
FEKETE, Lajos 

Lajos Fekete 

manlı subaylarıyla tanıştı ve onlardan 
Türkçe öğrenmeye başladı. 1920'de ül
kesine döndükten sonra Macar Milli Ar
şivi 'nde görevfendirildi ve kısa zaman
da Osmanlı diplamatiği ve paleografya
sı alanlarında uzmanlaştı. Arşivcilik sa
hasındaki bilgilerinin Türk makamlarının 
dikkatini çekmesi üzerine İstanbul'a da
vet edilerek 1936-1937 yıllarında, Baş
bakanlık Osmanlı Arşivi'nde yapılan tas
nif çalışmalarının öncekilerden daha sağ
lam temellere dayandınlması için fikir
lerinden faydalanıld ı ve tavsiye ettiği 

provenance sistemine göre (arşiv malze
melerinin işlem gördükleri tarihlerdeki as
li düzen içerisinde aynen korunması) kü
çük bir örnek tasnif gerçekleştirildi. 1956 
Haziran ayında başlatılan kataloglama 
faaliyeti halen bu usulle yapılmaktadır. 

Fekete 1937'de Macar Bilimler Aka
demisi'nin muhabir üyeliğine, 1961 'de 
de tam üyeliğine seçildi. 1939'da Buda
peşte Üniversitesi Felsefe- Edebiyat Fa
kültesi Türkoloji Bölümü'nde ders ver
meye başladı; 1952'de ordinaryus pro
fesör oldu. 1956 yılında Kossuth ödülü
ne layık görüldü ve arkasından da ken
disine Türk Tarih Kurumu tarafından şe
ref üyeliği payesi verildi. 1966'da emek
liye ayrıldıktan üç yıl sonra Budapeşte'
de öldü ve vasiyeti üzerine Jaszbereny 
şehrinde toprağa verildi. 

Eserleri. Başlıca çalışmaları paleograf
ya alanında olup bunların en önemlisi 
Macarca da basılmış olan Einführung 
in die osmanisch- türkisch e Diploma
tik der türkisehen BotmaBigkeit in Un
garn (Budapest 1926) adlı eserdir. Bu ki
tap, Kraelitz'in daha önce aynı konuda 
yayımladığı eserden çok daha geniş kap
samlıdır ve şimdiye kadar aşılamadığı 
gibi daha sonra bu alanda yapılan ça
lışmalara da genellikle örnek teşkil et
miştir. Die Siyaqat -Schrift in der tür
kisehen Finanzverwaltung (Budapest 
1955) adlı iki ciltlik eseri de sunulan bel-
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gelerin çeşitliliği, okumalardaki maha
ret ve ilmf açıklamalardaki derinlik bakı
mından benzerlerinin en iyisidir. Einfüh
rung in die persische Palaographie ad
lı kitabı (Budapest 1977) ölümünden son
ra tamamlanmışsa da asıl transkripsi
yon kısmı kendi ürünüdür. 

Arşivci olarak da ilim alemine büyük 
hizmetlerde bulunan Fekete'nin bu ko
nudaki en önemli faaliyeti, Osmanlılar'ın 
Budin Defterhanesi'nde bulunan ve daha 
sonra çeşitli ülkelerin koleksiyanlarına 

dağılan malzemeyi mikrofilm ve fotokopi 
halinde tekrar birleştirmesidiL Bu amaç
la pek çok arşiv ve kütüphanede araştır
ma yapmış, bunlardan Venedik, Berlin, 
Dresden ve İstanbul'daki tesbitlerini ge
niş makalelerde özetlemiş, ayrıca birçok 
yazıs ıyla da Macaristan'da muhafaza edi
len Türk belgelerini tanıtmıştır. Bu alan
da ortaya koyduğu en önemli eser Tür
kische Schriften aus dem Arehive des 
Palatins Nikolaus Esterhcizy, 1606-1645 
(Budapest 1932) adını taşıyan kitabıdır. 
Kitapta, XVII. yüzyılın başta gelen Ma
car asilzade ailelerinden Esterhazyler' in 
eline geçen Osmanlı belgelerinden en 
dikkate değer olanların transkripsiyonu 
ve Almanca çevirileri verilmekte. geri ka
lanları da özetlenmektedir. 

