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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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Seyyid Þerîf el-Cürcânî’nin
(ö. 816/1413)

Ýslâmî ilimlere dair
terimler sözlüðü.

˜ ™

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.
˜ ™

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

et-TA‘RÎFÂT

et-Ta£rîfât’ýn
ilk ve son sayfalarý
(Süleymaniye Ktp.,
Yazma Baðýþlar,
nr. 1249)
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Toplumlarýn baþýndan geçen olaylarý
zaman ve yer göstererek anlatan,

bunlarýn sebep ve sonuçlarýný,
birbirleriyle olan iliþkilerini ele alan 

bilim dalý ve bu dalda yazýlan eserlerin
ortak adý.

˜ ™

Sâmî dillerinden Akkadca’da, Sâbiî dilin-
de, Habeþçe’de ve Ýbrânîce’de “kamer, þehr
(ay), zaman” veya “ayý görmek” anlamla-
rýndaki yareah / yerah kelimesinden Arap-
ça’ya erreha / verraha þeklinde geçen fiil-
den türeyen târîh (te’rîh) “aya göre vakit
tayin etmek, bir olayýn meydana geldiði
günü ve yýlý, bunlarýn rakamla yazýlýþýný, bir
þeyin oluþ zamanýný ve olaylar dizisini tes-
bit etmek” gibi çok geniþ mânalara gel-
mektedir. Sâmî kavimlerinin takvimleri hep
aya göre düzenlenmiþtir. Hz. Ömer’in hic-
reti takvim baþlangýcý saymasýyla birlikte
(16/637) Hicaz Arapçasý’na giren tarih, Avâ-
ne b. Hakem’in (ö. 147/764 [?]) eserine Ki-
tâbü’t-TârîÅ adýný vermesinden itibaren
yaygýn biçimde kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Kur’ân-ý Kerîm’de ve hadislerde yer alma-
yan tarih kelimesi, Yemen’de Kahtânî Arap-
larý’nca Ýslâm öncesi dönemde kullanýlan
bazý tabletlerde tesbit edilmiþ, Kuzey Arap-
çasý’na Hz. Peygamber döneminden son-
ra buradan girmiþ (Rosenthal, s. 22-23),
Farsça ve Türkçe’ye Arapça’dan geçmiþ-
tir. Bugün Arapça’da te’rîh “tarih yazýcýlý-
ðý” anlamýnda kullanýlmaktadýr. Batý dille-
rindeki karþýlýðý Yunanca istoriadan türe-
tilen historia, histoire, historydir. Câhili-
ye devrinde Araplar’ýn “eyyâmü’l-Arab” di-
ye adlandýrýlan tarihleriyle ilgili rivayetle-
rin ensâb ve þiirden ayrýlmadýðý, þiirlerle
birlikte ezberlenerek nakledilen bu haber-
lerin bazýlarýnýn kabile divanlarýnda yazýlý
þekilde muhafaza edildiði ve altmýþ kada-

rýnýn Ýslâmî döneme kadar ulaþtýðý, bazý
ensâb âlimlerinin Câhiliye dönemi Arap ka-
bilelerinin ensâb ve tarihini yazarken bu
divanlara baþvurduðu bilinmektedir. Des-
tan yönü aðýr basan ve ahbârü’l-Arab da
denilen bu bilgiler yanýnda Araplar’ýn ti-
carî münasebette bulunduklarý Doðu Ro-
ma (Bizans), Mýsýr, Ýran ve Habeþistan ya-
nýnda Kuzey ve Güney Arabistan’daki emir-
likler, Medine, Hayber çevresindeki yahu-
dilerle yarýmadanýn çeþitli yerlerinde yaþa-
yan hýristiyanlarýn menkýbevî tarihlerine
dair bilgilere vâkýf olduklarý anlaþýlmakta-
dýr. Câhiliye Araplarý’ndaki bu menkýbevî
tarih anlayýþý, Ýslâmî dönemde Kur’ân-ý
Kerîm’in tesiriyle gerçek anlamda tarihî
vasfý ön plana geçmek suretiyle nitelik de-
ðiþtirmiþ ve yeni bir tarih yazýcýlýðý ortaya
çýkmýþtýr. Ancak bu devirde de ahbâr teri-
minin kullanýlmasýna devam edilmiþtir (bk.
AHBÂR).

