
MAON SÜRESi 

Ma ün süresi 

san Tipleri (bk. bibl) ve Kutbettin Ekin
ci'nin Md un Suresi Tefsiri (yüksek lisans 
tezi, 1979, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) 
adlı eserleriyle Harris Birkeland'ın "The 
lnterpretation of Surah 1 OT' başlıklı ma
kalesi (bk bibl) zikredilebilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Taberl, Cami'u'l-beyan, XXX, 200-206; Ah
med b. Hüseyin ei-Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, 
Haydarabad 1344, ll, 214;Vahid1. Esbabü'n-nü
zül, Kahire 1379/1959, s. 260; Zemahşerl, ei
Keşşa{(Beyrut). N, 290; İbnü'I-Cevzl, Ztidü 'i-me
sir, IX, 244; Fahreddin er-Razı. Mefat11:ıu 'l-gayb, 
XXXII, 111-116; Kurtubl. el-Cami', XX, 210-
215; SüyOtl, ed-Dürrü'l-menşür, Beyrut 1403/ 
1983, VIII, 644; AIOsi, Rü/:ıu'l-me'ani, XXX, 
241-244; Elmalılı, Hak Dini, IX, 6162-6171; Sü
leyman Ateş. Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, İs
tanbul 1991, Xl, 1 13-121; M. Fatih Kesler, Kur
'an-ı Kerim'de (Maun ve Kevser Sürelerinde) 
İnsan Tipleri, Ankara 1995, s. 20-64; MevdOdl, 
Te{hfmü'l-Kur'an (tre. Muhammed Han Kayanı 
v.dğr.), İstanbul 1996, VII, 253-261; M. izzet 
Derveze, et-Te{sfrü 'l-Hadfs: Nüzul Sırasına Gö
re Kur'an Tefsiri (tre. Şaban Karataş). İstanbul 
1997,1, 191-194; H. Birkeland, "The Interpre
tation ofSurah 107'', St./, IX (1958). s. 13-29. 

li KAMiL YAŞAROGLU 

MAÜNET 
(4.i~f) 

Herhangi bir mümine 
yardımcı olmak üzere 
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Allah tarafından yaratılan olağan üstü 
durumlar anlamında terim 

(bk. HARiKULADE). 
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(bk. MORİTUS). 
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MAVERA 

1976-1990 yılları arasında çıkan 
aylık edebiyat dergisi. 

Aralık 1976- Haziran 1984 arasındaki 
ilk doksan bir sayısı Ankara' da, daha son
ra İstanbul'da yayımlanan derginin kuru
cuları Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, 
Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan, Ala
addin Özdenören ve Ersin Gürdoğan'dır. 
Bazı özel sayılarının birkaç ay birleştirile
rek, 96. sayının iki aylık olarak (Kasım
Aralık !984) yayımlanması dışında genel
de düzenli bir neşir seyri olmuştur. Dergi 
1990 yılına kadar yayımını sürdürmüş, 
ardından kapanmıştır (görülebilen son 
sayı Ağustos 1990'da çıkan 164. sayıdır). 

Mavera'nın ilk sayısında kurucular 
adınaRasim Özdenören'in kaleme aldığı 
"Mavera" başlıklı yazıda önce "mavera" 
kelimesinin anlamı üzerinde durulmuş, 
kelimenin bilginin deneysel olmayıp sez
gisel olduğunu ifade eden felsefi bir gö
rüşü de içine aldığına dikkat çekilmiş ve 
edebiyatın. amacı kendinden ibaret olan 
bir çalışma alanı olarak görülmediği be
lirtilmiştir. Çıkış amacı ise "son birkaç on 
yıldır çok büyük aşamalardan geçerek bu
gün reddi mümkün olmayan bir düzeye 
ulaşan yerli düşüncemizin edebiyatma ye
ni açılımlar getirmek" olduğu ifade edil
miş, "Mavera, bir yaşama biçimi halinde 
öz uygarlığımızı yeniden yürürlüğe koyma 
davasını güdenlerin edebiyat alanındaki 
bir buluşma yeridir" denilmiştir (nr. ı, 

Aralık 1976, s. 46). 

Dergiye yön verici isimler, sahip çıktık
ları yerli düşünce anlayışını ve Batılı ya
zarları da izleyerek kazandıkları modern 
edebiyat zevkiyle biçimlendirdikleri orUi
nal ürünler ortaya koymuşlardır. Bu açı
dan bakılınca şiir ve hikayelerin yanında 
ilk sayılardan itibaren yayımlanmaya baş
lanan Cahit Zarifoğlu'nun "Yaşamak" baş
lıklı günlükleriyle Rasim Özdenören'in 
derginin fikri arka planını veren, ortaya 
koydukları edebiyatın teorisine ilişkin ya
zıları önemli çalışmalardır. Edebiyatla uy
garlık arasındaki paralelliğe dikkat çeki
len "Ruhun Romanı", "Ruhun Malzeme
leri", "Aşkın Edebiyat", "Malzemenin Ru
hu" gibi başlıklar taşıyan bu yazılarda Ra
sim Özdenören "İslami edebiyat" kavramı 
üzerinde de durarak ilgi çekici yorumlar 
yapmıştır. Bu yazılarda klasik İslam ede
biyatı ürünleriyle çağdaş İslami duyarlıklı 
yazarların eserleri karşılaştırılmakta, bu
günkülerin, konusundan yazarlarının eleş-

tirici tavrına kadar birçok bakımdan o dö
nem eserlerinden farklı olacağı ifade edil
mekte, klasik edebiyatla bugünkü edebi
yat arasında mukayese yaparken de ese
rin muhtevası yerine yazarın yazıya yan
sıyan İslami tavrına bakmanın daha an
lamlı olacağı belirtilmektedir ("Yazarın 

