
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. 

ARAiSÜ'I-MECALiS 
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ARAiSÜ'I -MECALis 
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( crlG:=-JI __,..;~ ) 

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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otuz iki meclis vardır. Yazar bazı bölüm
ler için "fasıl" başlığını da kullanmıştır. 
Meclisler ve fasıllar gökler, yer ve için
dekilerin yaratılması, Hz. Adem'den As
habü'l-ffl 'e kadar geçen bütün peygam
berler ve velflerin hayatları gibi konuları 
ihtiva eden yüzden fazla babdan oluş
maktadır. 

'Arrtisü'l-mecalis'in çeşitli yazma nüs
haları mevcut olup bunların bazılarında 
müstensihler metne daha başka konu
lar da eklemişlerdir (bk. C. Brockelmann. 
iA, X, 125, GAL Suppl., 1, 592). Eser bir
çok defa basılmıştır (Kahire 1297, 1303, 
1 306, 1308, 131 O, 1 314, 1321 , 1324, 1340, 
1370 / 195 1, Bombay 1306) 'Ara 'isü'l
mectilis 'i Mehmed b. Yüsuf ei-Çerkezf 
Kısas-ı Enbiya adıyla Türkçe'ye tercü
me etmişti r 1 istanbul 1282 ). Ayrıca MO
sa b. Hacı Hüseyin el-iznikf'ye (ö 833/ 
1429-30) ait eski bir tercümesi daha bu
lunmaktadır ki bibliyografık kaynakla
rın bahsetmediği bu tercümenin birinci 
cildinden iki nüsha Süleymaniye Kütüp
hanesi· nde mevcuttur ( Şaze iT Tekkesi, 
nr. 126 ; Yozgat, nr. 431 ). Eser Muham
med Emir b. Abdullah el-Ya 'kubf tarafın
dan Kazan Türkçesi'ne çevrilmiştir (Ka
zan 1903) Diğer bazı Türk lehçelerine 
çevrildiği de bilinmektedir. 
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ARAKÇİN 

(bk. ARAKIYYE). 

ARAKIYYE 

(~~) 

Genellikle 
tarikat mensuplan tarafından 

kullanılan 
bir başlık türü. 

_j 

_j 

Arakıyye ismi Arapça arak (ter) keli
mesinden türetilmiş olup "ter çeken baş
lık, terlik" anlamını taşımaktadır. Genel
likle tepesi basık kubbeyle kapanmış ke-
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sik koni biçiminde ve beyaz veya deve
tüyü rengi yünden yahut tiftikten yapı
lan arakıyyenin yapım tekniği M evlevi 
sikkesi * gibidir. Yün veya tiftiğin dövül
mesiyle elde edilen ince keçeden kalıp
lanmak ve sabunlu suyla ütülenmek su
retiyle imal edilir. Makbul olanları tek 
parça keçeden çift katlı yapılanlardır. 

Geleneksel Türk el sanatlarının en eski
lerinden olan keçecilikle büyük benzer
lik gösteren arakıyyecilik, eski Türk top
lumundaki zenaat dalları arasında önem
li bir yere sahiptir. Cumhuriyet dönemi
ne kadar üç yüzden fazla tekke ve zavi
yeyi barındıran istanbul'da, tarikat men
suplarının kalabalık oluşundan yani tale
bin yüksekliğinden ötürü arakıyyeci es
nafı nüfuz bakımından mühim bir mev
ki kazanmıştır. Biri Üsküdar'da, diğeri 
Eyüp'te bulunan ve bilnilerinin mesle
ğinden ötürü Arakıyyeci Mescidi adıyla 
anılan iki mescid, arakıyyecilerin o gün
kü cemiyet içindeki yerinin önemini gös
teren birer işarettir. Ayrıca Bursa ' da Ulu
cami yakınında bir Arakıyyeciler Çarşısı 
mevcut olup günümüzde hala bu isimle 
anılmaktadır. 

