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diði hususlarýn mutlaka gerçekleþeceði
vurgulanýr. Ýnkârcýlarýn gerçeklere ve on-
larý benimseyenlere karþý tuzak kurdukla-
rý, Allah’ýn da bu fiillerine karþýlýk vereceði
bildirildikten sonra Resûlullah’a hitap edi-
lerek kâfirleri kendi hallerine býrakmasý ve
eninde sonunda maðlûp olacaklarý mu-
hakkak olan o inkârcýlara biraz daha za-
man tanýmasý istenir.

Sûre Mekke müþriklerinin müslümanla-
ra eziyet etmeye baþladýklarý, bazý müslü-
manlarýn ülkelerini terketmeye mecbur
kaldýklarý bir dönemde nâzil olmuþtur. As-
lýnda o gün -belki de her dönemde- Ýslâm
karþýtlarý evreni yaratan ve yöneten yüce
varlýðýn tek Tanrý olduðunu kabul ediyor,
fakat âhirette O’nun huzurunda hesap
vereceklerine inanmýyorlardý. Târýk sûre-
si kýsa ve etkili cümlelerle hesap günü-
nü vurgulamakta, her insanýn ölümüyle
kendisi için baþlayacak olan bu ikinci ha-
yatýn hiç de uzakta olmadýðý belirtilmek-
tedir. Sûrenin son âyetinden çýkarýlabilecek
bu mânanýn yanýnda Mekke müþrikleri-
nin yakýn bir gelecekte yenilgiye uðraya-
caklarý yolunda bir yorum yapýlmasý da
mümkün görünmektedir. Nitekim sûrenin
geliþinden yaklaþýk on beþ yýl sonra Mekke
þehri Ýslâm ordusu tarafýndan fethedilmiþ
ve müþrik varlýðýna son verilmiþtir.

Târýk sûresinin muhteva bakýmýndan,
benzeri diðer peygamberlerin vahiylerin-
de bulunmayan, Hz. Peygamber’e has mu-
fassal sûreler grubu içinde yer aldýðý bi-
linmektedir (Ýbrâhim Ali, s. 224-227). Re-
sûlullah, nübüvvetin 10. yýlýnda halkýný Ýs-
lâm’a davet etmek için gittiði Tâif’teki
teblið faaliyetleri sýrasýnda Târýk sûresi-
ni okumuþ, Medine döneminde mahalle-
sindeki camide cemaatle namaz kýldýran
Muâz b. Cebel’in Fâtiha’dan sonra uzun
sûrelerden okumasý bazý sahâbîlere aðýr
gelmiþ, bu durum Hz. Peygamber’e bildi-
rilince Muâz’a Târýk, Þems, Leyl gibi kýsa
sûreler okumasýný emretmiþtir (Ýbn Kesîr,
VII, 264; Þevkânî, V, 406). “Allah Teâlâ Tâ-
rýk sûresini okuyan kimseye gökteki her
yýldýza karþýlýk on sevap verir” meâlindeki
hadisin (Zemahþerî, VI, 355; Beyzâvî, IV,
406) mevzû olduðu belirtilmiþtir (Zemah-
þerî, I, 684-685 [nâþirlerin notu]; Muham-
med et-Trablusî, II, 726).

Yarým sayfadan ibaret olan Târýk sûre-
si insanýn yaratýlýþýna, ayrýca meteorolojik
deðiþikliklerle yer arasýndaki iliþkiler neti-
cesinde yeryüzünün canlý hayatýna elve-
riþli hale gelmesine dair âyetlerinin ayrýn-
týlý biçimde yorumlanmasýyla Elmalýlý Mu-
hammed Hamdi’nin tefsirinde otuz beþ

sayfalýk bir yer tutmuþtur (VII, 5698-5733).
Michel Cuypers’in Kur’ân-ý Kerîm’in 85. sû-
resinden itibaren altý sûrenin edebî özel-
likleri üzerinde yaptýðý bir çalýþmada Târýk
sûresi geniþ yer iþgal etmiþtir (bk. bibl.).
Ýbn Hâleveyh, Ý£râbü ¦elâ¦îne sûre adlý
eserine Târýk sûresiyle baþladýðýndan ese-
ri kaynaklarda e¹-ªârýšýyyât, e¹-ªârýšýy-
ye diye de anýlýr (DÝA, XX, 15).
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Abdülhak Hâmid Tarhan’ýn
(ö. 1937)