Tavrı önemlidir", Mauera, nr. 8, Temmuz 
1977) . Dergide daha çok kavramlardan 
yola çıkarak yazdığı yazılarda yeni fikri 
ayrıştırmalar yaptığı görülen Rasim Öz
denören'in gelenek kavramını yorumla
dığı, dile bakış açılarını izah ettiği ve ken
dileri hakkındaki bazı polemiklere cevap 
vermek üzere yazdığı yazılar da bu bağ
lamda anılması gereken çalışmalardır. 

Dergide şiir, hikaye, günlük, deneme, 
eleştiri türündeki ürünlerin yanında farklı 
kişilerle yapılmış konuşmalara, edebiyat, 
sanat. kültür, politika konularındaki açık 
otururnlara da yer verilmiş, bu açık otu
rumlarda edebiyatta evrensellik ve yerel
lik, çağdaşlık kavramı, siyaset ve sanat, 
milli sinema. mimari, hat sanatı ve hika
ye sanatı gibi konular tartışılmıştır. İlk sa
yıdan başlayarak derginin gövdesini oluş
turan ana bölümden sonra yer alan "Çe
şitlemeler" kısmında edebiyat ve sanatın 
aktüel konu ve olayiarına değinilmiştir. 
17. sayıdan itibaren Cahit Zarifoğlu bu 
kısımda açtığı "Okuyucularla" sayfala
rında, gelen mektupları değerlendirmiş, 
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kendine has üslubuyla bu sayfaları der
ginin merakla okunan bir bölümü haline 
getirmiştir. 

İlk yıllarda hemen bütünü sanat ve 
edebiyata ayrılan dergide zamanla aktüel 
ve politik konular da yer tutmaya başla
mış, İslam dünyasında olup bitenlere ge
niş yer ayrılmıştır. Böylece kalabalık bir 
okuyucu kesimine hitap etmeye başlayan 
derginin tirajı dört beş binlere doğru yük
selmiş, bazı yazarlarının da katıldığı bir 
Afganistan seyahatinden sonra renkli 
orüinal fotoğraflar kullanılarak hazırlanan 
ve iki baskı yapan "Afganistan Özel Sayı
sı"yla (nr. 62, Ocak 1982) tiraj 10.000'e 
ulaşmıştır. 

Ölümleri dolayısıyla Fethi Gemuhluoğlu 
(nr. 12 , Kasım 1977). Necip Fazı! Kısakü
rek (nr. 80-82, Temmuz- Ağustos- Eylül 
1983) ve Cahit Zarifoğlu (nr. 129. Eylül 
198 7) için özel sayılar hazırlayan derginin 
46. sayısı "Hikaye", birleşik92-9S. sayıları 
"Tasawuf Özel Sayısı" olarak çıkmıştır. Te
levizyon kültürü üzerine geniş bir fikri yel
pazeden isimlerin katılımıyla gerçekleş
tirilen soruşturma 71 . sayıda yayımlan
mıştır. 

Başlangıçta çeviriden çok yazarlarının 
ürünlerine dayanan bir dergi olması ka
rarlaştırılan Mav e ra yayımladığı üç dört 
çeviri yazı dışında uzun süre bu ilkesine 
bağlı kalmış. derginin geçmiş sayılarının 
değerlendirildiği 100. sayıdan sonra 
Thomas S. Eliot ve Ezra Pound'la yapıl
mış uzunca iki konuşmanın çevirisi 1 O 1 ve 
1 08. sayılarda çıkmıştır. Derginin bu dö
neminde Bilge Karasu ile sanatı üzerine 
yapılmış bir konuşma ve "Kapitalistleşme 
Sürecinde Edebiyat Dergileri" konulu bir 
soruşturma, "İnsan- Makine İlişkileri" ile 
Sezai Karakoç'un "Fecir Devleti" şiiri üze
rine yapılan oturumlar bulunmaktadır. Dil 
konusunda süregelen tartışmalara taraf 
olmayacağı belirtilen dergide orta bir yol 
izlenmiştir. 

