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adaya sefer düzenledi. Geçiþ sýrasýnda baþ-
ka gemilerin kullanýldýðý da öne sürülmüþ-
tür. Tarîf, Güney Ýspanya’daki Paloma’ya
ulaþtý; daha sonra burasý Cezîretü Tarîf
(Tarîfe) diye adlandýrýlmýþtýr. Tarîf, Julia-
nos’un rehberliðiyle Güney Ýspanya sahil-
lerine akýnlar yaptý ve el-Cezîretülhadrâ’yý
(Algeciras) fethetti. Bol miktarda esir ve
ganimetle yine ramazan ayýnda Kuzey Af-
rika’ya döndü. Mûsâ b. Nusayr’a Ýspanya’-
nýn genel durumu, zenginlikleri ve sefe-
rin sonuçlarý hakkýnda bilgi verdi. Tarîf b.
Mâlik’in bu seferi Endülüs’ün daha erken
tarihlerde fethedilmesini saðladý. Ýbn Ýzâ-
rî ve ondan nakilde bulunan bazý çaðdaþ
araþtýrmacýlara göre Tarîf’in ismi, 117 (735)
yýlýnda Maðrib-i Aksâ bölgesinde propa-
gandaya baþlayan Meysere el-Medgarî ku-
mandasýndaki Hâricî-Berberî isyanýnda bir
defa daha ortaya çýktý. Berberî isyanlarýn-
da önemli rol oynayan Tarîf, Meysere’nin
Berberîler arasýnda yürüttüðü Hâricî pro-
pagandasýnýn Bergavâta kabilesinde yayýl-
masýný saðladý. Emevîler’in sonuna kadar
devam eden bu isyan sýrasýnda Rabat þeh-
rine sýðýnan Tarîf buradaki Berberîler’in
lideri oldu ve bu konumunu ölünceye ka-
dar korudu. Tarîf b. Mâlik’in 124 (742) yý-
lýnda vefat ettiði ve yerine oðlu Sâlih’in
geçtiði kabul edilmektedir.
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(ö. 816/1413)

Ýslâmî ilimlere dair
terimler sözlüðü.
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Müellifin belirttiðine göre Ýslâmî ilimler
alanýnda kendi devrine kadar yazýlmýþ bel-
li baþlý eserlerden derleme yoluyla mey-
dana getirilen bu sözlük talebelere kolay-
lýk saðlamak amacýyla yazýlmýþ ve alfabe-
tik düzenlenmiþtir. Eserde tefsir, hadis,
fýkýh, kelâm, tasavvuf, Arap dili ve edebi-
yatý, felsefe, mantýk, matematik, astrono-
mi, týp gibi ilimlerde kullanýlan önemli te-
rimlere yer verilmiþtir. Terimlerin sözlük
anlamlarýndan sonra farklý ilimlerdeki ta-
rifleri yapýlmýþ, bazýlarýnýn sözlük mâna-
larýna iþaret edilmeden doðrudan taným-
larýna geçilmiþtir. Son derece veciz, yalýn
ve ince tanýmlarýn bulunduðu eserde ta-
savvuf ve felsefe gibi alanlarda bir kýsým
terimlerin tarifleri muðlak kalmýþtýr. Ta-
nýmlarda dil bilimlerinde Sîbeveyhi, Ali b.
Hamza el-Kisâî, Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ;
fýkýhta Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf ve Ýmam
Þâfiî; tasavvufta baþta Muhyiddin Ýbnü’l-
Arabî olmak üzere Ebû Tâlib el-Mekkî ve
Abdülkerîm el-Kuþeyrî gibi âlimlerin eser-
lerinden faydalanýlmýþtýr. Alfabetik dizim-
de bazý karýþýklýklarýn görüldüðü sözlükte
bazan bir terimin çeþitli ilim dallarýnda han-
gi anlamda kullanýldýðý belirtilmiþ, bazan
da sadece bir ilim dalýndaki anlamý veril-
miþtir. Her ne kadar Cürcânî’den önce Fâ-
râbî’nin Ý¼½âßü’l-£ulûm’u, Ýbn Sînâ’nýn Aš-
sâmü’l-£ulûm’u, Hârizmî’nin Mefâtî¼u’l-
£ulûm’u, Fahreddin er-Râzî’nin ¥adâßišu’l-
envâr’ý, Ferganî’nin Le¹âßifü’l-i£lâm’ý gi-
bi, ilimlerin tanýtýmý yanýnda kýsmen te-
rimlere de yer verilen ansiklopedik eserler
yazýlmýþsa da et-Ta£rîfât deðiþik ilim dal-
larýyla ilgili terimleri alfabetik sýrayla bir
araya getiren ilk eser olma özelliðine sa-
hiptir. 1500 civarýnda terimin bulundu-
ðu, günümüze kadar önemli bir ihtiyacý
karþýlayan eser daha sonra Tehânevî’nin
Keþþâfü I½¹ýlâ¼âti’l-fünûn ve’l-£ulûm’u,
Ebü’l-Beka’nýn el-Külliyyât’ý ve Rýza Tev-
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Ebû Zür‘a Tarîf b. Mâlik
el-Bergavâtî el-Meâfirî en-Nehaî

(ö. 124/742 [?] )

Ýspanya’da karaya çýkan
ilk müslüman kuvvetlerin 

kumandaný.
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Berberî Bergavâta kabilesine mensup-
tur. Kahtânîler’den Benî Meâfir’e veya Benî
Neha‘ kabilesine de nisbet edilir (Ýbn Hazm,
s. 418). Velîd b. Abdülmelik dönemi Kuzey
Afrika Valisi Mûsâ b. Nusayr’ýn âzatlýsý olan
Tarîf’in Maðrib bölgesindeki bazý fetihlerde
asker olarak gösterdiði baþarý efendisinin
dikkatini çekti. Berberîler arasýnda Mûsâ’-
ya en yakýn olan iki kiþiden biri Târýk b.
Ziyâd, diðeri Tarîf b. Mâlik’tir. Endülüs’ün
fethi için þartlarýn oluþtuðu kanaatine va-
ran ve Halife Velîd b. Abdülmelik’ten izin
alan Mûsâ b. Nusayr, 91 yýlý Ramazan ayýn-
da (Temmuz 710) Endülüs’ü fetih projesi
için Tarîf b. Mâlik’i 400 piyade ve 100 süva-
riden meydana gelen keþif birliðinin baþýn-
da Endülüs’e gönderdi. Asker sayýsý hak-
kýnda 400 veya 1000 rakamlarý da verilir.
Birliðin amacý Ýspanya coðrafyasýnýn özel-
likleri, halkýn genel durumu, savaþ usul-
leri, askerlerin ve halkýn sayýsý hakkýnda
bilgi edinmekti. Birliðin tamamýna yakýný
Berberî asýllý idi. Kumandanlarýn genellik-
le Araplar’dan seçildiði Emevîler dönemin-
de Tarîf’in kumandanlýða getirilmesi önem-
lidir. Tarîf b. Mâlik, Sebte (Ceuta) kontu
olan ve müslümanlara fetih konusunda
yardým vaadinde bulunan Julianos’a ait dört
gemiyle Ýspanya’nýn güney kýyýlarýndaki bir
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