Ýspanya’nýn müslümanlar tarafýndan
fethine dair tiyatro eseri.
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XIX. yüzyýlýn baþýndan itibaren Avrupa’-
da Ýslâmiyet’e karþý gerçek dýþý yayýnlarýn
artýþý bir yandan Ýslâmcýlýk ideolojisinin ge-
liþmesine imkân saðlarken bir yandan da
Ýslâm medeniyetinin parlak dönemlerini
anlatan bir savunma edebiyatýnýn doðma-
sýna yol açar. Bu anlamda Ziyâ Paþa’nýn
Viardot’dan çevirdiði Endülüs Tarihi ile
bilhassa Endülüs tarihi ve coðrafyasýna il-
gi artar. Abdülhak Hâmid beþ tiyatro ese-
rinde doðrudan Endülüs’ü konu alýr. Ýs-
panya’da müslüman-Arap hâkimiyetinin
sona eriþini anlattýðý Nazife ile (1876) baþ-
layan bu seri, tarihin en süratli fetih ha-
reketlerinden birini gerçekleþtiren Târýk b.
Ziyâd’ý merkeze alan Târýk (1879) ve En-
dülüs fethini ilk defa düþünen Mûsâ b.
Nusayr ve oðlu Azîz b. Mûsâ’nýn uðradýk-
larý felâketleri iþlediði Ýbn Mûsâ ile (1880)
devam eder. Tezer’de (1880) Endülüs’ün
büyük hükümdarý III. Abdurrahman’ýn ha-
yatýndaki on beþ günlük mutluluðu ele alan
yazar seriyi Araplar’ýn Ýspanya’dan çekilme-
lerini anlatan Abdullahüssagîr’le (1917)

ledildiðine göre Hz. Peygamber’in, amca-
sý Ebû Tâlib ile oturduðu bir sýrada bir yýl-
dýz kaymasýyla ortalýðý aydýnlýk kaplamýþ,
Ebû Tâlib endiþe ile, “Bu nedir?” diye sor-
muþ, Resûlullah da, “Allah’ýn dikkat çekici
iþaretlerinden biri olan salýverilmiþ bir yýl-
dýzdýr” cevabýný vermiþ, Ebû Tâlib’i þaþýr-
tan bu olay üzerine Târýk sûresi nâzil ol-
muþtur (Vâhidî, s. 453; Kurtubî, XX, 3).

Târýk sûresinde her mükellefin bir gün
Allah’ýn huzurunda hesap vereceði inancý
pekiþtirilmekte, dolayýsýyla kiþinin yarata-
na ve yaratýlmýþlara karþý görevlerini sa-
mimiyet ve hakkaniyetle yerine getirme
bilinci canlandýrýlmaktýr. Sûre göðe ve ka-
ranlýklarý delip ortalýðý aydýnlatan yýldýza
yeminle baþlar ve yine yeminle güçlendi-
rilen ifadenin vurguladýðý gerçek, “Hiçbir
insan yoktur ki üzerinde yapýp ettiklerini
tesbit eden bir görevli melek bulunmasýn”
þeklinde belirtilir (âyet: 1-4). Ardýndan Al-
lah’ýn yoktan yaratmadaki engin kudreti-
ne bizzat insanýn dünyaya geliþinden, bu
oluþuma aracý olan anne ile babanýn zâhi-
rî katkýsýndan söz edilir; buna kadir olan
Allah’ýn insanýn ikinci yaratýlýþýna da elbet-
te güç yetireceði bildirilir. Bütün sýrlarýn
ortaya döküleceði o günde kiþinin herhan-
gi bir gücü olmayacaðý gibi hiçbir yardým-
cýsýnýn da bulunmayacaðý ifade edilir (âyet:
5-10). Sûrenin bundan sonraki yedi âye-
tinde, çeþitli meteorolojik olaylara sahne
olan gök ile baðrýndan bitkiler çýkaran yere
yemin edilerek Kur’an’ýn ciddiyetten uzak
bir söz deðil doðruyu yanlýþtan ayýran ilâ-
hî bir beyan olduðu, dolayýsýyla haber ver-
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Culyanus, Târýk ve Azra ile mücahidlere
hayran olur, müslümanlarý yakýndan taný-
yýnca da dinini deðiþtirerek mücahid bir
kýzla evlenir. Yazar, yabancýlarda bu hay-
ranlýðý uyandýrýrken ayný zamanda müslü-
manlarýn evrensel deðerlere sahip olduðu-
nu da göstermek ister. Kahramanlar ara-
sýnda özellikle Târýk, bir yandan Ýslâmi-
yet’in ve insanlýðýn yüksek deðerlerini tem-
sil ederken bir yandan da baþarýlarýna rað-
men son derece alçak gönüllü davranýr.
Bu arada yazar kahramanlarýný üstün de-
ðerlerle donatýrken doðallýktan uzaklaþýr
ve onlara âdeta insan üstü nitelikler verir.
Oyunda Endülüs’ü fetheden kahramanla-
ra ait gösterilen Ýslâm birliði, vatan sev-
gisi, halkçýlýk, istiklâl, adalet, eþitlik, insan
haklarý, toplumda kadýnýn rolü gibi husus-
lar bir bakýma Tanzimat devrinin sosyal ve
siyasal meselelerinin özeti gibidir.

