
ğını bildirmesi açısından önem taşıdığın
dan dini literatürde bu vaktin tanım ve 
belirlenmesinin ayrı bir dikkatle ele alın
dığı görülür. 

Kur'an ·da fecir kelimesi, oruç ve na
mazla ilgili bazı dini hükümlerin bildiril
mesi (ei-Bakara 2/ 187; el-isra 17 / 78; en
Nür 24 / 58 1. yemin (ei-Fecr 891 ı) ve Ka
dir gecesinin fazileti (ei-Kadr 971 5) gibi 
münasebetlerle beş ayette geçmekte
dir. Bu ayetlerin hepsinde fecir, örfen 
yaygın kullanımına da uygun olarak "tan 
yeri ağarması, şafak vakti" anlamını ta
şımakla birlikte fecir vaktinin başlama 
ve bitiş sınırıyla ilgili olarak ayetlerde bir 
açıklama yer almaz. Ancak bunlardan 
oruçla ilgili ayette, "Sabahın beyaz ipliği 
(aydınlığı) siyah iplikten ayırt edilineeye 
kadar yiyin, için, sonra akşama kadar 
orucu tamamlayın:· (ei -Bakara 2/ 187) 
cümlesiyle fecir vaktinin başlangıcına 

işaret edilmiştir. Kaynaklarda, bu aye
tin önce, "Beyaz iplik siyah iplikten ay
rılıncaya kadar yiyin, için" kısmının na
zil olduğu, bazı sahabflerin ayeti zahiri ve 
lafzl manasma hamlettiği. Hz. Peygam
ber'in ise siyah ve beyaz iplikle ilgili ola
rak, "Biri gecenin karanlığı, diğeri gündü
zün aydınlığıdır" şeklinde bir açıklama 
getirdiği, daha sonra da ayetin "mine'l
fecr" kısmının nazil olarak ayetteki kısmi 
kapalılığın giderildiği rivayetleri yer alır 
(Buhari, "Tefsir", 2/ 28 ; Müslim. "Şıyam", 
34-35 ; Cessas, 1, 284 ; ibn Keslr, ı . 319). 

Fecir vaktinin namaz ve oruçla ilgili 
mükellefiyetieri belirleyecek tarzda tes
biti Hz. Peygamber'in söz ve uygulama
larına dayanır. Sonraki dönemlerde fa
kihler tarafından konuyla ilgili olarak 
ileri sürülen görüşler arasında da bazı 

ayrıntılar dışında önemli bir farklılık bu
lunmaz. Hz. Peygamber, İbn Ümmü Mek
tüm'un fecir vaktinde okuduğu ezandan 
önce Bilal-i Habeşf"nin uyarı maksadıy
la okuduğu ezanı kastederek, "Bilal'in 
ezanı hiçbirinizi sahur yemeğinden alı

koymasın ; çünkü Bilal henüz gece iken 
ezan okur. Onun bu ezanı sizden iba
dette bulunana (teheccüt namaz ı kılanal 

haber vermek, uykuda olanı da uyandır
mak içindir" dedikten sonra fecir vak
tinin iyice anlaşılması için parmakla
rını yukarıya kaldırıp aşağıya diker ve, 
"Fecir beyazlığın böyle açığa çıkması de
ğildir, ta ki şöyle olmayınca" der. Bunu 
söylerken de şahadet ve orta parmağı
nı üst üste bindirip sağa sola uzattığı ri
vayet edilir (Buharl, "E~an", 13; Müslim, 
"Sıyam", 38; Ebü Davüd, "Şavm", 17). Baş
ka bir hadiste de Resül-i Ekrem, "Bilal 

ezanı gece okuyor. İbn Ümmü Mektüm 
ezan okuyuncaya kadar yiyip içebilirsi
niz. Çünkü o fecir doğmadan ezan oku
maz" demiştir (Bu ha ri, "Savm", 17 ; Müs
lim. "Sıyam", 36-37) 

