
r 

L 

r 

L 

FEVAİHU'l·CEMAL 
ve FEVATİHU'l-CEIAL 

( J-*::)1 ~~ .J Jl.::JI C::~ ) 
Necmeddin-i Kübril'nın 

(ö. 618/1221) 
gaybet halindeki 

müşilhedelerini anlattığı eseri 
(bk. NECMEDDİN·i KÜBRA). 

FEVATİHU's·SÜVER 

( ~~ ~~) 

Sılrelerin başlangıç cümleleri 
anlamında bir tefsir terimi. 

_j 

ı 

_j 

"Bir şeyin eweli ; açış, giriş, başlan

gıç" anlamındaki fatihanın çağulu olan 
fevatih ile sürenin çağulu olan süver ke
limesinin birleşmesinden meydana gel
miştir. 

İnsanlara hitap ederken söze onların 
ilgisini çekecek bir ifade ile başlamak 
edebi sanatlardan biri olarak kabul edi
lir (bk. BERAAT-i İSTiHLAL). Üstün ede
bi özelliklere sahip bulunan Kur'an-ı 

Kerim 'in sürelerinin başlangıçları bu 
açıdan incelenmiş, gerek müstakil ki
taplarda gerekse tefsir, tefsir usulü ve 
Kur'an ilimlerine dair eserlerde konu 
üzerinde etraflıca durulmuştur (mese
la bk. Zerkeşi, ı. 164-181; Taşköprizade, 

Il, 520-521; Süyüti, ll, 967-975). Bu konu
ya ilmi ve edebi açıdan bakış yapan alim
ler, her bir sürenin hem ifade şekli hem 
de mana itibariyle muhatabın ilgisini 
çekecek, adeta onu dinlemeye zorlaya
cak çarpıcı bir ifade ile başladığını tes
bit etmişlerdir. Süre başlangıçlarının bu 
özellikleri on madde halinde özetlen
miştir. 

1. Övgü ile başlayanlar. Bu nevi sü
reler, Allah 'ı acz ve eksiklik niteliği ta
şıyan sıfatiardan tenzih eden (sebbeha, 
tebareke) veya O'nu kemal sıfatlarıyla 

nitelendiren (hamd) bir ifade ile başla
maktadır. Böylece Allah'a karşı duyarlı 
olan insan fıtratı bu üslüpla harekete 
geçirilerek sözün devamının dinlenmesi 
sağlanmaktadır. "Hamd alemierin rabbi 
Allah'a mahsustur" (el-Fatiha 1) ; "Gök
lerde ve yerde bulunan her şey Allah 'ı 
tesbih etmektedir" (el-Hadid 57); "Mut
lak hükümranlık elinde bulunan Allah 
yüceler yücesidir" (el-Mülk 67) gibi. Bu 
gruba giren on dört süre şunlardır: Fa
tiha. En'am, Kehf, İsra, Furkan. Sebe', 
Fatır, Hadid, Haşr, Saf, Cum'a, Tegabün, 
Mülk, A'la. 

z. Heca harfleriyle başlayanlar. Yirmi 
dokuz sürenin başında "elif-lam-mim", 
"ya-sin", "kaf" gibi manaları bilinme
yen ve "hurüf-i mukattaa" denilen harf
ler bulunmaktadır. Bakara, AI-i İmran, 
A'raf, Yünus, Hüd, Vüsuf, Ra'd, İbrahim, 
Hicr, Meryem, Taha, Şuara, Nemi, Ka
sas, Ankebüt, Rüm, Lokman, Secde, Va
sin, Sad, Mü'min, Fussılet, Şüra, Zuhruf, 
Duhan, Casiye, Ahkaf, Kaf ve Kalem sü
releri bu gruba dahildir (bk. HUROF-ı MU

KATTAA). 

3. Ünlemle başlayanlar. "Ey" manasın
daki "ya eyyüha" ile başlayan on süre 
vardır. Bunların beşinde "Ey nebi!" (el
Ahzab 33; et-Talak 65; et-Tahrim 66), "Ey 
örtünüp bürünen!" (el-Müzzemmil 73). 

