ARAGüN
lar. ertesi gün ş afak vaktine kadar devam eder. Sünnete uymak açısından
esas olan. Arafat sınırları içine zilhiccenin dokuzuncu günü zevalden sonra girmek ise de günümüzde birlikte hareket
mecburiyeti sebebiyle. hacıların büyük
çoğunluğunun zilhiccenin sekizinci günü Araf at'a ta ş ınmal a rı ve geceyi orada
geçirmeleri teamül haline gelmiştir. Güneş batıncaya kadar Arafat'ta kalmak
vaciptir ; güne ş in batmasından sonra da
Müzdelife'ye doğru yola çıkılır (da ha geniş bi lgi için bk. VAKFEI.
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Tam adı 'Arafatü 'l - ' ari ffn ve 'arasatü 'l - 'aşıkin ('Ara{atü'l- 'aş ıkin ue 'araşa
tü ·ı - 'ari{in ) olan eserin müellifi Takıyyüd 
din-i Evhadi İsfahan'da doğdu ve ilk tahsilini bu şehirde yaptı. Gençlik döneminde Şi raz'da Urfi-i Şirazi ve Arif-i Lahici gibi dönemin ünlü ş a irlerinin sohbetlerinde bulundu ve ilk şiirlerini burada
yazdı. Şiirleriyle Safeviler'den Şah ı. Abbas ' ın takdirini kazandı. 1606'da Hindistan'a giderek Agra'da 1613'te yazmaya
başladığı tezkiresini 161 S'te tamamladı. Daha sonra elde ettiği yeni bilgileri
ve şiirleri ekleyerek eserine 1632 yılın
da son şeklini verdi.
'A rafatü 'l - 'ariffn, alfabenin her harfi
bir " arsa " sayılarak yirmi sekiz "arsa "ya
ve her "arsa " da "mütekaddimin", "mütevassıtin " ve "müteahhirin" başlıklarıyla
üç "arafe "ye (A Gülçi n-i Meani bu keli meyi "gmfe " o ku muşt ur ) ayrılmıştır. Eser. de 3300 ' ü aşkın şair hakkında bilgi verilmiş, şiirlerinden örnekler yazılmıştır.
Ayrıca eserde faydalanılan çok sayıdaki
k aynak da zikredilmiştir. En geniş Fars-

ça şua ra tezkirelerden biri olan 'Arafatü 'l - 'arifin hacmi, kaynaklarının çokluğu . müellifin oldukça dikkatli hareket
etmesi ve özellikle çağdaşı şairler hakkında bizzat edindiği bilgileri aktarması açısından önemlidir. Henüz yayımlan
mamış olan eserin bilinen dört yazması
Asafiyye (Tahran). Kitabhane-i Milli-i Melik (Tahra n). Bankipür ve Lindesiena k ütüphanelerinde bulunmaktadır. Müellifin
1626'da kaleme aldığı Ka ' be-i 'İrfan
adlı eseri ' A rafatü '1- 'ari fin 'in bir özeti
sayılabilir.
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İspanya'nın kuzeydoğusunda
bağımsız bir bölge;
1035-1833 yılları arasın da
burada hüküm süren ve
Endülüs'teki İslam hakimiyetine
son veren
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Coğrafi terim olarak Şenterneriye (Santaver) Kalesi'nin hakim olduğu nehir ile
vadinin adıdır. Navarra topraklarına uzanan tabii yol Aragon vadisinden geçer.
Bu vadi İslam ordularının özellikle Benblüne (Pamplona) ve Nebre 'ye (Navarra)
yönelik akınlarında takip ettikleri bir
güzergah idi. Muhammed b. Abdülmelik et-Tavil Benblüne 'yi zaptetmek gayesiyle çıktığı sefer sırasında (298 / 9 ı ı )
bu yolu takip ettiği gibi Endülüs Ernevi Halifesi lll. Abdurrahman da 312 ' deki (924) meşhur seferinde aynı yolu kullanmıştı. Bazılarına göre Aragon bir dağ
sı ras ının (Cebel-i Aragon) a dıd ı r. Makka ri ise Aragon ' un Tuleytula (Toledo) ve
Sarakusta (Zaragoza) ile birlikte Endülüs'te beşinci iklimde (bölge) yer aldığı
nı ve güneyinde Barselona ' nın uzandı
ğını söylemektedir (Ne{hu 't -tib, ı . ı 37).
Ancak Aragon her şeyden önce siyasi
bir anlam taşımaktadır . Himyeri buranın San ch o· nun oğlu Garcia ·nın ülkesi
olduğunu. çeşitli beldeleri, menzilleri ve
nahiyeleri içine aldığını belirtir (er- Rauzü 'l -m i'tar, s. 27).

Roma İmparatorluğu ' nun Hispania Tarraconensis adlı eski bir eyaJetinin bir bölümünü teş kil eden Aragon V. yüzyılda
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