İslam hukukçuları hadislerdeki bu ifa
delerden hareketle fecri "fecr-i kazib, 
fecr-i sadık" veya "birinci fecir, ikinci fe
cir" şeklinde ikiye ayırarak açıklamışlar
dır. Fecr-i kazib, sabaha karşı doğuda 

tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey 
olarak yükselen, piramit şeklinde, sa
manyolu ışığına benzeyen akçıl ve do
nuk beyazlıktır. Fıkıh literatüründe bu
na " uzunlamasına beyazlık" (beyaz -ı müs
tatil ) denildiği gibi Araplar arasında "" kurt 
kuyruğu" (zenebü"s- sirhan) veya "yalancı 

sabah" (es-subhu"l-kazib) olarak da anı

lır. Fecr-i kazib gecenin bir bölümü ka
bul edildiği için ayrıca dini bir hükme 
konu teşkil etmez. Bu geçici beyazlıktan 
sonra yine kısa bir süre karanlık basar. 
Ardından da ufukta yatay olarak boy
dan boya uzanan, giderek genişleyip ya
yılan fecr-i sadık aydınlığı başlar. Fıkıh 

literatüründe bu ikinci fecre "enleme
sine beyazlık" ( beyaz -ı müsta·razi) denil
mesi, fecr-i sadık beyazlığının doğu uf
kunda tan yeri boyunca yayılarak geniş
lemesi sebebiyledir. Sabah namazının 

vaktinin girmesi, sahurun sona erip oru
cun başlaması gibi dini hükümlerde esas 
alınan bu ikinci fecirdir. Nitekim Hz. Pey
gamber. " İki çeşit fecir vardır. Kurt kuy
ruğu gibi olan fecir herhangi bir şeyi ne 
helal ne de haram kılar. Ufukta genişli
ğine yayılan fecre gelince işte sabah na
mazı o vakitte kılınır, sahur yemeği de 
o vakitte haram olur" (Darekutni, ll, 165) 
derken iki fecir arasındaki bu farka dik
kat çekmiştir. Bununla birlikte fecr-i sa
dıkın, ufukta beyazlığın enlemesine yayıl
dığı vakit mf, yoksa bu beyazlıktan son
ra ufukta kızıllığın yayılması vakti mi ol
duğu, gerek hadislerde (Tirmizi, "Şavnı" , 

15 ; Ebü Davüd, "Şavm", 17) gerekse sa
habe ve tabiln söz ve uygulamasında yer 
alan farklı ölçü ve ifadeler sebebiyle is-

, lam hukukçuları arasında tartışılmıştır. 

Bazı fakihlere göre fecr-i sadık ufuk
ta aydınlığın oluşmaya başladığı vakit
te. bir kısmına göre ise beyazlıktan son
ra kızıllığın ufukta iyice ortaya çıkmasıy
la başlar. Fakihlerin çoğunluğu bu ko
nuda orta bir yol takip etmiş, fecr-i sa
dıkın ufukta beyazlığın iyice yayılmasıy
la başlayacağı görüşünü benimsemiştir. 
Cumhur. ilgili ayette geçen siyah- beyaz 
ayırımını gecenin siyahlığı ve gündüzün 
beyazlığı (Buhari, "Şavnı", 16). fecri de 
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ufukta yayılan beyazlık olarak açıklayan 
hadisleri ve ümmetin bu yöndeki uygu
lamasını esas almış, bazı hadislerde ge
çen "kızıllığın ortaya çıkışı"" ifadesinin 
(Tirmizi . "Şavm" , 15 ; Ebü Davüd, "Savm", 
17) veya bazı sahabe ve tabiinin sahuru 
bu vakte kadar geciktirdiğine dair riva
yetlerin beyazlığın ufukta iyice yayılma
sı ölçüsünü tekit edici bir anlam taşıdı~ 

ğı yorumunu yapmıştır (Tahavf, ll , 52 -54 ; 
Hatta bT, ll, 760 ; Ayni, X, 297) . Öyle anla
şılıyor ki cumhurun bu konuda ihtiyatlı 

bir görüşü tercih etmiş olması, sabah 
namazı vaktinin sahur vaktinin sona er
mesini takiben başlamakta oluşu sebe
biyle sabah namazının kılınabilmesine 

de yeterli bir zaman kalmasını sağlama , 

böylece hem oruç hem de sabah namazı 
için makul bir bitiş- başlangıç vakti be
lirleyebilme gibi bir amaç taşımaktadır. 
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Il. Meşrutiyet'ten sonra 
teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği 

ve estetik değerleri benimseyen 

L 
edebiyatçılar topluluğu. 

