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ve kendisine "hazinü's-silah" unvanı ve
rildi. Arap dilinin inceliklerini iyi bilen bir 
edip ve şair, aynı zamanda devrine göre 
önemli sonuçlara vardığı tıbbi eserleriy
le tanınan bir tabip olmakla birlikte asıl 
şöhretini tarihçil iğiyle kazandı. IL Ha
kem'in hilafet katibi iken kaydettiği, dö
nemin olaylarını ve devlet yönetiminde 
yapıian değişiklikleri yansıtan bilgiler X. 
yüzyılda müslüman ispanya· daki devlet 
teşkilatı hakkında önemli bir kaynak teş
kil etmektedir. 

Eserleri. 1. Sılatü Taril]i't- Taberi. Ta
beri' nin metodu ile kaleme alınmış, onun 
tarihinin ilk ve önemli bir zeyli olan eser 
Abbasl halifeliğinin karışık bir devrinin 
olayla rını ihtiva etmektedir. Taberi, ta
rihini 302 (915) yılına kadar devam et
tirdiği halde Arib zeyline 291 'den (903) 
başlamış, 291-294 (903-907) yılı olayla
rını Taberi'den özeti emiş, 295-302 (907-
915) yılları olaylarında ise Taberi'nin ver
diği bilgilere ilaveler yapmıştır. 302-320 
(915 -932) tarihleri arasını ise bizzat te
lif etmiştir. Eserin üç ayrı neşri vardır. 
Bunlardan birincisi M. J. de Goeje tara
fından Leiden'de (1897), ikincisi Tdril]u't
'faberi'nin XII. cildi içinde Kahire'de 
1 1336), sonuncusu da Muhammed Ebü'l 
Fazl ibrahim ta rafından aynı kitabın XL 
cildi içindeki üç kitaptan ilki olarak (s 
1-157) yine Kahire'de ( 1960-1970) basıl
mış, daha sonra bu neşrin Beyrut'ta of
set baskıları yapılmıştır. 2. Mul]taşar 

min Tdril]i 't- Ta beri. Şılatü Tdri{lft- Ta
beri ile aynı eser kabul edilmekte ise 
de ondan ayrı olup yine Taberi'nin Ta
rif] 'i üzerine yapılmış bir çalışmadır. 

Arib, Taril]u't- Taberi'nin bir özeti olan 
bu eserini katipliği döneminde telif et
miştir. Eser. Taberi'nin bahsetmediği 

müslüman ispanya ve Kuzey Afrika tari
hini de ihtiva etmesi bakımından önem
lidir. ibn izarf'nin el-Beyanü '1-mugrib 'i 
yazarken faydalandığı Arib ·in bu eseri 
günümüze ulaşmamıştır. 3. Takvimü '1 -
Kurtuba. Kitabü 'Arib ii tafsili'I-ezmdn 
ve meşdlihi'l-ebddn veya Kitdbü'l-En
vd' olarak da bilinen eser ibrani alfabe
siyle Arapça olarak 349'da (961) yazıl
mıştır. Müellif bu kitabında, güneş ve 
ayın hareketlerine bağlı olarak bir yılda 
meydana gelen değişmeleri ve bu değiş
melerin insan bünyesi, iklim ve bitki ör
tüsü üzerindeki olumlu ve olumsuz te
sirleri ve bu konuda alınması gereken 
tedbirleri belirtir. R. Dozy eseri yazıldığı 
yıla izafetle, Le Calendrier de Cordoue 
de l'annee 961 adıyla Fransızca 'ya çe
virerek Leiden ·de neşretmiştir ( 18 73 ı 
Daha sonra Ch. Pellat tarafından da ya
yımlanan ( 1961) bu eseri R. Dozy, Papaz 
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Rebf' b. Zeyd'in Ta](vim'i ile karşılaştır
mış ve onun Arfb'in eserini tercüme 
ederek bazı ilaveler yaptığını ortaya koy
muştur. 4. Kitdbü ljal](ı'l-cenin ve ted
bıri'l-]J.abdla ve'l-meviUdin. Kitdbü 
ljal](ı'l-insan ve tedbiri'l-etfdl olarak da 
bilinen eser Le livre de la generatian 
du foetus et le traitement des femmes 
enceintes et des nouveau-nees adıyla 
H. Jahier ve A. Noureddine tarafından 
Fransızca'ya tercüme edilerek Cezayir'
de neşredilmiştir (1375/ 1956) Arfb'in tıp 
alanındaki bu kitabı zamanına göre 
önemli bir eserdir. Ayrıca kaynaklarda, 
Arib'e aidiyeti tartışma konusu olan Ki
tdbü 'Uyuni 'l-edviye adlı bir eserinden 
de bahsedilmektedir. 
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Sivil veya askeri bir topluluğun 
başında bulunan kimseye verilen unvan. 

