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Kur’ân-ý Kerîm’in
elli ikinci sûresi.

˜ ™

Mekke döneminin ikinci yarýsýnda nâzil
olmuþtur. Adýný birinci âyette geçen tûr
(dað) kelimesinden alýr. Ve’t-tûr sûresi di-
ye de anýlýr. Kýrk dokuz âyet olup fâsýlasý
“	 ،� ،� ،� -harfleridir. Ýnsanda sorum ”א،
luluk duygusu uyandýrmak ve bu duygu-
yu güçlendirmek için âhiret hayatýnýn tas-
virini yapan ve ilâhî vahyin ortaya koyduðu
gerçeklere karþý puta tapanlarýn ileri sür-
düðü iddialarý reddeden sûrenin muhte-
vasý iki bölüm halinde ele alýnabilir. Birin-
ci bölümde Tûr’a (Sînâ daðý), ince deri
üzerine yazýlmýþ kitaba, Beytülma‘mûr’a,
yükseltilmiþ bir tavan görünümündeki
semaya, kabarmýþ denize yemin edilir ve
rabbin mukadder azabýnýn mutlaka gelip
çatacaðý belirtilir. Ardýndan çýplak gözle
bakýldýðýnda yer-gök diye görünen ve için-
de insaný barýndýran tabiatýn düzeninin bo-
zulup kýyametin kopacaðý günde ilâhî ger-
çekleri yalan sayanlarýn çok zor durumda
kalacaðý ve itilip cehenneme atýlacaðý an-
latýlýr. Daha sonra baþta þirk ve inkâr ol-
mak üzere kötülüklerden korunanlarýn cen-
net nimetleri içinde kendileri gibi iman
eden aile fertleriyle birlikte hayat sürecek-
leri ifade edilir. Cennettekilerin birbirleriy-
le görüþüp sohbet edecekleri ve dünyada
daima Allah’ýn huzurunda hesap verme
endiþesi taþýdýklarýný söyleyecekleri bildiri-
lir (âyet: 1-28).

Ýkinci bölümde Hz. Peygamber’in müþ-
riklerle olan mücadelesi anlatýlýr; Resûlul-
lah’a öðüt vermeye devam etmesi, muha-
taplarýnýn kendisi için kâhin, mecnun, þair
demelerinden etkilenmemesi bildirilir. Ken-
disine karþý direnenlerin selim yaratýlýþ-
larýný bozmaya çalýþtýklarý, azgýnlýðý tercih
ederek Kur’an’ý Muhammed’in uydurduðu-
nu söyledikleri, onlarýn hiçbir zaman böy-
le bir metin meydana getiremeyecekleri,
kendilerinin, putlarýnýn kâinatý yaratýp yö-
netme gücüne sahip olmadýklarý, buna rað-
men Allah’tan baþka mâbudlar edindikleri
ifade edilir. Bu hususlar soru edatýyla baþ-
layan, secili ve etkileyici cümleler içinde yer
alýr (âyet: 35-43). Bölümün sonunda Resûl-i
Ekrem’e hitap edilir ve müþrikleri felâkete
mâruz kalýp kimseden yardým alamayacak-
larý güne havale ederek kararmýþ kalpleriy-
le baþ baþa býrakmasý emredilir; bunlarýn
ebedî hayatta da azaba uðrayacaklarý be-
lirtilir. Yine Resûlullah’a hitap edilerek rab-
binin hükmüne rýza göstermesi, zira ken-
disinin ilâhî koruma altýnda bulunduðu
bildirilir; gece ve gündüz Allah’ý tesbih ve
hamd ile anmasý emredilir (âyet: 29-49).

Fert ve cemiyet hayatýnýn düzeni baký-
mýndan çok önemli bir etken olan sorum-
luluk duygusu Kur’an’da özellikle Mekkî
sûrelerde sýk sýk vurgulanýr. Sorumluluk-
larýn yerine getirilmesi için kiþiyi hareke-
te geçirecek sebepler dünyada yetersiz
kalabilir. Zira asýl sorgulama büyük hesap

dar bu konumunu sürdürdü. Ülkede ikti-
darý elinde tutanlar ve orta sýnýfýn önemli
bir bölümü modern Tunus’ta yaþar; kenar
semtlerde ise yoksul kitleler bulunur. 200
kadar cami ve mescidin bulunduðu þehrin
en meþhur camisi Zeytûne’dir. XIX. yüz-
yýlýn sonlarýnda Ýslâm dünyasýnýn tanýnmýþ
medreselerinden biri olan Zeytûne, Tunus
Cumhuriyeti’nin ilk yüksek eðitim kurumu
Zeytûne Üniversitesi’nin çekirdeðini teþ-
kil etmiþtir. Þehirde dört üniversite daha
vardýr.

