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TÂRIK yahut ENDÜLÜS FETHÝ

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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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
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hirde boðulduðu vb. farklý nakiller mevcut-
tur.

Savaþtan sonra Mûsâ b. Nusayr, Târýk’a
yolladýðý mektupta kendi emri olmadan Ýs-
panya iç bölgelerine girmekle Ýslâm ordu-
sunu tehlikeye attýðýný ve kendisi gelince-
ye kadar bulunduðu yerden ileriye gitme-
mesini emretti. Ancak Târýk, Mûsâ’nýn em-
rini dinlemedi ve Kont Julianos’un tavsi-
yesine uyarak ordusunu farklý þehirlere
göndermek için birliklere ayýrdý. Târýk’ýn
görevlendirdiði kumandanlar kýsa sürede
Malaga (Mâleka), Elvira (Ýlbîre) ve Cordoba’-
yý ele geçirirken kendisi Ecija (Ýsticce) þeh-
rini fethettikten sonra Vizigotlar’ýn baþ-
þehri Toledo (Tuleytula) üzerine yürüdü ve
önemli bir mukavemetle karþýlaþmadan
þehri zaptetti. Ardýndan, daðlýk bir bölge-
nin arkasýnda yer alan ve Hz. Süleyman’a
nisbet edilen ve 360 ayaklý olduðu söyle-
nen bir masayý burada ele geçirmesi se-
bebiyle Medînetülmâide diye adlandýrýlan
þehre yöneldi. Târýk daha sonra Emaye
(Amaya) þehrini alýp önemli miktarda gani-
met elde etti ve 93 (712) yýlýnda Tuleytu-
la’ya döndü. Târýk b. Ziyâd’ýn Endülüs’te
Mûsâ b. Nusayr’ýn gelmesinden önce ger-
çekleþtirdiði fetihler sýrasýnda izlediði gü-
zergâh þu þekilde tesbit edilmiþtir: Cebe-
litârýk, Cezîretülhadrâ, Barbat (Lekke) vadi-
si, Þezûne, Mevrûr, Karmûne (Carmona),
Ýþbîliye (Sevilla), Ýsticce, Kurtuba, Mâleka,
Gýrnata (Granada), Ýlbîre, Tüdmir (Teodomi-
ro), Cebbân, Tuleytula ve Medînetülmâide.
Burada adý geçen bazý þehirler bir yýl son-
ra Endülüs’e gelecek olan Mûsâ b. Nusayr
tarafýndan zaptedildi.

93 (712) yýlýnda Mûsâ b. Nusayr 18.000
kiþilik bir orduyla Endülüs’e geçerek Se-
villa, Carmona, Nieble (Leble), Merida (Mâ-
ride) þehirlerini fethetti ve Târýk b. Ziyâd’-
la Toledo’da buluþtu. Bu buluþma sýrasýn-
da Mûsâ’nýn kendi emrini dinlemeyip ba-
þýna buyruk hareket ettiði için Târýk’ý azar-
ladýðý belirtilmektedir. Buna karþýlýk Târýk’ýn
Mûsâ’ya karþý saygýlý davrandýðý ve onun
gönlünü almak istediði nakledilir. Mûsâ b.
Nusayr, Târýk’tan ele geçirdiði ganimetle-
ri ve Hz. Süleyman’a ait olduðu söylenen
masayý istedi; Târýk masa ile birlikte bü-
tün ganimetleri Mûsâ’ya teslim etti. Mû-
sâ b. Nusayr’ýn Târýk’a olan öfkesi fazla
sürmedi ve iki kumandan fetih faaliyetini
Ýspanya’nýn kuzeyine doðru iki koldan sür-
dürdü. Ertesi yýl Leon (Liyûn), Galicia (Cillî-
kýye) bölgeleriyle Lerida (Lâride), Barselo-
na (Berþelûne), Saragossa (Sarakusta) þehir-
leri alýndý. Böylece müslümanlar Ýslâm ta-
rihinde ilk defa Fransa topraklarýna kadar
ulaþtý.