"Ey bürünüp sarınan!" (el-Müddessir 74) 

şeklinde doğrudan Hz. Peygamber' e; 
üçünde "Ey iman edenler!" (el-Maide 5; 
el-Hucurat 49; el -Mümtehine 60) diye mü
minlere ve diğer ikisinde de "Ey insan
lar!" (en-Nisa 4; el-Hac 22) ifadesiyle bü
tün insanlara seslenişle söze başlanmak
tadır. 

4. Haber cümlesiyle başlayanlar. Bir 
haber veya bilgi vererek söze başlayan 
sürelerin sayısı yirmi birdir. "Kıyamet 

yaklaştı ve ay yarıldı" (el-Kamer 54); "Ger
çekten mürninler kurtuluşa ermiştir" (el
Müminün 23); "Sana savaş ganimetie
rinden soruyorlar. De ki: Ganimetler Al
Iah'a ve Resulü'ne aittir" (el-Enfal 8) mea
lindeki ayetlerde olduğu gibi sürenin ilk 
ayetinde ilgi çeken açıklamalar yapılmış, 
haber ve bilgi verilmiştir. Tevbe, Nahl, 
Enbiya, Nür, Zümer, Muhammed, Feth, 
Rahman, Mücadile, Hakka, Mearic, Nüh, 
Abese, Kadr, Beyyine, Karia, Tekasür, 
Kevser süreleri bu kısma dahil diğer sü
relerdir. 

s. Yemin ile başlayanlar. Sayıları on 
yediye ulaşan bu sürelerin beşinde önem 
ve özelliklerinden dolayı bazı zaman di
limlerine (el - Kıyame 75; el-Fecr 89; el
Leyl 92; ed-Duha 93; el-Asr ı 03). altısın

da mekan ve cisimlere (et-Tür 52; en
Necm 53; el-Burüc 85 ; et-Tarık 86; el-Be
led 90; eş-Şems 9 I), beşinde meleklere 
ve savaş atları, rüzgar gibi bazı güçlere 
(es-Saffat 37; ez-Zariyat 5 ı ; el-Mürselat 
77; en-NaziiH 79 ; el-Adiyat ı 00), birinde 
de incir ve zeytine (et-Tin 95) yemin edi
lerek söze başlanmaktadır (daha geniş 
bilgi için bk. AKSAMÜ'l-KUR'AN) 

6. Şart ile başlayanlar. Yedi sürede (Va
kıa, Münafikün, Tekvir, İnfitar, inşikak, Zil
zal, Nasr) söze başlanırken şart cümle
si kullanılmıştır. "Kıyamet koptuğu za-
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man ... " (el-Vakıa 56) ; "Allah'ın yardımı 

ve zaferi gelip de insanların bölük bö
lük Allah'ın dinine girmekte olduklarını 
gördüğün vakit. . ." (en-Nasr I I 0/ I -2) gi
bi şart cümleleriyle, bu şartın gerçekleş

mesi halinde daha neler olacağı husu
sunda muhatapların merak duyguları ha
rekete geçirilmektedir. 

7. Emirle başlayanlar. Tamamı Mekki 
olan altı süreden beşinin başında "de, 
söyle" manasma gelen "kul" emri yer 
alırken (el-Cin 72; el-Kafirün 109 ; el-İh

las ı I 2; el-Felak ı ı 3; en-Nas ı 14) bir sü
re de "oku" manasındaki "ikra'" emriy
le başlamaktadır (el-Aiak 96) "De ki : Ey 
katirieri Ben sizin tapmakta oldukları
mza tapmam" (el -Kafirün 109/ 1-2); "De 
ki: O Allah birdir" (el-İh las 11 2) şeklinde 

süreye emirle başlanmasında, emredi
Ien hususun zihinlere iyice yerleştirilme
si ve sözün devamına ilgi gösterilmesi
nin sağlanması gibi hikmetler olduğu 
söylenebilir. A'Ia süresi şekil bakımından 
emirle başlıyorsa da alimler onu övgü 
ile başlayan grup içinde mütalaa etmiş
lerdir. 

a. Soru ile başlayanlar. Muhatapla di
yalog kurmak ve söylenenlere ilgisini çek
mek için fikirlerin soru cümleleri halin
de şekillendirilmesi edebiyatta başvu
rulan bir yoldur. Kur'an'da da şu altı sü
renin farklı soru edatlarıyla başladığı 

görülür: İnsan, Nebe', Gaşiye, İnşirah, 
Fil, Maün. "Dini yalanlayanı gördün mü?" 
(ei-Maün 107) gibi. 