Fransa iþgali öncesinde þehrin nüfusu
100.000 civarýndaydý ve halkýn çoðunluðu-
nu müslümanlar oluþturuyordu. Þehirdeki
yahudiler Kasba’daki mahallelerinde, hýris-
tiyanlar þehrin güney kýsmýnda, tüccar-
lar ise Bâbülbahr denilen kapýnýn hemen
önünde ve surun dýþýnda kalan mahalle-
lerde ikamet ediyordu. Fransýz himaye-
siyle birlikte Tunus’ta Avrupalý nüfus art-
tý. 1911’de nüfusu 150.000 civarýnda olan
þehirde 17.875 Fransýz, 44.237 Ýtalyan,
5986 Maltalý ve 1381 Yunanlý, Ýspanyol ve
diðer milletlerden olmak üzere 70.000’e
yakýn Avrupalý yaþýyordu. Þehrin yerli nü-
fusu 65.000’i müslüman ve geri kalaný ya-
hudi olmak üzere toplam 85.000 idi. 1956
yýlýnda baðýmsýzlýk elde edildikten sonra
Tunus’taki Avrupalý nüfusu giderek azal-
dý ve tamamýna yakýný burayý terketti. Ar-
dýndan hýzlý bir þekilde büyüyen ve önemli
miktarda göç alan þehrin nüfusu arttý. 2004
yýlý itibariyle baþþehir Tunus’un 740.000
olan nüfusu çevresindeki banliyölerin nü-
fusuyla birlikte hesaplanan metropoliten
Tunus’un nüfusu 1 milyona ulaþmýþtý.
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len Batý Anadolu bölgesinden Trakya’ya
gönderilmiþ Türkmen gruplarýna mensup-
tur. Muharrem 859 (Ocak 1455) tarihli vak-
fiyesinde adý Emîr Paþa Yiðitoðlu Hacý Tu-
rahan Bey þeklinde geçer (Ayverdi, s. 785-
787). Ondan bahseden ilk kaynaklarda Türk
Turahan diye de anýlýr (Neþrî, s. 259). Aile-
nin vakýf kayýtlarýnýn Uzunköprü, Keþan,
Malkara kesiminde yoðunlaþmasý ilk defa
bu kesime yerleþtiklerini gösterir. Hatta bu
kesimde oturanlar tahrir kayýtlarýnda “Tu-
rahanlý” þeklinde geçer. Tarihî geleneðe gö-
re babasý Üsküp yöresinin fâtihi Paþa Yi-
ðit Bey’dir. Paþa Yiðit Bey’in Üsküp’ü al-
dýktan sonra fetihlerini Tesalya tarafla-
rýna uzatmak için oðlu Turahan Bey’i bu
istikamete yolladýðý belirtilir. Ancak Te-
salya bölgesinin Evrenos Gazi tarafýndan
796’da (1394) ele geçirildiði bilinmektedir.
Ýbn Kemal’e göre bu fetih sýrasýnda Tura-
han Bey de mîrâhur sýfatýyla onun yanýn-
da bulunmaktaydý (Tevârîh-i Âl-i Osmân,
s. 225). Bu bilgi, Turahan Bey’in babasý di-
ye gösterilen Paþa Yiðit’in Üsküp fâtihi Pa-
þa Yiðit olmayýp bir baþkasý olduðunu dü-
þündürür. Paþa Yiðit ve oðlu Turahan’ýn Ev-
renos Gazi’ye baðlý þekilde faaliyet göster-
dikleri ve onun vefatýnýn ardýndan bu uç
bölgesinin sorumluluðunu üstlendikleri ile-
ri sürülür (Kayapýnar, sy. 10 [2005], s. 186-
187).