_j 

Birçok tenkitçinin. hatta bizzat men
suplarının da bir edebiyat mektebi veya 
edebiyat grubu olarak kabul etmediği 
Fecr-i Ati, ll. Meşrutiyet sonrası ortaya 
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dökülen çoğu siyasi nitelikte ve sanat 
endişesinden mahrum edebiyat mahsul
lerine tepki olarak doğmuş kısa ömürlü 
bir edebi topluluğun adıdır. 

ll. Abdülhamid devrinin son yılların

da uygulanan sıkı baskı rejimi, özellikle 
1901 -1908 arasında edebiyat yayınla
rında da etkili olmuştur. Bu tarihe ka
dar bütünüyle ferdi ve hissi bir sanat 
mektebi manzarası gösteren, kısa süreli 
fakat oldukça zengin bir edebiyat gru
bu olan Edebiyat-ı Cedide ( 1896- 190 ı ı. 

Servet-i Füm1n dergisinin 1901"de ge
çici olarak kapatılmasından sonra dağıl
mıştı. Bu hadiseden sonra Meşrutiyet'in 
ilanına kadar geçen yedi sekiz yıl içinde 
genel olarak yayın hayatında, özellikle 
de edebi eserlerde hissedilir bir azalma 
görülür. Bunda sansürün. tevkif ve sür
günlerin rolü kadar yazarların üzerlerin
de hissettikleri psikolojik baskının da te
siri olmalıdır. Hüseyin Cahid, Hüseyin 
Rahmi. Ahmed Midhat gibi çok velüd ka
lemlerin bile bu yıllar arasında adeta 
suskun kalmaları dönemin durumunu 
yansıtan önemli ölçülerden biridir. 

23 Temmuz 1908'de Il. Meşrutiyet'in 
ilan edilmesiyle basında da bir patlama 
olur. Sansür resmen değilse bile fiilen 
kalkmıştır. Türkiye, tarihinin en serbest 
ve basını da en hür dönemini yaşama
ya başlamıştır. Üç dört yıl içinde, bir
kaç sayı çıkıp kaybolanları da dahil ol
mak üzere yayın hayatında görülen der
gi ve gazetelerin sayısı 200'den fazla
dır. Anarşi derecesine varan bir yazı hür
riyeti edebi eserlerde de kendini gös
terir. Önemli ortak vasıfları ll. Abdülha
mid 'in şahsını. devrini. rejim ini kötüle
rnek ve ona hakaret etmek olan. çoğu 
asgari sanat ve edebiyat zevkinden mah
rum bir yığın şiir, tiyatro. roman ve hi
kaye bu dönemin edebi mahsullerini teş
kil eder. 

Fecr-i Ati topluluğu, sanat ve edebi
yattaki bu seviyesizliğe karşı tepkilerin 
bir araya getirdiği edebiyatçıların ortak 
hareketinden doğmuştur. Basının bu de
rece politize olmasından usanan çoğu 
genç birtakım yazarlar Hilal gazetesinin 
idarehanesinde toplanır ve idealleri doğ
rultusunda bir grup teşkil ederler. Önce 
fikirlerini ifade edecek bir ad ararlar. 
Ahmed Haşim Sina-yı Emel"i teklif eder
se de Faik Ali'nin ileri sürdüğü Fecr-i Ati 
ismi kabul edilir. Böylece topluluk 1909 
yılı başlarında (i lk top l antı tarihi 20 Mart 
1909) yarı resmi olarak fakat fiilen kuru
lur. Başkanlığa en yaşlı üye sıfatıyla o 
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zaman otuz dört yaşında olan Fa ik Ali 
getirilir. Aynı yılın 25 Mart tarihli Ser
vet-i Füniln (nr. 930) dergisinde küçük 
bir haber topluluğun varlığını duyurur. 
Bu kısa yazıda bir şiir ve düşünce top
luluğu kurulduğu, sanatı şahsi ve muh
terem olarak kabul ettikleri, şiire ve es
tetiğe ağırlık vermek üzere Fecr-i Ati 
adıyla bir dergi yayımiayacakları bildiri
liyordu. Ancak bahsedilen dergi hiçbir 
zaman çıkarılamamıştır. Topluluğu teş
kil eden gençler de başta Servet-i Fü
niln olmak üzere Resimli Kitab, Mu
savver Eşref, Şiir ve Teiekkür, Jô.le, 
Şehbôl gibi kendilerine imkan sağla

yan, devrin kaliteli dergilerinde yazıları
nı ve şiirlerini neşrederler. 