Kur’ân-ý Kerîm kâinatýn ve insanýn ya-
ratýlýþýna, geçmiþe, yaþanýlan zamana ve
geleceðe (âhiret) dikkat çekmek, peygam-
berlerle insan hayatýnýn çeþitli yönlerine
yer vermek, eski kavimlerin davranýþlarý-
nýn iyilerinden örnek, kötülerinden ibret
alýnmasýný tavsiye etmek, peygamberle-
rin birbirinin ardý sýra gönderilmesini vur-
gulayýp risâletin tek olduðunu bildiren ev-
rensel bir anlayýþ getirmek suretiyle müs-
lümanlarýn tarihe duyduklarý ilgiyi besle-
miþtir. Kur’an’a göre tarih insanoðlunun
ve âlemin tarihidir, çünkü Allah âlemlerin
rabbidir. Ýnsan yeryüzünde Allah’ýn halife-
sidir; ona düþen vazife sünnetullaha uy-
gun bir cemiyet ve medeniyet oluþturmak
suretiyle yeryüzünü imar etmek ve kendi-
ni tanýmaktýr. Muhammed Ýkbal, Kur’an’a
göre insan bilgisinin üç kaynaðýndan biri-
nin beþer tarihi olduðunu söyler (diðerleri
bâtýnî müþahede ve tecrübe ile tabiat âlemidir).
Ona göre Kur’an’ýn en esaslý beyanlarýn-
dan biri, fertlerin ve milletlerin kötü amel-
lerinin karþýlýðýný bu dünyada göreceðine
iþaret etmesidir. Bu hükmü pekiþtirmek
amacýyla Kur’ân-ý Kerîm’in sürekli tarih-
ten misaller getirdiðini ve insanlarý beþer
türünün mâzide ve haldeki hayat tecrü-
beleri üzerinde düþünmeye davet ettiðini
belirtir (Ýslâm’da Dinî Tefekkürün Yeniden
Teþekkülü, s. 144-146, 157). Tarihî malze-
menin insaný terbiye etmek ve ona sünne-
tullahý öðretmek maksadýyla kullanýldýðý
Kur’an’da tarih karþýlýðýnda “Allah’ýn gün-
leri” (Ýbrâhîm 14/5; el-Câsiye 45/14) “ka-
sas”, “nebe’” ve çoðulu “enbâ’”, “haber” ve
“ahbâr”, tarihî olay için “hadîs” kelimeleri
kullanýlmýþtýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“kss”, “nb,e”, “hdþ”, “pbr” md.leri). Kur-

fik’in Mufassal Kåmûs-ý Felsefe’sinin de
önemli bir kaynaðý olmuþtur.

et-Ta£rîfât’ýn Türkiye kütüphanelerinde
mevcut 160’tan fazla yazma nüshasýndan
baþka (eski tarihli olanlarýnýn bazýlarý için
bk. Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3203,
Þehid Ali Paþa, nr. 2607; Millet Ktp., Ali
Emîrî Efendi, Arapça, nr. 4170; Burdur Ýl
Halk Ktp., nr. 442) dünyanýn belli baþlý kü-
tüphanelerinde birçok yazmasý bulunmak-
tadýr. Ýlk defa Arapça metni ve Fransýzca
tercümesiyle birlikte Silvestre de Sacy ta-
rafýndan yayýmlanan eser (Paris 1818) da-
ha sonra çeþitli yerlerde neþredilmiþtir (Ýs-
tanbul 1253; nþr. Gustav Leberecht Flügel;
Ýbnü’l-Arabî’nin el-I½¹ýlâ¼âtü’½-½ûfiyye’siy-
le birlikte Leipzig 1261/1845; Kahire 1283;
Saint Petersburg 1897). Bunlarýn ardýndan
tashihli ve tashihsiz birçok baskýsý ile neþ-
ri gerçekleþtirilmiþtir (tashih: M. el-Gamrâ-
vî, Kahire 1321; tashih: Ahmed Sa‘d Ali,
Kahire 1357; nþr. Ýbrâhim el-Ebyârî, Ka-
hire 1403; nþr. Abdurrahman Umeyre, Bey-
rut 1987; nþr. M. Abdülhakîm el-Kadî, Ka-
hire 1411/1991; nþr. M. Abdülmün‘im el-
Hifnî, Kahire 1991). Eseri Umrân Alizâde
(Tebriz 1360 hþ.), Hasan Seyyid Arab ve Sî-
mâ Nurbahþ Farsça’ya (Tahran 1377 hþ.),
Maurice Gloton Fransýzca’ya (Beyrouth
2006) ve Arif Erkan Türkçe’ye (Arapça-
Türkçe Terimler Sözlüðü Kitâbü’t-Ta‘rîfât,
Ýstanbul 1993) çevirmiþtir. Kapalý görülen
bazý terimler Türkçe tercümede dipnotta
açýklanmýþ, bazý eksiklikler tamamlanmýþ-
týr. et-Ta£rîfât’a Muhammed Abdürraûf
el-Münâvî et-Tevš¢f £alâ mühimmâti’t-
te£ârîf adýyla bir zeyil yazmýþtýr (nþr. Mu-
hammed Rýdvân ed-Dâye, Beyrut 1410/
1990). Ayrýca yazarý meçhul Mütemmimâ-
tü Ta£rîfât adlý bir eser mevcuttur (Ýstan-
bul 1275). et-Ta£rîfât üzerine Kemalpa-
þazâde’nin ta‘lîk ve hâþiyelerinin bulundu-
ðu kaydedilir. Tâlib Fâikîzâde Fehmi tak-
ma adýyla Abdurrahman Fehmi et-Ta£rî-
fât’ý bazý ilâvelerle Türkçe’ye çevirmiþ ve
baþ tarafýndan bazý kýsýmlarýný Mecmûa-i
Ebüzziya’nýn deðiþik sayýlarýnda yayým-
lamýþtýr (Ýstanbul 1314-1315). Eserin “el-
Hacarâtü’l-pamsü’l-ilâhiyye” ve “el-Ýnsânü’l-
kâmil” maddelerini Ýsmâil Hakký Bursevî
Risâletü’l-hazarât adýyla þerhetmiþ (Sü-
leymaniye Ktp., Mihriþah Sultan, nr. 189,
vr. 136a-164b), ayrýca Maârif dergisinde
A. Þâkir ve Nüzhet imzalarýyla yirmi sekiz
sayý devam eden “Ta‘rîfât-ý Seyyid” tercü-
mesi yayýmlanmýþtýr (1891-1896). Riyad’-
daki Dârü Tavîk adlý yayýnevi MuÅta½aru
Kitâbi’t-Ta£rîfât adýyla sözlüðün bir ihtisa-
rýný hazýrlatýp neþretmiþtir (Riyad 1415/
1994).


