
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. 
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~ A BDULLA H BoKs 

Arafat'ın havadan görünüşü 

L 

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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ARA GON 
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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 

263 



ARA GON 

Vizigotlar'ın kontrolüne geçmişti. Müs
lümanlar 711 'den kısa bir süre sonra 
Aragen ve civarını fethederek kuzeye 
doğru çekilen ve orada küçük bir devlet 
kuran bölge halkıyla bir anlaşma yap
mış ve onlardan belirli miktarda haraç 
almışlardı. lll. Sanche 103S'te Aragen'da 
bağımsız bir krallık kurdu. Haçlı ruhuy
la hareket eden Aragen Krallığı· nın sı

nırları sürekli değişti ve müslümanların 
aleyhine genişledi. Bir ara tavaif-i mü
lukten Tüclbiler ve Beni KasT gibi küçük 
hanedanlar Aragen ve Katalanya toprak
larını da içine alan Ebro vadisinde kuv
vetlendiler. Ancak bu durum fazla uzun 
sürmedi. 1118'de Sarakusta, 112S'te de 
Gırnata ve İşbiiiye Aragen Krallığı'nın 
eline geçti. Bu durum 108S'te Tuleytu
la ·nın hıristiyanların hakimiyetine gir
mesinden daha ciddi sonuçlar doğurdu. 
Muvahhidler'in kurucusu Abdülmü'min 
11 S4'ten itibaren Aragen Krallığı'na kar
şı cihad harekatına başladı. Kastilya Kra
lı VIII. Alfonso da Muvahhidler'den Mu
hammed en-Nasır'ın son zamanlarında 
müslümanların elindeki topraklara sal
dırdı. Bunun üzerine Muhammed en-Na
sır karşı harekete geçti. Ancak 1212 ·de 
Las Navas de Tolosa'da Aragon, Kastil
ya, Leon ve Navarra krallıklarından olu
şan müttefik Haçlı orduları karşısında 

ağır bir bozguna uğradı. Beni HOd emi
ri Muhammed b. HOd da kısa süren ha
kimiyeti sırasında Aragen ve Kastilya 
krallıkları tarafından sürekli taciz edil
di. Onun 1238'de ölümü üzerine Kastil
ya Krallığı merkezi Endülüs ile Güney 
Endülüs'ü, Aragen Krallığı da kuzeyde
ğuyu ele geçirdi. Balear adaları, Belen
siye (1238). Daniye (Denia) (1244) ve İş
biiiye (1248) Aragen Krallığı tarafından 

zaptedildi. 

Hafsi Sultanı Ömer ei-Hafsi, Aragen 
Kralı lll. Pedro ile on beş yıllık bir anlaş
ma imzatadı (ı 285 ı Buna göre Hafsi ha
kimiyetindeki hıristiyanlara dini ve tica
ri sahada pek çok imtiyazlar tanınıyor
du. Ayrıca Aragen Krallığı'na her yıl be
lirli bir miktar vergi ödenecekti. Pedro'
nun oğlu lll. Alfonso ise daha da ileri gi
derek Hatsiler'in iç işlerine müdahale 
etmeye başladı. Muvahhidler'in son hü
kümdarı Ebu Debbus Merlniler tarafın
dan öldürOlünce çocuklarının her biri bir 
tarafa dağıldı. Bunlardan biri de Aragen 
Kralı lll. Alfonso'ya sığındı. Alfonso onu 
Hafsiler'e karşı bir koz olarak kullandı. 
Nasriler (BenT Ahmer) 1299'da Kastilya 
Krallığı ve Meriniler'e karşı Aragon Kral-
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lığı'yla bir savunma anlaşması yaptı. XIV. 
yüzyılda Aragen ve Kastilya kraliıkiarına 
karşı harekete geçmeyi planlayan Haf
siler ve Zeyyaniler başarı sağlayamadı
lar. Nasriler'den ı. Yusuf Endülüs'ü ye
niden fethetmek için seferber oldu. Ay
rıca Kuzey Afrika'dan gelecek İslam or
dularının Ceziretülhadra ve Cebelitarık'a 
çıkarma yapmaları için izin verdi. Fakat 
Kuzey Afrika birlikleri müttefik Aragon. 
Kastilya ve Portekiz orduları karşısında 
Saledo'da mağlup oldu ( 1340) Bu yenil
gi Kuzey Afrika müslümanlarının Endü
lüs'ü tekrar ele geçirme ümit ve planla
rını yıktı. ı. Yusuf da Aragen Krallığı'yla 
anlaşmak zorunda kaldı. Aragen ve Kas
tilya krallıkları 1391 'de yahudilere kar
şı büyük bir katliama giriştiler. Bu sıra
da muhtemelen karş ı hareketlerinden 
çekindikleri için müslümanlara dokun
madılar. 

