
okuyanın dikkatini çeken, ilgisini ve me
rakını uyaran ayetlerle başlar; aynı şekil
de konunun tamamlandığı kanaatini ve
ren. söylenınesi gerekli son söz mahiye
tinde bir üslüp ve anlam taşıyan ayetler
le biter. Tefsir ilminde bu ayet veya ayet
ler grubundan ilkine "fevatihu's-süver". 
ikincisine de "havatimü's-süver" denir. 

Havatimü's-süver konusu iki yönden 
önemli görülmüş ve incelenmiştir. a) Sü
renin lafız ve mana olarak nasıl bittiği; 
b) Süre sonunun, gerek dahil olduğu sü
renin gerekse bir sonraki sürenin başlan

gıç kısmıyla ne gibi münasebeti bulun
duğu. Bu konulardan ilki belagat, ikincisi 
"münasebatü'l-ayat ve's-süver" disiplin
leri çerçevesinde ele alınır. 

Sürelerin lafız ve mana olarak çeşitli 
şekillerde sona erdiği görülür. Bunların 
başlıcaları şöyle sıralanabilir : 1. Açıkla
ma. Fatiha süresi. Allah'tan istenen doğ

ru yolun (sırat- ı müstaklm) iman nimetine 
erişmiş müminlerin yolu , buna ters dü
şen yolun ise ilahi gazaba uğrayanlarla 
sapıklığa düşenierin yolu olduğu şeklin
de bir açıklama ile sona erer. 2. Dua. Ba
kara süresinin son iki ayeti buna bir ör
nek teşkil eder: "Ey rabbimiz! Affına sı
ğındık. Dönüş sanadır. Ey rabbimiz, bizi 
affet. bize acı, bize yardım et!" (2/285-
286) . 3. Emir ve t avsiye. Al-i İmran süre
si , "Ey iman edenler! Sabredin. sebat 
gösterin; -cihad için- hazırlıklı ve uyanık 
bulunun ve Allah'tan korkun ki başanya 
ulaşabilesiniz" ( 3/200) cümleleriyle. son 
bulur. 4. Ahkam. N isa süresinin son ayeti 
miras hukukuna dair bazı hükümleri açık
lamaktadır. Bu aynı zamanda en son inen 
hüküm ayetidir. Burada, "Senden fetva 
isterler. De ki·: Allah. babası ve çocuğu ol
mayan kimsenin mirası hakkındaki hük
mü şöyle açıklıyor" denildikten ve miras 
hükümleri sıralandıktan sonra süre şu 
cümlelerle sona erer: "Şaşırmamanız için 
Allah size açıklama yapıyor. Allah· her şe
yi bilmektedir" (4/!76) . S. Tazim ve teb
cil. Buna Maide süresinin son ayeti örnek 
gösterilebilir. Bu ayette Allah zatının yü
celiğini. güç ve kudretinin sonsuzluğunu 
bildirir: "Göklerin, yerin ve içlerindeki 
her şeyin mülkiyeti Allah'ındır; O her şe
ye hakkıyla kadirdir" (5/120). 6. Vaad ve 
tehdit. En'am süresi ilahi vaad ve tehdit 
ifade eden şu ayetle biter: "Sizi yeryüzü
nün halifeleri kılan, size verdiği nimetler 
hususunda sizi denemek için kiminizi ki
minizden derece yönünden üstün kılan 
O'dur. Şüphesiz rabbin cezası çabuk olan
dır ve gerçekten bağışlayan. merhamet 
edendir" (6/165). 7. Teşvik . Buna örnek 

olarak A'raf süresinin son ayeti zikredile
bilir. Ayette meleklerin halinden övgüyle 
söz edilir ve dalaylı olarak insanlar onlar 
gibi olmaya özendirilir: "Şüphesiz rabbi
nin katındakiler büyüklük tasiayıp O'na 
kulluk etmekten kaçınmaya kalkışmaz
lar. O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde 
ederler" (7/206). Enfal süresi de cihada 
ve sıla-i rahime teşvik eden ayetle sona 
erer (8/75). 8. Hz. Peygamber 'in Allah'a 

o lan sarsılmaz iman ve güvenini beyan. 
Buna bir misal teşkil eden Tevbe süresi- · 
nin son ayeti şöyledir: "Ey Muhammed! 
Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. 
O'ndan başka ilah yoktur. Ben sadece 
O'na güvenip dayanırım. O yüce arşın sa
hibidir" (91129). 

