
FE LEK 

ve aynı şekilde Kindi'yi hatırlatır tarzda 
(yk. bk.) gök cisimlerinin Allah'a secde 
ettiklerini belirten dini öğretiden hare
ketle felek ve yıldızların canlı ve akıllı ol
ması gerektiği sonucuna varmakta, bu
nu ispatlamak için de şu delilleri ortaya 
koymaktadır: Pelekierin dairevi hare
keti tabii veya zorlayıcı (kasri) hareketle 
açıklanamadığına göre üçüncüyü teşkil 
eden iradi hareketten kaynaklanmalı
dır: feleğin cismi hayatiyeti kabul bakı
mından dört unsurdan daha latif, şef
faf, nurlu ve mutedil olup ilahi ve ay
dınlatıcı nefslerin kendisine ilişmesine 

herhangi bir canlı bedeninden daha la
yıktır; felekler aşağı alemdeki süret ve 
arazların ilkesi sıfatıyla sebebiyet ver
dikleri şeylerden kemal bakımından da
ha üstün olmalıdırlar: hayatiyetin koz
maJojik ilkesinin cansızlığı, iradesizliği 

ve şuursuzluğu söz konusu edilemez. 
Razi'ye göre felekler meleklerin menzili 
ve meskenidir: melekler de kes if cisim
Jer değil felek cismini yöneten ruhani 
süretlerdir. Böylece Razi, felsefi kozmo
Jojinin felekiyyat ile melekiyyatı birleşti
ren metafizik yönünde Farabi-İbn Sina 
geleneğiyle uzlaşmış olmaktadır (el·Me· 
ttilibü'l· 'tiliye mine'/· 'ilmi'l-iltih~ VII, 335 -

347, 374-376). 

Pelek sisteminin tasviri ve hareketle
rinin hesaplanması, İslam ilimler tasni
finde tabii ilimlerden ziyade riyazi ilim
ler arasında gösterilen astronomi çer
çevesinde ele alınmış, bu sebeple İslam 
bilginleri ilm-i hey'et ve ilm-i nücüm te
rimleriyle birlikte ilm-i feleği de astro
nomi karşılığında kullanmışlardır (bk. 
İLM-i FELEK). 
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D EDEBiYAT. Gök, gökkubbe ve gök
yüzünü ifade eden bu kelime divan şi

irinde aynı zamanda çarh. asuman. si
pihr, gerdün, feza ve sema kelimelerini 
de karşılar ve çok defa bu kelimelerin 
yerine kullanılır. Özellikle çarh kelime
siyle eş anlamlı olup biri diğerinin yerini 
tutar. Pelek de çarh gibi geniş ve meca
zi olarak dehr, dünya, devran, alem, ta
lih, baht, kader anlamlarını içine alır. · 
Bu mecazi manaları ile genellikle tevri
yeli bir şekilde kullanılır. 

Batlamyus'tan gelen eski astronomi 
anlayışına göre felek dünyayı çevrele
yen iç içe dokuz kubbeden meydana gel
miştir, aynı zamanda yedi kat olarak da 
tasavvur edilir. Böyle kat kat düşünül
düğünden genellikle etlak ve fetekler di
ye çoğul şeklinde geçer. Buna bağlı ola
rak nüh felek, nüh kıbab (kubbe), nüh 
künbed, nüh kubbe-i uzma, nüh peyma
ne, nüh mina. dokuz çarhi kalkan, efia
kin dokuz meydanı. heft eflak, yedi çarh-ı 
mutabbak, yedi başlı ejder, yedi gerdün, 
yedi çini çanak, arüs-ı heft felek gibi söz
ler içinde katlarının sayısı açıkça belir
tilir. 

Eski inanciara göre. kainatın merke
zinde bulunan ve hareketsiz duran dün
yanın etrafını soğanın zarlarına benzer 
şekilde üst üste kuşatmış gök tabaka
larının her biri ayrı ayrı birer yıldıza mah
sustur. Pelekler dünyaya yakınlıklarına 
göre şöyle sıralanmış olup ilk yedi fetek
te şu yedi gezegen (seb'a-i seyyare) bu
lunmaktadır: Birinci felekte ay, ikincide 
Utarid (Merkür), üçüncüde Zühre (Venüs), 
dördüncüde güneş, beşineide Mirrih (Me
rih, Mars), altıncıda Müşteri (Bercis, Jupi
ter), yedincide Zühal (Keyvan); sekizinci 
felek sabit yıldızlar ve burçlar feleğidir. 
Bu felekte birer burç halinde sabit yıl
dızlar toplanmıştır ve adına "kürsi" de
nir. En dışta olan ve ötekilerin hepsini 
içine alan dokuzuncu feleğe bu duru
mundan dolayı "felekü'l-eflak", yine hep
sinden büyük ve kuwetli olduğu için de 
"felek-i a'zam· (çarh-ı a'zam) adı veril
miştir. Boş ve her türlü cisimden arın
mış olan dokuzuncu felek, içinde hiçbir 
yıldız veya herhangi bir nokta ve nişan ol
madığı ve bu haliyle desensiz bir kumaşı 
andırdığı için çok defa "felek-i (çarh-ı) 