L ~ 

Arif ( çağulu urefa), sözlükte "bilen kim
se" demektir. Kelimenin idari-askeri bir 
terim olarak kullanılması muhtemelen. 
ariflerin başında bulundukları toplu lu
ğun durumunu bilmeleri ve gerektiğinde 
amirlerine o konuda bilgi vermeleri se
bebiyledir (bk Abdülhay ei-I<ettanT. 1, 235) 

Cahiliye Arapları'nda on veya daha çok 
kişiden oluşan askeri birlik kumandanı
na arif denmekteydi. Hz. Peygamber'in 
Akabe biatları sırasında Medineli on iki 
kabileye tayin ettiği nakiblerin emir ve 
idaresi altında arifler de bulunmaktay
dı. Hicrl 8. yılda meydana gelen Huneyn 
Savaşı'nda Hz. Peygamber'in her on kişi
ye bir arif tayin ettiği de bilinmektedir 

(bk. Şafii, IV, 81; İbn Kudame, IV, 417). Re
sOiullah dönemindeki uygulamadan an
laşıldığına göre arif sadece bir kuman
dan değil, idare ettiği topluluğu diğer 

işlerinde de temsil eden bir kimsedir. Ni
tekim Hevazin esirleri meselesinde, aile
leri ve kabileleri temsil eden kimselere 
ilgili hadislerde arif denmiştir (bk. Bu
harT, "'Itk", 13; EbO DavOd, "Cih&d" , 121; 
Müsned, lV, 327) ibn Hacer, Cündeb b. 
Nu'man el-Ezdl müslüman olunca Hz. 
Peygamber'in onu kavmine arif olarak 
tayin ettiğini kaydetmektedir (bk. el-isa
be, ı, 262; ll , 186) Ariflerin sorumluluk
ları ve yaptıkları işlerle ilgili çeşitli hadis
ler vardır (bk. Wensinck, Mu 'cem, "'arif" 
ve "'ıril.fe" md.leri). 

Gerek Hulefa -yi Raşidln gerekse Erne
vfler ve Abbasfler döneminde de on ki
şilik askeri birliğin kumandanı olarak 
arif unvanına sıkça rastlanmaktadır. Ta
beri, Hz. ömer'in Kadisiye Savaşı'ndan 
sonra askeri teşkilatta bazı düzenleme
ler yaparak orduyu biriikiere ayırdığını 
ve daha önceki devirlerde olduğu gibi 
her birliğin (el-ırafe) başına bir arff tayin 
ettiğini kaydeder. Endülüs Emevfle
ri'nde ise değişik hükümdarlar zamanın
da kırk veya 1 00 kişilik birliğe kuman
da eden kimseye bu unvanın verildiği 

görülmektedir. Ayrıca. I. Abdurrahman 
zamanında zencilerden meydana gelen 
askeri birliğin kumandanlığına "ırafe

tü's-sOd" denmekteydi. Xl. yüzyılda işbi
Iiye'de, hükümdarın askerleri teftişi sı

rasında safların düzenini sağlamaya me
mur edilen kimseye de arifü'ş - şurta de
niyordu. Bu birlik kumandanı olarak arl
fin sadece savaşta askerlerine kuman
da etmekle kalmayıp onlara ve ailelerine 
maaşlarını dağıttığı ve bunları bir def
tere kaydettiği. ayrıca kumandası altın
daki askerler arasında meydana gelen 
anlaşmazlıklarda hakemlik görevini de 
yürüttüğü bilinmektedir. Irak ve Suriye 
ordularında bu kelime onbaşı anlamın
da hala kullanılmaktadır. 