Fekete, arşivlerdeki ekonomik ve de
mografik belgelerin de düzenli neşrine 
öncülük yapmıştır. Bütün Osmanlı arşiv
lerinde benzerine pek rastlanmayan Vac 
şehrine ait bir kadastro defterini değer
lendirerek A törökkori Vac egy XVI. 
szazadi összeiras alapjan adıyla küçük 
bir kitap halinde yayımiadı (Budapest 
1942). Bir yıl sonra ilk ilmf tahrir defteri 
neşrini gerçekleştirdi ve Estergon san
cağının 1 570 yılına ait mufassal defte
rini ilim alemine sundu. Az Esztergomi 
szandzsak 1570. evi ad6összeirasa (Bu
dapest 1943) adını taşıyan bu kitap Tür
kiye'de de büyük yankı uyandırdı. Bu tür 
çalışmalara hayatının son yıllarında tek
rar döndü ve Hatvan sancağının ilk mu
fassal defterini de A Hatvani szandzsak 
1550. evi ad6összeirasa adıyla yayım
ladı (Jaszbereny 1968) Gy. K.3ldy-Nagy 
ile birlikte, Budin mukataalarının gün
lük gümrük gelirlerini içeren 1 550-1 580 
yıllarına ait kayıtları Rechnungsbücher 
türkiseher Finanzstellen in Buda ( Ofen), 
1550-1580 adıyla iki cilthalinde (tran
skripsiyon ve Macarca tercüme) hazırladı 
[Budapest 1962) Bu eserle, üzerinde pek 
durulmayan fakat aslında birinci dere
cede önem taşıyan bir defter türünü ilim 
dünyasına tanıtmış oldu. 

Fekete'nin bir tarihçi olarak ortaya koy
duğu eserlerin en önemlisi, Macar baş
şehri ve Türk beylerbeyiliği merkezi Bu
da ile (Ofen, Budin) daha sonra onunla bir
leşen Pest'in meydana getirdiği Buda
peşte'nin zengin Osmanlı arşiv malze
mesine dayanan o dönemdeki renkli tas
viridir (Budapest a törökkorban, Budapest 
1944; İngilizce muhtasarı Buda and Pest 

und er Turkish Rule IStudia Turco-H unga
rica Illi. Budapest 1973) Fekete bunlar
dan başka Kanünf Sultan Süleyman'ın 
hayatı hakkında kısa fakat dikkate değer 
bir kitap hazırlamıştır (Szülejman Szul· 
tan [Sultan Süleyman], Budapest 1967). 
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Dünya ve ahiret mutluluğu 
anlamında bir terim. 

Arapça'da "yarmak, tarlayı sürmek" 
manasına gelen felh kökünden türeyen 
felah zafer, necat, halas ve fevz kelime
leriyle eş anlamlı kabul edilir. Sözlükte 
"arzu edilen şeyleri elde etme. istenme
yen şeylerden kurtulma, hayır, nimet. 
refah ve saadet içinde bulunma" gibi mil
nalar taşır. Felah bir terim olarak, kişinin 
dinf ve ahlaki yükümlülüklerini yerine ge
tirmesi nin sonucunda dünyada elde ede
ceği başarı ve mutlulukla ahirette ula
şacağı ebedf kurtuluş ve saadeti ifade 
eder. İnsanın böyle bir sonuca ulaşabil
mesinin, karşısına çıkan bütün engelleri 
aşması şartına bağlı olduğu dikkate alı
nırsa felahın sözlük anlamı ile terim an
lamı arasındaki bağlantı anlaşılır. 



Ragıb el- İsfahanlfelahı dünyevi ve uh
revi olmak üzere ikiye ayırdıktan sonra 
birincisini dünya hayatını güzelleştiren 

uzun ömür, zenginlik, şeref ve bunların 
kazandırdığı mutluluk olarak yorumla
mış, uhrevi saadeti de şu dört şeyle özet
lemiştir: Ölümsüz bir ömür, hiçbir ih
tiyaç unsuru taşımayan zenginlik, zillet 
şaibesinden arınmış bir şeref ve cehil 
karanlıklarından kurtulmuş bir ilim (el

Mü(redat, "fll:ı" md.). 

Orucun gün boyu rahat bir şekilde tu
tutmasını sağladığı için sahur yemeğine 
(Mü.sned, IV, 272; İbnü'l-EsTr , lll, 469), ay
rıca ezan ve kamette geçtiği üzere hay
rm bekasına ve ebedi kurtuluşa vesile 
olması dolayısıyla cemaatle kılınan na
maza da felah denmiştir (Müslim, "Şalat" 
6, 12; Tirmizi, "Şalat", 149; Nesai, "E~an" 
3, 5). Kelimenin sadece günlük başarı
yı (Ta ha 201 64) ve kişinin tedavi sonra
sında hastalıktan iyileşmesini (Müsned, 

N, 427, 430; Ebü Davüd, "Tıb", 7) ifade 
eden bazı kullanımlarına da rastlanmak
tadır. 

