
lar. ertesi gün şafak vaktine kadar de
vam eder. Sünnete uymak açısından 

esas olan. Arafat sınırları içine zilhicce
nin dokuzuncu günü zevalden sonra gir
mek ise de günümüzde birlikte hareket 
mecburiyeti sebebiyle. hacıların büyük 
çoğunluğunun zilhiccenin sekizinci gü
nü Arafat'a taşınmala rı ve geceyi orada 
geçirmeleri teamül haline gelmiştir. Gü
neş batıncaya kadar Arafat'ta kalmak 
vaciptir ; güneşin batmasından sonra da 
Müzdelife'ye doğru yola çıkılır (daha ge
niş bi lgi için bk. VAKFEI. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Lisanü '/-'Ara b, " 'ar f" md.; Müslim, "Hac", 

ı49; ibn Mace. "Menasik", 57; Ebü Davüd. 
"Menasik", 68; Tirmizi, ''Tefslr", 3; Ezraki. Af)
baru Mekke \Mel hasl. ll , ı94-ı 96 ; Fakihi. Al]· 
btiru Mekke ln şr_ Abdülmel ik b . Abdullah b_ 
Dihişl, Mekke ı 407 j ı 986-87 , V, 6 vd.; Kasani. 
Beda 'i', ll , ı 25 vd.; ibn Rüşd . Bidayetü '1- müc
tehid, \, 295; Fahreddin er -Razi. Te{s fr, V, ı 73 -

ı 75; ibn Kudame. e/-Mugn f, lll , 428; Yaküt. 
Mu ' ce mü '1-bü/dan, IV, ı 04, ı 05; Muhibbüd
din et-Ta beri. e l -Kıra /i -"as id i Ümmi'l-"ura 
lnş r. Mustafa es-Sekkal. Kah i re ı 390 j ı 970 , s. 
385; ibn Battüta. er-Rihle (nş r . Ali ei -Ket tanil. 
Beyrut ı405/ ı 985 , 1, ı B7; Fasi. Şi{a'ü'l-garam 
{f af]btiri'l-beledi'I-Haram, Beyrut, ts. IDarü' I
Kütübi'l-il miyye). 1, 301, 306; Şirbini. Mugn i'l
muhtac, Beyrut, ts. (Darü 'I-Fikr). \, 496; Evliya 
Çelebi. Seyahatname, IX, 69ı - 699; İbrahim Ri
fat Paşa , Mir'atü'/ -Haremeyn, \, 44- 45, 355; 
"Arafat", iA, 1, 549 -550; A. J. Wensinck- [H. 
A. R. Gibb] . " 'Arafa", E/2 (ing.). 1, 604. 

~ A BDULLA H BoKs 

Arafat'ın havadan görünüşü 
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ARAFATÜ'l -ARİFİN 
( ~_)wı..::..~__,.. ı 

Takıyyüddin-i Evhadi'nin 
(ö. 1042/ 1632-33' ten sonra ) 

Farsça şuani tezkiresi. 
_j 

Tam adı 'Arafatü 'l- ' ari ffn ve 'arasa
tü 'l- 'aşıkin ('Ara{atü'l- 'aşıkin ue 'araşa
tü ·ı - 'ari{in ) olan eserin müellifi Takıyyüd

din-i Evhadi İsfahan'da doğdu ve ilk tah
silini bu şehirde yaptı. Gençlik döne
minde Şi raz'da Urfi-i Şirazi ve Arif-i Lahi
ci gibi dönemin ünlü şairlerinin sohbet
lerinde bulundu ve ilk şiirlerini burada 
yazdı. Şiirleriyle Safeviler'den Şah ı. Ab
bas ' ın takdirini kazandı. 1606'da Hindis
tan'a giderek Agra'da 1613'te yazmaya 
başladığı tezkiresini 161 S'te tamamla
dı. 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", "mü
tevassıtin " ve "müteahhirin" başlıklarıyla 
üç "arafe"ye (A Gülçin-i Meani bu kelime
yi "gmfe " o kumuştur) ayrılmıştır. Eser-

. de 3300 'ü aşkın şair hakkında bilgi ve
rilmiş, şiirlerinden örnekler yazılmıştır. 

Ayrıca eserde faydalanılan çok sayıdaki 
kaynak da zikredilmiştir. En geniş Fars-

ARAGüN 

ça şuara tezkirelerden biri olan 'Arafa
tü 'l- 'arifin hacmi, kaynaklarının çoklu
ğu . müellifin oldukça dikkatli hareket 
etmesi ve özellikle çağdaşı şairler hak
kında bizzat edindiği bilgileri aktarma
sı açısından önemlidir. Henüz yayımlan
mamış olan eser in bilinen dört yazması 
Asafiyye (Tahran). Kitabhane-i Milli-i Me
lik (Tahran). Bankipür ve Lindesiena kü
tüphanelerinde 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 arasında 
burada hüküm süren ve 

Endülüs'teki İslam hakimiyetine 
son veren 

L 
hıristiyan krallığı . 

_j 

Coğrafi terim olarak Şenterneriye (San
taver) Kalesi'nin hakim olduğu nehir ile 
vadinin adıdır. Navarra topraklarına uza
nan tabii yol Aragon vadisinden geçer. 
Bu vadi İslam ordularının özellikle Benb
lüne (Pamplona) ve Nebre 'ye (Navarra) 
yönelik akınlarında takip ettikleri bir 
güzergah idi. Muhammed b. Abdülme
lik et-Tavil Benblüne 'yi zaptetmek ga
yesiyle çıktığı sefer sırasında (298 / 9 ı ı ) 

bu yolu takip ettiği gibi Endülüs Erne
vi Halifesi lll. Abdurrahman da 312 'de
ki (924) meşhur seferinde aynı yolu kul
lanmıştı. Bazılarına göre Aragon bir dağ 
sı rasının (Cebel-i Aragon) adıd ı r. Makka
ri ise Aragon 'un Tuleytula (Toledo) ve 
Sarakusta (Zaragoza) ile birlikte Endü
lüs'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 bura
nın San ch o· nun oğlu Garcia ·nın ülkesi 
olduğunu. çeşitli beldeleri, menzilleri ve 
nahiyeleri içine aldığını belirtir (er- Rau

zü 'l -mi'tar, s. 27). 

Roma İmparatorluğu ' nun Hispania Tar
raconensis adlı eski bir eyaJetinin bir bö
lümünü teşkil eden Aragon V. yüzyılda 
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