Çekirdek kadroyu oluşturan ve daha ön
ce Diriliş, Edebiyat gibi dergilerde de 
yazmış olan kurucu yazarların yanı sıra 
aralarında Osman Sarı , İsmail Kıllıoğlu, 
Mehmet Maraşlıoğlu, Mehmet Kahra
man, Mehmet Atilla Maraş, Ka dir Tanır, 
Atasoy Müftüoğlu, Bahri Zengin gibi 
isimleri n de bulunduğu çok sayıda yaza
rın katkılarıyla yayımına devam eden Ma
vera'da 40'lı sayılardan itibaren Mustafa 
Çelik, Recep Seyhan, Ramazan Dikmen, 
Adnan Tekşen, Alim Kahraman, Ali Hay
dar Haksal, Mustafa Özçelik, Osman Öz
can gibi isimlerden oluşan yeni bir yazar
lar kuşağı belirmeye başlamıştır. Mehmet 

Ocaktan, Alaeddin Soykan. Mustafa Ruhi 
Şirin, Necmettin Turinay, Fehmi Koru, 
Mehmet Çağlar. Meral Maruf, Seyfettin 
Ünlü, ömer Lekesiz. İlhan Kutluer, Osman 
Bayraktar. İhsan Işık dergide ürünleriyle 
görülen diğer belli başlı isimlerdir. Ayrıca 
Hasan Aycın çizgileriyle, Özkul Eren hazır
ladığı kapak desenleriyle dergiye katıl
mıştır. 
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~ ALiM KAHRAMAN 

MAVERAÜNNEHİR 
(fo.JI ~ı.J_, l..ı) 

Ceyhun nehrinin 
kuzey ve doğusunda kalan bölgeye 

İslam tarihçi ve coğrafyacıları 
tarafından verilen isim. 

_j 

Orta Asya'ya yönelik İslam fütuhatın
dan sonra Arapça kaynaklarda Ceyhun 
nehrine (Amuderya 1 Oxus) izafeten "nehrin 
öte tarafında bulunan bölge" anlamında 
kullanılmıştır. İran, Çin, Yunan ve Arap 
kaynaklarında Turani ve İran! kavimler 
arasında sınır olarak kabul edildiği bildi
rilen Ceyhun nehrine eski Türkler'in Ögüz 
adını verdikleri kaydedilmektedir (Günal
tay, IV, 36). Maveraünnehir tabiri IX. (XV.) 
yüzyıldan itibaren Farsça kaynaklarda 
kullanılmaya başlanmıştır. Arapça metin
lerde Maveraü'I-Ceyhun ya da Haytal, Batı 
kaynaklarında Transoxiana (Transoxania) 
diye anılan bölgeye bazı Türk müellifleri 
Çay-ardı adını vermişlerdir (Esin, s. ı 52). 

Maveraünnehir 
bölgesi 

Nlşlbur • 

MAVERAÜNNEHiR 

Modern dönemde Maveraünnehir. Cey
hun ile Seyhun nehirleri arasında kalan 
yaklaşık 660.000 km2 'lik coğrafi bölgeyi 
ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Bölgenin doğu ve kuzey sınırları İslam 
hakimiyetinin genişlemesine paralel ola
rak değişmiştir. Maveraünnehir'in hangi 
şehir ve bölgeleri kapsadığı konusunda 
bilgi veren Arap coğrafyacılarından İstah
ri güneyde Ceyhun nehriyle sınırianan 
bölgenin Buhara, Semerkant. Soğd top
rakları, üşrusene (Uşrusana). Şaş (Taşkent), 
Fergana, Keş (Kiş). Nesef (Nahşeb), Saga
niyan (Çaganiyan), Huttal (Huttalan), Tirmiz, 
Guvaziyan, Ahs'ikes, Harizm, Farab, İsbi
ca b, Talas, fıak ve Hucend'i kapsadığını; 
İbn Havkal doğusunda Pamir, Reşt ve 
düz bir çizgi üzerinde Huttel'e sınır Hint 
topraklarının, batısında Taraz'dan itiba
ren batıya doğru Barab (Farab), Sütkent, 
Semerkant'a tabi Soğd, Buhara ve tabi 
yerler, Harizm ve Harizm denizine (Aral 
gölü) kadar yay halindeki bir çizgi üzerin
de Oğuzlar ve Karluklar ülkesinin kuzeyin
de Fergana'nın doğu ucundan Taraz'a ka
dar uzanan düz bir çizgi üzerindeki Kar
luk topraklarının, güneyinde ise Bedah
şan ve Harizm denizine kadar düz bir çiz
gi üzerinde Ceyhun nehrinin yer aldığını 
ve Huttal'in de Maveraünnehir'e dahil ol
duğunu kaydeder. Mes'fıdl, Maveraün
nehir'in de içinde bulunduğu geniş top
raklara Kuşanadını verir. Ebü'I-Fida ve 
Kalkaşend'i gibi Arap tarihçi ve coğrafya
cıları Turan topraklarının üç büyük böl
geden meydana geldiğini, bunlardan bi
rinin Maveraünnehir ve Türkistan oldu
ğunu belirtirler. 

Maveraünnehir. ilk fetih yıllarından iti
baren idari açıdan Horasan'ın bir parçası 
olarak kabul edilmiştir. Ancak lll. (IX.) 
yüzyılda SamanHer döneminde bölgenin 
Horasan'dan ayrı ve özel bir statüye sa
hip olduğu görülmektedir. Klasik dönem-
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