İbn HaldOn'a göre (el·' iber, IV, 184) Ara
gon Krallığı XIV. yüzyılda Barselona. Ara
gen, Şatıbe, Sarakusta. Belensiye, Dani
ye, Mayorka ve Minarka'yı içine atmak
taydı. 

XV. yüzyılın ikinci yarısında papazlar. 
Aragen ve Kastilya krallıklarının tek bir 
devlet halinde birleşerek bütün Endü
lüs ·ün hıristiyan hakimiyeti altına gir
mesi için yoğun bir kampanya başlattı
lar. Aragen Kralı Perdinand ile Kastilya 
Kraliçesi isabella'nın evlenmesinden on 
yıl sonra iki krallık tek bir devlet halin
de birleşti (1479ı Bu hadise İspanya'da
ki İslam hakimiyetinde bir dönüm nok
tası teşkil eder. Hıristiyanlar 1482 ·de 
bazı büyük kale ve şehirleri ele geçirdi
ler. Bu sırada Gırnata'da hüküm süren 
Nasriler iç karışıklıklar içinde bocalamak
taydı. Nasri Hükümdan Xl. Muhammed 
1482'de Elhamra Sarayı'nı kuşatıp ele 
geçirdi ve kendisini Gırnata hükümdan 
ilan etti. Ertesi yıl Kastilya Krallığı'na ait 
Lucena'ya (LOsina) saldırınca mağ!Op ol
du ve esir alındı. Perdinand ve isabella 
ellerindeki bu müstesna esiri İspanya'
daki İslam hakimiyetinin yıkılışında mü
kemmel bir araç olarak kullandılar ve 
onu teşkil ettikleri bir ordunun başında 
amcasının elindeki Gırnata üzerine gön
derdiler. Xl. Muhammed Gırnata üzeri
ne yürüyerek şehrin bir kısmını ele ge
çirdi. Amcası XII. Muhammed ez-Zagal 
Osmanlı Devleti· ne bir elçi göndererek 
yardım istedi ( 1486 ı Ancak Osmanlılar 
bu sırada yeterli deniz gücüne sahip ol
madığı gibi Cem hadisesi dolayısıyla da 
buna imkan bulamadılar. Hıristiyan or-

duları 1487'de Malaga'yı karadan ve de
nizden kuşattılar. Müslüman halk erzak 
ve silahları tükenineeye kadar kahra
manca savaştı ve sonunda eman alarak 
şehri teslim etti. Fakat hıristiyanlar söz
lerinde durmayıp bütün halkı esir aldılar 
ve köle olarak satışa çıkardılar. 1489 ·da 
Meriyye'yi de ele geçirdiler. Nasri Hü
kümdarı XII. Muhammed ez-Zagal Gır
nata 'yı Aragen Kralı Perdinand · ın or
duları karşısında bir müddet daha mü
dafaa ettiyse de sonunda mücadeleden 
vazgeçip tam bir ümitsizlik içinde her şe
yini terkederek Tlemsen'e çekildi. Onun 
ayrılmasından sonra Xl. Muhammed'in 
sözde hamileri müslümanların elinde ka
lan son İslam şehri Gırnata'yı da kendi
lerine teslim etmesini istediler. Ancak o 
şehri teslim etmedi. Bunun üzerine Per
dinand büyük bir orduyla şehri kuşattı. 
Halkı açlığa mahkum edip teslim olmaya 
zorladı ve nihayet 2 Ocak 1492'de Gır
nata'yı da işga l etti. Xl. Muhammed'in 
gözyaşları dökerek şehirden ayrıldığını 

gören annesi Fatıma. "Bir yiğit asker 
olarak savunamadığın şey için şimdi bir 
kadın gibi ne kadar ağiasan yeridir" de
miştir. 

su· olaydan sonra Endülüs müslüman
ları inançları. gelenekleri, dilleri ve hür
riyetleriyle ilgili her şeylerini kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Bir kıs
mı yurtlarını terkederek Kuzey Afrika'ya 
ve diğer bazı İslam ülkelerine sığındı. 
Hıristiyanlar tarafından din ve devlet 
düşmanı olarak kabul edilen müslüman
lar her vesileyle imha edilmeye başlan
dı. Bu baskıya dayanamayan müslüman
lar Belensiye ve Gırnata gibi bazı şehir
lerde isyan ettilerse de bu hareketler 
bir merkezden yönetOmediği için başarı 
sağlanamadı. 