Edebiyat tarihlerinin , başka edebi 
gruplar gibi aralarında fikri ve organik 
bağlar bulunmadığında birleştiği Fecr-i 
Ati'nin varlığını hissettiren en önemli 
hadise kuruluşundan bir yıl kadar son
ra yayımlanan beyanname olur. Servet-i 
Füniln 'da (24 Şubat 191 0) ve aynı tarih
li Tanin gazetesinde "Fecr-i Ati Encü-

men-i Edebisi Beyannamesi" başlığı ile 
çıkan bu uzunca yazıda topluluğun pren
sipleri açıklanmıştır. Burada kapanmış 
bir devir olarak kabul ettikleri Edebi
yat- ı Cedide için saygılı bir dil kullanıl
mış, edebiyatı gerçek bir sanat haline 
getiren Edebiyat-ı Cedide gibi kendile
rinin de sanata ve estetiğe bağlı kala
cakları, fakat yeniliğe daha çok açıla

cakları ifade edilmiştir. Topluluk dilin, 
edebiyatın, edebi ve sosyal ilimierin ge
lişmesine, düşüncelerin aydınlatılması

na çalışacak, bir yayınevi kurarak Batılı 
ve yerli edebi eserleri halka yayacaktır. 
Beyannamenin altında şu yirmi bir im
za bulunmaktadır: Ahmed Samim, Ah
med Haşim, Emin Bülend (Serdaroğlu), 

Emin Lami, Tahsin Nahid, Celal Sahir 
(Erozan), Cemi! Süleyman (Aiyanakoğlu ), 

Hamdullah Subhi (Tanrıöver) . Refik Ha
lid (Karay), Şehabeddin Süleyman, Abdül
hak Hayri. izzet Melih (Devrim). Ali Ca
nip (Yöntem), Ali Süha (Delilbaşı), Faik Ali 
(Ozansoy), Fazı! Ahmed (Aykaç), Mehmed 
Behçet (Yazar). Mehmed Rüşdü, Meh-
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med Fuad (Köprülü), Müfid Ratib, Yakup 
Kadri (Karaosmanoğlu). En yaşiısı otuz 
dört, en gençleri on dokuz yaşında olan 
bu yazarların yaş ortalaması yirmi üç
tür. Konuyla ilgili hatıralarda topluluğa 
daha sonraları Süleyman Fehmi, İsmail 
Subhi, Nevin (Neyyir), İbrahim Alaeddin 
(Gövsa), Mehmed Ali Tevfik, Hasan Bed
reddin, Enis Behiç (Koryürek) gibi isim
lerin de katıldığı yazılmıştır. 

Fecr-i Atı mensupları beyannamele
rinde belirttikleri gibi bir seri yayın te
şebbüsünde bulunmuşlardır. Cemil Sü
leyman'ın Timsal-i Aşk ve İnhizam ad
lı romanları, Şehabeddin Süleyman'ın Fır

tına adlı tiyatrosu, Tahsin Nahid'in Rı1h-ı 
Bfkayd adlı şiir kitabı ve Mehmed Fu
ad'ın Hayat-ı Fikriyye adlı incelemele
rinden ibaret beş kitaplık bir seri Fecr-i 
Atı Kütüphanesi neşriyatı adıyla çıkmış
tır. Ancak bu yayımlardan bazılarının iç 
sayfalarında otuzdan fazla kitap neşret
me niyetinde olduklarını gösteren ka
bank bir isim listesi dikkati çeker. Böy
lece yayım organı olarak düşündükleri 
dergi gibi kitap yayımlarında da önemli 
bir hamle yapamadıkları anlaşılmakta
dır. Teşebbüs ettikleri halde resmi bir 
dernek kuramamalarının. fazla faaliyet 
gosterememelerinin sebebini, kuruluş-

larından hemen sonra vuku bulan 31 
Mart Vak'ası ' na ve bunun doğurduğu 
yeni sıkıntılı şartlara bağlamak müm
kündür. 31 Mart Vak'ası sırasında top
lantı merkezleri olan Hilal Matbaası'nın 
basılmasını, hatta üyelerinden gazeteci 
Ahmed Samim'in bir suikast sonucu öl
dürülmesini de bu sıkıntılara ilave et
mek gerekir. Ancak temelinde sanatı 