Sürelerin başlangıcı ile (matla') sonu 
(makta') arasında bir uyum (tenasüp) bu
lunması Kur'an-ı Kerim'in edebi i 'cazının 

neticesi olup bu konu tefsir ilminin "mü
nasebatü'l-ayat ve's-süver" disiplini içe
risinde ele alınır (SüyGtı. Meraşıdü '1-ma

/i:.atı', vr. 86b). Mesela Hz. Musa'nın tebliğ 
faaliyeti ve mücadelesine geniş yer ve
ren Kasas süresinin baş tarafında Mu
sa'nın . "Rabbim! Bana lutfettiğin nimet
Iere andolsun ki artık mücrimlere asla 
arka çıkımayacağım" dediği bildirilir (28/ 
ı 7); son kısmında ise Hz. Peygamber'e 
şöyle hitap edilir: "Şu halde sakın kafir
Iere arka çıkıma! Rabbine davet et. Asla 
müşriklerden olma! Allah ile birlikte baş
ka bir tanrıya tapıp yalvarma!" (28/87-
88). Yine bu sürenin baş tarafında Hz. 
Musa'nın vatanından ayrılmak mecburi
yetinde kaldığını, fakat daha sonra geri 
döndüğünü anlatan ayetler le ( 2 ı-30). 
sonunda ResOl-i Ekrem'in hicretten son
ra tekrar Mekke'ye döndürüleceğini va
ad eden ayet de (85) fevatihu's-süver ile 
havatimü's-süver arasındaki uyuma bir 
örnektir. Zemahşeri. "Gerçekten mürnin
ler kurtul uşa ermiştir" (el-Mü'minGn 
23/ı) diye başlayıp , "Şurası muhakkak ki 
kafirler iflah olmaz. ResOiüm de ki: Ba
ğışla ve merhamet et rabbim! Sen mer
hametiiierin en iyisisin" ( 2 3/ ı ı 7- ı ı 8) 
cümleleriyle biten Mü'minün süresinin 
de bu konuda bir örnek olduğunu kay
detmektedir (el-Keşşaf, ııı. 57). 

Birçok müfessir, bir sürenin son ayeti 
veya son tarafları ile onu takip eden sü
renin başlangıcı arasında da lafız ve ma
na uyumunun bulunduğunu göstermeye 
çalışmış . tefsir ilminde "münasebatü'l
ayat ve's-süver" içinde bu konu da ele 
alınmıştır. Ancak çok defa süreler arasın

da bir münasebet kurmak için aşırı bir 
gayret gösterildiği dikkat i çeker. Bu hu-
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sustabir doktora çalışması yapan (bk. 
bibl.) Mehmet Faik Yılmaz'ın kanaatine 
göre kırk üç sürede böyle bir uyum bu
lunmakta olup bu süreler birbirinin de
vamı gibi görünmektedir (ayrıca bk. MÜ
NASEBATÜ'l-AYAT ve's-SÜVER). 

Fevatihu's-süver ve havatimü's-süver 
konuları ulümü'I-Kur'an'a dair eserlerde 
genellikle birbirini takip eden iki ayrı baş
lık altında incelenmektedir (Zerkeşi. ı. 

ı64-ı8ı, 182-186;SüyGtl, el-it~an, II, 967-
977). İbnü'z-Zübeyr es-Sekafi el-Bur
hi'ın ii tertibi süveri'l-Kur'ô.n'ında (Fas 
ı 4 ı 0/ ı 990) ve SüyQti gerek yukarıda adı 
geçen risalesinde gerekse Tenô.sü]fu 'd
dürer ii tenô.sübi's-süver adlı eserinde 
( Beyrut ı 406/ ı 986) bazı yönleriyle bu ko
nuyu ele almıştır. öte yandan Zemahşe
ri el-Keşşô.f, Fahreddin er-Razi Mefô.ti
J:ıu'l-gayb, Ebu Hayyan ei-Endelüsi el
Baf:ırü'l-muf:ıit ve özellikle Bikai Na~

mü'd-dürer, Alüsi Ruf:ıu'l-me'ô.ni, Re
şid Rıza Tefsirü '1-menô.r, El malılı Mu
hammed Harndi Hak Dini Kur'an Dili 
adlı tefsirinde bu konu üzerinde dur
muştur. 
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. 1884 yılında 
Istanbul'da yayımlanan 
fikir ve edebiyat dergisi. 

_j 

IL Abdülhamid döneminin edebi-fenni 
süreli yayınları arasında kısa ömürlü bir 
dergi olup Halit Ziya (Uşaklıgi l ) tarafından 

"o zamanın en mü him bir risalesi" olarak 
kabul edilir. 1 s Cemaziyelahir- 1 Şaban 
1301 (12 Nisan 1884-27 Mayıs 1884) ta
rihleri arasında sadece dört sayı yayım
lanan dergi, her biri otuz iki sayfa olmak 
üzere 128 sayfalık bir koleksiyon teşkil 
eder. İmtiyaz sahibi olarak İzmirli Ubey
dullah'ın görüldüğü Hô.ver'i Halit Ziya, 
onunla beraber Menemenlizade Meh
med Tahir. Beşir Fuad ve Küçük Azmi 
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beyleri n çıkardığını söyler. Ayrıca ilk sayı
da Nevrekoplu Mahmud Hamid Hoca'nın 
tahrir heyeti reisliğini k-abul ettiği belir
tilmiştir. 