Evrenos Bey’in Yenice-i Vardar’a gidiþiy-
le onun tarafýndan Tesalya bölgesinde bý-
rakýlan Turahan Bey az zamanda meþhur
uç beyleri arasýna girdi. Dukas’a göre da-
ha bu yýllarda Yýldýrým Bayezid onu Trak-
ya ve Bulgaristan’ýn Karadeniz kýyýlarýnda-
ki þehirlerine akýn için yollamýþ, böylece
Ýstanbul kuþatmasý ve ablukasý sýrasýnda
(muhtemelen 798/1396) bu yollarý kapat-
týrmýþtý (Tarih, s. 42). Turahan Bey’in adý
daha sonra Osmanlý kaynaklarýnda Düz-
mece Mustafa olayý dolayýsýyla geçer. Fet-
ret döneminin çalkantýlý yýllarýnda Rume-
li’de diðer uç beyleriyle birlikte hareket et-
tiði ve komþularýyla iyi iliþkiler kurduðu an-
laþýlmaktadýr. Özellikle Mihaloðlu Mehmed
Bey’in diðer beyler gibi onun da üzerinde
etkisi olduðu bilinmektedir. Nitekim Meh-
med Bey’in Tokat’a hapsedilmesinden ra-
hatsýzlýk duyan uç beyleri, taht iddiacýsý
diye ortaya çýkan Yýldýrým Bayezid’in oðlu
Mustafa Çelebi’nin yanýnda toplanmýþtý;
bunlarýn arasýnda Turahan Bey de yer alý-
yordu. Ardýndan Mihaloðlu Mehmed Bey’i
hapisten çýkaran II. Murad, amcasý Mus-
tafa’nýn yanýndaki bu uç beylerini ondan
ayýrmayý ve kendisine yeniden tâbi kýlma-
yý baþardý (825/1422).

II. Murad’a baðlýlýk bildirdikten sonra tek-
rar Tesalya uç bölgesine döndüðü anlaþý-
lan Turahan Bey, 826 Cemâziyelâhirinde
(Mayýs 1423) Mora’da atlý birlikleriyle Ger-
me Hisarý olarak da anýlan Hexamilion (Ek-
samil / Ýsthimos) duvarýna yönelik hücum-
larda bulundu. II. Manuel tarafýndan ye-
ni baþtan yaptýrýlan istihkâmlarý yýktý ve
Mora’ya girdi. Bu kesimdeki Arnavutlar’la
yaptýðý savaþta onlarý daðýttý. Mistra, Le-
ondari, Gardiki, Dabia gibi þehirleri baský
altýnda tuttu. Mora’da sahil kesiminde,
Venedik idaresi altýnda bulunan þehirler
hariç neredeyse tamamen nüfuz tesis et-
ti. Venedik kaynaklarýna göre 1425’te Ve-
nedik donanmasý amirali barýþ ön görüþ-
melerini Turahan Bey ile yaptý. Tuz gelirle-
rinden yýlda 20.000 akçe ödenmesi yolun-
da vaadde bulundu. Onunla bizzat tanýþ-
týðý anlaþýlan diplomat ve tarihçi Georgios
Sphrantzes’e göre Mora ve Lepanto kesi-
minde akýnlar yaptýðý gibi Mora Despotu
Konstantin’in Patras þehrini almasýný en-
gelledi. Bu vesileyle Sphrantzes 1429 Ey-
lül ayýnda Turahan’ýn yanýna Týrhala’ya gi-
derek Patras iþini görüþtü.

833’te (1430) Selânik’in fethi sýrasýnda
Rumeli uç beyleriyle kuþatmaya katýldýðý
anlaþýlan Turahan Bey 1431’de Korint ber-
zahýndaki surlarý yýktý. Ergirikasrý bölge-
sinde isyan çýkaran Zenebiþi ve Araniti-
ler’i te’dib için yollanan Evrenosoðlu Ali
Bey’in baþarýsýzlýðý üzerine Rumeli Beyler-
beyi Sinan Paþa ile birlikte buraya gönde-
rildi (1434). Oruç Bey de onun Arnavutluk
taraflarýna akýnlarda bulunduðunu, Yan-
ya ve bütün Arnavutluk ilini yaðmaladýðý-
ný kaydeder (Oruç Beð Tarihi, s. 59). Bu
sýrada Ergirikasrý civarýnda Zenebiþ top-
raklarýný zaptettiði ve Kruya’daki (Akçahi-
sar) Gjon Kastrioti’yi (Ývan / Yuvan Kastri-
yota) Osmanlýlar’a tâbi kýldýðý da belirtilir
(Imber, s. 22). 1435 yaz aylarýnda Teb (Ti-
va / Thebai) þehrini kuþatarak zaptetti. Hat-
ta Sphrantzes, Tiva’da bulunan Turahan
Bey’in yanýna elçilikle gidince Turahan Bey,
ona despotla iyi iliþkilerinden bahsederek
bu þehri bir kere ele geçirmiþ olduðunu
ve býrakamayacaðýný söyledi (Ýstanbul’un
Fethinin Bizanslý Son Tanýðý, s. 172).