şahsi ve muhterem kabul eden Fecr-i 
Atı mensuplarının her birinin şahsi bir 
yol tuttuğu ve dernek halinde çalışma 
disiplinine yanaşmadıkları da anlaşılmak
tadır. Birbirlerinden bağımsız hareket 
etmelerini kendilerinden birçoğunun ta
bii karşıladığını bizzat yazıları ve hatıra

larıyla ifade etmişlerdir. İlk toplantıdan 
itibaren Ahmed Haşim gibi hiç katılma
yim veya pek az görünen üyeler zaman
la toplulukla ilişkilerini kesmiş, hatta is
tifa etmişlerdir. Öyle ki kuruluşundan 
bir buçuk yıl sonra 1910 Ekiminde ya
yımlanan bir haberden grupta on kişi 

kaldığı anlaşılmaktadır. Fecr-i Atı'nin üç 
buçuk yılı bulmayan ömrü içinde önce 
Faik Ali, daha sonra Fazıl Ahmed, Ham
dullah Subhi, Celal Sahir ve İzzet Melih'in 
başkanlık yapmış olmaları da toplulu
ğun çözülme ve dağılma karakterini ak
settiren hadiselerdir. Aslında Fecr-i Atı'-

nin dağılmasıyla ilgili kesin bir tarih bu
lunmamakla beraber oldukça ihtilaflı ve 
tartışmalı geçen üç buçuk yıldan sonra 
1912 sonlarında artık Fecr-i Atı diye bir 
isimden bahsedilmemektedir. 

Fecr-i Atı beyannamesinde ülkenin il
me ve sanata şiddetle ihtiyacı olduğun
dan bahsedilmesi, ll. Meşrutiyet'i takip 
eden aşırı politik fikir ve edebiyat orta
mına bir tepki gibi görünmektedir. Sa
natı şahsi ve muhterem olarak kabul et
meleri de aynı tepkinin tezahürüdür. An
cak Edebiyat-ı Cedide mensupları gibi 
tamamıyla estetik endişelerle bir fildişi 
kuleye kaparımayı da benimserneyerek 
sanatın belki doğrudan doğruya siyase
te değil, fakat sonuç olarak milli geliş
meye hizmet edeceği düşüncesindedir
ler. Bununla beraber bütün itirazlara ve 
tartışmalara rağmen birçok hususta ge
nel hatlarıyla Edebiyat-ı Cedide anlayı
şından pek de uzaklaşamadıkları mu
hakkaktır. Verdikleri eserler ve estetik 
görüşler onların devamı olduklarını gös
termektedir. Aralarında Faik Ali ve Ce
lal Sahir gibi yine o edebi mektebe men
sup olanların bulunuşu, hatta yayım or
ganı olarak kendilerine Servet-i Fünı1n 
dergisinde yer aramaları da bu hükmün 
nisbi doğruluğunu gösterir. Ancak bu 
gerçek, Edebiyat-ı Cedide'nin değer yar
gılarını kabul edip etmemek hususunda 
başkalarıyla ve kendi aralarında tartış
maların çıkmasını da engelleyememiş
tir. Yine de Fecr-i Ati'nin, bazı tenkitçi
ferin kanaatlerinin aksine Edebiyat- ı Ce
dide'ye bir tepkiden doğduğu iddiasına 
katılmak mümkün değildir. 