Kral Perdinand ve Kraliçe İsabella Gır
nata'yı teslim alırken verdikleri emanna
meye bağlı kalmadılar ve Kardinal Xime
nes de Cimeros'un başkanlığında müs
lümanları kılıç zoruyla hıristiyantaştır

maya çalıştılar ı 14991 Kardinal ilk iş ola
rak büyük şenlikler yaptırıp İslami eser
leri yaktırdı. Engizisyon adı verilen iş

kenceler sonunda İspanyol asıllı müslü
manlar da (müvelledOn. Moriskoları ken
dilerini vaftiz ettirerek hıristiyan oldu
lar. Hıristiyanlığı kabul etmeyenler ise 
öldürüldü. Aragen bölgesinde yaşayan 
müslümanlar 1 526 ·da çıkarılan bir fer
manla ya İslam'dan dönmek veya İspan
ya 'yı terketmek zorunda bırakıldılar. Bir 
müddet sonra Kral ll. Philip de ülkede 



kalan müslümanların dillerini. dinlerini 
ve hayat tarzlarını derhal terketmeleri
ni emreden bir kanun çıkardı. lll. Philip 
ise 1609'da bütün müslümanların sınır 
dışı edilmelerini istedi. 

Gırnata ·nın işgalinden itibaren çok 
büyük sıkıntılara maruz kalan Endülüs 
müslümanları zaman zaman Kuzey Af
rika sahillerine ve diğer İslam ülkelerine 
sığınmışlardır. Osmanlı Devleti 1505 'te 
Kemal Reis'i bir filoyla Endülüs sahille
rine göndermiş ve bazı müslümanlarla 
yahudileri kurtararak Anadolu ·ya getir
miştir. Daha sonra 977 ( 1570) tarihli bir 
hükümle Kaptanıderyil ve Cezayir Bey
lerbeyi Kılıç Ali Paşa Endülüs müslüman
Iarına yardımla görevlendirilmiştir. Bu
nun üzerine çok sayıda müslüman ve 
yahudi Osmanlı hakimiyetindeki toprak
lara yerleştirilmiş ve üretici duruma ge
linceye kadar her türlü vergiden muaf 
tutulmuştur. Aragon bugün İspanya'nın 
özerk bir bölgesi olup merkezi Zarago
za. yüzölçümü 47.650 km 2

• nüfusu ise 
1.215.600'dür 11986 tahmini). 
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ARAiSÜ'I-BEYAN 
( jl:J~~) 

Ruzbihan-ı Bakli'nin 
(ö 606 / 1209) 

Arapça işari tefsiri. 
_j 

Bakli, eserin mukaddimesinde, rab
bani bilgi ve hikmete iyice daldıktan ve 
manevi alemde çok yükseklere tırman
dıktan sonra tefsir yazmaya başladığını 
ve bunun için ilk asırlarda yaşayan bü
yük mutasawıfların işari tefsir * ıerini in
celeyerek onların yolundan gittiğini söy
lemektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in za
hiri ve batıni manalarının sonsuz oldu
ğunu , her kelimesi altında bir sır denizi, 
bir nur deryası bulunduğunu , hiç kim
senin onun kemaline ulaşamayacağını 

ve manalarının derinliğine varamayaca
ğını belirtmekte. kendisinin ise Kur'an-ı 
Kerim ' in ezeli denizlerinden avuç avuç 
hikmetler ve işaretler sunmak istediği
ni, önce kalbine doğan mana ve işaret
leri veciz ve güzel sözlerle dile getirdiği
ni, sonra da işari tefsir lerden beğendiği 
ibare ve manaları naklettiğini. böylece 
kısa ve faydalı bir tefsir yazdığım ifade 
etmektedir. 