Eserdeki Arap ve Ýspanyol kadýnlarý bir
yandan mensup olduklarý milliyeti bir yan-
dan da aþk duygusunu temsil ederler. Tâ-
rýk’a âþýk olan Zehrâ ve Salhâ ayný zaman-
da birer mücahid ve ediptir. Nesir halin-
de kaleme alýnan oyundaki manzum par-
çalarýn tamamý kadýnlara aittir. Zehrâ’nýn
Târýk ile atýþmasý aþk ve gazâ üzerinedir.
Eserde Lui Merkado’nun kýzý Lusi’nin âþýk
olduðu Ýslâm mücahidinin mezarý baþýn-
da söylediði, “Her yer karanlýk pür-nûr o
mevki / Maðrib mi yoksa makber mi yâ
rab” mýsralarýyla baþlayan “Makber” adlý
ünlü manzume aslýnda Abdülhak Hâmid’in
Makber’ine bir nevi hazýrlýk mahiyetin-
dedir. Târýk’ýn devrinde gördüðü büyük
ilginin baþýnda eserde iþlenen kahraman-
lýk duygusunun dönemin sosyal þartlarý-
na uygun gelmesidir. Ayrýca yazar burada
yer yer yeni ve oldukça kuvvetli, heyecan
verici bir üslûp ortaya koymuþ, meselâ Tâ-
rýk’ýn Tuleytula sarayý hazinesinde zama-
nýn fâniliði ve ölüm karþýsýnda maddî ih-
tiraslarýn boþluðu üzerine söylediði tirad
önemli bir hitabet örneði sayýlarak çeþit-
li antolojilere alýnmýþtýr.

Târýk’a yöneltilen eleþtiriler arasýnda
eserin tumturaklý bir dille yazýlmasý, ti-
yatronun gereði olan çatýþma ve onun yol
açtýðý gerilimin sadece iki din ve iki millet
arasýnda geçmesi, dolayýsýyla eseri tiyat-
rodan ziyade destana yaklaþtýrmýþ olma-
sý gelir. Buna raðmen Abdülhak Hâmid’in
en çok beðenilen eserlerinden biri olan ve
1879 yýlýnda basýlan Târýk’ýn birçok kaçak
baskýsý yapýlmýþ, 1919’da yazarýn önsözüy-
le bir heyet tarafýndan ikinci defa basýl-
mýþtýr. Eser 1960’ta Sadi Irmak ve Behçet
Kemal Çaðlar tarafýndan sadeleþtirilerek,
Ýnci Enginün tarafýndan 1975 yýlýnda yine

kýsmen sadeleþtirilerek yeni harflerle ya-
yýmlanmýþtýr. Son olarak Ýnci Enginün, “Ab-
dülhak Hâmid Tarhan’ýn Tiyatrolarý” serisi
içinde Ýbn Mûsâ, Tezer, Nazife ve Ab-
dullahüssagîr ile birlikte bu eseri de ha-
zýrlamýþtýr (Ýstanbul 2002). Ele aldýðý ko-
nu bakýmýndan Mýsýr ve Suriye baþta olmak
üzere Ýslâm dünyasýnda büyük ilgi gören
Târýk Sýrpça’ya ve Afganistan’ýn Ýstanbul
sefiri Ahmed Han tarafýndan Farsça’ya ter-
cüme edilmiþtir.
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Târýk b. Ziyâd b. Abdillâh (Amr)
en-Nefzâvî el-Leysî

(ö. 102/720)

