
Erzurum! u 
lbrahim 
Hakkı'n ın 

Mari(etname'sinde 
felekleri 
gösteren 
çizimler 
(Istanbul 

Arkeolojl 

Müzesi Ktp., 

nr. 87, vr. 59 ~ ) 

kat. tabaka tabaka tasawur edilişiyle 

defteri, düz görünüşüyle bir sayfa veya 
Ievhayı (levh-i zeberced) andırır. Yüksek
liğini de çok defa tak. kubbe, dam, sakf 
benzetmeleri ifade eder. Ay ve güneş 
birer tavla zarı gibi düşünüldüğünde fe
Iek bunların içine konulduğu bir tas. yıl
dızlar inci, mücevher gibi alındığında da 
bir dürc (mücevher kutusu) olur. Bazan 
ipleri güneş ışığından, direği aydan bir 
sayeban olarak tasawur edilir. Bazan 
da ay, güneş ve yıldızların görünüp kay
bolmaları ve bunun gibi dünyanın geçici 
oluşu dolayısıyla içinde hayal oyunu oy
natılan bir çadıra benzetilir. Geceleyin 
çader-i kühlT (sürme gibi siyah), gündüz 
zer- nigar (altınla i şlenm iş) bir çadır gö
rünümündedir. Kavisli görünüşü ve için
deki güneş ışıoları ile de çeng şeklinde 
hayal edilir. Feleklerin dönüşünden mül
hem olarak "ilm-i edvar" denilen müsi
ki ilminin doğduğuna dair bir inancı bu
rada kaydetmek gerekir. 

Öte yandan gökyüzü, gece karan lı
ğında dibinin görünmez oluşu ve batan 
güneşin zindana atılan Hz. Yüsuf gibi 
düşi.)nülmesi dolayısıyla bir de kuyu ve 
zindana benzetilir. Hayat geçici oldu
ğundan bazan da kısa bir süre kalınan 
bir misafirhanedir. Felek, kainat yara
tıldığından beri gelmiş geçmiş bütün 
hadiselerin şahidi olmakla beli bükül
müş bir pTr veya kocakarı da (bfve. pfre
zen) sayılır. 

Başka bir mazmundaki tasawura gö
re yıldızlar inci, güneş ıa·ı ve altın. ay gü
müş olarak alındığında felek de sarraf 
hüviyetinde gözükür. Sabahki görünü
şüyle çTnT bir kaba (kaftan) gibidir. insan
Iarın geleceğini tayin eden hüviyetiyle de 

onlara ömür elbisesi biçen bir terzidir. 
Ay ve güneş ekmeğe benzetilince felek 
bir tennür (fırın ) olmaktadır. Çok farklı 
bir tasawurda ise felek güneş ışıkların
dan kanatları olan bir anka veya güneş 
tavusunun yuvasıdır. 

Gece ve gündüz değişik şekiller gös
terdiği. yıldızlar ve güneş birbiri ardınca 
doğup battığı, ay bir şekilden başka bir 
şekle girdiği için felek "mukalleb-ahval" 
(iki yüzlü) kabul edilir. Feleğin aya teşbi
hinde şekil benzerliği yanında gece ve 
gündüzün onun iki yüzü olarak düşünül
mesi de rol oynamaktadır. 

Bir başka mazmunda felek keman (yay) 
olarak alınır. Buna göre kavisli görünü
şüyle insanlara sürekli tTr-i kaza fırla

tan bir yaydır. Burada kader söz konu
sudur ve "asumanf kaza" tabiri bu mü
nasebetle zikredilir. Nihayet felek insan
ları aldatıp yiyen bir dev. ehrimen veya 
yedi başlı ejderdir. 

Felek kelimesi yükseklik bakımından 
sevgili ve övülen kimse hakkında kulla
nılan "felek-cah, felek-rif'at. felek-kadr, 
felek-mertebe, felek-paye" gibi çeşitli 

terkiplerde yer almaktadır. Türkçe· de 
"feleğe küsmek. feleğin çemberinden 
geçmek, feleğin sillesini yemek, kahpe 
felek, kambur felek" gibi deyim ve ta
birler bulunmaktadır. 

