
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-
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Felatun Bey ile Rtikım Efendi'n in kapağı (İ;tanbul 1292) 

tir. Felatun Bey babasının ölümüyle ken
disine kalan mirası tiyatrocu bir Fransız 
kıza yedirmiş, sonunda bir yığın borç
la Ege adalarından birinin mutasarrıflı
ğına razı olarak istanbul 'dan gitmiştir. 
Rakım, ewelce dost edindiği Yozefino 
adlı bir kadınla ilişkilerini itidalde bırak
mış, Ziklaslar'ın kendisine aşık olan bü
yük kızına mesafeli kalmış, parayla sa
tın aldığı ve iyi bir eğitim verdiği cari
yesi Canan'la evlenerek mutlu bir sona 
ulaşmıştır. 

Ahmed Midhat, kitabın ilk bölümünün 
baş tarafına romanın ikinci adı olabile
cek bir başlık koymuştur: "Biraz da Bu
günkü Ahvale Bakalım". Bu ifadeden ön
ceki romanlarının geçmiş devirlerde, bu
nun ise kendi döneminde geçtiğini belirt
mek istemiş olmalıdır. Böylece mekan 
olarak istanbul'da geçen vak'anın 1870 
sonralarına ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Roman özellikle· Cumhuriyet'ten son
ra araştırmacıların dikkatini çekmiş ve 
hakkında bir hayli değerlendirme ve ten
kit yazısı çıkmıştır. Bunların çoğu, Ah
med Midhat'ın yazar olarak romanın için
deki taraflı tutumunu tenkit eder ve 
eseri teknik açıdan kusurlu bulur. Med
dah geleneğini devam ettiren bu ilk de
vir romanları hakkındaki tenkitler yer
siz değildir . Ayrıca romanda ruh tahlil
lerinin olmaması da önemli bir eksiklik-

tir. Tasvirler bile güçlü değildir. Yazarın 
diğer macera romancılarından ayrıldığı 
taraf, ikinci bölümden sonra anlatım

dan çok diyaloglara ağırlık vermesidir. 
Bu ise Ahmed Midhat'ın o yıllarda bir
kaç tiyatro denemesi. içinde oluşuyla 

açıklanabilir. Eser hakkında farklı bir 
değerlendirme Mehmet Kaplan'dan ge
lir. Kaplan estetik değer dışında yaza
rının samimiyeti, okuyucu ile diyalogu, 
kendi hayat tecrübe ve müşahedeleri
nin esere girmesi bakımından romanın 
önemine işaret eder. Felôtun Bey ile 
Rô.kım Efendi'nin Doğu ve Batı değer 

hükümlerini tartışmak ve Doğu ' nun üs
tünlüğünü ortaya koymak gibi bir tezi 
yüklendiğinde tenkitçiler birleşirler. An
cak Berna Moran aynı açıdan bakarak 
bu mukayeseyi ekonomik temele dayan
dıran bir tez ileri sürer. Ona göre roman, 
Batılılaşma'nın tüketim ekonomisine ken
dini kaptıran müsrif Felatun Bey'e kar
şılık para işlerinde dikkatli. başarılı, fa
kirken durumunu düzelten Rakım'ın ter
cihi üzerine kurulmuştur. Ahmet Harndi 
Tanpınar da daha önce aynı görüşe Ra
kım'ı oportünist bir tip olarak suçlaya
rak yer vermiştir. 

Feldtun Bey ile Rdkım Efendi'ye ede
biyat tarihimizde önemli bir yer sağla
yan sebeplerden biri de Batılılaşma sü
reci içinde iki medeniyetin ve değişme
ye başlayan Osmanlı insan tiplerinin mu
kayesesine dayanan romanların ilki olu
şudur. Tekniği hakkında ileri sürülen bü
tün acemilik iddialarına rağmen Felatun 
Bey, gerek Ahmed Midhat Efendi'nin di
ğer romanlarında gerekse Recaizade 
Mahmud Ekrem. Hüseyin Rahmi Gürpı

nar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Pe
yami Safa'nın çeşitli romanlarında daha 
da geliştirip zenginleştirerek işieyecek

leri çarpık Batılılaşma meselesinin ve 
alafranga 1 dejenere kahramanların pro
totipidir. 

Eser Ahmed Midhat'ın diğer roman
larıyla da ortak bazı özellikler taşır. He
men hepsinde olduğu gibi bunda da 
olumlu karakteri temsil eden Rakım ya
zarın kendisiyle büyük bir benzerlik gös
terir. Daha sonra yazacağı Müşdheddt 
( 1891 ı romanının içinde kendisi ile Ra
kım arasındaki bu benzerliği sezdirir. 
Rakım da yazarının romanı yazdığı yaş

tadır. hatta aynı semtte (Tophane) do
ğup büyümüşlerdir. Kadınlar, özellikle 
de yabancı kadınlar onun kültürüne ve 
ağır başlılığına hayrandırlar ve ona aşık 
olurlar. Konuşmalarında islam, Osman
lı . Türk örf ve adetlerinin savunmasını 
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üzerine alır. tavır ve hareketlerinde de 
bunları temsil eder. Nihayet cariyesi Ca
nan'ı iyi bir kültürle yetiştirip evinin ha
nımı yapması da Osmanlı'nın kölelik hak
kındaki müsamahalı ve insani davranı
şının bir delili olarak gösterilir. 

1875'te basılan Felô.tun Bey ile Rd
kım Efendi 1879'da Türkçe olarak Er
meni harfleriyle de yayımlanmıştır. Ay
rıca Hasan Ali Yücel tarafından sadeleş
tirilerek Cumhuriyet gazetesinde Aralık 
1953 - Ocak 1954 arasında tefrika edil
miştir. Sacit Erkan da eseri yeni harfle
re çevirmiştir ( İ stanbu l ı 966) 
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FELEK 
( .!.ll.<JI) 

Ortaçağ İslam kozmolojisinde 
yıldızları taşırlığına 

ve hareket ettirdiğine inanılan 
şeffaf gökküre; 

gezegenlerin yörüngesi. 

Arapça'da "kirmen ağırşağı (yün iği ba
ş ı ı ; kadın göğsü : düz arazi üzerindeki 
kubbe şeklinde tepe, höyük: mehter ta
kımının ça l gı aletlerinden yarım küre 
şeklindeki zil " gibi yuvarlak ve bombeli 
nesnelere verilen felek, felke ve filke ad
larının aslı , Sumerce bala( g) (yuvarlak ol
mak ; kendi etrafında dönmek) kökünden 
türetilen Akkadca pilakku (kirmen. iğ) ke
limesidir (v Soden, ll , 863 ; E/2 I İng . l. ll , 
76 ı ı Felek (çoğu l u efiakl bir astronomi 
terimi olarak "yıldızların döndüğü yer" 
anlamını taşımakta. aynı zamanda deniz
de oluşan girdap da bu adla anılmakta 

dır. islam astronomları güneşle ay dahil 
yedi gezegenin hareketini açıklamak üze
re iç içe geçmiş yedi saydam halka tasav
vur etmişler ve her halkaya birer geze-
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