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TARIK SÛRESİ

Bu sûre-i celile Mekke'de nâzil olmuş. 17 âyet, 72 kelime, 271
harften ibarettir. Adını parlak bir yıldız olan Târık'tan alır. Târık;
geceleyin gelen, şiddetlice vuran meselâ kapı çalan demektir. S û 
rede geçen Târık ise gece fazla ışık saçan yıldıza denir ki bu sabah
yıldızıdır. Mecazi olarak da ünlü kişiye denir. Bir ebedi san'at ola
rak câhiliyet devri geceye, o devirde gelen M uham m ed Sallâllâhû
Aleyhivesellem geceyi aydınlatan ve sabahı m üjdeleyen sabahyıldızına benzetilmiş olabilir.
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Gökyüzüne ve sabahyıldızına (Târık'a) yem in ederim . Yem i
nin faydası, yem in edilen şeyin önem ine dikkat çekilerek verilen
haberi desteklemektir. Birisi gök, birisi de Târık'tır. Târık, aslında
"tark" kökünden ism-i fâildir. Tark; bir ses işitilecek şekilde şid
detle vurmaktır.
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Ey Habibim Sallâllâhû Aleyhivesellem , yıldızların hâlinin ne olm
duğu sana söylendi mi? Bildin mi sen Târık nedir?
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O karanlığı delen, yaran yıldızdır. Üzerine yem in edilen o Târık,
delen yıldızdır. Etrafı aydınlatan sabahyıldızıdır.
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Hiçbir nefis (insan) yoktur ki
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rinde bir hafız koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. (Oysa üze
rinde m uhakkak gözcü m elekler var. Her ne yaparsanız bilirler.)

5 ■(Jjl>-

(lİU V l

Onun için insan baksın neden, hangi şeyden yaratıldı? "insan
baksın" em rinden, ilk evvel insanın bedenden ibaret değil, bakan
yâni düşünen şey dem ek olduğu anlaşılır.

6- ^ i l i «La j a t ls>O (rahm-i m âderde) dökülm üş bir sudan yaratılmıştır. Difk fib
ili; dökm ek, atm ak gibi geçişli olduğu için suyun niteliği "atılan"
veya "dökülen" olması gerekirken "atan" denilmesi şüphesiz çok
dikkat çekicidir.
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O su (erkeğin) bel kemiği ile (kadının) göğüs kemikleri arasınğ
dan çıkar. Erkeğin sülbünden ve kadının göğüs kemiklerinden y a 
hut ikisinin de sulb ve göğüs kemikleri arasından çıkan iki suyun
toplam ına işaret olunmaktadır.
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İşte başlangıçta bu şekilde yaratılan insanı, Âllâh tekrar yaratıp
geri getirm eye kâdirdir. İnsanı başlangıçta yaratanın tekrar geri
döndürm eye gücü yettiği, onu ölümle çevirip yeniden dirilterek
huzuruna getirm eye ve o sûrette kendisini tanıtm aya kâdir oldu
ğu anlaşılır.
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O gün bütün sırlar âşikâr olur. Bütün sırların yoklanacağı, im 
tihan m eydanına çıkarılıp bildirileceği gün ki bu, arz ve hesap gü
nüdür.
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Kıyâmeti inkâr edenlere, o vakit insan için ne bir kuvvet vardır
ne de bir yardım cı. Sırlarını m eydana döktürm em ek için o gün,
insanın kendinde bir gücü olmadığı gibi, yardımcı da yoktur.
İbni Ö m er Radıyallâhû Anh, "Kıyâm et gününde Âllâh, her sırrı
m eydana çıkaracak, güzel sır sâhibinin yüzünde zinet, çirkin sır
ise leke olacak" demiştir.
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O dönüşlü göğe, yağm u r yağdıran sem â hakkı için.
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Dönüm lü gök veya döndürüm lü gök dem ek olabilir.
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(Nebat ve kaynaklar için) yarılan yer hakkı için, nebat bitiren
yere yem in olsun ki,

13-

4 4 0 • Tefsir Sohbetleri

Kur'an, hak ile bâtılı ayıran bir sözdür. Hak ile bâtılı ayıran ke
sin bir söz, keskin bir hükümdür.
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Ciddi bir sözdür. O, asla bir oyun (edebi hikâye-şaka) değildir.
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Gerçekten onlar, Kur'ân'ı iptâl ve nurunu söndürm ek için olann
ca hileleriyle hile, tuzak kuruyorlar.
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Ben de onlara karşı istidraç suretiyle mal, evlât veriyorum .
Sonları ebedi olan cehennem de yanmaktır. Ben de hilelerine karşı
hile kuruyorum.
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Ey Habibim kâfirlere mühlet ver, onları biraz hâllerine bırak
(Pek yakında desteğim iz sana gelecek. Emhil, mehhil'den bedel
dir. l l J j j j Mühlet mânâsına. "Bir m ühletçik ver" dem ek gibidir.
Yâni az bir mühlet demektir.

