
FECR-i ATf 

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-



zil olmasının da gösterdiği gibi müslü
manların üzerine karanlık bir gece gibi 
çöken müşrik baskısı ilelebet sürüp git
meyecektir; çünkü ufukta ümit ışıkları 
belirmiş, İslam'ın gelişme kaderiyle ilgi
li fecir baş göstermiştir. Küfrün ve zul
mün sonunun yaklaşmakta olduğuna 

ardarda yapılan yeminlerle dikkat çekil
dikten ve aklı erenler için bundan daha 
etkili yemin olamayacağı da vurgulan
dıktan sonra (ayet 5) Ad ve Semüd ka
vimlerinin ve firavunun inananlara yap
tıkları zulümler sebebiyle nasıl helak ol
dukları anlatılır. Güçlerine güvenip iman 
ehline baskı uygulayan bu zalimlerin üs
tüste inen kamçılar gibi felaket üstü
ne felakete uğratılarak helak edildik
leri birer ibret tablosu şeklinde gözler 
önüne serilir. Geçmiş kavimlerden veri
len bu örnekler gerek Mekke müşrik
lerine gerekse onların yolunda olanlara 
bir uyarı niteliği taşır. Burada Allah'ın 
olup biten her şeyi gördüğünü ve gö
zetlediğini vurgulayan ayetle sürenin 
birinci bölümü sona erer (ayet 14). Bu 
uyarıların ardından insanoğlunun zaaf
larını dile getiren ayetlere yer verilir ki 
bu zaaflar toplumları kötü akıbetiere sü
rükleyen sebeplerdir ve insanın bencil
liğinden kaynaklanır. Bencillik de yüce 
yaratana karşı güven eksikliği şeklinde 
kendini gösterir. Rabbi insanoğlunu de
nemek için ona bol bol rızık verecek ol
sa hemen sevinir ve bunu O'nun bir ik
ramı kabul eder. Fakat rızkı biraz daral
dığında hemen rabbi tarafından kahra 
uğradığını söylemeye yeltenir ve sızian
maya başlar. Halbuki o bolluk zamanın
da da yetimleri ve kimsesizleri kollayıp 
gözetmez, bunun için ön ayak olmaz. 
mirası helal haram demeden yer. ma
la mülke karşı aşırı düşkünlük gösterir 
(ayet ı 5-20). Azgınlık ve taşkınlıkları se
bebiyle helak edilen kavimleri haber ve
ren ayetlerin ardından varlıklı kesimin 

Fecr süresinin 
nesih hattıyla 
yaz ı lmış 

ilk ayetleri 

bencilliğini ve mal hırsını dile getiren 
ayetlere yer verilmesi, aslında bu zaaf
ların toplumlar için birer çöküş sebebi 
olduğunu vurgulamak içindir. Toplum 
düzeninin bozulmasına bir işaret olmak 
üzere bunun ardından yeryüzünün par
ça parça olup dağılacağını ve kıyamet 
gününün kesin olduğunu bildiren ayet
ler gelir (ayet 2 ı- 30). O gün herkesin Al
lah huzurunda hesaba çekileceği ve ce
hennemin bütün dehşetiyle ortaya çıka
cağı. inkarcı azgınların pişman olacağı. 

fakat son pişmanlığın fayda vermeye
ceği bildirilir. O gün kimsenin kimseden 
yardım göremeyeceği ve hiç kimsenin 
bir başkasının yerine cezalandırılmaya
cağı vurgulandıktan sonra süre. nefsani 
hırsiarına gem vurup gönül rızası ve tes
limiyetle rabbin emirlerine itaat edenle
rin kendileri gibi iyilerin arasına katıla
caklarını ve cennete gireceklerini müj
deleyen ayetle sona erer. 

Fecr süresinin faziletine dair Übey b. 
Ka'b'dan rivayet edilen ve bazı tefsir ki
taplarında yer alan (mesela bk. Zemahşeri, 

IV, 254: Beyzavi, ll, 604). "Kim Fecr süresi
ni söz konusu .on gecede okursa affedilir; 
kim onu diğer günlerde okursa kıyamet
te kendisi için bir nur olur" mealindeki 
hadisin mevzü olduğu kabul edilmiştir 

(ibnü' I -Cevzi, I, 239-24 I; Zerkeşi, I, 432) 
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FEDAİHU'I-BATINİYYE 

ı 

( .;:ı.L:Jı ~L;.; ) 

Batıniyye gruplarının 
görüşlerini reddetmek amacıyla 

Gazzali ( ö. 505/ ı ll ı) tarafından 

L 
kaleme alınan eser. 