Ortak bir disipline ve açık prensipiere 
sahip olmamaları sebebiyle Fecr-i Ati 
yazarlarının eser verdikleri edebi türler 
ve benimsedikleri Batı edebi ekaileri tam 
manasıyla ortak bir karakter göstermez. 
Batı edebiyatından teorik olarak şiirde 
kısmen parnas ekolüne bağlı olanlar ka
dar sembolist -empresyonist temayülle
ri aksettirenlerin de varlığından bahse
dilebilir. Roman ve hikayede ise genel
liklerealist-natüralist bir yolu tercih et
mişlerdir. Yine de kahramanlarının ço
ğunu aşırı hassas ve romantik tipler teş
kil eder. Bu özellikleriyle de Edebiyat-ı 
Cedide'nin devamı görünümündedirler. 
Bu değer hükümleri, Fecr-i Atı şair ve 
yazarlarının, sadece topluluğun devam 
ettiği kısa süre içindeki edebi mahsul
leri dikkate alındığında doğrudur. Da
ğılmalarından sonra her birinin Fecr-i 
Atı prensiplerini devam ettiren veya on
dan az çok uzaklaşan eser ve yayınla-
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rının bu dönemin dışında düşünülmesi 
gerekir. 

Topluluğun şiirde temsilcileri Tahsin 
Nahid, Mehmed Fuad, Faik Ali, Mehmed 
Behçet, Emin Bülend ve Ahmed Haşim'
dir. Şiirlerinin çoğu ile mizahi bir karak
ter gösteren Fazıl Ahmed de Fecr-i Ati 
şairlerindendir. Genel hatlarıyla ortak 
prensipleri, şiirle topluma faydalı olma
nın veya hayatı bütün gerçekleriyle şiire 
aksettirmenin doğru ve mümkün olma
dığı, şiirin ancak duyguları dile getiren 
bir sanat vasıtası olduğudur. Topluluk 
dağılıncaya kadar geçen birkaç yıl için
de yazdıkları şiirler de yine Edebiyat-ı 
Cedide şiirini hatırlatır. Bir arada bulun
dukları süre içinde genellikle aşk ve ta
biat konularını işlemişler, vezin olarak 
da aruzu tercih etmişlerdir. Daha önce
ki yıllarda başlamış olan serbest müs
tezad örnekleri bu sırada çoğalmış, gi
derek serbest nazma yol açacak değişik 
ve zengin şekillerle yaygınlaşmıştır. Bu 
dönemde Ahmed Haşim'in Göl Saatle
ri, Tahsin Nahid'in Rı1h-ı Bfkayd, Meh
med Behçet'in Erganun, Celal Sahir'in 
Siyah Kitap adlı şiir kitapları Fecr-i Ati 
şiirinin örnekleri sayılabilir. Diğer şairle

rin şiirleri bu yıllarda henüz dergi say
falarındadır. 

Roman ve hikaye alanındaki isimler 
Refik Halid, Yakup Kadri, Cemil Süley
man ve İzzet Melih'tir. Özellikle son iki
si topluluğun roman türünü daha iyi ak
settiren eserler vermişlerdir. Cemil Sü
leyman'ın Timsal-i Aşk, Ukde, Siyah 
Gözler; İzzet Melih'in Tezad adlı roman
ları Fecr-i Atfnin bu türdeki örneklerin
dendir. Konu olarak Edebiyat-ı Cedide 
romanını takip eden bu eserlerin roman 
tekniği açısından o seviyeyi de tuttura
madıkları görülür. 

Tiyatro alanında Müfid Ratib, Tahsin 
Nahid, Şehabeddin Süleyman, Refik Ha
lid, İzzet Melih ve Ali Süha'nın çalışma
ları vardır. Şehabeddin Süleyman'ın Çık

maz Sokak ve Fırtına adlı oyunları neşir 
sırasında toplum ve ahlak meseleleri açı
sından epey tenkide uğramış eserlerdir. 
Diğer yazarların oyunları, özellikle adına 
"fantaziye" denilen kısa piyesleri dergiler 
arasında kalmıştır. Fecr-i Ati tiyatrosu 
oyun tekniği bakımından başarılı eserler 
ortaya koyamamıştır. Romanlarda oldu
ğu gibi yine hissidir ve çoğu basit aşk te
mala rı üzerine kurulmuştur. Ancak bu 
yazarların, gerek tiyatro eserleri gerekse 
eserlerin sahneye konulması üzerine ya
zıları tiyatro edebiyatı bakımından daha 
başarılı sayılacak çalışmalardır. 
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Fecr-i Atı yazarlarının edebiyatın teori 
ve tenkit alanında daha faal oldukları 