Felahtan türetiten ve "felaha ulaşan, 
ebedi saadete eren" anlamına gelen müf
lih kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çoğul şek
liyle (müflihün) bir övgü ifadesi olarak 
sadece mürninler hakkında kullanılmak
tadır. Kur'an terminolojisinde genellik
le, ahiret hayatında cehennemden kur
tulup cennete girmeyi ve Allah'ın rızası
nı elde etmeyi ifade eden felah (el-Mü'
minün 23 / 1; el-Mücadile 58/ 22), dünya 
hayatını gayba iman edip namaz kılmak, 
kendilerine ihsan edilen nimetlerden 
başkalarını da faydalandırmak, peygam
berlere gönderilen kitaplara ve ahiret 
gününe kesinlikle inanmak suretiyle ge
çirenlere (ei-Bakara 2/ 2-5). insanları hay
ra çağırıp iyiliği tavsiye eden ve kötü
lüklerden alıkoyanlara, faiz yemeyenle
re (Al-i imran 3/104, 130), içki, kumar, 
şirk, fal ve ezlam • gibi şeytani tuzaklar
dan uzak duranlara (ei-Maide 5/ 90). zu
lüm ve haksızlığı irtikap etmekten kaçı

nanlara (ei-En'am 6/ 21, 135; Yüsuf 12 / 
23), malları ve canlarıyla Allah yolunda 
cihad edenlere (et-Tevbe 9/88). Allah'a 
karşı kulluk görevlerini yerine getirip ha
yırlı işler yapanlara (el-Hac 22 / 77). na
mazlarını huşü ile ve devamlı şekilde kı
lan, boş sözlerden kaçınıp faydasız iş

lerle meşgul olmayan, ırz ve namusları
nı koruyan, emanete riayet edip ahde 
vefa göstereniere (el-Mü'minün 23 / ı

to). Allah'ın emirlerine uygun hareket 
etmeye çalışan ve işlediği günahlardan 
dolayı tövbe eden kadın ve erkek mü-

miniere (en-Nür 24/31), kendilerini kü
für ve masiyet gibi manevi kötülükler
den arındırmış olanlara (el-A'la 871 14; 
eş-Şems 91/9) vaad edilmektedir. 

Hadislerde felah genellikle "Allah'ın 

affına ve afiyete mazhar olma, O'nun 
rızasını elde etme" şeklinde tanımlan
mış (Müsned, I, 257; lll , ı 27); Allah'ın bir
liğine inanıp şirkten uzak duran (a.g.e., 

III, 492; IV, 341). Hz. Peygamber'in yolun
dan giden (a.g.e., Il, 188) ve fitneden uzak 
kalabilen (a.g.e., II , 441) mürninterin feta
ha erecekleri müjdelenmiştir. 

İslamiyet, samimi bir imana sahip olun
ması yanında inanılan her güzel ve fay
dalı işin hayata geçiritmesine de önem 
vermekte, dünya ve ahiret saadetinin 
iman ve iyi davranış (amel-i salih) uyu
muna bağlı olduğunu kabul etmekte
dir. Hatta bu bütünlüğün gerekliliğini, 

arneli imanın bir parçası (cüzü) sayacak 
kadar ileri götüren mezhepler de olmuş
tur. Dinin ve dindar olmanın amacı sa
mimi bir imanla birlikte ibadet şekilleri, 
ahlak kuralları ve insanlar arası müna
sebetlere dair dinin sunduğu pratikleri 
uygulamak suretiyle fert ve toplum ha
yatının huzurunu sağlamak ve ebedi ha
yatın mutluluğuna ulaşmaktır. Ancak 
mutlak kemalin ve bütün erdemierin 
kazanılması uygulamada imkansız dene
cek kadar zor olduğundan samimi iman 
sahiplerinin dinin pratikleri alanındaki 
eksiklerini zamanla tamamlayacakları 

beklenir. Bunları tamamlamadan ahire
te intikal eden mürninler ise ya ilahi af
fa mazhar olduktan veya bir süre ce
za gördükten sonra ebedi saadete layık 
olurlar. 