_j 

V. (X l. ) yüzyılda Batınfler bir taraftan 
Fatımf Devleti'nin siyasi gücü. diğer ta
raftan kurdukları terör teşkilatlarının 

faaliyetleri sayesinde özellikle Abbasf hi
lafetinin sınırları içinde baskılarını his
sedilir derecede arttırmışlardı. Halife el
Müstazhir- Billah ( ı 094 - 1118). bu tür boz-

FEDAiHU'I- BATINiYYE 

guncu faaliyetlere karşı sürdürülen si
yasi mücadeleleri ilmi bakımdan da des
teklemek ve Abbasf halifesinin meşrü 
olmadığı tarzındaki yoğun Batını propa
gandasını tesirsiz hale getirmek için Gaz
zalf'den konuyla ilgili bir eser yazmasını 
istedi. Halifenin isteğini kabul eden Gaz
zalf eserinin adını bu sebeple Feçla'i}ıu'l
Biitıniyye ve feiii 'ilü '1- Müstazhiriyye 
olarak belirlediğini kitabının mukaddi" 
mesinde kaydeder (s. 3-5). Kitap bazı 

kaynaklarda el-Müsta?hiri şeklinde de 
geçmektedir (Abdurrahman Bedevi, s. 82). 
Gazzalf'nin bu eserini siyasi otoritenin 
baskıları sonucu telif ettiği yönünde Ba
tınf yazarlarca ileri sürülen iddianın (Da
migu'l-baÇLI, naşirin mukaddimesi. ı. ı 7) 
gerçekle ilgisi yoktur. Nitekim müellif, 
birçok alim arasından bu iş için kendisi
nin seçilmesinden şeref duyduğunu be
lirtir (s . 4; ayrıca bk. Watt, s. 62). 

Eser bir mukaddime ile on babdan 
meydana gelir. Birinci babda kitapta uy
gulayacağı metodu açıklayan Gazzalf. 
ikinci babda fırka mensuplarının çeşitli 
zamanlarda Batıniyye, Karamita. ismai
liyye gibi on kadar isimle anılmalarının 
sebeplerini anlatır ve bir mezhep olarak 
kuruluş amaçlarının İslam varlığını or
tadan kaldırmaktan ibaret olduğunu 

açıklar. Batınfler'in, kendi ideolojilerini 
benimsetmek amacıyla kullandıkları tak
tikleri (hiyel) dokuz noktada özetleyen 
müellif, bu akımın bütün sakatlıklarına 
rağmen yayılma şansı bulmasının sebep
lerini üçüncü babda inceler ve dördün
cü babda fırkanın temel görüşlerine ge
çer. Gazzalf burada Batınfler'in ilahiyyat 
konusunda bazan akıl ve nefs adı da ve
rilen "sabık" ve "tali" diye iki ilah kabul 
ettiklerini. peygamberi, kendisine tali 
vasıtasıyla sabıktan saf kutsf kuwet in
tikal eden kimse olarak nitelediklerini 
belirtir. Her asırda kendisine başvurula
cak masum bir imarnın gerekli olduğu 
şeklindeki Batını imarnet düşüncesini 

anlatır. Ardından fırka mensuplarının 

kıyameti. peygamberden sonra onun şe
riatını nesheden altıncı imarnın zuhuru 
olarak te'vil edip bütün müslümanlarca 
benimsenen ahiret hallerini inkar ettik
lerini nakleder. imarnın belirttiklerinin 
dışında kalan dini emir ve yasakların ta
mamen manasız olduğuna inandıklarını 
açıkladıktan sonra Batınil er' in mutlak 
ibaha görüşünü benimsediklerini kayde
der. Beşinci bab, Batınfler'in nasların za
hirine getirdikleri te'villere dair örnekler
le ve bunların reddiyle ilgilidir. Altıncı 

babda. bilgi edinmenin akı l yoluyla değil 
masum imarnın öğretmesiyle mümkün 
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