görülmektedir. Tenkit usulü üzerine Ya
kup Kadri. Fazı! Ahmed ve Celal Sahir'in ; 
Türk ve Batı edebiyatları hakkında Meh
med Fuad, Yakup Kadri, Celal Sahir. Ah
med Haşim, Tahsin Nahid, Şehabeddin 
Süleyman. Ahmed Samim ve Müfid Ra
tib'in makaleleri bu dönem içinde önem
li meseleleri ortaya koymuştur. Ayrıca 
edebiyatın daha genel konuları ve özel
likle sanat, estetik bahislerinde Mehmed 
Fuad, Celal Sahir. Müfid Ratib, Şeha

beddin Süleyman, Yakup Kadri. izzet Me
lih, Tahsin Nahid, Fazı! Ahmed, Emin La
mi, Ahmed Haşim, Refik Halid ve Ali Ca
nip gibi daha geniş bir kadronun maka
leleri bulunmaktadır. Bütün bu yazıla

rın genel olarak Türk edebiyatı. bilhas
sa o yıllarda uyanmaya başlayan Milli 
Edebiyat akımı üzerinde olumlu etkiler 
gösterdiğini belirtmek gerekir. Bu ten
kit çalışmalarının tabii bir uzantısı gibi 
kabul edilmesi gereken fikir ve edebi
yat tartışmaları da dergilerde Fecr- i Atı 
topluluğunun bazı taraflarını yansıtmış

tır. Devrin dergilerinden Servet-i Fü
nun,_ Resimli Kitap ve RübQb'da Fecr-i 
Atı yazarlarının bazan kendi aralarında, 
bazan başka yazarlarla zaman zaman 
sertleşen tartışmaları olmuştur. Bunlar
dan bir kısmı, topluluğun sloganı olan 
"şahsf"likle yakından ilgili sanat-ahlak, 
sanat-toplum ilişkileri gibi konularda 
cereyan etmiştir. Önemli poJemiklerden 
biri de Ahmed Haşim, Mehmed Fuad, 
Hamdullah Suphi ve Yakup Kadri gibi 
Edebiyat-ı Cedfde'ye karşı çıkanlarla Ali 
Canip ve eski bir Edebiyat-ı Cedide men
subu olan Celal Sahir arasında geçen tar
tışmadır. 

Topluluğun dil konusunda açık bir tav
rı olmamakla beraber şiir ve nesirde kul
landıkları kelime kadrosu, terkipler. hat
ta sentaks Edebiyat-ı Cedide'ninkiler
den pek farklı değildir. Halbuki o yıllar

da dilin sadeleşmesi meselesi oldukça 
yaygın bir polemik haline gelmiştir. Fecr-i -
Atı mensuplarının ise bu konuya genel
likle ilgisiz kaldıkları görülmektedir. Yal
nız dil tartışmalarının başlangıcında Meh
med Fuad ve Şehabeddin Süleyman bir 
edebiyat dilinin önemi ve gereği açısın
dan "Yeni !isan" hareketine karşı çık

mışlar, buna mukabil eski Edebiyat-ı 

Cedfdeciler'den Celal Sahir hareketin ta
raftarı olmuştur. 

Bütün bu dağınık görünüşüne, men
suplarının belli fikirler etrafında toplan
mayışına. hatta topluluk olarak fazla ve-