Mûsâ ve Târýk’ýn fetihleri sonucu Ýspan-
ya’nýn tamamýna yakýný ele geçirilmiþ ol-
du. Üç yýl gibi kýsa bir süre içinde kuzeyde
küçük bir bölge olan Asturias dýþýnda bü-
tün Ýspanya’nýn zaptedilmesi ve Ýslâm or-
dularýnýn Fransa içlerine kadar ilerlemesi
Ýslâm fetih siyaseti açýsýndan önemli bir
geliþmedir. Fetihlerin tamamlanmasýna
yakýn bir sýrada Halife Velîd b. Abdülme-
lik’in elçisi Mugýs er-Rûmî, halifenin Mûsâ
ve Târýk’ýn Dýmaþk’a geri dönmelerini is-
teyen mektubunu getirdi. Mûsâ biraz aðýr-
dan alýp fetihlere devam edince ikinci bir
elçi ayný emirle geldi. Bunun üzerine Mû-
sâ ve Târýk pek çok ganimetle birlikte 95
(714) yýlýnda Endülüs’ten ayrýlýp Dýmaþk’a
döndüler ve Halife Velîd’in son günlerinde
onunla görüþüp ganimetleri teslim ettiler.
Kabiliyetli, dirayetli ve cesur bir kuman-
dan, ayný zamanda güçlü bir hatip olan
Târýk b. Ziyâd’ýn bundan sonraki hayatýy-
la ilgili kaynaklarda bilgi yoktur. Halifeler-
den beklediði ilgiyi göremediði için ömrü-
nün geri kalan kýsmýný herhangi bir görev
almadan gözden uzak bir yerde geçirdi-
ði ve 102 (720) yýlýnda vefat ettiði belirtil-
mektedir.
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ÿÝsmail Hakký Atçeken

masýnda Mûsâ b. Nusayr’ýn maiyetindey-
di. 89’da (708) ele geçirilen Tanca þehrine
Mûsâ b. Nusayr tarafýndan vali tayin edildi
ve Endülüs’e gönderilinceye kadar bu gö-
revde kaldý.

Sebte Kontu Julianos çeþitli sebepler-
le Vizigot Kralý Rodrigo’ya kýzgýn oldu-
ðundan Mûsâ b. Nusayr’a baþvurarak onu
Ýspanya’nýn fethi için teþvik etti. 91 (710)
yýlýnda Mûsâ b. Nusayr tarafýndan Gü-
ney Ýspanya’ya gönderilen Tarîf b. Mâlik
kumandasýndaki 500 kiþilik birliðin keþif
seferinde baþarý göstermesi ve bol mik-
tarda ganimetle geri dönmesi Endülüs’ün
fethi konusunda müslümanlarý cesaretlen-
dirdi. Bunun üzerine Mûsâ b. Nusayr, Tâ-
rýk b. Ziyâd’ý Endülüs’e gidecek birliklerin
kumandanlýðýna tayin etti. 7000 kiþiden
oluþan ordunun büyük çoðunluðu Berbe-
rîler’den meydana geliyordu. Sebte’den ge-
milerle Ýspanya’nýn en güneyindeki Calpe
bölgesine ulaþan Târýk fetihten sonra ken-
di adýyla anýlacak olan Cebelitârýk’ta (Gib-
raltar) karargâh kurdu (5 Receb 92 / 28
Nisan 711). Târýk b. Ziyâd’ýn mücahidlerin
geriye dönmesini önleyip onlarý cihada teþ-
vik etmek amacýyla gemileri yaktýrmasý
hadisesi ihtilâflýdýr. Bunun meydana gel-
diðini kabul edenler olduðu gibi uydurma
olduðunu ileri sürenler de vardýr. Gemile-
rin tamamýnýn deðil sembolik olarak birkaç
tanesinin yakýldýðý da söylenmiþtir.

Târýk ilk deneme seferinden sonra ku-
zeye doðru yöneldi, çünkü onun hedefi
Kurtuba (Cordoba) þehri idi. O sýrada Vizi-
got Kralý Rodrigo, Kuzey Ýspanya’daki ba-
zý þehirlere saldýran Franklar’la mücadele
ediyordu. Kurtuba ile Rodrigo’nun bulun-
duðu Arbûne (Narbonne) þehirleri arasýnda
1000 mil kadar mesafe olduðundan Tâ-
rýk ilk anda önemli bir direniþle karþýlaþ-
madý ve kuzeye doðru ilerledi. Birkaç de-
fa önüne çýkan Rodrigo’nun yeðeni Ben-
cio’yu maðlûp etti. Bunun üzerine Rodri-
go büyük bir ordu topladý. Bu ordunun
asker sayýsý hakkýnda tarihçiler 40.000 ile
100.000 arasýnda çeþitli rakamlar vermek-
tedir. Târýk, Mûsâ b. Nusayr’a mektup ya-
zarak yardým istedi. Mûsâ da 5000 kiþilik
yardým birliði gönderdi. Ýki ordu Þezûne
(Sidonia) þehri yakýnlarýndaki Lekke vadi-
sinde (Rio Guadalate) karþý karþýya geldi.
Târýk burada orduya karþý bir konuþma
yaptý (Ýbn Kuteybe, s. 237-238; Makkarî, I,
240-242). Ýki ordu arasýnda sekiz gün de-
vam eden savaþ sonunda Vizigot ordusu
aðýr bir yenilgiye uðradý (5 Þevval 92 / 26
Temmuz 711). Vizigot Kralý Rodrigo’nun
âkýbetiyle ilgili olarak onun öldürüldüðü,
ortadan kaybolup izini kaybettirdiði, ne-
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