atlas· diye de anılır. Buna "arş - ı a'la, 
arş-ı a'zam. arş-ı ilc'ihi" denildiği gibi 
kürsi diyenler ve arş ile kürsiyi birbiri 
yerine kullananlar da vardır. 

Eski astronomi anlayışına göre dünya 
sabit olup fetekler dönmektedir, bun-

dan dolayı da gerdün - ı gerdan. gerdi
de, sipihr-i gerdiş-i dewar, bi-karar gi
bi sıfatiarta anıldığı görülür. Devr keli
mesi aynı zamanda onun yuvarlaklığını 
da hatırlatır. Felekü'l-eflak olan doku
zuncu gök, diğer fetekierin batıdan do
ğuya olan tabii dönüşünü tersine olarak 
doğudan batıya çevirir, dolayısıyla yıldız
ları da birlikte döndürür. Bunun sonu
cunda yıldızların birbirine ve burçlara 
olan uzaklığı sürekli değişir. Yıldızların 
insanın talihine tesir ettiği inancına bağ
lı olarak onların yerlerini değiştirip du
ran felek her türlü kötülüğün ve uğur
suzluğun sebebi sayılmış ve devamlı ola
rak ondan şikayet edilmiştir. Böylece fe
Jek "kader· manasını almaktadır. Divan 
edebiyatında · şairlerin, her şeyin ilahi 
takdire bağlı olduğunu bilmekle bera
ber talihsizlik ve ıstıraplarını hep feleğe 
yüklemeleri Fars edebiyanndan geçmiş 
bir edebi gelenek dolayısıyladır. 

Tasavvufa göre de felekler Allah'ın ya
ratıcı tecellisi olan akl-ı kül ve nefs-i kül
lün birleşmesinden meydana gelmiştir. 
Akl - ı külden yaratılan arş, yahut hüke
manın tabirince felek-i atlasın akıl ve 
nefsinden sekizinci felek (kürsi), seki
zinci feleğin akıl ve nefsinden ise diğer 
feleklerle sema-yı dünya, anasır-ı erbaa 
(toprak, su, hava ve ateş), canlı ve cansız 
varlıklar yaratılmıştır. Bu sebeple bütün 
varlıkların babası sayılarak "aba-yı ulviy
ye· diye adlandırılırlar. 

Gök katları içinde dördüncü ve yedinci 
felekler özellikle söz konusu edilir. Dör
düncü felek ( çarh-ı çarüm, asuman-ı çarüm) 
güneş ve Hz. Ysa münasebetiyle ele alın
maktadır. Güneş dördüncü göktedir. 
Kendisine güneş feleği dendiği gibi Hz. 
Ysa da göğe yükseltilince burada kalmış
tır. Zühal'in bulunduğu yedinci felek, bu 
gezegenin kötü tesirleri dolayısıyla bazı 
olumsuzluklar ifade etse de yüceliği ve 
yüksekliği itibariyle daha çok olumlu yön
den ele alınır. 

Gökyüzü manası içinde felek rengi, 
parlaklığı, yüksekliği, şekli gibi müşah
has yönleriyle çeşitli mazmun ve ben
zetmelere konu olmuştur. Günün çeşitli . 

zamanlarındaki rengi dolayısıyla teşbih 
ve terkiplerde sürh- ab, sepid- ab., pirı1-
ze-gün, nTI-gün, mina-reng, sim-ab, çi
ni, anber-i sara, abenı1s. zümürrüd, mey-i 
asfer, sebze-zir, gül-zar diye de ifade 
edilir. Şekil bakımından çini tabak, tas 
veya tersine dönmüş tas, yedi kat tas, 
ters dönmüş kase, sifal (saksı), şeffaflı
ğı ile de fanus gibi benzetmeler alır. Kat 
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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 . 
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FELEKÜDDiN DÜNDAR BEY 

FELEKİYYAT 

(bk. İl.M-i FELEK). 

ei-FELEKÜ'd·DAİR 
(;ı ..u ı &411) 

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 

307 