BİBLİYOGRAFY A : 
Ragıb ei-İsfahani, el-Mü{redtit, "flJ:.ı" md.; U

sanü' l -'A.rab, " flJ:.ı" md.; Ebü'I -Beka, el-Külliy
yat, "felaJ;ı" md.; Kamus Tercümesi, ll , 943-944; 
M. F. Abdülbakl, el-f\11u'cem, "flJ:.ı" md.; f\11üs
ned, ı, 162, 257; ll, 168, 169, 173, 188, 441; 
lll, 127, 492, 496; IV, 272, 341, 427, 430, 435; 
Müslim. "Salat", 6, 12; İbn Mace. "Du'a,", 5; 
Ebü Davüd, "Tıb", 7; Tirmizi, "Da'avat", 84, 
"Salat", 149; Nesai. "Eziin", 3, 5; Taberi, Ca
,;.,i'u 'l-beyan (Bulak), ı: 82-83; XII, 2, 5; XVIII, 
135; Matüridi, Te,vflatü'l-~ur,an, Hacı Selim 
Ağa Ktp., nr. 40, vr. 4h, 487', 888'; Zemahşeri, 
ei-Keşşa{(Kahire), ı, 146, 149 ; lll, 25; IV, 259; 
İbnü'l-Esir. en-f'lihiiye, lll, 469-470; Fahreddin 
er-Razi, Mefatfhu' l -gayb, ll, 34 -35; XXIII, 82; 
XXXI, 193; Kurtubi, el-Cami', 1, 182; XII, 102, 
108; XX, 77; İbn Kesir, Te{sirü 'l-Kur,tin, 1, 44-
45; lll, 237-239; Reşfd Rıza, Te{sfrü 'l-menar, ı, 

136-137 ; Jean-Yves L'Hopital, "Remarques 
sur l'emploi du terme falaJ;ı. dans l'appel a 
la priere et sa lecture a la lumiere des lan
gues sernitiques anciennes", St/, LXXI ( 1990). 
s. 11 -27. !Al 

ımı ADiL BEBEK 

L 

FELAK SÜRESi 

FElAK SÜRESİ 
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Kur'an-ı Kerim'in 113. sOresi. 
_j 

Adını ilk ayette geçen felak kelime
sinden alır. Beş ayet olup fasıla*sı 
( .; • ~ • ...,_, ) harfleridir. Nas süresiyle bir
likte "muawizeteyn", İhlas ve Nas süre
leriyle birlikte "muawizat" adını alırlar. 

Felak ve Nas sürelerinin beraber na
zil olduğu konusunda ittifak varsa da 
Mekki mi Medeni mi oldukları hususu 
ihtilaflıdır. Hasan-ı Basri, Ata, İkrime ve 
Cabir b. Zeyd 'e göre bu iki süre Mekki, 
Abdullah b. Zübeyr ve Katade'ye göre 
ise Medeni'dir. Sürelerin Medeni oldu
ğunu söyleyenierin delillerinden biri, Me
dine'de bir yahudi tarafından Hz. Pey
gamber' e büyü yapılması üzerine mu
awizeteynin indiği yolunda rivayet edi
len hadistir (Süyüti, ed-Dürrü'l-menşar, 
VIII, 687-688; Şevkan i, V, 5 ı 9). AıüsY bu 
rivayete dayanarak sürenin Mekki oldu
ğunu söyleyeniere itibar edilerneyeceği
ni ileri sürer (Rahu' l-mecan f, XXX, 278-
279). İbn Abbas'ın bir rivayete göre Mek
ki, bir başka rivayete göre Medeni de
diği de nakledilir (İbnü'l-Cevzi, Zadü'l
mesfr, IX, 270; Ebü Hayyan el-Endelüsi, 
VIII, 529). Ancak muawizeteynin üslüp 
ve muhteva bakımından Mekki sürelere 
benzerlik gösterdiği görülür. Öte yan
dan diğer peygamberler için olduğu gi
bi Hz. Peygamber hakkında da "sihirbaz, 
sihre yakalanmış" türünden iddiaların 

ileri sürülmesi, fiilen onun sihre maruz 
kalmasını imkansız kıldıktan başka Re
süt-i Ekrem'e yönelik bu tür itharnları 
içeren ifadeterin Mekki sürelerde yer al
dığı dikkat çekmektedir. Aslında Resü
lullah'ın hayatına dair sahih rivayetlerle 
belgelenemeyen büyü iddiasına muav
vizeteynin Medeni oluşuyla istidlal edil
mesi, delille delilin ispat edeceği konu 
(medlül) arasında yer değiştirme gibi me
tot bakımından yanlış bir işin yapılması 
sonucunu doğurmaktadır. Buna göre 
önce Hz. Peygamber'e Medine'de büyü 
yapıldığının ve muawizeteynin bu mü
nasebetle nazil olduğunun ispat edilme
si, sonra da bu sürelerin Medeni özelli
ği taşıdığının ortaya konması gerekir. 
Halbuki bunların hiçbiri ilmen mümkün 
olmamaktadır. 

Abdullah b. Mes'üd'un, Kur'an'dan ol
madıkları gerekçesiyle Felak ve Nas sü
relerini kendi tertip ettiği mushafa al
madığı rivayet edilirse de (Mü.sned, V, 
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