Bir de çarkıfelek vardır ki "dönerken 
etrafa ateş ve kıvılcımlar saçan tekerlek, 
şenlik fişeği" demektir. Buna benzer şe
kilde etrafa sular saçarak dönen fıskıye 
fırıldaklarına da bu ad verilir. Bu tabir 
dönme dolap için kullanıldığı gibi aynı 

zamanda Türk süsleme sanatlarında bir 
motifin de adıdır . 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbrahim Hakkı Erzurümi. Marifetname, istan· 
bul 131 O, s. 49 vd. ; H. A. R. Gibb. Osmanlı Şiiri 
Tarihi \tre. Halide Edip Adıvar). istanbul 1943, 
s. 40-45; Ali Nihat Tarlan, Şeyhi Divanın ı Ted· 
kik, istanbul 1964, s. 228·229, 238-245; Meh
med Çavuşoğlu, Necati Bey oruanı'nın Tahlili, 
istanbul 1971 , s. 238-241; Harun Tolasa. Ah· 
med Paşa 'nın Şiir Dünyası, Ankara 1973, s. 
305-306; Cemal Kurnaz. Hayali Bey oruanı 
(Tahlili), Ankara 1987, s. 416-431; a.mlf .. "Ne
cati Bey, Ahmed Paşa, Hayali Bey ve Nev'i 
Divanlarındaki Teşbih ve Mecaz Unsurları", 
TKA, XJ(V ;ı ( ı 9871. s. 158-160, 171 ; İskender 
Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Anka· 
ra 1989, 1, 315 -31 9; "Çarkı-felek", SA, 1, 370; 
Dihhuda, Lugatname, XJ(J, 312-316; "Felek", 
TDEA, lll , 179-182. liJ CEMAL KuRNAZ 

FELEKİ 

L 
(bk. İBNÜ'I-FELEKİ). 

_j 

L 

1 

L 

1 

L 

FELEKÜDDiN DÜNDAR BEY 
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Ziyaeddin İbnü'l-Esir'in 
(ö. 637 / 1239) 

ei-Meselü's-sa'ir adlı eserine 
İbn Ebü'l-Hadid'in 

(ö. 656/1258) 
yazdığı reddiye 

(bk. ei-MESELÜ's-SAİR). 

FELEKÜDDİN DÜNDAR BEY 

(ö. 726 / 1326) 

Isparta- Burdur bölgesinde 
beylik kuran Hamidoğulları'nın 

en tanınmış beyi 
(1301-1326). 
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Babası HamTdoğlu İlyas Bey'dir. Şeh
zadeliğinde bir süre Burdur'da emirlik 
yaptı. Babası İlyas'ın ölümünden sonra 
HamidoğuBarı Beyliği ·nin başına geçti 
ve bir süre eski beylik merkezi Ulubor
lu'da hüküm sürdü. Ancak uç Türkmen
ler'inin Ege denizine kadar hemen her 
yeri fethetmelerinden sonra Uluborlu 
eski stratejik önemini kaybedince hükü
met merkezini 701 'den ( 1301 -1302) iti
baren imar ettiği, kalesini ve surlarını 

onarttığı Eğridir'e nakletti. Çünkü bu
rası hem askeri tahkimata uygun, hem 
de Konya- Antalya arasındaki ticarT ve 
askeri yolların üzerinde bulunmasından 
dolayı stratejik bir konuma sahipti. Ade
ta yeniden inşa ettiği Eğridir'in adını 

kendi lakabına nisbetle Pelekabad ola
rak değiştiren Dündar Bey, i lhanlı Hü
kümdarı Olcaytu Muhammed'e bağlılı

ğını göstermek üzere onun adına 707'
de ( 1307 -1308) burada gümüş sikkeler 

Feleküddin Dündar Bey tarafından yaptırılan Eğridi r surl arı 
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FELEKÜDDiN DÜNDAR BEY 

kestirdi. Ancak bir süre sonra Olcaytu'
nun Anadolu'ya genel vali olarak tayin 
ettiği dayısı İrincin Noyan ' ın kötü idare
sine karşı yer yer ayaklanmaların başla
masından faydalanarak topraklarını An
t alya, Denizli ve Germiyan sınırlarına doğ
ru genişletmeye başladı. Kısa sürede ir
le (Yeş i lova ) , AsT Karaağaç ve Tefenni 'yi 
ele geçirdi. Fakat ilhanlılar ' ın gazabına 
uğramamak için yine Olcaytu Muham
med adına 709'da (1309-10) bu defa 
Burdur ve Uluborlu'da gümüş sikkeler 
kestirrnek zorunda kaldı. Daha sonra 01-
caytu'nun Memlükler'e karşı yaptığı ve 
Musul'a kadar ileriediği seferin ( 13 I 2) 

başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Göl
hisar ve istanoz'u (Korkut eli ) ele geçirdi , 
Antalya'ya kadar bütün bölgede haki
miyet kurdu. Bu arada Karamanoğulla
rı 1308'de, Il. Gıyaseddin Mesud'un öl
mesiyle yıkılan Anadolu Selçuklu Devle
ti 'nin varisi oldukları iddiasıyla Konya'yı 
ele geçirmişlerdi. Anadolu 'daki hakimi
yetler inin sarsılmasından endişe eden 
Olcaytu Muhammed Emir Çoban ' ı büyük 
bir ordu ile Anadolu'ya gönderdi. Tem
muz 131 4'te Sivas-Erzincan arasındaki 
Karanbük mevkiinde ordugahını kuran 
Emir Çoban'a diğer Türkmen beyleri gi
bi Feleküddin Dündar Bey de kıymetli 

hediyelerle itaatini arzetti ve hil 'at giy
dirilerek taltif edildi. Felekabad 'a dön
dükten sonra yine Olcaytu adına 714 'te 
( 1314 -15) gümüş sikkeler kestiren Dün
dar Bey 'in bu tarihten itibaren ilhanlı 
hazinesine her yıl 4000 dinar vergi gön
derdiği görülmektedir. Emir Çoban' ın 
Anadolu ' dan ayrılması , Olcaytu ' nun da 
Aralık 1316' da ölerek yerine on iki ya
şındaki oğlu Ebu Said Sahadır Han'ın iı
hanlı tahtına oturmasıyla başlayan ikti
dar mücadelelerinden faydalanan Kara
manlılar Konya ' yı tekrar işgal ederken 
Feleküddin Dündar Bey de Akdeniz kıyı
sının en önemli ticaret merkezi ve ihra
cat lima~ı olan Antalya'yı ele geçirdi. Ka
zandığı bu başarıdan ve ilhanlılar'ın Ana
dolu'da zaafa düşmesinden sonra istik-
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lalini tam olarak ilan edip "sultan" un
vanını aldı. Komşuları Aydın, Saruhan ve 
Menteşe beylerinin kendisini metbO ta
nıyıp vergiye bağlandığı, ayrıca istendi
ğinde asker gönderme taahhüdünde bu
lundukları , hatta Osman Gazi'nin bile 
mücadele içinde olduğu Germiyanlılar'
dan çekindiği için bir süre Feleküddin 
Dündar Bey'in himayesine girdiği r iva
yet edilir. Bu rivayetleİ"in doğruluğu şüp
heli olmakla birlikte Dündar Bey'in An
talya ' nın zaptından sonra emri altında
ki kalabalık Türkmen topluluklarına da 
dayanmak suretiyle gücünü çok arttır
dığı anlaşılmaktadır. 

Dündar Bey zamanında Hamidoğuila
rı Beyliği'nin Antalya dışında dokuz şe
hirle on beş kaleye sahip olduğu, 30.000 
civarında atlı ve yaya askerinin bulun
duğu bilinmektedir. Ayrıca Dündar Bey 
bağ ımsızlık işareti olarak 1321 yılında 

Felekabad 'da gümüş sikke kestirmiş, 

fakat kendi adını koymaya cesaret ede
mediği bu parasına ilhanlı Hükümdan 
Ebu Said'in adını da koymamıştı. Bu sı

rala rda Anadolu genel valisi olan Demir
taş Noyan Konya ve civarını Karamanlı
lar'dan geri almıştı ( 1320). ilhanlı taht 
merkezinden müstakil hareket etmeye 
başlayan Demirtaş durumu uygun gö
rünce 1322 ·de kendi adına sikke kesti
rip hutbe okutarak bağımsızlığını ve hü
kümdarlığını ilan etti. Demirtaş' ın ken
dileri için tehlike olmaya başlaması Türk
men beylerini endişelendirdi, ona mu
halefette bulundukları gibi Dündar Bey 
ile Eşrefoğlu ll. Süleyman Bey onu ba
bası Emir Çoban'a ve Ebu Said Sahadır 
Han'a şikayet ettiler. Bu şikayete kulak 
asmayan EbO Said, Demirtaş' ın Memlük 
sultanı ile de ittifaka kalkışması üzeri
ne Emir Çoban'ı büyük bir ordu ile Ana
dolu'ya gönderdi. Önce babasına karşı 
savaşmayı göze alan, fakat daha sonra 
babasıyla birlikte merkeze gitmeyi ka
bul eden ve affedilerek yeniden genel 
vali tayin edilen Demirtaş Anadolu 'ya 
dönünce, ilhanlı Devleti 'ne karşı tabilik 