Bu askeri görevlerin dışında ariflerin 
bazı sivil görevlerde çalıştırıldıkları da 
görülmektedir. Hz. Ömer devrinde ilk 
defa divan teşkilatı kurulmaya başla

nınca her divanın başına bir arif getiril
miştir. Arfflerin zekat işlerinde çalıştırıl
dıkları da bilinmektedir. imam Şafii, ze
katın dağıtılması konusunu ele alırken 
zekat toplayan memurlara yardımcı ola
rak ariflerden söz etmektedir (bk. el-Üm, 
ll, 61, 72, 74) Bunun yanında Hz. Ali za
manında ariflerin maaş işlerinde çalış

tırıldıkları , çeşitli g~lirlerden faydalana
cak kimseleri tesbit edip ilgililere haber 



verdikleri. divanlar tarafından halka öde
nen maaşları dağıttıkları da kaynaklar
da zikredilmektedir. Kalkaşendi'ye gö
re vergi tahsilinde arif leri ilk defa Zi
yad istihdam etmiştir (bk. Subhu'l-a 'şa, 

ı. 424) 

Arfflere ait çok çeşitli görevler arasın 

da yetim mallarının vasfliği de vardı r. 

Kindf. Emevfler zamanında Mısır'da ka
dılık yapan Abdurrahman b. Muaviye'nin 
86 (705) yılında yetim mallarını kabile
ler in ariflerine teslim ettiğini ve onları 
bu malları korumakla görevlendirdiğini 

nakletmektedir (bk Kitabü'l-Vülat ve Ki
tabü'l-Kudat, s. 325) Ayrıca zimmi* lerle 
ilgili bir ariflikten de kaynaklarda söz 
edilmektedir. 

Esnaf teşkilatlarının başında bulunan 
kimseler için de arif veya emin terimle
r i kullanılıyordu . Genellikle Ortaçağ is
lam şehirlerinde her esnaf teşkilatma 
bir sokak tahsis edilmiş bulunduğundan 
bu teşkilatın başındaki kimseye arif. ari
fü's -sük veya şeyhü's-sük adı verildiği 

görülmektedir. Sütun bunlara ilave ola
rak arif kelimesinin mimarlar. kabile
lerin iler i gelenleri ve talebelere ders
lerini müzakere ettirmekle görevli s ı nıf 

mümessilleri için kullanıldığı da bilin
mektedir. Bu yönüyle arlfler, muhte
sib * leri n yardımcısı olarak görev yap
mış olmalıdırlar . Mahkemelerde düze
ni sağlayan kimselere sahibü'l-meclis. 
cilvaz ve şurti gibi çeşitli adlar yanın

da arif de denmekteydi. Ayrıca gecele
ri şehrin emniyetini sağlamaktan so
rumlu bulunan ve bazı yörelerde sahi
bü'l -medine veya sahibü'l-ases adı veri
len görevliler için Kayrevan ve Tunus'ta 
arif unvanı kullanılıyordu IAbdülhay el
Kettanf, ı. 292) 
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Manevi tecrübeyle 
marifet ve hakikat mertebesine 

ulaşan sufi. 
_1 

"Tanıyan. bilen. vakıf ve aşina olan, hal
den anlayan" gibi milnalara gelen arif, 
daha çok tasawufta kullanılan bir terim
dir. Arifin bilgisine marifet denir. Mari
fet, kelam ve felsefede ilimle eş anlam
l ı olarak umumiyetle bilgi manasına kul
landığı gibi marifetullah şeklinde ve Al
lah hakkındaki bilgi için de kullanılmış
tır. Tasawufta ise Allah'a dair olan bilgi 
başta olmak üzere bütün varlık ve olay
ların mahiyeti hakkındaki bilgiye mari
fet denitmiş ve arif (eh\-i marifet) ile alim 
arasında açık bir ayırım yapılmıştı r. Bu 
ayırım hem marifet (veya irfan) ile ilim 
arasındaki metot farkından, hem de 
arif ile alimin vasıflarının başkalığından 
ileri gelmektedir. ilmin elde edilmesin
de alimin dini ve ahlaki şahsiyeti nin 

önemi olmadığı halde milrifete u laşma

da şahsiyet merkezi rol oynar. Alim zih
nl faaliyetle mutlak surette bilen, arif 
ise ahlaki ve manevi arınma sayesinde 
sezgi gücü ve derunl tecrübe ile öğre