Anadolu ve Rumeli'de kıyafet inkılabı
na kadar yaygın şekilde kullanılmış olan 
arakıyye öncelikle tarikat kıyafetlerinin 
vazgeçilmez bir unsuru kabul edilmiş 

ve dervişler zümresinin bir tür alarnet-i 
farikası haline gelmiştir. Bu başlık her
hangi bir tarikata giren yeni dervişe in
tisap ettiği şeyh tarafından belirli bir 
merasimle giydirilirdi. Her tarikatta, hat
ta her tarikat kolunda bazı farklılıklar 

gösteren bu merasime, muhtelif sala
vat*lar ve gülbank* ların yanı sıra , mut
laka tekbir getirilmek suretiyle icra edil
diği için "arakıyye tekbirlemek" denirdi. 
Mesela Mevleviyye'de daima, "sema çı

karmamış" yani sema meşkini tamam
layıp semazen vasfını kazanmamış olan 
ve "nevniyaz"' ya da "matbah canı" tabir 

Arakıyye 

edilen yeni dervişlerle çocuk ve kadınla
ra, Mevlevf sikkesinden daha kısa olan 
arakıyye tekbirlenmiştir. Bu arada tek
ke şeyhleri "tac-ı şerif" denilen serpuş
larını genellikle özel günlerde ve önemli 
merasimlerde giyerler. gündelik serpuş 
olarak da üzerine destar sarılmış ara
kıyyeyi tercih ederlerdi. 

Arakıyyenin her zaman aynı şekilde 

yapılmayıp bazı değişik modeliere göre 
imal edildiği görülmektedir. Tepesi siv
rice olan ve kat yeri önden yukarı doğ
ru bir çizgi teşkil edecek biçimde ikiye 
katlanarak ütülenen arakıyyelere, ta
sawuf remizleri arasında vahdeti tem
sil eden "elif" harfine ( ı ) benzetilerek 
elifi arakıyye denilmiştir. Bunun gibi 
mesela Halvetiyye'nin Cer rahiyye kolun
da yeni dervişlere şeyı-ıleri tarafından 

devetüyü renginde eliff arakıyye tekbir
lendiği bilinmektedir. Ayrıca arakıyyenin 
yalnız Halvetiyye'nin bu koluna mahsus 
olan ve dallı arakıyye veya kısaca dallı 
tabir edilen bir başlık türü bulunmak
tadır ki ham maddesi ve imal şekli nor
mal arakıyyeden tamamen farklıdır. Dal
lı arakıyyenin kubbesi (t epesi) Cerrahi 
tacının kubbesinde olduğu gibi dal de
nilen yirmi dört adet çubuk ihtiva eder 
ve asabesinde ( kenarında ) . yirmi dördü 
kubbedekilerin devamı olmak üzere top
lam elli altı düşey dal bulunur. Bu ara
kıyye seyr*ü sülılk*te muayyen bir men
zile erişenlere tekbirleni r ve devranda 
da "hay" ismi zikredilmeye başlandıktan 
sonra şeyh efendi ile daha önce kendi
lerine tekbirlenmiş olan dervişler tara
fından giyilir. iki beyaz bezin paralel di
kişlerle birbirine dikilmesi ile elde edi
len oluklara pamuk daldurularak şekil
lendirilen bu dalların sayı ve tertibinin, 
kubbe kısmında "anasır-ı erbaa", "me
zahib-i erbaa", "kütüb-i erbaa", " aktab-ı 

erbaa" gibi remizleri, asabe kısmının da 
kOfi hatla yazılmış kelime-i tevhidi ifa
de ettiği bilinmektedir. 

Arakıyye, Türk tesirinde kalmış müs
lüman kavimlerin yaşadığı çeşitli yöre
lerde. tarikat ehlinin yanı sıra halk ta
rafından da günlük kıyafetin bir parçası 
olarak benimsenmiş ve ll. Mahmud'un 
fes inkılabından önce Anadolu ve Ru
meli' de pek çok sarı k tipi mahallf başlı
ğın ana parçasını teşkil etmiştir. Bugün 
hala Balkanlar ' ın müslüman Arnavut
lar"la meskOn olan bölgelerinde beyaz 
arakıyye bol miktarda imal edilmekte, 
özellikle kasaba ve köylerde Osmanlı dev
rinden kalma bir alışkanlıkla bütün er
kekler tarafından kullanılmaktadır. 


