekiimü'l-hisab (hesabın kuru
lacağı gün) terkipleri içinde geçmektedir 
(bk. M. F. Abdülbaki. el-Mu'cem, "b-sb" 
md.). Kur'an terminolojisinde hesap, ge
nellikle kötü davranışların dünyada (et
Talak 65/8) ve özellikle ahiretteki yansı
maları ve sahiplerinin cezalandırılması 
manasma gelmektedir. Bununla birlikte 
iyi davranışların ahirette mükafatlandı
rılması anlamı da vardır (krş. ibn Kutey
be. s. 513; ibnü'I-Cevzl. s. 250-251 ). Kıya
met gününde insanların Allah tarafından 
hesaba çekileceğini haber veren ayetler 
genellikle hesap konusunun manevi-ah
laki olacağını ifade eder. 

Yine Kur'an'da aynı konuyu dile getiren 
ve özellikle hak ile batılın ayırt edileceği
ni ifade eden bir kavram da fasldır. İki 
ayette muzari. bir ayette ism-i fail siga
sıyla Allah'a nisbet edilen bu kavram altı 
ayette yevmü'l-fasl (ayırt etme günü) ter
kibi içinde yer almaktadır (M . F. Abdül
baki. el-Mu'cem, "fşl" md.). Şurasuresin
deki ( 42/21) kelimetü'l-faslın da (nihai 
hükmün ertelenme vaadi) aynı manada 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Ke
rim'in ilk suresi olan Fatiha'dan başlaya
rak on üç ayette tekrarlananyevmü'd-din 
(ceza günü) tamlaması da hesap kavramı
nı pekiştirmektedir. "Hükmetmek, bilgi
si ve maharetiyle son hükmü vermek" an
lamındaki hüküm (hükm) kavramı da çe
şitli fiil ve isim sigalarıyla kırk iki ayette 
Allah'a izafe edilmiştir(bk. M. FAbdülbaki. 
el-Mu'cem, "b-km" md.; ayrıca bk. HAKEM). 

Kur'an-ı Kerim'de ahiretin vukuunu 
tasvir eden ayetler ilgili hadislerin de yar
dımıyla bir sıralamaya tabi tutulduğu tak
dirde bir su al- kitap-mizan-hesap ter
tibinin ortaya çıkabileceğini söylemek 

mümkündür. Buna göre önce peygam
berler ilahi tebliği ulaştırıp ulaştırma
maktan. bütün mükellefler de onu benim
seyip benimsememekten sorguya çeki
lecek, ardından herkese kitabı (amel def
teri) verilecek, kitapta kayıtlı iyilik ve .kö
tülükler değerlendirilecek (mTzan). böyle
ce mükellefin hesabı görülmüş olacaktır 
( ei-A'raf 7 /6-9; el-isra ı 7 /13-14; ayrıca b k. 
KlYAMET). Bununla beraber kıyametteki 
bu hesaplaşma işlemi uzun sürmeyecek
tir, çünkü "Allah hesabı çok süratli olan
dır" (ei-Bakara 2/202) . 

Hesap kelimesi çeşitli hadislerde söz
lük ve terim manalarıyla zikredilmiş (b k. 
Wensinck. el-Mu'cem, "b-sb" md.). "Cibril 
hadisi" diye bilinen hadisin bazı rivayetle
rinde Hz. Peygamber iman esasları için
de ahireti zikrettikten sonra hesabı ayrı
ca vurgulamış (Müsned, 1, 27. 28; IV, 129. 
164). diğer bir hadiste de akıllı kimsenin. 
kıyamette hesaba çekilmeden önce dün
yada kendini hesaba çekmesini bilen ve 
davranışiarına ölümden sonrasını göz 
önünde bulundurarak yön veren kimse 
olduğunu bildirmiştir (Tirmizi. "Şıfatü'l
]5ıyame", 25). Dünyanın bir iş görme 
(amel). ahiretin ise karşılık bulma (ceza) 
yurdu olduğu şüphesizdir. Karşılık. yapı
lan işin türüne göre nimet veya azap şek
linde olacak, bunun da tesbiti hesap ilke
si çerçevesinde yapılacaktır. Kur'an'da yer 
alan hesap kavramına ve hadislerin açık 
ifadesine göre kıyamet gününde inceden 
ineeye hesaba (nikaşü'l-hisab. hisabü'l-mü
nakaşa) çekilecek kimse hüsrana ve azaba 
maruz kalacaktır (Buhar!, "<ilim", 35, "Ri
]5a}5", 49; Müslim. "Cennet", 79. 80). Çünc 
kü yaratana karşı kulluk görevini, yaratıl
mışlara karşı insanlık vazifesini hakkıyla 
yerine getirip bunun hesabını vermek im
kansız denecek kadar zordur. Bununla 
birlikte gönlü Allah'abağlı olup genel yö
ne li şi hak çizgisi üzerinde bulunan bir 
müminin yaşı ilerledikçe ruhen erginlik 
kazanıp Allah'a yaklaşacağı, elli ile yet
miş yaşları arasında kalbindeki ilahi mu
habbet ateşininalevlenip Allah'ın da ken
disini seveceği ve hesabını kolaylaştıra
cağı Enes b. Malik'ten rivayet edilen bir 
hadiste belirtilmiştir (Müsned, ll, 89; lll. 
217-218) . Bütün mükelleflerin hesabını 
görme yetkisi şüphesiz ki hesap günü
nün maliki olan Allah'a aittir. Allah kul
ların hesabını çabuk görecektir. Ancak 
hadiste de belirtildiği üzere (Müslim, 
"İman", 327) kıyamet gününde hesap ön
cesi bekleyiş (mevkıf) uzun sürecek ve in
sanlar bundan büyük bir ıstırap duyacak
tır. Nihayet son peygamber Hz. Muham
med'in niyazı üzerine başlayacak olan 


