
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. 
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FELAK SÜRESi 

FElAK SÜRESİ 
( Jl.4!1 ~ ) 

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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FELAK SÜRESi 

Nesih hattıyl a yaz ı lmış Felak süresi 

129; İbn !<esir, VIII, 549-551; SüyOti, ed
Dürrü 'l-menşar, VIII, 683) her iki sürenin 
de Kur'an-ı Kerim'e dahil bulunduğu hu
susunda icma vardır ve resmi mushaf
larda son iki süre olarak yer almışlardır 
(geniş bilgi için bk. MUSHAF; MUAWİZE

TEYN; Buhari, "Tefsir", I ı 3; Kurtubi, XX, 
251; Şevkani, V, 518-519) 

Süreye fetakın rabbine sığınma em
riyle başlanmaktadır. Felak kelimesi et
rafında çeşitli yorumlar yapmak müm
kündür (bk. Elmalılı, IX, 6367-6373) An
cak ilk ayetin bir sonraki ayetle bağlan
tısı hesaba katıldığı takdirde bu kelime
nin. kainatın yokluk alanından bir pat
lama ile ilk meydana gelişini ve yaratılı
şını ifade ettiğine hükmedilebilir. Çün
kü ikinci ayet Allah ' ın yarattığı her şe
yin zararından, üçüncü ayet bastıran ka
ranlıkların şerrinden Allah'a sığınmak ge
rektiğini bildirmektedir. Buradaki "bas
tıran karanlık" gece karanlığını. zulüm 
ve cehalet karanlığını. karanlık düşün

celeri ve insanın içine çöken. onun iç dün
yasını karartan kin, öfke, şehvet ve kıs
kançlık gibi şeyleri içine alan kapsamlı 
bir ifadedir. Dördüncü ayet, "düğümle
re üfleyenlerin şerrinden" de Allah 'a sı
ğınmanın gereğini dile getirmektedir. 
Bu ifade. fiilen mevcut olup olmama
sı bir yana, varlığına inanılıp etkileri al
tında kalınan üfürükçülük ve büyücü
lük gibi ruhi etkileŞimlerden başka. kö
tü fikirlerin ve sapık ideolojilerin tesi
riyle insanların, içindeki inanç düğüm
lerinin çözülüp küfür ve ümitsizlik ka
ranlıklarına düşmelerine de işaret et
mektedir. Ayrıca ayetin, bir düğmeye 
basıp bir nükleer sistemi harekete ge
çirmek suretiyle doğabilecek büyük fe
laketlere de dotaylı bir şekilde değindi
ğini söylemek mümkündür. Sürenin son 
ayetinde, kıskançlığı tutan hasetçinin 
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şerrinden Allah'a sığınmanın önemine ı 

dikkat çekilmiştir. 
FEIASİFE 

(bk. FiLOZOF). Gerek Felak süresinde gerekse ardın
dan gelen Nas süresinde kötülüklerin
den Allah'a sığınılacak şeyler bildirilir
ken önce tabiat kuwetlerinden, sonra 
kötü insanlardan, en sonunda da gözle 
görülmeyen varlıklardan (cin) söz edil
mektedir ki burada somuttan soyuta. 
sakınılması kolay olandan zor olana doğ
ru bir sıralanış dikkat çekmekte, dola
yısıyla sığınmanın önemi ve yöntemi öğ
retilmektedir. Hemen belirtilmelidir ki 
sığınma yalnız sözle değil gelebilecek 
zar;:ırlara karşı mümkün olan bütün ted
birlerin alınmasıyla gerçekleşir. 