Bu bölgedeki faaliyetleri dýþýnda Osman-
lý kaynaklarýnda Turahan Bey’in Tuna sýný-
rýna yönelik akýnlar yaptýðýna dair bilgiler
vardýr. II. Murad’ýn emriyle Tuna ötesine
geçip Eflak ilini tahrip eden akýncýlar ara-
sýnda o da bulunuyordu (841/1437). Bu ta-
rihlerde Sýrbistan’da Osmanlý kontrolü ku-
rulduðu ve akýn faaliyetleri Tuna ve ötesi-
ne kaydýðý için II. Murad ona üs olarak Gü-
vercinlik Kalesi’ni verdi. 846’da (1442) bu-

gününde gerçekleþecektir. Mekke döne-
minin ikinci yarýsýnda, vicdanlarý büsbütün
kararmamýþ insanlarýn nazarýnda doðru
ile yanlýþ artýk birbirinden ayrýlmýþ bulu-
nuyordu. Buna raðmen Kureyþ ileri gelen-
leri gerçeði kabul etmedikleri gibi inanan-
larýn bir kýsmýný iþkenceye mâruz býraký-
yor, bir kýsmýný Habeþistan’a hicret etme-
ye mecbur ediyordu. Cenâb-ý Hakk’ýn re-
sulüne ve müslümanlara emri, Müddes-
sir ve Müzzemmil baþta olmak üzere bir-
çok Mekkî sûrede sabretmeleri, Allah’ý yü-
celtmeleri, O’na övgü ve senâda bulunma-
larýdýr. Zira bu sayede Hakk’ýn lutuf ve yar-
dýmýna nâil olacaklardýr.

Tûr sûresi, Resûlullah’a diðer peygam-
berlere gönderilen vahiylerden fazla ola-
rak bir üstünlük niþanesi þeklinde verilen
“mufassal” sûrelerdendir. Hz. Peygamber’in
bu sûreyi bazý akþam namazlarýnda oku-
duðu rivayet edilmiþtir. Cübeyr b. Mut‘im,
henüz müslüman olmadan önce geldiði
Medine’de Resûl-i Ekrem’in aðzýndan üs-
tün edebî üslûba sahip bu sûreyi duyunca
çok etkilendiðini anlatmýþtýr (Buhârî, “Tef-
sîr”, 52/1; Müslim, “Salât”, 174; Ýbn Ha-
cer, I, 227; Ýbrâhim Ali, s. 319-320). Bazý
kaynaklarda yer alan (Zemahþerî, V, 632;
Beyzâvî, IV, 201), “Tûr sûresini okuyan kim-
senin Allah tarafýndan azaptan kurtarýlýp
cennet nimetleriyle faydalandýrýlmasý ger-
çekleþmiþ bir haktýr” meâlindeki hadisin
mevzû olduðu kabul edilmiþtir (Zemah-
þerî, neþredenin notu, I, 684; Tarablusî, II,
722). Abdülhüseyin Dostgayb Æýyâmet ve
Æurßân: Tefsîr-i Sûre-i Þerîfe-i ªûr adýy-
la bir eser yayýmlamýþtýr (Þîraz 1981).
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(ö. 860/1456)

Osmanlý akýncý beyi.
˜ ™

Balkanlar’da fetih faaliyetlerinde bulu-
nan Osmanlý uç beylerindendir. Tesalya fâ-
tihi olarak da bilinir. Bazý araþtýrmalarda
adý Turhan Bey þeklinde yazýlýr. Muhteme-

TURAHAN BEY


