
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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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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olduğu şeklindeki Batıni iddiaları ele alı
narak bunlar kesin delillerle iptal edilir. 
Kitabın yedinci babı imarnet konusuna 
ayrılmıştır. Burada imametin nasla sabit 
olduğu, imamların küçük büyük her tür
lü günahtan korundukları ve her şeyin 
bilgisine sahip bulundukları şeklindeki 
iddialar çürütülür. Sekizinci bab İslam 
dininin Batınfler hakkındaki hükmüne 
dairdir. Müellif, Batıni düşüncelerin bir 
kısmının sapıklık ve bid'at çerçevesine 
girdiğini , bir kısmının ise tekfiri gerek
tirdiğini , küfrüne hükmedilenlerin mür
ted statüsünde bulunduğunu belirtir. 
Gazzali kitabının dokuzuncu babında, ya
şadığı çağda herkesin itaat edeceği meş
rü imarnın ei-Müstazhir - Billah olduğu
nu ispata çalış ır ve meşrü bir devlet baş
kanında bulunması gereken nitelikleri 
açıklar. Onuncu babda ise devlet başka
nının, görevini meşruiyet içinde yürüte
bilmesi için yerine getirmesi gerekli olan 
ilmf ve arnelf vazifelerini konu edinir. 

Aralarında mevcut muhteva benzerli
ği sebebiyle Feğ.ô. 'iJ:ıu '1- Bô.pniyye 'nin 
önemli kaynaklarından birinin Abdülkii
hir el-Bağdadf'ye ait e1 -FarJs. beyne'1-
fıraJs. olduğunu söylemek mümkündür. 
Batını alim ve daUerinden Ali b. Muham
med b. Velfd (ö. 612/ 1215) Gazzalf'nin 
bu kitabına hacimli bir reddiye yazmış 
ve mukaddimeden kitabın sonuna ka
dar bütün görüşlerini tek tek cevaplan
dırmaya çalışmıştır. Ancak Mustafa Gii
lib tarafından iki cilt halinde yayımlanan 
eserden (Beyrut 1403/ 1982) anlaşıldığı 

üzere Batını müellifi, hakaret dolu bir 
üslüpla kaleme aldığı kitabında ilmf ve 
tarafsız bir yöntem kullanmamış, büyük 
müslüman çoğunluğunun, hatta yer yer 
mütedil Şfa'nın bile kabul ederneyece
ği görüşlerle Gazzalf'yi eleştirrnek iste
miştir. Buna karşılık Muhyiddin İbnü'l
Arabf ile Şemseddin es-Sehavf eserlerin
de tasvipkar ifadelerle Gazzalf'nin kita
bına atıfta bulunmuşlardır (el·Fütahat 
V, 158-159; el·j< lan bi't-tevbfl]., s. 49-50) 

Feğ.ô. 'iJ:ıu '1- Bô.pniyye 'nin bilinen iki 
yazma nüshasından biri British Museum'-

. da (Or., nr. 7782), diğeri Fas Karaviyyin 
Camii Kütüphanesi'ndedir (H . L., nr. 4428). 
Eserin ilk neşri, otuz beş sayfalık Alman
ca bir mukaddime, yetmiş yedi sayfalık 
bir muhteva tahlili ve seksen bir sayfa 
tutan metinle birlikte Streitschrift des 
Gazali gegen die Batınıjja-Sekte adıy
la ı. Goldziher tarafından gerçekleştiril
miştir (Leiden 1916). Goldziher bu çalış
masını, o sırada tek nüsha olarak bili
nen ve asıl metnin üçte biri kadar olan 
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British Museum nüshasına dayandırmış
tır. Eserin iki nüshaya dayanan tam neş
ri ise on altı sayfalık bir değerlendirme 

ve 22S sayfalık metin halinde Abdur
rahman Bedevi tarafından yapılmıştır 

(Kahire 1383/ 1964). Ali b. Muhammed b. 
Velid'in reddiyesi yayımlandıktan sonra 
Bedevi neşrinin Feğ.ô.'iJ:ıu'1-Bô.pniyye'
nin tamamını ihtiva ettiği ve eserin Gaz
zalf'ye ait olduğu konusundaki bilgiler 
kesinlik kazanmıştır. 