9. Kınama ile başlayanlar. İki sürenin 
başında "yazıklar olsun! vay haline!" gibi 
kınama ve azarlamayı ifade eden "veyl" 
lafzı (el-Mutaffifın 83; el-Hümeze ı 04), bir 
sürenin başında da "kurusun! yok ol
sun!" manası taşıyan "tebbet" fiili (Teb
bet ll I) bulunmaktadır. 

10. Sebep bildirme ile başlayan süre. 
Kur'an-ı Kerim'de sadece Kureyş sü
resine illet ve sebep gösterme (ta' lfl) 
edatı olan "lam" harfiyle başlanmakta
dır. Sürenin ilk ayetinde, Allah'ın Kureyş 
kabilesine inkar edemeyecekleri lutuf
larda bulunduğu gerekçe gösterilerek 
bu kabile insaf ve imana davet edilmek
tedir. 

Fevatihu's-süver konusu, ulümü'I-Kur'
an'a dair kitaplarda ayrı bir başlık altın
da ele alınıp incelendiği gibi bu alanda 
telif edilmiş müstakil eserler de vardır. 
Gazzali'ye nisbet edilen Fevatif:ıu's-sü
ver (Esrarü'l·fevati~; Diyanet İşleri Baş
kanlığı Ktp., nr. 217, 189 varak), İbn Ebü'l
İsba'a ait el-}javaprü's-sevanif:ı ii es-
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rô.ri'l-fevô.tih (Keşfü'z-zunan, I, 727) ve 
ibnü'd-Düreyhim'in Kenzü'd-dürer if 
Iıurı1fi evô.'ili's-süver'i (a.g.e., Il, 1514) 
bu tür eserlerden bazılarıdır. 
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FEVCDAR 
()~__,.ı ı 

Babürlüler' de idari 
ve askeri yetkilere sahip görevli. 

_1 

Arapça fevc (bölük) kelimesiyle Farsça 
dardan (sahip, malik) oluşan fevcdar te
rimi "tabur veya bölük kumandanı" de
mektir. Meşhur alim ve devlet adamı 
Ebü'l-Fazl el-Allami fevcdarı, serkarın 
(bölge, il, kaza) hem askeri hem de idari 
görevleri bir arada yürüten en yüksek 
amiri olarak tarif eder (Ayrn-i Ekberr, s. 
41-42). Fevcdar unvanı Delhi Sultanlığı . 

döneminde de kullanılmıştır. Bu dönem
de yolları kontrol etmek için stratejik 
noktalarda kurulmuş kalelerde görev 
yapan "kütva!"ler daha sonraları fevcdar 
olarak adlandırılmıştır. Fakat kütval de 
şehirlerde güvenliği sağlayan bir memur 
olarak varlığını sürdürmüştür. Sivil işler 
ve genel yönetimin sorumluluğu "şık

dar" adı verilen görevliye bırakılmışken 
fevcdarlar hukukun uygulanması ve dü
zenin sağlanması ile uğraşıyorlardı. Del
hi sultanlarından lll. Firüz Şah Tuğluk' un 

saltanatı devrinde (1351-1388) şıkdar ve 
fevcdarlardan bahseden Sereni bunla
rın Düab'da eşkıyalık hareketlerini bas
tırmakla meşgul olduklarını belirtir (Ta

rrf]-i Ffrüzşahf, s. 479). Fevcdarlar Babür
lü öncesi dönemlerde, fevkalade haller
de sivil yetkililerle iş birliği yapan bugün-
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kü olağan üstü bölge kumandanl~rına 
benzer şekilde görev yaparlardı. Sürfler'
den Şirşah Sür'un hakimiyeti zamanın
da ise (1538-1545) hem serkarın amiri, 
hem de acil dönemlerde veya askeri 
maksatlarla ileri karakollarda ve sınır 

kalelerinde kale kumandanı olarak iki 
önemli görevi üstlenmişlerdi. Fevcdar
lara merkezi idarede her türlü görevi ic
ra edebilme yetkisi tanınmıştı. Normal 
olarak her serkara bir fevcdar tayin edi
lir, fakat gerekli durumlarda bu sayı iki
ye çıkarılabilirdi. 