Feleküddin 
Dündar Bey 
tara f ı nda n 

kestirilen 
gümüş sikke 
(T. Şen gUn 

si kk e 

koleksiyonu) 

Feleküddin Dündar Bey' in türbesi - Eğ r i d i r 1 Isparta 

bağlarını gevşeten veya tamamen ke
sen Türkmen beyliklerini tekrar ilhanlı 
hakimiyetine sokmak için harekete geç
ti. Önce Eşrefoğlu Beyliği üzerine yürü
yerek bu beyliğin merkezi Beyşehir'i ele 
geçirdi ve ll. Süleyman Bey' i öldürttü ; 
ardından Feleküddin Dündar Bey'e karşı 
harekete geçerek Eğridir'i kuşattı. De
mirtaş kumandasındaki Moğol kuwet
lerinin şiddetli hücumlarına dayanama
yacağını anlayan Dündar Bey Eğridir ' i 

terkederek Isparta- Burdur yolu ile ida
resini kardeşi Yunus Bey'e ve oğullarına 
bıraktığı Antalya'ya kaçtı. O sırada An
talya Yunus Bey'in büyük oğlu Mahmud 
Bey'in idaresinde idi. Dündar Bey'i ta
kip ederek Antalya önlerine gelen De
mirtaş ' ın gazabından çekinen Mahmud 
Bey amcasını tereddüt etmeden ona tes
lim etti. Böylece en büyük düşmanı ola
rak gördüğü Feleküddin Dündar Bey'i 
ele geçiren Demirtaş onu derhal öldüre
rek intikamını aldı ( ı 326) Dündar Bey'in 
ölüm tarihi bazı kaynaklarda 1324 ola
rak gösterilirken ismail Hakkı Uzunçar
şılı bu tarihin Ekim 1326' da Eşrefoğlu 
Süleyman Bey'in katlinden hemen sonra
ya rastladığını yazar (7TK Belleten, XXXI/ 

124 , S. 628) 

Feleküddin Dündar Bey, Burdur'da şeh
re hakim bir yerde halen Pazar mahal
lesi denilen semtte kendi adıyla da anı

lan camiyi yaptırmıştır. Günümüzde iba
dete açık olan ve Ulucami diye bilinen 
caminin 700 ( 1300-1 301) tarihli kitabe-



sinde Dündar Bey'den "melikü 'l-ümera" 
unvanı ile bahsedilmektedir. Dündar Bey, 
Anadolu Selçuklu sultanlarının sayfiye 
yeri olarak kullandıkları Eğridir ' de de 
imar faaliyetlerinde bulunmuş 701 ( 1301-
1302) yılında burada bir medrese yaptı
rarak ilmi hayatın gelişmesine çalışmış
tır . Bugün de bütün azametiyle ayakta 
duran ve Dündar Bey Medresesi adıyla 
anılan yapının 701 ( 1301 -1302) tarihli 
kitabesinde banisinden "melikü'l - üme
ra "dan sonra "ispehsalar" unvanı ile söz 
edilmesi dikkati çekmektedir. 
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Ebu Hafs Amr b. All b. Bahr 
ei -Fellas ei-Bahili es-Sayrafl 

(ö. 249 / 864) 

Muhaddis ve müfessir. 
_j 

160 ' 1ı (777). yıllarda Basra 'da doğdu . 

Bazı kaynaklarda Sekka lakabıyla da anıl
dığı zikredilmekteyse de bu lakabın de
desi muhaddis Bahr b. Kenfz'e ait oldu-

ğu belirtilmektedir. Fellas küçük yaş
ta hadis tahsiline başladı. Hammad b. 
Zeyd 'in derslerine bir süre devam ettik
ten sonra Süfyan b. Uyeyne, Vekf' b. Cer
rah, Yahya b. Said el-Kattan, Ebü Davüd 
et-Tayali si, Abdurrahman b. Mehdi gibi 
muhaddislerden hadis rivayet etti. 216 
(831). 224 (838-39) ve 236 (850-51 ) yıl
larında hadis tahsili için İsfahan'a gitti. 
Kendisinden başta Kütüb-i Sitte müel
lifleri olmak üzere Züheyr b. Harb, Ebü 
Zür'a er-Razi, Ebü Hatim er-Razi, İbn 
Ebü'd-Dünya, Abdullah b. Ahmed b. Han
bel, Muhammed b. Cerfr et-Taberi gibi 
meşhur alimler ve hacası Affan b. Müs
lim rivayette bulundular. 