Feğ.ô. 'iJ:ıu '1-Bô.pniyye 'nin, bilginin kay
nağını masum imarnın oluşturduğu ve 
elde edilmesinin de onun öğretmesine 
bağlı bulunduğu yolundaki Batını iddia
larını çürüten altıncı babını Gazzalf Ki
tô.bü ~avô.şımi'1-Bô.pniyye ismiyle ye
niden kaleme almıştır. Bu risale Ahmet 
Ateş tarafından Türkçe'ye çevriler~k ya
yımlanmıştır (AÜİFD, lll / 1-2 119541. s. 23-
44). Feğ.ô.'iJ:ıu'1-Bô.pniyye 'nin bazı bö
lümleri Goldziher neşri esas alınarak Mi
guel Asin Palacios tarafından İspanyol
ca'ya tercüme edilmiştir (Algazel, El Jus· 

to en La Creencia, Compendio de teologia 
dogmatica, Madrid 1926). Avni İlhan, Ab
durrahman Bedevi neşrini esas alıp ese
rin tamamını Bô.tıniliğin İçyüzü adıyla 
Türkçe'ye çevirmiştir (Ankara 1993). 
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FEDAİHU'l · MU'TEZİLE 
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( .ı_;:...ıı ~~ ) 
İbnü'r-Havendi'nin 

(ö. 298/910) Mu'tezile mezhebini 
tenkit etmek için kaleme aldığı 
ve Ebü'I-Hüseyin ei-Hayyat'ın 
el-İntişar ve'r-red adlı kitabıyla 

cevaplandırdığı eser 

L 
(bk. e1-iNTisAR). 
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ı 

L 
(bk. FEZAiı.). 
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L 

FEDALE b. UBEYD 
(~.;r..ı~ı 

Ebu Muhammed Feda1e b. Ubeyd 
b. Nafiz (Nakıd ) e1-Ensarı 

(ö. 53 / 673) 

Sahabi. 
_j 

Medineli olup Evs kabilesinin Benf Amr 
b. Avf koluna mensuptur. Medine'de İs
lamiyet'i ilk kabul edenlerden ve ehl- i 
Suffe'den (Ebü Nuaym, Il, 17) biridir. Şair 
olduğu söylenen (Kelbi, I, 372) babası 

hakkında bilgi bulunmamakta, annesi 
Ukbe (Akabe) bint Muhammed el-Ensa
riyye'nin sahabi olduğu anlaşılmaktadır. 
Fedale, Uhud ve Hendek gazveleri baş
ta olmak üzere Resülullah'ın bütün gaz
velerinde ve Bey'atürrıdvan 'da bulundu. 
Bey'atürrıdvan'a katılan sahabilerin en 
küçüğünün Fedale olduğu iddiasını. onun 
Uhud Gazvesi'nde bulunduğuna dair ri
vayetle ve bilhassa Muaviye devrinde Ye
men valiliği yapan oğlu Ma'n'ın saha
bl olduğu (İbn Hacer. VI. 192) haberiyle 
bağdaştırmak mümkün değildir. Ancak 
Bey'atürrıdvan'da bulunanlar arasında en 
son onun vefat ettiği belirtilmektedir. 

Fedale'nin Suriye fetihlerine katıldık
tan sonra Dımaşk ' a yerleştiği anlaşıl

maktadır. Dımaşk Kadısı Ebü'd-Derda 
hastalandığı zaman Muaviye onu ziya
ret ederek kendisinden sonra yerine ki
mi uygun gördüğünü sorduğunda Ebü'd 
Derda Fedale b. Ubeyd'i tavsiye etti; 32 
(652) yılında ölünce de Muaviye Fedale'ye 
Dımaşk kadılığını teklif etti. Fedale bu 
vazifeden affını istediyse de Muaviye'nin 
ısrarı üzerine göreve başladı. Kendisine 
çok güvenen Muaviye devlet merkezin
den ayrıldığı zamanlarda onu yerine vekil 
bıraktı. Fedate'nin Hz. Osman taraftarı ol
duğu, Medineli birkaç sahabi gibi onun 
da Hz. Ali'ye biat etmediği belirtilmekte
dir (Taberi, N . 429-430) Fedale'nin Mısır 
seferine kumandan olarak katılıp fetih
ten sonra orada kadılık yaptığı ve deniz 
işlerine baktığı; yine Muaviye devrinde 
Bizans'a yapılan deniz seferlerinden biri
ne kumanda ettiği (Nevevi, 1/ I , s. 50), Ta
berf'nin kaydettiği bir rivayete göre Ak
deniz'in Tunus kıyılarındaki Cerbe adasını 
49 (669) yılında ilk defa onun fethettiği 
ve bir kışı burada geçirdiği (Tarti]., V, 232), 
Muaviye ile birlikte Kıbrıs seferine katıl
dığı (Belazüri, s. 220) bilinmektedir. Ta
bifnden Sümame b. Şüfey, Rodos adasın
da vefat eden bir arkadaşlarının cenaze
sinde Fedate ile birlikte bulunduklarını 
söylemektedir (Müslim. "Cena'iz", 9). 