Ona göre Kur'an-ı Kerim ibare, işaret, 
Jetaif ve hakaikten meydana gelen dört 
şeyi ihtiva eder. Bunlardan ibare sıra

dan kişiler (avam). işaret seçkin kimse
ler (havas). letaif veliler, hakaik de pey
gamberler içindir. Bununla bir likte Bak
If, tefsirinde Kur'an'ın sadece batıni ma
naları üzerinde durmuştur. Sülemf'nin 
e1-Jia~ii, il~ ve Kuşeyfi'nin Letô., iiü '1-
işô.rô.t adlı işari tefsirlerinden çok fay
dalandığı bu eserini yazarken Allah'ın 

muradına. Resulü'nün sünnetine uygun 
olması için Cenab-ı Hakk'a dayanıp On
dan yardım istediğini söylemekle bera
ber, zikrettiği pek çok şeyin Batıniyye 

yorumlarına benzer bir şekilde akıl ve 
mantık sınırlarının dışına çıktığı görül
mektedir. Bunun örneklerini görmek için 
Tevbe süresinin doksan birinci, Nahl sü
resinin seksen birinci, Nemi süresinin 
yirmi ve yirmi birinci, Hac süresinin de 
yirmi altıncı ayetlerinin tefsirlerine bak
mak yeterlidir. 

Mukayeseli işari tefsir açısından önem
li bir eser olan ve sahasında kaynak ni
teliği taşıyan 'Arô., isü '1-beyô.n 'ın muh
telif yazma nüshaları vardır. İlk defa 
Hindistan· da 1 000 sayfayı aşkın bir ha
cim le iki cilt halinde basılmıştır (Hayda
rabad ı 30 ı ı. İl mi neşri Mısır asıllı ve İran 
uyruklu Salah Savi tarafından hazırlan
mışsa da henüz basılmamıştır. 
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Ebu İshak Ahmed b. Muhammed 
es-Sa'lebi'nin 
(ö. 427 / 1035) 

peygamberler tarihine dair 

L 
Arapça eseri. 

_j 

Eserin matbu nüshaları Kasasü 'l-en
biyô.' el -müsemmô. 'Ara'isü.'J-'uıecô.lis 
başlığını taşımaktadır. Yazma nüshalar
da ise Neiô. 'isü '1- 'arô. 'is ve yevô.~tü 't 
ticô.n ii kısasi'l-Kur'ô.n (Brockelmann, 
GAL Suppl.,· ı .' 592i. en-Neiô. 'is ii meb
de, i 'd-dünyô. ve'1- 'arô., is ii kısaşi'l 

enbiyô.' (Karatay, Topkapı ·Arapça Yaz· 
malar, lll , 406) gibi başlıklar yer almak
tadır. 

Sa'lebi Şafii mezhebinden olup meş
hur bir akaid bilgini ve müfessirdir. En 
önemli eseri el-Keşf ve'l-beyan• 'an tei
siri'l-~ur, ô.n 'dır. 'A.rô. 'isü '1 -mecô.1is'i bu 
eserinde bulunan peygamberlerle ilgili 
bölümleri genişletmek ve ilaveler yap
mak suretiyle meydana getirmiştir. An
cak müellif tefsirinde geçmiş peygam
berler ve kavimlerle ilgili haber ve kıs
saları aktarırken çok defa doğru olanla 
efsane ve hurafeleri birbirine karıştır

mış, mevzü hadisler ve aslı olmayan k.ıs
salar da nakletmiştir. İsrailiyat* nakli 
ile meşhur olan tefsirindeki bilgilerin ço
ğunu 'Arô.'isü'l -mecô.1is'ine de almış
tır. Bu eserinde kıssa uyduranların (kus
sas) mübalağalarından uzak kalmasına 
rağmen Ka'b, Vehb b. Münebbih gibi is
railiyat rivayetiyle tanınan kimselerin na
killerine yer vermiş, Kitab-ı Mukaddes 
ve onun dışındaki kaynaklarda mevcut 
bazı bilgileri de aktarmıştır. Mesela ar
zın yaratılışı, Hz. Adem'in boyu, Hz. Yü
suf ve kardeşleriyle ilgili kıssalardaki 

bilgilerin çoğu. Hulefa-yi Raşidfn'in As
hab-ı Kehf ile görüşmesi, Harut ve Ma
rut kıssasındaki rivayetler sağlam kay
naklara dayanmamaktadır. 'Arô. 'isü'l
mecô.lis bu kusurlarına rağmen yaygın 
bir şöhret kazanmıştır. Eser, "meclis"
"bab" düzeni içinde yazılmıştır. Kitapta 
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