nen. anlayandır. Alimin zıddı cahil, ari
f in zıddı münkirdir. Buna göre Allah· a 
arif denmez, alim (alim) denir. ilmin el
de edilebilmesi için dini yaşama zarure
ti yoktur. Bu yüzden sOfiler, birinin 
amelsiz olduğunu ifade etmek istedik
leri zaman ona alim (veyçı molla) derler. 
Alim örnek alını r . arifle hidayete erilir. 
Alim Allah'ı delille bilir. arif ise Allah'ı 
Allah 'la tanır. Gökler ve yer en ücra kö
şeleri ne kadar arifin bilgi alanına girer 
ve arif tamamen manevi sezgiyle alemi 
müşahede eder . Bununla birlikte arif
ler, görüş (nazar) ve milrifetlerinin ge
n işliğine göre farklı derecelerde olabi
lirler (b k Gazzali, İhya', N, 309-3 ı O) SQfi 
müellifler. bilgiye güvenme bakımından 
da arifin alimden üstün olduğu görü
şündedirler. Buna göre alim bilgisine 
güvenmekte. ilmi faaliyetleri ilerledikçe 
bilgisinin de ilerlediğini düşünmektedir. 
Oysa arifin milrifeti arttıkça hayreti ar
tar ve bu şekilde hayreti bilgisini aşar ; 

sonunda milrifetten aciz olduğunu id
rak etmesi en yüksek marifet olarak 
kalır (bk. Hücvlrl, Il, 516-518) Böylece 
ariflik (irfaniyye, gnostisizm) bilinmezcili
ğe (laedriyye, agnostisizm) varır. Ariflerin 
konuşmaktan çok susmayı tercih etme-
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lerinin sebebi. onların, marifette ulaşa
bildikleri son mertebede hiçbir şey bil
mediklerini yahut da bildiklerinin eksik 
ve kusurlu olduğunu kavramış olmaları

dır. Bu düşünce Bayezld-i Bistamf'ye. 
"Kul cahil olduğu nisbette ariftir"; Fu
zOif'ye, "Arif oldur bilmeye dünya vü 
ma -fiha nedir" dedirtmiştir. Arife hiçbir 
şey gizli kalmaz, çünkü onda bilen ken
disi değil Allah 'tır. Bu bakımdan arif 
mürninden de farklıdır. Mürnin Allah'ın 
nuru ile, arif Allah'la bakar (bk Serrac. 
s. 63) . Çünkü mürnin Allah'ın zikriyle, 
arifse yalnızca Allah'la meşguldür. Bu 
suretle arif Allah ' ın konuşan dili, gö
ren gözüdür. Nitekim Cüneyd-i Bağda

di arifi "kendisi sustuğu halde içinde 
Hakk'ın konuştuğu kişi " diye tarif et
miştir (SülemT. s. 157) "Sultanü'l-arifin" 
diye tanınan Bayezld- i Bistami'ye göre 
arifle maruf (Allah) arasında perde yok
tur ; bu yüzden ilahi alem arife ayan be
yandır. Şiblf, arifin Allah'ı temaşa ma
kamına "meşhedü'l-Hak" demiştir (Ser
rac, s. 57) Arif bu meşhedde gördükle
rini istese de anlatamaz. "AIIah'ı tanıya
nın dili tutulur" (Hücvirl, ll, 518) Ancak 
çok büyük edip-arifler. bunları edebiyat 
dilinin sembolizminden faydalanarak ah
latabilir ler. 

Hicrl ilk iki asırda bilgiden çok aksi
yana değer verildiğinden, dünyayı önem
sememeyi gerçek dindarlık sayan zahid 
ile çok ibadet ederek cenneti kazanma
ya çalışan abid en mükemmel dini şah
siyet kabul ediliyordu. Tasawufun ge
lişmesiyle birlikte gittikçe milrifete da
ha çok önem verilerek zühd ve ibadet 
milrifete ulaşmanın vasıtaları kabul edil
meye başlandı. Bu yüzden ilk sOfiler. en 
yüksek iman ve ahlak timsali olarak gör
dükleri arifi abid ve zahidden üstün tut
tular. Buna göre ar if. ötekilerin aksine 
olarak dünya ile birl ikt e ahiretten de 
yüz çevirmiştir . Yani o zahid ve abidin 
umduğu cennete ve içindeki maddi ni
met ve lezzetlere. cehennem ve oradaki 
maddi işkenceye önem vermez ibk İb
nü'l-Arabl, IV, 43) . Zahidde korku ve hü
zün. arifte sevgi ve neşe hakimdir. Arif 
sadece marufa (Allah) aşıktır. Bu sebep
le arif, Bayezld-i Bistamf'nin ifadesiyle, 
rüyada bile Allah 'tan başkasını görmez. 
Arif sadece zahid gibi bu dünyada değil 
öteki dünyada da gariptir; çünkü zahid 
dünyayı, arif iki cihanı terketmiştir ibk. 
SülemT. s. 112) . 

Btı--._şekilde tasawufta arifin zahid ve 
abidden üstün olduğu düşüncesi, başka 

361 