Nesai, Kadf Hüseyin b. İsmail ei-Me
Mmilf. İbn Hibban ve Darekutnf Fellas ' ın 
güvenilir bir hadis hafızı olduğunu be
lirtmekte, Basralı hadis Mfızı İbn Mük
rem de Basra'da Ali b. Medinf dışında 
Fellas gibi bir alimin yetişmediğini söy
lemektedir. Hatta bir defasında Yahya 
b. Said el-Kattan hadis rivayet ederken 
yanılmış, ertesi gün bu durum kendisine 
hatırlatıldığı zaman, İbnü ' 1- Medinf gibi 
alimierin de bulunduğu toplantıda, ha
ta yapınca kendisini uyarmadığı için Fel
las'a sitem etmiştir. 

Fellas güçlü bir hafızaya sahip oldu
ğundan rivayet ettiği hadisleri çok defa 
ezberden naklederdi. Ebu Zür'a er- Razi 
Fellas'ı hafıza gücü bakımından İbnü ' I 
Medfnf ve Şazekünf ile aynı seviyede tut
muş , Basra'da onlar kadar güçlü hatı

zaya sahip başka hiç kimseyi görmedi
ğini söylemiştir. Ebü Hatim er-Razi ile 
Halife b. Hayyat Fellas ' ı Ali b. Medinf'
den daha üstün ve daha güvenilir say
mışlardır. Ali b. Medinf ise Fellas ' ı Yezfd 
b. Zürey'den hadis rivayet ettiği için ten
kit etmiş, Buharf de onun bu tenkidini 
dikkate almış olmalı ki Fellas·ın Yezfd b. 
Zürey' den naklettiği hadisiere el- Cd
mtu·s-şalıih ' inde yer vermemiştir. An
cak alimierin çoğu, akranların birbiri hak
kındaki tenkitlerine itibar edilmeyece
ğini söyleyerek İbnü' 1- Medinf'nin Fellas 
hakkında yaptığı tenkitleri dikkate al
mamışlardır. 

Gittiği memleketlerde ilim meclisleri 
kurarak hadis rivayet eden Fellas'ın bu 
meclislerine pek çok muhaddis devam 
etmiştir. Ömrünün sonlarında devrin ha
lifesiyle görüşmek üzere Bağdat' a gitti
ğinde de kalabalık öğrenci gruplarına ha
dis rivayet etmiş. ailesinin yanına döne
bilmesi için kendisine dua etmelerini is
temiş, ancak Basra'ya ulaşamadan 25 

· FELS 

Zilkade 249'da (9 Ocak 864) Askerimük
rem 'de vefat etmiştir. 

Fellas ' ın rivayetleri Kütüb-i Sitte'de 
ve diğer hadis kitaplarında yer alm ı ştır. 

Buharf'nin el-Cdmi'u ·s - şaJ:ıfh'inde kırk 
yedi , Müslim'in el-Cami'u 's -sahfh'in
de iki rivayeti bulunan Fellas ayrıca ha
dis ve tefsirle ilgili kitaplar yazmakla be
raber bu eserler günümüze ulaşmamış
tır. Kaynaklarda onun. Ali b. İsma il b. 
Hammad tarafından kendisinden riva
yet edilen Tefsfrü 'l-](ur 'an ile Müsned, 
el- 'iJel ve et-Tarfl] ad lı kitaplarından 
da söz edilmektedir. 
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L 

FELS 
(._,...l.ill) 

İslamiyet'in 
ilk devirlerinden itibaren basılan 

bakır veya bronz sikke. 
_j 

Latince follis kelimesinin Arapçalaş
mış şekli olan fels "akçe. para. mangır" 
anlamına gelir. Çağulu fü!Cıs olup ağırlık 

ve büyüklükleri hesaba katılmaksızın bü
tün bakır ve bronz sikkeler hakkında kul-

imparator 
ıı. Konstans 

tipinde 
Dımaşk 'ta 

bas ıl m ış 

bakı r fe ls 
(istanbul 

Arkeoloj i 

Müzesi, 
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