Mûsâ b. Nusayr ile birlikte
Endülüs’ü fetheden kumandan.
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Yaklaþýk 50 (670) yýlýnda doðdu. Berberî
asýllý Nefzâve veya Zenâte kabilesine men-
suptur; Maðrib fetihleri sýrasýnda esir alýn-
dýðý belirtilir. Hemedan (Ýran) kökenli olup
Kuzey Afrika’ya göç etmiþ bir kabileden
geldiði veya Arap asýllý olduðuna dair gö-
rüþler de vardýr. Leys veya Sadîf kabilesine
nisbet edilmesi onun bu kabilelerin âzatlý-
sý diye kabul edilmesindendir. Târýk kabili-
yetiyle Emevîler’in Kuzey Afrika valisi Mû-
sâ b. Nusayr’ýn dikkatini çekti. Müslüman
olduktan bir süre sonra Mûsâ b. Nusayr
tarafýndan âzat edildi ve Kuzey Afrika’da
gerçekleþtirilen fetihlerde öncü birliklerin
kumandaný sýfatýyla önemli hizmetlerde
bulundu. Mûsâ b. Nusayr’ýn Tanca’yý (Tan-
gier) fetheden ordularýndan birinin ku-
mandaný olarak görev aldý. Kont Julianos’un
idaresindeki Sebte (Ceuta) þehrinin kuþatýl-

tamamlar. Bu beþ oyun bozgun-fetih-yük-
seliþ-bozgun þeklinde bir sýra takip etmek-
tedir.

86 (705) yýlýnda Maðrib Afrikasý’nda ke-
sin bir zafer kazanan Mûsâ b. Nusayr, En-
dülüs’ü de fethetmeyi planlar. Bunun için
eski kölesi Târýk b. Ziyâd’ý Endülüs’e gön-
derir. Târýk, zalim Ýspanyol Kralý Rodrik’i
(Rodrigo) yendiði takdirde hem Ýslâm dün-
yasýna yeni bir toprak kazandýracak hem
de Ýslâm ordusunda savaþan Mûsâ’nýn ký-
zý Zehrâ ile evlenecektir. Müslüman ordu-
su hazýrlýksýz yakaladýðý Ýspanyol ordusu-
nu Lata çayý kenarýnda bozguna uðratýr ve
Târýk, Kral Rodrik’i öldürür. Afrika’da bu-
lunan Mûsâ Afrika’ya dönmesi için Târýk’a
emir verirse de ordusu daðýlan Ýspanya’-
nýn bu durumundan yararlanmak isteyen
Târýk, Ýspanya içlerine doðru ilerlemeye
devam eder. Zaferin kazanýlmasý üzerine
Endülüs’e gelen Mûsâ’nýn ordusu ile Tâ-
rýk kumandasýndaki ordu üç koldan Endü-
lüs’ün deðiþik bölgelerine yönelerek bir-
çok þehri kýsa sürede fetheder. Nihayet
Mûsâ ile Târýk bir araya gelir. Mûsâ, ver-
diði emre uymamasýný ve ele geçirdiði Hz.
Süleyman’a ait 360 ayaklý masayý bir ayaðý
eksik olarak teslim etmesini gerekçe gös-
tererek Târýk’ý zindana atar. Ancak kýzý Zeh-
râ ile Azra’nýn gerçekleri hatýrlatmasý üze-
rine vicdanen rahatsýz olur ve üç ay sonra
Târýk’ý hapisten çýkarýr; serdarlýk görevini
iade eder ve kýzýyla evlendirir. Ýspanya’nýn
geri kalan topraklarýný beraberce fethe
baþlamalarýyla oyun sona erer.

Abdülhak Hâmid, eserinin konusunu Ýs-
lâm tarihinden almakla beraber onu çe-
þitli olaylar ve kahramanlarla zenginleþ-
tirmiþ, ayrýca dönemin aktüel nitelikte dü-
þünce ve meselelerine de yer vermiþtir.
Eser Ýslâm dünyasý ile hýristiyan dünyasý-
nýn karþýlaþtýrýlmasý üzerine kurgulanmýþ-
týr. Bunun için baþta Târýk, Mûsâ ve diðer
kumandanlarla mücahidler, kiþisel sorun-
larýnýn üstüne çýkmalarýyla ve temsil ettik-
leri kahramanlýk, adalet, din ve nizama
baðlýlýk, dürüstlük ve fedakârlýklarýyla ku-
sursuz birer tip olarak canlandýrýlmýþtýr. Bu
sebeple oyundaki çatýþma, uzak bir ülke-
ye Ýslâmiyet’i götürmek amacýyla savaþan
müslüman Araplar’la kötü idare edilen hý-
ristiyan Ýspanyollar arasýnda geçmektedir.
Ýslâm kahramanlarýnýn karþýsýnda Kral Rod-
rik ile asilzadeler, savaþ meydanýnda ölen
Lui Merkado ve kötü ruhlu papaz vardýr.
Ýspanyollar’ýn oyundaki diðer bir rolü de ilk
defa karþýlaþtýklarý bir milletin askerî gü-
cü kadar iman ve ahlâk gücünden de et-
kilenmeleridir. Savaþ sýrasýnda Rodrik’ten
intikam almak için karþý tarafa geçen Kont