rimli olmamasına ve kısa ömrüne karşı
lık Fecr-i Atı grubu, ll. Meşrutiyet dev
rinin siyasi kargaşası içinde sanat ve 
edebiyat adına güçlü bir hamle sayılma
lıdır. Topluluğun kalabalık kadrosu, be
yannameleri, kurulamamış da olsa Ba
tı'daki örnekleri gibi bir sanat derneği 
olma teşebbüsleri en azından pek çok 
aydının gözünü edebiyat alanına çevir
miştir. Yazarlarının çoğunun daha son
raki yıllarda farklı yollar tutmuş olması- _ 
nı da topluluğun aleyhine değerlendir
mek doğru değildir. Bunlardan hemen 
tamamına yakın sayıda yazar Türk ede
biyatı tarihinde az veya çok önemli bir 
yer almıştır. Başta, toplulukla en az il
gilenen ve en önce kopan Ahmed Haşim 
olmak üzere Mehmed Behçet, Tahsin Na
hid, Şehabeddin Süleyman ve Müfid Ra
tib Fecr-i Ati'nin sanatın şahsi ve muh- _ 
terem oluşu prensibine genellikle uygun 
çalışmalar yapmışlar ve başka bir edebi 
akıma girmemişlerdir. Esasen son üç ya
zar Cumhuriyet'ten önce _ölmüştür. Top
luluğun dağılmasından sonra bir kısmı 
savaş yıllarında, bir kısmı Cumhuriyet'
ten sonra olmak üzere pek çoğu Milli 
Edebiyat hareketine katılmış, katılma

yanlar da dilde sadeleşme akımına deği
şik nisbetlerde ayak uydurmuşlardır. 
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FECR SÜRESİ 
( ,r.ııı 1 • -»"" ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
seksen dokuzuncu suresi. 

_j 

Mekke döneminin ilk yıllarında, İslam'ı 
kabul edenlere karşı zulmün başladığı 
sırada (Mevdüdi, VII, ı 07) Leyl sOresinin 
ardından ve muhtemelen Habeşistan'a 
yapılan birinci hicretten önce nazil olmuş
tur. İlk devirde nazil olan sOreler arasın
da onuncu sırada yer almaktadır. Ali b. 
EbO Talha'dan surenin Medeni olduğuna 
dair bir rivayet gelmişse de (Ebu Hayyan 
el-Endelüsi, VIII, 466; Alüsi, XXX, 119) üsiO
bu ve muhtevası bakımından diğer Mek
ki surelerle büyük bir benzerlik gösterdi
ği açıktır. Ayet sayısı otuz olup fasılası 
( ı$ • u • ~ • .J • J • ü • Y • 1 ) harfleridir. 

Sure ismini başındaki "fecr" kelime
sinden alır. "Şafak sökmesi, tan yerinin 
ağarması" veya "şafak vakti, tan yeri" 
anlamına gelen fecre yemin ile başlayan 
sOreye "Ve'l- Fecri" sOresi de denilir ve 
Mushaf'taki tertibe göre "Ve'I - Leyl", 
"Ve'd-Duha" gibi belli vakitlere yeminle 
başlayan sürelerin önünde yer alır. 

Surenin ilk dört ayetinde sırasıyla fec-_ 
re. on geceye, çift ve tek olana ve her 
şeyi örten geceye yemin edilir (ayet 1-4). 

Fecrin kurban bayramı sabahı, on gece
nin de zilhicce ayının ilk on gecesi oldu
ğunu söyleyenler bulunduğu gibi fecri 
ilk vahyin geldiği Kadir gecesinin fecri , 
on geceyi de ramazan ayının son on ge
cesi olarak kabul edenler de vardır. Bu 
on gecenin muharrem ayının ilk on ge
cesi olduğu da ileri sürülmüştür (Taberi, 
m, 168-169). Kur'an surelerinin yirmi üç 
yılda peyderpey indiği, İslam dininin ge
lişme aşamalarının buna paralel olarak 
gerçekleştiği göz önünde bulundurulun
ca üzerine yemin edilerek dikkat çeki
len fecrin ilk vahiyle ilgili fecir olduğu 
görüşü ağır basmaktadır. Bununla be
raber buradaki fecirle her günün fecir 
vaktine dikkat çekildiği düşünülmüş, ba
zı müfessirlerce sabah namazının öne
mine işaret edildiği de ileri sürülmüş
tür. Çünkü isra sOresinde sabah nama
zı "kur'anü'l-fecr" (fecir vaktindeki oku
yuş 1171 781) olarak nitelendi rilmiştir. 

Surenin konusunu, genellikle Mekki 
sarelerde görüldüğü üzere iman ve sa
lih amel yolunu terkedenlerin dünya ve 
ahirette karşıtaşacakları kötü akıbetle 

iman ehlinin her iki cihanda erişeceği 

mutluluk hakkındaki açıklamalar oluş 

turmaktadır. Leyl sOresinin ardından na-