Devrinin hemen bütün dergileri gibi 
başlık kenarında "siyasiyattan maada 
her şeyden bahs edeceği" ifade edilmek
le beraber Haver'de belli konuların yo
ğunluk kazandığı görülmektedir. Dergi
nin edebi muhtevası Menemenlizade Ta
hir' in yedi, Muallim Naci'nin dört, Nazı
mülhikem lakabıyla meşhur Ahmed Ham
di'nin bir şiiriyle yine Menemenlizade'nin 
"Şiir ve Şair" başlıklı makalesinden iba
rettir. Şiirler eski tarzın devamı olan ka
side ve gazellerle şekil ve muhteva bakı
mından değişik yeni tarz manzumeler
dir. Dönemin hemen bütün gazete ve 
dergilerinde görülen, çoğu Batı dünya
sındaki icat ve keşifleri , sağlıkla ilgili ha
berleri veren fen ni yazılar Besi m Ömer 
(Akalın) , kardeşi Mustafa Azmi, eğitimci 
Hüseyin Avni gibi yazarlar tarafından ka
leme alınmıştır. 

Beşir Fuad'ın Haver'deki yazıları , ken
di pozitivist dünya görüşü doğrultusun
daki ilk kalem tecrübeleri arasında yer 
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alır. Edebiyata ve metafıziğe karşılık po
zitif ilimierin savunucusu olan Beşir Fuad 
müşahede, tecrübe ve ispat edilemeyen 
hiçbir şeyin gerçek olamayacağını telkin 
için kaleme aldığı makalelerinde akla ve 
tecrübeye ilgisiz kalan, hatta karşı çıkan 
dini davranışları hedef almıştır. Tenkitle
rinde de hıristiyanların ve özellikle Kato
lik kilisesinin engizisyonu, ilim adamları
na yapılan zulümleri ("Tarih-i Felsefeden 
Bir Katre: Geordano Bruno", nr. ı. s. 22-
26). bfıtıl inançları, aziz olarak bilinen din 
adamlarının cehalete. menfaate daya
nan maceralarını. onların ahlak dışı ha
yatlarını ("Saint TI'ofem'in Dizkapağı", 
nr. 2, s. 58-6ı; "Katoliklerin İki Vellsi", nr. 
3, s. 92-95; "İgnace de Loyola ve isa Şir
keti", nr. 4, s. ı ı 5- ı ı 8) konu alır. İlkel bir 
materyalist görüşe dayanan "kuvvetin 
beka ve adem-i imha.sı"ndan söz eden 
makaleler tercüme eder ("H araret ve 
Hayat" , nr. ı . s. ı 3- ı 7). Hayer'in meka
nik ilmiyle ilgili konularını da yine devrin 
önemli yazar ve muallimıerinden Meh
med Nadir yazmıştır. 

Bu makalelerin ortak özellikleri dikka
te alındığında Ubeydullah Efendi'nin "Al-
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Haver 
dergisinin 
1. sayısının 
ilk sayfası 

lame-i Zlı-fünun Abdurrahman İbn Hal
dun" (nr. 2, s. 53-58) başlıklı yazısıyla Nev
rekoplu Mahmud Hamid Hoca'nın yazıla
rı derginin en aykırı konularını teşkil et
mektedir. Fatih dersiamlarından olan 
Mahmud Hamid'in Haver'de Kimya-yı 
Sa'adet'ten bazı balıisieri çevirdiği , fela
sifenin alemin kıdemi konusundaki ka
naatlerine reddiye gibi birtakım kelam 
bahisleri hakkında makaleler yazdığı gö
rülmektedir. Bu yazılarından birinde (Ha
ver; nr. 3. s. 65-69) "eb'adın adem-i tena
hisini burhan-ı tatbiki ve burhan-ı sülle
mi ile ispatlamak"tan bahsetmesi üzeri
ne devrin basınında tartışma çıkmış. ön
ce Ahmed Midhat Efendi Tercüman-ı 
Hakikat'te buna itiraz etmiş. Cevdet Pa
şa da Tarik gazetesinde "Tarik'in kütüb-i 
riyaziyye münekkidi" imzasıyla hem Ah
med Midhat'ı hem de Mahmud Hamid'i 
tenkit etmiştir. Yazarları arasında çıkan 
ihtilaftan dolayı H ô.ver kapandıktan bir 
süre sonra Beşir Fuad'ın, imtiyazı kendi 
üzerinde olarak çıkardığı Güneş dergi
sinde Mahmud Hamid Hoca dışındaki he
men bütün kadroyu muhafaza etmesi, 
söz konusu ihtilfıfın kaynağının bu gibi 
yazılar olduğunu düşündürmektedir. 

Hô.ver, Z. sayısından itibaren sekizer 
sayfalık ilavelerle Şeyh Galib'in Hüsnü 
Aşk mesnevisini yayımlamaya başlamış
sa da derginin kapanması sebebiyle ese
rin ancak dörtte birini verebilmiştir. 

Hô.ver'in tam bir koleksiyonu İstanbul 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda bulun
maktadır. 
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HAVF 
( ı..S~f ) 

İnsanın Allah katındaki 
durumu hakkında hissettiği 

korku ve kaygıları ifade etmek üzere 
kullanılan bir terim. 

_j 

Sözlükte "korkmak, kaygılanmak. en
dişe duymak" gibi anlamlara gelen havf 
kelimesi, genellikle "hoşlanılmayan bir 
durumun başa gelmesinden veya arzu-