Sürenin faziletine dair Hz. Aişe'den 
rivayet edilen bir hadise göre ResOl-i Ek
rem rahatsızlık anında ve gece yatağına 
gireceği sırada İhlas. Felak ve Nas süre
lerini okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle 
bütün vücudunu sıvazlardı (Buhari, "Fe
za'ilü'l-~ur'an", 14 ; Ebü Davüd, "Edeb", 
98 ; Tirmizi. "Da'avat", 21) Ukbe b. Amir'
den gelen bir rivayette de Hz. Peygam
ber'in kendisine şöyle dediği belirtilmiş
tir: "Ey Ukbe! Sen 'Kul eüzü bi-rabbi'l
felak' süresini oku: zira Allah'a bu sü
reden daha sevimli gelen ve daha beliğ 
olan hiçbir süre okuyamazsın : mümkün 
oldukça onu oku" (Müsned, IV, 149, 155; 
sürenin fazileti hakkı ndaki diğer rivayetler 
için bk. İbn Kesir, VIJI. 550-553 ; SüyOti, ed
Dürrü'l-menşar, VIJI , 684-688; Şevkani, V, 
518-5 19). Bazı tefsirlerde yer alan (mese
la bk. Zemahşeri , IV, 657; Beyzavi, ll. 629) 
ve muawizeteyni okuyan kimsenin sanki 
Allah'ın indird iği bütün kitapları okumuş 
gibi olacağını ifade eden hadisin mevzü 
olduğu kabul edilmiştir (İbnü'I-Cevzi, el
Mevza'at, ı. 239-241; Zerkeşi, ı. 432). 
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ı FEIATUN BEY ile HAKIM EFENDi 
1 

Ahmed Midhat Efendi'nin 
(ö. 1912) 

Tanzimat'tan sonraki 
alafranga hayatı hicveden romanı. 

L ~ 

Ahmed Midhat' ın hikaye olarak tanıt
tığı Lettiif-i RivCiyCit serisi dikkate alın
mazsa telif ettiği otuz iki romanı ara
sında yayın sırasına göre beşincisidir. 

Rodos'ta sürgünde iken kaleme aldığı di
ğer kitapları gibi bu da imzasız olarak 
yayımlanmıştır. On bir bölümden mey
dana gelen roman Tanzimat devri ikile
mini mizahi bir dille anlatır. Konu, ese
re adını veren iki gencin hemen her ba
kımdan zıtlıkları üzerine kurulmuştur. 

Felatun Bey alafranga yaşamaya me
raklı bir babanın evinde sathf bilgilerle 
yetişmiş. kıyafet, tavır ve ahlaki davra
nışiarına kadar Avrupalılık özentisi taşı
yan hazır yiyici bir gençtir. Bir dairede 
memurdur. fakat işine gitmez, vaktini 
eğlence ve gezi yerlerinde kumarla ve 
kadınla geçirir. Rakım Efendi ise küçük 
yaşta babasını kaybetmiş, önce annesi
nin, onun da ölümüyle dadısının ihtima
mı altında yetişmiştir. Doğu ve Batı kay
naklı diye ayırmadan her ilim alanına il
gi duyar ve eline geçen her kitabı okur. 
Hemen her alanda bilgi sahibidir: ayrı
ca Arapça, Farsça ve Fransızca bilir. Bir 
dairede az maaşla çalışan bir memur
dur. özel ders verir, bazı yayınevlerine 

tercümeler yapar. 

Yazar ilk iki bölümde bu gençlerin zıt
lığını aileleri, çevreleri ve günlük hayat
larıyla beraber verdikten sonra romanın 

diğer bölümlerinin her birinde değişik 
vak'alarla Felatun Bey'i cahilliği. kibri. 
müsrifliği. yapmacık nezaketi ve iptila
larıyla rezaletiere sürükleyecek, gülünç 
durumlara düşürecek: buna karşılık Ra
kım Efendi'nin şahsında bilgili. tutumlu, 
iradeli ve vakur, biraz da Batı'nın olum
lu değerlerini benimsemiş bir Osmanlı 
tipini yüceltecektir. Aslında roman tek
niği açısından dağınık görünen bu vak'a
ları birbirine bağlayan ortak konu da bu 
zıtlıktır. Böylece Felatun Bey ingiliz Zik
las ailesinin evinde, ada açıklarındaki 

kayıkla gezintide, Kağıthane safaların
da kadınlara. genç kızlara davranışlarıy
la hep bir skandala sebep olmuş, Rakım 

Efendi'nin ise itibarı daima yükselmiş-