Delhi Sultanlığı'ndaki şıkdarların yeri
ni Babürlüler döneminde fevcdarlar al
dı. Bunlar teşkilatta eyaJet valilerinin (sG
bedar) bir alt kadernesi durumundaydı. 
Asıl icraatları, güvenliğin sağlanması ya
nında vergi tahsiline memur olan "emin" 
veya "amelgüziir"Iara yardımcı olmak 
ve bölgelerindeki toprak sahiplerinin 
vergilerini düzenli şekilde ödemelerini 
temin etmekti. Yolların muhafazası ile 
de görevli olan fevcdar, bölgesinde her
hangi bir seyyah veya tüccarın gündüz 
soyulması halinde bunun zararını tazmin 
etmek zorunda kalırdı. Onun görevleri 
arasında Hint çiftçilerinin korunması, 

"cagirdar" denilen ikta sahiplerinin ti
cari temsilcilerine silahlı asker sağlan
ması, miri arazilerdeki vergilerin toplan
ması da vardı. Ayrıca izinsiz silah imali
ni önlemek, ormanların kesilmesine en
gel olmak, soyguncuları yakalamak, ken
di bölgelerini ilgilendiren büyük suçlar 
hakkında bilgi elde etmek de onların 

başta gelen diğer görevleriydi. 

Eyalet valilerine bağlı olmakla bera
ber fevcdarlar doğrudan doğruya sulta
nın emriyle tayin edilirdi. Sınır (nahiye) 
fevcdarı veya ileri karakollardaki kuman
danlar merkezle irtibat kurabilirler ve 
acil durumlarda eyaJet yöneticilerinden 
yardım isteyebilirlerdi. Nahiye fevcdar
larının ·görevleri kendi denetimlerindeki 
bölgenin sınırlarını kontrol etmek, asi
leri yakalam~k, isyanları bastırmak, ma
ham racalardan vergi toplamak, müm
kün olduğu takdirde düşman toprakla
rına saldırıp buraları ele · geçirmekti. Sı
nır fevcdarlarının bir zümresi ise kütval 
adıyla anılırdı. Bunların görevleri yarı as
keri bir karakter taşımaktaydı ve XVIII. 
yüzyılda ingilizler tarafından yeni polis 
teşkilatı kuruluncaya kadar varlıklarını 
sürdürmüşlerdi. Serkar fevcdarları mer
kezden tayin edilmekle birlikte şehir ci
varını korumakla yükümlü "fevcdar-ı 

gird" eyaJet valileri tarafından görev
Iendirilirdi. Bugün hala Pakistan'ın es
ki Sind eyaletindeki şehir polis merkezi 
"fevcdarf" adıyla anılmaktadır. Fevcdar
Iar bazan geçici tedbirler için kazanın bir 
alt birimi olan nahiyelere de (pergene) 
tayin edilmiş ve bunlar serkar fevcdar
ları ile aynı yetkiye sahip kılınmıştır. Ba
zı serkarlarda müstakil fevcdarlar bu
lunmaz, fevcdarın görevleriyle vergi top
layan eminin görevleri aynı şahsın üze
rinde toplanabilirdi. Fevcdarın görevle
rini mahallf şıkdar veya kütvalin üstlen
diği olurdu. 

Fevcdarların bu görevleri yanında Del
hi Sultanlığı döneminde hukuki yetkile
re de sahip oldukları bilinmektedir. Bun
lar adi suçluları yargılamak, sanıkları ve 
suç işlemeye eğilimli kişileri malf kefa
let altında tutmak ve güvenlik tedbirle
ri almak gibi adli görevler yapıyorlardı. 
Babürlüler'in ilk dönemlerinde fevcdar
lar, bugünkü fevkalade idari yetkililer 
gibi bazan yalnızca askeri operasyonlar 
için bir yerden başka bir yere nakledil-

- mekteydiler. Bunların ceza davalarında
ki yetkileri son dönem Babürlü sultan
ları tarafından daha da arttırıldı ve ken
dilerine ölüm cezası ile sonuçlanabile
cek davaların dışındaki davalar için yet
ki verildi. Hint ve Pakistan ceza mahke
meleri günümüzde "adaletha-yi fevcda
ri", ceza davaları ise "fevcdari mukaddi
mat" olarak bilinir. 
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